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 .4...... – חשבונאותחזור הבחינה בש –האקדמיה לפיננסים מציגה 
 

 ם, יתלמידים יקר

 .14.11.11', בשנערכה ביום  של הרשות לניירות ערך החשבונאותלהלן קובץ שחזור הבחינה 

 .ם לקבל פרספקטיבה לתשובות שעניתםשהשחזור יעזור לכ ויםמקו

 

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

 .)ת"א, חיפה, ירושלים, ב"ש(  בכל הארץ

או במייל:  30-6163535 :לפרטים על קורסים קרובים למקום ממגוריכם אנא צרו קשר בטלפון

maya@macademy.co.il. 

 של האקדמיה לפיננסים:על כל הקורסים שלנו באתר האינטרנט שלנו לקבל 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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 עוד באקדמיה לפיננסים:

 הספרים שלנו:

 
 

 לבחינה באתיקה:ייחודית ערכת לימוד 

 רוצה לעבור את הבחינה באתיקה ודיני ני"ע? זו הערכה בשבילך!
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 .-3נתונים לשאלות 

" ואשר הובאו בחשבון בעת עריכת דוח תזרים המזומנים של החברה שהסתיימה האלשכיםלהלן אירועים אשר התרחשו בחברת "

 :...1.1...3 -ב

 סכום                   פרטים

    63,333   311..1.0-רכישת ציוד בתאריך ה

 33,333. .31.ושולם בשנת  311.דיבידנד שהוכרז בשנת 

 163,333  ושולם 311.דיבדידנד שהוכרז בשנת 

 63,333.    311.רווח נקי לשנת 

   03,333 311...01.1 -רווח הון ממכירת ציוד ביום ה

 1.3,333    תמורה ממכירת קרקע

 0,333    וזכאים קיטוןבספקים

 13,333    וחייבים גידול בלקוחות

 0,333     קיטון במלאי

 16,333     פחת והפחתות

 13,333    פרעון הלוואה שנלקחה

ות נעשו שמכירות ורכישו ...1  לשנת החברה של המזומנים תזרימי דוח על המשפיעים נוספים נתונים אין כי להניח יש
  .במזומן אלא אם נאמר אחרת

 

 .שאלה 

 :הינם ...1.1...3 ביום שהסתיימה לשנה מימון לפעילות ששימשו המזומנים תזרימי

 .ח"ש (153,333)  .א

 .ח"ש (053,333)  .ב

 .ח"ש  (163,333) .ג

 .ח"ש (13,333) .ד

 תשובה אינה נכונה.אף  .ה

 

 1שאלה 

 :םה ...1.1...3  ביום שהסתיימה לשנה השקעהלפעילות  ששימשו המזומנים תזרימי

 103,333 .א

 143,333 .ב

 1.3,333 .ג

 03,333 .ד

 66,333 .ה
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 3שאלה 

 :הינם ...1.1...3ם ביו שהסתיימה לשנה שוטפת לפעילות ששימשו המזומנים תזרימי

 0.3,333 .א

 103,333 .ב

 113,333 .ג

 104,333 .ד

 163,333 .ה

  

 4שאלה 

 לתקינה:הישראלי של המוסד  15לתקן  8על פי הבהרה  יכולה  לדווח על הכנסות בברוטו אינהאילו מהחברות הבאות 

 לה יש יכולת לקבוע את מחיר העסקה.אשר חברה  .א

 בעסקה. חברה הנוטלת על עצמה את סיכון האשראי .ב

 הלקוח. הסכום בו מחוייבחברה המכירה הכנסות על פי סכום קבוע מ .ג

 בגין המלאי. פיזיהסיכון את החברה הנושאת  .ד

 אחריות הכללית על סיכון המלאי.חברה הנוטלת על עצמה את ה .ה

 

 5שאלה 

 של לשכת רו"ח בישראל: .5גילוי דעת הגדרת על פי  מזומן או שווה מזומןאילו מבין הבאים מהווה 

 .31....1 –עד ל  311...1.1פקדון משועבד בבנק לתאריכים  .א

 . .31..0..  -עד ל  311...1.1משועבד לחברת ביטוח לתאריכים  פקדון .ב

 .31....16 -עד ל  311..1.11 השקעה במלווה ממשלתי סחיר לתאריכים .ג

 11...31. -עד ל  311..13.13 בבנק לתאריכיםלא משועבד פקדון  .ד

 

 7-6נתונים לשאלות 

ש"ח. החברה מעוניינת  63,333כחולות נשכחות בעלות של חברת "השקית הכחולה" רכשה מכונה לייצור שקיות  313..1.1ביום 

 כדי למשוך משקיעים בשוק.  שנים עלותה המופחתת של המכונה תהיה הגבוהה ביותר 0שכעבור 

 

 6שאלה 

 ביותר: גבוהה לפי אילו מהשיטות הבאות תעזור לחברה להציג עלות מופחתת

 שנים.  6קו ישר כאשר המכונה מופחתת על פני  .א

 שנים. 5כאשר המכונה מופחתת על פני קו ישר  .ב

 שנים. 6סכום ספרות שנים עולה כאשר המכונה מופחתת על פני  .ג

 שנים. 5סכום ספרות שנים יורד כאשר המכונה מופחתת על פני  .ד

 שנים. 0סכום ספרות שנים יורד כאשר המכונה מופחתת על פני  .ה
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 7שאלה 

גילתה חברת "השקית הכחולה" כי אורך החיים הכלכלי של המכונה הינו שנתים  .31...01.1בהמשך לנתוני השאלה הקודמת ביום 

ש"ח. בנוסף גילה שהחישוב הראשוני של ערך הגרט ליום הרכישה אשר  3אמורה לעמוד על  .31...01.1ועלותה המופחתת ליום 

 ש"ח. 3היה אמור לעמוד על ש"ח  16,333עמד על 

 : החברה לבצעעל הפעולות שמהו סדר 

 קודם תיקון טעות ולאחר מכן  שינוי אומדן. .א

 תיקון טעות.שינוי אומדן ולאחר מכן קודם  .ב

 קודם שינוי שיטה ולאחר מכן שינוי אומדן. .ג

 קודם שינוי אומדן ולאחר מכן תיקון טעות. .ד

 קודם תיקון טעות ואז שינוי שיטה. .ה

 8שאלה 

 ש"ח ע.נ.  133,333אג"ח להמרה  311..1.1" הנפיקה בתאריך יותר קשההמבחן הפעם היה חברת "

שמשולמת  6%(. כמו כן, האג"ח נושאות ריבית נקובה בגובה 3.:1שנים והאג"ח ניתנות להמרה ביחס של ) 6קרן האג"ח נפדית לאחר 

דומות הכוללות זכות המרה עומדת בעוד שריבית השוק לאג"ח  13%בסוף כל שנה. ריבית השוק לאג"ח ללא זכות המרה עומדת על 

 . 0%על 

 הצגת מכשירים פיננסיים? -31מה תהא השפעתה של הנפקה זו על דוחותיה של החברה ביום ההנפקה, בהתאם ליאס 

 ש"ח. 13,064ש"ח וקיטון בהון העצמי בגובה  61,033גידול בהתחייבות בגובה  .א

 ש"ח. 133,333גידול בהתחייבות בגובה  .ב

 ש"ח. 064,13וגידול בהון העצמי בגובה  ש"ח 501,34בגובה גידול בהתחייבות  .ג

 ש"ח. 133,333גידול בסעיף הוני בגובה  .ד

 ש"ח. 13,060בהון העצמי בגובה גידול וש"ח  01,345בהתחייבות בגובה  קיטון .ה

 9-.. נתונים לשאלות
 

 : 311...01.1"דאבל דייט בקפה נואר" ליום להלן מאזן חברת 

 התחייבויות  נכסים 

 163,333 התחייבויות זמן קצר 1.3,333 מזומן 

 43,333. התחייבויות זמן ארוך  03,333 מלאי 

   103,333 לקוחות 

הוצאות שכר דירה 

 מראש

.63,333   

 ...,.43 הון עצמי  63,333. רכוש קבוע 

 ...,.86 סך התחייבויות והון  ...,.86 סך הנכסים 
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 9שאלה 

 :...1.1...3ליום  המייצגים את החברהמה הם היחסים הפיננסיים 

 יחס מיידי יחס מהיר יחס שוטף 

 3.50 04.. 1..0 א

 3.50 65.. 1 ב

 3.50 41.. 1..0 ג

 1 00.. 3.50 ד

 3.50 1..0 04.. ה

 

 ..שאלה 

שווי מימוש נטו של המלאי ירד לגובה של כמו כן ש"ח במזומן.  63,333בהמשך לנתונים הקודמים החברה רכשה מכונה בשווי של 

63,333 . 

 הנ"ל: משתי הפעולותכיצד יושפע הונה העצמי של החברה כתוצאה 

 ש"ח. 03,333 -קיטון של כ .א

 ש"ח. 63,333 -גידול של כ .ב

 ש"ח. 3,333. -קיטון של כ .ג

 אין השפעה על ההון העצמי. .ד

 ש"ח. 3,333.גידול של  .ה

 
 ..-3.נתונים לשאלות 

 " ש"ח ע.נ תמורת  1מניות רגילות  13,333. עם הקמתה, הנפיקה החברה 1.1.36-" הוקמה בולא נותנים לישון הון הוןחברת
 ש"ח.  133,333

  ש"ח. 043,333 -הסתכם ל 36..01.1הונה העצמי של החברה לתאריך 

 63,333ולא משתתפות תמורת סך של  צוברותש"ח ערך נקוב  1מניות בכורה  6,333הנפיקה החברה  313..1.1 -בתאריך ה 
 .13% הדיבדנד בגינןש"ח. שיעור 

 ש"ח. 163,333תמורת סך של ש"ח ערך נקוב  1מניות רגילות  1333הנפיקה החברה  313..1.0 -בתאריך ה 

 ש"ח. 0.3,333הרוויחה החברה  313.שנת ב 

 ש"ח. 03,333חילקה החברה דיבידנד בגובה  313...01.1 -בתאריך ה 

  לא קרו פעולות נוספות מעבר לפעולות אלו.ידוע כי 

 .החברה הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בת"א 

  313.לחברה לא היו פעולות הוניות נוספות )מעבר לאמור לעיל( בשנת. 
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 ..שאלה 

 ?...1.1...3" ליום הון הון ולא נותנים לישוןמהי יתרת ההון העצמי של חברת "

 043,333 .א

 03,333 .ב

 0.3,333 .ג

 03,333.,1 .ד

 053,333 .ה

 

 1.שאלה 

 ?הנקודה( ? )בדיוק של שתי ספרות אחרי ...1לשנת ה חברההו הרווח הבסיסי למניה של מ

 03.33 .א

 6.34. .ב

 03.40 .ג

 06... .ד

 .03.4 .ה

 

 3.שאלה 

 , החברה לא הנפיקה או רכשה מניות ...1.1...3( ועד ליום  5.....בהנחה שממועד הקמתה ) 

 ?...1.1...3של החברה ליום  הפרמיהמהי יתרת  ,מעבר למה שרשום בשאלה דיבידנדיםלא חילקה כן )ברכישה עצמית( ו

 ש"ח. 06,333. .א

 ש"ח. 04,333. .ב

 ש"ח. 043,333 .ג

 ש"ח. 1153,333 .ד

 ש"ח. 603,333 .ה

 

 4.שאלה 

 ערך ח"ש 1 בנות וכולן 330..1.1 ביום הונפקו המניות כל) 313...01.1 ליום" חלק חלק ואין שלם" חברת של המניות הון הרכב להלן

  (:נקוב

 

 ערך נקוב          פרטים

     3,333.        רגילות מניות

 13,333     משתתפות צוברות( 10%)' א בכורה מניות

 6,333     ( לא צוברות ולא משתתפות%.1)מניות בכורה ב' 

  6,333    צוברות ולא משתתפות ( 16%) ג'  מניות בכורה
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 וחולק מיום הנפקת המניות, הוכרזלאחר שעברו על בעלי המניות שנים של משבר בהן לא חולקו להם רווחים  , 313...01.1 ביום

 .ח"ש 63,333 בסך דיבידנד

 ?...1.1...3 ביום הרגילות המניות לבעלי שחולק הדיבידנד סך מהו

 ח"ש 5.,100 .א

 ח"ש 45,063 .ב

 ח"ש 33.,06 .ג

 ח"ש 43,333 .ד

 ש"ח 0,063. .ה

 

 5.שאלה 

 אשר התהוו לחברה בעת רכישת רכוש קבוע:להלן עלויות 

 והשקת האתר.פרסום קמפיין מסחרי לשם  .1

 עבור בדיקת כדאיות רכישת האתר.שכר יועצים מקצועיים  .2

 אתר.עובדים לצורך השימוש בהכשרת  .3

 

ברכוש ( העוסק IAS 16) 6.להיוון לרכוש הקבוע בהתאם להוראות תקן בינלאומי מספר  אינן ניתנותאילו מהעלויות הבאות 

 קבוע?

 .130תשובה  .א

 לא ניתן להוון אף אחת מהעלויות. .ב

 .1תשובה  .ג

 ..תשובה  .ד

 כל העלויות ניתנות להיוון. .ה

 
 :6.-7.נתונים לשאלות 

 :6.שאלה 

. החברה מפחיתה את 33,333.לבצע שיפורים משמעותיים בנכס בעלות של  311..03.5חברת "באבי מותק" החליטה בתאריך 

 שנים בשיטת הקו הישר. 13-פחית ל שנים בשיטת הקו הישר ומס הכנסה מ 0השיפור לתקופה של 

 .3%. –ל  .31.ל משנת נסה החליט על שינוי שיעור המס החמס הכ 311., בדצמבר 6%.הינו  311.שיעור המס לשנת 

 הינה: ...1...3 -יתרת המיסים הנדחים  בגין השיפור ליום ה

 633 - מס נכס .א

 633 – )התחייבות(למס  עתודה .ב

 1,333 – מס נכס .ג

 1,333 –)התחייבות(למס עתודה  .ד

 333,. -נכס מס .ה
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 :7.שאלה 

 הינה: 1..1.1...3לתאריך בספרים  יםיתרת העלות המופחתת של השיפור

 633,.15 .א

 103,333 .ב

 00,633 .ג

 03,333 .ד

 אף תשובה אינה נכונה. .ה

 :8.-9.נתונים לשאלות 

 1,633,333ש"ח. ההון העצמי של קצר  033,333תמורת  פארמהון המניות של  חברת  43%רכשה חברת ניוטון  311..1.1בתאריך 

 ואינו מופחת. ש"ח. עודף העלות מיוחס כולו למוניטין

 .1,633,333ההשקעה בסוף שנה  שווי השוק של  ש"ח. 143,333וחילקה דיבדנד בסך  0.3,333הרוויחה חברת קצר  311.בשנת 

 .6%.שיעור המס 

 

 :8.שאלה 

 בספרי חברת ניוטון ומה גובה המס הנדחה בגין מוניטין זה: ליום הרכישהמה יתרת המוניטין 

 .3 –, מס נדחה 33,333. –מוניטין  .א

 .03,333 –מס נדחה  0.3,333 –מוניטין  .ב

 .3 –מס נדחה  403,333 –מוניטין  .ג

 .333,.6 –מס נדחה  143,333 –מוניטין  .ד

 .533,333 –מס נדחה  1633,333 –מוניטין  .ה

 

 :9.שאלה 

 :...1ומה הרווח אקוויטי בשנת  ...1.1...3מה היתה יתרת ההשקעה 

 1.0,333 –, רווח 333,.00 –השקעה  .א

 1.0,333 –, רווח 603,333 –השקעה  .ב

 1.0,333 –, רווח 1633,333 –השקעה  .ג

 1.3,333 –, רווח 054,333 –השקעה  .ד

 1.0,333 –, רווח 635,333 –השקעה  .ה

 

 

 

 

 



            
 

 
 

 לפיננסים  לאקדמיהלאמיר ומיכל אלשיך ו שמורותכל הזכויות  ©

 .1שאלה 

 :313." בשנת אופיר את אוראל המתנשקיםולשינויים שחלו בו בחברת "להלן נתונים ביחס למלאי 

 עלות ליחידה )בש"ח(   כמות )ביחידות(   פרטים   תאריך

  3.6  03     יתרת פתיחה   313..1.1

    0  3.    קניה  313..1.0

 43    מכירה  313..1.5

 3.0  5     קניה  313..1.0

   .1    מכירה  313...1.1

    4..  3.     קניה  313...03.1

 ש"ח. 60עמד על  313...01.1שווי מימוש נטו של המלאי ליום 

 ?...1.1...3-לתאריך ה מה יהא שוויו של מלאי הסגירה ,פיפו תקופתיבהתאם לשיטת 

 61.. .א

 .60 .ב

 .0..6  .ג

 40.16 .ד

 45.0 .ה

 מקווים שהצלחתם!!!

 שמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או עניין נוסף.נ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 האקדמיה לפיננסים

 30-6163535טלפון: 

 , תל אביב5.רח' סעדיה גאון כתובת: 

 maya@macademy.co.il: מייל

 WWW.MACADEMY.CO.ILאתר אינטרנט: 

 www.facebook.com/migdalacademyפייסבוק : 

 

 

 

 

 רשימת סניפי האקדמיה לפיננסים: 
 5.: 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/

