
1 776/ חשבונאות פיננסית/ח יוסי לינדנר"רו

  אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה למדעי המדינה

  
  71-776-30 חשבונאות פיננסית

  ח יוסי לינדנר"רו
  ז"ל תשס" שנה– מינהל כספי –לימודים לתואר שני 

  
  מטרת הקורס

עם שימת דגש לקריאה וניתוח של דוחות , הקניית ידע תיאורטי ומעשי בתחומי החשבונאות הפיננסית
  .כספיים של חברות

  נושאים
1(  
  רכוש אחר,  רכוש קבוע, השקעות,    רכוש שוטף-  נכסים  -בנה המאזן מ  )א

  קרנות ועודפים, הון, עתודות, התחייבויות לזמן ארוך, התחייבויות שוטפות  -  התחייבויות     
  מבנה דוח הרווח וההפסד  )ב
  קרנות ועודפים, מבנה דוח על השינויים בהון  )ג
 מבנה דוח על תזרימי המזומנים  )ד
     הכספייםהביאורים לדוחות  )ה
  דוחות כספיים מאוחדים)  2
  חשבונאות בתקופת שינויי מחירים  )3
  ניתוח דוחות כספיים)  4

  דרישות הקורס
  הציון יקבע על סמך

 )80% (עבודת גמר  )א
 )20% (בחינה  )ב
  

  רשימת קריאה
 :פרסומים מקצועיים של לשכת רואי חשבון בישראל )1
  עקרונות חשבונאיים וכללים לדיווח כספי •

 ונוהלי ביקורתתקני ביקורת  •
 דוחות כספיים לדוגמא •
 גילויי דעת •
 חוברות רואה החשבון •
  :פרסומים מקצועיים של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות )2

  תקני חשבונאות •

 הנחיות מקצועיות •
 הבהרות •
  )IASBׂ) (ב"יאס(פרסומי המועצה לתקני חשבונאות בינלאומיים  )3

  )IAS( תקני חשבונאות בינלאומיים  •

 )IFRS( בינלאומיים תקני דיווח כספי •
 )SIC( פירושים לתקני חשבונאות בינלאומיים  •
  :חוקים ופקודות )4

 חוק רואי חשבון ותקנותיו •
  )364035 (5722תדפיס 

  
 פקודת החברות/חוק החברות •

  )1113177 (10714תדפיס 
 
 חוק ניירות ערך ותקנותיו •

  )564643(חק .שמור בספריה לכלכלה בדלפק לפי ישר
 
 חוק החברות הממשלתיות ותקנותיו •

  )364040 (5723תדפיס 
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  ספרות מקצועית )5

  נכסים–  חשבונאות ודווח כספי - ח "רו,יעקב ברקאי •
  )369724(חש .שמור מדעי המדינה לפי ברק

  
   התחייבויות והון-חשבונאות ודווח כספי 

  )423107(חש .שמור מדעי המדינה לפי ברק
  

      הרווח-חשבונאות ודווח כספי 
  )369711( חש.שמור מדעי המדינה לפי ברק

                  
   תיאוריה ויישומים –        חשבונאות פיננסית -ציון ברלב -בן  �

  )296698(חש .בספרית כלכלה שמור בדלפק לפי ברל
    
  )' ב- ו' כרכים א(    חשבונאות פיננסית - ח "רו, יעקב סמט  �

  )427920(חש .בספריה לכלכלה שמור לפי סמט
  
 )תרגילים עם פתרונות לדוגמא( יסודות החשבונאות –ח "רו,אביב מוזס, ן גבעוליד' פרופ •

  )257259(יס .בספריה לכלכלה שמור לפי גבע
 
 )'ב-ו' כרכים א(   יסודות החשבונאות ודיווח פיננסי -יוסי אהרוני ' פרופ •

  )406055(ט "יס תשנ.בספריה לכלכלה שמור לפי אהר
  
 )בהוצאת המכון לפריון העבודה(חות כספיים     ניתוח דו- ר יאיר אינגבר "ד •

   )254098(נת .שמור מדעי המדינה לפי אינ
         

 


