
 
 

 ליועצי מסחשבונאות שאלון בחינה ב

 2018 ינוארמועד 

 
 

 :לנבחן

 שעות 4.5משך הבחינה 

 סדר וניקיון ישפיעו על הניקוד. כתוב בכתב יד ברור,

 .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.

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

  %20 –דוחות כספיים – 1שאלה מספר 

 חלק א

 

 ה לייצור ושיווק נעליים.חברת "מאדי" היא חבר
 להלן הדוחות הכספיים של החברה:

 
 31.12מאזן ליום  

 2016 2015 2014 

    רכוש שוטף
 890 ? ? מזומנים
 66,000 54,000 45,000 לקוחות

 ? ? 84,652 מלאי
 32,500 ? ? השקעה במניות

    
 292,500 238,500 230,750 רכוש קבוע )רכבים(

    
 ? ? ? סה"כ

    
    התחייבויות שוטפות

   ? ריבית לשלם
 --- --- 42,667 הלוואה מבנק

 43,250 36,590 39,450 ספקים
    

 ? ? ? הון עצמי
    

 561,895 ? ? סה"כ
    

 הרכוש הקבוע מוצג בניכוי פחת נצבר 
 

 דוח רווח והפסד
 2016 2015 

 302,000 406,990 מכירות
 ? ? עלות המכר

 ? ? מירווח גול
   

 ? ? הוצאות מכירה ושיווק
 19,760 21,540 הוצאות הנהלה וכלליות

 ? ? הוצאות פחת
 ? ? רווח תפעולי

   
 --- ? הוצאות מימון

 ? ? הכנסות אחרות
 ? ? רווח נקי

 
 
 

 :נתונים נוספים
 להלן התפלגות מכירות העסק בין מכירות בישראל למכירות בחו"ל: .1

 
   2016     5201 

 117,290  128,090  ישראל  
 184,710  278,900  חו"ל  
 302,000  406,990  סה"כ  
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 להלן התפלגות מכירות העסק על פי קהלי היעד: .2
 

   2016      2015 

 ?                     198,400  נשים  
 90,000   ?        גברים  
 ?__         78,090  ילדים  
 302,000                406,990  סה"כ  

 

 .44%היה  2016 –ל  2015שיעור הגידול במכירות נעלי נשים בין השנים  .3

נכנסו לשוק הנעליים מספר יבואנים שמייבאים נעלי  2016במחצית השנייה של שנת  .4

 ילדים מסין ומוכרים אותם בארץ במחירים זולים יחסית.

 .2016בשנת  30% –ל  2015בשנת  27% –שיעור הרווח הגולמי  מהמכירות עלה מ  .5

 250,000 –ב  2016ובשנת ₪  170,000 –הסתכמו ב  2015רכישות החברה מספקים בשנת  .6

.₪ 

 לשנה בקו ישר. 15%. פחת רכבים 1.10.2013כל הרכבים נרכשו ביום  .7

ובאותו היום נקנה אחר ₪  55,000 –נמכר אחד הרכבים בתמורה ל  1.11.2016ביום  .8

 ₪. 100,000במקומו בעלות של 

 ות במאזן נסחרות בבורסה. להלן שערי המניות:המני .9

 למניה₪  6.5 – 31.12.2014

 למניה₪  7.5 – 31.12.2015

 למניה₪  6.9  - 1.8.2016

 למניה₪  7.6 – 31.12.2016

 מניות, מעבר לרכישה הנ"ל לא היו תנועות נוספות בשנים 8,000נרכשו  1.8.2016ביום 

 2015 – 2016. 

 ממחזור המכירות. 10% הוצאות מכירה ושיווק היוו .10

 15 -אשר תוחזר ב  8% שנתית שלקיבלה החברה הלוואה מהבנק בריבית  1.5.2016ביום  .11

 . הריבית משולמת עם כל החזר חודשי.1.6.2016תשלומים חודשיים שווים, החל מיום 

 
 : נדרש

 נקודות( 2)נתח את מגמת המכירות של החברה ונמק את הסיבות להשפעה.  .1

 הנעליים השונים ובמגזרי הפעילות השונים. יש להתחשב בסוגי

 נקודות( 2)? 2015מהו מלאי הפתיחה בשנת  .2

 נקודות( 3)? 2016מהן הוצאות הפחת לשנת  .3

 נקודות( 2) מהו רווח / הפסד ממכירת הרכב? .4

 נקודות( 3)? 2016ובשנת  2015מהו סכום ההכנסות / הוצאות אחרות בשנת  .5

 נקודות( 2)? 31.12.2016מהי יתרת הוצאות ריבית לשלם ליום  .6

 נקודות( 2)? 2016ובשנת  2015מהו הרווח הנקי בשנת  .7

 נקודות( 2)? 2016 –ו  2015מהי יתרת המזומנים בשנת  .8
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 :בחלק 

 חברת דימא היא חברה לייצור מגפיים.

 להלן נתונים על יחסים פיננסיים בדוחות הכספיים:

 2016 2015 

 1.4 2.8 יחס מהירות מחזור המלאי

 5.1 8.3 הירות מחזור לקוחותיחס מ

 8.2 4.1 יחס שוטף

 5.1 3.2 יחס מהיר

 

 לחברה אין הלוואות לזמן ארוך.

 : נדרש

 נקודות( 2) חווה דעתך על מצב נזילות החברה ואיתנותה הפיננסית?
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 א  פתרון במחברת     

 

 

  10% –בסיסי דיווח – 2שאלה מספר 

 
 כירת כלי בית.חברת מיטל עוסקת במ

 :בסיס מזומןעל  2016להלן דו"ח רווח והפסד לשנת 
      ₪   ₪  
 600,000        מכירות

 54,000       הכנסות שכירות

 5,000       הכנסות ריבית

 150,000     קניות 

 50,000    הוצאות ביטוח

 50,000   הוצאות משפטיות

 40,000    הוצאות פרסום

 70,000    הוצאות שכר

 
 להלן יתרות מכרטיסי עזר של חברת מיטל:

 סגירהיתרת   יתרת פתיחה     
                 1.1.2016  31.12.2016 

 35,000   35,000     מלאי

 80,000   65,000     לקוחות

 180,000   140,000     ספקים

 15,000   20,000   הוצאות ביטוח מראש

 10,000   50,000   הוצאות פרסום לשלם

 26,000   90,000   הכנסות שכירות מראש

 17,000   13,000   הכנסות ריבית לקבל

 

 :נתונים נוספים

 מסך יתרת לקוחות לאותו מועד.  10%התגלה חוב אבוד בסך של  31.12.2016ביום  .1
 יתרת הלקוחות הינה לאחר רישום החוב האבוד.

 .2016בודתו בשנת כתשלום בונוס על ע₪  10,000החברה טרם שילמה למנהל סך של  .2

נמצא כי מכלל ההוצאות המשפטיות, מחצית מהן נרשמו בגין תביעה שהוגשה כנגד בעל  .3
 המניות בעניין אישי.

 

 .יש להתעלם ממרכיב המע"מ 
 

 :נדרש
 

, כפי שיש להציגם בדו"ח רווח והפסד והצג את סעיפי הדו"חחשב את סעיפי דו"ח רווח והפסד 
 על בסיס מצטבר. 31.12.2016לשנה שנסתיימה ביום 

 תשובה ללא הסבר לא תזכה בניקוד.
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 ב  במחברת פתרון

  10% –קבוע רכוש – 3 מספר שאלה

 

 חברת אחזקות אלפא עוסקת באחזקת נדל"ן.

ם )תשעי 90,000,000תה יחנויות. עלות הרכישה הי 30רכשה החברה קניון פעיל ובו  1.1.2010ביום 

ליון( י)עשרה מ 10,000,000שנה לצרכי שיפוץ, שעלותו החברה סגרה את הקניון לחצי ₪. ליון( ימ

. כפיצוי על תקופת הסגירה, ויתרה החברה על לפעילות מסחריתהחנויות  שבו 1.7.2010וביום ₪, 

 ₪. ליון( י)חמישה מ 5,000,000(, ששוויים 31.12.2010ועד  1.1.2010דמי שכירות של שנה )מיום 

 ם, בשיטת הקו הישר.שני 25החברה הפחיתה את המבנה על פני 

, בעת ביקורת על ספרי החברה נמצא כי החברה רשמה בטעות את העלויות  1.4.2012ביום 

המשפטיות שנילוו לעיסקת רכישת הקניון כהוצאות שוטפות ולא היוונה אותן לנכס כנדרש. סך 

 ₪.ליון אחד( י)מ 1,000,000העלויות הנילוות הנ"ל 

(, בנתה החברה על 1.7.2013במשך שלוש וחצי שנים )עד ליום ו 1.1.2010במקביל, בתקופה שמיום 

)שלושים  35,000,000משרדים. עלות הבנייה הנוספת הינה  10הקניון שתי קומות נוספות, ובהן 

 (.1.7.2013החברה השכירה את המשרדים הנ"ל החל מתום סיום הבנייה )₪.  ליון( יוחמישה מ

ש ספרי החברה ונמצא כי על החברה להפחית את עם סיום הבנייה וערב ההפעלה, נבחנו מחד

נכסיה לפי שיטת סיכום ספרות יורד )הנ"ל מתייחס הן לקניון שנרכש ושופץ והן לקומות 

 שנים. 25(. עם זאת לא שונתה ההערכה כי אורך החיים הנכון של מבנים הוא המשרדים שנוספו

₪. ליון( י)שבעה מ 7,000,000נמכרו שני משרדים מתוך העשרה שנבנו, תמורת  1.1.2014ביום 

 לצורך הפתרון הנח כי לכל החנויות והמשרדים שטח שגודלו שווה.

 מעלות הקניון מיוחסת לקרקע. 1/3באין נתונים אחרים, הנח כי 

 

 :נדרש

 (.נקודות 3) 2011ולשנת  2010חשב את הוצאות הפחת ואת העלות המופחתת לשנת  .א

 (.נקודות 2) 2012לשנת חשב את הוצאות הפחת ואת העלות המופחתת  .ב

 (.נקודות 3) 2013חשב את הוצאות הפחת ואת העלות המופחתת לשנת  .ג

 (.נקודות 2מהו רווח/הפסד ההון בגין שני המשרדים שנמכרו? ) .ד
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 פתרון במחברת  ב
 

  %15 –ביקורת לצרכי מס – 4שאלה מספר 
 

 אפים העשויים משוקולד.קונדיטורית "שוקולטרי" מתמחה בייצור, קניה ומכירה של מ

ישראל, בעל המאפיה, חושד כי קיימת מעילה בקונדיטוריה.  לכן, פנה אליך כיועץ המס שלו על 

 מנת שתבדוק את סבירות המחזור הרשום בספרים.

 :2017להלן נתונים לגבי הקונדיטוריה בשנת המס 

יה; וכן כדורי בקונדיטור ותהקונדיטוריה מוכרת עוגות שוקולד ועוגיות שוקולד המיוצר .1

 שוקולד  שהיא קונה מספק חיצוני במשקל ומוכרת אותם כפי שהם.

"קייטרינג"  -לבסיטונאות הקונדיטוריה מוכרת את תוצרתה העצמית ליחידים ו .2

 לאירועים בהתפלגות ובמחירים כדלקמן:

"קייטרינג"  יחידים מוצר
 לאירועים

תערובת אחוז מצריכת 
 עם השוקולד הקמח

 65% ₪  35  ₪  50 עוגת שוקולד

 35% ₪   5 ₪  7 עוגית שוקולד

  20% 80% אחוז מהמכירות

 

 לק"ג.₪  33הקונדיטוריה מוכרת כדורי שוקולד ליחידים בלבד במחיר של  .3

 ממשקל הבצק לפני האפיה. 5%העוגות והעוגיות מאבדים באפיה  .4

 הנח כי לא קיים מלאי פתיחה ולא מלאי סופי מכל סוג שהוא. .5

 וגות והעוגיות המיוצרים בקונדיטוריה, נצרכים חומרים בהרכב הבא:להכנת הבצק לע .6

 מוצר
 

תערובת קמח 
 עם שוקולד

 )ק"ג( 

 סוכר
 )ק"ג(

 אגוזים
 )ק"ג(

מים 
 )ליטר(

שמן 
 )ליטר(

 3 31 4.6 3.2 40 עוגת שוקולד

 3 23 6.8 4.4 40 עוגיות שוקולד

 

ק"ג  1 -של כל נוזל  משקל הבצק שווה לסך כל המשקל של המרכיבים )הנח כי משקלו .7

 מהבצק אינו מגיע לידי מוצר סופי. 8%לליטר(. 

 גרם.  – 40גרם,  עוגית שוקולד   850 –כמות הבצק ליחידה: עוגת שוקולד  .8

ק"ג  ₪1,  100 –ק"ג(  40מחירי הקניה של החומרים: שק תערובת קמח עם שוקולד ) .9

ליטר( מים  1000מ"ק ) 1, ₪ 1.5 –ליטר שמן ₪1,    2.1 –ק"ג סוכר  ₪1,  28 –אגוזים 

 ₪. 5.8 –)מהברז(

 להלן פירוט סעיף הקניות: .10

  ₪. 676,620 –אגוזים  ₪. 34,209–סוכר  ₪. 450,000 –תערובת קמח עם שוקולד 

 לק"ג(.₪  ₪16 ) 66,000 –כדורי שוקולד ₪. 20,250 –שמן ₪. 736 –מים 

 ש"ח. 22,606,500המחזור הרשום בספרים ע"י ישראל הוא  .11

  :נדרש

בדוק את סבירות המחזור בהתחשב בנתונים הנ"ל תוך צירוף חישובים מפורטים. מהן מסקנותיך.  

 . תקבל ניקוד בגינןימסקנות שאינן מלוות בחישובים לא 

 בתשובתך התעלם ממרכיב המע"מ
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 ג  פתרון במחברת

 

  %10 –התאמות  – 5שאלה מספר 

 

. החברה עובדת עם לקוחות בארץ חברת רודריגס בע"מ )"החברה"( עוסקת בשיווק סרגלים 

 פרטיים ועסקיים. 

  10.6.2017שנערך ע"י החברה ביום  2017לחודש מאי עם בנק "ארצי" להלן גיליון התאמת בנק 

 

 ספרי העסק  
 

 ספרי הבנק
 

 זכות חובה זכות חובה פרטים פעולה

 60,320   40,580 31.5.17יתרה ליום  

טרם  5021מספר  המחאה 1
 הופקד 

  10,450  

   4,000  חיוב הוצאות ריבית 2

טרם  5023מספר  המחאה 3
 הופקד 

  12,300  

    990 הפקדת לקוח שטרם נרשמה 4

  41,570 4,000 22,750 60,320 

  37,570 37,570  יתרה נכונה 

  41,570 41,570 60,320 60,320 

 

 

 , וכן כרטיס חשבון30.6.2017ם ליו "ארצי" בנק " בספרירודריגסלהלן העתק חשבון של חברת "
 .30.6.2017ליום  "רודריגס" בספרי חברת "ארצי" בנק

 

 ":רודריגסחברת "

 " )בש"ח(ארציחשבון "בנק 
 זכות חובה פרטים תאריך

  40,580 31.5.17יתרה ליום  1.6.17

 4,000  חיוב הוצאות ריבית 10.6.17

 7,800  5026מספר  המחאה

 5,900  5027מספר  המחאה

 7,500  הפקדת מחשבון אחר )לקוח( 19.6.17

 800  5028מספר  המחאה 20.6.17

  12,000 משיכות בעלים 25.6.17

 26,580  30.6.17יתרה ליום   

  580,52 580,52 
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 :  ארציבנק 

 " )בש"ח(סרודריגחשבון חברת "
 

 זכות חובה פרטים תאריך

 60,320  31.5.17יתרה ליום  1.6.17

  10,450 5021מספר  המחאה 11.6.17

  780 5026מספר  המחאה 13.6.17

  5,900 5027מספר  המחאה 19.6.17

  7,500 העברה מחשבון אחר 20.6.17

 800  5028מספר  המחאה 21.6.17

  12,000 משיכת מזומן 25.6.17

 860  ריבית זיכוי   30.6.17

  36,630 61,980 

  25,350 30.6.17יתרה ליום   

  61,980 61,980 

 

 

 

 נתונים נוספים:

  5026מספר  המחאהושילמה לספק ₪  780רכשה החברה מלאי בסך  12.6.17בתאריך. 

  בונות של חשמחשבונו הפרטי.  מנהלת ה₪  12,000משך בעל החברה  25.6.17בתאריך

 .₪ 12,000זכות : משיכות בעלים ₪   12,000החברה רשמה : חובה : עו"ש בנק 

  

 :נדרש

בחב'  30.6.17(  לערוך התאמת בנק ולקבוע את היתרה )המותאמת( הנכונה ליום 1)            

 נק(. 5) "רודריגס"

 .נק( 5) "רודריגס(  לרשום את פקודות היומן הדרושות בספרי חברת "2)
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 גתרון במחברת  פ

 

  15% –עלות המכר – 6שאלה מספר 

 נקודות( 9א' ) חלק
 " בע"מיובנית "חבר

 בדצמבר 31מאזנים ליום 
 
 

 2015 2016 התחייבויות והון עצמי 2015 2016 נכסים

      
   התחייבויות שוטפות   נכסים שוטפים

 18,000 22,000 הלוואות לזמן קצר 4,000 33,000 מזומנים
 19,000 66,000 זכאים ספקים 21,000 12,000 ביטוח ששולם מראש

 12,000 25,000 שכורות לשלםמ 14,000 ? מלאי
    41,000 56,000 חייבים לקוחות

   התחייבויות לזמן ארוך   
 34,000 40,000 הלוואות לזמן ארוך   נכסים קבועים

    100,000 100,000 מחשבים וציוד משרדי
   הון קרנות ועודפים (-)  25,000 (-?         ) פחת מצטבר

 14,000 14,000 הון המניות   

 ? ? עודפים   

סה"כ התחייבויות והון  ? 183,000 סה"כ נכסים
 עצמי

? ? 

 
 נתונים נוספים

 .ציוד ספורטועוסקת בתחום  2012הוקמה בשנת  יובני חברת .1
 .₪  20,000דיבידנד בסך  2016בשנת החברה חילקה  .2
  ₪. 00022, -לעובדים )משכורות(, הסתכמו ב 2016ששולמו במהלך שנת   תשלומים במזומן .3
 ₪. 75,000שולמו לספקים  2016. בשנת 4
 

 " בע"מיובניחברת "
 2016-2015דוחות רווח והפסד לשנים 

 
    2016  2015 

 
 130,000 ?                            הכנסות ממכירות

 
 עלות המכירות:

 10,000  ?   מלאי התחלה
 98,500  ?   קניות מספקים

 ______?        ______    ?   מלאי סוף
 

 ?                      ?         רווח גולמי
    ======           ====== 

 הוצאות מכירה הנהלה וכלליות:
 4,400  ?   משכורות

 12,000  12,000  החברה רכושביטוח 
 000,9    00015, פחת מחשבים וציוד משרדי 

 
 __             ___________         רווח תפעולי לפני מימון      

 
 0003,  0006,   הוצאות מימון

 ?  ? מסהפחתת רווח נקי לאחר 
      ===== ===== 
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 : נדרש
 

 נקודות( 2? ) 2016מהו הרווח הנקי לשנת   .1

 נקודות( 3?  )2016ת מהספקים בשנת וקניה ובכמה הסתכמ .2
 (נקודה 2?  )  31.12.2016מהו המלאי שיופיע במאזן ליום   .3

 (נקודות 2? ) 2016מהו סכום המכירות שיופיע בדו"ח רווח והפסד לשנת  .4
 

  
 נקודות( 4ב' ) חלק

 
 1.1.2015 -" הוקמה בתאריך ה סמדרחברת "

 
 :2016" לשנת סמדרלהלן נתונים הקשורים לרכישת כל הסחורה של חברת "

   
 

 עלות יחידה בש"ח כמות פרטים תאריך
 22 1000 יתרת פתיחה 1.1.2016
 23 600 רכישה 12.2.2016
 25 550 רכישה 31.7.2016
 28 810 רכישה 27.10.2016

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

 מוצרים. 2,050סך של   2016החברה מכרה בשנת 

 

 :2015 –ו  2016"  לשנים סמדרכמו כן ניתנו לך נתונים נוספים הקשורים לחברת "

 

 

 .40,000₪ – 31.12.2015לקוחות חייבים 

 ₪. 35,000 –31.12.2016חייבים לקוחות 

 ₪. 22,000 – 31.12.2015מקדמות מלקוחות 

 .31,000₪ –31.12.2016מקדמות מלקוחות 

 

 במזומן. ₪  120,000מהלקוחות שלה סכום של   2016החברה קיבלה במהלך שנת 

 

 ליחידה.₪  26 31.12.2016שווי השוק של המלאי ליום 

 

  נדרש :

 ?2016"  לשנת סמדרמהו הרווח הגולמי של חברת "
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 נקודות( 2' )ג חלק
 

מלאי  "( להלן:" החברה" )בע"מ אלברמןרשמה חברת " 2016 בעת הכנת הדוחות הכספיים לשנת 

כי התגלתה  בדיקה נוספת של יועץ המס של החברה,ש"ח. לאחר  62,000בסך   31.12.2016ליום 

     .₪ 77,000וכי למעשה המלאי הסופי הוא טעות נעשתה 

                                                                    החברה תיקנה את הטעות 

 :המלאימתיקון  טענות שהועלו כתוצאה רלהלן מספ

 גולמי עלההרווח ה .1

 הרווח הנקי עלה. 2

 הרווח הנקי ללא שינוי  . 3

 הגולמי ירד הרווח. 4

 . הרווח הנקי ירד5

 

 :נדרש

 מהי הטענה הנכונה ביותר?

 נכונים 3 ו 4ים משפט  א.

 נכונים 2ו  1משפטים   ב.

 נכונים 3ו  1משפטים    ג.

 נכונים 5ו  4משפטים   ד.

 נכונים 5ו  1משפטים   ה.
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 גתרון במחברת  פ

 

 20% –נושאים כללים – 7שאלה מספר 

 

 נקודות ( 4)  7.1 חלק
 

 הוקמה חברת שאולי בע"מ. 2015בשנת 
 בני"ע סחירים של שתי חברות :  השקיעל קיבלה החברה החלטה ,והחלה 2016בשנת 

 
  .השקעה אסטרטגית לטווח ארוך –בע"מ  ראובן.  השקעה בחברת 1
 .השקעה לטווח הקצר –בע"מ  אירנה.  השקעה בחברת 2
 

 :2016בניירות הערך הנ"ל במהלך שנת  שאולי בע"מת להלן פירוט העסקות שנעשו על ידי חבר
 
 

 בע"מ אירנהבחברת     בע"מ ראובןחברת   
   מחיר למניה      מספר המניות                      מחיר למניה     מספר המניות         

 
 ₪  12  55,000    ₪  18  50,000   1.3.16 קנייה  
 ₪ 9  (13,000)    ₪  20  (8,000)       8.7.16מכירה 
 ₪ 11  (28,000)    ₪ 22 (20,000)     9.12.16מכירה 

 ₪ 13               11,000    ₪ 23  7,000      2.10.16  היקני
            
 

 ₪ 14   31.12.2016מחיר שוק           ₪  24        31.12.2016מחיר שוק  
 
 

 : נדרש
 

  חברת שאולי בע"ממופיע במאזן "ע סחירים המהו סכום ההשקעה בני א.
 ( נקודות 2) ?  31.12.2016ביום     
 
 

 חברת שאולי בע"מלפני מס שנרשם בדוח רווח והפסד של  / הפסד  הרווח וב. מה
 ( נקודות 2)  , בגין השקעותיה בניירות ערך סחירים?  2016בשנת     
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 נקודות ( 4)   7.2 חלק

 
 .1.1.15" בע"מ הוקמה ביום גדול ראשחברת "

 החברה עוסקת במסחר במוצרי חשמל.
 

ש"ח ערך נקוב כל אחת, וקיבלה  1מניות של  100,000(, החברה הנפיקה 1.1.15ביום ההקמה )

ערך נקוב כל אחת , ₪  5בנות  5%מניות בכורה  20,000ש"ח וכן הנפיקה  600,000תמורתן 

 צוברות אך אינן משתתפות.מניות הבכורה ₪.  160,000וקיבלה תמורתן 

לאחר חלוקת הדיבידנד ₪  670,000הסתכמו עודפי החברה לסך של  31.12.2015במאזן ליום        

 לבעלי מניות הבכורה. החברה החליטה שהיא עדיין לא מחלקת דיבידנד לבעלי המניות הרגילות.

 
 ל :מלבד הפעילות במוצרי החשמ 2016להלן כל הפעולות שביצעה החברה בשנת 

 

  800,000 -ממניות חברת "איסלנדה" בסך 10%רכשה החברה בבורסה  15.02.16ביום .₪ 

  50%הכריזה וחילקה החברה מניות הטבה בשיעור של  12.6.16ביום 

 רק לבעלי המניות הרגילות. -מניות(  50מניות, מקבל עוד  100) כל  המחזיק  

  ההלוואה באמצעותשנים,  3 - ל₪  600,000החברה לקחה הלוואה בסך  31.7.2013ביום 

 ₪. 500,000רכשה מגרש בסך 

  ש"ח. 90,000חילקה החברה דיבידנד במזומן בסכום של  10.10.16ביום 

  בחברה, חברה חדשה  %70 בבעלות של  רכש בעל המניות העיקרי המחזיק  1.11.16ביום

למיזוג בעל המניות בוחן אפשרות ₪.  500,000 בעלות שלאשר עוסקת בתחום המחשבים 

 .2017החברות בתחילת שנת 

  70,000החברה יצרה קרן הון למטרה כללית בסך  10.12.16ביום .₪ 

  ש"ח במזומן. 400,000שנים וקיבלה תמורתן  10 -הנפיקה החברה אג"ח ל  23.12.16ביום 

  ש"ח.  680,000 -לסך של  2016הרווח הנקי של החברה הסתכם בשנת 

  200,000בסך של  10.1.2017על חלוקת דיבידנד ביום הכריזה החברה  30.12.2016ביום  ,₪

 100מניות, מקבל עוד  100) כל המחזיק 100%וכן הכריזה על חלוקת מניות הטבה בשיעור 

 .  מניות הטבה אלו יחולקו לכל בעלי המניות. 11.1.2017מניות( ביום 

 .החברה הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בת"א 

 ניות הטבה מיתרת סעיף העודפים תחילה.החברה נוהגת להנפיק מ 

  2016לחברה לא היו פעולות הוניות נוספות )מעבר לאמור לעיל( בשנת. 

 
 ( נקודה 1) ?  31.12.16" בע"מ ליום  ראש גדול. מהו סך הון המניות של חברת "1    

 

  דות (נקו 2)  ? 31.12.16" בע"מ ליום  ראש גדול. מהי יתרת סעיף העודפים של חברת "2    
 

 ( נקודה 1) ? 31.12.2016מהי התשואה להון של החברה ליום   3    
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 ( נקודות 5 )  .37שאלה 

 

 ₪. 900,000הלוואה בסך   1.1.15בע"מ קיבלה ביום  "שישו ושימחו"חברת 

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

  30.6.15 -נה, החל מההריבית משולמת לבנק מידי חצי ש

 (.בדצמבר 31ובכל  ביוני 30)תשלומי הריבית בכל 

 .שנתיים שווים  תשלומים 6 -ב 1.1.16החל מיום  קרן ההלוואה תוחזר לבנק

 .היורוקרן ההלוואה והריבית צמודים לשער היציג של 

 

 ₪ . 300,000לקחה החברה הלוואה נוספת בסך  30.06.16ביום 

 אשר תשולם יחד עם החזר הקרן. לשנה 3%נתית של ההלוואה היא בריבית ש

 .30.06.17ההלוואה תוחזר בסכום אחד ביום 

 .היורוקרן ההלוואה והריבית צמודים לשער היציג של 

 

 :2015  - 2016השנים במהלך  היורולהלן השערים היציגים של 

           .יורול₪    4.20 -  1.1.16           .יורול₪    4.00 - 1.1.15

           .יורול₪    4.35 -  30.6.16           .יורול₪    4.15 - 30.6.15

        .יורול₪    4.50   -       31.12.16          .יורול ₪   4.20 - 31.12.15

 

    : נדרש

 

  ( נקודה 1 ) ? 2015לשנת , בדוח הרווח וההפסד ותהוצאות המימון בגין ההלווא מהם .א

  (נקודות 2) ? 2016לשנת , בדוח הרווח וההפסד ותון בגין ההלוואהוצאות המימ מהם .ב

יירשם בקבוצת ההתחייבויות השוטפות שהחברה לבנק בגין ההלוואות שלקחה,  חובמהו סכום  .ג

 ( נקודות 2 )?  31.12.16ליום  במאזן
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 נקודות ( 2)  7.4 חלק
 

 ( נקודה 1)   1סעיף 

 
  2016  -  2014ירות של חברת "וונדר וומן" בע"מ בשנים  לפניך נתוני הרווח והמכ

 ₪ (:) באלפי        

                       2016                    2015 2014 

 ------ ------ ------ 

 500    900  1,400 מכירות שנתיות

 60  72 84 רווח נקי

 140  140 170 31.12ל  הון המניות

 

 

 : נדרש

 מנתונים אלו? בוודאותקנה אותה ניתן להסיק מהי המס

 

 .2014-2016התשואה להון העצמי גדלה בין השנים  א.

 הגידול ההדרגתי, הן במכירות והן ברווח הנקי, מצביע על הקטנת הסיכון  ב.

 למשקיעים בחברה.             

הסיכון של רמת  -מאחר שקצב הגידול של המכירות, גבוה מקצב הגידול של הרווח הנקי  ג.

 הרווח גדלה.

 . 30החברה הנפיקה מניות הטבה בסך  2016בשנת  ד.

 .2014 – 2016המנוף הפיננסי של החברה הולך ומשתפר בשנים  ה.

 

 נקודות ( 1)   2סעיף 

 
 היחס השוטף של חברת "באטמן" ירד בשנתיים האחרונות בשיעור ניכר:

 

 2016                    2015 2014 

 3.8 2.3 1.1 היחס השוטף

 

 : נדרש

 מה יכולה להיות הסיבה לירידה התלולה ביחס השוטף של חברת "באטמן":

 

 החברה הנפיקה בשנתיים האחרונות מניות בסכומים גדולים. א.

 החברה גייסה בשנתיים האחרונות הלוואות לזמן ארוך ממספר בנקים גדולים. ב.

ים שלה, והחזירה בכספים שקיבלה החברה מכרה בשנתיים האחרונות חלק גדול מהמלא ג.

 חלק גדול מההלוואות לזמן קצר.

 השקעות גדולות     ומימנה בהםהחברה לקחה בשנתיים האחרונות הלוואות לזמן קצר  ד.

 במבנה חדש.               

 רווח הנקי של החברה קטן בשנים אלו בצורה משמעותית. ה. 
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 ( נקודות 3 )  .57 חלק     

       
   " בעריכת דו"ח על תזרימי המזומנים הכרישיםלהלן נתונים אשר שימשו את חברת "             

 :31.12.2017 שהסתיימה ביום ה לשנ             

 
 ש"ח פרטים

 29,000 קיטון במלאי
 140,000 וטרם שולם 2017דיבידנד שהוכרז בשנת 

 80,000 גידול בספקים
 180,000 11.12.2017רכישת ציוד ביום 

 100,000 31.07.2017קבלת הלוואה מבנק ביום 
 90,000 מתן הלוואה למנהל החברה

 50,000 גידול בלקוחות 
 9,000 הוצאות ריבית ששולמו במלואן השנה

 60,000 רכישת מותג במזומן
 88,000 2017 -ושולם ב 2016דיבידנד שהוכרז בשנת 
 120,000 מענק השקעה שהתקבל

 160,000 מניותתמורה מהנפקת 
 230,000 2017רווח נקי לשנת 

 30,000 רווח הון ממכירת רכב 
 135,000 1.3.2017תמורה מהנפקת כתבי אופציה ביום 

 44,000 תמורה ממכירת מכונה
 85,000 פחת והפחתות

                

 .2017לשנת הנח/י כי אין נתונים נוספים המשפיעים על דוח תזרימי המזומנים               

 לילי.תזרים מזומנים חיובי מוצג כסכום חיובי, תזרים מזומנים שלילי מוצג כסכום ש               

 

 : נדרש

 
 

  ? 31.12.2017.מהם תזרימי המזומנים בגין פעילות מימון לשנה שהסתימה ביום 1            
 

  ?31.12.2017סתימה ביום .מהם תזרימי המזומנים בגין פעילות השקעה לשנה שה2            
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 ( נקודה 1 )  7.6 חלק

 

 

 אלף 300השנים האחרונות ברציפות סכום של  5 -" הפסידה בבטעחברת "
 אלף ש"ח כל שנה. 400עד  

 
 מנתונים אלה ניתן להסיק:

 
 של החברה חייב להיות שלילי. העודפיםסעיף     .א

 שלילי.של החברה חייב להיות  ההון העצמי     .ב

 בקופה. מזומניםלחברה בהכרח אין       ג.

 .הון עצמימאשר  הלוואותד.     לחברה בהכרח  יש יותר 

 ה.     כל התשובות שלעיל אינן נכונות.

 

 

 

 

 

 (נקודה  1 )  .77 חלק
           2017 -ו  2016" לשנים  הכוכביםחברת "  מאזנימראש"  ב שכירותלפניך נתוני סעיף " הוצאות 

 :  ( החברה מדווחת על בסיס מצטבר) 

    

                                                     620131.12.                 7201.31.12 

  ש"ח 80,000        ש"ח 170,000מראש        שכירות  הוצאות        

 

 ש"ח.  500,000ל " סכום ששכירות הוצאותנרשם בסעיף " 2017של החברה לשנת  רוה"סבדוח 

 ?  משכירהה הלחבר 2017בשנת  שילמה במזומן"  הכוכביםמהו הסכום שחברת "  

 

 ש"ח.  250,000א.   

 ש"ח. 410,000ב.   

 ש"ח. 590,000ג.    

 ש"ח. 750,000ד.   

 כל התשובות שלעיל אינן נכונות. . ה

 


