קורס הערכות שווי ועדכונים בעידן הIFRS-
סוגיות נבחרות
להלן מועדים ,פרטי הרשמה ומיקום.
למשתתפי הקורס יחולק אוגדן קורס לצורך החומרים המקצועיים הרלוונטיים .הקורס הינו בן  86שעות אקדמיות.
הקורס יתקיים בימים המפורטים מטה ,בין השעות( 06:11-81:11 :התכנסות ב ,)05:01-סה"כ ארבעה מפגשים,
בתאריכים הבאים:
מפגש ראשון  20 -בינואר8101 ,
מפגש שני  27 -בינואר8101 ,
מפגש שלישי  3 -בפברואר8101 ,
מפגש רביעי  01 -בפברואר8101 ,
במשרדי קסלמן וקסלמן  ,PWCרחוב המרד  ,85תל אביב .קומה .81

תודות הפורום לנותני החסות לקורס זה

מחיר ההשתתפות בקורס ₪ 00822 :בתוספת מע"מ

לחברי פורום תינתן  05%הנחה.
לנרשמים העובדים בארגונים בהם ה CFOs-חברי פורום ,תינתן הנחה בסך .81%
מומלץ להקדים ולהירשם לקורס שכן מספר המקומות מוגבל
*תעודה תוענק למי שהשתתף לפחות בשלושה מפגשים.

לכבוד :פורום CFO
טל' 30-5534555 :פקסsec@cfo-forum.org 30-5593755 :
הריני להירשם לקורס הערכות שווי – סוגיות נבחרות במחירים ובתנאים המפורטים מעלה:
:
הריני חבר פורום וזכאי להנחה של 53%

הריני עובד בחברה בה ה CFOs -הינו חבר פורום וזכאי לכן להנחה של ( *02%יש להוסיף פרטי קשר :מייל ונייד)

הריני לקוח של חברת  PWCוזכאי להנחה של 02%

אינני חבר פורום (יש להוסיף פרטי קשר :מייל ונייד) הפורום שומר לעצמו הזכות לפי שיקול דעתו שלא לאשר

ההרשמה במקרים מסוימים
שם ____________________:תפקיד_________________________:
חברה______________________________________:
נייד ____________________:מייל_______________________________________:

בית שרבט ,רח' קויפמן  ,4תל-אביב 62108

ממחיר ההשתתפות ,ביטול הרשמה החל עד שלושה ימים
פקסביטול של 02%
10-5014555בדמי
תחילת הקורס יחויב
10-5091702
*תנאי ביטול :ביטול הרשמה עד שבוע לפני טל'
לפני תחילת הקורס יחויב בדמי ביטול של  02%ממחיר ההשתתפות .את הודעת הביטול נא לשלוח בפקס או במייל  -משתתף שלא יודיע על ביטול
sec@cfo-forum.org
השתתפותו יחויב בתשלום מלא.

תוכנית קורס הערכות שווי ועדכוני :IFRS
מפגש  0תאריך 81:בינואר 8101
03:52-00:22

התכנסות

00:22-00:03

על תוכנית הקורס

עפר לביא ,מנכ"ל מרכז השתלמויות0
פורום CFO

00:03-01:03

מיפוי ,על קצה המזלג ,של השפעות שכיחות עיקריות של הערכות שווי
הוגן ובחינה של ירידות ערך על סעיפים בדוחות כספיים:
 בסיסי המדידה -של פריטים עיקריים במאזן;
 מיפוי -סעיפים עיקריים בדוחות כספיים לדוגמא ה"רגישים" בדרך כלל
להערכות שווי הוגן ובחינה של ירידות ערך;
 -)Purchase Price Allocation( PPA והשלכותיה העיקריות על מדידת
פריטים במאזן;
 חשבונאות הגנה -והשלכותיה העיקריות על מדידת וסיווג פריטים בדוחות
כספיים.
 פרויקט החלפת  - IAS 39התפתחויות בתקינה בין לאומית בנוגע לסיווג
ומדידת מכשירים פיננסיים.
 תפקיד ה :CFO-ניהול התהליך 0איתור הפריטים הרלוונטיים בדוחות
הכספיים 0מדידתם 0דיווח מתאים ובזמן וקבלת הנחיות פעולה

רו"ח משה פרץ 0שותף וראש המחלקה
החשבונאית המקצועית 0קסלמן וקסלמן0
 PwCישראל

01:03-08:52

חשבונאות הערכת שווי וירידת ערך של מכשירים פיננסיים לפי תקני ה-
:IFRS
 קטגוריות המדידה -של מכשירים פיננסיים.
 מדרג שווי הוגן
 ירידת ערך מכשירים פיננסיים
 פערים בין ערך בספרים לבין שווי הוגן:
 - oהטיפול הנכון
 - oגילוי ניתוח והנמקה-מתי וכיצד?
 פרויקט החלפת " - IFRS 7–IAS 39מכשירים פיננסיים" – השלב
הראשון בפרויקט החלפת  – IAS 39והשלכותיו העיקריות על סיווג
ומדידת נכסים פיננסיים .אפשרויות מ 0222-ואילך.
 ה 0CFO -רואה החשבון והערכות שווי -ניהול נכון כיצד?
 דוגמאות לדיווחים וגילויים -שניתנו בקשר לחשבונאות שווי הוגן ולירידות
ערך 0בדוחות כספיים של חברות מדווחות.

רו"ח בני ספירשטיין 0שותף 0המחלקה
החשבונאית המקצועית 0קסלמן וקסלמן0
 PwCישראל
רו"ח שלמה גולדפרב ,מנהל 0המחלקה
החשבונאית המקצועית 0קסלמן וקסלמן0
 PwCישראל

08:52-08:83

הפסקה

08:83-02:22

חשבונאות ירידת ערך של נכסים שאינם פיננסיים לפי תקני ה:IFRS-
ניתוח ובחינת היבטים של:
 תחולה
 ירידת ערך -עיתוי בחינת ירידת ערך
 סכום בר השבה 0שווי הוגן נטו ושווי שימוש.
 יחידה מניבת מזומנים.
 ההכרה בהפסד -מירידת ערך והטיפול בעליות ערך עוקבות.
 דוגמאות לדיווחים וגילויים -שניתנו בקשר לירידות ערך 0בדוחות כספיים
של חברות מדווחות.

בית שרבט ,רח' קויפמן  ,4תל-אביב 62108
טל'  10-5014555פקס 10-5091702
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המשך...
רו"ח בני ספירשטיין 0שותף 0המחלקה
החשבונאית המקצועית 0קסלמן וקסלמן0
 PwCישראל
רו"ח שלמה גולדפרב ,מנהל 0המחלקה
החשבונאית המקצועית 0קסלמן וקסלמן0
 PwCישראל

מפגש  89 :8בינואר 8101
03:52-00:22

התכנסות

00:22-08:22

מודלים להערכת שווי לפי תקני ה:IFRS-
ניתוחים:
 מתודולוגיות -מובילות בהערכות שווי.
 סוגיות-היבטים אקטואליים וסוגיות מיוחדות.
 נקודות מפתח ותורפה-איתור נקודות מפתח ונקודות תורפה וניתוחן.
 הנחות הבסיס והשפעתן:
 oההנחות הרלוונטיות-סקירה וניתוח.
 oטיפול בהנחות ספציפיות בתרחישים רלוונטיים.
 ניתוחי רגישות.
 הערכות שווי ושווי שוק -ניתוח פערים בין הערכת שווי ושווי שוק.

08:22-08:03

הפסקה

08:03-02:22

מודלים להערכת שווי לפי תקני ה( ,IFRS -המשך):
הרובד הניהולי:
 בדיקות סבירות והתאמה
 ניתוח השוואתי
 השיטה והיישום-התאמת השיטה (שיטות) למקרה  -ניתוח ויישום
 הערכת שווי ככלי ניתוח וניהול ל -CFO -בבחינת הערכות שווי ותקפותן.

רו"ח גיל מור ,שותף 0קבוצת הייעוץ0
קסלמן וקסלמן PwC 0ישראל

המשך...
רו"ח גיל מור ,שותף 0קבוצת הייעוץ0
קסלמן וקסלמן PwC 0ישראל

מפגש  0 : 0בפברואר 8101
03:52-00:22

התכנסות

00:22-01:83

היבטים חשבונאיים -קביעת המחויבות האקטוארית להטבות לעובד לפי
תקני ה:IFRS-
 תחולה.
 סוגי הטבות עובד.
 תוכנית הפקדה מוגדרת ותוכנית הטבה מוגדרת.
 הנחות אקטואריות-ניתוח.
 רווחים והפסדים אקטואריים.
 עלות שירותי עבר.
 נכסי תוכנית.
 דוחות הכספיים-הצגה נכונה.

01:83-08:22

הפסקה

08:22-02:22

מודל השווי ההוגן וירידת ערך בראי דיני המס:
 הכרה ומדידה -של מכשירים פיננסים לצורכי מס.
ירידת ערך – של מכשירים פיננסים מהבט המס.

 גריעת נכסים והתחייבויות פיננסיות.
 עדכונים מפורום התקינה הבינלאומית -לבחינת כללי הIFRS-
של פורום  CFOורשות המסים בתחום המכשירים הפיננסים.

רו"ח (משפטן) אבי נוימן 0שותף 0מחלקת
מסים 0קסלמן וקסלמן PWC 0ישראל

02:22-02:22

מודלים להערכת שווי של מכשירים פיננסיים:
 השלכת משבר האשראי -על סיכוני אשראי (  ) Credit RisKושווי
מכשרים פיננסיים
 הערכת שווי -טיפול בהערכת שווי של מכשירים פיננסיים 0כגון:
SWAP o
FORWARD o
 דוח גלאי-ניתוח והשלכות.
. IFRS 1

 ה - CFO-ניהול ובחינת הערכות שווי  -של מכשירם פיננסיים-כיצד?

רו"ח גיל מור 0שותף 0קבוצת הייעוץ0
קסלמן וקסלמן PwC 0ישראל

בית שרבט ,רח' קויפמן  ,4תל-אביב 62108
טל'  10-5014555פקס 10-5091702
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רו"ח בני ספירשטיין 0שותף 0המחלקה
החשבונאית המקצועית 0קסלמן וקסלמן0
 PwCישראל
רו"ח שלמה גולדפרב 0מנהל 0המחלקה
החשבונאית המקצועית 0קסלמן וקסלמן0
 PwCישראל

מפגש  01 :4בפברואר 8101
03:52-00:22

התכנסות

00:22-08:52

תכנון אסטרטגי והערכות שווי-כלים פרקטיים ממוחשבים  -לתכנון,
מדידה וניתוח של ביצועי הארגון מרמת הדוחות הכספיים עד לסעיף
הבודד ,לתמיכה בתהליכי תכנון אסטרטגי והערכות שווי
 תחזיות -בניית מודלים סטטיסטיים ע"י איש הכספים לשיפור מהותי
בדיוק התחזיות ונכונות ההחלטות הנגזרות
 תזרים המזומנים והערכות שווי-שיטות ממוחשבות להרצת סימולציות
פיננסיות לבחינת השלכות על תזרימי מזומנים NPV 0וIRR-
 תרחישים ורגישויות -הרצת  What-ifלבחינת תרחישים ככלי לזיהוי
פרמטרי רגישויות והנחות -להשלכה על ביצועי וערך החברה
 מבנה הון -מינוף מודלים מורכבים מובנים לאופטימיזציית מבנה ההון
ואסטרטגיות המימון למזעור עלויות המימון
 מיזוגים ורכישות-שיטות סימולציה לבחינת השלכות מיזוגים ורכישות
על התוצאות הכספיות בהתאם למועד ביצוען.
 הדגמות -ההרצאה תלווה בהדגמות מספריות והמחשת פשטות
ויעילות הפעולה ל 0CFO-ברמת הניהול ולצוותו.
 ניהול ושליטת ה CFO-במידע וזרימתו.

08:52-08:83

הפסקה

08:83-02:83

השלכות המשבר בשוקי ההון על מדידה וגילוי בגין הערכות שווי
וירידות ערך נכסים:
 השקעות בנכסים שאינם פיננסיים.
 השקעות בנכסים פיננסיים.
 הטבות לעובדים.
 תשלום מבוסס מניות.
 השלכות הכרה ומדידה נוספות.
 השלכות גילוי.
 עידכוני  IFRSומשמעותם.

רו"ח משה פרץ 0שותף וראש
המחלקה החשבונאית המקצועית0
קסלמן וקסלמן PwC 0ישראל
רו"ח בני ספירשטיין 0שותף0
המחלקה החשבונאית המקצועית0
קסלמן וקסלמן PwC 0ישראל

02:32-02:22

סיכום וחלוקת תעודות:
אבי ברגר שותף מנהל 0קסלמן וקסלמן PwC 0ישראל
משה פרץ שותף וראש המח' החשבונאית המקצועית PwC 0ישראל
עפר לביא מנכ"ל מרכז השתלמויות ,פורום CFO

*יתכנו שינויים
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רו"ח יורם זולנץ מנהל פתרונות
פיננסיים אורקל

מרכז ההשתלמויות של פורום מנהלי כספים ראשיים מספק ידע וכלים אקדמאים 0מעשיים 0ניהוליים ומקצועיים במגוון רחב
של נושאים אקטואליים במשק הישראלי והעולמי.
תכניות הלימודים של המרכז מתמקדות בנושאים ייחודיים שמטרתם לסייע למנהל הכספים במהלך דרכו המקצועית
ובפיתוח הקריירה האישית.
לקורסים של פורום  CFOמאפיינים ייחודיים:
 תכנים הנבנים במיוחד לצורכיהם המעשיים של מנהלי הכספים.
 הלימוד הוא חלק מה Networking-המקדם את הקריירה .מי יושב בקבוצת הלימוד חשוב לא פחות מהמרצים.
 שילוב אקדמיה ברמה הבכירה ביותר 0יועצים מהשורה הראשונה ומנהלים בכירים המביאים את ניסיון השטח.
 תוכנית הלימודים הייחודית נבנית ע"י מי שמכיר את הנושא מהשטח (ועדת היגוי של  CFOsמובילים).
 בסוף הקורס מקבלים המשתתפים תעודה מטעם פורום ה* CFO-

הנהלת מרכז ההשתלמויות:
עפר לביא ,מנכ"ל ,מרכז ההשתלמויות

cfo.edu@cfo-forum.org
מייל לרישום

sec@cfo-forum.org
* התעודה מוענקת למי שהשתתף לפחות בשלושה מארבעת המפגשים של הקורס.
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