
 

 
 

 ולאקדמיה לפיננסים  לשי פורז ותכל הזכויות שמור ©

 

 3102בחשבונאות למועד נובמבר שאלות "חמות" לתרגול הבחינה  -האקדמיה לפיננסים מציגה 

 

 ם, יתלמידים יקר

 לשאלות שיתכן וישאלו בבחינה. דומותשאלות חמות  61 כם, אנו חושפים בפניבחשבונאותלקראת הבחינה הקרובה 

 באקדמיה לפיננסים. לחשבונאות ה, מרצשי פורזבמיוחד עבורכם ע"י  אלות הוכנושה

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

של ר האינטרנט או היכנסו לאת 30-6663131 :לפרטים על קורסים קרובים למקום ממגוריכם אנא צרו קשר בטלפון

 cademy.co.ilwww.ma האקדמיה לפיננסים:

 

 מאחלים  לכם הצלחה מלאה בבחינה!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.macademy.co.il/
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 3102נובמבר  –בחשבונאות שאלות חמות לקראת הבחינה 
 לשאלות בסוף הקובץתשובות 

 
איזה מן האירועים הבאים, אשר התרחשו לאחר תקופת הדיווח, לא יחייב התאמה לסכומים שהוכרו בדוחות  .0

 בדבר אירועים לאחר תאריך מאזן. 01הכספיים על ידי הישות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 

של הליך המתנהל בבית המשפט, המאשר כי בסוף תקופת הדיווח לישות הייתה הסדר לאחר תקופת הדיווח  .א

 מחויבות בהווה.

 ירידה בשווי שוק של השקעות בתקופה שבין סוף תקופת הדיווח לבין תאריך חתימת הדוחות הכספיים. .ב

 קבלת מידע לאחר תקופת הדיווח המצביע על ירידת ערך של נכס בסוף תקופת הדיווח. .ג

ופת הדיווח של עלות נכסים שנרכשו או של תמורה של נכסים שנמכרו, לפני סוף תקופת קביעה לאחר תק .ד

 הדיווח.

קביעה לאחר תקופת הדיווח של סכומי השתתפות ברווחים או תשלומי בונוסים, אם לישות הייתה בסוף  .ה

 תקופת הדיווח מחויבות קיימת משפטית או משתמעת לביצוע תשלומים כאמור.

 
 בנושא הכנסות: להלן שלושה משפטים .3

 
אחד התנאים ההכרחיים להכרה בהכנסה ממכירות סחורות הוא כאשר המוכר העביר לקונה את הסיכונים  .6

 וההטבות המשמעותיים הנובעים מהבעלות על הסחורות.

שמירת סיכוני בעלות משמעותיים על נכס הנמכר אינה מונעת מההכרה בהכנסות מהמכירה, זאת בתנאי  .2

 חייב את שני הצדדים.שקיים חוזה מכירה המ

 הכנסות יימדדו לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה ו/או התמורה שהישות זכאית לקבל. .0

 בדבר הכרה בהכנסות? 01איזה מהמשפטים נכונים בהתאם לתקן בינלאומי 
 .6משפט  .א

 .0משפט  .ב

 .630רק משפטים  .ג

 .632רק משפטים  .ד

 .230רק משפטים  .ה

 
 התחייבויות תלויות ונכסים תלויים:להלן שלושה היגדים בנושא הפרשות,  .2

 
 הפרשה היא התחייבות שעיתוי פירעונה או סכומה אינו ודאי. .6

יתכן מצב בו כנגד חברה הוגשה תביעה לבית המשפט בשל נזק שגרמה החברה לצד שלישי, אך החברה לא  .2

 תכיר בהפרשה בדוחותיה הכספיים.

יתברר רק אם יתרחשו, או לא יתרחשו, אירוע או נכס תלוי הוא נכס אפשרי הנובע מאירועי העבר שקיומו  .0

 אירועים עתידיים, בלתי ודאיים שבחלקם אינם בשליטת הישות.

 הכרה בהפרשה לאחריות מיישמת את עיקרון הקבלת הוצאות להכנסות. .4

 בדבר הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים? 23איזה מהמשפטים נכונים בהתאם לתקן בינלאומי 
 .2משפט  .א

 .63230ק משפטים ר .ב

 .4משפט  .ג

 כל המשפטים נכונים. .ד

 .230רק משפטים  .ה
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 להלן נתונים שנלקחו מספרי חברת "המפיצים" בע"מ: .4

ש"ח ומלאי סגירה  03,333ש"ח, קניות  26,333ש"ח, מלאי הפתיחה  633,333מכירות החברה היו  2362בשנת 

 ש"ח. 63,333ש"ח אשר כולל הערכת יתר של  22,333היה  23362לשנת 

 ש"ח. 00,333הוא  2362הרווח הגולמי לפני תיקון לשנת  .א

 ש"ח. 60,333הוא  2362הרווח הגולמי לאחר תיקון בשנת  .ב

 ש"ח.  40,333לפני התיקון הייתה  2362עלות המכירות של שנת  .ג

 ש"ח.  00,333אחרי התיקון הייתה  2362עלות המכירות של שנת  .ד

 
 ת הרכישות המפורטות לעיל במהלך השנה: וביצעה א 0.0.3103חברת "מגדל" הוקמה ביום ה  .5

 
o 66/6- 63  ליחידה₪  623יחידות במחיר של 

o 20/2-  23  ליחידה₪  603יחידות במחיר של 

o 4/6-  66  ליחידה₪  643יחידות במחיר של 

o 0/6- 62  ליחידה₪  663יחידות במחיר של 

o 63/66- 63  ליחידה₪  613יחידות במחיר של 

 
 יחידות.  32גירה היו במלאי הס 20.03.03ביום 

 ₪. 4,021הינו:  20.03.3103שווי המימוש נטו של המלאי ליום 
 (. FIFOמה יהיה ערך המלאי בספרי החברה אם החברה משתמשת בגישת נרי"ר )

 ₪ 0,203א. 

 ₪ 0,613ב. 

 ₪ 4,613ג. 

 ₪. 0,143ד. 
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  2-3לשאלות  נתונים

 .אביב תל בצפון הימורים במשחקי העוסקת מ"בע "כבשי הפוקר"חברת 

 :  31.12.12ליום החברה של הבוחן מאזן מתוך נתונים להלן

 יתרה )בש"ח( :חשבון

 50,000 מזומנים

 013,333 לקוחות

 (13,333) הפרשה לחומ"ס

 (63,333) לשלם הוצאות

 ? מלאי

 623,333 לקבל שטרות

 03,333 מראש הוצאות

 633,333 עלות קבוע רכוש

 (033,333) נצבר פחת

 433,333 מוניטין

 (6,333,333) ספקים

 (263,333) אג"ח

 (233,333) מניות ופרמיה הון

 (50,000) 1.1.12 עודפים  פ.י

 (6,133,333) ממכירות הכנסות

 800,000 קניות

 180,000 מכירה הוצאות

 220,000 וכלליות הנהלה הוצאות
 
 

 
 נתונים נוספים:

 והתחייבויות מלמד המוזכר לעיל.לחברה אין נכסים  .6

 ₪. 6363,333הינו  2362הרווח הגולמי של החברה לשנת  .2

 233,333 06.62.2366יתרת המלאי נכון ליום  .0

 ₪. 233,333הכריזה ושילמה החברה דיבידנד בסך  03.62.2362 –ביום ה  .4

 
 ?20.03.3103מהי יתרת המלאי של החברה ביום  .2

 
 633,333 .א
 233,333 .ב
 463,333 .ג
 663,333 .ד
 לא ניתן לדעת. .ה
 

 ?20.03.3103מהי יתרת העודפים של החברה ליום  .3

 
 033,333 .א

 163,333 .ב

 633,333 .ג

 233,333 .ד
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 של חברת "סוף הדרך" הראה שאחת המכונות נרשמה בסכום נטו של  20.03.03המאזן ליום  .1

 אם היה נרשם למכונה זו באותה שנה פחת מואץ :₪ .  011,111
 היה גדל והרווח השנתי היה גדל א . ערכה המאזני

 ב . ערכה המאזני היה פוחת והרווח השנתי היה גדל

 ג . ערכה המאזני היה גדל והרווח השנתי היה קטן

 ד . ערכה המאזני היה פוחת והרווח השנתי היה קטן

 
  :01-9 לשאלות נתונים

בנוסף שילמה ₪,  01,111בסך "המלמד" )להלן: "החברה"( בציוד משרדי חדש   חברת השקיעה 21.2.03ביום 
 הישר הקו בשיטת הכספיים בדוחותיה זה ציוד מפחיתה החברה  בגין הובלה והתקנת הציוד.₪  3,111החברה 

 24% הינו 2012-ב החברות מס שיעור  .ישר בקו שנים 4 פני על מופחת הציוד מס לצורכי .שנים 5 פני על
  20%. יהיה והלאה  2013        משנת המס שיעור שלפיו חוק פורסם 2012 בדצמבר

 
 ? 20.03.02 לתאריך החברה בספרי הציוד יתרת מהי .9

 
 .₪ 0,433 .א

 .₪ 0,633 .ב

 .₪ 0,333 .ג

 .₪ 1,263 .ד

 .₪ 63,033 .ה

 
  ?20.03.03המיסים הנדחים ליום  יתרת מה .01

 .₪ 13  בסך נדחה מס התחייבות .א

 .₪ 02 בסך  נדחה מס נכס .ב

 .₪ 13 בסך  נדחה מס נכס .ג

 .₪ 0 . .ד

 .₪  72 בסך נדחה מס התחייבות .ה
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 להלן החברה:"עוד קצת וזה נגמר" חברת  של העצמי ההון על 20-00נתונים לשאלות  להלן
 נ.ע  ש"ח  6רגילות  מניות 30,000 החברה הנפיקה הקמתה ביום 6.6.2363 -בתאריך ה  הוקמה החברה
 ₪. 43,333תמורת 

נ, צוברות מיום הנפקתן .ע₪  6( 63%בכורה )מניות  30,000 הנפיקה החברה 06.0.2363-ה בתאריך
  .200,000₪ ומשתתפות תמורת 

האופציות ניתנות למימוש לפי ₪.  23,333אופציות תמורת  20,000 החברה הנפיקה 6.6.2366 -בתאריך ה 
 שקלים. 6. תמורת תוספת מימוש של 03.1.2360עד לתאריך  6:2יחס של 

 ₪. 03,333על דיבידנד בסך הכריזה החברה  06.62.2362 -בתאריך ה 

 לא היו בחברה פעולות הוניות נוספות. 06.62.2362מלבד האמור לעיל עד ליום 

 מידי שנה.₪  433,333 2363-2362 בשנים הרוויחה החברה

 :2360להלן אירועים אשר התרחשו בחברה בשנת 

 6.4.2360 –  43,333ש"ח ע.נ תמורת  6מניות רגילות  63,333הנפיקה החברה .₪ 

 6.0.2360 –  26,333מניות באוצר תמורת  23,333רכישה עצמית של .₪ 

  6.6.2366 -פקיעת האופציות שהונפקו ב. 

 06.62.2360 –  610,333הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסכום .₪ 

  210,333 – 2360הרווח הנקי לשנת .₪ 

 

 ?20.03.3102ליום  הפרמיה יתרת מהי .00

 .₪ 90,000 .א

 .₪ 663,333 .ב

 .₪ 270,000 .ג

 .₪ 280,000 .ד

 .נכונות אינן התשובות כל .ה

 
 ?3102לשנת  הבכורה מניות לבעלי שחולק הדיבידנד סכום מהו .03

 .₪ 153,000 .א

 .₪ 33,000 .ב

 .₪ 163,333 .ג

 .₪ 150,000 .ד

 .₪ 606,006 .ה

 
 ?3102לשנת  למניה הבסיסי הרווח מהו .02

 .₪ 4.26 .א

 .₪ 6.2 .ב

 .₪ 6.04 .ג

 .₪ 2.66 .ד

 כל התשובות אינן נכונות. .ה
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 אג"ח להמרה: .04

 ואורך 01%הינה  ח"האג על הנקובה הריבית .נ.ע₪  311,111להמרה  ח"אג הנפיקו " המאגחים" חברת 
 המרה זכות ללא ח"לאג השוק וריבית 6% להמרה זכות עם ח"לאג השוק הריבית .שנים 3 הינו ח"האג חיי

 ?ח"האג רכישת ביום החברה של המאזן יראה כיצד 8%
 ₪. 263,030 של במזומן גידול .א

 .₪ 221,384 של בהתחייבויות גידול .ב

 ₪. 66,301 של הוני ברכיב קיטון .ג

 ₪. 263,030של  בהתחייבויות ד. קיטון

 ₪. 263,030 של בהתחייבויות גידול .ה

 
 אלה בהוצאות הכירה 2013 בשנת .לשנה מראש ארנונה הוצאות 2012 שנת במהלך שילמה חברה .05

 תזרים ,ההתחייבויות ,הנכסים על השפיעה 2013 בשנת בהוצאה ההכרה כיצד .שלה הכספיים חות"בדו

 ?3102שנת  של חות"בדו הנקי והרווח המזומנים

 .גדל הנקי הרווח ,גדל המזומנים תזרים ,השתנו לא התחייבויות ,קטנו נכסים.א

 .השתנה לא הנקי הרווח ,קטן מזומנים תזרים ,השתנו לא התחייבויות ,השתנו לא נכסים.ב

 .קטן הנקי הרווח ,גדל המזומנים תזרים ,גדלו התחייבויות ,גדלו נכסים .ג

 .קטן הנקי הרווח ,השתנה לא המזומנים תזרים ,השתנו לא התחייבויות ,קטנו נכסים.ד

 .קטן הנקי הרווח ,קטן המזומנים תזרים ,קטנו התחייבויות ,קטנו נכסים .ה

 

 511,111שייק'ה" בתמורה לסכום של מהון המניות של חברת " 41%חברת "מגדל" רכשה  0.0.3103ביום  .02

 להלן נתונים ליום הרכישה:₪. 

  0,111,111ההון העצמי של חברת שייק'ה נכון ליום הרכישה הינו. 

 בעוד שערכו הרשום בספרים הינו ₪  311,111הינו  שווי הוגן של הציוד המשרדי בחברת שייק'ה

 שנים. 4יתרת אורך חיי הציוד למועד הרכישה הינו ₪  031,111

 .עודף העלות אשר לא ניתן לייחס במישרין מיוחס למוניטין 

 ?0.0.3103מהו גובה עודף העלות אשר יוחס למוניטין בתאריך 
 633,333 .א

 10,333 .ב

 23,333 .ג

 3 .ד

 המוניטין במועד הרכישה.לא ניתן להעריך את שווי  .ה

 

 

 

 שהצלחתם!!! מקווים
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 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או עניין נוסף.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עוד באקדמיה לפיננסים:

 הספרים שלנו:

 
 

 תשובות

 ב 11 ב 1

 ד 12 ג 2

 א 13 ד 3

 ה 14 ב 4

 ד 15 ב 5

 ב 16 ג 6

   ג 7

   ד 8

   א 9

   א 10
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