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 שאלון בחינה בחשבונאות 

 2022 חורף  דמוע

 
 

 :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.

 
: נא לפתור את השאלות במחברות המתאימות הערה

 בלבד!!!
 

 
 

 

 בהצלחה !!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כל הזכויות שמורות למועצת יועצי המס ©
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 1פתרון במחברת  

 

  %20 –דוחות כספיים – 1שאלה מספר 

 

על ידי רואה החשבון שמשון. משרדו של שמשון  נוהלומנעולים. ספרי החברה ייצור למשה חברה ל

רואה  , שהיו בידינמצא בהרי ירושלים. בשריפה שפרצה לפני מספר חודשים נשרפו ספרי החברה

 באופן כליל. החשבון,

ופנה אליך כיועץ מס מומחה  אצל שמשון, אבטחת המסמכיםהטיפול ומשה לא היה שבע רצון מ

 לשחזר את הדוחות הכספיים, על סמך נתונים חלקיים שהיו בידיו.

 

ביחס לשנה  50% –ובכל שנה עלו המכירות ב ₪ הסתכמו במיליון  2018המכירות בשנת  .1

 קודמת.

 מהמכירות. 50% –י בחברה מסתכם ב הרווח הגולמ

 ₪.מיליון  1היו  2020הקניות בשנת 

 4מחזור המלאי בכל אחת מהשנים הוא 

 

 נקודות( 4)? 2021, 2020, 2019, 2018מהו מלאי הסגירה בכל אחת מהשנים: 

 

רכבי הנהלה, מתוכם רכב המנכ"ל, אשר עלותו כפולה משל כל  3סעיף הרכוש הקבוע כולל  .2

 האחרים.אחד מהרכבים 

 .1.7.2018 –רכבי ההנהלה )פרט לרכב המנכ"ל( נרכשו ב 

 .1.2.2021 –רכב המנכ"ל נרכש ב 

 לפי שיטת הקו הישר. 15%פחת הרכבים הינו בשיעור של 

 .57,500היה  2021ידוע כי הפחת בשנת 

 

 נקודות( 2)? 31.12.2021 –מהי העלות המופחתת של הרכבים ל 

 

 .3%אה מבנק, בריבית שנתית של התקבלה הלוו 1.5.2021בתאריך  .3

 .1.6.2021 –תשלומים שווים מדי חודש, החל מ  60 –קרן ההלוואה תוחזר ב 

 הריבית משולמת יחד עם ההחזר החודשי.

 ₪. 371היה  2021נתון כי סכום הריבית לשלם בשנת 

 

 נקודות( 2)? 2021מהן הוצאות המימון בשנת 

 רות פרט להלוואה.הנח כי לא היו הוצאות / הכנסות מימון אח

 

 .1,642,500 –סה"כ צד האקטיב במאזן מסתכם ב  .4

 .73הוא  2021יחס ימי הלקוחות בשנת 

 ש"ח 300,000היא  2020יתרת פתיחה לקוחות 

 הנח כי פרט לנתונים שלעיל, אין יתרות נוספות במאזן.
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 נקודות( 2)? 2020מהי יתרת סגירה לקוחות בשנת  .א

 נקודה אחת(? )2020מהו יחס ימי הלקוחות בשנת  .ב

 )נקודה אחת(, או מורע? 2021 –ל  2020 –האם יחס ימי הלקוחות משתפר מ  .ג

 

 .3היחס המהיר הוא  .5

 נקודות( 2)? 2021מהי יתרת סגירה ספקים בשנת 

 

 נקודות( 4)  2021 – 2018דוח רווח והפסד לשנים  ובנ .6

 

 נקודות( 2)   31.12.2021מאזן ליום  ובנ .7

 

 לנאמר.אין יתרות נוספות מעבר  •

 היחסים הפיננסיים הינם לפי חישוב ממוצע  •
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 2פתרון במחברת  

  10% –בסיסי דיווח – 2שאלה מספר 

 

 חברה א' בע"מ )להלן: "החברה"( עוסקת במכירת טלוויזיות.

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

 
 950,000מכירות: 

 30,000מון: הוצאות מי

 180,000קניות: 

 100,000הוצאות משפטיות: 

 35,000הוצאות חשמל: 

 500,000הוצאות שכר: 

 
 להלן יתרות חלקיות מכרטיסי עזר של החברה:

 
 יתרת פתיחה 

01.01.2020 
 יתרת סגירה
31.12.2020 

 25,000 30,000 מלאי
 175,000 100,000 לקוחות
 365,000 400,000 ספקים

 50,000 40,000 ל לשלםהוצאות חשמ
 ? 450,000 משאית )עלות מופחתת(

 
 :נתונים נוספים

היא  ם. המשאית מופחתת לפי כמות הק"מ אות1.1.2019 - החברה רכשה משאית ב .1

נסעה  2020ק"מ, בשנת  100,000נסעה  2019המשאית נגנבה. בשנת  1.6.2020 - נוסעת. ב

 המשאית לא הייתה מבוטחת.  ק"מ. 1,000,000ק"מ. אורך החיים הינו  20,000

הגישו עובדי החברה תביעה על אי תשלום שכר לפי ההסכם הקיבוצי  1.3.2020בתאריך  .2

פסק ביהמ"ש כי  1.9.2020. בתאריך 10.1.2020יום משנחתם בין החברה לארגון העובדים 

החברה הגישה ערעור לביהמ"ש.  1.10.2020בתאריך ₪.  230,000החברה חייבת לעובדיה 

ה ערכה התייעצות עם היועמ"ש של החברה אשר העריך כי סיכויי הערעור להתקבל החבר

 הפיצוי טרם שולם.  31.12.2021 - . נכון ל10%הינם 

לעו"ד של החברה בעבור ₪  100,000החברה שילמה מקדמה של  1.2.2020 תאריךב .3

 .2021שירותים משפטיים שיסופקו בשנת 

. 17.5%בריבית שנתית של ₪  200,000בגובה החברה קיבלה הלוואה  1.7.2020 תאריךב .4

 החברה טרם שילמה את הריבית. 31.12.2020 - נכון ל

 450,000קיבלה החברה אישור למענק קורונה מרשות המסים בגובה  31.12.2020 תאריךב .5

 .1.2.2021 - . המענק צפוי להתקבל ב2020בעבור שנת ₪ 

 

 נדרש

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

 תשובה ללא הסבר לא תזכה בניקוד .
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 3  במחברת פתרון

 

  10% –קבוע רכוש – 3 מספר שאלה

 

 שחף ושקד חברות טובות מאז ילדותן, ולמדו יחד עריכת דין.

 , ושקד עבדה אצלה כשכירה.2015בשנת  בירושלים עריכת דיןפתחה משרד  ףשח

הליך תואז התחילה ₪  3,000,000בעלות של  01.01.2017ביום  ףשח את המשרד עצמו רכשה

 בתקופה זוהיה המשרד מוכן.  01.04.2017ביום ₪.  500,000חודשים ועלותו  3שיפוצים שארך 

החלו  01.04.2017ביום ₪.  120,000וציוד מחשבים בסך של ₪  400,000רכשה ריהוט בסך של  ףשח

 ועובדיה לעבוד במשרד. ףשח

את כל מערכת המחשבים במשרדה. מערכת המחשבים החדשה  ףהחליפה שח 1.10.2019ביום 

 .₪  50,000 - בתמורה ל ףשח מכרהאת ציוד המחשבים הישן ₪.  210,000עלתה 

הן לא נכנסו  –הסכימו שחף ושקד כי שחף תמכור לשקד רבע מהמשרד. )שימו לב  2021בשנת 

 מהן משרד משל עצמה(.לשותפות בעסק, אלא שני עסקים נפרדים שלכל אחת 

בהסכם נקבע כי את המשרד לידיה.  קדובאותו יום קיבלה ש 1.10.2021נחתם ביום ביניהן החוזה 

 - וכן רבע מהריהוט בתמורה ל₪   1,189,500 - שקד תרכוש משחף רבע מהמשרד בתמורה ל

שה מכר. על כן שקד רכישאר אצל שחף ולא תיהוחלט כי מערכת המחשבים כולה ת₪.  19,800

 לעבוד במשרד החלה שקד 1.10.2021ביום  ₪. 18,000מערכת מחשבים חדשה בעלות של 

 . (כעסק משלה) שבבעלותה

שקד ערכה שיפוץ ₪.  9,000עם המכירה והחלוקה מחדש שחף צבעה את משרדיה בעלות של 

 ₪ . 19,500מהותי בסכום של 

 

 שחף נוהגת להפחית את נכסיה בשיטת הקו הישר. 

 פחית את נכסיה בשיטת סכום ספרות יורד.שקד נוהגת לה

 שנות הפחת לגבי שתיהן:

 )בכל רכישת מקרקעין יש לייחס חלק של שליש לקרקע(  שנים 25 –מקרקעין 

 שנים 8 –ריהוט 

 שנים 3 –מחשבים 

 

 :נדרש

 נקודות(. 4עבור שחף. ) 2021חשב את הפחת לשנת  .א

 נקודות(. 3. )2021שנת רווח ההון של שחף בחשב את  .ב

 נקודות(. 3עבור שקד. ) 2022ב את הפחת לשנת חש .ג

 

 

 
                                   

 

 

 

 



 6 

 4פתרון במחברת  
 
 

  %15 –ביקורת לצרכי מס – 4שאלה מספר 
 

 חלק א'
 

טל והדס הינן חברות טובות שהחליטו לפתוח יחד חנות קטנה ברמת גן. טל והדס מוכרות את 

 בעצמן: המוצרים הבאים אותן הן מייצרות

המבורגר טבעוני, המבורגר מבשר אדום והמבורגר מחזה עוף. כל המבורגר נמכר עם סלט סלקים 

 צלויים. 

 :2021להלן נתונים נוספים לגבי החנות האמורה לשנת 

 המוצרים נמכרים למשלוחים בלבד. אין ישיבה במקום. .1

ויים. לא ניתן כל המבורגר נמכר באריזה המורכבת מהמבורגר + רבע ק"ג סלט סלקים צל .2

 לרכוש חלק מהאריזה.

לבקשת חלק מהלקוחות, המעדיפים סלט סלקים צלויים העשוי מחומרים אורגניים, טל  .3

והדס מכינות גם סלט סלקים צלויים העשוי מחומרים אורגניים, בנוסף לסלט סלקים 

 צלויים העשוי מחומרים שאינם אורגניים.

חומרים אורגניים למכירות סלט סלקים היחס בין מכירות סלט סלקים צלויים העשוי מ

בהתאמה. יחס זה תקף לכל סוגי  3:1צלויים העשוי מחומרים שאינם אורגניים הוא 

 ההמבורגרים.

₪.  56מחיר המכירה לחצי ק"ג סלט סלקים צלויים העשוי מחומרים אורגניים הינו    .4

 . ₪ 36מחיר המכירה לאותה כמות סלט העשוי מחומרים שאינם אורגנים הינו 

 ₪. 330,000 –ש"ח. עלות חומרי האריזה  560,000 -עלות חומרי הגלם  .5

 40 -חזה עוף ₪,  50 -בשר אדום ₪,  60 -מחירי המכירה של ההמבורגרים בלבד: טבעוני .6

.₪ 

המבורגרים טבעוניים ופי שניים המבורגרים מבשר אדום. מספר  1200נמכרו  .7

 ורגרים מבשר אדום שנמכרו.ההמבורגרים מחזה עוף שנמכרו היה רבע ממספר ההמב

 

  :נדרש

 נקודה( 2) מהו המחזור ממכירת המבורגרים טבעוניים? .1

מהו המחזור ממכירת המבורגרים מחזה עוף עם סלט סלקים העשוי מחומרים  .2

 נקודות( 2) אורגניים?

 נקודה( 3)מהו מספר  הקילוגרמים של סלט סלקים צלויים שנמכרו?  .3

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

 בתשובתך התעלם ממרכיב המע"מ             
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   חלק ב'

אדון שוקו הינו בעל דוכן למיצים טבעיים. אדון שוקו מכין את המיצים בעצמו  ומשתמש אך ורק 

משתמש אדון שוקו  ,בפירות וירקות, שהוא רוכש ישירות מהחקלאי.  להכנת המיצים שנמכרים

בפירות וירקות אורגנים בלבד ואינו מוסיף חומר גלם אחר.  איזה מהסעיפים הבאים אינו מהווה 

 פרמטר לבחינת סבירות הפדיון שנובע לאדון שוקו?

 כמויות חומרי הגלם ביחס למחזור. (1

 אחוז תצרוכת פרטית. (2

 אחוז הוצאות החלב מהמחזור. (3

 אחוז פחת בחומרי הגלם. (4

 .6 -ו 3סעיפים  (5

 היחס בין הפירות הלא אורגניים לירקות האורגנים. (6

 (. נקודות 1.5בחר את התשובה הנכונה ונמק את בחירתך )  :נדרש

 לא יינתן ניקוד עבור תשובה לא מנומקת.

 

  חלק ג'
 

 : 2021קוסמטיקאיות. נתון כי בשנת  4במכון קוסמטי במרכז רעננה מועסקות 

 מהפעולות שנעשות במכון הן הסרת שיער. 35% -לי פנים ומהפעולות שנעשות במכון הם טיפו 65%

 דקות. 50דקות ואילו להסרת שיער  80הזמן המקובל לטיפול פנים הוא 

 ₪. 120והמחיר להסרת שיער ₪  300המחיר הממוצע לטיפול פנים הוא 

 נקודות( 4): חשב מהי התמורה המשוקללת לשעת עבודה? נדרש

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

 .בתשובתך התעלם ממרכיב המע"מ

 

 חלק ד'
 

 אבישג הינה קונדיטורית המוכרת עוגות שמרים ועוגות תפוזים בלבד, אותם היא אופה בעצמה.

 :2021להלן נתונים נוספים לשנת 

 ע"י אבישג: להלן הרכב החומרים שנצרכים לשם הכנת הבצק לעוגות המיוצרות .1

 סוג עוגה
 

שמרים 
 )ק"ג(

סוכר 
 )ק"ג(

 קמח
 )ק"ג(

מיץ 
תפוזים 
 )ליטר(

 קנמון
 )ק"ג(
 

 שמן 
 )ליטר( 

 5 0.3 - 50 0.6 0.6 עוגת שמרים

 7 - 40 42 0.7 - עוגת תפוזים

 

ק"ג  1 -משקל הבצק שווה לסך כל המשקל של המרכיבים )הנח כי משקלו של כל נוזל  .2

 מגיע לידי מוצר סופי.מהבצק אינו  2%לליטר(. 
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מהכמויות  25% -כמות השמרים הדרושה במצבי לחץ או במזג אויר קריר גדולה ב .3

מימי השנה  20%-המפורטות בטבלה. הנח כי רבע מעבודת הייצור נעשית במצבי לחץ וב

 שורר מזג אויר קריר.

 גרם. 650 –גרם, עוגת תפוזים  950 –כמות הבצק ליחידה: עוגת שמרים  .4

ק"ג  ₪1,  2.4 –ק"ג סוכר  ₪1,   63 –ק"ג(  50יה של החומרים: שק קמח לבן )מחירי הקנ .5

 ₪. 20 –ק"ג קינמון  ₪1,  8 -ליטר מיץ תפוזים  ₪1,  1.3 –ליטר שמן ₪1,  12.6 –שמרים 

 ₪.  551,880סכום קניות הקמח הינו  .6

 מצריכת הקמח משמש לאפיית עוגות שמרים. 55% .7

 לאי סופי מכל סוג שהוא.הנח כי לא קיים מלאי פתיחה ולא מ .8

 

  :נדרש

 נקודות( 2)מצא את משקל הבצק )בק"ג( המשמש לאפיית עוגת שמרים  .1

 10%, יגדל או יקטן, לו אבישג הייתה תורמת 1האם הסכום שמצאת בתשובתך לסעיף  .2

 נקודה( 0.5)מעוגות השמרים לעמותת "אוכל לכל רעב"? נמק 

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

 בתשובתך התעלם ממרכיב המע"מ             
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 5פתרון במחברת  

 

  %10 –התאמות  – 5שאלה מספר 

 

חברת גבי דן בע"מ )"החברה"( עוסקת בשיווק חומרי בטון . החברה עובדת עם לקוחות פרטיים 

 ועסקיים. 

 : 10.6.2021שנערך ע"י החברה ביום  2021אמת בנק עם בנק "קניטון" לחודש מאי להלן גיליון הת

 

 ספרי העסק  
 

 ספרי הבנק
 

 זכות חובה זכות חובה פרטים פעולה

  ???? 74,400   31.5.2021יתרה ליום  

   5,000   טרם הוצגה 244המחאה  1

    2,300 3סטורנו הפקדה במזומן מס  2

  1,000   טרם הוצגה 249המחאה  3

   300  הוצאות עמלה  4

  2,300 74,700   

 72,400   72,400 יתרה נכונה 

  74,700 74,700 ??? 72,400 

 

 

 , וכן כרטיס חשבון30.6.2021ליום  "קניטון" בנק " בספריגבי דןלהלן העתק חשבון של חברת "

 .30.6.2021ליום  "גבי דן" בספרי חברת "קניטון" בנק

 

 ":גבי דןחברת "

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

 74,400  תרהי 1.6.21

  3,200 3תיקון הפקדת מזומן מס  5.6.21

  300 הוצאות עמלה חודש מאי 6.6.21

 1,800  261קנית סחורה  בהמחאה  מס   8.6.21

  2,000 263תשלום חוב לספק  המחאה  10.6.21

  4,200 7,532קניית סחורה בהמחאה מס  15.6.21

  7,000 4הפקדת מזומן מס  20.6.21

  59,500 30.6.2021יתרה ליום  

  76,200 76,200 
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 :  קניטוןבנק 

 " )בש"ח(גבי דןחשבון חברת "
 

 זכות חובה פרטים תאריך

  ??? יתרה 1.6.21

  1,000 249המחאה מס  3.6.21

 3,000  העברה במזומן 4.6.21

 180  261המחאה מס  4.6.21

  7,000 הפקדת מזומן 20.6.21

 400  חיוב עמלה 30.6.21

    

  ???? 30.6.2021יתרה ליום  

  ????? ???? 

 

 

 :נתונים נוספים

 .261ושילמה לספק המחאה מספר ₪  1,800רכשה החברה מלאי בסך  8.6.21בתאריך  •

 ש"ח 3,000סך של  בהעביר לקוח לחברה ע"ח חו 4.6.21בתאריך  •

 היא מחשבונו הפרטי של בעל החברה 7,532המחאה מס  •

 

 :נדרש

 רתבחב 30.6.2021(  לערוך התאמת בנק ולקבוע את היתרה )המותאמת( הנכונה ליום 1)            

 (.ודותנק 4) "גבי דן"

 (.ודותנק 6) "גבי דן(  לרשום את פקודות היומן הדרושות בספרי חברת "2)
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 6פתרון במחברת  

 

  15% –עלות המכר – 6שאלה מספר 

 

נועם כהן הוא בעל חנות למכירת קלטות, דיסקים ומוצרים נלווים בתחום המוסיקה. להלן פרטים 

 .2021לגבי פעילותו בשנת 

 

  31.12.2020מלאי ליום 

ם . המלאי כולל אלבומים של להקת "הסלעי"חש 280,000המלאי הוצג במאזן בשווי של 

 המתפוצצים", מוסיקה לריקודי עם ומוצרים אחרים. 

 

 מוסיקה לריקודי עם

בחנות ישנו מבחר גדול של מוסיקה לריקודי עם. חלק ניכר מהמוצרים נרכשו בשנות האלפיים 

 80% -ריך את מלאי המוצרים בתחום זה ב עהחליט נועם לה 31.12.2018המוקדמות. ביום 

מוצרים  31.12.2020ההפחתה האמורה, כלל המלאי ליום  מעלותו בשל ירידת שווי שוק. לאחר

 שקל. 120,000מתחום זה בשווי של 

, נפתחו מספר מועדונים לריקודי עם באזור החנות. בעקבות פתיחתם ועם 2021במהלך שנת 

השינויים באופנה, נוצר ביקוש רב לקלטות ודיסקים עם מוסיקה לריקודי עם. מתוך מלאי 

ממחיר המכירה. במהלך השנה לא רכש  50%וצרים ברווח גולמי של מהמ 80%הפתיחה נמכרו 

 נועם מוצרים נוספים בתחום.

 

 להקת "הסלעים המתפוצצים" 

כלל חמישה אלבומים נדירים של להקת "הסלעים המתפוצצים".  1.1.2021ליום מלאי הפתיחה 

הלהקה אזלו להקה זו הייתה פופולארית בשנות התשעים  ונועם נמנה עם מעריציה. תקליטי 

רכש נועם  2012חזרה הלהקה והתאחדה. בשנת  2010מהמלאי בסוף שנות האלפיים. בתחילת שנת 

מכר שבעה  2018-2013שקל. בשנים  800אלבומים נדירים של הלהקה, כל אחד בעלות של  12

לא מכר אף אלבום של  2018שקלים. מאז שנת  5000 – 10,000מהאלבומים במחירים שנעו בטווח 

 2021ה. במלאי הפתיחה הוצגו האלבומים בשווי המשקף את עלות רכישתם. במהלך שנת הלהק

התעניין נועם בקרב סוחרי מוסיקה נדירה מסוג זה והתברר לו כי הביקוש לאלבומי הלהקה נמוך 

שקל  500מכר שלושה מתוך האלבומים שהיו במלאי במחיר של  2021וערכם ירד. במהלך שנת 

 פה שבעתיד יוכל למכור את האלבומים שנותרו במלאי במחיר גבוה יותר.לאלבום. נועם אינו צו

 

 מוצרים אחרים

 מוצרים אחרים –קניות 

 1,500,000רכש נועם כהן דיסקים ומוצרים נוספים מתוצרת הארץ בסכום של  2021במהלך שנת 

 שקל. בנוסף, ייבא דיסקים, אותם רכש בשני מועדים:

. מחיר 31.3.2021נועם שילם עבור הדיסקים ביום  50,000$של  רכישת דיסקים בעלות – 28.2.2021

 העסקה צמוד לשער הדולר ביום התשלום. 

.  30.6.2021 . נועם שילם עבור הדיסקים ביום60,000$רכישת דיסקים בעלות של  – 31.5.2021

 מחיר העסקה צמוד לשער הדולר ביום התשלום. 
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 מוצרים אחרים –מכירות 

שקל. מדיניות המחירים של החנות  250,000ור המכירות החודשי הממוצע במהלך השנה היה מחז

 מהעלות. 50%)לגבי המוצרים בסעיף זה( קובעת שהרווח הגולמי הוא 

 

 מוסיקה לאירועים

החליט נועם להרחיב את תחומי פעילותו העסקיים והחל להופיע באירועים  2021במהלך שנת 

סקים מהמוצרים האחרים )לא ריקודי  עם ולא כתקליטן. לצורך כך משתמש נועם במבחר די

שקל. נועם אינו  30,000הוא  31.12.2021אלבומי "הסלעים המתפוצצים( שערכם במלאי ליום 

 מתכוון למכור את המוצרים המשמשים אותו להופעות. 

 

 להלן נתונים על שער הדולר במהלך השנה:

 שקל לדולר. 4 – 28.2.2021

 שקל לדולר 4.1 – 31.3.2021

 שקל לדולר 4.2 – 31.5.2021

 שקל לדולר 4.4 –30.6.2021

 

 

 :נדרש

? יש לפרט: מלאי בתחום מוסיקה לריקודי 31.12.2021כיצד יש להציג את המלאי ליום  .1

 (נקודות 7עם, "הסלעים המתפוצצים" ומלאי אחר. )

 ? 2021מהו מחזור המכירות ומהו הרווח הגולמי בשנת  –בתחום המוסיקה לריקודי עם  .2

 נקודות( 2)

?  2021מהו מחזור המכירות ומהו הרווח הגולמי מאלבומי "הסלעים המתפוצצים" בשנת  .3

 נקודות( 2)

 (נקודות 2? )2021מהו מחזור המכירות ומהו הרווח הגולמי מהמוצרים האחרים בשנת  .4

 נקודות( 2) 20,000ומלאי סגירה קטן ב  30,000כאשר מלאי פתיחה גדל ב  .5

  50,000 - הרווח גדל ב .א

  10,000 - הרווח גדל ב .ב

  50,000  - הרווח קטן ב .ג

  10,000  - הרווח קטן ב .ד
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 7תרון במחברת  פ

 

 20% –נושאים כללים – 7שאלה מספר 

 
 (נקודות 6)   .17שאלה 

 

 ₪. 500,000הלוואה בסך   1.1.2019בע"מ קיבלה ביום  גיליגולי "חברת "

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

  1.7.2019 -הריבית משולמת לבנק מידי חצי שנה, החל מה

 (.בינואר 1ובכל  ביולי 1)תשלומי הריבית בכל 

  1.7.2020 -תשלומים, החל מה 8 -קרן ההלוואה תוחזר לבנק ב

 .יורוקרן ההלוואה והריבית צמודים לשער היציג של ה

 

בריבית  שנים  4 –ל ,  ₪ 1,000,000ה נוספת  בסך לקחה החברה הלווא  31.12.2019בתאריך 

 ההלוואה והריבית צמודות ליורו., 5%שנתית של 

 הריבית משולמת לבנק פעם בשנה בסוף השנה. ,תוחזר בתשלום אחד בסוף תקופת ההלוואההקרן 

 .31.12.2020ביום של הריבית התשלום הראשון 

 

 :2020 - 2019 יםבמהלך שנ יורולהלן השערים היציגים של ה

 ליורו     ₪    4.00 - 1.1.2019

 ליורו ₪    4.15 - 1.7.2019

 ליורו  ₪    4.45 -  31.12.2019

 ליורו     ₪    4.45 - 1.1.2020

 ליורו  ₪    4.65 - 1.7.2020

 ליורו  ₪    4.80 -  31.12.2020

 ליורו     ₪    4.80 - 1.1.2021

 ליורו  ₪    4.90 - 1.7.2021

 ליורו  ₪    5.10 -  31.12.2021

 

 :נדרש

 נקודות(. 2)?   2019לשנת בדוח הרווח וההפסד  ההלוואותהוצאות המימון בגין  מהם   .א

 

    ?  31.12.2019בע"מ, ליום  "גיליגולי "מאזן חברת ב, ההלוואותהסכומים הרשומים בגין ם מה    .ב

 נקודות(. 2)

 

 שירשמו בדוח רווח והפסד( ש"ח 1,000,000) ההוצאות המימון בגין ההלוואה השניימהם .   ג

 נקודות(. 2)  ? 2021לשנת       
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 נקודות( 4)  .27שאלה              

       
 

   " בעריכת דו"ח על תזרימי המזומנים קים & שירלהלן נתונים אשר שימשו את חברת "             

 :31.12.2020 שהסתיימה ביום ה לשנ             

 
 

 ש"ח רטיםפ

 400,000 31.07.2020קבלת הלוואה מבנק ביום 

 250,000 טרם שולםו 12/2020ב דיבידנד שהוכרז 

 230,000 גידול בספקים

 90,000 21.12.2020 רכישת ציוד ביום

 55,000 גידול בלקוחות 

 40,000 החברה ותמתן הלוואה למנהל

 299,000 1.8.2020תמורה מהנפקת כתבי אופציה ביום 

 36,000 הוצאות ריבית ששולמו במלואן השנה

 350,000 באותו יום שולםו  11/2020ב דיבידנד שהוכרז 

 180,000 רכישת מותג במזומן

 300,000 01/01/2020ביום ושולם  12/2019ב דיבידנד שהוכרז 

 220,000 מענק השקעה שהתקבל

 370,000 תמורה מהנפקת מניות

 530,000 2020רווח נקי לשנת 

 16,000  רווח הון ממכירת רכב

 108,000 קיטון במלאי

 22,000 רכבתמורה ממכירת 

 255,000 פחת והפחתות

                

 

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

              2020. 

               

 ם מזומנים חיובי מוצג כסכום חיובי, תזרים מזומנים שלילי מוצג כסכום שלילי.תזרי              

                
 :נדרש              

 
   ? 31.12.2020מה ביום יהמזומנים בגין פעילות מימון לשנה שהסתי םתזרי ו דוחמה .1
 .נקודות( 2)                  

 
  ?31.12.2020ימה ביום ין פעילות השקעה לשנה שהסתהמזומנים בגי םתזרי ו דוחמה   .2          

 .נקודות( 2)                 
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 נקודות( 3) .37שאלה 

 
 . 31.12.2020ליום המניות של חברת "פיצי"  הרכב הון להלן

 ערך נקוב:₪  1וכולן בנות  המניות הונפקוובאותו יום  1.1.2017ביום החברה הוקמה 

 כמות                                                                              פרטים 

 20,000                  מניות רגילות                                                   

 10,000                           (18%מניות בכורה צוברות ומשתתפות )

 5,000                      (15%מניות בכורה צוברות ולא משתתפות )

 5,000(                 12%מניות בכורה לא צוברות ולא משתתפות )

 

 ₪.  50,000, הוכרז וחולק דיבידנד בסך 31.12.2020ביום 

 (.1.1.2017זאת הפעם הראשונה שהחברה מחלקת דיבידנד מיום הקמתה )

 

 :נדרש

 ?31.12.2020ום בעלי המניות הרגילות בי קיבלומהו סך הדיבידנד ש

 

 
 

 (נקודות 2)   .47שאלה 

 

 מחסן לאחסון כל מלאי המוצרים שלה. שוכרתחברת "שימי" 

   2021  -ו  2020" לשנים שימיחברת " מאזנימראש" ב שכירותלפניך נתוני סעיף "הוצאות 

 )החברה מדווחת על בסיס מצטבר(:  

    

                                                            2031.12.20                  2131.12.20 

  ש"ח 00015,                ש"ח 00081,     מראש     שכירות מחסן הוצאות   

 

 170,000" סכום של שכירות הוצאותנרשם בסעיף " 2021בדוח רווח והפסד של החברה לשנת  

 ש"ח. 

  

  :נדרש

 ? לבעל המחסן 2021בשנת  שילמה במזומן" שימימהו הסכום שחברת " 

 

 ש"ח.  155,000   א.

 ש"ח. 152,000   ב.

 ש"ח. 167,000    ג.

 ש"ח. 173,000   ד.

 כל התשובות שלעיל אינן נכונות.    .ה
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 (נקודות 2)  -  .57שאלה  

 

 להלן מספר משפטים הקשורים לגבי נכסי חברה:

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

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

 השוטפת.

 אג"ח שהנפיקה החברה והמיועד לפדיון בשנה הקרובה. .3

 החודשים שלאחר תאריך המאזן. 12  - נכסים שהחברה מתכננת לממש ב .4

 נכסים המוחזקים לצרכי מסחר. .5

 

 :נדרש

 
 טים לעיל עונה להגדרה של נכס שוטף?מה מבין המשפ

 
 1,2,3,4 משפטים  .א

  1,2,4,5משפטים   .ב

 1,2,3,5משפטים   .ג

 2,3,4,5משפטים   .ד

 כל משפטים נכונים. .ה

 

 
 נקודות( 3) .67שאלה 

 

 .₪ 180,000 תמורת מכונה " מייקל"   חברת רכשה 1.6.2019ביום 

 ישר. ה קויטת הבש שנים  6על פני הכספיים  בדוחותיה המכונה את מפחיתה החברה

 שר.ו  היקה בשיטת  שנים 4 פני על המכונה מופחתת ס,מ לצורכי

 .2019 בשנת 23% חברות הינו מס שיעור  הנח/י כי

 22%יהיה   2020 בשנת , חברות מס שיעור לפיו חוק פורסם 2019 בדצמבר

 .20% יהיה החברות מס שיעור ואילך 2021 שנתמ 

            

 :נדרש 

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

 
 נקודה(. 1)?  31.12.2020כיצד תוצג המכונה במאזן  ליום   ב.      

 
 
 


