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Η παρουσίαση των μηχανισμών των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(ΔΛΠ) και κυρίως η εφαρμογή τους μέσω ρεαλιστικών παραδειγμάτων 
θα αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρήσιμο βοήθημα σε λογιστές και 
λογίστριες που ασχολούνται με την καταχώρηση των εμπορικών 
συναλλαγών στα λογιστικά βιβλία ενός οργανισμού, καθώς και με την 
κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων που απεικονίζουν την λογιστική 
εικόνα μιας επιχείρησης. Ο συνδυασμός θεωρητικής ενημέρωσης και 
εφαρμογής των μηχανισμών αυτών, μέσω παραδειγμάτων από 
πραγματικές καταστάσεις, θα είναι ιδιαίτερα ευεργετικός.  
Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου αυτού, οι συμμετέχοντες θα 
κατανοήσουν στο μέγιστο την εφαρμογή των ΔΛΠ σε οποιοδήποτε είδος επιχείρησης και κάτω από οποιεσδήποτε 
λειτουργικές καταστάσεις.  
 
Με τη λήξη του προγράμματος εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να: 
• απαριθμούν, να διαχωρίζουν και να διατυπώνουν, μέσω αναλυτικής ενημέρωσης και παρουσίασης, τους 

βασικούς κανόνες που διέπουν τους μηχανισμούς των ΔΛΠ, τις ερμηνείες τους και κυρίως τις τεχνικές 
εφαρμογής τους μέσω πραγματικών περιπτώσεων και παραδειγμάτων. 

• επεξηγούν, να ανασκοπούν και να αναλύουν οικονομικές καταστάσεις στην ολότητά τους. 
• επιλύουν θέματα που δύνανται να εγερθούν. 
• αξιολογούν καταστάσεις προς εξεύρεση σωστού χειρισμού.  
• εφαρμόζουν απλές μεθόδους επεξήγησης για την καλύτερη κατανόηση των οικονομικών αποτελεσμάτων 
• προωθούν την εφαρμογή λογιστικών κανόνων για την παρουσίαση αληθινών και δίκαιων οικονομικών 

καταστάσεων. 
 

Περιγραφή Υποψηφίων: 
Το   πρόγραμμα  απευθύνεται  σε  Γενικούς   Διευθυντές,  Οικονομικούς   Διευθυντές, Προϊσταμένους 
Λογιστηρίου, Λογιστές και γενικά σε Λειτουργούς Λογιστηρίου.
 
Εκπαιδευτής: 
Εισηγητής του συγκεκριμένου σεμιναρίου ο πιστοποιημένος επαγγελματίας και Ορκωτός Λογιστής/Ελεγκτής  
κ. Νικόλας Χριστοδούλου. 
 
Δικαίωμα Συμμετοχής: €360 +  €68,40 Φ.Π.Α.  
Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.   Επιχορήγηση ΑνΑΔ   → €238 
 

Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ   →  €190,40  (€122  + €68,40  ΦΠΑ) 

 
 
 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:          16 & 23/06/2021 

Πόλη & Χώρος Διεξαγωγής:    Λευκωσία, Μέγαρο ΚΕΒΕ 2ος Όροφος  

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/
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Δηλώσεις Συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής πατώντας ΕΔΩ, το 

αργότερο μέχρι την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021. 
 

 
Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των συμμετοχών, γι’ αυτό οι 

αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με σειρά προτεραιότητας. 
 

Λόγω της κατάστασης με το Covid-19, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως θα τηρηθούν 
αυστηρά τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμμετεχόντων σύμφωνα με τις οδηγίες 
του Υπουργείου Υγείας. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική. 
 
Επίσης απαιτείται η κατοχή είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης ή εξέτασης ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του Covid-19 με τη δειγματοληψία να έχει 
πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού με τη μία δόση και νοουμένου 
ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού είτε 
αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν από την ασθένεια 
του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία 
δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης. 
 
Σε περίπτωση που οι συνθήκες διαφοροποιηθούν, το πρόγραμμα ενδέχεται να διεξαχθεί εξ αποστάσεως 
(online). 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κο. Χρίστο Ταντελέ ή με την 
κα. Σταυρούλα Χριστοδουλίδου, στα τηλ: 22889715/ 22889718/ 22889840, E-mail: stavri@ccci.org.cy 
 

 
Με εκτίμηση, 
 
Χρίστος Ταντελές 
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ 

 
 /ΓΒ 
 

 

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/e-bill/32522039 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ IFRS  
(ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/ 06/2021 

Ώρες  
Εφαρμογής¹  

Διάρκεια¹  
Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι (ώρες) 

08.45 11.15 2,50 

Framework for the preparation and presentation of Financial Statements 
Substance over form 

• Factoring of receivables and de-recognition issues under IFRS 9  
• Consignment inventory 
• Sale and repurchase agreements  

IAS 1 - Presentation of financial statements under IFRS 
• The formats of financial statements  

Discussion on the requirements of IFRS 
• The operating cycle and current/non-current classification 
• Fundamental accounting concepts 
• Revision in IAS 1 including the statement of comprehensive income 

IAS 2 - Inventories 
• Which costs to include in inventory  
• Basis of valuation and net realizable value 
• Methods of apportioning costs to units such as FIFO and weighted average 

IAS 8 - Accounting policies, changes in accounting estimates and errors 
• Changes in accounting policies and accounting estimates 
• How to make adjustments relating to previous years through 

equity/retained profits 
• Correction of errors 

Νικόλας 
Χριστοδούλου 

11.15 11.30 0,25 Διάλειμμα  

11.30 13.00 1,50 

IAS 10 - Events after the reporting period 
• Adjusting and non-adjusting events 
• Discussion on the appropriate date for approval of financial  statements 

IAS 16 - Property, plant and equipment 
• Cost versus revaluation 
• Accounting for revaluations and disposals of non-current assets 
• Methods of depreciation 
• Changes in the basis of depreciation and revision of useful life 
• Exchange of assets 
• The concept of impairment 
• Disclosure and presentation of non-current assets 
• Component accounting 

Discussion 

Νικόλας 
Χριστοδούλου 

13.00 14.00 1,00 Γεύμα  

14.00 15.30 1,50 

IAS 38 - Intangible assets 
• Definitions 
• Research and development 
• Measurement after recognition — Cost model and Revaluation Model 
• Useful life of intangible assets  
• Impairment losses of intangible assets  
• Treatment of goodwill and negative goodwill 
• The treatment of intangible assets on business combinations in accordance 

with IAS 38 

Νικόλας 
Χριστοδούλου 

15.30 15.45 0,25 Διάλειμμα  

15.45 17.15 1,50 

IAS 40 - Investment properties 
• Definition and treatment under IAS 40 
• Valuation methods using the cost model and fair value model 
• Issues relating to fair valuation  

Discussion 

Νικόλας 
Χριστοδούλου 

Διάρκεια 
Κατάρτισης ² 

7,00   

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ IFRS  
(ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/ 06/2021 

Ώρες  
Εφαρμογής¹  

Διάρκεια¹  
Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι (ώρες) 

08.45 11.15 2,50 

IAS 36 - Impairment of assets 
• Measurement of recoverable amount and impairment loss  
• Value in use under IAS 36 and how to calculate it 
• Reversal of impairment losses 
• Identifying cash generating units (CGUs) and allocating  

impairment losses to specific assets in a CGU 
IAS 20 – Government Grants 

• Revenue Grants 
• Grants related to assets 

IAS 23 - Borrowing costs 
• Capitalisation of interest and other borrowing costs 
• Which assets qualify and for how long can borrowing costs be capitalised 

Νικόλας 
Χριστοδούλου 

11.15 11.30 0,25 Διάλειμμα  

11.30 13.00 1,50 

IFRS 5 - Discontinued operations and assets held for sale 
• What is a discontinued operation and when to start separately  

disclosing the results in accordance with IFRS 5 
• The classification of groups of assets as held for sale  

and subsequent measurement of such assets 

• The effect on the comparatives 
IAS 37 - Provisions, contingent liabilities and contingent assets 

• Definition of provision and where they should be shown in the balance sheet 
• When to account for and when to disclose contingent assets and liabilities 
• Obligating events: legal and constructive obligation  
• Provisions for future operating losses and onerous contracts  
• Restructuring 

IAS 7 - Statement of cash flows 
• The necessity for a statement of cash flows and how they  

are prepared from the information contained in the income statement, balance 
sheet and notes to the financial statements 

• The indirect and direct method of presenting operating cash flows 

Νικόλας 
Χριστοδούλου 

13.00 14.00 1,00 Γεύμα  

14.00 15.30 1,50 

Financial instruments under IFRS 7 and 9 
• Classification of equity and liabilities 
• Disclosure of the various risks 
• Compound financial instruments such as convertible loan stock 
• Accounting for financial assets and financial liabilities 
• The various categories of financial assets such as held for trading, available for sale 

and held to maturity and how to account for the various gains and losses 
• The impact of IFRS 9 on the classification and measurement of financial assets and 

liabilities 

• The amortised cost method  
• Impairment of financial assets 
• Fair value  
• Discussion on how IFRS 9 will impact on accounting for financial instruments in the 

future 

Νικόλας 
Χριστοδούλου 

15.30 15.45 0,25 Διάλειμμα  

15.45 17.15 1,50 

IFRS 16 – Leases 
IFRS 15 – Revenue from Contracts with customers 

• Interest, royalty and dividend income 
• Some accounting issues in recognition of revenue and substance  

over form 
• Discussion of the need for discounting when revenue  

is to be received in the future and the entries required when discounting 
 

Νικόλας 
Χριστοδούλου 

Διάρκεια Κατάρτισης ² 7,00   
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