ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΒΕ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
(IFRS) 7, 9, 15 ΚΑΙ 16»
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πέμπτη 12/05/2022 και Πέμπτη 19/05/2022
(08:45-17:15)
(08:45-17:15)
Τόπος Διεξαγωγής: Λευκωσία, Ξενοδοχείο «CLEOPATRA»
*Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 14 ώρες και θα διεξαχθεί σε δύο ημέρες.

ΔΗΛΩΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Η ενημέρωση σχετικά με τα νέα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) είναι απαραίτητη.
Τα ΔΠΧΑ 7, 9, 15 και 16 έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές και επηρεάζουν άμεσα τις επιχειρήσεις.
Τα ΔΠΧΑ 7 και 9 σε συνδυασμό με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 32 (ΔΛΠ 32) – το οποίο είναι ακόμη σε ισχύ,
αναφέρονται στα χρηματοοικονομικά μέσα και πιο συγκεκριμένα στην κατηγοριοποίηση, αρχική και
μεταγενέστερη αποτίμηση και γνωστοποίησή τους.
Το ΔΠΧΑ 15 προσδιορίζει το λογιστικό χειρισμό του εσόδου και εφαρμόζεται σε όλα τα είδη οικονομικών
οντοτήτων, είτε το έσοδο προκύπτει από την παροχή υπηρεσίας, είτε από την πώληση αγαθών είτε από
κατασκευαστικό έργο.
Το ΔΠΧΑ 16 είναι ιδιαίτερα επίκαιρο αφού εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2019 και επηρεάζει σημαντικά
τις τράπεζες και όσες επιχειρήσεις έχουν διευρυμένο δίκτυο
μισθωμένων καταστημάτων. Επίσης, έχει εφαρμογή σε όλους τους
κλάδους και τις οικονομικές οντότητες, είτε αυτές έχουν το ρόλο του
μισθωτή, είτε το ρόλο του εκμισθωτή, καθώς προσδιορίζει το
λογιστικό χειρισμό τόσο του εξόδου όσο και του εσόδου από
μισθώματα.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα
μπορούν να κατανοήσουν στο μέγιστο την εφαρμογή των ΔΛΠ σε
οποιοδήποτε είδος επιχείρησης και κάτω από οποιεσδήποτε
λειτουργικές καταστάσεις.
Αναλυτικότερα, με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες 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.
• να επεξηγούν, να ανασκοπούν και να αναλύουν οικονομικές καταστάσεις στην ολότητά τους
• να επιλύουν θέματα που δύνανται να εγερθούν
• να αξιολογούν καταστάσεις προς εξεύρεση σωστού χειρισμού
• να δικαιολογούν απλές μεθόδους επεξήγησης των οικονομικών αποτελεσμάτων
• να προωθούν την εφαρμογή λογιστικών κανόνων για την παρουσίαση αληθινών και δίκαιων
οικονομικών καταστάσεων
Περιγραφή Υποψηφίων:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Γενικούς Διευθυντές, Οικονομικούς Διευθυντές, Διευθυντές
Λογιστηρίου, Λογιστές, Λειτουργούς Λογιστηρίου, Οικονομικούς Αναλυτές, και γενικότερα σε
εργαζόμενους εταιρειών που σχετίζονται με τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.
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Εκπαιδευτής:
Το εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξει 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 Φ.Π.Α)
Δηλώσεις Συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη σχετική δήλωση συμμετοχής
πατώντας ΕΔΩ, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022.
Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των συμμετοχών, γι’ αυτό
οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με σειρά προτεραιότητας.

Σας ενημερώνουμε ότι τηρούνται αυστηρά όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με το διάταγμα του Υπουργού
Υγείας ημερομηνίας 18/2/2022.
Οι παρευρισκόμενοι σε δραστηριότητες κατάρτισης καθώς και σε αξιολογήσεις επαγγελματικών προσόντων και
συντελεστών παροχής κατάρτισης, απαιτείται η επίδειξη είτε ισχύοντος πιστοποιητικού ολοκληρωμένου
εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19, είτε ισχύοντος πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του
COVID-19, είτε πιστοποιητικού αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών.
Για πρόσωπα τα οποία δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω ιατρικού προβλήματος, απαιτείται η επίδειξη του
ιατρικού πιστοποιητικού που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας και η επίδειξη αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης
(PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει
πραγματοποιηθεί εντός επτά ημερών. Όλοι οι παρευρισκόμενοι οφείλουν να φέρουν μαζί τους δελτίο
ταυτότητας ή διαβατήριο.
Υπενθυμίζεται ότι η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Ζωή Πιερίδου, Λειτουργό
ΚΕΒΕ, στα τηλ. 22889746/ 22889715, email: z.pieridou@ccci.org.cy.
Με εκτίμηση,
Χρίστος Ταντελές
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒE

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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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) 7, 9, 15 ΚΑΙ 16
Πέμπτη 12/05/2022 (Ημέρα 1η)
Ώρες
Εφαρμογής¹
Από

Μέχρι

Διάρκεια¹

Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου

Εισαγωγή
ΔΠΧΑ 7 και 9 – Χρηματοοικονομικά Εργαλεία
• Ταξινόμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων και Ιδίων Κεφαλαίων
• Αναγνώριση και Επιμέτρηση Χρηματοοικονομικών στοιχείων

08.45

11.15

2,50

11.15

11.30

0,25

Διάλειμμα

11.30

13.00

1,50

ΔΠΧΑ 7 και 9 – Χρηματοοικονομικά Εργαλεία (συνέχεια)
• Λογιστικός Χειρισμός Επενδύσεων σε Συμμετοχικούς, Χρεωστικούς
τίτλους & Ομόλογα

13.00

14.00

1,00

Γεύμα

14.00

15.30

1,50

15.30

15.45

0,25

15.45

17.15

1,50

Διάρκεια
Κατάρτισης ²

Εκπαιδευτής

(ώρες)

ΔΠΧΑ 7 και 9 – Χρηματοοικονομικά Εργαλεία (συνέχεια)
• Απομείωση Χρηματοοικονομικών Μέσων
• Απο-αναγνώριση Χρηματοοικονομικών Μέσων
Συζήτηση

Νικόλας
Χριστοδούλου

Νικόλας
Χριστοδούλου

Νικόλας
Χριστοδούλου

Διάλειμμα
Εισαγωγή στο ΔΠΧΑ 15 - Έσοδα από Συμβάσεις
• Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
Συζήτηση

Νικόλας
Χριστοδούλου

7,00

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) 7, 9, 15 ΚΑΙ 16
Πέμπτη 19/05/2022 (Ημέρα 2η)
Ώρες
Εφαρμογής¹
Από

Μέχρι

Διάρκεια¹

Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου

Εκπαιδευτής

Νικόλας
Χριστοδούλου

(ώρες)

08.45

11.15

2,50

ΔΠΧΑ 15 - Έσοδα από Συμβάσεις (συνέχεια)
•
Εφαρμογή 5 βημάτων για την αναγνώριση εσόδων
•
Προσδιορισμός της σύμβασης, των υποχρεώσεων εκτέλεσης, της τιμής,
συναλλαγής κ.ο.κ

11.15

11.30

0,25

Διάλειμμα

11.30

13.00

1,50

ΔΠΧΑ 15 - Έσοδα από Συμβάσεις (συνέχεια)
•
Γνωστοποιήσεις & Κρίσης της Διοίκησης
Συζήτηση
ΔΠΧΑ 16 – Μισθώσεις
•
Βασικές διαφορές ΔΛΠ 17 και ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις
•
Εξαιρούμενες μισθώσεις
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13.00

14.00

1,00

Γεύμα

14.00

15.30

1,50

ΔΠΧΑ 16 – Μισθώσεις (συνέχεια)
•
Μίσθωση (ΔΠΧΑ 16) και Παροχή Υπηρεσίας (ΔΠΧΑ 15), πως η λογιστική των
μισθώσεων επηρεάζει το έσοδο
•
Κριτήρια αναγνώρισης μιας σύμβασης ως μισθωτική
•
Διάρκεια της μίσθωσης
•
Ειδικά για τον μισθωτή (lessee):
▪
Οι αλλαγές στην λειτουργική και την χρηματοδοτική μίσθωση
με το νέο πρότυπο
▪
Ο λογιστικός χειρισμός στις επανεκτιμήσεις των παραδοχών
στη λογιστική των μισθώσεων
▪
Λογιστικός χειρισμός σε τροποποιήσεις συμβατικών όρων
μισθωτικών συμβάσεων (π.χ. επαναδιαπραγμάτευση ύψους
μισθώματος, μεταβολή μισθωμένης επιφανείας, κλπ.)
▪
Γνωστοποιήσεις
Συζήτηση

15.30

15.45

0,25

Διάλειμμα

1,50

ΔΠΧΑ 16 – Μισθώσεις (συνέχεια)
•
Ειδικά για τον εκμισθωτή (lessor) –Λειτουργική μίσθωση:
▪
Λογιστική της λειτουργικής μίσθωσης, αρχικές δαπάνες σύναψης,
κίνητρα, μειωμένα αρχικά μισθώματα, μίσθωση και παροχή
υπηρεσίας στο ίδιο τίμημα
▪
Πώληση & Επαναμίσθωση (Sale & Lease Back): Πως το ΔΠΧΑ 16
αλλάζει ριζικά την λογιστική της «πώλησης και επαναμίσθωσης»
▪
Λογιστική του μισθωτή και του εκμισθωτή αν η μεταβίβαση
αναγνωρίζεται ως πώληση και πως αν δεν συνιστά πώληση
▪
Η διαφορετική αναγνώριση αν το τίμημα της μεταβίβασης είναι
εύλογο ή όχι
Η τεχνική της μετάβασης στο ΔΠΧΑ:
•
Μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16 με πλήρη αναδρομική εφαρμογή
•
Μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16 με τις επιτρεπόμενες «απλοποιήσεις» κατά την
μετάβαση (περιορισμένη αναδρομικότητα, διαχωρισμός δαπανών μίσθωσης
από το μίσθωμα, κλπ.).
Ανακεφαλαίωση/ Συζήτηση

15.45

17.15

Διάρκεια
Κατάρτισης

²

7,00
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Νικόλας
Χριστοδούλου

