
 
 

 שאלון בחינה בחשבונאות ליועצי מס

 2020 ספטמברמועד 

 
 

 :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 

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

 נא לשים לב ולכתוב כל תשובה במחברת המתאימה.
 

 
 

 בהצלחה !!!
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 1פתרון במחברת  

  %20 –דוחות כספיים – 1שאלה מספר 

 , קרן פתחה חברה לשיווק ציוד רפואי.2017בשנת 

 : "קרנולה" חברתלהלן מאזני 

 2019 2018 2017 

    רכוש שוטף
 ? ? ? מזומנים ושווי מזומנים

 ? ? ? לקוחות
 ? ? ? מלאי

 100,000 150,000 200,000 רכוש קבוע
 ? ? ? סה"כ אקטיב

 xxx xxx xxx אשראי לזמן קצר
 ? ? ? ספקים

 800,000 600,000 500,000 התחייבויות שוטפות

 10,000 10,000 10,000 הון מניות
 ? ? ? עודפים

 ? ? ? סה"כ פאסיב

 
 :"קרנולה"להלן דוחות רווה"ס של חברת 

 
 2019 2018 2017 

 ? ? ? מכירות

 ? ? ? מלאי פתיחה

 876,000 ? ? קניות
 ? ? ? מלאי סגירה

 ? 2,395,312 ? עלות מכירות
 ? ? 2,555,000 רווח גולמי

 (xxx) (xxx) (xxx) הוצאות הנהלה וכלליות
 (xxx) (xxx) (xxx) הוצאות מימון

 ? ? ? נקי רווח 
 

 :"קרנולה"להלן נתונים על היחסים הפיננסיים בחברת 
 

 2019 2018 2017 

 1 1.5 2 יחס שוטף

 1 1.25 1.6 יחס מהיר

 0.625 0.5 0.4 רמת נזילות מיידית

 50 40 30 יחס ימי לקוחות

 30 40 30 יחס ימי ספקים

 20% 30% 40% שיעור הרווח הגולמי

 10% 15% 20% שיעור רווח נקי 
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 להלן שאלות חישוב ושאלות רב ברירה, בנוגע לנתונים שלעיל:

 

 נקודות( 5)? 2019 –ו  2018, 2017בכל אחת מן השנים  והקניות המכירות סכוםמהו  .1

 

 נקודות( 3)? 2019 –ו  2018, 2017מהי יתרת ספקים בכל אחת מן השנים  .2

 

 נקודות( 3)? 2019 –ו  2018, 2017מהי התשואה על ההון בכל אחת מהשנים  .3

 
אילו היה נתון כי סכום הרווח הנקי יורד משנה לשנה, כיצד תשתנה התשואה על ההון?  .4

 נקודות( 1.5נמק . )

 
לאור התנהלות העסק, כיצד יתנהגו הוצאות המימון )יגדלו / יקטנו / תנודתיות(, בכל  .5

 2.5)לא נדרש חישוב  אחת מן השנים בפני עצמה וביחס לשנה קודמת ? נמק תשובתך,

 (נקודות

 

להלן ארבע שאלות רב ברירה )שאלות אמריקאיות(, יש לענות בכל שאלה על התשובה  .6

 נקודות( 5)הנכונה ביותר 

 

 מסך המכירות, ובהנחה כי יחס   80%אם ידוע כי סכום המכירות באשראי מהווה      6.1

 נקודות( 2)ימי הלקוחות יורד עם השנים, מהירות מחזור הלקוחות:                     

תעלה כיון שמהירות מחזור לקוחות גדולה יותר מעידה על פחות ימי אשראי  .א

 ללקוחות.

 תישאר ללא שינוי כיון שאחוז המכירות באשראי הינו קבוע. .ב

 תרד בדומה ליחס ימי הלקוחות. .ג

 אין קשר בין יחס ימי לקוחות למהירות מחזור לקוחות. .ד

 

 :-ל כך ש יחס מחזור מלאי העולה משנה לשנה מעיד ע     6.2

 החברה מחזיקה את המלאי מספר ימים גבוה יותר משנה לשנה. .א

 יחס ימי הלקוחות גם כן עולה משנה לשנה. .ב

 סכום המכירות עולה משנה לשנה. .ג

 שהחברה מוכרת / מחליפה את המלאי שלה מספר רב יותר של פעמים. .ד

 

 רמת נזילות מיידית יורדת מעידה על :      6.3

 עלייה בהתחייבויות השוטפות .א

 רידה בהתחייבויות השוטפותי .ב

 עלייה במזומנים ושווי מזומנים .ג

 ירידה במזומנים ושווי מזומנים .ד

 ד' נכונות –תשובות א' ו  .ה

 ג' נכונות  –תשובות א' ו  .ו

 ג' נכונות –תשובות ב' ו  .ז
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 הון חוזר שלילי:     6.4

 טוב לחברה כיון שהוא מעיד על יעילות תפעולית .א

 מעיד על בעיות גבייה ומלאי תקוע .ב

 על חלויות שוטפות נמוכות מעיד .ג

 אף תשובה לא נכונה. .ד

 

 .מספרים לא שלמים, יש לעגל   

 .היחסים הפיננסיים הינם לפי חישוב ממוצע 
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 2פתרון במחברת  

 

  10% –בסיסי דיווח – 2שאלה מספר 

 

הולדת  ( עוסקת בהפקת הופעות חיות, ברכות ליוםהחברה"חברת יום גשום בע"מ )להלן: "

 ובמכירת גלידות.

 

בעקבות משבר הקרנולה, החליטה החברה להתחיל למכור כרטיסיות לברכות מצולמות לימי  .1

 ברכות, התשלום הינו במזומן.  5כל כרטיסיה מקנה ₪.  1,000הולדת. עלות כרטיסיה הינה 

, מימשו הרוכשים 2020כרטיסיות. עד לסוף שנת  5,000, מכרה החברה 2020במהלך שנת 

 נקודות( 2)ברכות.  0,0002

לכבוד חגיגות סיום  2020במסגרת אירוע שערך דקל, בעל המניות בחברה, בחודש יוני  .2

 2020בחודש אוגוסט ₪.  10,000גלידות מהחברה במחיר של  5,000הקרנולה, רכש מר דקל 

 (הנקוד 1. )2021היתרה תשולם במהלך שנת ₪.  7,500שילם דקל לחברה 

רכשה החברה  1.4.2020 - למשלוחי גלידות במהלך תקופת הקרנולה, ב לאור העלייה בביקוש .3

אחת מהמשאיות הושבתה עקב תאונה. חברת  1.7.2020 - ב₪. משאיות בתמורה למיליון  5

בעבור המשאית שהושבתה. הסכום ישולם בחודש ₪  150,000 - הביטוח שיפתה את החברה ב

 .2021ינואר 

 נקודות( 2)₪.  150,000נו הפחת שנרשם בעבור שאר המשאיות הי

בעקבות משבר הקרנולה והמשאית שהושבתה, נכנסה החברה לקשיים תזרימיים ועל כן  .4

 החליטה ללוות כספים מחברת אין לך מילה בע"מ. 

מחברת אין לך מילה בע"מ, והחזירה בתאריך ₪  520,000החברה לוותה  1.5.2020בתאריך 

 נקודות( 2)ריבית שנצברה על ההלוואה(. )ההחזר כלל את כלל ה₪  720,000 1.5.2022

מניות של חברת  100, הוחלט להרחיב את פעילות החברה ולרכוש 2020בחודש אוקטובר  .5

ריון והתכנס דירקט 2020בחודש דצמבר ₪.  350,000- לוסיבי בע"מ בתמורה לקהצימר האקס

. הדיבידנד לוסיבי בע"מ כדיבידנדקממניות של חברת הצימר האקס 50החברה והחליט לחלק 

 נקודות( 2). 31.12.2020חולק בתאריך 

הקרקע הושכרה ₪.  300,000- רכשה החברה קרקע בטבריה בתמורה ל 2019במהלך שנת  .6

 - מכרה החברה את הקרקע בתמורה ל 1.12.2020 - בחודש. ב₪  2,000 - לחברה א' בתמורה ל

 (הנקוד 1). 2020חל משנת תשלומים שווים בכל סוף שנה ה 10 - המכירה בוצעה ב₪.  500,000

  

 נדרש

על בסיס מזומן  31.12.2020בכל סעיף יש להציג את סעיף רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 

 ועל בסיס מצטבר. תשובה ללא הסבר לא תזכה בניקוד.
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 3  במחברת פתרון

  10% –קבוע רכוש – 3 מספר שאלה

 'א חלק

 - 31.12.2020", ליום המעטפת" רתבסעיף רכוש קבוע בחב מכונותנתון סעיף 

 ערך     אורך תאריך עלות מחיר  

 חיים רכישה תמופחת עלות המכונית
שיטת 

 גרט   פחת

 14,117 סכום ספרות יורד שנים 6 1.7.2019 ? 150,000 מכונה א'

 24,000   קו ישר ? 1.7.2019 174,000 204,000 מכונה ב'

       

         
 : נדרש

 נקודה( 1) ?31.12.2020ליום  מכונה א'של  תופחתהמ העלות ימה .1

 נקודה( 1) ?מכונה ב'אורך החיים של  ומה .2

 נקודה( 1) ?2021ות לשנת הוצאות הפחת בגין המכונ ו סכוםמה .3

 
 

 חלק ב'.

 .01.01.2018חברת "אחימאיר" הוקמה ביום 

 :31.12.2020להלן נתונים מסעיף הרכוש הקבוע ליום 

 עלות סעיף
פחת 
 נצבר

ערך 
 גרט

שיעור 
 פחת

נתונים 
 נוספים

 א 15%  20,000  ?  140,000 ציוד 

 ב ? -   25,200  120,000 מכונות
      

 ג ? -   48,000  900,000 מקרקעין
 ד 25%  15,000  225,000  ? יםמחשב

 

 כל הנכסים מופחתים בשיטת קו ישר.
 

 :נתונים נוספים

 31.12.2021הופעל הציוד לראשונה. ביום  30.06.2018הציוד נרכש ביום הקמת החברה. ביום  .א

 ₪. 1,925מהציוד. מהמכירה נוצר לחברה רווח הון של  25%מכרה החברה 

מורכבת משתי מכונות )א+ב( אשר נרכשו בעלות זהה במועד  31.12.2020יתרת המכונות ליום  .ב

. ביום )ללא גרט( ₪  80,000נרכשה מכונה ג' בעלות של  31.05.2021הקמת החברה. ביום 

 ₪. 70,000מורה לסך של תנמכרה מכונה א' ב 30.09.2021

 מקרקעין מיוחסמעלות ה 1/3)    1.1.2019 ביום המקרקעין )בניין+קרקע(החברה רכשה את  .ג

 .( לקרקע

 30.06.2021נרכשו במועד הקמת החברה. ביום  31.12.2020המחשבים הכלולים במאזן ליום  .ד

 )ללא גרט(.₪  200,000 חשבים חדשים  בעלות שלרכשה החברה מ
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 :נדרש

 נקודות( 4) ?2021מהן הוצאות הפחת לשנת  (1

 נקודה( 1)? 31.12.22מהי יתרת העלות המופחתת של המחשבים ליום  (2

 נקודה( 1) ?2021מהו רווח/הפסד ההון ממכירת המכונה ב (3

 נקודה( 1) ?2021- מהי התמורה ממכירת הציוד ב (4

                                   
 

 
 
 

 4תרון במחברת  פ
 

  %15 –ביקורת לצרכי מס – 4שאלה מספר 
 

  חלק א'
 

עומר, בעל פיצוציה מוכר בין היתר, משקאות חריפים וסיגריות ללקוחותיו. עומר קיבל הנחיה 

ללקוחותיו. מספק המשקאות החריפים מקבל עומר  17.5%מספק הסיגריות לתת הנחה של 

 ותיו באותו טווח המצוין לעיל.קופונים אשר מאפשרים לו לתת הנחה ללקוח

 הסיגריות נמכרות בחפיסות סגורות בלבד.

 :2019לשנת  םבהינתן הנתונים הבאים המתייחסי

 ש"ח. 145משקאות חריפים. משקה חריף נמכר ללקוח במחיר של    2600נמכרו  

 ש"ח. 90חפיסות סיגריות. חפיסת סיגריה נמכרה ללקוח במחיר של   5000נמכרו  

מיוחס  60%ש"ח  )מזה  450,250    -מכר של המשקאות החריפים והסיגריות הינה סך עלות ה

 לעלות מכר של משקאות חריפים(.

 (נקודות 1.5)חשב מהו הרווח ממכירת משקאות חריפים לפני מתן הנחה ללקוחות?  .1

 (נקודות 1.5)חשב מהו הרווח ממכירת סיגריות לפני מתן הנחה ללקוחות?  .2

 
  'בחלק 

 
בעלים של מפעל קטן לייצור פסטה מובחרת מסוגים שונים: פסטה רגילה, פסטה שני הינה ה

 בצבעים, ופסטה כוסמת. 

 :2019להלן נתונים לגבי המפעל של שני בשנת המס 

 המוצרים שנמכרים: פסטה רגילה, פסטה בצבעים, ופסטה כוסמת. .1

 להלן הרכב החומרים שנצרכים לשם הכנת יחידת בצק לסוגי הפסטה המיוצרים: .2

 מוצר
 

 קמח
 לבן

 )ק"ג(

קמח 
 כוסמת
 )ק"ג(

מים 
 )ליטר(

 בטטה ובזיליקום
 )ק"ג(
 

 פסטה רגילה
 

40 - 21 - 

 2 21 - 40 פסטה בצבעים  

 - 19 40 - פסטה כוסמת 

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

 מהבצק אינו מגיע לידי מוצר סופי. 3%ה, לליטר(. בשל חיתוך הבצק במהלך ייצור הפסט



 8 

בחודשים יולי ואוגוסט, בשל החום הכבד, לשם הכנת בצק פסטה בצבעים, נדרשת כמות  .4

מהכמות המצוינת בטבלה, על מנת להגיע לאותה  20% -של בטטה ובזיליקום הגדולה ב

 איכות של פסטה כמו ביתר חודשי השנה.  לאור זאת, החליטה שני שלא לייצר פסטה

 בצבעים בחודשים אלו.

 ממספר שקי הקמח הלבן משמשים לייצור פסטה רגילה.  60% .5

גרם, פסטה כוסמת  300 –גרם, פסטה בצבעים  200 –כמות הבצק לחבילה: פסטה רגילה  .6

 גרם. 400 –

 –ק"ג(  40שק קמח כוסמת )₪,   37 -ק"ג(  40מחירי  הקניה של החומרים: שק קמח לבן ) .7

 –ק"ג  בזיליקום  1ש"ח,  6  -ק"ג בטטה ₪1,  5 –ר( מים )מהברז(ליט 1000מ"ק ) ₪1,  63

10 .₪ 

 להלן  התפלגות המכירות והמחירים: .8

 

 אירועים  יחידים מעדניות )בחבילות( מוצר

 ₪ 4 ₪  7 ₪  5 פסטה רגילה

 ₪ 9 ₪  17 ₪  11 פסטה בצבעים

 ₪ 10 ₪  20 ₪  18 פסטה כוסמת

 14% 60% 26% אחוז מהמכירות

 

 וצרי פסטה בצבעים נתרמים לנזקקים.ממ 12% .9

 להלן  פירוט סעיף הקניות: .10

  4:1התפלגות עלות הקמח לבן וקמח כוסמת הינה ₪.  225,000 –קמח מכל הסוגים 

 בהתאמה.

 ₪.  380 –בזיליקום ₪                  450   -בטטה  ₪.           415 -מים 

 ג שהוא.הנח כי לא קיים מלאי פתיחה ולא מלאי סופי מכל סו .11

 ₪. 5,600,000שני הוא:   ל ידיהמחזור המדווח ע .12

 

 :נדרש

 נקודות( 1.5)מצא את משקל הבצק )בק"ג( ששימש להכנת פסטה כוסמת.  (1

 נקודות( 2)מצא את משקל הבצק )בק"ג( ששימש להכנת פסטה בצבעים.  (2

 לו שני לא היתה תורמת את מוצרי הפסטה בצבעים לנזקקים, כיצד יושפע המחזור ובכמה? (3

 נקודות( 1.5)

 כיצד יושפע סך המחזור המדווח ובכמה, כאשר כל יתר הנתונים בשאלה ללא שינוי. (4

ואחוז  45% -לו אחוז המכירות של פסטה צבעים בלבד, הנמכרת למעדניות יגדל ל .א

  נקודה( 2). 41% -המכירות כאמור ליחידים יקטן ל

ואחוז  70% -לו אחוז המכירות של פסטה כוסמת בלבד, הנמכרת ליחידים יגדל ל .ב

 נקודה( 2). 4% -המכירות כאמור לאירועים יקטן ל

מהפעולות שנעשות במפעל  35% -מהפעולות שנעשות במפעל הם ייצור פסטה ו 65%הנח כי  (5

 הם מכירת הפסטה.
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 מהי התמורה המשוקללת לשעת עבודה בהינתן כי:

 דקות. 30דקות ואילו למכירת פסטה  70הזמן המקובל לייצור פסטה הוא 

 נקודות( 3)₪.      43ש"ח והמחיר למכירת פסטה  80המחיר הממוצע לייצור פסטה הוא 

 

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

 בתשובתך התעלם ממרכיב המע"מ

 

 

 

 

 5פתרון במחברת  

 

  %10 –התאמות  – 5שאלה מספר 

 

פנים מוכר למספר משווקים שונים ביניהם ברבש הבעלים של חנות ב יצרן מסיכות בר סימן טו

 בחובה . 62,700הוא  31.5.19ליום  הספקבספרי   לקוחיתרת כרטיס  בשם "הנורוק "

 . 2019להלן אירועים שהתרחשו במהלך חודש מאי 

 

 במזומן₪  20,000ברבש שילם לסימן טוב  – 1.5

 21,000זכות : קופה      21,000 לקוחבה : חו  - סימן טובנרשם בספרי 

 21,000 ספקזכות :      21,000  קופהחובה :    - ברבשנרשם בספרי 

 

 רבע במזומן והשאר בהקפה₪  80,000נמכרה סחורה בסך  – 8.5

 80,000זכות : קופה      80,000חובה : קניות   - ברבשנרשם בספרי 

 20,000זכות : מכירות      20,000חובה : לקוח     - סימן טובנרשם בספרי 

 

  ₪  6,800ברבש החזיר סחורה בעלות של  – 21.5

 8,600 החזר לספק זכות :      8,600חובה : ספק   - ברבשנרשם בספרי 

 6,800זכות : הנחה ללקוח      6,800חובה : לקוח    - סימן טובנרשם בספרי 

 

 .בשם גרוטוללקוח  ₪  15,000הקפה בסך בנמכרה סחורה  – 27.5

 טרם נרשם  - ברבשנרשם בספרי 

 15,500זכות : מכירות      15,500 )ברבש(חובה : לקוח    - סימן טובנרשם בספרי 

 

 ₪ . 500בריבית בסך  ברבשחייב את  סימן טוב – 31.5

 500זכות : ספק       500ריבית  חובה : הוצאות     - ברבשנרשם בספרי 

 500זכות : מכירות      500בה : קופה  חו   - סימן טובנרשם בספרי 

 

 



 10 

 

 :נדרש

 

 (.נקודות 5) 31.5.2019(  לערוך התאמת ספק/לקוח ולקבוע את היתרה )הנכונה( הנכונה ליום 1)     

 (.נקודות 4) ם (  לרשום את פקודות היומן הדרושות בספרי2)

 (נקודה 1? ) .201931.5ליום  ברבשבספרי  הלא מותאמת( מהי היתרה 3)

 

 לם ממרכיב המע"מיש להתע 

 

 

 

 

 

 6פתרון במחברת  

 

  15% –עלות המכר – 6שאלה מספר 

     

 .2019נפתח בשנת  בית המרקחת "המלחמה בקורונה"

 בבית המרקחת  נמכרים מוצרים שונים )כל המכירות במזומן(. 

 ש"ח  מתוכם: 1,000,000, היו התקבולים מהלקוחות 2019בשנת 

 מסכות הגנה 10%

 לי קורונה תרופות לחו 63%

 אלכוג'ל בייצור עצמי  10%

 שונות )מוצרים אחרים( 17%

 :מסכות הגנה

בתחילת השנה החלו לשווק בבית המרקחת מסכות הגנה. המסכות נרכשות על ידי בית המרקחת 

ש"ח. בגין רכישת  240 לחברה האריזה לותעכות(. מס 50)בכל קופסה  באריזות של עשר קופסאות

קופסאות.  2,500מרקחת אריזה אחת חינם. במהלך השנה נמכרו חמש אריזות מקבל בית ה

 מהאריזות שנמכרו. 20%במלאי נותרו אריזות בכמות של 

 :תרופות לחולי קורונה

ממחיר התרופה לצרכן. עלות התרופות לבית  30%קופות החולים משתתפות בממוצע בשיעור 

ממחירן. מדי  70%חות ממחירן לצרכן. בעת רכישת התרופות, משלמים הלקו 80%המרקחת 

אחוז  30%חודש מעביר בית המרקחת לקופות החולים את המרשמים ומקבל בתמורה סכום של 

 ממחיר התרופות שמכר. בית המרקחת לא מחזיק תרופות לקורונה בסוף שנה. 

 :ל בייצור עצמי’אלכוג

צר מתערובת ל מיו’. האלכוג2019ל פותח על ידי בעלת בית המרקחת ובעלה בתחילת שנת ’האלכוג

 חומוס ותמצית צמחים נדירים במיוחד. שמן, סודית בהחלט של אלכוהול,

 גרם כל אחת. 50ל משווק בלעדית בבית המרקחת, בצנצנות מהודרות המכילות ’האלכוג

 ש"ח. 200מחיר המכירה של צנצנת הוא 

 ממחיר המכירה. 30%עלות החומרים היא 
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 ש"ח. 40 -עלות צנצנת ריקה לבית המרקחת

 ל בפרסומו ובשיווקו.’ממחזור המכירות של האלכוג 25%המרקחת משקיע באופן שוטף בית 

ק"ג תערובת  1ל מלאות )מוכנות לשיווק(, ’צנצנות אלכוג 50, נותרו במלאי  31.12.2019ביום 

 צנצנות ריקות )מיועדות למילוי(. 100ל שטרם נארזה וכן ’אלכוג

 :שונות )מוצרים אחרים(

מהמכירות. בסוף השנה נותר מלאי  25%ע ממוצרים אחרים הוא בשיעור הרווח הגולמי הממוצ

 ש"ח . 12,500במחיר מכירה של 

 

 :נדרש )יש להתעלם ממרכיב המע"מ(

 נקודות( 2)כות הגנה? ס. מהו שיעור הרווח הגולמי )מהעלות(  ממכירת מ 1

 נקודות( 2) ? 2019. מהי עלות המכר ממכירת התרופות בשנת 2

 נקודות( 2) ל?’לצורך ייצור האלכוג 2019ות החומרים שיוצרו בשנת .מה על3

 נקודות( 2)  ?  2019המוצרים האחרים בשנת של קניות  עלות.מה 4

 נקודות( 3) ? 31.12.2019ליום בית המרקחת מלאי  שיוצג במאזן ה. מהו ערך 5

 נקודות( 4)?  2019שנת ל של בית המרקחת שנרשם בדו"ח רווח והפסד . מהו הרווח הגולמי6

 
 

 

 

 7תרון במחברת  פ

 20% –נושאים כללים – 7שאלה מספר 

 

 נקודות(  5)  -  7.1שאלה  

 
 . 1.1.2018"  הוקמה בתאריך הנץ וגנץחברת "

 ביום הקמתה הנפיקה החברה את המניות הבאות:

 תמורה כוללת בש"ח                  מספר מניות                                                       

                 700,000                                         35,000     ש"ח ע.נ.              10מניות רגילות 

  120,000                                         80,000         5%ש"ח ע.נ.  1מניות בכורה א' 

  60,000                                          60,000         6%ש"ח ע.נ.  1מניות בכורה ב' 
 

 :להלן נתונים נוספים ביחס לחברה

 ₪ . 972,000הינו  2019*   הרווח הנקי של החברה לשנת 

 ₪. 1,250,000בסך של  מההסתכ 1.1.2019*  יתרת ההון העצמי של החברה ליום 

 ש"ח ע.נ. כל אחת,  10מניות רגילות בנות  16,000הנפיקה החברה  23.3.2019 -* ב

 ש"ח. 350,000תמורת סכום כולל של     

 .ריבית לשנה 3%בעלת  לשנתיים₪   250,000החברה לקחה הלוואה בסך  15.5.2019* 

  50% חילקה מניות הטבה בשיעורהכריזה ו החברה 31.07.2019* ביום 

 ת הרגילות בלבד.לכל בעלי המניו   

 ₪. 220,000שנים תמורת  5למשך  4%הנפיקה החברה אגרות חוב  3.9.2019* ביום 

 ₪. 101,000יצרה החברה קרן הון למטרה כללית בסך  10.10.2019* ביום 
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 בעלי המניותכל ל 1:3החליטה החברה על חלוקת מניות הטבה ביחס  4.11.2019*  ביום 

 זה.ויתרה על רעיון אך בסופו של דבר  ,הקיימים    

 חילקה החברה לראשונה מיום הקמתה דיבידנד הכריזה ו  11.12.2019* ביום 

 במזומן.₪  360,000בסך של  לכל בעלי המניות   

 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד נוסף לכל בעלי מניותיה שיתקיים 31.12.2019* ביום 

 .₪ 500,000בסך של  01.02.2020ביום    

 הכריזה בנוסף על חלוקת מניות הטבה לבעלי מניות בכורה א' בלבד, 31.12.2019* ביום  

 .02.02.2020ביום  100%בשיעור     

 * מניות בכורה א'  אינן צוברות ואינן משתתפות. 

 * מניות בכורה ב' צוברות ואינן משתתפות.         
 

 * החברה הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב.

 .2019 -ו 2018ים היו פעולות הוניות נוספות ) מעבר לאמור לעיל ( בשנ * לחברה לא

 

 (נקודות 2) ?9201.12.31מהי יתרת ההון העצמי של החברה ליום  .א

 (נקודה 1) ?9201.12.31של החברה ליום  סעיף העודפיםמהי יתרת  .ב

 (נקודה 1) ?2019מהו סכום הדיבידנד שקיבלו בעלי המניות הרגילות  בשנת    ג.       

 9201.12.31ביום  חולק בפועל 9201.12.13בהנחה  שהדיבידנד שהוכרז ביום   ד.       

 (נקודה 1)? 2019' בשנת במהו סכום הדיבידנד שקיבלו בעלי מניות בכורה             

 

 
 (נקודות  4)   7.2שאלה 

 

 ₪. 1,200,000הלוואה בסך   1.1.2019חברת "סוזן" בע"מ קיבלה ביום 

 לשנה על יתרת הקרן הבלתי מסולקת. 4%ההלוואה היא בריבית שנתית של 

  1.7.2019 -הריבית משולמת לבנק מידי חצי שנה, החל מה

 בינואר(. 1ביולי ובכל  1)תשלומי הריבית בכל 

 

 .  1.1.2020 -תשלומים שנתיים שווים, החל מה 4 -קרן ההלוואה תוחזר לבנק ב

 

 שער היציג של הדולר.קרן ההלוואה והריבית צמודים ל

 

 נבחרים: הדולר לתאריכים להלן השערים היציגים של 

1.1.2019     - 3.50   =  ₪1$ 

30.6.2019   - 3.75   =  ₪1$ 

1.7.2019     - 3.80   =  ₪1$ 

30.12.2019  - 4.18   =  ₪1$ 

31.12.2019  - 4.20   =  ₪1$ 

1.1.2020      - 4.22   =  ₪1$ 

 

 :נדרש

 (נקודה 1)?  2019הלוואה הנ"ל, בדוח הרווח וההפסד לשנת מה היו הוצאות המימון בגין ה א.
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 (נקודה 1)?  31.12.2019מהי יתרת החוב לבנק ליום  ב.

 

   לדצמבר וכל שאר הנתונים ללא שינוי,  31ובכל  ביוני 30בכל היו  הריבית  בהנחה שתשלומי 

 (נקודה 1)?  2019נת הוצאות המימון בגין ההלוואה, בדוח הרווח וההפסד לש כעת  מה היו     .ג 

 (נקודה 1)?  31.12.2019יתרת החוב לבנק ליום כעת מהי  .ד 

 

 
 (נקודות  4)   7.3שאלה 

 
  1.1.2018 -חברת "קרנבל" הוקמה בתאריך ה 

 החברה עוסקת במסחר צעצועים ומשחקים לילדים.

 :2019להלן נתונים הקשורים לרכישת כל הסחורה של חברת "קרנבל" לשנת 

 

 עלות יחידה בש"ח כמות פרטים תאריך

 10 1000 יתרת פתיחה 1.1.2019

 11 500 רכישה 12.2.2019

 12 400 רכישה 31.7.2019

 13 500 רכישה 27.10.2019

 

 . FIFO –חברת "קרנבל" מחשבת את המלאי הסופי לפי שיטת נרי"ר 

 מוצרים. 1,760סך של   2019החברה מכרה בשנת 

 ליחידה.₪  14הינו  31.12.2019לאי ליום שווי השוק של המ

 

 :2018 –ו  2019כמו כן ניתנו לך נתונים נוספים הקשורים לחברת שחר לשנים 

 

 .ח"ש30,000 – 31.12.2018חייבים לקוחות 

 .ח"ש 20,000 –31.12.2019חייבים לקוחות 

 .ח"ש 10,000 – 31.12.2018מקדמות מלקוחות 

 .ח"ש 25,000 –31.12.2019מקדמות מלקוחות 

 

 במזומן. ח"ש 80,000מהלקוחות שלה סכום של  2019חברה קיבלה במהלך שנת ה

 

 :נדרש

 ?2019של חברת "קרנבל" לשנת  הרווח הגולמימהו 
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 ( נקודות 5)   .47שאלה   
 
 . 1.1.2016הוקמה ביום  "  קורקורנהחברת "  

 .למערכות אנרגיה מתקדמותשירותי תחזוקה  נותנתהחברה  

 .רת בחוזי שירות עם לקוחותיהמתקש החברה 

 (.חודשים 30בכל שנה ,למשך שנתיים וחצי ) 30/6כל חוזה שירות נחתם ביום  

 , לכל תקופת השירות.( 30/6ביום הלקוח משלם את מלוא הסכום שבחוזה ביום חתימת ההסכם ) 

  רות עבורבגין חוזי שי " קורקורנהחברת " ב נרשמוהכנסות מראש שההכנסות וכל הלהלן פירוט  

                                                       : 2016-2019, לשנים כל לקוחותיה 

 2016 2017 2018 2019 

 ₪  118,000 ₪  100,000 ₪ 56,000   ₪  16,000 הכנסות מדוח רווח והפסד

 יתרת סעיף הכנסות מראש

 שנההלסוף במאזן    

64,000  ₪ 128,000        ₪ 128,000  ₪ 160,000  ₪ 

 

 :נדרש

 (נקודות 2)?  2019ועד   2016מהם התקבולים במזומן שקיבלה החברה בכל אחת מהשנים  .1

 החברה שוקלת לשנות את תנאי הסכם השירות עם לקוחותיה. 

 חודשים כפי שניתן כעת, היא תספק ללקוחותיה שירות תחזוקה 30במקום תקופת שירות של 

 ללא שינוי.נשאר  החוזההמשולם בתחילת תקופת סכום ה .(יםחודש 36נים )ש 3 -ל 

 

 ת מיום הקמתה לפי ההסכמים החדשים:בהנחה שהחברה היתה רושמת את ההכנסו .2

 ,2019לשנת של החברה הפסד הרווח והבדוח  ה החדשה הרשומהההכנסכעת  היתהמה  .א

 (נקודות 2)   ?הרשומה כיום ₪ 118,000במקום ההכנסה בסך               

 (הנקוד 1)כהכנסה מראש?  31.12.2020החברה ביום  מה היה נרשם במאזן  .ב

 

 (נקודות 2)   .57שאלה 

 

 :2019לחברת "בנצי בע"מ" לשנת להלן מספר משפטים הקשורים 

 מזומנים של החברה שניתן להשתמש בהם ואינם משועבדים לצורך סילוק התחייבויות. .1

בצריכה בייצור או מיועד למכירה במסגרת פעילותה התפעולית נכס המיועד לשימוש  .2

 השוטפת.

 נכסים המוחזקים לצרכי מסחר. .3

 חודשים. 14-למימוש עוד  2019רכישת ניירות ערך סחירים באפריל  .4

 חודשים. 5ל  2019הלוואה ללא ריבית למנהל החברה שניתנה ביולי  .5

 
 :נדרש

 ?בקבוצת הנכסים השוטפים 31.12.2019ם ירשם במאזן החברה ליומבין המשפטים לעיל  ימ

 1,2,3,5משפטים    ד.       1,2,3  משפטים .א

 משפטים הכל   ה.      1,2,3,4משפטים   .ב

 2,4,5משפטים   .ג


