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 1..4.02.50חשבונאות בחזור הבחינה ש –האקדמיה לפיננסים מציגה 

 

 ם, יתלמידים יקר

שנערכה ביום  של הרשות לניירות ערך בחשבונאותהראשוני להלן קובץ שחזור הבחינה 

 19.02.5014', ב

 תודה רבה לכם על הנכונות לשיתוף פעולה. בזכותכם אנו יכולים להציג שחזור זה.

טה הינן ע"פ דעתו בלבד של המרצה שי פורז ואינן מייצגות את התשובות הכתובות מ

 התשובות הסופיות שיקבעו ע"י הרשות לני"ע.

  

 מאחלים  לכם הצלחה מלאה בבחינה!
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 עוד באקדמיה לפיננסים:

 הספרים שלנו:

 

 

 ערכת לימוד ייחודית לבחינה באתיקה:

 ערכה בשבילך!רוצה לעבור את הבחינה באתיקה ודיני ני"ע? זו ה
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 ע"לני הרשות של 50.4 מאי מועד בחשבונאות הבחינה שחזור

 

כמו כן ביום ההנפקה ₪.  150,000ע.נ אג"ח בתמורה ל  120,000הנפיקה חברת ענבים  1.1.5011ביום ה  .1

האג"ח נפרע בחמישה תשלומים שווים החל מיום ₪.  10,000נוצרו לחברה הוצאות הנפקה בסך 

 מהי השפעה בתזרים מזומנים של כלל הפעולות כאמור. האג"ח אינו משלם קופון בגין ריבית. 11.15.5011

 :5011לשנת 
 

 30,000-+, פעילות מימון 0,000..פ. מימון  .א

 24,000-+, פעילות מימון 110,000פ. מימון  .ב

 10,000-+, פעילות שוטפת 150,000פ. מימון  .ג

 24,000-+, פעילות מימון 150,000 השקעהפ.  .ד
 

 כנכס בלתי מוחשי? לסווג ניתן לעיל הנכסים מן איזה 13 מספר בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם .5

 

 במשגרת צרוף עסקים. שנרכש מוניטין .א

 במהלך חייה. בחברה בנתהרשימת לקוחות שנ .ב

 החברה. נדלן שמשמש את הנהלת .ג

 .תוכנותומשווקת תוכנת מחשב בחברה המייצרת  .ד
 

 להלן שלושה אגדים בנושא רכוש קבוע: .1

 נקבע ע"י מס הכנסה.ש שימושיים יש להכיר בהוצאות פחת לפי אורך חיים .א

 .פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים-פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר .ב

 ההיסטורית.רכוש קבוע יימדד לראשונה לפי עלותו  .ג

 
 בדבר רכוש קבוע? 11אילו מהאגדים הנ"ל נכונים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 

 כל האגדים נכונים .א

 ג  .ב

 ב+ג .ג

 א+ב .ד
 

מאזן מתוך נבחרים להלן נתונים  1.1.5011הוקמה ביום ה הינה חברה יצרנית. החברה חברת "המלמד"  .4

 :5011לשנת  בוחן

 500,000הוצ' מכירה ושיווק: 
 120,000לקוחות: 
 1,500,000מכירות: 

 30,000הוצ' לשלם: 
 *100,000הוצ' פחת: 

 120,000 :קניות
 12,000הוצ' מימון: 

 10,000הוצ' מראש: 
 34,000חייבים שונים: 

 100,000: 11.15.5011מלאי סגירה ליום 
 

 בחברההייצור *הוצאות הפחת מיוחסות למכונות 
 
 
 



            
 

 
 

 פיננסים ל לאקדמיהו לשי פורז שמורותכל הזכויות  ©

 

 ?5011מהו שיעור הרווח הגולמי לשנת 
 
 40% .א

 24.11% .ב

 42.31% .ג

 לא ניתן לדעת. .ד

 
בעלות  עליהבסוף השנה הייתה  ממוצע משוקללחברה "המגדלים" מנהלת את עלות המלאי לפי שיטת  .2

החברה מחזיקה את ₪(  50אזי היום את אותה יח' קונים ב ₪  12המלאי. )כלומר עם בעבר קנינו יח' ב 

מה  FIFOהמלאי שברשותה לתקופה של חודשיים. במידה והחברה תתחיל לנהל את המלאי לפי שיטת 

 יקרה לעלות המלאי בסוף השנה?

 
 ירידה. .א

 .עלייה .ב

 לא תלוי בעלות תלוי בכמות. .ג

 ממוצע משוקלל תקופתי אינה שיטה לחישוב ערך המלאי. .ד

 
גילתה  5014בשנת ₪.  10,000על סך של עמדה יתרת ההפרשה לחובות מסופקים  11.15.5011ביום  .1

 ,הנכסים על 5015השירותים בשנת  הספקת השפעת מהי הינו חוב אבוד. 2,000החברה כי חוב בסך 

 ?הנקי והרווח מפעילות שוטפת המזומנים תזרים ,התחייבויות

 

תזרים  התחייבויות נכסים 
 פ.שוטפת

 רווח נקי

 קיטון לא ישתנה לא ישתנה קיטון א

 לא ישתנה לא ישתנה לא ישתנה לא ישתנה ב

 לא ישתנה קיטון לא ישתנה קיטון ג

 קיטון לא ישתנה לא ישתנה לא ישתנה ד

 לא ישתנה לא ישתנה לא ישתנה קיטון ה

 
 

  .אירוסיםלהלן אירועים המתייחסים לחברת "שייקה תכשיטים" המייצרת טבעות  .0

  2013 בשנת המכירה כיצד₪.  500,000מכרה החברה מכונה לייצור יהלומים ברווח של  5011בשנת 
של החברה בדוחותיה הכספיים ליום   פ. השקעה, הרווח הנקי וההון העצמיתזרים פ. שוטפת,  על השפיעה

11.15.5011? 
 

תזרים  
 פ.שוטפת

תזרים 
 פ.השקעה

 הון עצמי רווח נקי

 יגדל יגדל יגדל יגדל א

 יגדל לא ישתנה לא ישתנה לא ישתנה ב

 לא ישתנה יגדל לא ישתנה יגדל ג

 יגדל יגדל יגדל לא ישתנה ד

 לא ישתנה לא ישתנה יגדל קיטון ה
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על מנת לממן את  10,000מייצרת ומשווקת בגדי מבוגרים. החברה נטלה הלוואה מהבנק על סך חברה  .3

 ?הבאות נכונה מה מהטענותהפעילות השוטפת שלה.

 .אינו ישפיע על דוח תזרים המזומנים שכן החברה מיישמת את השיטה העקיפה א.

 ישפיע על תזרים המזומנים ששימשו מפעילות שוטפת שכן הכסף מיועד למימון הפעילות השוטפת בחברה..ב

 המזומן שיתקבל יגדיל את תזרים המזומנים של החברה מפעילות מימון שכן מדובר בהלוואה .ג
 שהתקבלה.

 .כל הטענות שגויות .ד

 

  2013 בשנתהרכישה  כיצד באשראי.₪  100,000מלאי מתכות מספקים בשווי של  כשהר 5011בשנת  .9

של החברה בדוחותיה הכספיים ליום   תזרים פ. שוטפת, פ. השקעה, הרווח הנקי וההון העצמי על השפיעה

11.15.5011? 

 

תזרים  
 פ.שוטפת

תזרים 
 השקעהפ.

 הון עצמי רווח נקי

 קיטון לא ישתנה לא ישתנה קיטון א

 לא ישתנה לא ישתנה לא ישתנה לא ישתנה ב

 לא ישתנה קיטון לא ישתנה קיטון ג

 קיטון לא ישתנה לא ישתנה לא ישתנה ד

 לא ישתנה לא ישתנה לא ישתנה קיטון ה

 
 להלן החברה:" מגדל"חברת  של העצמי ההון על 15-10נתונים לשאלות  להלן

 נ.ע  ש"ח  1רגילות  מניות 14,000 החברה הנפיקה הקמתה ביום 1.1.5000 - בתאריך ה הוקמה החברה
 ₪. 100,000תמורת 

 ₪. 350,000הינו  11.15.5015יתרת ההון העצמי ליום 

 :5011להלן אירועים אשר התרחשו בחברה בשנת 

 1.1.5011 –  4,000תמורת צוברות ( 15%)ש"ח ע.נ  1 בכורהמניות  4,000הנפיקה החברה .₪ 

 1.1.5011 –  30,000ש"ח ע.נ תמורת  1מניות רגילות  5,400הנפיקה החברה .₪ 

 11.15.5011 –  5014ישולם בפועל ב ₪. 40,000הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסכום. 

  41,000 – 5011הרווח הנקי לשנת .₪ 

 .לחברה לא היו פעולות הוניות נוספות מלבד האמור לעיל 

 

 ?11.15.5011ליום  הוןה יתרת מהי .10

 .₪ 920,000 .א

 .₪ 1.0,000 .ב

 .₪ 901,000 .ג

 .₪ 941,000 .ד

 .נכונות אינן התשובות כל .ה
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 ?5011הרווח הבסיסי למניה בשנת  מהו .11

 ₪ 2.95 .א

 ₪ 9922 .ב

 ₪ 5.1 .ג

 כל התשובות אינן נכונות .ד

 
 ?11.15.5011מהי יתרת העודפים ליום  .15

 000,777 .א

 000,777 9ב

 090,777 .ג

 050,000 .ד

 אינן נכונות.כל התשובות  .ה

 

 1.-4.תונים לשאלות נ

בדוחותיה  מכונהש"ח. החברה מפחיתה את ה 100,000בסך  מכונהרכשה חברת "אתה תצליח"  1.9.15בתאריך 

שנים. לצורכי מס, מופחת הציוד  10הכספיים בהתאם לשיטת העלות, כאשר הציוד מופחת בשיטת הקו הישר על פני 

 שנים.  50בשיטת הקו הישר, על פני 

 51.2%יהיה  5011 שנתב המס שיעור שלפיו חוק פורסם 2012 בדצמבר 27% הינו 5015 -ב החברות מס שיעור

 25%. היהי הלאהו 5014ומשנת 

 

 ?11.15.11 -ליום ה מכונהבגין ה המיסים הנדחיםמהי יתרת  .11

 2,000עתודה למס  .א

 2,000נכס מס  .ב

 2,100נכס מס  .ג

 1520עתודה למס  .ד

 כל התשובות אינן נכונות .ה

 
  ?11.15.5014של המכונה בספרים ליום  העלות נטו .14

 510,000 .א

 530,000 .ב

 512,000 .ג

 כל התשובות אינן נכונות .ד
 

. ש"ח 00,000הכוללת ערך גרט של ₪  520,000בסך  ציוד" רכשה מגדל שוקי הוןחברת " 1.1.11ביום  .12

" הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה מגדל שוקי הוןחברת "שנים בקו ישר.  3מופחתת על פני  ציודה

 .לניירות ערך בתל אביב ומפרסמת דו"חות רבעוניים בהתאם לחוק

 2 –ל  החייםבדקה החברה את אורך החיים השימושיים של הנכס ושינתה את אומדן אורך  1.10.5014ביום 
הרביעי ו הוצאות הפחת לרבעונים השלישימהם ₪.  10,000כמו כן ערך גרט הציוד שונה ל שנים מאותו יום. 

 ?5014לשנת 
 
 
 
 

 002,222התשובה הנכונה הינה 
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 55,917 9א

 65,050 .ב

 50,510 9ג

 97,709 9ד

 . עם הקמתה, הנפיקה החברה את המניות הבאות: 1.1.5010-חברה הוקמה ב .11

 

 

 

 

 

 

 4,000חולק דיב' בסך  11.15.5011 -ביום ה .₪ 

 20,000חולק דיב' בסך  11.15.5014 -ביום ה .₪ 

  בכורה ב'+ג'בעת חלוקת דיבידנד מניות בכורה א' קודמות למניות 

 ?50.4בשנת  הרגילותמניות המהו סכום הדיבידנד שקיבלו בעלי 

 00,,11 .א

 77,,,0 9ב

 9,777, 9ג

 017,,0 9ד

 כל התשובות אינן נכונות .ה

וסיווגה את  במניות חברה הנסחרת בארה"ב₪  100,000השקיעה חברה "מרגולין מנעולים"  1.1.5011ביום  .10

של החברה במניות בארה"ב. ונכון ליום ההשקעה כנכס פיננסי זמין למכירה. במהלך השנה עלה שווי ההשקעה 

 .110,000שווי ההשקעה עמד על  11.15.5011

 התעורר וויכוח באשר להשפעה של שינוי זה על הדוחות הכספיים של חברת מרגולין מנעולים.
 
 ₪. 10,000 -יגדלו ב  5011לשנת יתרת מזומנים ושווי מזומנים  .א

 ₪. 10,000 -רווח תפעולי של החברה יגדל ב  .ב

 ₪. 10,000 -הון החברה יגדל ב  .ג

 אין שינוי במזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת. .ד

 ₪. 10,000 -רווח כולל של החברה יגדל ב  .ה

 איזה מהמשפטים נכונים?
 ג+ד.משפט  .א

 ד.משפט  .ב

 ג+ד+ה.משפטים  .ג

 ד+ה.משפטים  .ד

 ג+ה.משפטים  .ה

 

 כמות סוג מניה

 40,000 ש"ח ע.נ  1מניות רגילות 

 10,000 לא צוברות ולא משתתפות. ש"ח ע.נ. 1( 10%מניות בכורה א' )

 10,000 משתתפות.לא צוברות ו ש"ח ע.נ. 1( 10%' )במניות בכורה 

 10,000 צוברות ומשתתפות. ש"ח ע.נ. 1( 10%' )גמניות בכורה 
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 , איזו מהטענות הבאות נכונה?11בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  .13

הסוגים האחרים של מכשירים בעת פירוק, מניה רגילה היא המכשיר ההוני הנחות ביותר מכל  .א

 הוניים.

הרווח הבסיסי והמדולל למניה מחושב בהתבסס על הרווח הנקי המיוחס לכל הפרטים בקבוצה,  .ב

 הזכויות שאינן מקנות שליטה.לרבות 

 כל הטענות האחרות שגויות. .ג

לצורך חישוב המכנה בחישוב הרווח הבסיסי למניה, יש לקחת את מספר המניות הקיימות בסוף  .ד

 תקופת הדיווח.

דיבידנדים שהוכרזו וחולקו במהלך השנה יופחתו מיתרת הרווח הנקי לפני חישוב הרווח המדולל  .ה

 למניה.

 
 בהוצאה ההכרה כיצד ,5014שישולמו בפועל בשנת  שכר הוצאות 2013 חודש דצמבר במהלך הכירה חברה .19

 ?5011ת שנ של חות"בדו הנקי והרווח פ.שוטפת תזרים ,ההתחייבויות ,הנכסים על השפיעה 2013 בשנת

תזרים  התחייבויות נכסים 
 פ.שוטפת

 רווח נקי

 קיטון לא ישתנה לא ישתנה קיטון א

 קיטון ישתנהלא  יגדל לא ישתנה ב

 לא ישתנה קיטון לא ישתנה קיטון ג

 קיטון לא ישתנה לא ישתנה לא ישתנה ד

 לא ישתנה לא ישתנה לא ישתנה קיטון ה

 
 השפיעה 2013 בשנת ירידת הערך כיצד₪.  200בירידת ערך מוניטין בסך  2013 שנת במהלך הכירה חברה .50

 ?5011ת שנ של חות"בדו הנקי והרווח המזומנים תזרים ,ההתחייבויות ,הנכסים על

תזרים  התחייבויות נכסים 
 פ.שוטפת

 רווח נקי

 קיטון לא ישתנה לא ישתנה לא ישתנה א

 קיטון לא ישתנה יגדל לא ישתנה ב

 לא ישתנה קיטון לא ישתנה קיטון ג

 קיטון לא ישתנה לא ישתנה קיטון ד

 לא ישתנה לא ישתנה לא ישתנה קיטון ה

 

 


