
 

 18מתוך  1עמוד           

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

חשבונאות  הבחינה:שם מקצוע 
 ראשי -פיננסית

 80342סמל מקצוע הבחינה: 
 3007מספר מערכת: 

 2020 יונימועד בחינה: 

 
 

 ראשי – 3 סוג חשבונות ת/מנהלמבחן גמר קורס 

 עיוני
 1.1.2019קורסים שנפתחו החל מתאריך 

 

 ,הנחיות לנבחן
 

 לפני מתן תשובותיך בדף התשובות.קרא בעיון את ההנחיות 

 

 .כולןעליך לענות על . שאלות 50בשאלון  מבנה השאלון ומפתח הערכה:

 נקודות(. 2כל השאלות שוות בערכן )

 

 ., כלי כתיבה, נוסחאון מצורףאישימחשבון  חומר עזר מותר בשימוש:

 

 .56ציון עובר במבחן: 

 

 שעות. 5 משך הבחינה:

 

 .17%המע"מ מחושב לפי  הנחיות מיוחדות:

 

 :הנחיות כלליות

 התשובות, בעט בלבד.סמן את התשובה שבחרת בדף  .1

 הנך מתבקש לענות על השאלות על פי ההנחיות המצוינות בכל חלק מהמבחן.  .2

 בסיום המבחן יש להחזיר את השאלון, את דף התשובות ואת מחברת הבחינה למשגיח/ה. .3

 

 :הערה חשובה

אישור של  ,קבלת שאלון הבחינה, מחברת הבחינה/דף התשובות והשימוש בהם יהוו מבחינת משרדנו

 מחויבות הנבחן לפעול בהתאם.של ידיעת ההנחיות לשמירה על טוהר הבחינות על כל המשתמע מכך ו

 

 ההנחיות כתובות בלשון זכר, אולם מכוונות לנבחנת ולנבחן כאחד.
 
 

 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל.© 
 אין להעתיק לצלם, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט

 אף חלק משאלון הבחינה. –אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר בכל אמצעי 
 לא ייעשה שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהוא ללא רשות בכתב

 מאת מנהלת תחום הבחינות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

  



 

 18מתוך  2עמוד           

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

חשבונאות  הבחינה:שם מקצוע 
 ראשי -פיננסית

 80342סמל מקצוע הבחינה: 
 3007מספר מערכת: 

 2020 יונימועד בחינה: 

 1-5 לשאלות נתונים 

 החל נועם למכור סחורות באמצעות השגיר אייל, על פי הסכם המשגור:  01.11.2019 בתאריך

 .נטו מכירות בגין 10% בשיעור לעמלה זכאי אייל -

 .אבודים לחובות פרט, למשגור הקשורות אייל הוצאות בכל מכיר נועם -

 .המס חשבוניותמנפק את  נועם -

כלול בפעולות  17%)מע"מ בשיעור "ל הנ המשגור להסכם הקשורות 2019 בשנת שבוצעו פעולות להלן

 נטיות(.ווהרל

 מ.מע כולל לא, ₪ 300,000 של עלות במחיר לאייל סחורות שיגר נועם" 

 פרסום הוצאות. מיידי'ק בצ ₪ 11,700 סך במשגור סחורות פרסום עבורמורשה  לעוסקשילם  אייל 

 במלואן כהוצאה שוטפת בשנת היווצרותן.   נזקפות

 בהקפה ₪ 468,000 תמורת מהסחורה 75% מכר אייל. 

 גבה את כל חובות הלקוחות, פרט לחוב אבוד מוכר לצורכי מע"מ ללקוח שהוכרז כפושט רגל.  אייל

 ₪. 23,400הוציא חשבונית מס זיכוי בגין החוב האבוד בסך של  אייל

 ההסכם פי על מכירות עמלת בגין לנועם מס חשבונית הוציא אייל. 

 לא היו כל פעולות נוספות הקשורות למשגור. 2019 בשנת

 

 בספרי נועם?  31.12.2019 ליום במשגור המלאי יתרת מהי .1

 .₪ 225,000 .א

 .₪ 300,000 .ב

 .₪ 250,000 .ג

 .₪ 75,000 .ד

 

 (? הקרוב לשקל לעגל ישבגין המשגור ) 2019בספריו בשנת  איילהרווח או ההפסד שירשום  מהו .2

 .₪ 40,000 בסך רווח .א

 .₪ 40,000בסך  הפסד .ב

 .₪ 20,000בסך  רווח .ג

 .₪ 16,600רווח בסך  .ד

 

 (? הקרוב לשקלבגין המשגור )יש לעגל  2019בספריו בשנת  נועםהרווח או ההפסד שירשום  מהו .3

 ₪. 125,000בסך  רווח .א

 ₪. 145,000רווח בסך  .ב

 .₪ 141,600 בסך רווח .ג

 . ₪ 140,000 בסך רווח .ד

  



 

 18מתוך  3עמוד           

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

חשבונאות  הבחינה:שם מקצוע 
 ראשי -פיננסית

 80342סמל מקצוע הבחינה: 
 3007מספר מערכת: 

 2020 יונימועד בחינה: 

 ? 31.12.2019 ליום נועם השוגר בספרי אייל חשבון יתרת מהי .4 

 .בחובה₪  432,900 .א

 .בחובה₪  409,500 .ב

 .בחובה₪  429,500 .ג

 .בחובה₪  421,200 .ד

 

)לפני סגירה לרווח  31.12.2019" בספרי השוגר נועם ליום במשגור סחורהחשבון " יתרת מהי .5

 והפסד? 

 .בזכות ₪ 225,000 .א

 . בחובה ₪ 275,000 .ב

 .בזכות ₪ 300,000 .ג

 בזכות.₪  275,000 .ד

 

חתימת ההנהלה על הדוחות הכספיים לשנה שנסיימה ביום  לפני ,31.03.2019 ביום .6

, נודע כי לקוח של חברת "שבתאי בע"מ" הוכרז כפושט רגל ואין אפשרות עוד 31.12.2018

 לגבות את החוב. 

 :בחשבונאות לתקינה הישראלי המוסד של 7 תקן פי על

 .מקרה בכל התאמה חייב כאירוע יסווג האירוע .א

 יסווג כאירוע שאינו חייב התאמה בכל מקרה.  האירוע .ב

 .אליהם מתייחס 7 שתקן האירועים מסוג איננו המתואר האירוע .ג

 ליום הנכון המאזן בתאריך כמסופק סווג לא החוב אם, התאמה חייב שאינו כאירוע יסווג האירוע .ד

 ליום הנכון המאזן בתאריך כמסופק סווג החוב אם התאמה חייב כאירוע או, 31.12.2018

31.12.2018. 

 

 הוצאות הסתכמו, 31.12.2019 ביום שנסתיימה לשנה"מ" בע צדק" חברת של והפסד רווח בדוח .7

 לשנת החברה של הכנסה מס לצורכי ההתאמה דוח. ₪ 138,000של  לסך השוטפים המיסים

 .23% הוא החברות מס שיעור. ח"ש 100,000 של בסך פטורות הכנסות כלל 2019 המס

 חברת של והפסד רווח בדוח, הכנסה על מיסים לפניהרווח הנקי  מהו, נוספים נתונים בהיעדר

 ?31.12.2019 ביום שנסתיימה לשנה"מ" בע"צדק 

 .₪ 400,000 .א

 .₪ 500,000 .ב

 .₪ 600,000 .ג

 .₪ 700,000 .ד

  



 

 18מתוך  4עמוד           

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

חשבונאות  הבחינה:שם מקצוע 
 ראשי -פיננסית

 80342סמל מקצוע הבחינה: 
 3007מספר מערכת: 

 2020 יונימועד בחינה: 

  

 

 לתקופה איחשבונ רווח(, הכנסה על יסים)מ IAS12לאומי -ביןה חשבונאותעל פי תקן ה .8

(Accounting profit )הוא: 

 .מיסים הוצאות ניכוי לפני לתקופה הפסד או רווח .א

 .יסיםאו הפסד לתקופה לאחר ניכוי הוצאות מ רווח .ב

 .מיסים להשיב או מיסים לשלם יש שעליואו הפסד לתקופה  רווח .ג

 ג' אינן נכונות. –א'  תשובות .ד

 

 ?בחברה" עניין"בעל כלהלן נחשב  מהרשומים מי, החברות חוק פי על .9

 .החברה של המבקר החשבון רואה .א

 .בחברה הכספים מנהל .ב

 השיווק בחברה.  מנהל .ג

 .ימי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכלל .ד

  



 

 18מתוך  5עמוד           

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

חשבונאות  הבחינה:שם מקצוע 
 ראשי -פיננסית

 80342סמל מקצוע הבחינה: 
 3007מספר מערכת: 

 2020 יונימועד בחינה: 

 10-15 לשאלות נתונים 

 "ח: בש 31.12.2018 -ו  31.12.2019"מ" לימים בע"גלית  חברת של העזריתרות ספרי  להלן

 

 

 

 
 

 נוספים:  נתונים

 . בהקפה מבוצעות החברה וקניות מכירות כל .1

החברה . ₪ 10,000בסך של  כאבוד שהוכר חוב רישום לאחרהיא  31.12.19ליום  הלקוחות יתרת .2

 רושמת חובות אבודים כהתאמה לחשבון ההפרשה לחובות מסופקים.

 .השנה לסוף הלקוחות מיתרת 3%נוהגת להעמיד את ההפרשה לחובות מסופקים על  החברה .3

 .2019קבוע בשנת  רכוש שלהיו רכישות או מכירות  לא .4

 "מ.מע מהשפעת התעלם .5

 

 ? 2019בשנת  ם" על בסיס מצטבר שיירשמ"בע גליתסך המכירות בחברת " מהו .10

 ₪. 700,000 .א

 .₪ 810,000 .ב

 .₪ 900,000 .ג

 ₪. 850,150 .ד

  

31.12.201931.12.2018

           430,000           580,000לקוחות 

            (12,900)            (17,400)הפרשה לחובות מסופקים

          (220,530)          (195,530)ספקים

           200,500           220,660מלאי 

           440,000           410,900רכוש קבוע, עלות מופחתת 

             18,000             20,000הוצאות ביטוח מראש 

             30,000             40,000הכנסות שכירות לקבל 

            (24,000)            (25,000)הוצאות עמלה לסוכני מכירות לשלם 

תקבולי ותשלומי החברה בשנת 2019 היו כדלקמן : 

בש"ח 

650,000גביה מלקוחות 

250,000תשלומים לספקים

40,000תשלומים לחברת הביטוח 

120,000תשלומים לסוכני מכירות

70,000תקבולים עבור שכירות 

16,000הוצאות פרסום

3,400הוצאות עמלות וריבית 



 

 18מתוך  6עמוד           

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

חשבונאות  הבחינה:שם מקצוע 
 ראשי -פיננסית

 80342סמל מקצוע הבחינה: 
 3007מספר מערכת: 

 2020 יונימועד בחינה: 

  

" מ"בע גליתבספרי חברת " םעל בסיס מצטבר שיירש המסופקים החובות הוצאות סך מהו .11

 ? 2019בשנת 

 .₪ 10,000 .א

 .₪ 11,500 .ב

 .₪ 13,500 .ג

 .₪ 14,500 .ד

 

 ? 2019 בשנת" מ"בע גליתבחברת " שיירשם מצטבר בסיס על הקניות סך מהו .12

 .₪ 225,000 .א

 .₪ 328,000 .ב

 .₪ 282,000 .ג

 .₪ 292,000 .ד

 

 ? 2019 בשנת" מ"בע גליתבחברת " שיירשם מצטבר בסיס על משכירות ההכנסות סך מהו .13

 .₪ 70,000 .א

 ₪. 80,000 .ב

 ₪. 110,000 .ג

 ₪. 120,000 .ד

 

 ? 2019 בשנת" מ"בע גליתבחברת " שיירשם מצטבר בסיס על הביטוח הוצאות סך מהו .14

 .₪ 38,000 .א

 ₪. 40,000 .ב

 .₪ 42,000 .ג

 .₪ 45,000 .ד

 

על  2019" לשנת מ"בע גליתחברת " שלמיסים על הכנסה  לפניהרווח או ההפסד הנקי  מהו .15

 בסיס מצטבר? 

 .₪ 455,277בסך  נקי רווח .א

 .₪ 463,160בסך  נקי רווח .ב

 .₪ 466,000רווח נקי בסך  .ג

 .₪ 476,000 בסך נקי רווח .ד

  



 

 18מתוך  7עמוד           

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

חשבונאות  הבחינה:שם מקצוע 
 ראשי -פיננסית

 80342סמל מקצוע הבחינה: 
 3007מספר מערכת: 

 2020 יונימועד בחינה: 

 בתקנון החברה?  לכלול שחובההחברות, מהו אחד הפרטים  חוק לפי .16 

 .החברה ושל המניות בעלי של והחובות הזכויות .א

 .החברה מטרות .ב

 .הדירקטורים ומספר החברה ניהול דרכי לעניין הוראות .ג

 .בתקנון להסדירו לנכון ראו המניות שבעלי חשוב נושא כל .ד

 

 :שני היגדים לפניך .17

 בתשלום אחתזהות )קרן, שיעור ריבית נקובה, החזר, תקופה(,  הלוואות שתי כשמוצעות .1

 השנייה ההלוואה, תקופה בסוף נומינליתריבית  בתשלום והאחרתנומינלית מראש  ריבית

 (.מאפס גדול הריבית שיעורש בהנחהתמיד ) עדיפה

 לוח לפי להחזר הלוואהתמיד על פני  עדיפה שפיצר סילוקין לוח לפי להחזר הלוואה קבלת .2

 בצירוף הריבית שנצברה(. שווה קרן)החזר  רגיל סילוקין

 :אלה להיגדים בהתייחס הנכונה התשובה את בחר

 .נכון 1 משפט רק .א

 נכון. 2רק משפט  .ב

 .נכונים המשפטים שני .ג

 .נכונים לא המשפטים שני .ד

 

 זכויות הפרת בגין, ₪ 400,000"מ" בסכום של בע יעל" תבעה את חברת "בע"מחברת "המטייל  .18

", סיכויי הזכייה בתביעה המטייל" חברת של המשפטיים היועצים של דעת חוות פי על. יוצרים

 (. 75%הם גבוהים מאוד )מעל 

  :IAS 37לתקן  בהתאם

 .זו תביעה בגין תלוי בנכס תכיר המטייל חברת .א

 .זו תביעה בגין תלוי בנכס תכירלא  המטייל חברת .ב

 .בלבד ₪ 150,000 של בסכום תלוי בנכס תכיר המטייל חברת .ג

 .נכונה אינה תשובה אף .ד

 

שילמה חברת  2019פי דין, קנסות ששולמו למוסדות הן הוצאה שאיננה מותרת בניכוי. בשנת  על .19

 תשלום של ההשפעה מהי. ₪ 7,000 של בסך"פלאניט בע"מ" קנסות בגין פיגור בהגשת דוחות 

 ? 2019 בשנת"מ" בע"פלאניט  של הכספיים בדוחות המס הוצאות חישוב על אלו קנסות

 .זמני הפרש נוצרהוצאות המס  בחישוב .א

 .קבוע הפרש נוצרהוצאות המס  בחישוב .ב

 .הקנסות תשלום בגיןבחישוב הוצאות המס יש ליצור נכס מס נדחה  .ג

 .הקנסות תשלום בגיןליצור התחייבות מיסים נדחים  ישהוצאות המס  בחישוב .ד



 

 18מתוך  8עמוד           

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

חשבונאות  הבחינה:שם מקצוע 
 ראשי -פיננסית

 80342סמל מקצוע הבחינה: 
 3007מספר מערכת: 

 2020 יונימועד בחינה: 

 20-24 נתונים לשאלות 

התקשרה בחוזה להקמת מבנה במחיר  ,חברת מרקוביץ' בע"מ העוסקת בהקמת מבנים )להלן: "החברה"(

 להלן נתונים נוספים: ₪.  2,000,000של 

  

 2020 2019 2018 שנה 

 200,000 300,000 150,000 עלויות בפועל בתקופה בש"ח

 -- 300,000 600,000 עלויות צפויות להשלמה בש"ח

 

 .בסיס העלותהחברה מכירה בהכנסות לפי שיעור ההשלמה על 

 )עבודות על פי חוזה ביצוע( של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. 4החברה מאמצת את הוראות תקן 

 יש להתעלם מגורם המע"מ.

 

 ? 2018בשנת  הפרויקטמהו שיעור ההשלמה של  .20

 .15% .א

 .20% .ב

 .25% .ג

 .30% .ד

 

 ? 2018מהו סכום ההכנסה )לא הרווח( שהחברה תרשום בשנת  .21

 .2018החברה לא תכיר בהכנסות בשנת  .א

 ₪. 400,000 .ב

 ₪. 300,000 .ג

 ₪. 150,000 .ד

 

 ? 2019בשנת  הפרויקטמהו שיעור ההשלמה של  .22

 .60% .א

 .40% .ב

 .45% .ג

 .70% .ד

 

 ? 2019שהחברה תרשום בשנת  השנתימהו הרווח  .23

 ₪. 750,000 .א

 ₪. 600,000 .ב

 ₪. 900,000 .ג

 ₪.  1,250,000 .ד
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 ? 2020שהחברה תרשום בשנת  השנתימהו הרווח  .24

 ₪. 1,350,000 .א

 ₪. 800,000 .ב

 ₪. 600,000 .ג

 ₪.  750,000 .ד

 

 25-31 לשאלות נתונים

 )בש"ח(:  31.12.2019 - ו 31.12.2018 לימים" נוגה" חברת מאזני תמצית להלן

 

 :נוספים נתונים

 במזומן₪  70,000מכונה בעלות של  החברהרכשה  01.07.2019 ביום . 

 ההון 200%חילקה החברה מניות הטבה לכל סוגי בעלי המניות בשיעור של  31.12.2019 ביום .

 של המניות לפי סוגיהן באותו יום היה:  הרשום

 ₪.  200,000  .נ.ע ₪ 1 רגילות מניות הון

 .₪ 200,000 ע.נ. ₪  1, 10%מניות בכורה  הון

 מ.מע מהשפעת התעלם" 

 2019 בשנת להתייחסות נוספים אירועים היו לא. 

  

31.12.201931.12.2018

     340,600     630,600מזומנים ושווי מזומנים 

     750,900     705,150לקוחות, נטו 

     840,000     819,000מבנים ) בניכוי פחת שנצבר (

     220,000     256,500מכונות וציוד ) בניכוי פחת שנצבר ( 

  1,250,000  1,350,000מלאי 

       35,900       40,500הוצאות מראש 

  3,437,400  3,801,750סה"כ נכסים

     110,200     130,800אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 

     350,400     360,950ספקים 

       30,000       40,000הוצאות לשלם 

       50,000     150,000הון מניות רגילות 1 ₪ ע.נ.

       40,000     120,000הון מניות בכורה 1 ₪ ע.נ.

       80,000            -קרנות הון 

  2,776,800  3,000,000עודפים 

  3,437,400  3,801,750סה"כ התחייבויות והון
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התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת ה"כ סה מהו, 2019 בשנת .25

 ?המזומנים תזרימי על לדוח( בנספח א' והתחייבויות רכוש בסעיפי שינויים)

 .₪ 46,500 של בסך שוטפת מפעילות מזומן תזרים הקטנת .א

 ₪. 25,600תזרים מזומן מפעילות שוטפת בסך של  גדלתה .ב

 ₪. 38,300הקטנת תזרים מזומן מפעילות שוטפת בסך של  .ג

 ₪. 40,800הקטנת תזרים מזומן מפעילות שוטפת בסך של  .ד

 

סה"כ ההתאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת  מהו, 2019 בשנת .26

 ?המזומנים תזרימי על לדוחנספח א' ב)הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים( 

 ₪. 54,500הקטנת תזרים מזומן מפעילות שוטפת בסך של  .א

 ₪. 54,500תזרים מזומן מפעילות שוטפת בסך של  גדלתה .ב

 ₪. 60,300הקטנת תזרים מזומן מפעילות שוטפת בסך של  .ג

 ₪. 60,300ת תזרים מזומן מפעילות שוטפת בסך של גדלה .ד

 

 לפעילות)ששימשו  השקעה מפעילות שנבעו המזומנים"כ תזרימי סה מהו, 2019בשנת  .27

 (?השקעה

 ששימשו לפעילות השקעה.₪  70,000 .א

 שנבעו מפעילות השקעה.₪  70,000 .ב

 .השקעה לפעילות ששימשו ₪ 36,500 .ג

 שנבעו מפעילות השקעה.₪  36,500 .ד

 

 (? מימון)ששימשו לפעילות  מימוןסה"כ תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות  מהו, 2019בשנת  .28

 .מימוןששימשו לפעילות ₪  120,600 .א

 פעילות מימון.מ נבעוש₪  200,600 .ב

 פעילות מימון.מ נבעוש₪  100,600 .ג

 פעילות מימון.מ שנבעו₪  20,600 .ד

 

 ?2019" בשנת נוגהסכום הרווח של חברת " מהו .29

 ₪. 323,200 .א

 ₪. 223,200 .ב

 .₪ 423,200 .ג

 ₪. 123,200 .ד
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)לפני  30.12.2019 ביום הרגילות המניות לבעלי להיות יכול שהיה המרבישיעור ההטבה  מהו .30

 (?ההטבה ותהנפקת מני

 .500% .א

 .300% .ב

 .200% .ג

 .400% .ד

 

יועדו על ידי  31.12.2019מיתרת המזומנים ושווי המזומנים ליום ₪  100,000כי סך של  בהנחה .31

 ?2019 בשנת מזומנים ושווי במזומנים העלייה מהי שוטף לשימוש לאההנהלה 

 .₪ 290,000 של בסך מזומנים ושווי במזומנים עלייה .א

 .₪ 390,000 של בסך מזומנים ושווי במזומנים עלייה .ב

 .₪ 190,000 של בסך מזומנים ושווי במזומנים עלייה .ג

 .₪ 100,000 של בסך מזומנים ושווי במזומנים העליי .ד

 

, הסתכמו 31.12.2019 ביום שנסתיימה לשנה"מ" בע השושנים" חברת של והפסד רווח בדוח .32

דוח ההתאמה לצורכי מס הכנסה של החברה ₪.  74,405של  לסך השוטפים המיסיםהוצאות 

הוא  החברותש"ח. שיעור מס  23,500כלל הוצאות שאינן מוכרות בסך של  2019לשנת המס 

23% . 

 לשנה סד, בדוח רווח והפהכנסה על מיסים לפני הנקי הרווחנתונים נוספים, מהו  בהיעדר

 בע"מ"?  השושניםשל חברת " 31.12.2019 ביום שנסתיימה

 ₪. 347,000 .א

 ₪. 323,500 .ב

 .₪ 300,000 .ג

 ₪. 325,000 .ד
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 ביום שנסתיימה לשנה הכספיים הדוחות על ההנהלה חתימת לפני, 31.03.2019ביום  .33

תשלם חברת  שלפיו, השלום המשפט בבית דין פסק"מ" בע"לונה  חברת נגד ניתן, 31.12.2018

 סחורות אספקת עקב לו שנגרמו נזקים בגין ללקוח ₪ 500,000 של סכום"לונה בע"מ" 

הגיש ערעור על ל מתכוונת"לונה בע"מ"  חברת. 2017 - ו 2016 בשנים רשלני באופן ושירותים

 פסק דין זה לבית המשפט המחוזי. 

 , בדוחות הכספיים של חברת בחשבונאות לתקינה הישראלי המוסד של 7 תקן פי על

 "לונה בע"מ": 

 .מקרה בכל התאמה מחייב שאינו כאירוע יסווג האירוע .א

 .התאמה חייב כאירוע יסווג האירוע .ב

 האירוע יסווג כאירוע שאינו חייב התאמה, בשל כוונת החברה להגיש ערעור. .ג

 לונה, רק אם לפי דעתם של היועצים המשפטים של חברת התאמה חייב כאירוע יסווג האירוע .ד

 הזכייה בערעור קלושים.  סיכויי

 

 על או, יש סמכות להחליט על הגדלת הון המניות הרשום מטה מהרשומיםחוק החברות, למי  לפי .34

 הפחתתו?

 .החברה דירקטוריון .א

 .הכללית האסיפה .ב

 יו"ר הדירקטוריון. .ג

 .החברה של החשבון רואה .ד

 

 : 2018השנתית בשנת  הריבית לשיעורי המתייחסים נתונים לפניך .35

 .10.16%ריבית נומינלית =  שיעור

 .8%ריבית ריאלית =  שיעור

 ? 2018 בשנת האינפלציה שיעור מהו, אלה לנתונים בהתאם

 .2.16% .א

 .2.00% .ב

 .2.50% .ג

 .2.33% .ד
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 36-39 לשאלות נתונים

 אחד בתשלום ירעוןלפ 6%בשיעור ריבית שנתית נקובה של  לשנה"מ" נטלה הלוואה בע הניצניםחברת "

 .התקופה בסוף

 )ברמת אחוזים(. העשרונית הנקודה אחרי ספרות לשתי התשובות אתלעגל  יש

 

 ?חודשי בחישובהלוואה זו  עלשיעור הריבית האפקטיבית השנתית  מהו .36

 .6.17% .א

 .5.98% .ב

 .6.78% .ג

 .5.25% .ד

 

 ?רבעוני בחישובהלוואה זו  עלשיעור הריבית האפקטיבית השנתית  מהו .37

 .5.95% .א

 .6.14% .ב

 .6.88% .ג

 .7.01% .ד

 

 ?שנתי חצי בחישובהלוואה זו  עלשיעור הריבית האפקטיבית השנתית  מהו .38

 .5.45% .א

 .5.98% .ב

 .6.09% .ג

 .6.53% .ד

 

 ?(שנה= יום 365) יומי בחישובהלוואה זו  עלשיעור הריבית האפקטיבית השנתית  מהו .39

 .5.35% .א

 .5.78% .ב

 .6.18% .ג

 .6.35% .ד
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 40-46 לשאלות נתונים

 הסחורה מחיר. בתשלומים סחורה למכירת בחוזהבע"מ"  בתיה" חברת התקשרה 01.01.2018 ביום

 ₪ . 200,000 הוא במזומן

. שיעור הריבית 31.12.2018 ביוםסוף שנה, החל  בכלשווים  תשלומים בארבעה התמורה את ישלם הלקוח

 .8%בעסקה זו הוא 

 .תמידי מלאי מנהלת והחברה ₪ 120,000 היא"מ" בע"בתיה  לחברת הסחורה עלות

 .הקרוב השלם לשקלמהשפעת מע"מ. בתשובות יש לעגל  התעלם

 

  והפסד רווח בדוח"ל הנ ה"מ" תכיר בגין העסקבע"בתיה  חברת שבהן הריבית הכנסות מהן .40

 ? 2018 לשנת

 .₪ 13,400 .א

 .₪ 16,000 .ב

 ₪. 13,157 .ג

 .₪ 12,450 .ד

 

 "מ" בע"בתיה  חברתבגין מכירות בתשלומים )לא לקוחות נטו( במאזן  הלקוחותיתרת  מהי .41

 ? 31.12.2018 ליום

 .₪ 155,615 .א

 .₪ 241,536 .ב

 .₪ 181,152 .ג

 ₪. 200,000 .ד

 

 סכום התשלום השנתי בעסקה זו?  מהו .42

 .₪ 50,000 .א

 .₪ 55,353 .ב

 .₪ 58,341 .ג

 .₪ 60,384 .ד
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 "ל? הנ העסקה בגין 01.01.2018"בתיה בע"מ" ביום  חברתהרווח הגולמי שתרשום  סכום מהו .43

 .₪ 100,000 .א

 .₪ 90,000 .ב

 .₪ 80,000 .ג

 ₪. 70,000 .ד

 

 בגין 31.12.2018 ליום"מ" בע"בתיה  חברת בספרי מראש הריביתחשבון הכנסות  יתרת מהי .44

 "ל?הנ העסקה

 .₪ 41,537 .א

 .₪ 25,537 .ב

 ₪. 28,937 .ג

 .₪ 31,837 .ד

 

  והפסד רווח בדוח"ל הנ העסקה בגין"מ" בע"בתיה  חברתשל  הריבית הכנסות מהן .45

 ?2019 לשנת

 .₪ 12,449 .א

 ₪. 11,149 .ב

 .₪ 9,949 .ג

 .₪ 8,749 .ד

 

 "בתיה בע"מ" בגין העסקה הנ"ל בדוח רווח והפסד  חברתהכנסות הריבית של  מהן .46

 ?2020 לשנת

 .₪ 6,472 .א

 .₪ 7,872 .ב

 .₪ 8,614 .ג

 ₪. 9,165 .ד
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 שני משפטים:  לפניך .47

דירקטוריון רשאי, בכל עת לפני האסיפה השנתית הראשונה, למנות את רואה החשבון  .1

שמונה יכהן המבקר הראשון של החברה ולקבוע את שכרו; רואה החשבון המבקר הראשון 

 עד תום האסיפה השנתית הראשונה.

 חברה רשאית למנות כמה רואי חשבון מבקרים שיבצעו במשותף את פעולת הביקורת. .2

 לחוק החברות:  בהתאם

 .נכון 1 משפט רק .א

 .נכון 2 משפט רק .ב

 .נכונים המשפטים שני .ג

 שני המשפטים אינם נכונים. .ד

 

  48-50לשאלות  נתונים

 : 2019"מ" בשנת בע אבינועם" חברת בספרי" ערך"ניירות  בחשבון תנועות על נתונים להלן

 השקעה למטרתבבורסה לניירות ערך,  נקוב ערך ₪ 1 בנות מניות 60,000 רכישת 01.01.2019

 .קצרזמן /שוטפת

 השקעה למטרת, ערך לניירות בבורסה נקוב ערך ₪ 1 בנות מניות 120,000 רכישת 01.04.2019

 .קצרזמן /שוטפת

 .ערך לניירות בבורסהמניות  50,000 מכירת 30.06.2019

 ארוך לטווח במניות להחזיק והחליטה כוונתה את שינתה"מ" בע אבינועם" חברת הנהלת 30.09.2019

 (.קבע)השקעת 

 

  –ע.נ. ₪  1, עבור בנקודותשערי המניה בבורסה  להלן

 

 בנקודות בבורסה שער    תאריך

01.01.2019 800 

01.04.2019 825 

30.06.2019 850 

30.09.2019 890 

  (זמנית)ירידה  870 31.12.2019

 של לשכת רואי חשבון בישראל:  44לגילוי דעת  בהתאם
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 ? 2019"מ" בשנת בע אבינועםבספרי " מוערך שיירש ניירות ערך מעליית ההכנסות סכום מהו .48

 .₪ 88,000 .א

 .₪ 101,000 .ב

 .₪ 125,000 .ג

 .₪ 112,000 .ד

 

"מ", בע אבינועם" חברת של הכספיים בדוחות שיופיע כפי, ערך בניירות ההשקעה סכום מהו .49

 ? 30.09.2019 ליום

 ₪. 1,131,000 .א

 ₪. 1,240,000 .ב

 .₪ 1,087,100 .ג

 .₪ 1,157,000 .ד

 

"מ", בע אבינועםמהו סכום ההשקעה בניירות ערך, כפי שיופיע בדוחות הכספיים של חברת "  .50

 ?31.12.2019 ליום

 .₪ 1,131,000 .א

 .₪ 1,240,000 .ב

 .₪ 1,087,100 .ג

 .₪ 1,157,000 .ד

 

 

 

 

 

 

 בהצלחה!

  



 

 18מתוך  18עמוד           

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

חשבונאות  הבחינה:שם מקצוע 
 ראשי -פיננסית

 80342סמל מקצוע הבחינה: 
 3007מספר מערכת: 

 2020 יונימועד בחינה: 

 
 חשבונותהנהלת ב מבחןנוסחאון ל

 נוסחה נושא

 איבר כללי של סדרה חשבונית

 

 

 סכום חלקי של טור חשבוני
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 ערך נוכחי של סדרת תשלומים שווים 
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 בתשלומים חודשיים שוויםהלוואה המוחזרת  
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 ערך נוכחי של סדרה צומחת

gI

n

I

g

PMTPV
-

1

1
-1













 

 תסופי-איןערך נוכחי לסדרה 
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