
 
 
 

 שאלון בחינה בחשבונאות ליועצי מס

 2018מועד יולי 

 
 

 :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.

 
הערה: נא לפתור את השאלות במחברות המתאימות 

 בלבד!!!
 

 
 במחברת א'יש לפתור    -   1,2ס' שאלות מ

 במחברת ב'יש לפתור    -  3,4שאלות מס'  

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

 

 בהצלחה !!!
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 'פתרון במחברת  א

  %20 –דוחות כספיים – 1שאלה מספר 

 חלק א

 להלן הדוחות הכספיים של חברת "דודידו":
 

 :31.12 תאריךמאזן ל
 

 2016 2017 סיבפא 2016 2017 אקטיב
 התחייבויות שוטפות נכסים שוטפים
מזומנים ושווי 

 מזומנים
 55,000 132,518 אשראי לזמן קצר 40,000 34,002

 89,000 ? ספקים 15,000 ? ניירות ערך סחירים
 --- 678 ריבית לשלם 132,000 ? לקוחות

 –חלות שוטפת 
 הלוואה לקבל

 –חלות שוטפת  --- ?
 הלוואה לשלם

? --- 

סה"כ התחייבויות  141,000 ? מלאי
 שוטפות

? 144,000 

    --- ? ריבית לקבל
סה"כ נכסים 

 שוטפים
 התחייבויות שאינן שוטפות 328,000 451,000

 32,000 ? הלוואות לזמן ארוך   
 195,000 172,700 אג"ח נכסים שאינם שוטפים

סה"כ התחייבויות  235,000 327,000 רכוש קבוע
 שאינן שוטפות

? 227,000 

 371,000 ? סה"כ התחייבויות 27,000 17,500 רכוש אחר
    --- ? הלוואה שניתנה

סה"כ נכסים 
 שאינם שוטפים

   הון: 262,000 ?

 100,000 100,000 הון מניות   
 119,000 ? עודפים   
 219,000 ? סה"כ הון   
      

 590,000 ? סה"כ פאסיב 590,000 ? סה"כ אקטיב
 

 :2017רווח והפסד לשנת  דוח
 

 650,000 מכירות

 (460,000) עלות המכירות

 190,000 רווח גולמי

 (25,000) הוצאות מכירה ושיווק

 (30,000) כהוצאות הנה"

 (18,000) הוצאות תפעוליות

 117,000 רווח תפעולי

 ? הוצאות / הכנסות מימון

 ? הוצאות / הכנסות אחרות

 ? רווח/ הפסד לפני מסים

 (23,026) מסים על הכנסה
 ? רווח נקי
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 :נתונים נוספים
 .0.8הוא  2017היחס המהיר בשנת   .1

 .365מספר הימים בשנה  .2

 ₪. 6,000 –הוחזרו מוצרים בסך ₪,  4,000 –הנחות שניתנו ללקוחות  .3

 .142,500יתרת הלקוחות הממוצעת  היא  .4

 .4%התקבלה הלוואה מבנק, בריבית שנתית של  1.5.2017 תאריךב .5

 .1.6.2017 –תשלומים שווים מדי חודש, החל ב  120 –קרן ההלוואה תוחזר ב 

 הריבית משולמת יחד עם ההחזר החודשי.

 .7%בריבית שנתית של ₪,  180,000ניתנה הלוואה למשה בסכום של  1.6.2017 תאריךב .6

 .1.8.2017 –, החל ב שווים תשלומים דו חודשיים 60 –ההלוואה תוחזר ב 

 יחד עם ההחזר החודשי. הריבית משולמת

 .2.1.2017 –הוחזרה ב  31.12.2016 תאריךההלוואה לזמן ארוך במאזן ל .7

 המניות במאזן נסחרות בבורסה. להלן שערי המניות: .8

 למניה₪  12 – 31.12.2016

 למניה₪  11.7 -     1.4.2017

 למניה₪  13   – 1.10.2017

 למניה₪  12 – 31.12.2017

 מניות. 500נרכשו  1.10.2017 תאריךמניות וב 250נמכרו  1.4.2017 תאריךב

 :נדרש
 נקודות( 2). מהו מלאי הסגירה? )לפי מלאי ממוצע( 2.5הוא  2017מחזור המלאי בשנת  .1

 נקודות( 3)? 2017מהו סכום הוצאות / הכנסות מימון לשנת  .2

 ? )לפי יתרת ספקים ממוצעת(  2017 מהו יחס ספקים בשנת  .3

 נקודות( 2) יש ללוות את התשובה בחישוב

 נקודות( 2) ?2017מהו סכום התקבולים מלקוחות בשנת  .4

 נקודות( 2) ?2017מהו סכום הוצאות / הכנסות אחרות לשנת  .5

 נקודות( 2) מהי התשואה על ההון? .6
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 :בחלק 

 להלן נתונים מתוך הדוחות הכספיים של חברת מושמוש: .1

 2017 2016 2015 2014 

 100,000 90,000 80,000 70,000 רווח תפעולי

 400,000 300,000 228,571 175,000 הכנסות ממכירות

 

לאור הירידה ברווח התפעולי ובמחזור המכירות, ניתן לקבוע שגם הרווח הנקי  .א

 נקודות( 2)יורד משנה לשנה. חווה דעתך. 

 לאור הנתונים שלפניך, מהי המגמה המשתקפת בחברה? .ב

 נקודות( 3)  .יש ללוות את התשובה בחישוב וניתוח

 

 .1 –היחס המהיר של העסק "מוטי מנועים" גדול מ  .2

 לקראת סוף השנה רכש העסק מלאי באשראי ספקים.

 נקודות( 2) מה תהיה ההשפעה על היחס השוטף?
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 'פתרון במחברת  א

  10% –בסיסי דיווח – 2שאלה מספר 

 להלן יתרות רלוונטיות מכרטיסי עזר של חברת "סיסי" בע"מ:
 

 31.12.2017יתרת סגירה  1.1.2017 יתרת פתיחה 

 158,300 97,200 משאית הובלה

 ? ? הלוואה לחברת "ליאון"

 95,300 142,400 ספקים

 100,000 90,000 מלאי

 38,500 32,500 הכנסות ביטוח מראש

 322,400 234,700 לקוחות

 350 ? הכנסות ריבית לקבל

 29,600 42,600 הוצאות משפטיות לשלם

 
 תאריךנים חלקיים מדוח רווח והפסד של חברת "סיסי" בע"מ לשנה שהסתיימה בלהלן נתו

 על בסיס מזומן: 31.12.2017
 

 --- 261,700 קניות

 856,900 --- מכירות

 --- 26,000 הוצאות משפטיות

 ? --- הכנסות ריבית מהלוואה לחברת "ליאון"

 12,400 --- הכנסות מביטוח

 
 :נתונים נוספים

עלותה המופחתת של המשאית ₪.  89,400משאית שבבעלותה בסכום של החברה מכרה  .1

החברה רכשה משאית בעלות של  31.12.2017 תאריךב₪.  90,600המכירה היא  תאריךל

. החברה שילמה במזומן עבור רכישת המשאית וקיבלה את התמורה ממימוש 158,300

 המשאית במזומן.

רונות כלל מנהל החשבונות של החברה השנים האח 5 –יועץ המס של החברה גילה כי ב  .2

השייך לחברה אחרה השותפה עימה ₪  30,000במלאי סגירה של כל שנה, מלאי של 

 במחסן.

 10 –נתנה החברה הלוואה לחברת "ליאון". ההלוואה תוחזר ב  1.5.2017 תאריךב .3

. שיעור הריבית השנתית 1.6.2017 –לכל חודש( החל מה  1 -תשלומים חודשיים שווים )ב

 . כל תשלום כולל ריבית שהצטברה על יתרת הקרן הבלתי מסולקת.7%הנקובה הינו 

 :נדרש

, תוך התייחסות 31.12.2017 תאריךערוך דוח רווח והפסד על בסיס מצטבר לשנה שהסתיימה ב

 להשפעת השינויים בכל אחד מסעיפי המאזן ותוך התייחסות לכל סעיפי הנתונים הנוספים.

 ים. תשובה נכונה ללא הצגת חישובים לצידה, לא תזכה בניקוד.יש לצרף חישובים מפורט
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 'ב  במחברת פתרון

  10% –קבוע רכוש – 3 מספר שאלה

 

 חלק א'

 .המשמשות את עסקה לעריכת דין. לרחל שתי מכוניות משרד עצמאילרחל 

נרכשה  ,ירוקה ,השנייההמכונית ו 01.07.2010 תאריךנרכשה ב ,כחולה ,המכונית הראשונה

 .01.01.2013 ךתאריב

 למרות הפרשי השנים, שתי המכוניות נרכשו בסכום זהה.

 הקו הישר, ללא גרט.שנים, לפי שיטת  10המכוניות הופחתו על פני 

 את ספרי העסק ומצא כי:  יועץ המסבחן  01.07.2016 תאריךב

 ₪.  230,000העלות המופחתת המופיעה בספרי העסק לתום שנה קודמת היא  .1

 ת הפחת של המכוניות מקו ישר לסיכום ספרות יורד.יש לשנות את שיט .2

   .תאריךשנים מאותו  4.5היא  ,הכחולה ,היתרת חיי המכונית הראשונ .3

 ₪.  20,000ערך גרט של  ,הירוקהלמכונית השנייה,  .4

הוחלפה המכונית הראשונה הכחולה בחברת טרייד אין. רחל הוסיפה סכום  01.10.2017 תאריךב

 ₪.  250,000כונית אדומה ששוויה הוא וקיבלה מ₪  120,000של 

 

 :נדרש

 (נקודות 4.5)  ? 2016מהי העלות המופחתת לתום  .1

 (נקודה 1)  ?מהו  רווח/הפסד הון מעסקה זו  .2

 (קודותנ 2.5)  ? 2017מהי יתרת העלות המופחתת של הרכבים בספרי העסק לתום  .3

 

 חלק ב'

 ע צהוב.מיכל בעלת עסק לאדריכלות. למיכל מכונית אחת בעסק, בצב

שנים,  10אורך חיי המכונית ₪.  120,000בעלות של  01.01.2015 תאריךמיכל רכשה את המכונית ב

 קו ישר.

 1,500צבע כתום. עלות הצביעה היתה החליטה מיכל לצבוע את המכונית ל 01.01.2016 תאריךב

.₪ 

פת הגלגלים החליפה מיכל את ארבעת גלגלי המכונית בשל בלאי. עלות החל 01.01.2017 תאריךב

 ₪. 2,000היתה 

- החליפה מיכל את מערכת המנוע במכונית, דבר שהאריך את חיי המכונית ב 01.01.2018 תאריךב

 ₪. 30,000שנים נוספות. עלות ההחלפה   5

 :נדרש

 (ודותנק 2).  2018חשב את הפחת לשנת 
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 'פתרון במחברת  ב
 

  %15 –ביקורת לצרכי מס – 4שאלה מספר 
 

  נקודות( 4) - ' אחלק 

דירות להשכרה בישראל. גברת נדין פנתה אליך וסיפרה לך  20גברת נדין תושבת צרפת ובבעלותה 

ההשכרה בישראל, העביר אליה בשנה שעברה סכומים בגין השכרת  יכי הנציג אשר מטפל בעניינ

 אמורה לקבל. היתה הדירות בישראל, שלדעתה נמוכים ממה ש

 ת ע"י נציגה.ות סבירות ההכנסות המדווחגברת נדין מבקשת ממך שתבדוק א

 ציין ארבע בדיקות אשר תבצע לצורך כך. :נדרש

 

 

 

 נקודות( 2)  - 'בחלק 

חברת "טעים" בע"מ החלה לייצר את החטיף "טעם". החטיף "טעם" נמכר כאשר הוא ארוז 

 ₪.  635,000שקיות בסכום של  2017בשקית. חברת "טעים" בע"מ רכשה במשך שנת 

 ת נאותות הרישום בספרים איזו בדיקה נדרשת:לשם בדיק

 בדיקת סעיף המלאי במאזן בלבד. (1

 בדיקת סעיף עלות המכר וסעיף הוצאות מכירה. (2

 בדיקת סעיף הוצאות המכירה בלבד. (3

 בדיקת סעיף עלות המכר וסעיף המלאי. (4

 בדיקת סעיף עלות המכר בלבד. (5

 .נמק את בחירתךו:  בחר את התשובה הנכונה נדרש

 

 

 נקודות( 9) – ג'חלק 

 במפעל  בדרום הארץ מייצרים ארונות למטבח. במפעל מייצרים שני סוגי ארונות:

 ארונות מעץ אלון וארונות מעץ דובדבן.  גוף הארונות משני הסוגים מיוצר מעץ סיבית.

 :2017להלן נתונים לגבי המפעל בשנת המס 

 ידיות. 30 -עץ סיבית, ולוחות  23לוחות עץ אלון,  35לייצור ארון מעץ אלון דרושים   .1

 ת.ידיו 24 -לוחות עץ סיבית, ו 20לוחות עץ דובדבן,   28לייצור ארון מעץ דובדבן דרושים 

 12עלות עץ סיבית הינה ₪.  30עלות לוח עץ דובדבן הינה ₪.  20עלות לוח עץ אלון הינה  .2

.₪ 

 10% לוחות מעץ דובדבן נחתכים במפעל. החיתוך הינו תהליך מורכב וכתוצאה ממנו .3

 מלוחות עץ דובדבן אינם ניתנים לשימוש.  

מהידיות בכל אריזה  2%לאריזה. ₪  120ידיות בעלות של   50הידיות נקנות באריזות של  .4

 ניתנות לשימוש בגלל פגם בייצור. ןאינ
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₪,  420,000 -כולל קניות כדלקמן: לוחות מעץ אלון  רווח והפסדסעיף הקניות בדוח  .5

₪  414,000 -לוחות מעץ סיבית ₪,  147,600 -ידיות ₪,  966,000 -לוחות מעץ דובדבן 

 משמשים לארונות עץ אלון(.  40%)מזה 

 במפעל לא היה מלאי פתיחה ולא מלאי סגירה מכל סוג של לוח עץ. .6

 ידיות. 5000 -בספרי המפעל נרשם מלאי פתיחה של ידיות  .7

 שעור הרווח הגולמי במפעל הינו כדלקמן: .8

 מהעלות 70% -ארונות מעץ אלון 

 ממחיר המכירה 47% -ארונות מעץ דובדבן 

כמו כן נכלל  בדיווח ₪.  3,100,000הינו     2017המחזור המדווח ע"י המפעל לשנת המס  .9

 בספרי המפעל כי לא קיים מלאי סופי מכל סוג שהוא.

 

 

 

 :נדרש

 בדוק את סבירות המחזור ועלות המכר המדווחים בהתחשב בנתונים הנ"ל. נמק והסבר תוך

  חישובים מפורטים, מהן מסקנותיך. צירוף

 . מסקנות שאינן מלוות בחישובים לא יתקבל ניקוד בגינן

 .בתשובתך התעלם ממרכיב המע"מ
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 'גפתרון במחברת  

 

  %10 –התאמות  – 5שאלה מספר 

 

רטיס "ספק יתרת כקית תמי. עמי בעלים של חנות מוצרי ספורט, עמי קונה את המוצרים מהספ

 בזכות.₪  42,370היא  31.5.2018 תאריךתמי" בספרי עמי ל

 )יש להתעלם ממרכיב המע"מ(: 2018מאי חודש הפעולות שהתרחשו במהלך  כללהלן 

 

 בהקפה.₪  50,000  - קנה עמי סחורה  ב 2/5 תאריךב

 50,000זכות : ספק         50,000קניות חובה :   -נרשם בספרי עמי  

 50,000זכות  : מכירות        50,000חובה : לקוח    -מי  נרשם בספרי ת

 

 חוב . על חשבוןבמזומן ₪  70,000שילם עמי לתמי  7/5 תאריךב

 70,000זכות : ספק  תום         70,000קופה חובה :   -נרשם בספרי עמי  

 70,000זכות  : לקוח        70,000חובה : קופה    -נרשם בספרי תמי  

 

 בהקפה.₪  45,000  - קנה עמי סחורה  ב 14/5 תאריךב

 45,000זכות : מכירות             45,000ספק חובה :   -נרשם בספרי עמי  

 450,000זכות  : לקוח        450,000חובה : קניות    -נרשם בספרי תמי  

 

 לעמי .₪   4,000נתנה תמי הנחה מסחרית של  21/5 תאריךב

 4,000זכות : קניות        4,000ה מספק הנחחובה :  -נרשם בספרי עמי  

 4,000זכות  : לקוח                4,000חובה : קניות    -נרשם בספרי תמי  

 

 ₪ .  460חייבה תמי את עמי בריבית בסך  30/5 תאריךב

 טרם נרשם -נרשם בספרי עמי  

 460זכות  : הכנסות ריבית               460חובה : עו"ש    -נרשם בספרי תמי  

 
 

 :נדרש
 נקודות( 4) .31.5.2018 תאריךמצא את היתרה המותאמת בספרי עמי ליליון התאמה וערוך ג .א

 (נקודות 4) .רשום פקודות יומן בספרי עמי ובספרי תמי  .ב

 נקודה( 1) .לפני גיליון ההתאמה 31.5.2018 תאריךמצא את יתרת כרטיס עמי בספרי תמי  ל .ג

 נקודה( 1). 1.5.2018 תאריךכרטיס תמי בספרי עמי למצא את יתרת  .ד
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 'פתרון במחברת  ג

 

  15% –עלות המכר – 6שאלה מספר 

     

  'חלק א
 

, החברה פועלת במבנה ועוסקת בייצור ריהוט משרדי 2012 חברת "תודה לך גורדי"  הוקמה בשנת
 בתל אביב.  42ברחוב פינסקר 

 
 : 31.12.2015 תאריךלהלן מאזן בוחן ל

 
 יתרה כרטיס יתרה כרטיס יתרה כרטיס יתרה כרטיס

הוצאות  155,000 מכונות
 ריבית

הלוואה  1,200,000 מבנה 8,000
 מהבנק

120,000 

פחת נצבר 
מבנה 

(1.1.15) 

החזר  144,000
לספק 

 חומרי גלם

מלאי  22,000
תוצרת 
בעיבוד 

(1.1.15) 

פחת נצבר  ?
מכונות 

(1.1.15) 

32,000 

הוצאות 
 ארנונה

הוצאות  22,000
 משכורת

 50,000 הון מניות 80,000 קופה 80,000

קניות 
 חומרי גלם

הוצאות  532,000
 חרושת

מלאי  28,000
חומרי גלם 

(1.1.15) 

מלאי  62,000
מוצרים 

(1.1.15) 

70,000 

הנחה  240,000 כלי רכב
 ללקוח

הוצאות  6,000
 פרסום 

קניות כלי  ?
 עבודה

20,000 

כלי עבודה 
(1.1.15) 

פחת נצבר  ? מכירות 18,000
כלי רכב 

(1.1.15) 

 1,000,000 קרקע ?

הוצאות 
פרסום 
מראש 

(1.1.2015) 

הוצאות  ? עו"ש 3,000
 שווק

החזר  20,000
 מלקוח

17,000 

 
 : נתונים נוספים

 .10%פחת מכונות  .1

ורכב מנהלים ₪  140,000וכוללים  משאית בעלות של  1.1.2013 תאריךכלי הרכב נרכשו ב .2

 .(20%המשאית משמשת להובלת חומרי גלם למפעל )פחת שנתי ₪.  100,000  בעלות של

 (. 15%הרכב משמש את מנכ"ל החברה )פחת שנתי 

 )פעולת המכירה טרם נרשמה(. 1.10.2015  תאריךב₪  80,000רכב המנהלים נמכר תמורת  .3

 למוכרים. 20% , למנהלים ולפקידות 30% ,מהמשכורות הן לעובדי היצור 50% .4

 .2016עבור שנת ₪  2,000מתוכם ₪   12,000שולמו הוצאות פרסום בסך  2015בשנת  .5

את משרדי  35%את חנות המכירות ו 25%משטח המבנה משמש את מפעל הייצור,  40% .6

 .4%ההנהלה. פחת מבנה 

 ₪. 30,000 - 31.12.2015  תאריךמלאי כלי עבודה ל .7

 ₪. 75,000 - 31.12.2015 תאריךמלאי חומרי גלם ל .8

 לעומת מלאי הפתיחה.₪  20,000גדל ב  31.12.2015 תאריךרת בעיבוד למלאי תוצ .9

 ממלאי הפתיחה. 2גדל פי  31.12.2015 תאריךמלאי מוצרים ל .10

 מעלות המכר . 40%הרווח הגולמי בעסק הוא  .11
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 :נדרש
 נקודות( 3)?  2015מה היו הוצאות הפחת בעסק לשנת  .א

 נקודות( 3)?  2015מהו הרווח הגולמי לשנת  .ב

 נקודות( 3)?  2015הנקי לשנת  מהו הרווח .ג

 נקודות( 2)?  2015מה יתרת כרטיס מכירות לשנת  .ד

 נקודות( 2)?  2015מהן הוצאות המכירה לשנת  .ה
 
 
 
 
 

  'חלק ב
 

 2ממלאי הפתיחה, ומלאי פתיחה של חומרי גלם גדול פי  2כאשר מלאי סופי של מוצרים גדול פי 
 :  נקודות( 2)למי היא מלאי הסופי ניתן  לומר שההשפעה על הרווח הגוהמ
 

 הרווח הגולמי גדל .א

 הרווח הגולמי קטן .ב

 אין שינוי ברווח הגולמי .ג

 לא ניתן לדעת . .ד
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 'תרון במחברת  גפ

 20% –נושאים כללים – 7שאלה מספר 

 
    .17שאלה 

 3%ש"ח בריבית של  1,200,000הלוואה בסך   31.12.16 תאריך" בע"מ קיבלה במונדיחברת "

 ".אוצר לקשיש לשנה, מ"בנק

 שווים.שנתיים תשלומים  8-הקרן מוחזרת  לבנק ב

 .31.12.17  -  תאריךהתשלום הראשון ב

 הריבית משולמת לבנק כל חצי שנה על היתרה הבלתי מסולקת של קרן ההלוואה.

 .31.12כל  בוכן  30.6כל בהריבית משולמת 

 .30.6.2017   - תאריךהתשלום הראשון של הריבית ב

 צמודות לשער היורו.קרן ההלוואה והריבית 

 

 : להלן נתוני שער החליפין שקל/ יורו

 שער החליפין                              תאריך                                        

 .יורו 1-ל₪  4.0                                 1.1.17/     31.12.16                   

 יורו.  1-ל₪  4.1                                30.6.17                                       

                       יורו.      1-ל₪  4.3                                30.9.17                                       

 יורו.     1-ל₪  4.5                               31.12.17                                      

 יורו.                            1-ל₪  4.7                               31.03.18                                      

 יורו. 1-ל₪  4.8                                30.6.18                                       

 יורו.                            1-ל₪  5.0                          31.12.18                                      

 :נדרש

 בגין ההלוואה שירשמו בדוח הרווח והפסד  הוצאות המימוןמהן .   א      

 (נקודה 1)  ?7201בשנת של החברה               

 (נקודות 2) בקבוצת התחייבויות לזמן ארוך? 31.12.2017 תאריךאזן למה ירשם במ .ב

 (נקודות 2) ? 8201בשנת  שנרשמו בדוחות הכספיים שער סך הפרשי המה היו   .ג
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  7.2שאלה  

 ערך נקוב₪  10מניות רגילות  30,000(, 1.1.16הקמתה ) תאריךחברת "נטע" הנפיקה ב

 ₪. 500,000תמורת 

 עוד פעולות הקשורות להון העצמי. 2016זו, לא היו לחברה בשנת מלבד פעולה 

 ₪. 682,000הייתה  31.12.2016 תאריךיתרת ההון העצמי של החברה ל

 :2017להלן נתונים נוספים הקשורים לחברת "נטע"  בשנת 

 ערך נקוב ₪   1של   10%מניות בכורה  20,000הנפיקה החברה  1.1.17 תאריךב

 מניות הבכורה אינן צוברות ואינן משתתפות.₪.    20,000וקיבלה תמורתן 

 ערך נקוב ₪  1של  7%מניות בכורה  15,000הנפיקה החברה  2.1.2017 תאריךב

 מניות אלו צוברות ואינן משתתפות.₪.   15,000וקיבלה תמורתן 

 ערך נקוב, וקיבלה  ₪   10מניות רגילות  10,000החברה הנפיקה  1.6.17 תאריךב

 ₪. 120,000תמורתן 

 70,000יצרה החברה קרן הון כללית בסך  11.7.2017 תאריךב .₪ 

 208,000שנים וקיבלה  6 –ל  4%החברה הנפיקה אג"ח  20.8.2017 תאריךב ,₪ 

 רק לבעלי המניות הרגילות. 1 -ל 1וכן הנפיקה מניות הטבה ביחס 

 ערך נקוב.₪  10קיבל עוד מניה   –ערך נקוב ₪  10כל בעל מניה רגילה 

 " 400,000שנים בסך  5 -הלוואה ל 2017נטע" לקחה בתחילת ספטמבר  חברת .₪ 

 מכרה החברה את  ניירות הערך של חברת "ברזי" שהיו ברשותה  1.10.2017 תאריךב

 ₪. 77,000,  והפסידה עליהם   2016מאז אפריל 

  לכל בעלי המניות שלה.₪  90,000הכריזה וחילקה דיבידנד בסך   30.10.17 תאריךב 

 בסך  02.02.2018 תאריךהכריזה החברה על חלוקת דיבידנד ב 30.12.17 תאריךב

 רק לבעלי המניות הרגילות. ₪, 196,000

  852,000 – 2017הרווח  הנקי של חברת "נטע" לשנת .₪ 

 

 הנח כי לחברה לא היו כל פעולות נוספות מעבר לאמור.

 

 ת(נקודו 2) ? 31.12.2017 תאריךמהי יתרת  ההון העצמי של החברה ל .א

 נקודה( 2) ? 31.12.2017 תאריךמהו הון המניות הרגילות של החברה ל .ב

 דיבידנד לכל בעלי המניות של החברה.₪  50,000חולקו עוד  31.12.2017 תאריךהנח כי ב .ג

 נקודות( 2)? 2017כמה קיבלו בסך הכל בעלי מניות הבכורה בשנת 
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  7.3שאלה 

1. 
 ש"ח.  220,000הינו  2017" לשנת רזיבסעיף הלקוחות במאזנה של חברת "יתרת 

 ,יתה מכירה באשראי ללקוחיה 2017האחרון לשנת  תאריךלאחר בדיקה התברר כי ב

 אשר לא באה לידי ביטוי בסעיף לקוחות. ,₪ 10,000בגובה 

 ,₪ 230,000לפיכך, תוקנו הדוחות הכספיים של החברה ונרשם סעיף לקוחות בגובה של  

 אפס.הניחו שיעור מס   תחילה.שנרשמו ₪  220,000במקום  

והושמעו הטענות   בחברה התעורר ויכוח באשר להשפעה של שינוי זה על הדוחות הכספיים

 הבאות:

 

 ש"ח. 10,000 -, יגדלו ב2017יתרת מזומנים ושווי מזומנים, נכון לסוף שנת  .1

 לא יהיה שינוי במזומנים ובשווי מזומנים. .2

 ש"ח. 10,000 -יגדלו ב ,2017לשנת בדו"ח תזרים המזומנים ת מזומנים שנבעו מפעילות שוטפ .3

 .2017לשנת בדו"ח תזרים המזומנים  לא יהיה שינוי במזומנים שנבעו )שימשו( מפעילות שוטפת .4

 

 נקודות( 2) איזו/אילו מהטענות הנ"ל נכונה/ות?

 בלבד.  1. טענה  א

 .  3-ו1 . טענות  ב

 בלבד. 2. טענה ג 

 . 4 -ו 2. טענות  ד

 . כל הטענות שגויות.  ה

 
 
 
 
2 . 
 

 במזומן, במחקר ופיתוח. ₪    50,000סכום של    2017חברת " המשקיעים " השקיעה בשנת 

 החברה פרסמה דוחות כספיים בהם רשמה את הסכום כהוצאה בדוח רווח והפסד. 

 הניחו כי ההוצאות התפלגו באופן אחיד במהלך השנה, וכן כי שיעור המס הינו אפס.

 אם החברה הייתה מסווגת  הוצאות אלו כנכס, שנכון לסוף השנה הנכס עדיין אינו מייצר הכנסות,

 נקודה( 1) כיצד היו משתנים הדוחות הכספיים?

 

 בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת.₪  50,000גידול של  .א

 בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת.₪  50,000קיטון של  .ב

 לא תהיה השפעה על הרווח הנקי. .ג

 יהיה שינוי בתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת. לא .ד
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  7.4שאלה 

 רוש הנסחרות בבורסה,ממניות חברה ב 5% אתרוגרכשה  חברה  01.01.2015 תאריךב       

 ₪ . 60,0000תמורת   כהשקעה לזמן ארוך,       

 ) באופן המיידי (. החליטה החברה למכור את ההשקעה שלה 31.07.2016  תאריךב

 ₪.  73,000( היה 31.07.2016השינוי ) תאריךשוק המנייה לשווי 

 ₪. 69,000בסוף השנה שווי שוק המנייה היה 

      

 ,2016ומה ירשם בדוח רווח והפסד לשנת  31.12.16 תאריךכיצד תוצג ההשקעה במאזן ל

 נקודות( 2) למכור את ההשקעה שלה ?בסופו של דבר בהנחה שהחברה לא הצליחה  

 

  ווח לפי דו"ח רוה"סר ערך השקעה

  .א ₪    9,000 ₪  69,000

  .ב ₪   13,000 ₪   69,000

  .ג ₪  9,000 ₪  73,000

  .ד ₪  13,000 ₪  73,000

  .ה כל התשובות האחרות שגויות. 

 
 
 
 
 
 

    7.5שאלה 

 ₪. אלף  100בסכום של  1.1.16 תאריךחברת "שמש" רכשה מכונה ב

 סכום ספרות השנים יורד. -לפי שיטת הפחת  שנים 4החברה מפחיתה את המכונה בספרים במשך 

 במשך שנתיים. מס הכנסה מתיר להפחית את המכונה לפי שיטת הפחת  הקו הישר,

 )לחברה לא ידוע על שינוי בשיעור המס(. 25% -שיעור המס הידוע לחברה 

 

 נקודה( 1) ?2016מהי העתודה למס שתרשום החברה לשנת  .1

 

 נקודות( 2) ?2017לשנת  הרווח והפסד  ברה בדוחמהן הוצאות הפחת שתרשום הח. 2
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  7.6שאלה 

 

          המאפיינים האיכותיים של הדוחות הכספיים הם התכונות ההופכות את המידע   .1   

 בדוחות הכספיים לשימושי למשתמשים. המוצג

                        
 נקודה( 1) בדוחות הכספיים?מהם המאפיינים האיכותיים העיקריים        

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

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

 מובנות, רלוונטיות, מהימנות והשוואתיות.   ג.                  

 השוואתיות, שמרנות.יכולת חיזוי, מהימנות,    ד.                  

 כל התשובות האחרות שגויות   ה.                  

 
 
 
 

                  
 נקודה ( 1)   משמעות עיקרון השמרנות הינה : .2   
 

                                    שינוי במדיניות החשבונאית דורש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה .א

 ר לקראת הדוחות הכספיים.וזאת על מנת שיהיה מוכן יות

 במצבי חוסר וודאות יש להפעיל שיקול דעת על מנת למנוע דיווח יתר            ב.        

 התחייבויות או הוצאות. ודיווח חסר בהצגת  , בהצגה של נכסים או הכנסות              

 .על בסיס מצטברנערך  יש להיות זהיר במדידת נכסים והתחייבויות ולכן הדיווח הכספי   ג. 

 טורית.מדידה על בסיס שווי הוגן אינה רלוונטית ולכן נכסים ירשמו על פי עלות היס   ד.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בהצלחה !

 


