
 

  

  

 

 

Αρχές λογιστικής για ιδιοκτήτες  
επιχειρήσεων χωρίς λογιστικές γνώσεις 
(Accounting for non-Accountants) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχος: 
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να καλύψει τις ανάγκες 
κατάρτισης και να εμπλουτίσει τις γνώσεις που σχετίζονται 
με τις βασικές λογιστικές αρχές, οι οποίες απαιτούνται κατά 
την ετοιμασία και ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων 
και λογιστικών αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης. 
Η ανάγκη του προγράμματος προέκυψε από το γεγονός ότι 
πολλοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, δεν έχουν καθόλου 
λογιστικές γνώσεις των οικονομικών δεδομένων της 
επιχείρησης τους. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
 

Ημερομηνία:   24 & 25 Ιουνίου 2020 
Time:     15:00 – 18:45 
Διάρκεια:     7 ‘Ωρες / CPD units 
Μέθοδος:     Live Online  
Κόστος:      €180  

Σκοπός:  
Με τη λήξη του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε 
θέση: 
α. Σε επίπεδο εμπλουτισμού γνώσεων 

 Να ερμηνεύουν τις βασικές λογιστικές αρχές που 
διέπουν τις καθημερινές συναλλαγές της επιχείρησής 
τους 

 Να ορίζουν τα διάφορα λογιστικά στοιχεία της 
επιχείρησής τους 

 Να διαχωρίζουν την διαφορά μεταξύ λειτουργικών και 
κεφαλαιουχικών δαπανών της επιχείρησής τους. 

 Να διαχωρίσουν τις οικονομικές λειτουργίες της 
επιχείρησης από τις προσωπικές τους δαπάνες 

 Να διακρίνουν μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων της επιχείρησης τους 

 Να αντιλαμβάνονται την διαφορά μεταξύ ταμειακών 
ροών και κερδοφορίας  της επιχείρησης τους. 

β. Σε επίπεδο αναβάθμισης δεξιοτήτων  

 Να καταχωρούν σε απλό ηλεκτρονικό φύλλο 
λογαριασμού, τις  καταθέσεις και πληρωμές μέσω 
τράπεζας 

 Να κατασκευάζουν απλές οικονομικές καταστάσεις για 
τον υπολογισμό του κέρδους της επιχείρησής τους 

 Να ελέγχουν το ύψος των λειτουργικών δαπανών της 
επιχείρησής τους. 

γ. Σε επίπεδο βελτίωσης στάσεων 

 Να χειρίζονται οικονομικούς κίνδυνους από πιθανές 
απώλειες από χρεώστες  

 Να υιοθετούν τις βασικές αρχές λογιστικής σαν μέρος 
των επενδυτικών αποφάσεων της επιχείρησής τους 

 Να εμπεδώσουν την αρχή της επιχειρησιακής οντότητας  
 

 

HRDA Subsidy: 
Most of the open seminars offered are accredited and approved 
by the Human Resource and Development Authority of Cyprus 
(HRDA) for subsidy.  Participants receive subsidy provided that 
they meet the HRDA’s criteria. 
 

The specific course is not subsidized by HRDA. 
 

Contact Details: 
For more information and registrations please contact 
 

Student and Client Services 
Tel: 77 77 80 30 
Fax: 22 35 74 84 
Email: seminars@globaltraining.org 
 

mailto:seminars@globaltraining.org


 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

25/06/2020 
Αρχές λογιστικής για ιδιοκτήτες  επιχειρήσεων χωρίς λογιστικές γνώσεις 

(Accounting for non-Accountants) 

‘Ωρα  Διάρκεια  Περιγραφή  

15:00 – 15:30 0:30 (Συνέχεια) Ενότητα 3: 
Ετοιμασία κατάστασης οικονομικής θέσης: 

 Προσδιορισμός περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης 

 Εφαρμογή της λογιστικής εξίσωσης 

 Ετοιμασία κατάστασης οικονομικής θέσης 

15:30 – 17:10 1:40 Ενότητα 4: 
Ετοιμασία ταμειακού προϋπολογισμού: 

 Εκτίμηση και αναγνώριση πιθανών εισπράξεων και πληρωμών της επιχείρησης σε 

μελλοντική χρονική περίοδο. 

 Ανάλυση κατά κατηγορία των αναμενόμενων μελλοντικών εισπράξεων και πληρωμών 

της επιχείρησης, σε μηνιαία βάση, και καταχώριση τους σε φύλλο ταμειακού 

προϋπολογισμού 

17:10 – 17:25 0:15 Δ ι ά λ ε ι μ μ α  

17:25 – 18:45 1:20 Ενότητα 5: 
Αξιολόγηση, σύγκρισης και ανάλυση των λογιστικών και οικονομικών στοιχείων μέσω Λογιστικών 
Αριθμοδεικτών: 

 Χρήση απλών λογιστικών αριθμοδεικτών ρευστότητας και επικαιρότητας. 

 Ανάλυση των αποτελεσμάτων που δίνουν οι αριθμοδείκτες 

 Συμπεράσματα 

Total Net 
Duration 

3:30    

 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

24/06/2020 
Αρχές λογιστικής για ιδιοκτήτες  επιχειρήσεων χωρίς λογιστικές γνώσεις 

(Accounting for non-Accountants) 

‘Ωρα  Διάρκεια  Περιγραφή  

15:00 - 15:50 0:50 Ενότητα 1: 

 Συστάσεις του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων και Παγοθραύστης 

 Διαδρομή στο πρόγραμμα και ανάλυση του σκοπού και των στόχων της  κατάρτισης,  

 Μαθησιακό συμβόλαιο δέσμευσης και οι στόχοι της εκπαίδευσης. 

 Εισαγωγή στις βασικές αρχές λογιστικής 

  Ετοιμασία λογαριασμού ταμείου και τράπεζας σε φύλλο εργασίας. 

15:50 – 17:30 1:40 
 
 

Ενότητα 2:  
Ετοιμασία κατάστασης υπολογισμού κέρδους ή ζημιάς: 

 Κατανόηση της έννοια του λογιστικού κέρδους 

 Προσδιορισμός των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης 

 Αναγνώριση του κόστους των πωλήσεων  

 Προσδιορισμός εσόδων της επιχείρησης 

 Υπολογισμός μεικτού & καθαρού κέρδους λογιστικής περιόδου 

17:30 – 17:45 0:15 Δ ι ά λ ε ι μ μ α  

17:45 – 18:45 1:00 Ενότητα 3: 
Ετοιμασία κατάστασης οικονομικής θέσης: 

 Προσδιορισμός περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης 

 Εφαρμογή της λογιστικής εξίσωσης 

 Ετοιμασία κατάστασης οικονομικής θέσης 

Total Net 
Duration 

3:30    

 


