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 חשבונאותשאלות "חמות" לתרגול הבחינה ב -האקדמיה לפיננסים מציגה 
 

 ם, יתלמידים יקר

לשאלות שיתכן  דומותשאלות חמות  01 כםלקראת הבחינה הקרובה בכלכלה, אנו חושפים בפני

 וישאלו בבחינה.

 . באקדמיה לפיננסים לחשבונאות ים, מרצאלשייך ומיכל אמירבמיוחד עבורכם ע"י  אלות הוכנושה

לרשותכם בקורסים נוספים ומרתונים לכל בחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר, נשמח לעמוד 

 .)ת"א, חיפה, ירושלים, ב"ש(  בכל הארץ

או במייל:  10-6061515 :לפרטים על קורסים קרובים למקום ממגוריכם אנא צרו קשר בטלפון

maya@macademy.co.il. 

 של האקדמיה לפיננסים:רנט שלנו על כל הקורסים שלנו באתר האינטלקבל מידע ניתן 

www.macademy.co.il 

 

 מאחלים  לכם הצלחה מלאה בבחינה!

 

 

 

 

 

http://www.macademy.co.il/
http://www.macademy.co.il/
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 חשבונאותשאלות "חמות" לתרגול הבחינה ב

 לשאלות בסוף הקובץתשובות 

 
 רכוש קבוע

 3-1נתונים לשאלות 

נקבע ע"י שמאי  01...0שנים בקו ישר. ביום  8חברת "הרקדן האוטומטי" רכשה מכונה. המכונה מופחתת על פני  1.1.08 ביום

שנים. החברה  6..וכמו כן, הוחלט כי אורך חיי המכונה מיום זה ואילך יהיה  08,111 -החברה כי ערכה של המכונה ירד ב

 .085,111עמדה על  01.16.01 -. עלותה המופחתת של המכונה ביום ה.0מציגה דוחות רבעוניים בהתאם ליאס 

 

 מהי עלותה של המכונה ביום הרכישה? .1

     006,611 .א

 010,111 .ב

 .005,01 .ג

 001,061 .ד

 005,611 .ה

 

 בספרי החברה הינם: 2212הוצאות הפחת שנרשמו בגין המכונה בשלושת הרבעונים של שנת  .2

  00,111 .א

 00,001 .ב

 01,816 .ג

 816,.0 .ד

 00,150 .ה

 

 מיסים

 בדוחותיה מציגה החברה. ח"ש 175,222 תמורת ציוד" המבחן" חברת רכשה 1.9.2212 ביום .3

. ישר בקו שנים 5 הכספיים למשך בדוחותיה הציוד את מפחיתה החברה. מופחתת עלות בסיס על קבוע רכוש הכספיים

 פורסם 2212 בדצמבר.  28% היה 2212 שנת החברות עד מס שיעור. ישר בקו שנים 3 פני על מופחת הציוד מס לצורכי

 החברות מס שיעור ואילך 2212 ומשנת,  27% יהיה 2211 בשנת,  29%יהיה  2212 בשנת חברות מס שיעור לפיו חוק

 ?31.12.12 ליום הציוד בגין למס העתודה יתרת . מהי25% יהיה

 .ח"ש 0,018 .א

 .ח"ש 0,100 .ב

 .ח"ש 68.,0 .ג

 .ח"ש ..0,6 .ד

 .ח"ש 0,011 .ה
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 אג"ח

 ש"ח ע.נ.  622,22אג"ח להמרה  1.1.2212חברת "הקץ לחשבונאות" הנפיקה בתאריך  .4

(. כמו כן, האג"ח נושאות ריבית נקובה בגובה 1:12ניתנות להמרה ביחס של ) שנים והאג"ח 4קרן האג"ח נפדית לאחר 

בעוד שריבית השוק לאג"ח  9.5%שמשולמת בסוף כל שנה. ריבית השוק לאג"ח ללא זכות המרה עומדת על  7.5%

פקה, . מה תהא השפעתה של הנפקה זו על דוחותיה של החברה ביום ההנ8.5%דומות הכוללות זכות המרה עומדת על 

 הצגת מכשירים פיננסיים? -32בהתאם ליאס 

 .08,811ש"ח וקיטון בהון העצמי בגובה  581,0.5גידול בהתחייבות בגובה  .א

 ש"ח. 511,111גידול בהתחייבות בגובה  .ב

 .08,811וגידול בהון העצמי בגובה  650,6.5גידול בהתחייבות בגובה  .ג

 .681,0.5גידול בסעיף הוני כלשהו בגובה  .ד

 .08,811וקיטון בהון העצמי בגובה  650,6.5בהתחייבות בגובה גידול  .ה

 

 הון עצמי 

 7-5נתונים לשאלות 

חברת "ההצלחה מובטחת" הינה חברה ציבורית ידועה ומפורסמת הנסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב. במועד הקמת החברה, 

 ש"ח.  051,111מניות רגילות תמורת  00,111הנפיקה החברה  0.0.10 -בתאריך ה

 ש"ח. 01,111לא צוברות ולא משתתפות תמורת  01%ש"ח ע.נ  0מניות בכורה  01,111הנפיקה החברה  0.0.18 -ב

ש"ח. יתרת הונה  06,111צוברות ולא משתתפות תמורת  8%ש"ח ע.נ  0מניות בכורה  06,111הנפיקה החברה  0.0.16 -ב

 ש"ח.  800,111עמדה על  00.00.16-העצמי של החברה ל

 ש"ח.  01,111ש"ח ע.נ תמורת  0מניות רגילות  0,111הנפיקה החברה  0.1.01ביום 

 ש"ח. 66,111חילקה החברה דיבידנד לבעלי המניות בגובה  00.01..ביום 

 ש"ח.  056,111עמד על  0101הרווח הנקי של החברה לשנת 

 לא התרחשו פעולות הוניות בחברה באותה שנה.

 

 הינה: 31.12.12 -יתרת ההון העצמי של החברה ל .5

  650,111 .א

 608,111 .ב

 0,001,111 .ג

 800,111 .ד

 0,081,111 .ה
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6.  

תחת הנחה שממועד הקמתה החברה לא חילקה דיבדנדים למעט הדיבידנד המצויין לעיל וכן הנפיקה או רכשה מניות 

 ?31.12.2212 -נוספות מעבר למצויין לעיל, מהי יתרת העודפים של החברה ליום ה

  600,111 .א

 6.0,111 .ב

 101,111 .ג

 800,111 .ד

 868,111 .ה

 

 ? )יש לעגל לשתי ספרות עשרוניות(2212מהו הרווח הבסיסי למנייה לשנת  .7

 1.01 .א

 5.80 .ב

 5.10 .ג

 5.65 .ד

 5.81 .ה

 

 תזרים מזומנים 

 10-8נתונים לשאלות 

 ביום  שהסתיימה לשנה המזומנים תזרימי על דוח בעריכת "תזרימזומנים"  חברת את שימשו אשר נתונים להלן

00.00.0101: 

 ח"ש       פרטים

    8,111  00.00.0101 –תמורה ממכירת קרקע ב 

 6,111   0.1.01-תמורה מהנפקת מניות ב

 6,111    גידול בספקים וזכאים

 6,111     פחת והפחתות

 8,111   0101ת בשנושולם  שהוכרז דיבידנד

 01,111                          0100ושולם ב  0101דיבידנד שהוכרז ב 

 01,111     בלקוחותגידול 

 0,111     גידול במלאי 

 6,111   01.5.01רכישת ציוד בתאריך 

 111,.   קליים לשנתייםיקדונות שירכישת פ

  66,111    0101רווח נקי לשנת 

 06,111  00.00.01-קבלת הלוואה לז"א מבנקים ב

 0,111                                  רווח הון     
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, שמכירות ורכישות 2212 לשנת החברה של המזומנים תזרימי דוח על המשפיעים נוספים נתונים אין כי להניח יש

נעשו במזומן אלא אם נאמר אחרת, וכן שהחברה מסווגת דיבידנדים ששולמו על ידה תחת פעילות מימון בדוח תזרים 

   המזומנים.

 

 :הינם 31.12.2212 ביום שהסתיימה לשנה מימון לפעילות ששימשו המזומנים תזרימי .8

 ש"ח. 00,111 .א

 ש"ח. 08,111 .ב

 ש"ח. 05,111 .ג

 ש"ח. 00,111 .ד

 אף תשובה אינה נכונה. .ה

 

 :הינם 31.12.2212  םביו שהסתיימה לשנה השקעה לפעילות ששימשו המזומנים תזרימי .9

 ש"ח. 0,111 .א

 ש"ח. 111,. .ב

 ש"ח. 6,111 .ג

 ש"ח. 0,111 .ד

 כל התשובות שגויות. .ה

 

 :הינם 31.12.2212 ביום שהסתיימה לשנה שוטפת מפעילות שנבעו המזומנים זרימית .12

 ש"ח. 58,611 .א

 ש"ח. 66,111 .ב

 ש"ח 111,.6 .ג

 ש"ח. 60,111 .ד

 כל התשובות שגויות. .ה

 מקווים שהצלחתם!!!
 

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או עניין נוסף.

 

 

 

 

 סיםהאקדמיה לפיננ
 10-6061515טלפון: 

 , תל אביב05רח' סעדיה גאון כתובת: 

 maya@macademy.co.il: מייל

 WWW.MACADEMY.CO.ILאתר אינטרנט: 

 www.facebook.com/migdalacademyפייסבוק : 

 

 

 

 רשימת סניפי האקדמיה לפיננסים: 
 05: רח' סעדיה גאון תל אביב-סניף ראשי 

 0' ביאליק רח: סניף חיפה

 6' שמאי רח: סניף ירושלים

 מכללת ספיר בנגב: סניף דרום

http://www.macademy.co.il/
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 פתרון שאלות חמות

 ג .01; ד.6 ; ג .8 ;ד.1 ;ג.5 ; א.6 ;ג .. ;ד. 0  ;ב.0 ; ג.0

 

 עוד באקדמיה לפיננסים:

 שלנו:הספרים 

 
 

 

 לבחינה באתיקה:ייחודית ערכת לימוד 

 רוצה לעבור את הבחינה באתיקה ודיני ני"ע? זו הערכה בשבילך!

 


