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 מבח� גמר קורס
  מנהל חשבונות

  ראשי – 3סוג 
  מבח� עיוני

  3015מערכת 
  
  

  הנחיות לנבח , 

  שאלות רבות ברירה. עלי$ לענות על כול . 50בשאלו  שלפני$ 

  לסמ  בתשובו . את התשובה שבחרת עלי$

  ייבדק. לאעלי$ לערו$ את כל החישובי
 במחברת הבחינה. ללא חישובי
 המבח  

  לאחר המבח  יש להחזיר את השאלו , את ד) התשובו  ואת מחברת הבחינה למשגיח(ה).

  מחשבו  פיננסי, כלי כתיבה, נוסחאו  מצור). כלי עזר:

  

  

  
  

  
  שעות 4½לרשות�: 

  
 

 
 

 בהצלחה!
  

  ראשי) – 3(מנהל חשבונות סוג  8033מגמה 
  ראשי, תורת המקצוע) – 3(מנהל חשבונות סוג  80335מקצוע בחינה 

  3015מערכת 
  

  כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ©
  אי  להעתיק, לצל
, לתרג
, לאחס  במאגר מידע, לשדר או לקלוט 

  משאלו  זה.בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר שו
 חלק 
  לא ייעשה בו שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהוא, ללא רשות בכתב 

  .הכלכלהמאת מנהל מחלקת הבחינות של משרד 
  ההנחיות בשאלו  זה מנוסחות בלשו  זכר, א$ מכוונות לנבחנות ולנבחני
 כאחד.

 17%המע"מ מחושב לפי 

  ביצוע: חני�
 9.6.13תארי�: 
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החברה את  הנפיקה ופרעהיו
 זה , וב1/1/2010חברת "שוויו  בנטל" בע"מ נתאגדה בישראל ביו

  המניות:
  

  כמות שהונפקה  תנאי המניה  סוג המניה

  60,000  מניות רגילות  ש"ח ע"נ 1מניות 

  5%בכורה א' 

  ש"ח ע"נ 1

  120,000  צוברות ומשתתפות

  120,000  מניות רגילות  ש"ח ע"נ 5מניות 
  
 
  ש"ח. 180,000בס$  דיווידנדלקה החברה לראשונה יח 31/12/2012ביו

  מ :קהחברה מחשבת את החלוקה כדל

  חלוקת הדיווידנד על חשבו  שני
 קודמות. –שלב ראשו  

ה אחוז הזכאות של מניות הבכורה (שלב ובעד לגהנוכחית חלוקה על חשבו  השנה  –שלב שני 

  ההשוואה).

 חלוקת היתרה, א
 קיימת. –שלב שלישי 

1.   
  שיקבלו בעלי מניות הבכורה? דיווידנדהמהו סכו

  ש"ח 33,000  א.

  ש"ח 37,846  ב.

  ש"ח 129,000  ג.

 ש"ח 142,154  ד.

2.   
  השוואה למניות הבכורה?שלב המניות הרגילות בהשיקבלו בעלי  דיווידנדהמהו סכו

  ש"ח 33,000  א.

  ש"ח 37,846  ב.

  ש"ח 129,000  ג.

  ש"ח 142,154  ד.

 מניות הרגילות?השיקבלו בעלי  דיווידנדהסכו
 הכול 1ס$מהו   .3

  ש"ח 33,000  א.

  ש"ח 37,846  ב.

  ש"ח 129,000  ג.

  ש"ח 142,154  ד.
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לאחר שלב  מניות הבכורהבי  בעלי לחלוקה בי  בעלי המניות הרגילות ל דיווידנדהמהי יתרת   .4

 ?ההשוואה

  ש"ח 33,000  א.

  ש"ח 37,846  ב.

  ש"ח 129,000  ג.

  ש"ח 142,154  ד.

  ?המנהל הכללי בחברה ציבוריתלאיזה גו) או נושא משרה כפו)   .5

  נימיפמבקר הל  א.

  רואה החשבו  המבקרל  ב.

     דירקטוריול  ג.

  רשויות המסל  ד.

  ?ביקורת של חברה ציבוריתועדת ובהנדרש המינימלי מספר החברי
 מהו   .6

  שני חברי
  א.

  שלושה חברי
  ב.

  שה חברי
יחמ  ג.

  שבעה חברי
  ד.

 ?המופיע בצד הפאסיב של המאז  ,חברההו  העצמי (האקוויטי) של כיבי
 נכללי
 באילו מר  .7

  ודיווידנד לתשלו
הו  מניות, הוצאות הנפקה   א.

  הו  מניות, קרנות הו  ויתרת עודפי
  ב.

  הו  מניות, עתודות ויעודות  ג.

  הו  מניות, הפרשות ונכסי
 בלתי מוחשיי
  ד.

 ?חברה האורגני
 שלה
 מי  .8

  החברות, הבנקי
 המסחריי
 ורשויות המסרש
   א.

  המבקר הפנימי, מבקר המדינה ורואה החשבו  המבקר  ב.

  משרד המשפטי
, משרד האוצר ובנק ישראל  ג.

  והמנהל הכללי  הדירקטוריופה הכללית, האס  ד.
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 10 מעסיקה החברה מאז יו
 הקמתה. 1/1/2011הוקמה ביו
  חברת "המצליח בא מהדרו
" בע"מ

  דרגות: 3עובדי
 לפי 

 

  1/1/11שכר חודשי לעובד ליו+   מס' עובדי+  דרגה

  ש"ח 50,000  2  א'

  ש"ח 25,000  3  ב'

  ש"ח 12,000  5  ג'

  

 
  :2012שנת לו 2011די
 בחברה לשנת לזכויות העוב הנוגעי
להל  אירועי

  הראשו  להעסקת
.פי מדיניות החברה, עובדי
 זכאי
 לפיצויי פיטורי  מהיו
 1על

 
  גויס עובד נוס) לדרגה ב'.  31/3/11ביו

 
  פוטר עובד מדרגה א'.  30/9/11ביו

 
  פוטר עובד מדרגה ג'.  28/12/11ביו

 
  .פעמית1בהפקדה חד ש"ח 120,000ביעודה לפיצויי
 ס$ של  הפקידה החברה  31/12/11ביו

 
  על קופת הפיצויי
. 8% בשיעורנתקבלה הודעה בחברה על תשואה נטו   31/12/12ביו

 
  .10%בשיעור  כל הדרגי
עלה שכר
 של הו  1/1/12ביו

  ?31/12/2012ליו
 בספרי החברה ויי פיטורי  מהי יתרת היעודה לפיצ  .9

  ח"ש 129,600  א.

  ח"ש 223,000  ב.

  ח"ש 292,375  ג.

  ח"ש 299,125  ד.

  ?31/12/2011ליו
  החברה, בספרי מהי יתרת העתודה לפיצויי פרישה, נטו (בניכוי היעודה)  .10

  ח"ש 53,000  א.

  ח"ש 71,750  ב.

  ח"ש 129,600  ג.

  ח"ש 223,000  ד.
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 ?31/12/2012ליו
  , בספרי החברהמהי יתרת העתודה לפיצויי פרישה, נטו (בניכוי היעודה)  .11

  ש"ח 129,600  א.

  ש"ח 223,000  ב.

  ש"ח 292,375  ג.

  ש"ח 299,125  ד.

12.  
לשנה  של החברה רשמו בדוח רווח והפסדנש פיצויי
) + (הפרשה מה  הוצאות הפיצויי

 
  ?31/12/2012שנסתיימה ביו

  ש"ח 129,600  א.

  ש"ח 227,375  ב.

  ש"ח 246,125  ג.

  ש"ח 292,375  ד.

 עובדיוהעסק הנובעת מזכאות  ביתחבות תוצג  עסקבית בדוחות הכספיי
 של  באיזה סעי)  .13

  ?לחופשה שנתית

  התחייבויות שוטפות  א.

  התחייבויות לזמ  ארו$  ב.

  רכוש שוט)  ג.

  השקעות לזמ  ארו$  ד.

גדול  סכו
 היעודה לפיצויי פיטורי תוצג היתרה נטו כאשר בדוחות הכספיי
  באיזה סעי)  .14

  ?סכו
 העתודה לפיצויי
מ

  התחייבויות שוטפות  א.

  התחייבויות לזמ  ארו$  ב.

  רכוש שוט)  ג.

  השקעות לזמ  ארו$  ד.

בית של חבות היתרת לקר  פנסיה, באופ  מלא ושוט), אז  עבור עובדבמפקיד  עסקכאשר בית   .15

  :בגי  פיצויי פיטורי  תוצג במאז  במסגרתעסק ה

  .פיטורי  יויהעתודה לפיצ  א.

  .היעודה לפיצויי פיטורי   ב.

  .בלבד הביאורי
 לדוחות הכספיי
  ג.

  .חוות דעת רואה החשבו  המבקר  ד.
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, ש"ח 100,000ל" סדרת אג"ח בער$ נקוב של והנפיקה חברת "המזל מעל לכ 31/12/2011ביו

החל  ,. קר  האג"ח משולמת בשני תשלומי
 שווי
 בתו
 כל שנה10%בשיעור  נושאת ריבית נקובה

  .8% הוא ריבית השוק ביו
 ההנפקהשיעור קר . יחד ע
 ה . הריבית משולמת31/12/2012יו
 ב

  תמורת ההנפקה?מהי   .16

  ש"ח 100,000  א.

  ש"ח 102,709  ב.

  ש"ח 110,926  ג.

  ש"ח 115,000  ד.

  ?31/12/2011ליו
 בספרי החברה מהי יתרת הפרמיה   .17

  ש"ח 0  א.

  ש"ח 512  ב

  ש"ח 926  ג.

  ש"ח 2,709  ד.

שנה שנסתיימה ביו
 ל של החברה הפחתת הפרמיהמ ההכנסות בכמה מסתכמות  .18

31/12/2011?  

  ש"ח 0  א.

  ש"ח 926  ב.

  ש"ח 1,783  ג.

  ש"ח 2,709  ד.

  ?31/12/2012ליו
 בספרי החברה מהי יתרת האג"ח   .19

  ש"ח 50,000  א.

  ש"ח 50,926  ב.

  ש"ח 52,709  ג.

  ש"ח 55,000  ד.
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הפיקדו  נושא ריבית  .שני
 5מדד לתקופה של 1עסק פיקדו  צמודבית הפקיד  30/9/2011ביו

יו
 ב, החל 30/9צמודה למדד. הריבית מתקבלת כל שנה ביו
  . הריבית4% בשיעורשנתית 

30/9/2012 
, לא כולל סכו
 ש"ח 206,000קדו  בסכו
 של יהוצג הפ 31/12/2011. במאז  העסק ליו

  הריבית לקבל.

  

:
  נתוני המדדי

  

  31/12/2012  30/9/2012  31/12/2011  30/9/2011  תארי�

  109  106  103  100  מדד

20.   
  ?30/9/2011מהו סכו
 הקר  של הפיקדו  אשר הופקד ביו

  ש"ח 200,000  א.

  ש"ח 206,000  ב.

  ש"ח 220,600  ג.

  ש"ח 230,000  ד.

  ?31/12/2012עד יו
  1/10/2012 מיו
ריבית לתקופה מת הכנסוה בכמה מסתכמות  .21

  ש"ח 2,180  א.

  ש"ח 6,360  ב.

  ש"ח 12,000  ג.

  ש"ח 20,600  ד.

  ?31/12/2012עד יו
  30/9/2011 מיו
 לתקופה המימו הכנסות  בכמה מסתכמות  .22

  ש"ח 6,360  א.

  ש"ח 12,000  ב.

  ש"ח 20,600  ג.

  ש"ח 28,660  ד.
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על בסיס  31/12/2011וליו
  31/12/2012להל  יתרות מתו$ מאזני חברת "יו
 חדש" בע"מ ליו

  כל הסכומי
 בש"ח. .צבירה

  

 31/12/2012 31/12/2011 

   רכוש

 A 20,000 נכסי
 קבועי
, נטו

 15,000 23,000 מלאי

 23,500 27,600 לקוחות

 8,100 6,200 שקל"ק

 1,500 ? הוצאות משכורת מראש

 B 1,900 מזומני
 בקופה

 70,000  סה"כ

   התחייבויות


 15,000 33,000 ספקי

 17,800 20,900 שקל"פ


 4,000 ? הוצאות לשל

 C 33,200 הו  עצמי

 D 70,000 סה"כ

  

 
  :2012שנתקבלו ושולמו במהל$ שנת בש"ח להל  הסכומי

  

 תשלומי+ תקבולי+ 

 0 80,000 מכירות במזומ  


 46,200 0 לספקי

 0 7,000 מגביית שקל"ק

לוותונ משכורות  0 25,600 

 0 54,000 מלקוחות

עבור ריביתבמלקוח   200 0 

 0 6,500 הנפקת מניות

 29,200 0 שקל"פרעו  יפ
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  פרטי+ נוספי+:

1.   
  ש"ח. 7,100ס$ ב, טר
 שולמו הוצאות כלליות 31/12/2012נכו  ליו

  .31/12/2011לנכסי
 הקבועי
 אשר נרכשו כול
 ביו
 לשנה  15%מחושב לפי  הפחת  .2

  .2013ש"ח על חשבו  משכורות ינואר  2,500תשלומי המשכורות כוללי
 ס$ של   .3

  .2012או מניות הטבה במהל$ שנת  
ידיווידנדלא חולקו   .4

  ש"ח. 124,200מסתכ
 ב 2012הרווח על בסיס מצטבר לשנת   .5

  יש להתעל
 מגור
 המע"מ.  .6

  ?31/12/2012ליו
  A יתרת החשבו  ימה  .23

  ש"ח 17,000  א.

  ש"ח 48,600  ב.

  ש"ח 63,900  ג.

  ש"ח 124,900  ד.

  ?31/12/2012ליו
  B יתרת החשבו  ימה  .24

  ש"ח 17,000  א.

  ש"ח 48,600  ב.

  ש"ח 63,900  ג.

  ש"ח 124,900  ד.

  ?31/12/2012ליו
  C יתרת החשבו  ימה  .25

  ש"ח 17,000  א.

  ש"ח 48,600  ב.

  ש"ח 63,900  ג.

  ש"ח 124,900  ד.

 ?31/12/2012ליו
  D הכול1מהו הס$  .26

  ש"ח 17,000  א.

  ש"ח 48,600  ב.

  ש"ח 63,900  ג.

  ש"ח 124,900  ד.
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  ?על בסיס מזומני
 טהור מאזנועסק העור$ את בית במאז  של יוצגו צמד חשבונות איזה   .27

  מזומני
 והו   א.

  הלוואות שניתנו והלוואות שנתקבלו  ב.

  השקעות ורכוש קבוע  ג.

  לקוחות וספקי
  ד.

  

  29,28נתוני+ לשאלות 

  :נוספי
נתוני
 ו, באלפי ש"ח, 31/12/2012" בע"מ ליו
 הלהל  מאזנה של חברת "העיר במצוק

  


  ?  התחייבויות שוטפות E  מזומני

  500  התחייבויות לזמ  ארו$  ?  מלאי

  200  הו  מניות  F  רכוש קבוע בניכוי פחת שנצבר

    
  1,000  יתרת עודפי

  2,000  סה"כ  2,000  סה"כ

      1.5  יחס שוט)

      1.2  יחס מהיר

  ?31/12/2012ליו
  ,אלפי ש"חב ,Eמהי יתרת החשבו    .28

   90  א.

   360  ב.

   1,550  ג.

   2,000  ד.

  ?31/12/2012ליו
  ,אלפי ש"חב ,Fמהי יתרת החשבו    .29

   90  א.

   360  ב.

   1,550  ג.

   2,000  ד.
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  בחברה? טעויות והונאות ה ולגילוי שללמניעהבלעדית האחריות על מי מוטלת   .30

  חשבו  המבקרהרואה   א.

  החברהההנהלה של ו  הדירקטוריו  ב.

  החברהמשפטי של ההיוע3   ג.

  החברההמבקר הפנימי של   ד.

  ?שימוש1בר הואנוהל ביקורת של "עריכת ספירה בעי "  ,בביקורת של איזה סעי)  .31

  הכנסות ממכירות  א.

  הוצאות שכר עבודה מחסנאי
  ב.

  מזומני
 ושווי מזומני
  ג.

  לקוחות חייבי
  ד.

  ?המבוקרהגו) קבלת "הצהרת מנהלי
" ממה נחשבת לְ   .32

  ביקורת  ֶק ֶת לְ   א.

  נוהל ביקורתל  ב.

  דוח ביקורתל  ג.

  מסקנת ביקורתל  ד.

  המבקר כפו) בעבודת הביקורת שלו: רואה החשבו   .33

  .לרשויות המס  א.

  .הנהלהלו  לדירקטוריו  ב.

  .לאספת בעלי המניות  ג.

  .למבקר הפני
  ד.
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  רשויות: ארבעבארגו  קיימות   .34

  ;תפעולית – הרשות המבצעת  .1

  ;אחסנה – הרשות המחזיקה  .2

  ;חשבונאית – הרשות הרושמת  .3

  ;ביקורת פנימית – הרשות המפקחת  .4

  

  :הרשויותכלל הברזל של הפרדת רשויות משמעו הפרדה בי  

  .12ו 1  א.

  .14ו 3  ב.

  .14ו 3, 2  ג.

  .14ו 3, 2, 1  ד.

  :אחת המטרות היא בחברה ציבורית" העסק החיהנחת קיו
 "בדיקת   .35

  .בעבודת היוע3 המשפטי  א.

  .חשבו  המבקרהבביקורת רואה   ב.

  .פני
הבביקורת מבקר   ג.

  .בעבודת המנהל הכללי  ד.

י עלבעל ידי שני עובדי
  נעשית קופה הראשיתספירת הכס) בעל פיו שמבוקר קיי
 נוהל גו) ב  .36

  נוהל זה?מצביע על מה מפתחות שוני
 בעת ובעונה אחת. 

  בקרה הדדית ואחריות משותפת  א.

  וסיכו  נמו$ בקרה מיותרת  ב.

  חוסר יעילות בתפקוד כוח האד
  ג.

  פער ציפיות בי  ההנהלה לקופאי  ד.
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  40,37נתוני+ לשאלות 

  . כל הסכומי
 בש"ח.31/12/2011 ליו
ו 31/12/2012 ליו
 "אורזל"להל  מאזניה של חברת 

  

  31/12/2011  31/12/2012  התחייבויות והו�  31/12/2011  31/12/2012  נכסי+


התחייבויות   800,000  1,500,000  מזומני

  שוטפות

12Y  11Y  

התחייבויות   150,000  200,000  מלאי

  לזמ  ארו$
700,000  500,000  

 –רכוש קבוע 

  עלות מופחתת

12X  11X 12  הו  מניותZ  100,000  

  12M  0  פרמיה      

      
  250,000  1,000,000  עודפי

  ?  ?  כסה"  ?  ?  כסה"

  

:
  נתוני
 נוספי

1.   
 , והיאש"ח 500,000תמורת  1/1/2008הרכוש הקבוע מורכב ממכונה שרכשה החברה ביו

רכשה החברה משאית תמורת  30/6/2012ישר. ביו
 הקו שיטת השני
 ב 10מופחתת על פני 

  .15% אוה המשאיתל השנתי עפחת ה שיעור. ש"ח 100,000

2.   
  למניה. ש"ח 4.25תמורת  ,ע"נ ש"ח 1מניות בנות  10,000הנפיקה החברה  30/9/2012ביו

  במאזני החברה? 12X 1ו 11Xהיתרות בכמה מסתכמות   .37

  2011  2012  

  ש"ח 12X – 92,500  ש"ח 11X – 250,000  א.

  ש"ח 12X – 342,500  ש"ח 11X – 300,000  ב.

  ש"ח 12X – 400,000  ש"ח 11X – 300,000  ג.

  ש"ח 12X – 550,000  ש"ח 11X – 400,000  ד.

  במאזני החברה? 12M 1ו 12Zהיתרות בכמה מסתכמות   .38

  2012  2012  

  ש"ח 12M – 10,000  ש"ח 12Z – 10,000  א.

  ש"ח 12M – 22,500  ש"ח 12Z – 100,000  ב.

  ש"ח 12M – 32,500  ש"ח 12Z – 110,000  ג.

  ש"ח 12M – 42,500  ש"ח 12Z – 150,000  ד.
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  ?31/12/2012ליו
 של החברה מהו היחס המהיר   .39

  2.375  א.

  3.500  ב.

  6.250  ג.

  7.500  ד.

  ?31/12/2011ליו
 של החברה מהו היחס השוט)   .40

  2.375  א.

  3.500  ב.

  6.250  ג.

  7.500  ד.

  עסק לעמוד בהתחייבויותיושל בית ליכולת  י
המתייחס י
הפיננסי י
היחס 
מה  .41

  ?בטווח הקצר

  י
ישר י
יחס  א.

  כי
הפו י
יחס  ב.

  פי
עקי י
יחס  ג.

  נזילות ייחס  ד.

. ש"ח 500,000נרש
 בדוחותיה הכספיי
 בס$ של  חברת "ידיי
 למעלה" מלאי הסחורות של  .42

 
  במזומ . ש"ח 450,000 תתמור מכרה החברה את מלאי הסחורות 31/12/2012ביו

  ?31/12/2012מכירה זו על היחס השוט) והיחס המהיר ליו
 כיצד השפיעה 

  שני היחסי
 גדלו  א.

  קטנושני היחסי
   ב.

  היחס השוט) קט  והיחס המהיר גדל  ג.

  קט  היחס השוט) גדל והיחס המהיר  ד.

  .גבוה או שווה ליחס המהיר" ט) הוא"היחס השו תח דוחות כספיי
 טוע  כימנ  .43

 ?והא
 הוא צודק בטענת

  כ בכל מקרה   א.

  לאבשו
 מקרה   ב.

  תלוי בהרכב נכסי העסק  ג.

  המאז של ל ותלוי בס$ הכ  ד.
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  46,44נתוני+ לשאלות 
  , עולה כי:31/12/2012ליו
  "הראש העסקי"מתו$ נתוני המאז  של חברת 

  

  31/12/2011  31/12/2012  סעי3

  ש"ח 165,000  ש"ח 420,000  הו  מניות רגילות

  ש"ח 41,250  ש"ח 18,250  פרמיה על המניות

  
 :2012לשנת של החברה אורי
 לדוחות הכספיי
 ימידע נוס) מתו$ הב

  . ההנפקה נעשתה במזומני
.10% של ער$ נקוב מניות רגילות בפרמיה ש"ח 120,000הונפקו   .1
  .ש"ח 100,000בס$  ,גרות חוב תמורת הנפקת מניות לפי ערכ  הנקובינפדו א  .2
 הונפקו מניות הטבה מפרמיה על מניות.  .3

  
 
  :2012לשנת של החברה פעילות מימו   –להל  דוח על תזרי
 המזומני

  

  2012שנת   סעי3

 X  הנפקת מניות רגילות

  Y  פרמיה על מניות

  Z  גרות חוביפדיו  א

  ?2012לשנת של החברה בדוח על תזרי
 המזומני
  Xהסכו
 מהו   .44
  ש"ח 0  א.
  ש"ח 12,000  ב.
  ש"ח 100,000  ג.
  ש"ח 120,000  ד.

  ?2012לשנת של החברה בדוח על תזרי
 המזומני
  Yהסכו
 מהו   .45
  ש"ח 0  א.
  ש"ח 12,000  ב.
  ש"ח 100,000  ג.
  ש"ח 120,000  ד.

  ?2012לשנת  של החברה בדוח על תזרי
 המזומני
 Zהסכו
 מהו   .46
  ש"ח 0  א.
  ש"ח 12,000  ב.
  ש"ח 100,000  ג.
  ש"ח 120,000  ד.
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תו$ הנפקת מניות הטבה מ, מתבטאת בדוח על תזרי
 המזומני
 של חברהבאיזה סעי)   .47

   ?פרמיה על המניותה

  פעילות השקעה  א.

  פעילות מימו   ב.

  פעילות שוטפת  ג.

  במזומ  השאינפעילות   ד.

  

  49,48נתוני+ לשאלות 

 
. ביו
 ש"ח  מיליו 1בס$  דיווידנדעל חלוקת  "המפקח הטוב"הכריזה חברת  20/12/2012ביו

  .לבעלי המניות ש"ח 800,000בס$  דיווידנדשילמה החברה  12/2/2013

המזומני
 של החברה לשנת  
בדוח על תזריכיצד תתבטא ההכרזה על חלוקת הדיווידנד   .48

2012?  

  .ש"ח 800,000בפעילות מימו  בס$   א.

  .ש"ח 800,000בס$   במזומ השאינבפעילות   ב.

  .ש"ח מיליו  1מימו  בס$ בפעילות   ג.

  .ש"ח מיליו  1בס$   במזומ השאינבפעילות   ד.

המזומני
 של החברה לשנת  
בדוח על תזרילבעלי המניות כיצד תתבטא חלוקת הדיווידנד   .49

2013?  

  .ש"ח 800,000עילות מימו  בס$ פב  א.

  .ש"ח 800,000בס$   במזומ השאינעילות פב  ב.

  .ש"ח מיליו  1מימו  בס$ עילות פב  ג.

  .ש"ח מיליו  1בס$   במזומ השאינעילות פב  ד.

50.   
  ?פירוש הדברמה מזומני
 חיובי מפעילות שוטפת.  בחשכה" תזרי
לחברת "המאירי

  .החברה מניבה מזומני
השוטפת של פעילות ה  א.

  .מזומני
 ההחברה מניבשל  מימו פעילות ה  ב.

  .החברה צורכת מזומני
השוטפת של פעילות ה  ג.

  .החברה צורכת מזומני
של  המימו ות פעיל  ד.
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  נוסחאו� לבחינות בהנהלת חשבונות

  הנוסחאות לאיבר כללי סדרה חשבונית ולסכו
 חלקי של טור חשבוני  .1
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