
 דף פתיחה
 
 

 מחברת א - ביקורת לצרכי מס – 1שאלה 
 מחברת א -בסיסי דיווח     - 2שאלה 

 
 במחברת  -רכוש קבוע        - 3שאלה 
 מחברת ב         - דוחות כספיים – 4שאלה 

 
 גמחברת  -     התאמות – 5שאלה 
 חברת גמ  - עלות המכר – 6שאלה 
 מחברת ג -נושאים שונים      - 7שאלה 
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 א  פתרון במחברת

  %15 –רת לצרכי מסוביק – 1שאלה מספר 

   'חלק א

שני סוגים של פריטי לבוש: שמלת ערב מבד מיוחד וחולצה  במפעל אשר בבעלותו מר חרוצי מייצר 

 מבד רגיל.

 :2015להלן נתונים נוספים לגבי המתפרה בשנת המס 

 3.2כפתורים. לייצור חולצה דרושים  10-מ"ר בד ברוטו ו 4ערב דרושים  לייצור שמלת .1

 כפתורים. 8 -מ"ר בד ברוטו ו

,  בד מסוג  ₪ 490,000 –סעיף הקניות בדוח רווה"ס כולל קניות כדלקמן: בד מסוג רגיל  .2

 .₪ 8,400 –, כפתורים ₪ 438,000 –מיוחד 

מהכפתורים  10%לאריזה.  ₪ 10כפתורים בעלות של  100הכפתורים נקנים באריזות של  .3

 בכל אריזה אינם ניתנים לשימוש בשל פגם בייצור.

 . ₪ 35ושל בד מסוג רגיל  ₪ 60עלות מ"ר של בד מסוג מיוחד  .4

 במתפרה לא היה מלאי פתיחה ולא מלאי סגירה מכל סוג של בד. .5

 ליחידים. 60%-בסיטונאות ו 40%מכירות החולצות מתפלגות כדלקמן:  .6

 למי במתפרה הינו כדלקמן:שעור הרווח הגו .7

 מהעלות. 120%מהעלות וליחידים  70%בסיטונאות  –חולצות 

ממחיר המכירה. השמלות נמכרות ליחידים בלבד ולא  50%ליחידים  –שמלות ערב

 נמכרות בסיטונאות.

. כמו כן דיווח מר חרוצי בספריו כי לא  ₪ 1,650,300המחזור  המדווח ע"י מר חרוצי הינו  .8

 מלאי מכל סוג שהוא, והכנסתו החייבת הינה בסכום נמוך.קיים ברשותו 

 

  :נדרש

בדוק את סבירות המחזור ועלות המכר המדווחים. נמק תוך הצגת חישובים  .1

 נקודות( 8. )מסקנות שאינן מלוות בחישוביםלא יתקבל ניקוד בגין מפורטים. 

 -גדל ליסכום הרווח הגולמי של מר חרוצי אם אחוז המכירות בסיטונאות יהיה  מה .2

 נקודות( 2. יש להציג חישובים. )80%

 בתשובתך התעלם ממרכיב המע"מ             

 

 

   'חלק ב

 מר איקס הינו נהג מונית המבצע נסיעות בשרות מיוחד באזור הצפון.

 נקודות( 5)ציין חמישה פרמטרים לבחינת סבירות הפדיון של מר איקס.  
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 א  פתרון במחברת

 

  %10 –דיווח בסיסי – 2שאלה מספר 

 
 . "( עוסקת במכירת מוצרים לרכבי שטחהחברהספיד בע"מ )להלן: "חברת 

 על בסיס מזומן: 2014רווח והפסד לשנת דו"ח סעיפים חלקיים מלהלן 

 

 ₪ ₪ 

 839,000  מכירות

 70,000  הכנסות שכירות

 25,000  הכנסות ריבית

 30,000  תמורה ממכירת רכב

  250,000 קניות

  90,000 ביטוחהוצאות 

  50,000 חשמלהוצאות 

  100,000 הוצאות שכר

  50,000 הוצאות משפטיות

 
 
 

 :החברהמכרטיסי עזר של חלקיות להלן יתרות 
 
 
 יתרת סגירה 

2013.12.31 

 יתרת סגירה

31.12.2014 

 95,000 65,000 מלאי 

 110,000 90,000 לקוחות

 320,000 240,000 ספקים

 ? 0 הוצאות שכר לשלם

 45,000 60,000 הוצאות ביטוח מראש

 70,000 10,000 לשלם חשמלהוצאות 

 44,000 70,000 הכנסות שכירות מראש

 35,000 18,000 הכנסות ריבית לקבל
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 :נתונים נוספים

 

לקוחות לאותו מועד. פעולה המסך יתרת  10%נתגלה חוב אבוד בסך של  31.12.2014ביום  .1

כמו כן, יתרת הלקוחות הינה לאחר הנחות שניתנו   החברה. זו טרם קיבלה ביטוי בספרי

  .₪ 30,000לסך של  מוהסתכואשר  2014בשנת 

ומופחת  ₪ 50,000בעלות של   1.1.2013. הרכב נרכש ביום 31.12.2014הרכב נמכר ביום  .2

 לשנה לפי שיטת הקו הישר )ללא ערך גרט(. 10%בשיעור 

והן מתפלגות באופן  2014ד וכולל אוקטובר הוצאות השכר שולמו בגין חודשים ינואר ע .3

החל  10%-עלות את השכר לעובדים בהשווה על פני התקופה. מנכ"ל החברה החליט ל

 .2014משכר חודש דצמבר 

 

 יש להתעלם ממרכיב המע"מ

 
 

 : נדרש

)הכלולים בדוח המוצג בשאלה( כפי שיש להציגם בדוח רווח  רווח והפסדדוח  את סעיפיחשבו 

  מצטבר .על בסיס  31.12.14שנסתיימה ביום  לשנה והפסד

 תשובה ללא הסבר לא תזכה בניקוד.
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 ב  במחברת פתרון

  %10 –קבוע רכוש – 3 מספר שאלה

 

 "קיר המוות" חברת – סעיף א'

 "בע"מ שון, חובב אופנועים ידוע, אלוף תחרויות מרוצי אופנועים, הקים את חברת "קיר המוות

 ."( קיר המוות)להלן:"

אופנועים מסוגים שונים בגדלים שונים המשמשים לפעילויות שונות:  קיר המוות לחברת

  ימי כיף ואקסטרים. ,שליחויות, השתתפות במרוצים, השכרה לפרטיים ולעסקים וכן הפעלות

 ליום נצבר פחת כרטיס יתרת בניכוי 31.12.2015 ליום קיר המוות בחברת כלי הרכב כרטיס יתרת

 (. 2015 לשנת הפחת חושב טרם כלומר ) ₪ 925,000 היא 01.01.2015

 ביום נרכשו, 2015 - שנרכשו ב אלו למעט, רכבה כלי. ישר קו שיטת, 10% הינו השנתי הפחת

01.01.2010. 

 :1520 בשנת שנעשו פעולות

 01.03.2015 ביום נמכר, ₪ 240,000 תמורת 01.01.2010 ביום שנרכש, אופנוע כבד א' .1

 .₪ 75,000 תמורת

 .₪ 75,000 של סכום בזכות נרשם רכבה כלי בכרטיסשום היחיד שנעשה הוא: הרי

 ביום התרסק בתאונה, ₪ 180,000 תמורת 01.01.2010 ביום שנרכש, אופנוע כביש ב' .2

 .לאירוע רישום נעשה טרם. ועבור כסף כל נתקבל ולא ביטוחי כיסוי אין. 30.06.2015

  ₪ 10,000עלות הביטוח השנתי בסך . ₪ 90,000 במחיר 01.07.2015 ביום נרכש קטנוע ג' .3

 רכב.ה כלי בכרטיס מה גם היא נרש

 נרשמו כן כמו. ₪ 360,000תמורת בייבוא אישי  01.10.2015 ביום נרכש אופנוע שטח ד' .4

  .מכסתשלום ל 20,000, ייבוא עמלת 20,000: הבאות העלויות רכבה כלי בכרטיס

 :נדרש

 (נקודה אחת) ?2015 לשנת רכבה כלי כרטיס של הנכונה הפתיחה יתרת ימה .1

  (ודותנק 2) ?2015 לשנת השנתי הפחת הוצאות מהן .2

 (ודותנק 2) ? המופחתת העלות של הנכונה הסגירה יתרת מהי .3

 (נקודה אחת)? קיר המוות חברת בספרי 2015 בשנת שנוצרו ההון הפסד/ הרווח מה .4
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 אורית יועצת מס –סעיף ב' 

 

עובדות נוספות. להלן המחשבים המשמשים את  2במשרדה  אורית, יועצת מס ותיקה, מעסיקה

 :31.12.2015ליום  כפי שהם מופיעים בחשבון הרכוש הקבוע ,אורית ועובדותיה

 

  

 המחשב

 מחיר

 עלות

 עלות

 מופחתת

 תאריך

 רכישה

 אורך

 חיים

 שיטת

 פחת

 ערך

 גרט

 - סכום ספרות יורד שנים 6 1.2.2014 ? 11,000 לאורית

 700 קו ישר ? 1.9.2014 5,800 7,000 לרחל

 ללילך

ראה 

 - קו ישר שנים 9 ? 9,050 הערה

 

 

 01.04.2015. ביום ₪ 9,000נרכש המחשב המשמש את לילך בסכום של  2014: במהלך שנת הערה

 שנים. 3ויש להחליפה בכל  ₪ 2,400הותקנה על המחשב מצלמה. עלות המצלמה 

 

 :נדרש

 ?31.12.2015ליום  ריתהמחשב המשמש את אוהמופחת של  וערכ ומה .1

 ?המחשב המשמש את רחלאורך החיים של  ומה .2

 ?המחשב המשמש את לילךתאריך הרכישה של  ומה .3

 )הנח כי לא היו מכירות ורכישות נוספות(. ?2016לשנת  מחשביםהוצאות הפחת בגין ה ו סכוםמה .4

 

 .בחישוביך, יש לעגל לשקל הקרוב
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 פתרון במחברת  ב
  %20 –ייםדוחות כספ – 4שאלה מספר 

 

 .משווקת כרטיסים להופעות, הצגות ואירועים( "החברה")להלן:" בע"מ חברת "מאי
 

 :31.12.2015להלן מאזן הבוחן של העסק ליום 
 

 יתרה שם החשבון יתרה שם החשבון

 ? הוצאות פחת 110,000 מכונית 

 ? הון מכונית / הפסד  רווח ? קניות

 69,200 ספקים 180,400 לקוחות

 ? מכירות ? 1.1.2015 -למלאי 

 250,000 מבנק הלוואה שהתקבלה ? לעסק אחר הלוואה שניתנה

 ? הכנסות ריבית ? הלוואה שניתנה לספק

 ? הוצאות ריבית לשלם ? הוצאות ריבית

 41,000 הוצאות משכורת 15,750 הכנסות ריבית מראש

 36,000 הוצאות שכירות  125 הכנסות ריבית לקבל

 ? פחת נצבר מכונית 5,500 הוצאות אחזקה

 ? עו"ש בנק 92,000 קופה 

 50,000 הון מניות 25,000 החזרים מלקוחות

   30,000 1.1.2015עודפים ל 

 
 :נתונים נוספים

. המכונית נמכרה ביום ₪ 120,000רכשה החברה מכונית תמורת  1.1.2013ביום  .1

 במקומה. ובאותו היום נרכשה מכונית חדשה  ₪ 34,000תמורת  1.10.2015

 .20% –פחת מכוניות 

 .₪ 260,700 –ושולמו לספקים  ₪ 330,400 –נתקבלו מלקוחות  2015במהלך שנת  .2

 .₪ 74,000 –ויתרת הספקים ליום זה  ₪ 210,000 – 1.1.2015יתרת הלקוחות ליום  .3

 מהמכירות. 25% –רווח גולמי בעסק  .4

 .₪ 102,000מלאי סגירה עמד על  .5

 .3%הלוואה מהבנק בריבית שנתית של מבנק התקבלה  1.4.2015ביום  .6

 .1.7.2015 –תשלומים שווים כל רבעון, החל מ  12 –קרן ההלוואה תוחזר ב 

 כל הריבית בגין ההלוואה תשולם במועד ההחזר האחרון. 

 .7%בריבית שנתית של הלוואה בקשיים שהיה נתנה החברה לעסק אחר  1.7.2015ביום  .7

 .1.10.2015 –ניים שווים החל מ תשלומים רבעו 10 –ההלוואה תוחזר ב 

 כל הריבית שולמה מראש.

 .6%נתנה החברה הלוואה לספק בריבית שנתית פשוטה של  1.5.2015ביום  .8

 .1.6.2015תשלומים שווים מדי חודש, החל מ  12 –ההלוואה תוחזר ב 

 הריבית משולמת יחד עם ההחזר החודשי.

 .פעולה זו טרם נרשמה, ₪ 20,000חילקה החברה דיבידנד בסך  1.12.2015ביום  .9
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 :נדרש

 )נקודה אחת(מהו הרווח / הפסד ממכירת המכונית?  א..   1

 )נקודה אחת(? 2015מהן הוצאות פחת הרכבים בשנת   ב.      

 )נקודה אחת( הפחת בחברה היה כפול ?אחוז יתה משתנה תשובתך בסעיף א' אילו יכיצד ה  ג.      

 נקודות( 2)? 1.1.2015.  מהו מלאי העסק ליום 2

 נקודות( 2)מה יתרת החשבון ריבית לשלם?  .  א.3

 נקודות( 3) ?2015מהן הוצאות הריבית נטו בשנת ב.      

 נקודות( 2) ?31.12.2015מהי יתרת ההתחייבויות לזמן קצר ביום .   4     

 נקודות( 3) ?31.12.2015מהי יתרת העו"ש ליום .   5

 נקודות( 3) בעסק? 2015לשנת מהו הרווח הנקי .   6

 נקודות( 2) ?31.12.2015ליום  מה יתרת העודפים בעסק.   7
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 ג  פתרון במחברת

  %10 –התאמות  – 5שאלה מספר 

 

יתרת  .ערן מוכר נעלי נשים ברחוב אלנבי בת"א . ערן קונה את מלאי הנעלים אצל הספק זהבי

 בחובה . ₪ 12,266היא  31.5.2016יום בספרי זהבי נכון ל "לקוח ערן"החשבון 

 : 2016להלן אירועים נוספים שהתרחשו בחודש מאי 

 יש להתעלם מהמע"מ( )

 

 . ₪ 460נרשמה בספרי זהבי בסכום של  ₪ 4,600מכירת סחורה בהקפה בסכום של  -  3/5

   זהבי חייב את ערן בגין הפעלה. ,במזומן ע"ח חוב ₪ 1,800ן שילם לזהבי ער -  7/5

 לקוח בן חיים.הוחייב את  ₪ 3,700זהבי מכר סחורה בהקפה לערן בסכום של  - 17/5

. אולם מנהלת ,)ורשם את הפעולה כראוי( ₪ 830זהבי העניק לערן הנחה מסחרית של  - 21/5

 החשבונות של זהבי שלחה לערן חשבונית במקום חשבונית זיכוי .

 ריבית בגין יתרת החוב.  ₪ 400זהבי חייב את ערן ב  - 31/5

 

 :נדרש

 (ודותנק 4) 31.5.2016לערוך התאמת ספק לקוח ולמצוא את היתרה המותאמת ליום  .1

נקודה )לפני עריכת ההתאמה  31.5.2016יום ל ערן בספרי  זהבייתרת חשבון את למצוא  .2

 (.אחת

 (ודותנק 5) לרשום את פקודות היומן הנדרשות לביצוע ההתאמות   .3

 

 . מפורטים  יש להציג חישובים
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 גפתרון במחברת  

  %15 –עלות המכר – 6שאלה מספר 

     
 (ודותנק  7)   'חלק א

 
 יק(. שעוני חול )חול מדו " עוסק במכירת זה טוב 4מתוך  3העסק "

בספירת  נעשו שגיאות 2016 -- 2013נמצא כי בשנים  ,מר רוט ,בבדיקה שערך יועץ המס

 :הלן  נתונים לגבי כל אחת מהשניםל המלאי הסופי בכל שנה. 

 

2013 

  ₪ 50,000מלאי שנרשם: 

  ₪ 40,000רווח גולמי בדו"ח: 

 2013שנמכר בחודש דצמבר  ₪ 10,000ממצאי הבדיקה: במלאי שנרשם נכלל מלאי בעלות של 

. 

 .₪ 52,000 :שווי שוק של המלאי )המעודכן(

 

2014 

  ₪ 70,000מלאי שנרשם: 

  ₪ 60,000רווח גולמי בדו"ח: 

שנרכש בחודש דצמבר  ₪ 15,000ממצאי הבדיקה : במלאי שנרשם לא נכלל מלאי בעלות של 

2014 . 

 .₪ 78,000 :שווי שוק של המלאי )המעודכן(

 

2015 

  ₪ 30,000מלאי שנרשם: 

  ₪ 30,000הפסד גולמי בדו"ח: 

 .2015שנמכר בחודש דצמבר  ₪ 2,000 של ממצאי הבדיקה: במלאי שנרשם נכלל מלאי בעלות

 .₪ 30,000שווי שוק של המלאי )המעודכן( 

 

2016 

  ₪ 60,000מלאי שנרשם: 

  ₪ 80,000רווח גולמי בדו"ח: 

שנרכש בחודש דצמבר  ₪ 34,000ממצאי הבדיקה: במלאי שנרשם לא נכלל מלאי בעלות של 

2016. 

 .₪ 90,000 :שווי שוק של המלאי )המעודכן(
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 :דרשנ

 (נקודות 6? ) המתוקן בכל שנה הרווחמהו  .א

נקודה ? ) 2016 - 2013 מהי ההשפעה המצטברת של התיקונים על הרווח הנקי בשנים  .ב

 (אחת

 

 

 

 (ודותנק  8)   'חלק ב

 

 של יועץ המס( הבדיקה)בחלק זה יש להתעלם מממצאי 

 

 ":זה טוב 4מתוך  3בעסק " 2016 – 2013להלן נתונים נוספים לשנים 

 

ממלאי  2מהמכירות והמלאי הסופי היה גדול פי  20%: אחוז הרווח הגולמי הוא 2013

 . 2012הסופי בשנת 

 מעלות המכר. 60%: אחוז הרווח הגולמי הוא 2014

 . ₪ 140,000מהמכירות והקניות היו  25%: אחוז הרווח הגולמי הוא 2015

 . מהמכירות 40%ז הרווח הגולמי הוא : אחו2016

 

 :נדרש

 (נקודות 6? )  2016,2014,2013ניות והמכירות בשנים הק ןמה .1

מהי עלות המלאי שנימכר  .העסק לא דיווח על כל מכירותיו 2015ידוע כי בשנת  .2

 ( ודותנק 2? ) שלא דווח
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 גתרון במחברת  פ

 %20 –נושאים כללים – 7שאלה מספר 

 
 נקודות( 5)  7.1שאלה 

 
 

מניות  25,000( 1.1.14הנפיקה ביום הקמתה ) "( החברה:")להלן" בע"מ חברת "לה פמיליה

 .₪ 360,000 ןוקיבלה תמורתכ"א  .נ .ע 10₪רגילות בנות 

תמורת מורכב מ. הון זה ₪ 2,650,000הינה   31.12.14יתרת ההון העצמי של החברה ליום 

 .2014ומרווחי החברה לשנת   1.1.14ביום שבוצעה ההנפקה 

 :2015לשנת להלן נתונים נוספים 

 צוברות שאינן משתתפות  8%מניות בכורה  5,000החברה  הנפיקה  22.4.2015 – ב

 .₪ 220,000 ןוקיבלה תמורת ,. כ"א נ.ע ₪ 10בנות 

 לבעלי המניות מניות הטבה תחלק   5.6.2015כי ביום ה החברה כריזה  4.6.2015 – ב

 מניות 4 – חזיקשהוא מ כל מניהבגין קבל י)כל בעל מניות  1:4 ביחסבלבד  הרגילות

 (.נוספות

 שנים. 4 -ל 2%בריבית שנתית  ₪ 200,000הנפיקה החברה אג"ח בסך  1.3.2015 – ב 

 בת. הלמטרת רכישת חבר ₪ 250,000יצרה החברה קרן הון בסך  7.7.2015 – ב 

 חילקה החברה לכל בעלי מניותיה דיבידנד במזומן בסך כולל של  27.10.2015 – ב

305,000 ₪. 

 שנים בריבית  4לתקופה של  ₪ 800,000לקחה החברה הלוואה בסך  1.11.2015 – ב

 לשנה. 5%של 

 דיבידנד תחלק לכל בעלי מניותיה  18.1.2016כי ביום הכריזה החברה  31.12.2015 – ב

 .₪ 384,000בסך כולל של 

 בבורסה בת"א.שמניותיה רשומות למסחר חברה ציבורית  אהחברה הי 

  475,000היה  2015הרווח  הנקי לשנת ₪. 

  לחברה פעולות הוניות נוספות )מעבר לאמור לעיל( .לא היו  2015בשנת 

 נדרש 

 נקודות( 2) ? 31.12.2015 – ל  החברהמהי יתרת ההון העצמי של  .א

 קודה אחת(נ) ??31.12.2015  - לשל החברה יתרת הון המניות מהי  .ב

 נקודות( 2) ?31.12.2015 – לשל החברה יתרת סעיף העודפים  מהי .ג
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 נקודות ( 5)  2.7שאלה 

 

 .₪ 500,000"  הלוואה בסך ( "החברה" בע"מ" )להלן: חברת "השקשוקה קיבלה 1.1.14 –ב 

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

 1 ובכל  בינואר 1)תשלומי הריבית בכל . 1.1.15 -הריבית משולמת לבנק מידי חצי שנה, החל מה

 (. וליבי

 

 . 1.1.15 -תשלומים שווים, החל מה 5 -קרן ההלוואה תוחזר לבנק ב

 קרן ההלוואה והריבית צמודים לשער היציג של היורו.

 

 : 2015 -ו  2014להלן השערים היציגים של היורו לשנים 

 ליורו.  ₪  4.30 -     1.1.15     ליורו  ₪  4.10 -   1.1.14

 ליורו.  ₪  4.45 -     1.7.15     ליורו  ₪  4.20 -   1.7.14

 ליורו.  ₪  4.60 -   31.12.15     ליורו  ₪  4.30 - 31.12.14

 

 נקודות( 2)?  2015בגין ההלוואה הנ"ל בדוח הרווח וההפסד לשנת  הוצאות המימוןמה היו  .א

? 31.12.2014 -ל   החברהבסעיף ההתחייבויות במאזן של בגין ההלוואה איזה סכום נרשם  .ב

 קודה אחת(נ)

 ? 31.12.2015 –ה ל חברהבסעיף ההתחייבויות במאזן של בגין ההלוואה איזה סכום נרשם      ג.

  נקודות( 2)
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 נקודות( 2)  7.3שאלה 

 
 1.1.2014 - " הוקמה ב"( החברהבע"מ )להלן:"  חברת "צוציק

 החברה עוסקת בענף הצעצועים לילדים.

 :2015שנת ב החברה סחורות שלהלן נתונים הקשורים לרכישת ל

      
 עלות יחידה בש"ח כמות פרטים תאריך

 24 350 יתרת פתיחה 1.1.2015

 26 500 רכישה 16.2.2015

 25 1200 רכישה 23.3.2015

 19 400 רכישה 19.8.2015

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

 ת.יחידו 1,690סך של   2015החברה מכרה בשנת 

 
 :2014 –ו  2015לשנים  הנתונים נוספים הקשורים לחבר

 .₪ 25,000       –   31.12.2014חייבים לקוחות     

 .₪ 24,000       –  31.12.2014מקדמות מלקוחות 

 .₪ 16,000       –   31.12.2015חייבים לקוחות     

 .19,000₪       –  31.12.2015מקדמות מלקוחות 

 

יתרת המזומן בחשבון   .  88,000₪של במזומן מלקוחות סכום החברה ה קיבל 2015במהלך 

שיופיע בדוח הרווח החברהמהו הרווח הגולמי של   .₪ 17,500היה  31.12.2015החברה ליום 

 ?2015וההפסד לשנת 

 
 

 

 נקודות( 4)  7.4שאלה מספר 

 :2015בשנת  "( החברה)להלן:" "בע"מ מיקולהלן שישה אירועים שאירעו בחברת "

 .2015ש"ח שהוכרז בשנת  20,000חלוקת דיבידנד בסכום של   . 1

 .2014ש"ח אשר הוכר בגין רכישה שבוצעה בשנת  35,000הפחתת מוניטין בגובה   . 2

 .2013ש"ח בגין מכונה שנרכשה בשנת  5,000רישום פחת והפחתות בגובה  .  3

 .מבנק "הפועלים" ₪ 170,000של נטילת הלוואה  .  4

 ש"ח. 75,000  מלאי בגובה כישתר .  5 

 .₪ 120,000  -בתמורה להמפעל לשימוש עצמי של מכירה של מכונה  .  6
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 נקודות( 2)  'א סעיף 

איזה/אילו מן האירועים הנ"ל משפיע/ים על סך התזרים נטו מפעילות שוטפת בדו"ח תזרים 

 ? 5201לשנת של החברה מזומנים 

 בלבד.  5אירוע    . א

 בלבד. 3-ו 2ים אירוע   . ב

 בלבד.  6-ו 5אירועים      .ג

 בלבד. 5ו  3-ו 2 אירועים   . ד

 כל האירועים הינם בעלי השפעה על סך התזרים נטו מפעילות שוטפת.  . ה

 

 נקודות( 2)  'ב סעיף 

של החברה איזה/אילו מן האירועים הנ"ל משפיע/ים על דו"ח תזרים מזומנים מפעילות השקעה 

 ?5201לשנת 

 

 בלבד.  5 אירוע    . א

 בלבד.  6 אירוע    . ב

 בלבד. 6-ו 5אירועים    .  ג

 בלבד. 6ו  5-ו 2 אירועים     .ד

 כל האירועים אינם בעלי השפעה על דו"ח תזרים מזומנים מפעילות השקעה.     .ה

 

 נקודות( 2)  7.5שאלה מספר 

הפרשה  2015יים לשנת רשמה בדוחותיה הכספ"( החברהבע"מ" )להלן:" חברת "מכסה לכל סיר

ש"ח. לאחר בדיקה תוקנו הדוחות הכספיים ונרשמה הפרשה  400,000לחובות מסופקים בגובה 

שיעור שהניחו  רשמו תחילה.נש"ח ש 400,000 -ש"ח במקום ה 440,000לחובות מסופקים בגובה 

 אפס.מס ה

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

 ש"ח. 40,000 -יקטנו ב 2015מזומנים ושווי מזומנים לתום שנת  סעיף .   1

 .2015 מזומנים ובשווי מזומנים לתום שנת סעיףלא יהיה שינוי ב .   2

 ש"ח. 40,000 -יקטנו ב 2015סך המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לשנת  .   3

 .2015 מפעילות שוטפת לשנתלא יהיה שינוי בסך המזומנים נטו שנבעו  .   4

 ש"ח. 40,000 -יקטן ב 2015הרווח הגולמי של החברה לשנת  .   5

 

 איזו/אילו מהטענות הנ"ל נכונה/ות?

 

 . 5-ו 3טענות    . א

 .3-ו 1טענות    . ב

 בלבד.   2טענה      .ג

 בלבד. 4 -ו 2טענות    . ד

 בלבד.  4טענה    . ה
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 נקודות( 2)  7.6שאלה מספר 

 

 עוסקת בהפקות סרטים. 1.1.2013 – בע"מ שהוקמה ב תחכמוני חברת

 ביום הקמתה הנפיקה החברה את המניות הבאות:

 .₪ 130,000קיבלה תמורתן   -ערך נקוב   ₪ 1מניות רגילות ,  50,000 .1

 .₪ 10,000קיבלה תמורתן  –ערך נקוב  ₪ 1, 3%מניות בכורה   10,000 .2

 .₪ 90,000קיבלה תמורתן  – ערך נקוב ₪ 10,  5%מניות בכורה  7,500 .3

 

 הינן מניות בכורה צוברות ואינן משתתפות. 3%מניות הבכורה 

 הינן מניות בכורה שאינן צוברות ואינן משתתפות. 5%מניות הבכורה 

, לא הנפיקה החברה  ולא חילקה החברה דיבידנד לבעלי  30.12.2014 – עד למאז הקמתה ו

 מניותיה למעט ההנפקה הראשונית.

 :כדלקמןהחברה הנפיקה  31/12/2014 – ב

 .₪ 2,000קיבלה תמורתן  –ערך נקוב  ₪ 1,  7%מניות בכורה  2,000    .1

 מניות הבכורה צוברות ואינן משתתפות.       

 ריבית לשנה. 4%    -ע.נ ₪ 1,000,000הנפקת אג"ח בסך    . 2

 

 .₪ 352,000הרווח הנקי של החברה  היה  2015בשנת 

. הדיבידנד חילקה החברה לראשונה מיום הקמתה דיבידנד לכל בעלי מניותיה 31.12.2015 -ב

   ₪ 28,000הכולל היה בסך של 

 

 כמה ש"ח קיבלו בעלי המניות הרגילות בחלוקה זו?  נדרש :

 

 


