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מטרות הקורס
א .הקניית מושגי יסוד בחשבונאות פיננסית למנהלים העוסקים בנושא הספנות והנמלים.
ב .הקניית היכולת להשתמש בנתונים חשבונאיים לעריכת דוחות כספיים בנושא הספנות והנמלים.
ג .הקניית היכולת להשתמש בנתונים כספיים למדידת עסקאות כלכליות של ישויות חשבונאיות ודיווח עליהם
לבעלי עניין חיצוניים.
נושאי הלימוד
 .1המערכת החשבונאית
מקומה של המערכת החשבונאית במערכת הכלכלית .תפיסות בסיסיות ,הגדרות יסוד של דוח רווח והפסד
והמאזן ,המשוואה החשבונאית.
 .2דוח רווח והפסד
מדידת הרווחיות ,מרכיבי דוח רווח והפסד ,מימוש הכנסות במכירות המתבצעות בארץ ובעולם ,הכנסות ממתן
שירותים בארץ ובעולם ,מדידת ההוצאות ,הפסדים ,מוסכמות חשבונאיות תפעוליות ומוסכמות משלימות.
 .3מרכיבי המאזן
הכרת מרכיבי המאזן ,נכסים שוטפים ולא שוטפים ,התחייבויות שוטפות ,התחייבויות לטווח ארוך ,הון עצמי.
 .4כללי החשבונאות
מוסכמות חשבונאיות – הנחות יסוד ,מוסכמות תפעוליות ואילוצים חשבונאיים .גילויי דעת ,תקנים חשבונאיים
מקומיים ותקנים חשבונאיים בין-לאומיים.
 .5נכסים שוטפים – מלאי ,עלות המכירות וחייבים
עלות המכירות ,חישוב עלות המלאי ,הליכי יבוא מחו"ל –  ,FRANCO ,FOB ,CIF ,LOCOעלויות עבודה .חובות
אבודים ,חובות מסופקים ,הון חוזר.
 .6נכסים בלתי שוטפים והתחייבויות
השקעות (כולל כדאיות) ,רכוש קבוע – אניות ,מנופים ,מספנות ,מחסנים ,שיטות פחת ,התחייבויות ועתודות.

 .7הון עצמי ודיבידנדים
מאפייני החברה בע"מ ,הדו"ח על השינויים בהון העצמי.
 .8מבוא לניתוח דוחות כספיים
יחסים פיננסיים – חישוב והבנת משמעותם .דוח על תזרים מזומנים (.)IAS-7

תכנית הקורס
מטרת הקורס להקנות ידע תיאורטי אשר יאפשר להבין ,לנתח דוחות כספיים ולהשתמש במידע הכלכלי
המדווח בדוחות הכספיים להבנת העסקאות המשתקפות בחברה – הישות המשפטית הנפרדת או בעסק.
על הסטודנטים/יות יוטלו משימות לביצוע בבית ,את התרגילים יש להגיש בתחילת השיעור של השבוע שלאחר
הטלת המשימה .לא יתקבלו עבודות שיוגשו באיחור.
קריאה
32-11
70-63
62-37
91-74
148-135
216-207
378-330
חוברת א .כוכבי

תרגיל

מפגש מס' נושא
1
מבוא לחשבונאות והמערכת החשבונאית
2
תרגיל להגשה
דוח רווח והפסד
3
מרכיבי המאזן
4
כללי החשבונאות הפיננסית
5
תרגיל להגשה
נכסים שוטפים – מלאי ,עלות המכירות וחייבים
6
נכסים בלתי שוטפים והתחייבויות
7
הון עצמי ודיבידנדים
8
תרגיל להגשה
מבוא לניתוח דוחות כספיים
9
מבחן
 עמודי הקריאה מתייחסים לספר הלימוד של פרופ' בן-ציון בר-לב.
 חוברת חשבונאות פיננסית – התשע"ו ,ד"ר איתמר כוכבי עו"ד ורו"ח תחולק בכיתה.
 ייתכנו שינויים בתוכנית.
ספרות
נדרש :פרופ' בן-ציון בר-לב ,חשבונאות פיננסית ,תיאוריה ויישומים (הוצאת מאגנס ,מהדורת תשנ"ח).
ספרות עזר
Horngren, Sundem and Elliott, Introduction to Financial Accounting, Prentice Hall (2006).
ציון הקורס יתבסס על המרכיבים הבאים:
 .1מבחן בסיום הקורס  .90% -המבחן בחומר סגור למעט עמוד (צד) אחד של נוסחאות ,ומחשבון מדעי פשוט.
 .2הגשת  3תרגילי בית*  2( 5% -תרגילים  .)4% -על הגשת פחות מ 2-תרגילים ,לא יינתנו אחוזים כלל.
עם הגשת תרגיל הבית ,יחולק פתרון מלא מטעם המרצה.

 .3נוכחות לפי התקנון 5% -
*תוספת האחוזים בגין עבודות בית ונוכחות בכיתה תינתן רק למי שיקבל במבחן ציון העומד על .65

