
 
 
 

 שאלון בחינה בחשבונאות ליועצי מס

 2020 חורףמועד 

 
 

 :לנבחן

 .שעות 4.5משך הבחינה 

 קרא בעיון את כל גיליון השאלות לפני שתיגש לפתרון.

יש לצרף את כל החישובים והפירוטים ששימשו בסיס 
 לפתרון כל שאלה ושאלה.

 
כל תשובה תיכתב במחברת אחרת, בעט כחול או שחור 

 עפרון(, על צד אחד בלבד של המחברת.)אין להשתמש ב
 

 נא לשים לב ולכתוב כל תשובה במחברת המתאימה.
 

 
 

 בהצלחה !!!
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  %20 –דוחות כספיים – 1שאלה מספר 

 
 להלן המאזנים של חברת "דלת"ם" )דלת מצוינת( העוסקת בייצור ושיווק דלתות.

 
 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

 50,000 40,000 25,000 מזומניםמזומנים ושווי 

 36,000 25,000 10,000 רכוש שוטף –ני"ע סחירים 

 99,000 95,000 70,000 לקוחות

 60,000 90,000 120,000 מלאי

 95,000 110,000 140,000 רכוש קבוע

 11,000 12,000 15,000 רכוש אחר

 380,000 372,000 351,000 

    

 30,000 40,000 45,000 אשראי לזמן קצר

 93,000 82,000 60,000 ספקים

 10,000 10,000 10,000 הון מניות

 218,000 240,000 275,000 עודפים

 380,000 372,000 351,000 

    
 

 :31.12.2017 –ו  31.12.2018 –להלן דוחות רווח והפסד לשנים שנסתיימו ב 
 
 
 31.12.2018 31.12.2017 

 1,200,000 1,500,000 מכירות

 (900,000) (1,200,000) עלות המכירות

 300,000 300,000 רווח גולמי

 (45,000) (20,000) הוצאות מכירה ושיווק

 (17,000) (10,000) הוצאות הנהלה וכלליות

 238,000 270,000 רווח תפעולי

 (11,000) (9,000) הוצאות מימון

 227,000 261,000 רווח נקי

   
 

 ת הכספיים שלעיל. להלן שאלון בנוגע לדוחו
 

  לפי חישוב ממוצעפתרון השאלות ביחסים פיננסיים יהיה. 
 

בחינת יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה ולהתמודד עם משברים כלכליים בלתי  .1

 צפויים בטווח הקצר תהיה באמצעות יחסי נזילות.

 ? 2018  -ו  2017, 2016מהו היחס השוטף בכל אחת מהשנים  .א

 מנת ביחס השוטף.נתחו את המגמה המסת

 (נקודות 2)
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 ? 2018 -ו  2017, 2016מהו היחס המהיר בכל אחת מהשנים  .ב

 (נקודות 2)נתחו את המגמה המסתמנת ביחס המהיר. 

 כיצד נגדיר את מצב החברה לאחר שקלול היחסים )היחס השוטף והיחס המהיר(?  .ג

 נקודה( 1) -שורות  4 -התשובה מוגבלת ל

 נקודה( 1) ?2018 -ו  2017, 2016ל אחת מהשנים בכ מהי רמת הנזילות המיידית .ד

 
 (ותנקוד 2)? 2018ובשנת  2017מהו יחס ימי לקוחות בשנת   א. .2

 , האם מהירות מחזור   14.54היא  2018אם מהירות המחזור של הלקוחות בשנת   .ב

 תהיה גבוהה יותר או נמוכה יותר? נמקו, לא נדרש חישוב.  2017הלקוחות בשנת      

 נקודה( 1) -שורות  4 -התשובה מוגבלת ל                  

 נקודות( 2)? 2018 בשנתו 2017מהו יחס ימי ספקים בשנת  .ג

 (נקודות 2). 2018 – 2017נתחו את יחס ימי לקוחות ויחס ימי הספקים, בשנים  .ד

 

לאור העלייה במחזור המכירות וברווח התפעולי ניתן לקבוע כי החברה מתייעלת משנה  .3
 נקודות( 2) דעתכם.לשנה. חוו 

 
 נקודות( 2)? 2018ובשנת  2017מהי התשואה על ההון בשנת  .4

 
שנים, לצורך רכישת מלאי.  5 –ל ₪  350,000החברה לקחה הלוואה על סך  2018בשנת  .5

 בשנה זו. ₪  30,000 -הוצאות המימון הסתכמו בהמלאי טרם נרכש ו
 

ות בכל שאלה על התשובה שאלות רב ברירה, יש לענשלוש בהתייחס לנתון זה, להלן 
 נקודות( 3) הנכונה ביותר

 
 היחס השוטף והיחס המהיר יגדלוא.  .1

 היחס השוטף יגדל והיחס המהיר יקטןב. 

 היחס השוטף והיחס המהיר יקטנוג. 

 היחס השוטף יקטן והיחס המהיר יגדלד. 

 
 הרווח הנקי יישאר ללא שינוי כיון שהחברה השתמשה במימון זרא.  .2

 ההון תקטןהתשואה על ב. 

 לקיחת הלוואה משפיעה על המאזן ולא על דו"ח רווה"סג. 

 רמת הנזילות תישאר ללא שינויד. 

 

 . ההון החוזר נטו יגדלא .3

 ההון החוזר נטו יקטן ב.

 ההון החוזר נטו יישאר ללא שינוי ג.

 אין מספיק נתונים על מנת לדעת מה יקרה להון חוזר נטו ד.
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  10% –ווחבסיסי די – 2שאלה מספר 

 

סיפק משה שירותי ייעוץ בגובה   2018-2019משה עוסק במתן שירותי ייעוץ. במהלך השנים  .א

אבי, אחד מהלקוחות ₪.  750,000משה הצליח לגבות מלקוחותיו  2019בשנת ₪.  1,725,000

משה ₪.  125,000. אבי היה חייב למשה 2018העיקריים של משה, הכריז על פשיטת רגל בשנת 

אשר יועברו למשה ₪  25,000ת "הגובה המהיר בע"מ" אשר הצליחה לגבות מאבי פנה לחבר

ערך פקיד  2020בשנת ₪.  12,000משה שילם לחברה  2019. בתמורה לכך, בשנת 2020בשנת 

וכי לא יוכל ₪  5,000לא רשם הכנסות בגובה  2019השומה ביקורת למשה וקבע כי בשנת 

 אבי. להכיר בחוב האבוד בגין פשיטת הרגל של

 נדרש

 נקודות( 2? יש להציג חישוב והסבר )2019מהי ההכנסה של משה על בסיס מזומן בשנת 

 

ממניותיה של  100%עוסקת במכירת אופניים. שלמה מחזיק ב ("החברה" )להלן: חברה א' .ב

 על בסיס מזומן: 2019החברה. להלן סעיפים חלקיים מדו"ח רווח והפסד לשנת 

 

 ₪  

 מכירות  300,000

 הוצאות פחת 5,000

 הוצאות פרסום 1,000

 הוצאות מימון ?

 קניות 150,000

 הוצאות השתלמות 25,000

 

 

 להלן יתרות חלקיות מכרטיסי העזר של החברה:

 

31.12.2019  31.12.2018  

 מלאי 25,000 25,000

 לקוחות 10,000 25,000

 ספקים 120,000 80,000

 הוצאות פרסום מראש 3,000 0

 הלוואה - 200,000

 הוצאות מימון לשלם 0 ?
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 :נתונים נוספים

בעבור לימודי תיאוריה לאופניים חשמליים של ערן, ₪  2,000שילם שלמה  1.3.2019ביום  .1

 נקודות( 1)בנו של שלמה. הוצאות ההשתלמות כוללות את לימודי התיאוריה. 

ם להשכרה תמורת זוגות אופניים חשמליים המיועדי 5רכשה החברה  1.1.2018ביום  .2

 2נגנבו  1.10.2018. ביום 1.4.2018החברה החלה להשכיר את האופניים ביום ₪.  50,000

הוצאות הפחת ₪.  6,500היו  2018זוגות אופניים. הוצאות הפחת בגין האופניים בשנת 

 נקודות( 2)טרם נרשמו.  2019בגין האופניים בשנת 

מכרה החברה  1.7.2018ביום ₪.  10,000ביטקוין בעלות של  5החברה רכשה  1.1.2015ב  .3

מכרה החברה את יתרת הביטקוין  1.3.2019ביום ₪.  20,000ביטקוין בתמורה ל 0.5

  נקודות( 1)₪.  100,000בתמורה ל

מחברה ב'. הריבית משולמת עם ₪  300,000החברה קיבלה הלוואה בגובה  1.1.2019ביום  .4

החברה החזירה לחברה ב'  01.07.2019החזרת הקרן בעבור הקרן שהוחזרה בלבד. ביום 

 נקודות( 2)טרם נרשמו.  2019הוצאות המימון בשנת ₪.  104,000קרן וריבית בגובה 

 

 

 נדרש

חשבו את סעיפי דוח רווח והפסד הכלולים בדוח המוצג בשאלה כפי שיש להציגם בדוח רווח 

 (ודותנק 2על בסיס מצטבר ) 31.12.2019והפסד לשנה שנסתיימה ביום 

 בה ללא הסבר לא תזכה בניקוד.תשו
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  10% –קבוע רכוש – 3 מספר שאלה

 
 יאיר, יועץ מס, החליט להעביר את משרדו מתל אביב לרמת גן, כדי שהמשרד יהיה קרוב לביתו.

ליון שח, וקנה משרד ברמת גן  ימ 1.5יאיר מכר את משרדו בתל אביב בסכום של  01.07.2018ביום 
 זהה. באותו יום נכנס והחל לעבוד במשרדו החדש.בסכום 

לעמותות שונות ובתי  1.7.2018ביום הישן מהמשרד בתל אביב תרם יאיר  המשרדי את כל הציוד
 ₪. אלפי  400הישן שהיה לו נרכש בסכום של המשרדי מחסה. סך הציוד 

 למשרדו החדש רכש יאיר :
שצפויים להגיע למשרדו בשעות  שניים מהם לשימוש ילדיו₪  25,000בסך  מחשבים, 5 .א

 .שלאחר הלימודים

 ₪. 150,000ריהוט )כסאות, שולחנות, ארוניות( בסך של  .ב

 ₪. 500,000תמונה של צייר מפורסם בסך של  .ג

 
 :נתונים נוספים

 
ליון שח, ביום זה גם נכנס ימ 1.2בסכום של  01.07.2010את המשרד בתל אביב רכש יאיר ביום  .1

יוד המשרדי הישן נקנה עד לאותו יום והיה במשרד עם תחילת למשרד והחל לעבוד. כל הצ
 העבודה. 

 נתוני הפחת: .2

 )התעלם ממרכיב הקרקע(שנים. 25הפחת בשל נכסי מקרקעין הינו על פני  .א

 שנים. 10הפחת בשל ריהוט/ציוד משרדי הינו על פני  .ב

 שנים. 3הפחת בשל מחשבים הינו על פני  .ג

 שנים. 20הפחת בשל נכסי אומנות הינו על פני  .ד

המשרד הישן והציוד בו הופחתו בשיטת הקו הישר. המשרד החדש והנכסים החדשים  .ה
 מופחתים בשיטת סכום הספרות היורד.

 :נדרש

 נקודות( 6) .2019, 2018חשב את הוצאות הפחת לשנים  .1

 נקודות( 3). 2018חשב את רווחי/הפסדי ההון לשנת  .2

 ₪. 500,000 –אותה  מכר יאיר את התמונה בסכום בו קנה 31.12.2019 - ב .3

 נקודה( 1חשב את רווח/הפסד ההון מהמכירה. )
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  %15 –ביקורת לצרכי מס – 4שאלה מספר 
 

  חלק א'
 

 בבעלות שירה מפעל קטן המייצר: בייגלה רגיל, בייגלה בריאותי, ובייגלה ללא גלוטן. 

 :2019שירה בשנת המס  להלן נתונים לגבי המפעל של

 המוצרים שנמכרים: בייגלה רגיל, בייגלה בריאותי, ובייגלה ללא גלוטן. .1

 להלן הרכב החומרים שנצרכים לשם הכנת הבצק לסוגי הבייגלה המיוצרים: .2

 מוצר
 

שמרים 
 )ק"ג(

מים 
 )ליטר(

סוכר 
 )ק"ג(

 קמח
 לבן

 )ק"ג(

קמח 
 כוסמין
 )ק"ג(

קמח 
ללא 
 גלוטן
 )ק"ג(

מלח 
 )ק"ג(

 שמן 
 שומשום
 )ליטר(

 - 0.9 - - 50 0.62 24 0.3 בייגלה רגיל

בייגלה 
 בריאותי

0.25 20 - - 50 - - 4 

בייגלה ללא 
 גלוטן

0.1 22 - - - 50 - - 

 

ק"ג  1 -משקל הבצק שווה לסך כל המשקל של המרכיבים )הנח כי משקלו של כל נוזל  .3

 מהבצק אינו מגיע לידי מוצר סופי. 2%לליטר(. 

מהכמויות  20% -הדרושה במצבי לחץ או במזג אויר קריר גדולה ב כמות השמרים .4

מימי השנה  15%-המפורטות בטבלה. הנח כי רבע מעבודת הייצור נעשית במצבי לחץ וב

 שורר מזג אויר קריר.

גרם, בייגלה ללא  140 –גרם, בייגלה בריאותי  120 –כמות הבצק ליחידה: בייגלה רגיל  .5

 גרם. 155 –גלוטן 

 –ק"ג(  50שק קמח קוסמין )₪,   46 –ק"ג(  50יה של החומרים: שק קמח לבן )מחירי הקנ .6

₪,  0.6 –ק"ג מלח  ₪1,  1.12 –ק"ג סוכר  ₪1,  138 –ק"ג(  50שק קמח ללא גלוטן )₪,  92

ליטר( מים  1000מ"ק ) ₪1,  0.7 –ליטר שמן שומשום  ₪1,  11.5 –ק"ג שמרים  1

 ₪. 4 –)מהברז(

העצמית ליחידים וחנויות מכולת בהתפלגות ובמחירים המפעל מוכר את תוצרתו  .7

 כדלקמן:

 חנויות מכולת יחידים מוצר

 ₪  0.65 ₪  0.9 בייגלה רגיל

 ₪  1 ₪  1.5 בייגלה בריאותי

 ₪  1.6 ₪  2 בייגלה ללא גלוטן

 35% 65% אחוז מהמכירות

 

 ממוצרי הבייגלה ללא גלוטן נתרמים לאגודה לילדים חולי ציליאק. 30% .8

 לן פירוט סעיף הקניות:לה .9

התפלגות עלות הקמח מכל הסוגים בין קמח לבן, קמח ₪.  480,000 –קמח מכל הסוגים

 בהתאמה.  3:2:1כוסמין וקמח ללא גלוטן הינה   
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 ₪. 3,700–סוכר 

 ₪. 10,500 –שמרים 

 ₪. 415 –מים 

 ₪. 380 –שמן שומשום

 ₪  2,400 –מלח 

 

 ופי מכל סוג שהוא.הנח כי לא קיים מלאי פתיחה ולא מלאי ס .10

 ₪  3,500,200המחזור המדווח ע"י שירה הוא:   .11

 

 :נדרש

 נקודות( 3)מצא את משקל הבצק )בק"ג( המשמש לאפיית בייגלה רגיל.  (1

 נקודות( 3)מצא את משקל הבצק )בק"ג( המשמש לאפיית בייגלה בריאותי.  (2

 (נקודות3 )מצא את משקל הבצק )בק"ג( המשמש לאפיית בייגלה ללא גלוטן.  (3

האם המחזור עליו דיווחה שירה נכון. במידה ולא, מצא מהו המחזור הנכון. יש לנמק ולפרט.  (4

 נקודות( 4)

 יש לצרף חישובים מפורטים. תשובה שאינה מלווה בחישובים לא יתקבל ניקוד בגינה.

 בתשובתך התעלם ממרכיב המע"מ

 

   'בחלק 

 חברת הקטיפה בע"מ עוסקת בייצור ובמכירת בגדי נשים.

, התגלה כי בד 2019ספירת המלאי של גלילי הבדים במחסן החברה, שהתבצעה בסוף שנת ב

למטר גליל בד, אינו אופנתי יותר ולא צפוי בו שימוש לפחות עד ₪  85 ההקטיפה שעלותו היית

 למטר.₪  65, וכעת ניתן לקנות גליל בד מסוג דומה במחיר של 2022חורף 

 להלן נתונים נוספים:

  פורסמה כתבה במגזין אופנה כי מעצבי האופנה המובילים סבורים כי בד  2019בסוף שנת

 וצפוי שיהיה לו ביקוש רב. 2022הקטיפה יהיה להיט בחורף 

  הוחלט שהבד תקין ויתכן בו שימוש  4.1.20בישיבת דירקטוריון שהתקיימה בחברה ביום

 עתידי.

 

. )בחר את 31.12.19חברה ליום בספרי ה םמה העלות של מטר בד קטיפה שצריכה להירש - נדרש

 נקודות( 2)התשובה הנכונה ונמק(. 

 לפי הכתבה במגזין האופנה.  –למטר ₪  95 (1

 למטר.₪   0 (2

 לפי ישיבת דירקטוריון. –למטר ₪  65 (3

 למטר.₪  85 (4
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  %10 –התאמות  – 5שאלה מספר 

 
"וולטרס" כן חשבון ספק "יאריס" בספרי הספק  "וולטרס" ו הלקוחחשבון של  כרטיסלהלן 

 בספרי הלקוח "יאריס".
 

 יאריס"חברת "

 וולטרס"" ספק חשבון 
 זכות חובה פרטים תאריך

 16,700  יתרה 1.1.2019

  6,200 קניות 10.1.2019

  820 תשלום במזומן 13.1.2019

  1,200 קניות 14.1.2019

  5,000 העברה בנקאית 30.1.2019

  13,220 16,700 

  3,480 31.1.2019  -יתרה ל  

  19,700 16,700 

 

 חברת "וולטרס"

 יאריס""לקוח חשבון 
 זכות חובה פרטים תאריך

  17,300 יתרה 1.1.2019

 600   525תקבול בהמחאה מס  3.1.2019

 6,200  מכירות  10.1.2019

  8,200 תקבול במזומן 13.1.2019

  700 הנחה ללקוח 31.1.2019

  26,200 6,800 

 19,400  31.1.2019  -יתרה ל 

  26,200 26,200 

 

 :נתונים נוספים

  '25.12.2018 -נמסרה ב 525המחאה מס 

 ש"ח 8,200שילם הלקוח לספק  13.1.2019  -ב 

  היא מהספק "בלאק" 14.1.2019 -הקנייה מ 

 עבור חוב. הלקוח זיכה  את חשבון המכירות.₪  5,000העביר הלקוח לספק  30.1.2019 -ב 

  הספק הנחה ללקוח. בסוף כל חודש מעניק 

 נקודות( 5). 31.1.2019הנכונה ליום  תאמת ספק/ לקוח ולקבוע את היתרה (  לערוך ה1) :נדרש

 נקודות( 5) (  לרשום את כל פקודות היומן הדרושות בספרי הספק ובספרי הלקוח.2)
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  15% –עלות המכר – 6שאלה מספר 

     

 (17%)מע"מ  מכל עוד לא מצויין אחרת הנתונים הם ללא מע"

חברת "אות ועוד" הקימה חנות ספרים גדולה העוסקת במסחר בספרים שהם "רבי מכר" ביום 

החברה רוכשת ספרים )רבי מכר( מהוצאות הספרים ומשווקת אותם תוך השקעה גדולה  1.1.2019

 בשיווק ופרסום .

 של ספר מיד לאחר פרסומו נקבע על פי הנוסחה : )כולל מע"מ(מחיר המכירה 

  2.691= )עלות ללא מע"מ( *  )כולל מע"מ(חיר מכירה מ

 . 5%בחודשיים הראשונים למכירתו של ספר חדש , נוהגת החנות לתת הנחה של  

-שישה חודשים לאחר תחילת המכירה , יורדות המכירות והחנות מורידה את מחיר המכירה ב

33.33%  

 להלן התפלגות המכירות הממוצעת של "ספר רב מכר" :

 30%יים הראשונים לאחר יציאת הספר לאור : בחודש

 30%בארבעת החודשים הבאים : 

 40%בשנים עשר החודשים הבאים : 

 המכירות בכל תקופה מתפלגות באופן שווה.

 

 נקודות( 9) – חלק א

שקל ליחידה ובעלות כוללת  50ספרים מהוצאת הספרים בעלות של  1.1.2019החברה רכשה ביום 

 ספרים נמכרו בהתאם להתפלגות הממוצעת שפורטה לעיל .שקל . ה 1,200,000של 

 :נדרש

 2)בחודשיים הראשונים?   )מהמכירה( הרווח הגולמי אחוז ומהו של הספר מהו מחיר המכירה. 1

 נקודות(

 (ותנקוד 3)?  2019מה היה מחזור המכירות בשנת . 2

  נקודה( 1)?  31.12.2019כיצד יוצג המלאי במאזן ליום . 3

  נקודות( 2)?  מעלות המכרומה היה שיעורו  2019הרווח הגולמי בשנת  מה היה. 4

 נקודה( 1)?  2019מהו אחוז ההנחה מכלל המכירות בשנת . 5

 

 נקודות( 3) - חלק ב

ממחיר  54%החברה הגדירה לעצמה יעד של השגת רווח גולמי ממוצע  לאורך השנים בשיעור 

יר המכירה של הספר בשישה החודשים המכירה  . החברה אינה מעוניינת לשנות את מח

( 33%הראשונים . החברה ביקשה ממך לחשב מהו שיעור ההנחה המרבי )במקום ההנחה בשיעור 

שעליה להעניק על מחיר הספר לאחר שחלפו שישה חודשים ממועד הוצאתו לאור , כדי להשיג יעד 

 זה ?

 

 נקודות( 3) - חלק ג

לא יושפע( \יקטן\הרווח הגולמי ומלאי הסגירה )יגדל ,עלות המכר כיצד יושפעו מחזור המכירות ,

אם נתון שבניגוד לאמור עד כה , עשרה חודשים לאחר צאתו של ספר לאור , הביקוש לספרים יורד 

 מהעלות ?  60%במידה ניכרת והחברה מוכרת את יתרת הספרים במחיר מכירה של 

 נמק את תשובתך .
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 20% –נושאים כללים – 7שאלה מספר 

 

 (נקודות 5)  -  .17ה  שאל

 
 ערך נקוב₪  1מניות רגילות  14,000(, 1/1/15"  הנפיקה ביום הקמתה )קוריחברת " 

 צוברות ולא משתתפות, ערך נקוב₪  1של  5%מניות בכורה  5000וכן , ₪ 90,000תמורת  

 ₪. 30,000תמורת   

 בעלי מניותיה.מאז יום ההקמה החברה לא הנפיקה מניות נוספות ולא חילקה דיבידנד ל 

 ₪. 1,760,000הינה  31/12/2018יתרת ההון העצמי של החברה ליום  

 :9201לשנת להלן נתונים נוספים  

 

  ערך נקוב₪   1של  8%מניות  בכורה   20,000הנפיקה החברה  1/1/19ביום 

 צוברות ואינן משתתפות. ןמניות הבכורה אינ₪.  60,000תמורת 

 1/3/19 מניות  רגילות של עצמה  4,000מניותיה   החברה רכשה מאחד מבעלי 

 ₪ . 4,000)מניות באוצר( תמורת        

  500,000בסך  מחברת בת שלה, לקחה החברה הלוואה  22/5/19ביום .₪ 

 1/7/19  180,000ערך נקוב תמורת ₪  1מניות רגילות  20,000החברה הנפיקה .₪ 

  400,000יבלה שנים וק 6 –למשך  5%הנפיקה החברה אג"ח  1/8/19ביום .₪ 

  14/1/2020הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לכל בעלי המניות ביום  30/9/19ביום 

 ₪. 250,000בסך של  

  רייטון "ממניות חברת  30%" בבורסה קורירכשה חברת " 23/10/19ביום " 

 במזומן.₪   300,000 תמורת 

  לכל בעלי  1:1החברה הכריזה על חלוקת מניות הטבה ביחס של  15/11/19ביום

 .30/1/2020המניות הרגילות , שתתבצע ביום 

  120,000יצרה החברה קרן הון חדשה בסך   1/12/19ביום .₪ 

  830,000היה  2019הרווח  הנקי לשנת .₪ 

 הכריזה  וחילקה החברה לכל בעלי מניותיה דיבידנד   2019בדצמבר  31-בתאריך ה

 במזומן.₪  80,000בסך כולל של 

 ה ציבורית הנסחרת בבורסה בת"א.החברה הינה חבר 

  2019לחברה לא היו פעולות הוניות נוספות )מעבר לאמור לעיל( בשנת. 

 

 

 (נקודה 1? ) 31/12/2019" ליום קורישל חברת " הון המניות סעיףמהי יתרת  .1

 (נקודה 1? ) 31/12/2019" ליום קורישל חברת " קרנות הון סעיףמהי יתרת  .2

 (נקודות 2? ) 31/12/2019" ליום קורישל חברת "מהי יתרת  ההון העצמי    .3

 (נקודה 1)? 2019דנד שקיבלו בעלי המניות הרגילות בשנת ימהו סך הדיב.   4
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 נקודות( 4)  7.2שאלה 

 

 :2019להלן מספר אירועים שאירעו בחברת "לאקי" בשנת 

 

 .2019ש"ח שהוכרז ביולי  20,000חלוקת דיבידנד בסכום של  .1

 ש"ח. 90,000  רכישת מלאי בגובה .2

 .2018ש"ח אשר הוכר בגין רכישה שבוצעה בשנת  140,000הפחתת מוניטין בגובה   .3

 .2017ש"ח בגין רכבים שנרכשו בשנת  80,000רישום פחת והפחתות בגובה   .4

 ש"ח. 400,000מתן הלוואה לחברה קשורה בגובה   .5

 ש"ח. 500,000נטילת הלוואה מבנק "לאומי" בגובה   .6

 ₪. 330,000משמשת את המפעל לשימושו העצמי בתמורה לסכום של מכירה של מכונה ה  .7

 ₪. 60,000רווח הון ממכירת המכונה בסך של   .8

 

 

 נקודות( 2)  -' אשאלה 

 2019איזה/אילו מן האירועים הנ"ל משפיע/ים על דו"ח תזרים מזומנים מפעילות השקעה לשנת 

 של חברת "לאקי" ?

 

 בלבד. 6-ו 4. אירועים  א

 בלבד. 8-ו 4 . אירועים ב

 בלבד. 7-ו 5.  אירועים ג

 בלבד. 8 -ו   7, 5  אירועים  .ד

 בלבד. 7 -ו   6, 3  אירועים  .ה

 
 
 

 נקודות( 2)  -' בשאלה 

איזה/אילו מן האירועים הנ"ל משפיע/ים על סך התזרים נטו מפעילות שוטפת בדו"ח תזרים 

 של חברת "לאקי" ? 2019מזומנים לשנת 

 

 בלבד.  4 -ו   3, 2 ,1 . אירועים א

 בלבד.  8 -ו  5,  4,  3, 2 . אירועים ב

 בלבד.  8 -ו   7,  4,  2 .  אירועיםג

 בלבד. 4 -, ו  3,  2 . אירועיםד

 בלבד.  8 -ו   4,  3, 2 . אירועיםה
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 נקודות( 4)  -  7.3שאלה  
 
  .480,000₪ תמורת  מכונה  "שחר" חברת  רכשה 1/8/2017 ביום  

 שנים 10הכספיים למשך  בדוחותיה המכונה את יתהמפח החברה  

 לפי שיטת סכום ספרות  השנים )יורד( .    

 ישר. לפי שיטת הקו שנים 5 פני על המכונה לצורכי  מס מופחתת  

 ₪ . 490,000מכרה החברה את המכונה תמורת   ,צפוי ולא מתוכנן בלתי באופן 1.2.2019  ביום  

 ₪ . 10,000בגין המכירה בסך  לחברה התהוו הוצאות משפטיות  

 . 25%. מס רווח הון הינו  20%חברות הינו  מס שיעור  

 
  נקודות( 2)?   31.12.2018ליום  המכונה בגין למס העתודה יתרת מהי .1

 נקודה( 1)? 2019. מהו רווח / הפסד ההון שנרשם בדוח רווח והפסד של החברה בשנת 2

 ,ובהנחה שכל הנתונים האחרים  1.2.2019ה  ביום . הנח כעת שהחברה לא מכרה את המכונ3

 נקודה( 1)? 2019ללא שינוי ,מהו הפחת השנתי שירשם בדוח הרווח והפסד בשנת     

        

 
 
 

 (נקודות 3) -  .47שאלה 
 

 .חודשל₪  10,000שנים, במחיר של  7לתקופה של ,1.7.19 -שכרה משרד בבע"מ  "אימפריהחברת "

 שווים תשלומים 4 -ב,השנים  7חברה התחייבה לשלם מראש עבור כל לפי הסכם השכירות, ה

 במועדים הבאים:

 

 (1.7.19תשלום ראשון ביום חתימת החוזה )

    1.1.20 -תשלום שני ב

     1.7.20 -תשלום שלישי ב

   1.1.21 -תשלום רביעי ב

 

 :נדרש

 בע"מ "ריהאימפמהו הסכום שיירשם כהוצאה מראש )שכר דירה מראש(, במאזני חברת "

 ? 31.12.2020ליום 

 
   

 (נקודות  2)   - 7.5שאלה   

          המאפיינים האיכותיים של הדוחות הכספיים הם התכונות ההופכות את המידע  .1
 בדוחות הכספיים לשימושי למשתמשים. המוצג    

                        
 (נקודה 1הכספיים? )קריים בדוחות מהם המאפיינים האיכותיים העי              

 
 בסיס מצטבר, עסק חי, שמרנות, גילוי נאות. א.                  

 בסיס מצטבר, עסק חי, עקביות, זהירות. ב.                  

 מובנות, רלוונטיות, מהימנות והשוואתיות.ג.                   

 ות.יכולת חיזוי, מהימנות, השוואתיות, שמרנד.                   

 מובנות , מהימנות , השוואתיות , גילוי נאות.  ה.                  
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 אלף 400השנים האחרונות ברציפות ,סכום של  5 -חברת " טל  בע"מ " הפסידה ב  .2           

 אלף ש"ח בכל שנה. 500עד                  
 

 (נקודה 1)אות כי: מנתונים אלה ניתן להסיק בווד                 
 

 .   סעיף העודפים של החברה חייב להיות שלילי.א                     

 ההון העצמי של החברה חייב להיות שלילי.   ב.                     

 לחברה בהכרח אין מזומנים בקופה.    ג.                     

 וואות מאשר הון עצמי.לחברה בהכרח  יש יותר הל.   ד                     

 כל התשובות שלעיל אינן נכונות.ה.                        

 

 נקודות( 2)  -  7.6שאלה  

 

 להלן מספר משפטים הקשורים לגבי התחייבויות של חברה:

 .חודשים לאחר תקופת הדיווח 12מועד הסילוק של ההתחייבות יחול במהלך  .1

 חודשים. 15הלוואה שנלקחה לתקופה של   .2

 חברה מצפה לסלק את ההתחייבות במהלך המחזור התפעולי הרגיל שלה. ה .3

 . החברה מחזיקה את ההתחייבות בעיקר לצורך מסחר .4

 איגרת חוב שהחברה הנפיקה. .5

 

 
 ?התחייבות שוטפתמה מבין המשפטים לעיל עונה תמיד  להגדרה של 

 
 2,3,4משפטים     .א

   1,2,3משפטים     .ב

 1,3,4,5משפטים  .ג

  1,3,4משפטים     .ד

 כל המשפטים עונים  תמיד להגדרה של התחייבות שוטפת .ה

 

 

 

 

 בהצלחה !!!


