Executive Education

Advanced Certificate
in Corporate Finance and
Investment Banking

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τη Finance Skills προσφέρει ένα μοναδικό πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Corporate Finance & Financial Modeling.
Μέσα από τη χρήση χρηματοοικονομικών μοντέλων excel, αναλυτικών σημειώσεων και άλλου υποστηρικτικού
υλικού (δημοσιευμένες καταστάσεις εταιρειών, μελέτες-εκθέσεις έγκυρων οίκων, επίκαιρη και σχετική αρθρογραφία
των θεμάτων που εξετάζονται) δίνεται η δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας αλλά και της διεθνούς πρακτικής.

Σκοπός του Προγράμματος είναι
– Η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, εμπειριών και κυρίως
των εργαλείων που χρειάζονται οι νεοεισερχόμενοι με αξιώσεις
και τα νέα στελέχη στην εργασία τους
– Η μετάβαση από την ακαδημαϊκή γνώση στη πράξη και η
προετοιμασία για την είσοδο στις "πραγματικές συνθήκες" του
Corporate Finance & Financial Modeling
– Η απόκτηση πρακτικών γνώσεων που θα διευρύνουν τους επαγγελματικούς ορίζοντες εκείνων που αναζητούν νέες κατευθύνσεις και εναλλακτικές
– Η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός των επαγγελματικών
γνώσεων των στελεχών
– Η ενημέρωση των στελεχών για τα σύγχρονα εργαλεία και τις
μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα στο Corporate Finance
και το Financial Modeling

Σε ποιους απευθύνεται
– Σε ανερχόμενα στελέχη χρηματοοικονομικού τομέα, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ με τουλάχιστον τρία χρόνια εργασιακή εμπειρία
– Σε στελέχη εταιρειών, τραπεζών και οργανισμών, και ειδικά στα
τμήματα αναλύσεων, business & financial planning
– Σε στελέχη που ασχολούνται με θέματα αναλύσεων σε αποτιμήσεις εταιρειών για Μ&Α
– Σε στελέχη/επαγγελματίες που επιδιώκουν αλλαγή καριέρας

Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από έμπειρους corporate finance professionals, και εισηγητές από τον επαγγελματικό
χώρο με διδακτική εμπειρία.

Μέθοδοι Διδασκαλίας

– Σε στελέχη/επαγγελματίες και επιχειρήσεις που θέλουν να
γνωρίζουν πως δημιουργείται και πως μετριέται από χρηματοοικονομικής άποψης η αξία μιας επιχείρησης αλλά και πως να
αξιολογούν και να επιλέγουν μεταξύ επενδυτικών εναλλακτικών

Η εκπαίδευση γίνεται με την χρήση Η/Υ για την ανάπτυξη, την κατασκευή και την κατανόηση των χρηματοοικονομικών μοντέλων.
Τα χρηματοοικονομικά μοντέλα χτίζονται βήμα-βήμα, περιλαμβάνονται πολλά Case Studies και παραδείγματα για την κατανόηση
του αντικειμένου του corporate finance και την εξοικείωση με το
financial modeling.

– Σε απόφοιτους οι οποίοι επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά
εργασίας με γνώσεις πρακτικές και οι οποίες θα τους δώσουν την
δυνατότητα να διακριθούν και να εξελιχθούν ταχύτερα

Εξετάσεις

– Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιδιώκουν να είναι
έτοιμες να ανταγωνιστούν επιτυχώς σε τοπικό και διεθνές επίπεδο
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Εισηγητές

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι συμμετέχοντες υποβάλλονται σε εξετάσεις όπου αξιολογείται η εμπέδωση της διδακτέας
ύλης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα αποτελείται από έξι αλληλένδετες ενότητες-courses όπου η κάθε μια ενότητα αν και είναι ανεξάρτητη η μια από την άλλη
προϋποθέτει εξοικείωση με το γνωστικό αντικείμενο της προηγούμενης ενότητας. Ανάλογα με τη σύνθεσή της ομάδας είναι δυνατόν να
γίνουν μικρές αυξομειώσεις στις επιμέρους ενότητες, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Excel για σκοπούς corporate finance και
financial modeling

Αποτίμηση με Συγκρίσιμες Εταιρείες και Συγκρίσιμες
Συναλλαγές

– Εισαγωγή στο Excel
– Βασικές Συναρτήσεις
– Συναρτήσεις Λογικής, Ημερομηνίας και Αλληλουχίας Κελιών
– Συναρτήσεις Look up και Πίνακες Δεδομένων
– Μαθηματικές και Οικονομικές Συναρτήσεις
– Συναρτήσεις Κειμένου
– Ταξινομήσεις, Φίλτρα, Pivot Tables
– Εισαγωγή στη VBA και τις Μακροεντολές

ΜΕΡΟΣ Α - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Λογιστική και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
– Εισαγωγή στη Λογιστική
– Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
– Ισολογισμός
– Ενεργητικό
– Παθητικό
– Ίδια Κεφάλαια
– Κατάσταση Ταμειακών Ροών
– Η Σύνδεση μεταξύ των Τριών Οικονομικών Καταστάσεων
– Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων με
Χρηματοοικονομικούς Δείκτες

Κατασκευή χρηματοοικονομικού μοντέλου
– Εισαγωγή
– Βασικές Αρχές για την Κατασκευή του Μοντέλου
– Η Κατασκευή του Μοντέλου
– H Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
– Προβλεπόμενοι Ισολογισμοί - Κεφάλαιο Κίνησης
– Mακροχρόνιες Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις
– Δανειακές Υποχρεώσεις
– Iσολογισμός - Ίδια Κεφάλαια
– Κατάσταση Ταμειακών Ροών
– Kλείσιμο Ισολογισμού Revolver & Ταμειακά Διαθέσιμα
– Kέρδη ανά Μετοχή (EPS)
– Τελική Επεξεργασία του Μοντέλου - Ανάλυση Ευαισθησίας

Αποτίμηση εταιρειών με τη μέθοδο DCF
– Γενικά για την Αποτίμηση
– Μεθολογία DCF & Κατασκευή του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου
– Αραιωμένες Μετοχές σε Κυκλοφορία
(Diluted Shares Outstanding)
– Το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου - WACC
– Ολοκλήρωση του Μοντέλου
– Sensitivity Analysis
– Επισημάνσεις και Γενικές Παρατηρήσεις

– Εισαγωγή
– Εισαγωγή στην Αποτίμηση με τη Μέθοδο των Συγκρίσιμων Εταιριών
(Comparabe Companies Analysis)
– Αποτίμηση με τη Μέθοδο των Συγκρίσιμων Εταιρειών
(Βασικά βήματα)
– Καθαρός Δανεισμός (Net Debt)
– Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία (Shares Outstanding)
– Κατασκευή Μοντέλου (trade comps)
– Ομαλοποίηση Ετεροχρονισμών (Calendarization)
ΜΕΡΟΣ Β - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
(Transaction Comps)
– Μεθοδολογία Αποτίμησης με Συγκρίσιμες Συναλλαγές
(Transaction Companies Analysis)
– Κατασκευή Μοντέλου (Transaction Comps)

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, Mergers and Acquisitions (M&As)
– Εισαγωγή
– Βασικές έννοιες στα Μ&Α's
– Η Λογιστική αντιμετώπιση στο M&A model
– Σημαντικές παράμετροι στις Συγχωνεύσεις & Εξαγορές
– Κατασκευή του μοντέλου
– Structuring της Συναλλαγής
– Ανάλυση Ευαισθησίας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Χώρος Διεξαγωγής:
Το κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΕΕΔΕ
Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, Αθήνα
Χρόνος Διεξαγωγής:
Τα μαθήματα διεξάγονται κάθε Παρασκευή (17.30 -21.30) και
Σάββατο (9.00 -17.00), ανά δεκαπενθήμερο.
Διάρκεια Προγράμματος: 120 ώρες
Δικαίωμα Συμμετοχής:
Μέλη ΕΕΔΕ: œ 2.400 / Μη μέλη ΕΕΔΕ: œ 2.600
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται εγχειρίδια ειδικά γραμμένα για το
πρόγραμμα, case studies και αναλυτικές παρουσιάσεις.
Το κόστος μπορεί να καλυφθεί με το 0,24% της επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλουν οι εταιρίες για την ενίσχυση των
προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.
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www.eede.gr

Η ΕΕΔΕ στην Ελλάδα
Αθήνα

Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος

Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61
Κ. Πατήσια, 111 44 Αθήνα
Τηλ.: 210 2112000 (*608, *609)
Fax: 210 2112024, 210 2112028
e-mail: programs1@eede.gr
eede@eede.gr

Πλατεία Πίνδου 1 Γούναρη & Αγ. Ανδρέου
262 22 Πάτρα
Τηλ.: 2610 318573
Fax: 2610 361517
e-mail: patra@eede.gr

Τμήμα Μακεδονίας

Τμήμα Κρήτης

Καρατάσου 7
546 26 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 522314, 2310 516639
Fax: 2310 546218
e-mail: macedonia@eede.gr

Κονδυλάκη 105 & Βάρνης
713 05 Θέρισσος, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 258869, 2810 263351
Fax: 2810 258413
e-mail: creta@eede.gr

Follow us:

