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 1פתרון במחברת  

  %20 –דוחות כספיים – 1שאלה מספר 

 

 :2017 – 2020, להלן הדוחות הכספיים לשנים 2017נפתח בשנת  "הצלחה"העסק 

 

 2020 2019 2018 2017 

     רכוש שוטף

 ? ? ? ? מזומנים ושווי מזומנים

 ? ? ? ? לקוחות

 10,000 15,000 90,000 225,000 מלאי

 125,000 225,000 350,000 500,000 נכסים שוטפים

 500,000 500,000 500,000 500,000 רכוש קבוע

 ? ? ? ? סה"כ אקטיב

     

 xxx xxx xxx xxx אשראי לזמן קצר

 ? ? ? ? ספקים

 100,000 150,000 200,000 250,000 התחייבויות שוטפות

 ? ? ? ? דפיםהון ועו

 ? ? ? ? סה"כ פאסיב

 

 2020 2019 2018 2017 

 1.250,000 1,000,000 750,0000 500,000 מכירות

     :עלות המכר

 ? ? ? ? מלאי פתיחה

 ? ? ? ? קניות

 ? ? ? ? מלאי סגירה

 ? ? ? ? עלות מכרסה"כ 

 312,500 300,000 262,500 200,000 רווח גולמי

 xxx xxx xxx xxx הוצאות

 xxx xxx xxx xxx רווח תפעולי

 100,000 100,000 100,000 100,000 הכנסות אחרות

 162,500 ? ? ? רווח נקי

 

 2020 2019 2018 2017 

 7.3 27.375 60.8333 127.75 יחס ימי לקוחות

 10 20 30 40 יחס ימי ספקים

 
 היחסים הפיננסיים הינם לפי חישוב ממוצע •

 המספר אינו אפס, אך אין למספר משמעות לצורך פתרון השאלה XXXבמקום בו מסומן  •
 מספרים לא שלמים, יש לעגל. •
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 להלן שאלות חישוב ושאלות רב ברירה )אמריקאיות( בנוגע לנתונים שלעיל:

 

 נקודה( 1)איזה משפט הוא הנכון ביותר?  .1

 .הירידה בסכום המכירות ובסכום הרווח הגולמי מעידה על ירידה בהתייעלות העסק .א

 יחסים פיננסיים יכולים להעיד על תהליך התייעלות בעסק. .ב

 הירידה בסכום המכירות ובסכום הרווח הגולמי מעידה על עסק כושל. .ג

 אין מספיק נתונים על מנת לבחון את מצב העסק. .ד

 

 נקודות( 2? )2017 – 2020מהו היחס השוטף בכל אחת מהשנים  .2

 

 נקודות( 2)? 2017 – 2020מהו היחס המהיר בכל אחת מהשנים  .3

 

 נקודה( 1)איזה מהמשפטים הוא הנכון ביותר?  .4

בטווח  והעלייה ביחס השוטף והמהיר מעידה על יכולת העסק לעמוד בהתחייבויותי .א

 הקצר.

מהיר מעידה על מצב טוב מאוד של העסק בשל ההירידה ביחס השוטף והעלייה ביחס  .ב

 מלאי הסגירה הנמצא ברשותו.

ה על יכולת העסק לעמוד בהתחייבויותיו בטווח הירידה ביחס השוטף והמהיר מעיד .ג

 הקצר.

העלייה ביחס השוטף והירידה ביחס המהיר מעידה על קושי של העסק להתמודד עם  .ד

 משברים כלכליים בטווח הקצר.

 

 מצא את התשובה הנכונה ביותר.  .5

 נקודות( 2) יש ללוות את התשובה בחישוב ונימוק

 רמת הנזילות המיידית של העסק עולה  .א

 הנזילות המיידית של העסק יורדת  רמת .ב

 רמת הנזילות המיידית של העסק מעידה על רזרבות כספיות של העסק .ג

 רזרבות כספיות בעסק, ככלל, יכולות להיות זמניות ותלויות בגורמים שונים .ד

 ג' נכונות –תשובות א' ו  .ה

 ד' נכונות –תשובות  ב', ג' ו  .ו

 ד' נכונות –תשובות א ו  .ז

 

 נקודות( 2)? 2017 – 2020אחת מהשנים מהי יתרת לקוחות בכל  .6

 נקודות( 4) ?2017 – 2020מהי יתרת ספקים בכל אחת מהשנים  .7

 נקודות( 2) ?2017 – 2020מהו ההון החוזר נטו של העסק בכל אחת מהשנים  .8

 נקודה( 1) מה הקשר בין הון חוזר נטו ליחס שוטף? .9

 שורות. 3 –התשובה מוגבלת ל 

 נקודות( 1.5)? 2018 – 2020מהו הרווח הנקי בשנים  .10

 יש לצאת מנקודת הנחה כי ההון אינו משתנה בשנים הנדונות.

 נקודות( 1.5)?  2018 – 2020מהי התשואה על ההון בשנים  .11
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 2פתרון במחברת  

  10% –בסיסי דיווח – 2שאלה מספר 

 

 ( עוסקת בפיתוח תרופות."החברה"חברת פ' בע"מ )להלן:  .1

ברה, הצהיר כי החברה צפוייה לפתח תרופה לקרנולה אלברט, מנכ"ל הח 2021בחודש אפריל 

. עם פרסום 2022. התרופה צפוייה להתחיל להימכר בתחילת שנת 2021עד לסוף שנת 

ההצהרה, מדינות רבות שילמו מקדמות בסכומים גבוהים לצורך אספקת התרופה עם סיום 

 .2021שנת  פיתוחה. החברה מעוניינת להראות רווחיות רבה בדוחותיה הכספיים לסוף

 :נדרש

לנהוג לגבי המקדמות, על מנת לקבל תוצאה של רווחיות היית ממליץ לחברה כיצד 

 נקודות( 2)? מקסימאלית

 

 ( עוסקת במכירת מוצרי חשמל."החברה"חברה א' בע"מ )להלן:   .2

 :על בסיס מזומן 2020להלן סעיפים חלקיים מדוח רווח והפסד לשנת 

 900,000מכירות:        

 85,000שכירות: הכנסות 

 15,000הכנסות מימון: 

 335,000תמורה ממכירת מכונה: 

 300,000קניות: 

 100,000הוצאות חשמל: 

 165,000הוצאות שכר: 

 77,000הוצאות משפטיות: 

 150,000הוצאות ביטוח: 

 
 :להלן יתרות חלקיות מכרטיסי עזר של החברה

 
 יתרת סגירה 

31.12.2019 

 יתרת סגירה

31.12.2020 

 100,000 70,000 ימלא

 90,000 50,000 לקוחות

 315,000 260,000 ספקים

 ? 0 הוצאות שכר לשלם

 85,000 100,000 הוצאות ביטוח מראש

 50,000 20,000 הוצאות חשמל לשלם

 22,000 18,000 הכנסות מימון לקבל

 80,000 100,000 הכנסות שכירות מראש

 
 :נתונים נוספים

מסך יתרת הלקוחות לאותו מועד. החוב  15%חוב אבוד בסך של נתגלה  31.12.2020ביום  .1

 טרם נרשם בספרי החברה. 
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. אורך חיי 31.12.2020ונמכרה ביום ₪  500,000תמורת  1.1.2019 - המכונה נרכשה ב .2

 שנים והיא מופחתת לפי שיטת הקו הישר.  10המכונה הינו 

, החליט 2020מרץ  . בחודש2020נובמבר  - 2019השכר בין נובמבר לא היה שינוי בהוצאות  .3

. הוצאות השכר של 2020החל מחודש דצמבר  20% - מנכ"ל החברה להעלות את השכר ב

 .לחודש העוקב 10 - החברה משולמות ב

 :נדרש

 על בסיס מצטבר.  31.12.2020יש להציג את דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום  

 נקודות( 8) הסבר לא תזכה בניקודתשובה ללא  

 

 

 

 3  במחברת פתרון

 

  10% –קבוע רכוש – 3 מספר שאלה

 

 .2015שחר פתחה משרד יועצי מס בתל אביב בשנת 

הליך שיפוצים תואז התחילה ₪  2,000,000בעלות של  1.1.2015את המשרד עצמו רכשה ביום 

היה המשרד מוכן. במהלך חודש אפריל שחר  1.4.2015ביום ₪.  200,000חודשים ועלותו  3שארך 

החלו שחר  1.5.2015ביום ₪.  50,000וציוד מחשבים בסך של ₪  150,000כשה ריהוט בסך של ר

 ועובדיה לעבוד במשרד בתל אביב.

החליפה שחר את כל מערכת המחשבים במשרדה. מערכת המחשבים החדשה  1.7.2018ביום 

 את ציוד המחשבים הישן תרמה שחר למתנ"ס מקומי.₪.  90,000עלתה 

 .2019רד והצורך בהתרחבות, פתחה שחר סניף נוסף ברמת גן בשנת לאור הצלחת המש

שנים. החוזה נחתם ביום  10למשך ₪,  25,000הפעם שחר שכרה משרד, בעלות חודשית של 

ובאותו יום קיבלה שחר את המשרד לידיה. במשך מספר חודשים שחר רכשה ריהוט  1.1.2019

החלו שחר ועובדיה  1.4.2019ביום ₪.  80,000וציוד מחשבים בעלות של ₪  120,000בעלות של 

 הנוספים לעבוד במשרד ברמת גן. 

הפחיתה בשיטת הקו  2018ו  2015כיועצת מס, שחר עורכת את דוחותיה בעצמה. את הרכישות של 

 הפחיתה בשיטת סכום הספרות היורד. שנות ההפחתה הן: 2019אך את הרכישות של , הישר

 שנים 25 –מקרקעין 

 יםשנ 8 –ריהוט 

 שנים 3 –מחשבים 

להערכת  חדש, בשל דרישות חברת הביטוח, נדרשה שחר להזמין שמאי למשרד ה 1.7.2022ביום 

 חדששווי נכסיה. בעקבות דוח השמאי שינתה שחר את אומדן אורך החיים של הריהוט במשרד ה

 ₪. 5,000וכי צפוי גרט של  31.12.2024וקבעה כי אורך החיים צפוי להסתיים ביום 

 :שנדר

 נקודות(. 4) 2021חשב את הפחת לשנת  .א

 נקודות(. 4) 2021חשב את העלות המופחתת לתום שנת  .ב

 נקודות(. 2) 2022לשנת  במשרד החדשחשב את הפחת והעלות המופחתת של הריהוט  .ג
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 4פתרון במחברת  
 
 

  %15 –ביקורת לצרכי מס – 4שאלה מספר 
 

 א'חלק 
 

רים ונעלים לילדות. בשל מגיפת הקורונה עבדו במפעל קטן בצפון הארץ מייצרים נעלים לגב

 , מספר מצומצם של עובדים.2020במפעל בשנת 

 :2020להלן נתונים נוספים לגבי המפעל בשנת המס 

 המפעל מייצר: נעלי גברים מעור, נעלי גברים מבד ונעלים לילדות מדגם "בובה", בלבד. .1

צור זוג נעלים לילדות כאמור סמ"ר עור, וליי 40לייצור זוג נעלים מעור לגברים נדרש  .2

 סמ"ר עור.   18נדרש 

 סמ"ר בד וזוג שרוכים. 37לייצור זוג נעלים מבד לגברים נדרש  .3

 מטר שרוך. 1.5לייצור זוג שרוכים נדרש  .4

₪,  55,500 –בד₪ ,   63,000 –סעיף הקניות בדוח רווה"ס כולל קניות כדלקמן: עור  .5

 ₪. 8,000 –שרוכים 

 שמש לייצור נעלי ילדות.מעלות רכישת העור מ 45% .6

מכל  אריזת  20%לאריזה. ₪  5מטר שרוך בעלות של  10השרוכים נקנים באריזות של  .7

 שרוכים אינו ניתן לשימוש בשל פגם בייצור. 

 מנעלי הבד המיוצרים לגברים הינם עם שרוכים. 70% .8

 ₪ . 0.2ושל  סמ"ר בד הינה ₪  0.6עלות סמ"ר של עור הינה   .9

 פתיחה ולא מלאי סגירה של בד ושל עור.במפעל לא היה מלאי  .10

 ליחידים. 90%-בסיטונאות ו 10%מכירות הנעליים מתפלגות כדלקמן:  .11

 שעור הרווח הגולמי במפעל הינו כדלקמן: .12

 מהעלות. 160%מהעלות וליחידים  90%בסיטונאות  –נעלי גברים 

בלבד ולא  ממחיר המכירה. נעלים לילדות נמכרות ליחידים 75%ליחידים  –נעלים לילדות

 נמכרות בסיטונאות.

כמו כן דווח בספרי המפעל כי לא קיים ₪ .  323,000המפעל  הינו  על ידיהמחזור  המדווח  .13

 מלאי מכל סוג שהוא, ובשל הקורונה ההכנסה החייבת הינה בסכום נמוך.

  :נדרש

 נקודה( 1) כמה זוגות נעלי גברים מבד יוצרו? .1

 נקודות( 2.5) נעלי בד לגברים? מהו מספר זוגות השרוכים ששימש לייצור .2

 נקודה( 1) כמה זוגות נעלי ילדות יוצרו? .3

 ואם כן בכמה? נמק תוך הצגת חישובים מפורטים.  האם המפעל העלים הכנסות? .4

 נקודות( 6)

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

 ממרכיב המע"מבתשובתך התעלם              
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   'בחלק 

 15גברת ביאנקה תושבת איטליה החליטה להשקיע בנדל"ן בישראל.  בבעלותה של  גברת ביאנקה 

דירות בישראל במרכז הארץ, אותן היא משכירה למגורים. איזה מהסעיפים הבאים אינו מהווה 

 פרמטר לבחינת סבירות ההכנסה שנובעת לביאנקה מהשכרת הדירות.

 רה של כל דירה.משך זמן ההשכ (1

 שיפוצים ו/או תיקונים שבוצעו בדירות. (2

 שינויים ביכולת הפיננסית של השוכרים. (3

 מחירי השכרה במרכז הארץ לעסקים. (4

 היקף הוצאות הפרסום ביחס להכנסה משכירות. (5

 

 (. נקודות 1.5) נמק את בחירתךובחר את התשובה הנכונה   :נדרש

 לא יינתן ניקוד עבור תשובה לא מנומקת.

 

 

  'גחלק 
 

רוברטו החליטה על מבצע הנחות ללקוחותיה כדלקמן:  פיצה טבעונית נמכרת בהנחה  הפיצריי

 .  14%ופיצה מרגריטה נמכרת בהנחה  בשיעור של  15% -ל 5%הנעה בין 

 הפיצות נמכרות בקופסאות סגורות בלבד.

 : 2020ת רוברטו, לשנ הלהלן נתוני מכירות פיצה טבעונית ופיצה מרגריטה, של פיצריי

לאחר  ש"ח 55קופסאות של פיצה טבעונית. פיצה טבעונית נמכרת ללקוח במחיר של    955נמכרו  

 הנחה.

 ש"ח 35קופסאות של פיצה מרגריטה. פיצה מרגריטה נמכרת ללקוח במחיר של   1,250נמכרו  

 לאחר הנחה.

מכר של פיצה  מסך עלות 65%והיא מהווה ₪,  32,000 -עלות המכר של פיצה טבעונית הינה 

 טבעונית ופיצה מרגריטה.  

 

 להלן נתונים על מלאי בקבוקי מיץ רימונים בלבד: 

 בקבוקים.  650 -מלאי פתיחה 

 בקבוקים.   0  -מלאי סגירה 

 ₪. 20בקבוק מיץ רימונים נמכר ללקוח במחיר של 

 

 : במקרים בהם מופיע טווח מחירים יש לקחת ממוצע.הערה

 

 :נדרש

 נקודה( 1מכירת פיצה טבעונית לפני מתן הנחה ללקוחות? )חשב מהו הרווח מ .1

 נקודה( 1לפני מתן הנחה ללקוחות?  חשב מהו הרווח ממכירת פיצה מרגריטה .2

לו כל לקוח הרוכש פיצה טבעונית  ,כיצד ובכמה ישתנה סך המחזור של פיצרייה רוברטו .3

 נקודה( 1יקבל חינם בקבוק מיץ רימונים?  )
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 5פתרון במחברת  

 

  %10 –התאמות  – 5מספר  שאלה

 

לאירועים , צילי קונה את המוצרים מהספקית גילי . יתרת כרטיס  עוגותצילי בעלת עסק למכירת 

 בחובה . 37,800הוא  31.5.20צילי בספרי גילי ליום 

 

 : 2020להלן אירועים שהתרחשו במהלך חודש מאי 

 

 חוב. ל חשבוןעבמזומן ₪  5,000  צילי שילמה לגילי – 1.5

 5,000זכות : קופה      5,000 ספק חובה :   -נרשם בספרי צילי 

 5,000 לקוחזכות :      5,000  קופהחובה :    -נרשם בספרי גילי 

 

 .₪ 20,000 בעלות של  בהקפה נרכשה סחורה – 8.5

 2,000זכות : קופה      2,000חובה : קניות   -נרשם בספרי צילי 

 2,000זכות : מכירות      2,000חובה : לקוח     -נרשם בספרי גילי 

 

  .₪ 8,400בסך  הוחזרה סחורה בעלות  – 21.5

 8,400זכות : ספק      8,400ספק ל החזרחובה :   -נרשם בספרי צילי 

 4,200לקוח מ החזרזכות :      4,200חובה : לקוח    -נרשם בספרי גילי 

 

 ₪ .  1,000למילי בסך  גילי נתנה הנחה – 27.5

 טרם נרשם  -נרשם בספרי צילי 

 2,000 הנחה ללקוחזכות :      2,000 צילי חובה : לקוח    -נרשם בספרי גילי 

 

 ₪ . 600גילי חייבה את צילי בריבית בסך  – 31.5

 טרם נרשם  -נרשם בספרי צילי 

 600זכות : מכירות      600חובה : קופה     -נרשם בספרי גילי 

 

 :נדרש
 

 נקודות(. 5) 31.5.2020לערוך התאמת ספק/לקוח ולקבוע את היתרה )הנכונה( הנכונה ליום  .1

 נקודות(. 4)לרשום את פקודות היומן הדרושות בספרי החברות   .2

 (נקודה 1? ).202031.5בספרי צילי ליום  הלא מותאמתמהי היתרה   .3

 

 

 המע"ממרכיב יש להתעלם מ •
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 6פתרון במחברת  

 

  15% –עלות המכר – 6 שאלה מספר

     

 יש להתעלם ממרכיב המע"מ. •
 

 2-1נתונים לשאלות 
 

"(, היא חברה מסחרית. להלן נתונים מספרי החברה החברהחברת הכוח העולה בע"מ )להלן: "

 :2020לשנת 

 מחיר מכירה ליחידה עלות ליחידה יחידות תאריכים פרטים

  42 20,000 1.1.2020 מלאי פתיחה

  47 60,000 1.4.2020 רכישה 

 58  30,000 1.7.2020 מכירה

  50 40,000 1.8.2020 רכישה

  52 20,000 1.10.2020 רכישה

 65  90,000 31.12.2020 מכירה

 

 עלות המלאי נקבעת לפי שיטת נרי"ר )נכנס ראשון יוצא ראשון(.  .1

 (נקודות 2? )2020מהו הרווח הגולמי של החברה שיוצג בדוח רווח והפסד לשנת 

 

 בהנחה שעלות המלאי נקבעת לפי שיטת ממוצע משוקלל נע,  .2

 (נקודות 2? )2020מהי עלות המכר של החברה שתוצג בדוח רווח והפסד לשנת 

 

 
 3 - 6נתונים לשאלות 

שיווק של כיורים וכלים בעוסקת בייבוא ו"( החברהבע"מ )להלן:" עיצוב זה אנחנו חברת

 סניטריים.

 :2020של החברה במהלך שנת להלן פרטים על חלק מעלויותיה 

 .האמריקני החברה מייבאת כיורים מיוחדים מספק בארה"ב. התשלום מתבצע במטבע הדולר

 תנאי התשלום לספק הינם כדלהלן: 

 במועד ההזמנה  50%

 חודשיים לאחר מועד ההזמנה –במועד קבלת הסחורה  50%

 

ף את קו המוצרים ומעניק חודשים הוא מחלי 6הספק מייצר את הכיורים בסדרות, כאשר מדי 

הזמינה החברה כיורים בשני מועדים, בכל מועד סדרה  2020לסדרה שם מיוחד. במהלך שנת 

 אחרת:

 סדרת "הבית הנעים" -$  300,000הזמנת כיורים בעלות של  -  1.3.2020

 סדרת "פינוק בבית"  -$  800,000הזמנת כיורים בעלות של  – 1.9.2020
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 ר המכירה של הכיורים על פי הנוסחה הבאה:החברה קובעת את מחי

 * עלות 1.75מחיר מכירה = 

 

 )מונחי עלות(.₪  200,000  - הוצג במאזן ב 31.12.2019מלאי הכיורים ליום 

 

 מלאי הכיורים היה כדלהלן: 31.12.2020 –בספירת מלאי ב 

 מוצרים פגומים 25%ומתוך זה  –ממלאי הפתיחה  20%

 פגומים 5%מתוכם  – 1.3.2020מההזמנה של  40%

 1.9.2020מההזמנה של  60%

 

כתוצאה מקריסת קיר  2020  המוצרים הפגומים הם כיורים שניזוקו במהלך חודש מאי •

 מעלותם. 50% הינומוצרים אלה שווי  במחסני החברה וטרם נמכרו ,

 

 :2020להלן פרטים על שער החליפין של הדואר ביחס לשקל בשנת 

 

 31.12.2020 1.12.2020 1.11.2020 1.9.2020 1.6.2020 1.5.2020 1.3.2020 תאריך

 4 3.9 4.3 4.1 3.9 3.8 3.6 דולר

 

 (נקודות 4? )31.12.2020כיצד יוצג המלאי במאזן ליום  .3

 

 (נקודות 3? )2020. מה היה מחזור המכירות במהלך שנת 4

 

 הוא        ר המכירות ומחזו מהמכירה, 40%אחוז הרווח הגולמי הוא , הנח כי בלבד. בסעיף זה 5

 (נקודות 2? )ערך המלאי הסופימהו  )הקניות ומלאי הפתיחה ללא שינוי(  ,4כפי  שחושב בשאלה     

 

 החלה החברה לייצא לאירופה. מחיר המכירה נקוב במטבע היורו. 2020. הנח כי בשנת 6

 ולר ביחס לשקל   ירד ערכו של מטבע היורו ביחס לשקל בעוד שערכו של הד 2020במהלך שנת     

 עלה.     

 (נקודות 2כיצד יושפעו הרווח הגולמי, מחזור המכירות והמלאי? )    

 מלאי    מחזור המכירות    רווח גולמי                

 גדל                                           קטן                       גדל             .א

 גדל                                           גדל                     גדל                        .ב

 קטן                                           קטן          קטן                                 .ג

 גדל קטן                                                      קטן                               .ד
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 7תרון במחברת  פ

 

 20% –נושאים כללים – 7שאלה מספר 

 
 נקודות(  5)  -  7.1שאלה  

 
  .1.1.2018"  הוקמה בתאריך מייקל & דוביחברת "

 ביום הקמתה הנפיקה החברה את המניות הבאות:

 תמורה כוללת בש"ח מספר מניות 

 500,000 250,000 ש"ח ע.נ.                   1מניות רגילות 

 140,000 70,000          2%ש"ח ע.נ.  1מניות בכורה א' 

 60,000 60,000 4%ש"ח ע.נ.  1מניות בכורה ב' 
 

 :להלן נתונים נוספים ביחס לחברה

 ₪, 183,000הינו   2018* הרווח הנקי של החברה לשנת   

 ₪, 360,000הינו   2019הרווח הנקי של החברה לשנת      

 ₪ . 520,000הינו  2020ל החברה לשנת והרווח הנקי ש    

 ₪. 940,000הסתכם בסך של  1.1.2020*  יתרת ההון העצמי של החברה ליום 

 

 :2020להלן פעולות שאירעו בשנת 

 ש"ח ע.נ. כל אחת,   1מניות רגילות בנות  182,000הנפיקה החברה   23.3.2020 - * ב

                   ש"ח.            300,000תמורת סכום כולל של      

 לשנתיים.₪   250,000החברה לקחה הלוואה בסך  15.5.2020* 

   לכל בעלי המניות הרגילות  50%הכריזה וחילקה החברה מניות הטבה בשיעור   31.7.2020* ביום 

 בלבד.   

 ₪. 220,000שנים תמורת  5למשך  4%הנפיקה החברה אגרות חוב  3.9.2020* ביום 

 ₪. 101,000יצרה החברה קרן הון למטרה כללית בסך   10.10.2020* ביום 

 לבעלי מניות בכורה א' ,  1:3החליטה החברה על חלוקת מניות הטבה ביחס  4.11.2020*  ביום 

 אך בסופו של דבר ויתרה על רעיון חלוקת מניות ההטבה.       

   בסך של  המניותחילקה החברה לראשונה מיום הקמתה דיבידנד לכל בעלי  11.12.2020* ביום 

 ש"ח.  200,000   

 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד נוסף לכל בעלי מניותיה שיתקיים  30.12.2020* ביום 

 ₪.  400,000בסך של  1.2.2021ביום    

 * מניות בכורה א'  אינן צוברות ואינן משתתפות.

 * מניות בכורה ב' צוברות ואינן משתתפות.       

 ה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב.* החברה הינה חבר

 .2020* לחברה לא היו פעולות הוניות נוספות )מעבר לאמור לעיל( בשנת 
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 :נדרש

 נקודות( 2)  ?31.12.2020מהי יתרת ההון העצמי של החברה ליום . 1

 נקודות( 2)? 2020מהו סכום הדיבידנד שקיבלו בעלי המניות הרגילות בשנת . 2

 ,31.12.2020חולק בפועל ביום  30.12.2020בידנד שהוכרז ביום בהנחה  שהדי . 3

 )חצי נקודה(? 2020מהו סכום הדיבידנד שיקבלו בעלי מניות בכורה א' בכל שנת      

 )חצי נקודה(? 2020מהו סכום הדיבידנד שיקבלו בעלי מניות בכורה ב' בכל שנת      

 

 
 נקודות( 4) -  7.2שאלה 

                
 העוסקת במתן ייעוץ ומכירת ערכות, "שוקו"תונים אשר שימשו את חברת להלן נ

 : 31.12.2020בעריכת דו"ח על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום 

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 .2020לשנת  הנח/י כי אין נתונים נוספים המשפיעים על דוח תזרימי המזומנים של החברה   •

 תזרים מזומנים שלילי מוצג כסכום שלילי. יובי מוצג כסכום חיובי,תזרים מזומנים ח   •

 

 : נדרש

 

 נקודות( 2)? 31.12.2020מהו דוח תזרים המזומנים בגין פעילות מימון לשנה שהסתימה ביום    .1

 ( נקודות 2)? 31.12.2020לשנה שהסתימה ביום  השקעהמהו דוח תזרים המזומנים בגין פעילות    .2
 

 

 

 
 
 

 

 ש"ח פרטים

 196,000 2021לחלוקה בפברואר  31.12.2020הכרזת דיבידנד ביום 

 80,000 גידול בלקוחות 

 650,000 1.7.2020תמורה ממכירת קרקע ביום  

 415,000 31.03.2020רכישת ציוד ביום 

 212,000  31.7.2020דיבידנד שהוכרז וחולק ביום 

 75,000 מתן הלוואה למנהל החברה

 174,000 גידול במלאי

 120,000 פחת והפחתות

 185,000 שנים 7 -ל 5%הנפקת אגרות חוב 

 350,000 מתן הלוואה לחברה קשורה

 100,000 קבלת הלוואה מהבנק

 457,000 1.7.2020רווח הון ממכירת קרקע ביום  

 422,750 רווח נקי השנה

 188,000   2019שהוכרז בשנת  12.2.2020תשלום דיבידנד  ביום 
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 נקודות( 4) -  7.3שאלה 
 
  .794,000₪ תמורת  מכונה  שמשון"" חברת  רכשה 1.6.2018 ביום  

 המופחתת. העלות בסיס את סעיף הרכוש הקבוע, על בדוחותיה הכספיים מציגה החברה  

 שנים לפי שיטת סכום ספרות  8הכספיים למשך  בדוחותיה המכונה את מפחיתה החברה  

 השנים )עולה( .    

 ישר. לפי שיטת הקו שנים 7 פני על המכונה ופחתתלצורכי מס מ  

 ₪ . 154,000ערך הגרט של המכונה הוא   

  את  מכרה החברה ה, קורונבשל תחילת התפשטות נגיף ה מתוכנן בלתי באופן 1.4.2020  ביום  

 ₪ . 600,000המכונה תמורת   

 ₪ . 15,000לחברה התהוו הוצאות משפטיות בגין המכירה בסך  

 .25%, ומס רווח הון הינו  20%חברות הינו  מס שיעור הנח כי  

 

 :נדרש

  נקודות( 2) ? 31.12.2019ליום  המכונה בגין למס העתודה יתרת מהי. 1

 ( נקודות 2) ?2020מהו רווח / הפסד ההון שנרשם בדוח רווח והפסד של החברה בשנת . 2

 הנחה שכל הנתונים האחרים ,וב 1.4.2020הנח כעת כי החברה לא מכרה את המכונה  ביום . 3

 נקודה( 1)? 2021ללא שינוי ,מהו הפחת השנתי שירשם בדוח הרווח והפסד לשנת     

        

 
 נקודות( 2)  -  .47שאלה 

 
 בע"מ: וניל" –שוקו "של חברת  31.12.2020נתונים מתוך מאזן הבוחן ליום מספר להלן 

 
 ש"ח 

 180,000 הוצאות מראש
 240,000 הוצאות לשלם

 28,450 מזומנים
 440,000 לקוחות /חייבים 

 12,300 1.1.2020יתרת פתיחה ליום  -הפרשה לחובות מסופקים 
 700,000 הכנסות ממכירות

 550,000 רכוש אחר
 

 מיתרת הלקוחות. 4%נתון: החברה מפרישה לחובות מסופקים לפי אומדן של 

 לא התגלו חובות אבודים. 2020במהלך שנת 

 

 :נדרש
 

 ? 2020יירשם בסעיף הוצאות לחובות מסופקים בדוח רווח והפסד של החברה לשנת  מה
 

 ש"ח. 29,900   א.

 ש"ח. 5,300   ב.

 ש"ח. 12,300    ג.

 ש"ח.   15,700   ד.

 ש"ח. 17,600   ה.
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 נקודות( 2) - .57שאלה 

 ,2020לשנת  "ליאור"חברת בעת הכנת הדוחות הכספיים של 

 ₪ .  100,000ת ערך מלאי בספריה בסך ביריד היא החליטה להכיר

 

 בנוגע להשפעת ירידת ערך המלאי על הדוחות הכספיים של החברה: םהיגדי 5להלן 

 )באופן ישיר ובאופן עקיף(.

 ההכנסות יקטנו והרווח הנקי יקטן. .1

 ההון העצמי יקטן. .2

 תזרים מזומנים נטו מפעילות שוטפת יקטן. .3

 היחס השוטף יקטן. .4

 ח הנקי יקטנו.הרווח התפעולי והרוו .5

 

 ?אלו היגדים הם הנכונים  

  1,3,4,5היגדים  .א

  4,5היגדים  .ב

 2,3,4,5 יםהיגד .ג

 2,4,5 יםהיגד .ד

 אף תשובה אינה נכונה. .ה

 
 
 

 נקודות( 2) - 7.6שאלה 
 

בע"מ העוסקת בייצור מוצרי  ""ברקורשמה חברת  2020בעת הכנת הדוחות הכספיים לשנת 

ש"ח. לאחר בדיקה נוספת של יועץ המס של  180,000ספורט,  הוצאות פחת בגין מכונה בסך 

 בלבד.₪  140,000החברה, התגלה כי נעשתה טעות וכי למעשה הוצאות הפחת הן בסך של  

                                                                    .החברה תיקנה את הטעות

                                   הנח כי שיעור המס הוא אפס.                        

 :להלן מספר טענות שהועלו כתוצאה מהתיקון שעשה יועץ המס בסעיף הוצאות פחת המכונה

 הרווח הגולמי קטן. .1

 ₪. 40,000 -. תזרים מזומנים מפעילות השקעה קטן ב2

 ₪. 40,000 -. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת גדל ב3

 שווי מזומנים.. לא היה שינוי במזומנים וב4

 ₪. 40,000 -. מזומנים ושווי מזומנים גדלו ב5

 

 מהי הטענה הנכונה ביותר?   :נדרש

 נכון 2משפט   א.

 נכונים 3ו  1משפטים   ב.

 נכון  4משפט   ג.

 נכונים 4ו  2משפטים  ד.

 נכונים 5ו  2משפטים  ה.


