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21 χρόνια … 280.000 στελέχη … σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη σας
και συνεχίζουµε την επαγγελµατική σας επιµόρφωση µε τους 80
και άνω εξειδικευµένους συµβούλους του προσωπικού µας.
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17:00 – 22:00
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ΟΦΕΛΗ-ΣΕΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Πανεπιστηµίου 58, Αθήνα
Αίθουσες Εκπαίδευσης Οµίλου MF

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
Πτυχιούχος Οικον/κου Παν/Μιου Αθηνών.
Μsc Finance Cass Business School
Πιστοποιηµένη διεθνής χρηµατοοικονοµική αναλύτρια
(CIIA,CEFA) και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
µε ειδίκευση στην αξιολόγηση επενδύσεων και
αποτίµηση εταιρειών. Financial controller σε εµπορικό
όµιλο εταιρειών / Χρηµατοοικονοµική Αναλύτρια
“Valuation & Research Specialists”.

Το σεµινάριο απευθύνεται σε στελέχη εµπορικών,
βιοµηχανικών και κατασκευαστικών εταιριών καθώς
και χρηµατοοικονοµικών οργανισµών,
χρηµατοοικονοµικούς και οικονοµικούς αναλυτές,
λογιστές οικονοµικούς δ/ντες, συµβούλους
επιχειρήσεων, στελέχη εταιρειών venture capital,
υπεύθυνους εταιρειών επενδυτικών σχέσεων,
επιχειρηµατίες κλπ. που επιθυµούν να διευρύνουν
τις γνώσεις τους πάνω στην κατασκευή µοντέλων
προϋπολογισµού και τη µελέτη των αποκλίσεων
µεταξύ των πραγµατοποιηµένων και
προϋπολογισµένων µεγεθών.
Τα χρηµατοοικονοµικά µοντέλα του σεµιναρίου
θα δοθούν στην Αγγλική Γλώσσα.

Μετά το πέρας του σεµιναρίου ο κάθε συµµετέχων:
θα είναι σε θέση να γνωρίζει οργανωτικά, τυπικά και ουσιαστικά τις προϋποθέσεις και τον τρόπο µε
τον οποίο καταρτίζεται ένα µοντέλο προϋπολογισµού
θα είναι σε θέση να αντιλαµβάνεται τις αποκλίσεις µεταξύ πραγµατοποιηµένων και προϋπολογισµένων
µεγεθών, τους λόγους που προέκυψαν αυτές καθώς επίσης και πως δύνανται να διορθωθούν
θα µπορεί να συµβάλλει αποφασιστικά µέσα στην εταιρεία του για την υλοποίηση της κατάρτισης του
προϋπολογισµού
Κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου θα πραγµατοποιηθεί πρακτική άσκηση εφαρµογής µοντέλων
προϋπολογισµού µε χρήση microsoft excel ηλεκτρονικού υπολογιστή
Γραφεία Αθήνας
Γραφεία Θεσ/νίκης
Γραφεία Λογιστηρίου
Εκπαιδευτικές Αίθουσες Οµίλου
Web Site:

ος

Πειραιώς 4 (3 ορ.)
Τσιµισκή & Κατούνη 25
ος
Σταδίου 61 (8 ορ.)
Πανεπιστηµίου 58

Τηλ: 210.5284300(30γρ.)
Fax: 210.5200122
Τηλ: 2310.537659
Fax: 2310.537659
Τηλ: 210.3219665 & 210.3216982
Fax: 210.3218765
Τηλ: 210.3305070
Fax: 210.3305071
matina.tsochali@oikonomotexniki.gr
Email:
http: \\ www.oikonomotexniki.gr
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Η σηµαντικότητα της κατασκευής ενός σωστά καταρτισµένου προϋπολογισµού
Οι σηµαντικότατες οικονοµικές εξελίξεις και αλλαγές που συντελούνται στο διεθνή και εγχώριο επιχειρησιακό χώρο
κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών οδηγούν τις εταιρείες στη συστηµατική αξιολόγηση των αγορών που
δραστηριοποιούνται και στο συνεχές έλεγχο και περιορισµό των δαπανών τους. Η γνώση των παραγόντων που
οφείλουν να ληφθούν υπόψη αλλά και η σωστή κατασκευή ενός µοντέλου προϋπολογισµού συντελούν στην ορθή
εκτίµηση της στρατηγικής και κατά συνέπεια της µελλοντικής πορείας της εταιρείας. Μία επιχείρηση δύναται να
πετύχει τους επιθυµητούς οικονοµικούς στόχους της µέσω της κατασκευής ενός σωστά καταρτισµένου µοντέλου
προϋπολογισµού και της µελέτης των πιθανών αποκλίσεων µεταξύ των εκτιµώµενων και πραγµατοποιηµένων
µεγεθών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
- Εισαγωγή
Θεωρητική παρουσίαση της δοµής ενός µοντέλου προϋπολογισµού
Προϋποθέσεις για έναν επιτυχηµένο προϋπολογισµό
Παρουσίαση µοντέλου λογιστικών καταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών προβλέψεων και ταµειακών ροών
- Μεθοδολογία:
α. Παρουσίαση και κατασκευή µοντέλων προϋπολογισµού
Παρουσίαση µοντέλων προϋπολογισµού για εµπορικές, βιοµηχανικές και κατασκευαστικές εταιρείες
Ανάλυση των σταδίων κατασκευής ενός µοντέλου προϋπολογισµού και εντοπισµός των παραγόντων που
επηρεάζουν τα επιµέρους τµήµατα και στάδια.
Ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών και η χρησιµοποίηση τους για τον καθορισµό των βέλτιστων µεγεθών
Συνδυασµός των επιµέρους προϋπολογισµών για τη σύνταξη του συνολικού προϋπολογισµού
Εκτίµηση του προβλεπόµενου οικονοµικού αποτελέσµατος (κέρδη προ φόρων)
o Η πιθανή απόκλιση από το αρχικό προβλεπόµενο µέγεθος και ο προσδιορισµός τεχνικών µεθόδων για
την προσαρµογή των κύριων µεταβλητών του αποτελέσµατος (πωλήσεις και εξόδων) στον αρχικό στόχο
β. Εταιρική διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του προϋπολογισµού
Εκτίµηση του προϋπολογισµού αναφορικά µε τα πραγµατοποιηµένα µεγέθη
Προσδιορισµός των αποκλίσεων και εντοπισµός των παραγόντων που προκαλούν τις εν λόγω αποκλίσεις
Αιτιολόγηση των αποκλίσεων, η επίδρασή τους στον προϋπολογισµό, το επίπεδο σηµαντικότητας τους και η
πιθανότητα επανάληψης τους
∆ιορθωτικά µέτρα και πιθανές προσαρµογές στον προϋπολογισµό
- Πρακτική εφαρµογή
Πρακτική εφαρµογή διαφορετικών σεναρίων προϋπολογισµού µέσω Η/Υ
Εγχειρίδια για τους συµµετέχοντες

Σειρά επιστηµονικών άρθρων γύρω από θέµατα ανάλυσης
Αναλυτική παρουσίαση
εµποροβιοµηχανικών εταιριών από το Investment Research &
Το εγχειρίδιο “Βραχυχρόνιος Προγραµµατισµός της Λειτουργίας
Analysis Journal – www.iraj.gr (σε ηλεκτρονική µορφή, acrobat reader)
των Επιχειρήσεων”, Παντελή Γ. Πεχλιβανίδη, Εκδόσεις Σταµούλη
Το βιβλίο “Μέθοδοι Ανάλυσης Αγοράς & Μετοχών – Θεµελιώδη &
Ολοκληρωµένο µοντέλο ανάλυσης & προϋπολογισµού εταιρίας
Τεχνικά Κριτήρια”, Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, Ευστράτιος Σ. Λιβάνης
εµπορικού τύπου (σε ηλεκτρονική µορφή, Microsoft Excel)
(έντυπη µορφή)
Ολοκληρωµένο µοντέλο ανάλυσης & προϋπολογισµού εταιρίας
Το ακαδηµαϊκό περιοδικό “Investment Research & Analysis Journal”
βιοµηχανικού τύπου (σε ηλεκτρονική µορφή, Microsoft Excel)
(έντυπη µορφή)
Το εξειδικευµένο επιστηµονικό περιοδικό “Value Invest” (έντυπη
µορφή)
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 390€

•
•
•
•

Οι δηλώσεις συµµετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθµός συµµετεχόντων είναι περιορισµένος, στα τηλ: 210 –
5227094 & fax: 210 – 5248308.
Η εξόφληση του δικαιώµατος συµµετοχής γίνεται µόνο µε κατάθεση στο Λογαριασµό 123-002320-00-1247 ALPHA BANK µέχρι και 10
ηµέρες πριν την έναρξη του σεµιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο fax: 210-5248308 ΜΑΤΙΝΑ ΤΣΟΧΑΛΗ.)
Οι συµµετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σηµειώσεων & βεβαίωση συµµετοχής.
Το σεµινάριο µπορεί να: α) πραγµατοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρµοσµένο στις ανάγκες κάθε εταιρία, β) επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,45). Η εταιρία
µας αναλαµβάνει χωρίς περαιτέρω κόστος όλες τις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωµής των εκπαιδευτικών προγραµµάτων σας. Η εταιρία µας

αναλαµβάνει χωρίς περαιτέρω κόστος όλες τις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωµής των εκπαιδευτικών προγραµµάτων σας.
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∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
CORPORATE BUDGET MODELING

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΕΣ
& ΩΡΕΣ ∆ΙΕΞ/ΓΗΣ

17,18/2/2011 17:00-22:00
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ
Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Υ

ΑΚΡΙΒΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
∆ΙΑΚΡΙΤ. ΤΙΤΛΟΣ
Ο∆ΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Τ.Κ.
Α.Φ.Μ.

ΠΕΡΙΟΧΗ
∆.Ο.Υ.

ΤΗΛ.

FAX

E-MAIL

ΚΩ∆ΙΚΟΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΝΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

MΕ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ /
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ω Ν

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ
ΙΚΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝHΣΗΣ

ΑΦΜ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧ/ΣΗ.

1.
2.
3.
4.
5.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΕΚ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΑΦΜ ΥΠΕΥΘ.ΛΑΕΚ
Ε-ΜΑΙL

ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: 390€
ΟΝΟΜ/ΝΟ ΠΡΟΪΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ………………………………….………………… ΤΗΛ. …………………………
ONOΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ………………………………………………………
Υπεύθυνη Προώθησης Σεµιναρίου : MATINA TΣΟΧΑΛΗ
τηλ : 210- 5227094…. Fax : 210 5248308 …… Ε-MAIL: matina.tsochali@oikonomotexniki.gr
Υπογραφή : …………………………………. Ηµεροµηνία :………………………………………….
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