ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΒΕ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

Τρίτη 16/06/2020
(09:00-12:45)

Τρόπος Διεξαγωγής:

Πέμπτη 18/06/2020
(09:00-12:45)

Online μέσω υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης

Σκοπός:
Ο κύριος λόγος για την χρεωκοπία και το κλείσιμο μιας επιχείρησης είναι
η έλλειψη ρευστού. Για το λόγο αυτό, η κατάρτιση προϋπολογισμού
είναι μια από τις σημαντικότερες εργασίες κάθε διευθυντικού
στελέχους, ειδικότερα σε περιόδους κρίσης. Η διεργασία κατάρτισης
προϋπολογισμού φέρνει κοντά το προσωπικό από όλα τα τμήματα μιας
επιχείρησης. Επιπρόσθετα, ευθυγραμμίζει όλες τις ενέργειες και όλο το
προσωπικό με ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.
Χωρίς προϋπολογισμό οι επιχειρήσεις είναι όπως τα ακυβέρνητα
καράβια: χωρίς πλάνο και προορισμό. Όπως λέει και το ρητό: «Δεν
μπορείς να διοικήσεις κάτι αν δεν μπορείς να το μετρήσεις». Αυτό
ακριβώς κάνει ο προϋπολογισμός: βοηθά να μετριούνται τα πάντα.
Με τη λήξη του προγράμματος εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 μάθουν τεχνικές για το πως καταρτίζεται ο προϋπολογισμός.
 εξασκηθούν σε μεθοδολογίες πρόβλεψης των πωλήσεων και των διαφόρων εξόδων μιας επιχείρησης.
 εξοικειωθούν με τρόπους υπολογισμού της ρευστότητας.
 γνωρίζουν ποιοι δείκτες είναι απαραίτητοι για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης.
 ερμηνεύουν διάφορους οικονομικούς δείκτες ως προς την πρακτική σημασία τους, έτσι ώστε να δίνεται η
δυνατότητα λήψης μέτρων με βάση τις τιμές τους.
 εργάζονται ομαδικά ως προς την αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων για να εξάγουν τα σωστά
αποτελέσματα και να λαμβάνουν αποφάσεις προς διόρθωση μιας κατάστασης.
Περιγραφή Υποψηφίων:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές και Επιστημονικό Προσωπικό όλων
των Τμημάτων, οι οποίοι συμμετέχουν στη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων κι ενδιαφέρονται να
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με δοκιμασμένες τεχνικές κατάρτισης/ ετοιμασίας προϋπολογισμού.
Εκπαιδευτής:
Το εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξει ο Κύπριος εμπειρογνώμονας κ. Μιχάλης Μαϊμάρης.
Δικαίωμα Συμμετοχής: €160 + €30.40 Φ.Π.Α.
Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.

Επιχορήγηση ΑνΑΔ  €119

Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ  €71.40 (€41 + €30.40 ΦΠΑ)

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22889800 F: +357 22668630 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy

Δηλώσεις Συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο
ΚΕΒΕ, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, Τ.Κ. 21455, 1509 Λευκωσία, Τηλ. 22889840, Φαξ: 22668630, στο
e-mail: z.pieridou@ccci.org.cy, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020.
Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος είναι φανερό ότι θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των συμμετοχών.
Για το λόγο αυτό, οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές με σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα. Ζωή Πιερίδου, Λειτουργό ΚΕΒΕ,
στα τηλ. 22889769/ 22889840, email: z.pieridou@ccci.org.cy.
Με εκτίμηση,
Χρίστος Ταντελές
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒE
Τμήμα Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Με Επιταγή στο όνομα του ΚΕΒΕ
2. Κατάθεση στους πιο κάτω λογαριασμούς:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0194-12-006537
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 121-01-013924-01
IBAN NO.: CY 16 0020 0194 000 000 12 0065 3700
IBAN NO.: CY25005001210001210101392401
BIC: BCYPCY2N
BIC: HEBACY2N
3. Μέσω της Υπηρεσίας JCC SMART πατώντας στον σύνδεσμο: https://www.jccsmart.com/ebill/32522039

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22889800 F: +357 22668630 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020
Ώρες
Εφαρμογής
Από

Μέχρι

Διάρκεια

Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου

Εκπαιδευτής

(ώρες)

Εισαγωγή και στόχοι του προγράμματος

09:00 11:00

11:00 11:15

Τι είναι ο προϋπολογισμός;

Ποια στοιχεία περιλαμβάνει;

2:00



Πότε δημιουργείται μέσα στο επιχειρηματικό έτος;



Παρουσίαση εμπεριστατωμένου προϋπολογισμού από
πραγματική εταιρεία

0:15

Διάλειμμα
Πως κτίζεται ο προϋπολογισμός, βήμα βήμα;

Παρουσίαση όλων των βημάτων αναλυτικά

11:15 12:45

Μιχάλης Μαϊμάρης




1:30



Παραδείγματα από διάφορες ΜΜΕ
Ποιά εμπόδια παρουσιάζονται στην κατάρτιση
προϋπολογισμού;
Πώς μπορούν να ξεπεραστούν τα εμπόδια;

Μιχάλης Μαϊμάρης

Λήξη Πρώτης Ημέρας Διαδικτυακού Σεμιναρίου

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020
Ώρες
Εφαρμογής
Από

Μέχρι

Διάρκεια

Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου
Γιατί χρειάζεται να υπάρχει:

Ρεαλιστικό;

Αισιόδοξο;

Απαισιόδοξο πλάνο;

09:00 11:00

2:00




11:00 11:15

11:15 12:45

0:15

1:30

Μιχάλης Μαϊμάρης

Πως αποφασίζουμε για το πιο σενάριο είναι πιθανότερο να
συμβεί;
Συζήτηση: Γιατί τα στελέχη συνήθως κάνουν υπερβολικά
αισιόδοξες προβλέψεις;

Η θεωρία του «Μαύρου Κύκνου»
Διάλειμμα

Καθορισμός Δεικτών: Παρακολούθηση της υλοποίησης του
προϋπολογισμού με την χρήση δεικτών

Μελέτη περίπτωσης

Πως αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό για να εξάγουμε τα
σωστά αποτελέσματα;

Ανάλυση της πορείας των επιμέρους μεγεθών & δεικτών από
έτος σε έτος
Συμπεράσματα / Αξιολόγηση σεμιναρίου & εκπαιδευτή

Διάρκεια
Κατάρτισης

Εκπαιδευτής

(ώρες)

7:00
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Μιχάλης Μαϊμάρης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο Διαδικτυακό
Σεμινάριο που διοργανώνει το ΚΕΒΕ με θέμα:

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού
Όνομα Επιχείρησης:
Αρ. Μητρώου Εργοδότη Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
Τηλ.

Φαξ.

Διεύθυνση:
Τ.Θ.

Τ.Κ.

E-MAIL:
Αρ. Συμμετεχόντων:

Στοιχεία Συμμετεχόντων
Ονόματα Συμμετεχόντων:

Θέση στην Εταιρεία:

1..……………………………………………

………………………………………………

2. ……………………………………………

………………………………………………

3. ……………………………………………

………………………………………………

4. ……………………………………………

………………………………………………

5. ……………………………………………

………………………………………………

«Εγώ ο/η _______________________________________________, δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών.
Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να χρησιμοποιούν όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα με σκοπό την συμμετοχή στο πιο πάνω σεμινάριο. ☐
Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να μου αποστέλλουν παρόμοιας φύσης με την πιο πάνω εκδήλωση ενημερωτικό υλικό σε μελλοντικό χρόνο. ☐
Ενημερώνομαι ότι δύναται να αναρτηθούν σε ιστοσελίδες ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες ή/και βίντεο από τη
συγκεκριμένη εκδήλωση στις οποίες εμφανίζομαι, για σκοπούς προβολής της εκδήλωσης. Εάν δεν προβείτε στη σχετική
εξουσιοδότηση προς το ΚΕΒΕ για τη διατήρηση των δεδομένων σας για μελλοντική επικοινωνία, αυτά θα καταστραφούν με το πέρας
της εκδήλωσης. Πέραν του δικαιώματος απόσυρσης της συγκατάθεσής σας, διαθέτετε επίσης τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης,
διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία μπορείτε να εξασκήσετε μέσω
γραπτής αίτησης στο ΚΕΒΕ. Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων».

Ημερομηνία……………………………

Υπογραφή……………………………………………..
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