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 ניתוח דוחות כספיים

 209.4557 

 messinger@econ.haifa.ac.il -דוא"ל רו"ח עוזי מסינגר :מרצה

 .6, קומה ג'יקובסבנין  - 600חדר  :משרד  .: בתיאום מראששעת קבלה

  

 .09:00-12:00 שלישי : ימי שעות הרצאה  0547282820טלפון: 

 .16/10/2018-13/12/2018 תקופת הקורס:

 -: דרישות קדם

 תיאור הקורס:  

ויעניק  לסטודנטים כלים  בקריאה וניחות דוחות כספיים של עסקים ושל אלכרים הקורס יעסוק

וידע לנתח דוחות כספיים מנקודות מבט שונות ומגוונות כגון : בנקאים , יועצי השקעות , 

משקיעים , מנהלים , ספקים , לקוחות ומתחרים וייתן יכולות לסטודנט זהות האם הדוחות 

יד , הכספיים מלאים , מה רואה החשבון של התאגיד חושב עליו , רמת הנזילות של התאג

 הסיכון הפיננסי , הרווחיות , הביצועים התפעוליים וכושר החזר החוב וההשקעות.

 :דרישות הקורס

 נוכחות חובה והשתתפות בהרצאות. 

 קריאת החומר הנדרש. 

 עבודה מסכמת. 

 

 נושאי הקורס: 

 קריאה ושאנ שבוע

מבנה מערכת הדוחות הכספיים , הגדרת הדוחות ותוצרי הניתוח  1
דו"ח, עקרונות התקינה החשבונאית החדשה האפשריים מכל 

והשוואתה לתקינה הישנה , תפקידו של רואה החשבון , ניתוח 
 חו"ד רו"ח

 1+2+3+10פרקים:  1

הדו"ח על המצב הכספי: הגדרה , מבנה ,נקודת מבט  –מאזן  2
ניהול וכלכלית על המאזן , סעיפי הדו"ח ,ניתוח רמת הנזילות 

סיכוי" , שיעור הון עצמי –"סיכון המלאי , מנוף פיננסי ומשפט   

 פרקים : 1

4+12+13 

דו"ח רווח והפסד : הגדרה , מבנה , סעיפי הדו"ח, ניתוחי רווחיות  3
גולמי ותפעולי , תשואה על נכסים ,תשואה על השקעות , תשואה 

 על הון עצמי .  

ROI , ROA , ROE        

 פרקים: 1

 5 +14 

דו"ח תזרים מזומנים , מדד אלטמןניתוח הביצועים התפעולים,   4  

EBITDA 

 :פרקים  1

6+15+16+17+19 
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 רשימות קריאה:

 קריאת חובה

, מהדורה שניה , הוצאת יוזמה  דוחות כספיים קריאה וניתוח רו"ח עוזי מסינגר ,  .1

 .2018אוניברסיטת חיפה , 

עמותה(  : אבשלום פתח תקווה ) אלכ"ר 2017מבוקרים לשנת  דוחות כספיים .2

 ותאגיד עסקי מסוג חברה ) כפרית  בע"מ(. ,תנובה  )אגודה שיתופית(

 

 קריאת רשות

כרכים  IFRS 2010חשבונאות פיננסית חדשה רו"ח שלומי שוב ורו"ח גיל כץ , .3

 .2009א+ב+ג,הוצאות גלובס הספריה 

"טריק עתיק כמו החשבונאות עצמה" , ידיעות אחרונות , מוסף  –מאמר : אורי רונן  .4

 .27.6.2002כלכלה , ה

 .31.3.2013"החשבונאות המסוכנת של טבע" , דה מרקר ,  –מאמר : שלומי שוב  .5

 .13.9.2012"שיטת המלאי שהפכה חרב פיפיות" , דה מרקר,  –מאמר : שלומי שוב  .6

 

 

 אופן חישוב הציון: 

 . 90% – עבודת גמר

 .10% – , השתתפות ותרומה לשיח הקבוצתי  תרגילים

 

  .25/12/2018  -' גיום  :העבודהגשת התאריך 

 


