
  

 "הקורא בדוחות"
 דוחות כספייםלקריאת סדנה מקיפה 

 האקדמיה לפיננסיםאודות  

 .  הינה הגוף המוביל בישראל בלימודי פיננסים, האפטזיו  BDOלפיננסים מבית האקדמיה 

האקדמיה לפיננסים שמה לעצמה למטרה להעניק ידע פיננסי איכותי תוך הקפדה על יחס אישי ורמת שירות מקצועית בלתי  

 .מתפשרת

קורסים  , בקריאת דוחות כספיים, החל מקורסים בשוק ההון, האקדמיה לפיננסים מתמחה בהעברת קורסים איכותיים ומקצועיים

וכלה בלימודי  , הכנה לבחינות המקצועיות של רשות ניירות ערך ומשרד האוצר, באופציות ונגזרים, מתקדמים בניתוח חברות

 .               יזמות עסקית וגיוס כספים לסטרטאפים, ן"נדל

  

 הקורסמטרות 

תוך יישום עקרונות  , רים נדרשים להציג דוחות כספיים לרשויות"חברות פרטיות הן חברות ציבוריות והן עמותות ומלכהן 

ולהבין את  " דגלים אדומים"לזהות , לא ניתן להבין את הסוגיות הנחבאות בדוחות, ללא הבנת עקרונות החשבונאות. חשבונאיים

 .  המידע המסתתר מאחורי המספרים

 .  בדגש על הסוגיות המאפיינות סוגי חברות בענפים שונים, מטרת הקורס הינה מתן רקע בקריאת וניתוח דוחות כספיים

 

 מרצה

 .עידית שניר -ד "ועוח "רו

 

 מבנה הקורס 

חברות  , מבוסס על הרצאות המשלבות ניתוח של דוחות כספיים ודוגמאות מוחשיות מתוך דוחות של חברות ציבוריות הקורס

 .  רים"פרטיות ומלכ

 .  שעות אקדמיות 4מפגשים בני  5הקורס כולל 

 .48מנחם בגין ' רח, תל אביב, האפטזיו  BDOהקורס נערך ב 
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 מאזן   -מבנה הדוחות הכספיים - 2שיעור 

 סעיפים מרכזייםסקירת. 

 לקביעת יתרות לסוף המאזןשיטה. 

 לחובות  מסופקיםהפרשה. 

 למדידת מלאישיטות. 
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 דוח רווח והפסד  –מבנה הדוחות הכספיים   - 3שיעור  

 דוחות רווח והפסדניתוח. 

 להכרה בהכנסות ובהוצאותשיטות. 

 תקורההוצאות  . 

 רווחיות ויעילותמדדי. 
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 ניתוח דוחות כספיים   - 4שיעור  

 מדדי רווחיות בדוחות כספייםניתוח. 

 לשיפור או הרעה בתוצאותאינדיקציות. 

 בדוחות כספיים של חברותיחסי נזילות. 

 פיננסיים בדוחות כספיים של תאגידי מים עירונייםיחסים  . 
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  Case Study – 5שיעור 
 .ר"מלכ, חברה פרטית, חברה ציבורית -גופים  3במהלך השיעור נערוך דוגמה מעשית שתכלול ניתוח מלא של דוחות כספיים של 

 :נדרג חברות לפי הפרמטרים הבאים, בין השאר. ההשוואה תכלול סיכום של כלל הנושאים שנלמדו בשיעורים הקודמים

 או הרעה בתוצאותשיפור. 

 או הרעה ברווחיותשיפור. 

קיטון ביעילות התפעולית/ גידול. 

 פיננסיםיחסים. 

 נזילותיחסי. 
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 עקרונות לקריאת דוחות כספיים  -1שיעור 

 העיקרייםהעקרונות החשבונאיים סקירת. 

 הדיווח החשבונאימטרת  . 

 צבירה מול בסיס מזומןבסיס. 

 אדומים בדוחות כספייםדגלים  . 
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 "הקורא בדוחות"
 דוחות כספייםלקריאת סדנה מקיפה 


