קורס למנהלים
דו"חות כספיים ,הערכות שווי וניהול סיכונים
פיננסים למנהלים
למקבלי החלטות בארגונים הנחשפים לדוחות כספיים אך אינם בעלי רקע מימוני או חשבונאי
ניהול אקדמי
פרופ' דן סגל ,ביה"ס אריסון למנהל עסקים ,המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' עודד שריג ,ביה"ס אריסון למנהל עסקים ,המרכז הבינתחומי הרצליה
מועד פתיחה 13.11.2017
 6מפגשים  16:00-20:00אחת לשבוע
עולם העסקים המורכב והתחרותי מחייב מקבלי החלטות ,בכל הדרגים ,להבין את המשמעויות הפיננסיות של
החלטותיהם ,החל משלב התכנון דרך יישום האסטרטגיה וכלה בניתוח התוצאות ,תוך קריאת המפה הפיננסית
הרחבה .שימוש מתוחכם ומושכל בכלים חשבונאיים ומימוניים נדרש לניתוח מהלכים עסקיים אסטרטגיים.
מקבלי החלטות בארגונים  -דירקטורים ,מנכ"לים ,סמנכ"לים ,מנהלי מערכות טכנולוגיה ,משאבי אנוש,
שיווק ,תפעול ,משפטנים ,אנשי עסקים ומשקיעים  -הנחשפים לדו"חות כספיים אך אין להם הבנה פיננסית
הנדרשת לניתוחם ,לא יוכלו לקבל החלטות מיטביות לארגון.
הקורס יקנה למשתתפים מיומנויות שיסייעו להם בקריאה ובניתוח של דו"חות כספיים ,ישפרו את הבנת
ההשלכות הפיננסיות של החלטות שונות ויאפשרו שימוש בדו"חות כספיים כבסיס לקבלת החלטות ולניהול
סיכונים מושכלים .הקורס יציג את הכלים השונים הדרושים להבנת דו"חות כספיים תוך שימוש בנתוני אמת
מחברות ישראליות ואמריקאיות.

מטרות התכנית




בין הנושאים

הכרה והבנה של דו"חות כספיים מזווית של



הסביבה החשבונאית

קורא המשתמש בהם



כללי החשבונאות העיקריים

הקניית רקע תיאורטי וכלים לניתוח המידע



ניתוח רווחיות ויעילות תפעולית

הכלול בדו"חות הכספיים



הערכת כדאיות פרויקטים והערכת שווי

הצגת השימוש בדו"חות כספיים לצורך
הערכות

שווי,

כבסיס

לקבלת

החלטות

השקעה ולניתוח סיכונים
פרופ' עודד שריג ,בעל דוקטורט מברקלי .לשעבר הממונה על שוק
ההון ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר .פרופסור למימון במרכז
הבינתחומי ,לשעבר מרצה בבית ספר וורטון ודיקן בית ספר אריסון
הכשרת מנ
למנהל עסקים.

כוללת ומדידת מחירי הון


מדידת סיכוני נזילות והערכת סיכון לפשיטת
רגל

פרופ' דן סגל ,בעל דוקטורט מ .NYU-חבר סגל בית ספר
אריסון למנהל עסקים .מומחה לחשבונאות פיננסית ,תוך
התמקדות בהשפעה הכלכלית של המידע החשבונאי ,ניהול
רווחים ,עיקרון השמרנות והערכות שווי חברות.

*הכשרת מנהלים ולימודי חוץ שומרים לעצמם את הזכות לערוך שינויים קלים בתכנית

