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 מעודכן - 117711.70. –בחשבונאות  שחזור הבחינה

 תלמידים יקרים, 

 1177אתמול,של הבחינה אשר בוצעה הקובץ לפניכם הינו קובץ שחזור 

 1 בחשבונאות

אנו נשמח לקבל עדכונים ותיקונים נוספים ממכם כדי שנוכל להגיע לתוצאה 

 הקרובה ביותר למקור בשבילכם ובשביל התלמידים בקורסים הבאים1

ד נשמח לעמוד לרשותכם בקורסים נוספים לכל בחינות הרשות לניירות ערך ומשר

 1האוצר

או במייל:  30-6763535לפרטים על קורסים קרובים אנא צרו קשר בטלפון: 

michal@macademy.co.il1 

ניתן לקבל מידע על כל הקורסים שלנו באתר האינטרנט שלנו של האקדמיה 

 www.macademy.co.ilלפיננסים:

 בבחינה!מאחלים  לכם הצלחה מלאה 

 

 

http://www.macademy.co.il/
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 הספרים שלנו:

 

 

 ערכת לימוד ייחודית לבחינה באתיקה:

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

 

 

 

 ע"לני הרשות של  2013נובמבר מועד בחשבונאות הבחינה שחזור
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כמו כן ביום ההנפקה 1₪  66,333ע1נ אג"ח בתמורה ל  733,333הנפיקה חברת ענבים  7171.370ביום ה  71

 מהי השפעה בתזרים מזומנים של כלל הפעולות כאמור:1₪  6,333נוצרו לחברה הוצאות הנפקה בסך 
 

 ₪ ...0.0פ1 מימון  1א

 1₪ 63,333השקעה פ1  1ב

 1₪ 6,333פ1שוטפת ₪ +  66,333פ1 מימון  1ג

 ₪1 6,333פ1 השקעה ₪ +  66,333פ1 מימון  1ד
 

 ?קבוע כרכוש לסווג ניתן לעיל הנכסים מן איזה 75 מספר בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם 1.

 מוניטין 1א

 תיק לקוחות 1ב

 נדלן שמשמש את הנהלת החברה1 1ג

 מלאי1 –נכס המוחזק למכירה  1ד
 

התחייבויות תלויות ונכסים תלויים1 איזה עיקרון חשבונאי  ,בדבר הפרשות IAS 37 בהתאם לתקן חשבונאות  01

 ?בנכס תלוימשקף את האי הכרה 

 עלות היסטורית 1א

 שמרנות 1ב

 עסק חי 1ג

 הקבלת הכנסות להוצאות 1ד

 אתיותוהשו 1ה
 

 :370.לשנת  מאזן בוחןלהלן נתונים מתוך  7171.370חברת "המלמד" הוקמה ביום ה  41

 7,433,333מכירות: 

 633,333קניות :

 433,333: 0717.1.370מלאי סגירה ליום 

 ?370.מהו שיעור הרווח הגולמי לשנת 

 

 82116% 1א

 06117% 1ב

 6316% 1ג

 לא ניתן לדעת1 1ד
 

 :370.להלן נתונים מתוך מאזן בוחן לשנת  7171.370" הוקמה ביום ה המולוניםחברת " 61
 

 7,433,333מכירות: 

  033,333ע1מכר : 

 703,333שיווק: הוצ' 

 3,333..הוצ' הנהלה וכלליות: 

 ?370.מהו שיעור הרווח התפעולי לשנת 

 

 4.106% 1א

 72116% 1ב

 61174% 1ג

 03% 1ד

 

בסוף השנה הייתה ירידה בעלות המלאי1 )כלומר  FIFOחברה "המגדלים" מנהלת את עלות המלאי לפי שיטת  51

החברה מחזיקה את המלאי שברשותה ₪(  76' קונים ב אזי היום את אותה יח₪  3.עם בעבר קנינו יח' ב 
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מה  הממוצע המשוקלל התקופתילתקופה של חודשיים1 במידה והחברה תתחיל לנהל את המלאי לפי שיטת 

 יקרה לעלות המלאי בסוף השנה?

 

 ירידה1 1א

 1עלייה 1ב

 לא תלוי בעלות תלוי בכמות1 1ג

 ממוצע משוקלל תקופתי אינה שיטה לחישוב ערך המלאי1 1ד

 

כמו כן, את   2012 בשנת בפועלמספקת   אותם שירותים בגין 63% מלקוחותיה החברה קיבלה 2011 בשנת 11

 השפעת מהימתוך ההכנסות  143% עלות השירותים הינם .37.קיבלה בשנת הנוספים  63%ה יתרת 

 ?הנקי והרווח המזומנים תזרים ,התחייבויות ,הנכסים על .37.השירותים בשנת  הספקת

 .גדל הנקי הרווח ,גדל המזומנים תזרים ,קטנו התחייבויות ,גדלו נכסים.א

 .יגדל הנקי הרווח ,השתנה לא המזומנים תזרים ,קטנו התחייבויות ,השתנו לא נכסים .ב

 .השתנה לא הנקי הרווח ,גדל המזומנים תזרים ,גדלו התחייבויות ,קטנו נכסים.ג

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

 .יגדל הנקי הרווח ,השתנה לא המזומנים תזרים ,השתנו לא התחייבויות ,השתנו לא נכסים.ה

 

 השפיעה  2012 בשנתמראש  התשלום כיצד 1לשנה מראש שכירות הוצאות  2012שנת סוףב שילמה חברה 01

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

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

 .השתנה לא הנקי הרווח ,ירד 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

 

כיצד ההכרה בהוצאה כאמור  377.בעבור שנת  63,333הוצאות פחת בסך  .37.חברה הכירה בשנת  61

 ?.37.ת שנ של חות"בדו הנקי והרווח המזומנים תזרים ,התחייבויות ,הנכסים על תשפיע

 .קטן נקי הרווח ,לא השתנה המזומנים תזרים ,השתנו לא התחייבויות ,קטנו נכסים .א

 .גדל הנקי הרווח ,גדל המזומנים תזרים ,השתנו לא התחייבויות ,השתנו לא נכסים.ב

 .גדל הנקי הרווח ,גדל המזומנים תזרים ,השתנו לא התחייבויות ,גדלו נכסים .ג

 .גדל הנקי הרווח ,גדל המזומנים תזרים ,קטנו התחייבויות ,קטנו נכסים .ד

 .גדל הנקי הרווח ,גדל המזומנים תזרים ,גדלו התחייבויות ,גדלו נכסים .ה

 

לאחר תקופה התגלתה 1₪  433,333רשמה החברה בדוחותיה הכספיים הוצאות חומ"ס של  .37.בשנת  731

נתון כי שיעור המס הינו אפס1 להלן מספר טענות 1₪   053,333טעות ונמצא כי הוצאות החומ"ס היו בפועל 

 בנוגע לשינוי בדוחות בעקבות הגילוי המסעיר:

 

 לא יחול שינוי במזומנים ושווה מזומנים1 71

 ש"ח1 43,333מזומנים ושווה מזומנים יגדלו ב  1.
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 ש"ח1 43,333רווח תפעולי עולה ב  01

 ש"ח1 43,333רווח גולמי עולה  ב  41

 ר?מהי התשובה הנכונה ביות

 נכון1 4משפט  1א

 נכונים1 0 -ו 7משפטים  1ב

 נכונים1 4, 0, 7משפטים  1ג

 נכון1 0משפט  1ד

 

מניות  0333הנפיקה החברה  7101.370 -ע1נ1 ביום ה 7מניות  7333לחברת "מגדל"  7171.370 –ליום ה  771

 ע1נ1 7נוספות 

 :370.להלן נתונים נבחרים מתוך דוח רוו"ה של החברה לשנת 

  73,3331 –רווח נקי 

  1₪ 0,333 –חלק השולטת ברווח הנקי 

  1₪ 333,. –חלק המיעט ברווח הנקי 

 

 ?1.70לשנת  למניה הבסיסי הרווח מהו

 .₪ 4.44 1א

 .₪ 3.56 1ב

 .₪ 2.55 1ג

 .₪ 3.2 1ד

 .₪ 4 1ה

  הרווח הבסיסי למניה יחושב על ידי חלוקת הרווח או הפסד, 73סעיף  00עפ"י תקן חשבונאות בינלאומי :

, בממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות של החברה האם )המונה(המיוחס לבעלי המניות רגילות 

 הקיימות במחזור במהלך התקופה1

 

אילו מבין ההוצאות הבאות יכול שיכללו כהוצאות הנהלה חברת "קלית" הינה חברה המייצרת שוקולד מריר  7.1

 וכלליות בדוח רוו"ה?

 רכישת במזומן של מכונת קפה לשימוש ההנהלה כרכוש קבוע1 1א

 אות פחת מכונה המייצרת שוקולד מריר1הוצ 1ב

 הוצאות ריבית בגין הלוואה1 1ג

 הוצאות שכירות על מפעל ייצור השוקולד 1ד

 אף תשובה אינה נכונה1 1ה

 

 

 

 70-71נתונים לשאלות 

ש"ח1  73,333ערך גרט המכונה שווה ל ש"ח1  3,333..בסך  מכונהרכשה חברת "אתה תצליח"  .71517בתאריך 

בדוחותיה הכספיים בהתאם לשיטת העלות, כאשר הציוד מופחת בשיטת הקו הישר על  מכונההחברה מפחיתה את ה

 שנים1  6שנים1 לצורכי מס, מופחת הציוד בשיטת הקו הישר, על פני  1פני 

 1 המכונה הנמכר 716170 -בתאריך ה
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 516%.יהיה  370. שנתב המס שיעור שלפיו חוק פורסם 2011 בדצמבר 27% הינו .37. -ב החברות מס שיעור

 25%. היהי הלאהו 374.ומשנת 

 

 ?.0717.17 -ליום ה מכונהמהי יתרת העתודה בגין ה 701

 7,633 1א

 .,701 1ב

 333,. 1ג

 7,063 1ד

 7,663 1ה

 

 מהו הפחת הנצבר בגין המכונה עד ליום המכירה? 741

 333,.4 1א

 00,633 1ב

 03,333 1ג

 ..,110 1ד

 73,333 1ה
 

 87-,7נתונים לשאלות 

1 המכונה ש"ח 03,333הכוללת ערך גרט של ₪  763,333בסך  רכשה מכונה" מגדל שוקי הוןחברת " .71717ביום 

" הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל מגדל שוקי הוןחברת "שנים בקו ישר1  5מופחתת על פני 

 .אביב ומפרסמת דו"חות רבעוניים בהתאם לחוק

 

 6 –הנכס ושינתה את אומדן אורך חיו ל בדקה החברה את אורך החיים השימושיים של  71731.370ביום  761

 ?370.שנים מאותו יום1 מהם הוצאות הפחת לרבעון הרביעי לשנת 

 

 6,163 1א

 .,201 1ב

 6,333 1ג

 63.,6 1ד

כי ערך גרט המכונה  71771.370במידה והחברה מגלה ביום  76בהמשך לנתונים המקוריים וללא קשר לשאלה  751

 ?370.מהם הוצאות הפחת לרבעון הרביעי לשנת  3 –הינו 

 

 ,8018 1א

 6,163 1ב

 63.,4 1ג

 1,700 1ד

 

 

 

 הבאות:1 עם הקמתה, הנפיקה החברה את המניות  7171.336-חברה הוקמה ב 711

יש לחלק את העלות המופחתת ליום 

ביתרת  ₪ 776,333 –שינוי האומדן 

שנים  4אורך החיים מאותו יום קרי 

 0/7.1ושלושה חודשים ולהכפיל ב 
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ביום   7171.373 -ה

הונפקו 

 ולא משתתפות1ע1נ1 צוברות  7( 73%)' גמניות הבכורה  6,333

 ₪1 63,333חילקה החברה דיבידנד בסך של  .0717.17-ב 

 ?הרגילותמניות המהו סכום הדיבידנד שקיבלו בעלי 

 060220 1א

 00,374 1ב

 6..,47 1ג

 44,063 1ד

 כל התשובות אינן נכונות 1ה

 

 76-.1נתונים לשאלות 

הובאו בחשבון אשר התרחשו בחברת "אין ידיד נאמן כמו כסף מזומן" ואשר )חלקיים מתוך הבחינה( להלן אירועים 

 :.0717.17 -בעת עריכת דוח תזרים המזומנים של החברה שהסתיימה ב

 סכום   פרטים

 53,333   .0717.17-מכירת ציוד בתאריך ה

 03,333   .031517-רכישת ציוד בתאריך ה

 03,333    .37.רווח נקי לשנת 

 46,333  .7171.37-קבלת הלוואה מהבנק ב

 333.  .0717.17 -רווח הון ממכירת ציוד ביום ה

 0,333     הוצ' ריבית

 4,333     הוצ' שכ"ד לשלם

 6,333דיב' שהוכרז וטרם שולם                                      

 6,333חלק המיעוט ברווח                                             

 7,333הוצאות מראש                                                   

 633,.     פחת והפחתות

 76,333                    פירעון הלוואה 

ששולמו על ידה  ריביותשמכירות ורכישות נעשו במזומן אלא אם נאמר אחרת0 וכן שהחברה מסווגת  להניח יש

  בדוח תזרים המזומנים1 שוטפתפעילות תחת 

  

 

 

 :הינם .0717.1.37 ביום שהסתיימה לשנה מימון לפעילות ששימשו המזומנים תזרימי 701

 30,000 1א

 כמות סוג מניה

 03,333 ש"ח ע1נ  7מניות רגילות 

 6,333 לא צוברות ולא משתתפות1 ש"ח ע1נ1 7( 70%מניות בכורה א' )

 6,333 צוברות ומשתתפות1 ש"ח ע1נ1 7( 76%' )במניות בכורה 
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 (03,333) 1ב

 46,333 1ג

 53,333 1ד

 אף תשובה אינה נכונה 1ה

 :הינם .0717.1.37 ביום שהסתיימה לפעילות השקעה לשנה ששימשו המזומנים תזרימי 761

 (03,333) 1א

 (333,.1) 1ב

 (56,333) 1ג

 ...0.0 1ד

 אף תשובה אינה נכונה 1ה

 

        :הינם .0717.1.37 ביום שהסתיימה לשנה שוטפת לפעילות ששימשו המזומנים תזרימי 31.

 

 05,633 1א

 ..,000 1ב

 0,633. 1ג

 06,633 1ד

 אף תשובה אינה נכונה 1ה

 

 

 

 

 מקווים שהצלחתם!!!

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או עניין נוסף1

 

 
 30-6763535טלפון: 

 , תל אביב5.רח' סעדיה גאון כתובת: 

 michal@macademy.co.il: מייל

 WWW.MACADEMY.CO.ILאתר אינטרנט: 

 www.facebook.com/migdalacademyפייסבוק : 

 

 

 

 

 03,333רווח השנה:

 4,333הוצ' לשלם:

 (7,333הוצ' מראש: )

 633,.פחת והפחתות: 

 (333,.) רווח הון ממכירת ציוד :

 ..,000סה"כ תזרים מפ1 שוטפת 

  יש להתעלם: מתשלום ריבית וחלק

 המיעוט ברווח1

http://www.macademy.co.il/

