
 
 

 שאלון בחינה בהנהלת חשבונות ליועצי מס
 2017מועד ינואר 

 לנבחן:
 שעות 4.5משך הבחינה 

 כתוב בכתב יד ברור,סדר וניקיון ישפיעו על הניקוד.
 .קרא בעיון את כל גיליון השאלות לפני שתיגש לפתרון

 
 במחברת א'יש לפתור    -   1,2שאלות מס' 

 במחברת ב'יש לפתור    -  3,4שאלות מס'  
 במחברת ג'  יש לפתור - 5, 6,7שאלות מס' 

 
 בהצלחה                   

 
יש לצרף את כל החישובים והפירוטים ששימשו בסיס לפתרון 

 כל שאלה ושאלה.
 

 הערה:נא לפתור את השאלות במחברות המתאימות בלבד!!!
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 א  פתרון במחברת

  %15 –רת לצרכי מסוביק – 1שאלה מספר 

   חלק א

מייצרים כריות נוי וכריות שינה. כריות הנוי  ( "החברה")להלן: " בע"מ בחברת  "חלום מתוק

 חן וכריות השינה מקושטות בכוכבים.-מקושטות באבני

 :2015החברה בשנת המס  להלן נתונים נוספים לגבי

 4.3אבני חן. לייצור כרית שינה דרושים  5-מ"ר בד ברוטו ו 2.5לייצור כרית נוי דרושים  .1

 כוכבים. 4 -מ"ר בד ברוטו ו

אבני  100באריזות של  ותאבני החן והכוכבים נקנים באריזות.  אבני החן נקנ ,הקישוטים .2

לשימוש בגלל פגם  ותניתנ ןה אינמאבני החן בכל אריז 10%לאריזה.  ₪ 20חן  בעלות של 

 בייצור.

מהכוכבים בכל  20%לאריזה.  ₪ 10כוכבים בעלות של  100הכוכבים נקנים באריזות של 

 אריזה אינם ניתנים לשימוש בגלל פגם בייצור.

, בד ₪ 946,000 –כולל קניות כדלקמן: בד לכריות שינה  ח והפסד סעיף הקניות בדוח רוו .3

 .₪ 7,700 –, כוכבים ₪ 10,280   -אבני חן  ,₪ 776,250 –לכריות נוי

 .₪ 40ושל בד לכרית שינה  ₪ 90עלות מ"ר של בד לכרית נוי  .4

 לא היה מלאי פתיחה ולא מלאי סגירה מכל סוג של בד. הבחבר .5

 ליחידים. 60%-בסיטונאות ו 40%מכירות כריות שינה מתפלגות כדלקמן:  .6

 כדלקמן: ואה השעור הרווח הגולמי בחבר .7

 מהעלות. 110%מהעלות וליחידים  80%בסיטונאות  –נה כריות שי

ממחיר המכירה. כריות הנוי נמכרות ליחידים בלבד ולא  50%ליחידים  –כריות נוי

 נמכרות בסיטונאות.

בספריה כי לא קיים  החברה רשמה  ,. כמו כן₪ 2,330,500 ואה ההמחזור המדווח בחבר .8

 בסכום נמוך. אברשותה מלאי מכל סוג שהוא, והכנסתה החייבת הי

  :נדרש

בדוק את סבירות המחזור ועלות המכר המדווחים. נמק תוך הצגת חישובים  .1

 נקודות( 8. )מסקנות שאינן מלוות בחישוביםלא יתקבל ניקוד עבור מפורטים. 

 -אם נמצא כי  אחוז המכירות בסיטונאות גדל ל  החברהמהו הרווח הגולמי של  .2

 נקודות( 2יש להציג חישובים. ) ?60%

 .בתשובתך התעלם ממרכיב המע"מ             

 

   חלק ב

בעלת מאפיה המוכרת עוגות ולחמים שהיא אופה במקום העסק. גב' טארט  אגב' טארט הי

 עובדים. 2מעסיקה 

 נקודות( 5)ציין חמישה פרמטרים לבחינת סבירות הפדיון של גב' טארט.  
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 א  פתרון במחברת

 

  %10 –בסיסי דיווח – 2שאלה מספר 

 . ועוסקת במכירת אביזרי יוקרה 1.1.15 -( הוקמה ב"החברה"דניאל בע"מ )להלן: חברת  2.1

לשנה שנסתיימה ביום שלה הפסד הרווח והודוח  31.12.15ליום החברה להלן מאזן 

 בסיס מצטבר:. החברה מדווחת לפי 31.12.15

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נתונים נוספים:
 מיתרת לקוחותיה. 5%החברה מפרישה לחובות מסופקים  .1

ערך נקוב כל  1₪מניות רגילות בנות  10,000קצתה החברה לבעלי מניות במועד הקמתה ה .2
 מערכן הנקוב. 150%אחת תמורת 

רכשה רכב נוסף  31.12.15 -ב .₪ 150,000רכב בעלות של החברה  רכשהבמועד הקמתה  .3
לשנה לפי שיטת הקו הישר )ללא  20%.  הרכבים  מופחתים בשיעור ₪ 80,000בעלות של 
 ערך גרט(.

 -ונקבע כי תוחזר בתשלום אחד ב  31.3.15 -התקבלה ב ₪ 200,000, בסך ההלוואה .4
 יבית המשולמת בסוף כל שנה.רונושאת . ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן 31.3.17

 .₪ 40,000בתום השנה חילקה החברה דיבידנד בסך  .5

 .יש להתעלם ממרכיב המע"מ 

 .תשובה ללא הסבר מפורט לא תזכה בניקוד 

 ₪ מאזן
 10,000  מזומנים

 285,000 לקוחות נטו

 70,000 מלאי
 ? נטו רכבים 
 130,000 ספקים

 150,000 אשראי בנקאי לזמן קצר
 203,000 הלוואות לזמן ארוך

 ? הון מניות 
 ? פרמיה
 ? עודפים

  ₪ דוח רווח והפסד
 1,100,000 מכירות 

 610,000 עלות המכר
 הוצאות הנהלה וכלליות:
 הוצאות חובות מסופקים

 
? 

 ? הוצאות פחת כלי רכב
 ? אות שכר עבודההוצ

 15,000 הוצאות מימון
 

 ? רווח נקי
  



 4 

 
 : נדרש

 
 .31.12.15נסתיימה ביום שלשנה  בסיס מצטברחשב והצג מאזן ודוח רווח והפסד לפי  .א

 נקודות( 3)

 . 31.12.15לשנה שנסתיימה ביום  סיס מזומן בחשב והצג  דוח רווח והפסד לפי  .ב
 נקודות( 3) 

. 31.12.15לשנה שנסתיימה ביום   בסיס מזומן טהורחשב והצג  דוח רווח והפסד לפי  .ג
 נקודות( 3)
 

 תשובה ללא הסבר לא תזכה בניקוד.

 
שיחולק לבעלי מניותיה בתאריך  ₪ 500,000הכריזה החברה על דיבידנד בסך  1.11.15 -ב 2.2

31.1.16 . 
 

 נדרש: 
המשקף את ההשפעה בדוח תזרים המזומנים ובסעיף  יםהבא יםהמשפטמבין קבע מה 

 נקודה( 1): 2015ההון העצמי במאזן החברה לשנת 
 .קיטון בדו"ח תזרים מזומנים וקיטון בהון העצמי .א

 .קיטון בדו"ח תזרים מזומנים וללא שינוי בהון העצמי .ב

 .הון העצמיללא שינוי בדו"ח תזרים מזומנים וקיטון ב .ג

 ללא שינוי בדו"ח תזרים מזומנים וללא שינוי בהון העצמי. .ד
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 ב  במחברת פתרון

  %10 –קבוע רכוש – 3 מספר שאלה

 

 .מ"בע הובלה חברת

 א חלק

 :"( החברה)להלן:"  מ"בע הובלה חברת ממאזני נתונים להלן

                   31.12.2016     31.12.2017 

 919,000                  1,050,000                               חתתמופ עלות  משאיות

 הישר הקו בשיטת מופחתות המשאיות.   1.7.2014   -ב נקנו 31.12.2016 ליום במאזן המשאיות כל
 ₪ 105,000 היא המופחתת שעלותה משאית נמכרה 01.01.2017 -ב. לשנה 10% ואה הפחת ושיעור
 .חדשה משאית נרכשה 31.12.2017 בתאריך. ח"ש 25,000 של הון ברווח

 
 :נדרש

 

 .(נקודות 2)?  31.12.2017 ליום נכון המשאיות רכישת עלות מהי .1

 של המופחתת העלות מהי, 2018 במהלך משאיות נמכרו או נרכשו לא כי בהינתן .2

 .(נקודות 2)? 2018 לתום החברה במאזן שתוצג כפי המשאיות

 ב חלק

 פני על, יורד ספרות סכום בשיטת מופחתות המשאיות כי הנח, א בחלק השאלה נתוני על בהתבסס
 . שינוי אין הנתונים בשאר. שנים 8

 
 :נדרש

 

 .(נקודות 2)? 31.12.2016 ליום נכון המשאיות רכישת עלות מהי .3

 . (נקודות 2)? 31.12.2017 ליום נכון המשאיות רכישת עלות מהי .4

 

 

 .מ"בע  השחר חברת

 . ₪ 2,000,000 של בעלות 01.01.2014 -ב שנרכשה מכונה( "החברה"בע"מ )להלן: חרהש לחברת

( ריטיינר) חודשיטרחה  שכר משלמת היא לושהחברה מקבלת שירותים מעורך דין על בסיס קבוע 

 . נוספים ₪ 80,000 הדין עורך גבה הרכישה עסקת ליווי בגין, זאת למרות. ₪ 10,000 של

. מאחר ותהליך אספקתה  נוספים ₪ 100,000 התקנתה עלות, ₪ 70,000 המכונה הובלת עלות

 .אלו בעלויות שאית המוכרת החברה כי הוסכם, חודשים 3 והפעלתה  ארך

 .₪ 642,000 של רווח מהמכירה נוצר כאשר, ₪ 1,500,000 תמורתנמכרה המכונה  30.06.2017 -ב

 .200,000₪ ואה ונההמכ של הגרט וערך הישר הקו בשיטת המכונה את מפחיתה החברה
 

 :נדרש
 

 (נקודות 2) ?  המכונה בגין הפחת אחוז מהו
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 פתרון במחברת  ב
  %20 –דוחות כספיים – 4שאלה מספר 

 

 שיווק בגדי ספורט. בעוסקת בייצור ו )להלן:" החברה"( בע"מ  חברת "ספורטוב
מצעות סוכני הייצור מתבצע במפעל החברה בסין והשיווק מתבצע באמצעות האינטרנט ובא

 מכירות.
 

 :31.12.2015ליום חברה להלן מאזן הבוחן של ה
 יתרה שם החשבון יתרה שם החשבון

הוצאות שכירות של  11,900,000 מכירות
 משרדי הנהלה

120,000 

עלות מופחתת מבנה 
 1.1.2015ליום 

 ??? עלות מופחתת רכבים 1,200,000

 44,000 הנחה ללקוחות 108,000 הוצאות פחת רכבים

מלאי תוצרת בעיבוד  55,000 החזר מלקוחות
 1.1.2015ליום 

477,000 

הוצאות אחזקת  ??? קניות חומרי גלם
 מפעל בסין

730,000 

מלאי חומרי גלם  3,200,000 הוצאות משכורות
 1.1.2015ליום 

388,000 

מלאי מוצרים ליום 
1.1.2015 

 ??? הוצאות עמלה 666,000

חזקת הוצאות א ??? הוצאות פרסום
 מבנה

345,600 

הלוואה שהתקבלה 
 מהבנק

 555,000 לקוחות 80,000

 ??? הוצאות ריבית 457,000 הובלות ללקוחות

 635,000 ספקים ??? הוצאות לשלם

 
 

 )יש להתעלם ממרכיב המע"מ( :נתונים נוספים
 מיוחס למרכיב הקרקע(. 1/3) ₪ 1,500,000עלות רכישת המבנה הייתה  .1

 התעשייה בראש העין ומשמש כמרכז שיווק.המבנה ממוקם באזור 

 לפי שיטת הקו הישר. 4% בשיעור של  ואפחת המבנה ה

רכבים לדרג ההנהלה בחברה, מתוכם רכב המנכ"ל, אשר עלותו  5סעיף הרכבים כולל  .2

 -רכב המנכ"ל נרכש ב ;1.8.2013 –כפולה משל הרכבים האחרים. רכבי ההנהלה נרכשו ב 

1.6.2014. 

 לפי שיטת הקו הישר. 15%בשיעור של  ואפחת הרכבים ה

 משרדי הנהלת החברה ממוקמים בבניין נחשב במרכז תל אביב. .3

 מעלות המכר והעיבוד. 60%הרווח הגולמי הוא  .4

 ,  498,500 –, תוצרת בעיבוד 245,800 –: חומרי גלם 31.12.2015מלאי ליום  .5

 .500,700 –מוצרים מוגמרים 
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 45%מרכז השיווק, עובדי ל 25%לים בסין, לפוע 30%התפלגות הוצאות המשכורות:  .6

 להנהלה.

 מיתרת הלקוחות נטו. 25%הוצאות הפרסום מהוות  .7

 מהמכירות נטו. 8%הוצאות עמלה מהוות  .8

 .₪ 178,000במהלך השנה התקבל מלקוחות סכום של  .9

 15 -אשר תוחזר ב 8%הלוואה בריבית פשוטה מבנק קיבלה החברה  1.5.2015  -ב .10

 . הריבית משולמת עם כל החזר חודשי.1.6.2015ים, החל מיום תשלומים חודשיים שוו

 כל המכירות והקניות היו באשראי. .11

 
 :נדרש
 (נקודה 1 )מהו תאריך רכישת המבנה?  .1

 נקודות( 2) ?31.12.2015ליום  מהי העלות המופחתת של הרכבים .2

 נקודות( 3)מהו סכום קניות חומרי גלם?  .3

 ות(נקוד 3)? 2015מהן הוצאות המכירה לשנת  .4

 נקודות( 3)? 31.12.2015ליום  הוצאות ריבית לשלםמהי יתרת  .5

 נקודות( 4)? 2015מהו הרווח הנקי לשנת  .6

 נקודות( 4)? 31.12.2015מהי יתרת עו"ש בנק ליום  .7
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 ג  פתרון במחברת

  %10 –התאמות  – 5שאלה מספר 

 

ריס", וכן כרטיס חשבון ספק וידאר" בספרי הספק "הא" הלקוח חשבון של  כרטיסלהלן 
 בספרי הלקוח "וידאר". ""האריס

 

 ":וידארחברת "

  "האריס" ספק חשבון 
 זכות חובה פרטים תאריך

 12,800  יתרה 1.1.2016

 3,800  קניות 10.1.2016

 700  תשלום במזומן 13.1.2016

 2,400  קניות 14.1.2016

  5,000 העברה בנקאית 30.1.2016

  5,000 19,700 

  14,700 31.1.2016  - יתרה ל 

  700,19 700,19 

 

 חברת "האריס"

  "וידאר"לקוח חשבון 
 זכות חובה פרטים תאריך

  13,300 יתרה 1.1.2016

 500   525בהמחאה מס תקבול  3.1.2016

  3,800 מכירות  10.1.2016

 7,700  תקבול במזומן 13.1.2016

  800 הנחה ללקוח 31.1.2016

  17,900 8,200 

 9,700  31.1.2016  -יתרה ל 

  17.900 17,900 

 

 נתונים נוספים:

 25.12.2015 -נמסרה ב 525 'המחאה מס 

 700 שילם הלקוח לספק 13.1.2016  -ב ₪ 

 היא מהספק "נוסא" 14.1.2016 - הקנייה מ 

 מכירותהחוב. הלקוח זיכה  את חשבון עבור  ₪ 5,000העביר הלקוח לספק  30.1.2016 -ב. 

 בסוף כל חודש מעניק הספק הנחה ללקוח.  

  .2016.1.31ולקבוע את היתרה )המותאמת( הנכונה ליום  ספק/ לקוח(  לערוך התאמת 1) :נדרש

 .הלקוחבספרי הספק ופקודות היומן הדרושות בספרי  כל(  לרשום את 2)
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 גפתרון במחברת  

  %15 –עלות המכר – 6שאלה מספר 

     

מייצרת חולצות בצבעי כחול צהוב ( "החברה"בע"מ" )להלן:  יה הצהובהחברת "האימפר

מייבאת מהספק האיטלקי החברה לקבוצות ספורט מקומיות. את הבדים אותן ומשווקת 

 מאז. כעבור שלושה חודשים 70%במועד ההזמנה ו  30%"סקריונה" . החברה משלמת לספק 

ול ובד משובץ כחול צהוב )להלן " הבד החברה מייבאת שלושה סוגי בדים : בד צהוב , בד כח

 המשובץ"(

 

 .אירו למ"ר 8אירו למ"ר ועלות בד משובץ  4עלות בד כחול  ,אירו למ"ר 5עלות בד צהוב  

 

 אירו. 400,000הוזמנו בדים צהובים בעלות של  – 1.2.2015 -ב

 אירו. 350,000הוזמנו בדים כחולים בעלות של  – 1.8.2015 -ב

 אירו. 240,000הוזמנו בדים משובצים בעלות של  – 1.11.2015 -ב

 

 :2015להלן נתונים נוספים לשנת 

 ₪ 220,000 -הוצאות שכר פועלי יצור  

  ₪ 22,000 –הוצאות אחזקת מכונות יצור 

  ₪ 80,000הוצאות שכר למנהלת החשבונות 

  ₪ 21,000 –הוצאות שיווק 

  ₪ 18,000 –הוצאות אחזקת רכב מנכ"ל 

  ₪  620,000 – 1.1.2015  -מלאי בדים ל

 ממחיר המכירה. 40% של  החולצות נמכרות לפי אחוז רווח גולמי

 

נמכרים ללקוח  הפגומים. הבדים פגומיםנמצאו בגדים  31.12.2015 בספירת מלאי הבדים ביום 

 ממחיר העלות.  20% -ב םהרוכש אות

 

 הלן הכמויות שנמצאו בספירת המלאי:ל

 

 .פגומים 20% ממלאי הפתיחה, מתוכם 25%

 .פגומים10%מתוכם  – 1.2.2015מההזמנה של  25%

 פגומים 5%.  מתוכם 1.8.2015מההזמנה של  30%

 . 1.11.2015מההזמנה של  40%
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 1.2.2015 1.5.2015 1.8.2015 1.11.2015 31.12.2015 1.2.2016 
שער 

 האירו
3.8 4.2 4.3 4.4 4.1 4.2 

 
 
 

 :נדרש
 
   

 .(נקודות 6) 31.12.2015 יוםלזן מהו המלאי שיוצג במא .1

 (.נקודות 6) 2015נת לשחשב את סך מחזור המכירות  .2

החברה הייתה משלמת את כל עלות המלאי במועד אם כיצד הייתה משתנה תשובתך  .3

 (.נקודות 3)  אין צורך להציג חישובים(.) ?ההזמנה

 

 
  (3) למעט סעיף  מפורטים  יש להציג חישובים
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 גתרון במחברת  פ

 %20 –נושאים כללים – 7שאלה מספר 

 
 (נקודות  5)   1.7שאלה 

 
  .14-1.1 -הוקמה ב"החברה" ": )להלן: בע"מ  שוינפלדחברת "

 ביום הקמתה הנפיקה החברה את המניות הבאות:

 תמורה כוללת בש"ח                   מספר מניות                                                        

 360,000                                      120,000  ש"ח ע.נ                   1מניות רגילות 

                 186,000                                        32,000 ש"ח ע.נ.                   5מניות רגילות 

  50,000                                        50,000         5%ש"ח ע.נ.  1מניות בכורה א' 

    160,000                                        40,000         8%ש"ח ע.נ.  1מניות בכורה ב' 

 

 להלן נתונים נוספים ביחס לחברה:

 בהתאמה. ,ש"ח  500,000 -ו 280,000הינו  2015 -ו 2014* הרווח הנקי של החברה לשנים 

 ש"ח ע.נ. כל אחת  5מניות רגילות בנות  20,000הנפיקה החברה   1.1.16 -* ב

 ש"ח. 270,000של   תמורת סכום כולל   

 ש"ח.  30,000סך של דלעיל  היו הוצאות הנפקה    

 שנים. 8 -ל ₪ 300,000בסך  8%הנפיקה החברה אגרות חוב  30.6.16 -*  ב

 .100%  מניות הטבה בשיעור שללכל בעלי המניות הרגילות שלה ברה קה החהנפי12.12.2016 -* ב

 ההטבה חולקו מהפרמיה ואינן זכאיות לדיבידנד. מניות   

 .₪ 80,000יצרה החברה קרן הון כללית בסך   30.12.2016 -* ב

 ש"ח. 90,000חילקה החברה לראשונה מיום הקמתה דיבידנד בסך של  31.12.2016 -* ב

 א' צוברות ואינן משתתפות.מניות בכורה  *

 ואינן משתתפות.צוברות אינן * מניות בכורה ב' 

         בלבד.   ₪ 210,000הסתכם בסך של  2016לשנת  החברה* הרווח הנקי של 

 

 הנח כי לחברה לא היו פעולות נוספות מעבר לאמור.
 :נדרש

 (נקודות 2)? 31.12.2016 מהי יתרת ההון העצמי של החברה ליום .א
 
 
 נקודה( 1) ? 2016בשנת הרגילות מהו סכום הדיבידנד שקיבלו בעלי מניות  .ב
 
 
 (נקודות 2)? 31.12.2016ליום של החברה הון המהי יתרת סעיף קרנות  .ג
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 (נקודות 4 )   7.2שאלה 

 

 עוסקת במכירת תרופות. ( "החברה"" )להלן:בע"מ חברת "מנגה .א

 פעולות בלבד: 4והספיקה לעשות שנת הקמתה וב  2016החברה הוקמה בתחילת נובמבר 

  1,000,000ערך נקוב , וקיבלה תמורתן  ₪ 1מניות בנות  100,000החברה הנפיקה 

 במזומן. ₪

  200,000החברה רכשה מלאי תרופות בסך ₪: 

 . 2.2.2017 -שולמו בי 50,000 -שולמו במזומן ו 150,000 

  הציוד  הפחת על.  ₪ 180,000תמורת ציוד וריהוט החברה ה רכשה  1.11.2016 –ב

 שנים. 6מחושב לפי שיטת הקו הישר לתקופה של  והריהוט

  ושילמה עבורם  ₪  20,000של  סךבפרסום באינטרנט  רכשה שירותיהחברה 

 חודשים. 3בצ'ק דחוי ל  

 

 :נדרש
 

 .(נקודות 2)? 2016לשנת  מפעילות שוטפתשל החברה תזרים המזומנים מה יהיה דוח             

      

 

 ( לחברת "אין לי בע"מ""יש לי "בע"מ )להלן: חברת "יש לי נתנה  1.3.2016 –ב  .ב.ג

 .  ₪ 400,000הלוואה בסך  ( "אין לי")להלן:  

 .בכל שנה 31.8 - תשלומים שנתיים שווים ב 4 -שנים ותוחזר ב 4 -ל  אההלוואה הי

 קרן ההלוואה. לשנה ותשולם יחד עם התשלום האחרון של 5%הריבית על ההלוואה היא 

 ..31.8.2016החזר הקרן הראשון נקבע ליום 

 :נדרש

 :2016כיצד תשפיע ההלוואה הנ"ל על תזרימי המזומנים של חברת "יש לי " בשנת 

 (נקודות 2) 

 

 פעילות מימון          פעילות השקעה       פעילות שוטפת                        

 

 -(                        400,000)              100,000                       .א

  -(                        300,000)                      -                           .ב

 (  300,000)                          -(                     15,000)                       .ג

    -(                        300,000)       (       15,000)                       .ד

 (    300,000)                           -                           -                            .ה
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 (נקודות  4 )   7.3שאלה 

 

ן: מבנק שמשון בע"מ )להל "( החברה" " )להלן:בע"מ אלטמןחברת "קיבלה  31.12.2015 –ב 

 תשלומים 8-הקרן מוחזרת  לבנק ב .לשנה 4%ש"ח בריבית של  2,000,000הלוואה בסך "( הבנק"

 .31.12.2016  -התשלום הראשון ביום   שווים. שנתיים

ביוני  30 –ב   . משולמת לבנק כל חצי שנהעל היתרה הבלתי מסולקת של קרן ההלוואה  הריבית 

 .30.6.2016  -יום ל נקבע תהתשלום הראשון של הריבי בדצמבר. 31 –וב 

 .דולרצמודות  לשער ה בגינה קרן ההלוואה והריבית 

 

 : דולרשקל/ : להלן נתוני שער החליפין

 

 שער החליפין                              תאריך                                        

 .דולר 1-ל ₪ 3.9                               31.12.15                                      

 .                           דולר 1-ל ₪ 4.1                                31.3.16                                       

                     .       דולר 1-ל ₪ 4.3                                30.6.16                                       

                            .                         דולר 1-ל ₪ 4.5                               31.12.16                                      

 .                           רדול 1-ל ₪ 4.85                              30.6.17                                       

 .דולר 1-ל ₪ 5.2                               31.12.17                                      

 :נדרש

 

 בגין ההלוואה שירשמו בדוח הרווח והפסד  הוצאות המימוןא. מהן 

 (נקודות 2)  ?6201שנת ל"  אלטמןשל חברת "    

 

 (נקודות 2) ? 31.12.2016ליום " אלטמןשל חברת " במאזןרשם ההלוואה יתובאיזה סכום היכן ב. 
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 (נקודות  3 )   7.4שאלה 

 
 : 31.12.2016ליום   " )להלן:" החברה"( לפניך טיוטה לא סופית של מאזן חברת "גוטליב בע"מ     

 
  31.12.16 מאזן ליום                                         

 ₪באלפי                                                     
 

 נכסים
==== 

 התחייבויות והון עצמי
============= 

 270התחייבויות שוטפות                        400רכוש שוטף                                 

 220השקעות                                     
                               

 480              התחייבויות לזמן ארוך     
 
 

 640רכוש קבוע                                 
 

 
 

 110רכוש אחר                                  
 

 620                                          הון עצמי
 

 140הון מניות        
                                 90קרנות             
 390עודפים            

 
 

 1,370סך הנכסים                              
                                                ------ 

 
 

 1,370סך התחייבויות והון עצמי           
                                                        ----

--- 
 
 

  הפעולות שנעשו בחברכל הלהלן נתונים נוספים שהתקבלו על 
 :ושעדיין לא נכללו בטיוטה שלעיל,  2016בשבוע האחרון של שנת 

 
 במזומן. ₪ 140,000החברה למשקיע חדש מניות תמורת סכום של  הנפיקה   26.12.2016  -ב 

 60,000 בסך עלי המניות דיבידנדיחולק לב  1.3.2017הכריזה החברה כי ביום   28.12.2016 -ב ₪ 
 .1/3/2017שיחולק ביום 

 שהיא נתנה לאחד ממנהליה הבכירים לפני  ₪ 40,000הוחזרה לחברה הלוואה בסך  29.12.2016  -ב
 חודשים. 5

 המכונהורה עבור ממחצית מהת ,₪ 180,000תמורת החברה מכונה חדשה רכשה  30.12.2016 -ב 
  חודשים שלקחה מהבנק באותו יום, 3 -הלוואה ל  באמצעות  ₪ 60,000שילמה החברה במזומן, 

חברה השילמה   31122016 -ב חודשים לאחר מועד הרכישה 4תאריך פרעונו ש והיתרה שלומה בצ'ק 
 (. 2020ועד לשנת  2017) משנת        שנים  4 –במזומן עבור שכירות ל  ₪ 280,000

החברה בטיוטת דוחות  הרווח  הנקי מופיע ) .₪ 180,000היה  2016הרווח הנקי בשנת       
 (.2016לשנת 

 
והכין דוחות כספיים   יועץ המס של החברה עדכן את כל הפעולות הללו בטיוטת הדוחות      

 .2016סופיים של החברה לשנת 
 

 :נדרש
 

 ( נקודה 1) ? 31.12.2016 מהו היחס השוטף של החברה ליום   .א

  ( נקודה 1)?  31.12.2016 מהו המנוף הפיננסי של החברה ליום   .ב

   (נקודה 1 )    31.12.2016מהי התשואה להון של החברה ליום   .ג
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 (נקודות  2)   7.5שאלה 

 
הוצאות  "( להלן:" החברה" )בע"מ ידיןרשמה חברת " 2015 בעת הכנת הדוחות הכספיים לשנת 

התגלתה  של החברה, בדיקה נוספת של יועץ המסש"ח. לאחר  45,000בסך  פחת בגין רכב המנכ"ל 

    .בלבד ₪ 30,000 של  בסךן הלמעשה הוצאות הפחת כי וטעות כי נעשתה 

    

                                                                   החברה תיקנה את הטעות 

                                                           אפס.וא כי שיעור המס ה הנח

 מתיקון הוצאות הפחת: טענות שהועלו כתוצאה רלהלן מספ

 גולמי עלההרווח ה .1

 ש"ח 15,000 -. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת גדל ב2

 ש"ח 15,000 -בגדלו מזומנים ושווי מזומנים   . 3

 שווי מזומניםב. לא היה שינוי במזומנים ו4

 ₪ 15,000 -ב קטןתזרים מזומנים מפעילות שוטפת . 5

 

 :נדרש

 מהי הטענה הנכונה ביותר?

 נכון 2משפט   א.

 נכונים 3ו  1משפטים   ב.

 נכונים 4ו  2משפטים    ג.

 נכונים 5ו  3משפטים   ד.

 נכונים 5ו  4משפטים   ה.
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 (נקודות  2)   7.6שאלה 
 

 :החברה"(" )להלן: "בע"מ בומבהשל חברת " 31.12.2016להלן נתונים מתוך מאזן הבוחן ליום 
 

 300,000 הוצאות מראש
 200,000 הוצאות לשלם

 500,000 חייבים לקוחות
 15,000 1.1.16יתרת פתיחה ליום  -הפרשה לחובות מסופקים 

 300,000 הכנסות ממכירות
 50,000 רכוש אחר

 
 מיתרת הלקוחות. 5%נתון: החברה מפרישה לחובות מסופקים לפי אומדן של 

 
 לא התגלו חובות אבודים. 2016במהלך שנת          

 
 :נדרש

 
 החברה שלמה יירשם בסעיף הוצאות לחובות מסופקים בדוח רווח והפסד 

 ? 2016לשנת 
 

 ש"ח. 25,000א.   

 ש"ח. 15,000   ב. 

 ש"ח. 40,000ג.    

 ש"ח.   10,000ד.   

 ש"ח. 30,000.   ה

 
 
 
 
 
 


