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Certificate in Corporate 
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Το BCA, έχοντας ιδρυθεί το 1971, είναι ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα
εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, προσφέροντας προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
τίτλους σπουδών στους τομείς της ∆ιοίκησης Τουριστικών και Ξενοδοχειακών
Επιχειρήσεων, ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και ∆ιοίκησης στον Ναυτιλιακό κλάδο.

Το BCA διαθέτει περισσότερους από 1000 φοιτητές και 9.000 αποφοίτους που
απασχολούνται σε μεγάλες εθνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Το BCA προσφέρει
υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκή διδασκαλία που συνδυάζεται με τον βέλτιστο τρόπο με την
πρακτική και βιωματική εφαρμογή της. Προσφέροντας μια καινοτόμα μαθησιακή εμπειρία
που υλοποιείται σε σύγχρονες, πρωτοποριακές και άνετες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σημαντικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του
Ηνωμένου Βασιλείου, και πρόσφατα το Πανεπιστήμιο West London, καθώς και τα
παγκοσμίου φήμης εκπαιδευτικά ιδρύματα, Les Roches και Glion, τα οποία κατατάσσονται
μεταξύ των πέντε καλύτερων πανεπιστημιακών σχολών στον κόσμο, εμπιστεύονται και
συνεργάζονται με το BCA College.

Η στενή και συνεχής παρακολούθηση των διεθνών εκπαιδευτικών εξελίξεων, η συνεργασία
του BCA με μερικούς από τους πιο αξιόπιστους οργανισμούς και πανεπιστημιακά
ινστιτούτα της Ευρώπης και των Η.Π.Α., καθώς και η εκπαιδευτική του συνέπεια, έχουν
αναδείξει το BCA σε ένα σημείο αναφοράς στην εκπαίδευση της χώρας μας.
Το 2020, παρά τις όποιες δυσκολίες, ήταν μια σημαντική χρονιά για το BCA, καθώς
ανακηρύχθηκε «Το Κολλέγιο της Χρονιάς» στα Βραβεία Education Leaders Awards 2020.
Ενώ ταυτόχρονα, βραβεύτηκε με το ασημένιο βραβείο στην κατηγορία «Εκπαιδευτικές
Επισκέψεις και Βιωματική Μάθηση».

About
BCA College



Οι συμμετέχοντες στα Fast Track Professional 
Certificates θα έχουν την ευκαιρία να 

κατανοήσουν σε βάθος τις ανάγκες του 
Reporting και πώς ένας Financial Officer

μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές 
συνδυάζοντας αποτελεσματικά Οικονομικές, 

Χρηματοοικονομικές και Λογιστικές 
πληροφορίες. Οι διδασκαλίες προσφέρονται 

μέσω ενός υβριδικού μοντέλου (blended
learning) που ενσωματώνει τόσο τη ∆ιά

Ζώσης εκπαίδευση, όσο και τη ∆ιαδικτυακή
διδασκαλία.



Εισαγωγή στο Financial Reporting)

Συνοπτική αναφορά των ΔΛΠ και των ΔΠΧΑ.

Γενικές αρχές σύνταξης και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων.

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (συνοπτική παρουσίαση του ν. 4308/2014).

Σημαντικές διαφορές μεταξύ ΔΠΧΑ και ΕΛΠ.

Θεμελιώδεις παραδοχές που χαρακτηρίζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.Υγιεινή – Ασφάλεια – HACCP - ISO 14001 - ISO 9001

Λογιστικός Κύκλος

Η έννοια του λογαριασμού

Λογιστικές εγγραφές και ημερολόγιο | Παραδείγματα

Το Γενικό Καθολικό 

Τα Πάγια

Το ισοζύγιο

Οι εγγραφές προσαρμογής (προπληρωμένα έξοδα,

προεισπραγμένα έσοδα και αναγνώριση δεδουλευμένων)

Οι εγγραφές κλεισίματος και προσδιορισμού του αποτελέσματος

Χρήστες των λογιστικών πληροφοριών

Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις

Ανάλυση χρηματοοικονομικών προβλέψεων

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

Προβλέψεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Ανάλυση της οικονομίας

Ανάλυση του κλάδου

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων επιχείρησης

Ανάλυση Ρευστότητας

Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας

Ανάλυση αποδοτικότητας

Ανάλυση δομής κεφαλαίων/ μόχλευση

Ανάλυση βάσει Λογιστικών και Χρηματιστηριακών Πληροφοριών 

Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Φορολογικά Θέματα

Certificate στο Corporate Financial Officer (Reporting)
Corporate Financial Officer (Reporting) Fundamentals

Η εκπαιδευτική διαδικασία υλοποιείται υβριδικά (blended learning)
καθώς κάποια κομμάτια της θα διεξάγονται διαδικτυακά εξ
αποστάσεως και κάποια διά ζώσης εντός των εγκαταστάσεων του
Κολλεγίου. Κατά την εκπαίδευση θα αξιοποιούνται μελέτες
περιπτώσεων και παίξιμο ρόλων. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη
δυνατότητα να κάνουν προσομοίωση όλων των λειτουργιών και των
περιστάσεων που θα εξετάζονται ανά περίπτωση



∆ιάρκεια: 60 ώρες

Ωράριο: 18.00-21.00

Συχνότητα

Το πρόγραμμα διεκπεραιώνεται εντός ενός μηνός σε τρίωρες καθημερινές
εκπαιδευτικές συναντήσεις. Συνολικά ολοκληρώνεται σε 60 διδακτικές ώρες
που επιμερίζονται σε 3 ώρες καθημερινά (18.00-21.00)

Πιο συγκεκριμένα τα Workshops θα διεξαχθούν τις εξής ημερομηνίες:

Έναρξη: Δευτέρα 02 Μαΐου 2022

Λήξη: Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Certificate – Corporate Financial Officer (Reporting)



Γιατί να επιλέξετε αυτό το 
πρόγραμμα;

Στο Professional Certificate του Corporate Financial Officer (Reporting) οι συμμετέχοντες
θα αποκτήσουν μια σφαιρική επισκόπηση της λειτουργίας όλων των Χρηματοοικονομικών
Λειτουργιών της Επιχείρησης πάνω στη δημιουργία Οικονομικών Αναλύσεων.

Θα αποκτήσουν σαφή γνώση της προετοιμασίας, οργάνωσης και δημιουργίας αναφορών
τόσο για το οικονομικό περιβάλλον όσο και για την ίδια την επιχείρησης.

Θα κατανοήσουν τον ρόλο των λογιστικών πληροφοριών και θα μπορούν να ξεχωρίζουν τις
πληροφορίες που πρέπει να απομονώνουν ώστε να φέρουν εις πέρας όποιο σχετικό
πρόβλημα τους τεθεί.

Θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη δημιουργία αποτελεσματικών
χρηματοοικονομικών αναφορών που εστιάζουν στις ανάγκες της διοίκησης για την ορθή
λήψη αποφάσεων.

Τέλος, θα αποκτήσουν χρηστικές ικανότητες όσον αφορά το σημαντικό κομμάτι της
παρουσίασης και επεξήγησης των οικονομικών αποτελεσμάτων προς τη διοίκηση της
επιχείρησης.

• Financial Reporting

• Λογιστικός Κύκλος

• Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

• Ανάλυση βάσει Λογιστικών και Χρηματιστηριακών Πληροφοριών

• Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις

• Φορολογικά Θέματα

Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο Professional Certificate του Corporate Financial 
Officer (Reporting) οι συμμετέχοντες θα έχουν όλα τα εφόδια για να εργαστούν στο 
τμήμα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης μιας επιχείρησης.



BCA City 
Campus


