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קורס חשבונאות פיננסית מתקדמת
הכנה לבחינת מועצת רואי החשבון

קורס הכנה לבחינת מועצה בחשבונאות פיננסית מתקדמת
 מותאם למתכונת החדשה של מועצת רואי החשבון –מטרת הקורס הינה ליצור מסגרת לימוד מובנית וממוקדת של כל הנושאים שנכללים במיקוד לבחינת מועצת רואי החשבון תוך מתן יחס אישי
לכל סטודנט והתאמת סגנון ההוראה לקשיים של כל סטודנט .תרגול יעיל וממוקד השם דגש על איכות התרגול ולא רק על כמות תרגילים.
התמקדות מעמיקה בסוגי השאלות ,כיצד ניתן לצבור את מירב הנקודות בכל שאלה ,כיצד להתמודד עם לחץ הזמן בבחינה בזמן אמת ועוד.
מועד סיום הקורס נקבע למספר שבועות לפני מועד הבחינה על מנת לאפשר זמן תרגול עצמי לקראת המבחן.
מתכונת הקורס:
 הקורס כולל  31מפגשים בני  7שעות אקדמיות כל אחד (סה"כ  217שעות לימוד אקדמיות) שנפרסים על פני כ 4-חודשים.
 25 מפגשים בני  7שעות אקדמיות כל אחד (סה"כ  175שעות לימוד אקדמיות) בהם יועבר כל חומר הלימוד באופן מקיף באמצעות
הרצאות ותרגולים של שאלות פתוחות (אנליטיות והבנתיות במתכונת החדשה של נועצת רואי החשבון) ,שאלות תאורטיות ושאלות רב
ברירה.
 6 מפגשי מרתון תרגול בני  7שעות אקדמיות כל אחד (סה"כ  42שעות לימוד אקדמיות)  -בהם יועבר סקירה תמציתית של עיקרי החומר
בתאוריה חשבונאית ,תרגול של שאלות ממבחני מועצה אחרונים וממקורות נוספים תוך שימת דגש על שאלות המשלבות בין נושאים
שונים ,שאלות אנליטיות (שאלות במתכונת החדשה של מועצת רואי החשבון) ,שאלות רב ברירה מכלל הנושאים ושאלות תאורטיות.
תכנית עבודה :
בתחילת הקורס יימסר לסטודנטים קובץ של תוכנית עבודה מומלצת עד המבחן.
התוכנית תכלול הספק שבועי מומלץ בכל נושא ולוחות זמנים מסודרים.
חומרי עזר בקורס:
 סיכום מקיף ומלא של כל הנושאים שנכללים במיקוד לבחינת מועצת רואי החשבון.
 חוברת תרגילים ופתרונות בדגש על תרגילים מבחינות מועצה.
 ליווי צמוד במהלך הקורס באמצעות פורום דיונים שוטף עם מענה מקצועי מהמרצה לשאלות שוטפות.
מרצים  :רו"ח אבי דגן ,רו"ח אמיתי טאוב
לפרטים נוספים והרשמה  :ניתן להירשם ב  – BDOהאקדמיה לפיננסים טלפון (רב קווי)  03-9718800-או במייל info@bdo-academy.co.il
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תאריך

יום

שעות

נושא

1

18/03/2019

שני

16:00-21:30

השקעות בחברות כלולות IAS 28 -

2

20/03/2019

רביעי

16:00-21:30

השקעות בחברות כלולות IAS 28 -

3

22/03/2019

שישי

9:00-14:30

השקעות בחברות כלולות IAS 28 -

4

25/03/2019

שני

16:00-21:30

צירופי עסקים ודוחות מאוחדים IFRS 3 , IFRS 10 -

5

29/03/2019

שישי

9:00-14:30

צירופי עסקים ודוחות מאוחדים IFRS 3 , IFRS 10 -

6

03/04/2019

רביעי

16:00-21:30

צירופי עסקים ודוחות מאוחדים IFRS 3 , IFRS 10 -

7

05/04/2019

שישי

9:00-14:30

הסדרים משותפים IFRS 11 -

8

08/04/2019

שני

16:00-21:30

תשלום מבוסס מניות IFRS 2 -

9

12/04/2019

שישי

9:00-14:30

תשלום מבוסס מניות IFRS 2 -

10

15/04/2019

שני

16:00-21:30

הטבות עובד IAS 19 -

11

29/04/2019

שני

16:00-21:30

מכשירים פיננסים IAS 32, IFRS 9 -

12

03/05/2019

שישי

9:00-14:30

מכשירים פיננסים IAS 32, IFRS 9 -

13

06/05/2019

שני

16:00-21:30

השפעת השינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ IAS 21 -

14

10/05/2019

שישי

9:00-14:30

השפעת השינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ IAS 21 -

15

13/05/2019

שני

16:00-21:30

ירידת ערך נכסים IAS 36 -
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תאריך

יום

שעות

נושא

16

17/05/2019

שישי

9:00-14:30

נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות IFRS 5 -
שהופסקו

17

20/05/2019

שני

16:00-21:30

דוח תזרים מזומנים IAS 7 -

18

24/05/2019

שישי

9:00-14:30

דוח תזרים מזומנים IAS 7 -

19

27/05/2019

שני

16:00-21:30

מגזרי פעילות IFRS 8 -

20

31/05/2019

שישי

9:00-14:30

רווח למניה IAS 33 -

21

03/06/2019

שני

16:00-21:30

מיסים על ההכנסה IAS 12 -

22

07/06/2019

שישי

9:00-14:30

מיסים על ההכנסה IAS 12 -

23
24

10/06/2019

שני

16:00-21:30

דיווח כספי לתקופות ביניים IAS 34 -

14/06/2019

שישי

17/06/2019

שני

מלכ"ר  ,ניתוח דוחות כספיים  ,הערכת שווי חברות.
9:00-14:30
מלאי ,רכוש קבוע ,נדל"ן להשקעה ,היוון עלויות אשראי ,חכירות,
הכנסות מחוזים עם לקוחות ,מענקיים ממשלתיים ,הצגת דוחות
 16:00-21:30כספיים ,אירועים לאחר תקופת הדיווח ,הפרשות ,התחייבויות
תלויות ,פינוי ושיקום.

21/06/2019
24/06/2019
28/06/2019
01/07/2019
05/07/2019
08/07/2019

שישי
שני
שישי
שני
שישי
שני

25

26
27
28
29
30
31

9:00-14:30
16:00-21:30
9:00-14:30
16:00-21:30
9:00-14:30
16:00-21:30

מרתון  -שאלות רב ברירה ושאלות תאורטיות.
מרתון  -תאוריה חשבונאית.
מרתון  -שאלות רב ברירה ושאלות תאורטיות.
מרתון -שאלות המשלבות בין הנושאים ושאלות אנליטיות
(שאלות במתכונת החדשה של מועצת רואי החשבון).

