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Λογιστική για Νομικούς
Εισηγητές:

Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός
Ελεγκτής Λογιστής


Νίκος Σούρδης, Partner Deloitte, Επικεφαλής τμήματος λογιστικής και φορολογικής
παρακολούθησης

Σκοπός :
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις βασικές λογιστικές

γνώσεις καθώς και εκπαίδευση αναφορικά με την ανάγνωση των οικονομικών καταστάσεων .
Θεματολογία :
 Εισαγωγή στις Οικονομικές Καταστάσεις
 Ο ισολογισμός των επιχειρήσεων
- Έννοια του ενεργητικού και μέρη στα οποία διαιρείται
- Έννοια του παθητικού και μέρη στα οποία διαιρείται
- Ποιες πληροφορίες πρέπει να λαμβάνουν οι τρίτοι από τον ισολογισμό
- Περί του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως»
- Έννοια εσόδου, κόστους, εξόδου, μικτού κέρδους και καθαρού κέρδους
 Φορολογικό σύστημα επιχειρήσεων
- Το ισχύον στην Ελλάδα σύστημα φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων
 Διανομή κερδών
- Διανομή κερδών των επιχειρήσεων
- Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων
- Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού
- Υπολογισμός πρώτου μερίσματος
- Διάθεση υπολοίπου κερδών
 Λογιστική και Φορολογία Παγίων
- Έννοια του πάγιου ενεργητικού
- Αξία κτήσεως, προσθήκες, βελτιώσεις, συντηρήσεις, επισκευές παγίων
- Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων
- Γενικές αρχές λογισμού αποσβέσεων
- Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων
 Λογιστική και Φορολογία Συμμετοχών και Χρεογράφων
- Γενικά περί συμμετοχών και χρεογράφων, μεταβολές και αποτίμηση αυτών
 Λογιστική και Φορολογία αποθεμάτων
- Έννοια αποθεμάτων και αποτίμηση αυτών
 Λογιστική και Φορολογία απαιτήσεων
Γενικά περί απαιτήσεων και αποτίμηση αυτών (βέβαιες απαιτήσεις, επισφαλείς,
ανεπίδεκτες)
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Νομικούς ή λοιπούς ελευθέρους επαγγελματίες.
Το υλικό του σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες στο τέλος του σεμιναρίου.
Πληροφορίες:
Ημερομηνίες: 28-31 Μαρτίου 2016, 18:00 – 22:00 (Διάρκεια
20 ώρες)
Τόπος
Διεξαγωγής:

Deloitte
Φραγκοκλησσιάς 3α & Γρανικού,
Μαρούσι

Κόστος:

Δίδακτρα: € 500 για εταιρίες € 400 για
δικηγορικές εταιρείες €350 για ιδιώτες/ €280
για μέλη ΕΑΝΔΑ *
* Για επιχειρήσεις που θα δηλώσουν

συμμετοχή με παραπάνω από 3 στελέχη
προβλέπεται έκπτωση 10% στο συνολικό
κόστος.
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέσω
ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.24)
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Deloitte Academy
Ιωάννα Δέτσκα
Τηλ : 210 6781250
E-mail: Deloitte_Academy@deloitte.gr
Με εκτίμηση,
Deloitte Academy

Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου, Σοφιανός και Καμπάνης ΑΕ
Φραγκοκκλησιάς 3α και Γρανικού,
15125 Μαρούσι
+30 201 67 81 100
Η Deloitte Ελλάδας είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι
εταιρίες-μέλη είναι νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για περιγραφή της
νομικής δομής της DTTL και των εταιριών-μελών της.
Η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των
κλάδων. Με ένα παγκόσμια διασυνδεμένο δίκτυο εταιριών μελών σε περισσότερες από 150 χώρες, η Deloitte προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
βοηθώντας τους πελάτες της να αντεπεξέλθουν στις πιο πολύπλοκες προκλήσεις. Οι 200.000 επαγγελματίες της Deloitte δεσμεύονται να αποτελούν
πρότυπα αριστείας.
Στην Ελλάδα, η «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου
Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte
Accounting Compliance & Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). Με περισσότερα από 600 άτομα προσωπικό και
γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας, του βιομηχανικού κλάδου, της τεχνολογίας, των
μέσων και των τηλεπικοινωνιών, της ακίνητης περιουσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι περισσότερες
από τις μεγαλύτερες δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.deloitte.gr
2016 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.

