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Κατασκευή Μοντέλων Προϋπολογισµού
στο Microsoft Excel και Θεωρία
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Σηµείωση: Τα χρηµατοοικονοµικά µοντέλα έχουν δηµιουργηθεί στην αγγλική γλώσσα.

Συµπεριλαµβάνονται τα ακόλουθα βοηθήµατα για τους συµµετέχοντες:
- Εγχειρίδιο µε τις πρακτικές αρχές ανάλυσης και εκπόνησης µοντέλου προϋπολογισµού
εταιριών εµποροβιοµηχανικού τύπου (έντυπη µορφή)
- Το εγχειρίδιο “Βραχυχρόνιος Προγραµµατισµός της Λειτουργίας των Επιχειρήσεων”,
Παντελή Γ. Πεχλιβανίδη, Εκδόσεις Σταµούλη
- Το εγχειρίδιο “Οπτικές Γωνίες στην Εµπεριστατωµένη Ανάλυση και Αποτίµηση
Εταιριών”, Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης
- Το βιβλίο “Μέθοδοι Ανάλυσης Αγοράς & Μετοχών – Θεµελιώδη & Τεχνικά Κριτήρια”,
Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, Ευστράτιος Σ. Λιβάνης
- Το ακαδηµαϊκό περιοδικό “Investment Research & Analysis Journal”
- Το εξειδικευµένο επιστηµονικό περιοδικό “Value Invest”
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Λίγα Λόγια για το Σεµινάριο - Εργαστήριο
Το σεµινάριο παρουσιάζει τον τρόπο ανάπτυξης και κατασκευής εξειδικευµένων
µοντέλων προϋπολογισµού εταιριών. Οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία µέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ/) σε περιβάλλον Windows να εκπαιδευτούν σε πρακτικά
µοντέλα ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων και προϋπολογισµού σε πρόγραµµα
Microsoft Excel.
Σε Ποιους Απευθύνεται
Οικονοµολόγους
Οικονοµικούς ∆ιευθυντές
Στελέχη επιχειρήσεων οικονοµικής διεύθυνσης
Λογιστές
Τραπεζικά στελέχη
Χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές
Αναλυτές στρατηγικής επιχειρήσεων
Στελέχη εταιριών venture capital
Συµβούλους επιχειρήσεων
Υπεύθυνους επενδυτικών σχέσεων εισηγµένων και µη εισηγµένων εταιριών
Επιχειρηµατίες
Γιατί να Παρακολουθήσετε το Σεµινάριο - Εργαστήριο
-- Το σεµινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και χρηµατοοικονοµικών
οργανισµών που επιθυµούν να διευρύνουν τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις
µέσω της κατασκευής και εφαρµογής µοντέλων προϋπολογισµού µε τη χρήση
ηλεκτρονικών µέσων
-- Παρουσιάζεται η κατασκευή µοντέλων προϋπολογισµού και η συνολική εκτίµηση του
µοντέλου προϋπολογισµού
-- Παρουσιάζεται ο τρόπος εντοπισµού των αποκλίσεων µεταξύ των πραγµατικών και
των προβλεπόµενων µεγεθών
-- Εξάγεται η αιτιολόγηση των αποκλίσεων µεταξύ των πραγµατικών και των
προβλεπόµενων µεγεθών
-- Παρουσιάζονται διορθωτικά µέτρα και οι πιθανές προσαρµογές στον προϋπολογισµό
της εταιρίας
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Τα Περιεχόµενα
Πρακτικές Αρχές Ανάλυσης & Κατασκευής Μοντέλων Προϋπολογισµού
Ανάγνωση Λογιστικών Καταστάσεων
Μοντέλα Προϋπολογισµού
Κατασκευή Μοντέλου Προβλέψεων
Κατασκευή Μοντέλου Ταµειακών Ροών και ∆ιαθεσίµων
Υπολογισµός Παραµέτρων & Υποθέσεων Μοντέλου
Μοντέλο Εµπορικών Εταιριών
Μοντέλο Βιοµηχανικών Εταιριών
Τι Λαµβάνουν οι Συµµετέχοντες
-- Αναλυτική παρουσίαση
-- Εγχειρίδιο µε τις πρακτικές αρχές ανάλυσης και εκπόνησης µοντέλου
προϋπολογισµού εταιριών εµποροβιοµηχανικού τύπου (έντυπη µορφή)
-- Το εγχειρίδιο “Βραχυχρόνιος Προγραµµατισµός της Λειτουργίας των Επιχειρήσεων”,
Παντελή Γ. Πεχλιβανίδη, Εκδόσεις Σταµούλη
-- Ολοκληρωµένο µοντέλο ανάλυσης & προϋπολογισµού εταιρίας εµπορικού τύπου (σε
ηλεκτρονική µορφή, Microsoft Excel)
-- Ολοκληρωµένο µοντέλο ανάλυσης & προϋπολογισµού εταιρίας βιοµηχανικού τύπου
(σε ηλεκτρονική µορφή, Microsoft Excel)
-- Σειρά επιστηµονικών άρθρων γύρω από θέµατα ανάλυσης εµποροβιοµηχανικών
εταιριών από το Investment Research & Analysis Journal – www.iraj.gr (σε ηλεκτρονική
µορφή, acrobat reader)
-- Το εγχειρίδιο “Οπτικές Γωνίες στην Εµπεριστατωµένη Ανάλυση και Αποτίµηση
Εταιριών”, Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (έντυπη µορφή)
-- Το βιβλίο “Μέθοδοι Ανάλυσης Αγοράς & Μετοχών – Θεµελιώδη & Τεχνικά Κριτήρια”,
Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, Ευστράτιος Σ. Λιβάνης (έντυπη µορφή)
-- Το ακαδηµαϊκό περιοδικό “Investment Research & Analysis Journal” (έντυπη µορφή)
-- Το εξειδικευµένο επιστηµονικό περιοδικό “Value Invest” (έντυπη µορφή)
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Εισηγήτρια
Μαρία Παπαδοπούλου
Υπεύθυνη Ανάλυσης Μετοχών & της Αγοράς
Εργάζεται ως χρηµατοοικονοµική αναλύτρια. Η εξειδίκευσή της βασίζεται στην οικονοµική
ανάλυση, σχεδιασµό χρηµατοοικονοµικών µοντέλων, καθώς και στη σύνταξη και
παρουσίαση οικονοµικών αποτελεσµάτων. Έχει εργαστεί στο παρελθόν ως οικονοµική
αναλύτρια σε χρηµατιστηριακές εταιρίες και τραπεζικούς οργανισµούς. Σπούδασε στο
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών στο Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
και ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές της σπουδές στο Τµήµα Χρηµατοοικονοµικών στο
Πανεπιστήµιο του Λονδίνου City University, Cass Business School. Είναι Πιστοποιηµένη
Οικονοµική Αναλύτρια από την Ελληνική κεφαλαιαγορά, ενώ έχει επίσης πιστοποιηθεί ως
Αναλύτρια ∆ιεθνών (Certified International Investment Analyst - CIIA) και Ευρωπαϊκών
(Certified European Financial Analyst - CEFA) επενδύσεων.

Το Αναλυτικό Πρόγραµµα του Σεµιναρίου - Εργαστηρίου
Πρακτική εφαρµογή και κατασκευή µοντέλων προϋπολογισµού (Microsoft Excel)
(Τα µοντέλα θα κατασκευασθούν στην Αγγλική Γλώσσα)

-- Παρουσίαση µοντέλου λογιστικών καταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών
προβλέψεων και ταµειακών ροών
-- Πρακτική εφαρµογή κατασκευής µοντέλου προϋπολογισµού εταιρίας σε
Microsoft Excel
-- Παρουσίαση και ανάπτυξη µοντέλων προϋπολογισµού για εµπορικές και
βιοµηχανικές εταιρίες
-- Ανάλυση των σταδίων κατασκευής ενός µοντέλου προϋπολογισµού και
εντοπισµός των παραγόντων που επηρεάζουν τα εκάστοτε στάδια
Ειδικότερα:
Πωλήσεις
-- Παρουσίαση και εφαρµογή µεθοδολογιών προβλέψεων των πωλήσεων
Απλών µέσων όρων, κινητών µέσων όρων, µέσου όρου χρονικής περιόδου,
απλής παλινδρόµησης
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-- Προσδιορισµών των µακροοικονοµικών παραγόντων που δύνανται να
επηρεάσουν τη ζήτηση των εκάστοτε προϊόντων και η επίδραση της µεταβολής στις
πωλήσεις τους ( π.χ. µεταβολή των επιτοκίων)
Παραγωγή (για βιοµηχανικές εταιρίες)
-- ∆ιαχωρισµός ετεροχρονισµού ή συγχρονισµού παραγωγής και πωλήσεων και
πρακτική απεικόνιση των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων των δύο
περιπτώσεων
-- Προσδιορισµός του ιδανικού επιπέδου παραγωγής και επιπέδου αποθεµάτων
-- Προϋπολογισµός κόστους των πρώτων υλών
Έξοδα
-- Προσδιορισµός, διαχωρισµός και προϋπολογισµός των άµεσων και έµµεσων
κόστος παραγωγής
-- Προϋπολογισµός του κόστους πωληθέντων
-- Προϋπολογισµός των εξόδων διοίκησης και πωλήσεων και ο επιµερισµός τους
στις λοιπές µονάδες
Ταµειακές ροές
-- Κατασκευή προϋπολογισµού ταµειακών ροών και η σύνδεση τους µε τον
προϋπολογισµό της εταιρίας
-- Συνδυασµός των επιµέρους προϋπολογισµών για τη σύνταξη του συνολικού
προϋπολογισµού
-- Εκτίµηση του προβλεπόµενου οικονοµικού αποτελέσµατος (κέρδη προ φόρων)
Η πιθανή απόκλιση από το αρχικό προβλεπόµενο µέγεθος και ο
προσδιορισµός τεχνικών µεθόδων για την προσαρµογή των κύριων
µεταβλητών του αποτελέσµατος (πωλήσεις και εξόδων)
-- 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 διαφορετικών σεναρίων προϋπολογισµού µέσω Η/Υ
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Εγχειρίδια για τους Συµµετέχοντες

“Βραχυχρόνιος Προγραµµατισµός της Λειτουργίας
των Επιχειρήσεων”
(Ελληνική Γλώσσα)
Στο προτεινόµενο βιβλίο καλύπτονται οι έννοιες των
Προγραµµάτων Πωλήσεων, Παραγωγής και Εξόδων.
Επιπροσθέτως, παρατίθενται τα στοιχεία που θα πρέπει
να συµπεριληφθούν στην κατάρτιση των παραπάνω
προγραµµάτων, ο τρόπος παρουσίασης των εν λόγω
προγραµµάτων, ποια είναι η σχέση τους µε τη
Στρατηγική της Επιχείρησης, τον Οικονοµικό της
Προγραµµατισµό (Budgeting), καθώς και άλλες έννοιες.

“Οπτικές Γωνίες στην Εµπεριστατωµένη Ανάλυση
και Αποτίµηση Εταιριών”
(Ελληνική Γλώσσα)

Μονογραφία που ασχολείται µε εξειδικευµένες οπτικές
γωνίες της ανάλυσης και αποτίµησης εταιριών. Θέµατα
που θίγονται µεταξύ των άλλων είναι τα ακόλουθα:
Θεωρία Αποτελεσµατικότητας & ∆ιαφάνεια
στη ∆ίκαιη Αποτίµηση της Αγοράς Μετοχών
Μύθοι & Αλήθειες στην Αποτίµηση Εταιριών
Συντελεστής “Beta” µιας Μετοχής
Λόγος Τιµής προς Κέρδη ανά Μετοχή
Ερµηνεία του ∆είκτη “Price / Book Value”
∆ικαιώµατα Προτίµησης & Κερδοφορία
Εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Εταιριών
“Brand Name” και Αποτίµηση Εταιριών
Πρακτικές Αποτίµησης Εταιριών Ακινήτων
Αποτίµηση Εταιριών Ενοποίησης Συστηµάτων
Πληροφορικής
Αποτίµηση Αξίας Εταιριών “Internet”

“Μέθοδοι Ανάλυσης Αγοράς & Μετοχών –
Θεµελιώδη & Τεχνικά Κριτήρια”
(Ελληνική Γλώσσα)
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Το µοναδικό εγχειρίδιο στην Ελληνική αγορά που
συνδυάζει τις δύο βασικές µεθόδους ανάλυσης µετοχών
και διαµόρφωσης των επενδυτικών επιλογών στο
Χρηµατιστήριο. Το βιβλίο αρχίζει µε την παρουσίαση των
κύριων αρχών της θεµελιώδους και τεχνικής ανάλυσης,
όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί και µετεξελιχθεί
διαµέσου των τελευταίων δεκαετιών. Θέµατα τα οποία
θίγονται είναι µεταξύ των άλλων η κλασσική και η
σύγχρονη σκέψη, ο χρονικός ορίζοντας, η σύγκριση
αλλά και οι συσχετισµοί των δύο µεθόδων. Το πρώτο
µέρος του εγχειριδίου ασχολείται µε την Τεχνική
Ανάλυση και µετά από µία σύντοµη παρουσίαση των
βασικών της αρχών και της Θεωρίας του Dow,
παρουσιάζει πτυχές της ∆ιαγραµµατικής Ανάλυσης και
των κυριότερων Τεχνικών ∆εικτών. Το δεύτερο µέρος
ασχολείται µε τη Θεµελιώδη Ανάλυση, και ειδικότερα µε
την Ανάγνωση των Λογιστικών Καταστάσεων και τους
∆είκτες Αποτίµησης και Κινδύνου των Μετοχών. Στο
τέλος του εγχειριδίου παρατίθενται δύο συνοπτικά λεξικά
χρήσιµων όρων για τις αντίστοιχες µεθόδους
διαµόρφωσης των επενδυτικών επιλογών στο
Χρηµατιστήριο.
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“Investment Research & Analysis Journal”
(Αγγλική Γλώσσα)

Ακαδηµαϊκό περιοδικό το οποίο δηµοσιεύει
ακαδηµαϊκού επιπέδου έρευνες γύρω από τη
χρηµατοοικονοµική επιστήµη. ∆ιαθέτει
συµβουλευτική επιτροπή από επιφανείς
καθηγητές της χρηµατοοικονοµικής επιστήµης
Ελληνικών και ξένων πανεπιστηµιακών
ιδρυµάτων.
Το ερευνητικό έργο το οποίο δηµοσιεύεται αφορά
µία πλειάδα πεδίων έρευνας, όπως των
επενδύσεων, της χρηµατοοικονοµικής διοίκησης,
τραπεζικής διοικητικής, διαχείρισης κεφαλαίου,
χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης, αποτίµησης
εταιριών, µηχανικής και οικονοµετρίας.

“The Value Invest Magazine”
(Αγγλική Γλώσσα)

Εξειδικευµένο επιστηµονικό περιοδικό για τους
επαγγελµατίες των σύγχρονων αγορών
κεφαλαίου και χρήµατος. Το περιοδικό
συντάσσεται από “practitioners” και απευθύνεται
σε “practitioners” της χρηµατοοικονοµικής.
Αναλύονται µε εµπεριστατωµένο τρόπο θέµατα
που εντάσσονται µεταξύ των άλλων στις
ακόλουθες θεµατικές ενότητες:
Επενδύσεις & Χρηµατοδότηση
Αποτίµηση Χρεογράφων & Εταιριών
Εξαγορές & Συγχωνεύσεις
Αγορές Συναλλάγµατος και Οµολόγων
∆ιεθνείς Αγορές Εµπορευµάτων
Καινοτόµες Επιχειρηµατικές Ιδέες
Θεσµικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγορών
Περιπτωσιολογικές Μελέτες
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