
 
 

 ליועצי מסחשבונאות שאלון בחינה ב

 2017 יולימועד 

 
 

 :לנבחן

 שעות 4.5משך הבחינה 

 כתוב בכתב יד ברור,סדר וניקיון ישפיעו על הניקוד.

 .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, 6,7אלות מס' ש

 

 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

  %15 –רת לצרכי מסוביק – 1שאלה מספר 

 

יצור, קניה ומכירה של דברי מאפה שונים. אייל, בעל המאפיה, הוזמן ית "גן עדן" עוסקת ביימאפ

לדיון במס הכנסה ופנה אליך כיועץ המס שלו על מנת שתבדוק את סבירות המחזור המדווח על 

 ידו.

 :2016להלן נתונים לגבי המאפיה בשנת המס 

אים המאפיה מוכרת פיתות ולחמניות המיוצרים במאפיה וגם בורקסים שהיא קונה קפו .1

 במשקל ומוכרת אותם אפויים.

 יה.יממשקל הבצק לפני האפ 10%דברי מאפה מאבדים באפיה  .2

 להכנת הבצק לדברי המאפה המיוצרים במאפיה, נצרכים חומרים בהרכב הבא: .3

 מוצר
 

קמח 
 )ק"ג(

שמרים 
 )ק"ג(

סוכר 
 )ק"ג(

מים 
 )ליטר(

שמן 
 )ליטר(

 - 25 1.2 0.25 50 פיתות

 2 20 2.5 0.5 50 לחמניות

 

ק"ג  1 -משקל הבצק שווה לסך כל המשקל של המרכיבים )הנח כי משקלו של כל נוזל  .4

 מהבצק אינו מגיע לידי מוצר סופי. 2%לליטר(. 

 גרם.   160 –גרם,  לחמניה  110 –כמות הבצק ליחידה: פיתה  .5

ק"ג  1, ₪ 13 –ק"ג שמרים  1, ₪ 90 –ק"ג(  50מחירי הקניה של החומרים: שק קמח ) .6

 .₪ 5 –ליטר( מים )מהברז( 1000מ"ק ) 1, ₪ 1 –ליטר שמן 1,   ₪ 1.75 –סוכר 

המאפיה מוכרת את תוצרתה העצמית ליחידים וחנויות מכולת בהתפלגות ובמחירים  .7

 כדלקמן:

 אחוז מצריכת הקמח חנויות מכולת יחידים מוצר

 85% ₪ 0.45 ₪ 0.6 פיתה

 15% ₪ 1.5 ₪ 2 לחמניה

  25% 75% אחוז מהמכירות

 

 לק"ג. ₪ 25יה מוכרת בורקסים ליחידים בלבד במחיר של המאפ .8

 להלן פירוט סעיף הקניות:  .9

 .₪ 936 –שמן ,₪ 378 –מים  ,₪ 11,661 –, שמרים ₪ 7,616–, סוכר ₪ 280,800 –קמח 

 לק"ג(. ₪ 10) ₪ 52,000 –בורקסים 

 הנח כי לא קיים מלאי פתיחה ולא מלאי סופי מכל סוג שהוא. .10

 ש"ח. 1,203,700אייל הוא  ל ידיהמחזור המדווח ע .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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 א  פתרון במחברת     

 

  %10 –בסיסי דיווח – 2שאלה מספר 

 

ועוסקת במכירת מכשירי  1.1.2016ועם בע"מ )להלן: "החברה"( הוקמה בתאריך נחברת  2.1

ודוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום  31.12.2016להלן המאזן  ליום  . ספורט

 של החברה  על בסיס מצטבר:  31.12.2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :נתונים נוספים
 מיתרת לקוחותיה. 10%החברה מפרישה לחובות מסופקים  .1

ערך נקוב כל אחת תמורת  ₪ 5מניות רגילות בנות  5,000במועד הקמתה הנפיקה החברה  .2
 מערכן הנקוב. 200%

 מהמכירות. 40%הינה בשיעור  2016עלות המכר של החברה לשנת  .3

 70%ומכרה עד תום השנה  ₪ 800,000שה החברה סחורות בעלות של במהלך השנה רכ .4
 מהסחורה.

ורכב נוסף בתאריך   ₪ 200,000בעלות של  30.6.2016החברה רכשה רכב אחד ביום  .5
לשנה לפי שיטת הקו  20%.  הרכבים  מופחתים בשיעור ₪ 150,000בעלות של  31.12.2016

 הישר )ללא ערך גרט(.

. 31.6.2018להחזר בסכום אחד ביום  ₪ 400,000בסך  30.6.2016ההלוואה התקבלה ביום  .6
 ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן. ההלוואה כוללת ריבית המשולמת בסוף כל  שנה.

 לבעלי מניותיה. ₪ 50,000בתום השנה הכריזה וחילקה החברה דיבידנד בסך  .7

 .יש להתעלם ממרכיב המע"מ 

 .תשובה ללא הסבר מפורט לא תזכה בניקוד 

 
 
 
 
 
 

 ₪ מאזן
 25,000  מזומנים

 405,000 לקוחות נטו

 ? מלאי
 ? רכבים  נטו

 150,000 ספקים
 120,000 אשראי בנקאי לזמן קצר

 410,000 הלוואות לזמן ארוך
 ? הון מניות 

 ? פרמיה
 ? עודפים

 ₪ דוח רווח והפסד
 ?  מכירות

 ? עלות המכר
 :הוצאות הנהלה וכלליות

 הוצאות חובות מסופקים
 
? 

 ? הוצאות פחת כלי רכב
 ? הוצאות שכר עבודה

 34,000 הוצאות מימון
 

 ? רווח נקי
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 : נדרש
 
לשנה נסתיימה ביום  בסיס מצטברחשב והצג את המאזן ודוח רווח והפסד לפי  .א

 נקודות( 3) .31.12.2016

 . 2016.31.12לשנה שנסתיימה ביום  בסיס מזומן חשב והצג את דוח רווח והפסד לפי  .ב
 נקודות( 3)

לשנה שנסתיימה ביום   בסיס מזומן טהורחשב והצג את דוח רווח והפסד לפי  .ג
 נקודות( 2). 31.12.2016

 

את כוונתו להמליץ בישיבת הדירקטוריון החברה הודיע מנכ"ל  20.12.2016בתאריך  2.2
לבעלי מניותיה  ₪ 400,000דיבידנד בסך  , שהחברה תחלק30.12.2016שתתקיים ביום 

  .2016בגין הרווחים של שנת  2017במהלך 

 
 : נדרש

 
ההשפעה בדוח תזרים המזומנים קבע מהו המשפט מבין התשובות הבאות המשקף את 

 נקודה( 1): 2016ובסעיף ההון העצמי במאזן החברה לשנת 
 קיטון בדו"ח תזרים מזומנים וקיטון בהון העצמי .א

 קיטון בדו"ח תזרים מזומנים וללא שינוי בהון העצמי .ב

 ללא שינוי בדו"ח תזרים מזומנים וקיטון בהון העצמי .ג

 וי בהון העצמי.ללא שינוי בדו"ח תזרים מזומנים וללא שינ .ד
 

 בישיבת דירקטוריון החברה נטענו הטענות הבאות: 2.3

חשב החברה טען כי בהתאמות הנדרשות במעבר מרווח על בסיס מצטבר לרווח  על  .1
  בסיס מזומן, גידול ביתרת הספקים יביא לקיטון ברווח.

מנכ"ל החברה טען כי בהתאמות הנדרשות במעבר מרווח על בסיס מצטבר לרווח  על  .2
  מזומן, גידול ביתרת הלקוחות יביא לקיטון ברווח.בסיס 

 
 :נדרש

 
 נקודה( 1) נכונה את נכונות הטענות:קבע מהו המשפט מבין התשובות הבאות המשקף 

 שתי הטענות נכונות .א

 אינה נכונה 2נכונה וטענה  1טענה  .ב

 שתי הטענות אינו נכונות .ג

 נכונה 2אינה נכונה וטענה  1טענה  .ד
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 ב  במחברת פתרון

  %10 –קבוע רכוש – 3 מספר להשא

 

. המכונה ₪ 220,000רכשה חברת אלפא מכונה המהווה קו ייצור מזון בעלות של  01.01.2013ביום 

 שנים בשיטת הקו הישר. אין ערך גרט. 10תופחת במשך 

כריטיינר חודשי קבוע לעו"ד כהן, המלווה את החברה בכל  ,₪ 10,000החברה משלמת סך של 

 סקה זו.נוספים בגין ע ₪ 6,250לו סך של ילמה התקשרויותיה, וש

, המאפשר לנצל את שאריות ₪ 20,000התקינה החברה חלק נוסף בעלות של  01.03.2013ביום 

 המזון המתפזרות לשולי המכונה.

, לקבלת האישורים המתאימים להפעלת ₪ 10,000הוציאה החברה סך של  2013במהלך שנת 

 המכונה.

 חברה בהפעלת המכונה, ובייצור המזון.החלה ה 01.01.2014ביום 

 שנים, החל מיום זה. 9.5הוזמן שמאי, שהעריך שהמכונה תחייה עוד  01.10.2016ביום 

החליפה החברה את החלק המאפשר לנצל את שאריות המזון בחלק חדש,  01.07.2017ביום 

 . ₪ 33,659שעלותו  היא 

שנים מיום ההחלפה, ובסיומה יהיה  13.5 עודל החלפת הרכיב שיפרה את תחזית אורך חיי המכונה

 . ₪ 19,500 בשוויגרט 

 הוחלט לשנות את שיטת הפחת לסכום הספרות הפוחת. 01.01.2018 ב

 

 :נדרש

 .(נקודה 1) 2015לשנת חשב את העלות המופחתת  .א

 .(ותנקוד 2) 2016 לשנתחשב את הוצאות הפחת ואת העלות המופחתת  .ב

 .(ותנקוד 3) 2017לשנת פחתת חשב את הוצאות הפחת ואת העלות המו .ג

 .(ותנקוד 2) 2018לשנת חשב את הוצאות הפחת ואת העלות המופחתת  .ד

 (.ותנקוד 2מהו רווח/הפסד ההון בגין החלק שהוחלף? ) .ה
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 פתרון במחברת  ב
 

  %20 –דוחות כספיים – 4שאלה מספר 
 

 
וכן דוח רווח והפסד לשנת  31.12.2016וליום  31.12.2015עסק "חד פעמי" ליום להלן נתוני מאזני ה

2016: 
 

 31.12.2016 –מאזן ל  31.12.2015 –מאזן ל 
 התחייבויות והון נכסים התחייבויות והון נכסים

 רכוש שוטף
 880,000 –מזומן 
 ??? –מלאי 

 ??? –לקוחות נטו 
 13,800 –השקעה במניות 

 
 רכוש קבוע
 300,125 –רכבים נטו 

 
 

 ??? –סה"כ נכסים 

 יבויות שוטפותהתחי
 103,660 –ספקים 

 7,125 –ריבית לשלם 
 
 
 

 התחייבויות לז"א
 ??? –הלוואה מבנק 

 
 ??? –עודפים 

 ??? –סה"כ התחייבויות 

 רכוש שוטף
 ??? -מזומן 
 83,500 –מלאי 

 117,312 –לקוחות נטו 
 ???  –השקעה במניות 

 
 רכוש קבוע
 281,250 –רכבים נטו 

 
 

 ???  -סה"כ נכסים 

 ויות שוטפותהתחייב
 133,940 –ספקים 

 ???  –ריבית לשלם 
 
 
 

 התחייבויות לז"א
 ???  –הלוואה מבנק 

 
 ???  –עודפים 

 ??? -סה"כ התחייבויות 

 .הנכסים מוצגים בניכוי פחנ"צ 
 

 
 2016דוח רווח והפסד לשנת 

 
 950,000 מכירות

 ??? עלות המכר

 ??? רווח גולמי

 (36,000) הוצאות השכרת משרד

 (24,000) אות שכרהוצ

 (5,000) הוצאות הנהלת חשבונות

 (2,138) הוצאות הלח"מ

 ??? הוצאות פחת

 ??? הוצאות מימון

 ??? הכנסות אחרות

 ??? רווח/ הפסד ממכירת רכב

 ??? רווח / הפסד נקי
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 :נתונים נוספים
 

 מיתרת הלקוחות 6%החברה נוהגת להפריש להלח"מ  .1

 לשנה בקו ישר. 15%. פחת רכבים 1.6.2013ום כל הרכבים נרכשו בי .2

ונקנה אחר במקומו, באותו  ₪ 30,000 –נמכר אחד הרכבים בתמורה ל  1.10.2016ביום  .3

 .₪ 100,000היום, בעלות של 

 .3%קיבלה החברה הלוואה מהבנק בריבית שנתית פשוטה של  1.7.2015ביום  .4

 .1.10.2015 –החל מ תשלומים שווים כל רבעון,  20 –קרן ההלוואה תוחזר ב 

 הריבית משולמת יחד עם ההחזר.

 המניות במאזן נסחרות בבורסה. להלן שערי המניות: .5

 למניה ₪ 2.3 – 31.12.2015

 למניה ₪ 2.5 – 1.3.2016

 למניה ₪ 2.1  - 1.8.2016

 למניה ₪ 2.8 – 31.12.2016

 מניות. 4,000נרכשו  1.8.2016מניות. ביום  3,000נמכרו  1.3.2016ביום  .6

 .₪ 499,720שולמו לספקים  2016בשנת  .7

 מהמכירות. 25%הרווח הגולמי בעסק מהווה  .8

 
 

 :נדרש
 נקודות( 3)? 2016מה היו התקבולים מלקוחות בשנת  .1

 נקודות( 3)? 2016מהן הוצאות הפחת לשנת  .2

 נקודות( 3) מהו רווח / הפסד ממכירת הרכב? .3

 נקודות( 3) ?2016מהן הוצאות הריבית בשנת  .4

 נקודות( 3)? 2016נסות / הוצאות אחרות בשנת מהו סכום ההכ .5

 נקודות( 2) מהו מלאי הפתיחה בעסק? .6

 נקודות( 3)? 2016מהי יתרת המזומן לשנת  .7
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 ג  פתרון במחברת

 

  %10 –התאמות  – 5שאלה מספר 

 

הדס משווקת שמלות מפוארות לריקודים  סלונים. הדס רוכשת את מלאי השמלות מהספקית 

עומדת על יתרת זכות של  31.12.2016ת כרטיס ספק לינור בספריה של הדס נכון ליום לינור. יתר

18,450 ₪. 

 

 : 2016להלן פעולות שהתרחשו במהלך חודש דצמבר 

  .₪ 20,000הדס רכשה סחורה במזומן בעלות של  .1

  2,000חובה : קניות    - נרשם

  2,000זכות : קופה 

  .חוב וןל חשבק עשיב ₪ 2,500הדס שילמה ללינור  .2

   2,500חובה:  ספק עדית    - נרשם

 2,500זכות : עו"ש 

  .₪ 30,000בהקפה , וזיכתה את הדס  ב ₪ 30,000  - לינור מכרה סחורה ב .3

 וזיכתה את חשבון לינור,  ₪ 3,000הדס החזירה סחורה  בסך  .4

 לינור טרם רשמה את הפעולה.

 .₪ 500לינור חייבה את הדס בריבית בסך  .5

   550חובה : ספק לינור    - סנרשם בספרי הד

 550זכות : הכנסות ריבית 

 

 

 :נדרש 

  (.נקודות3) ומצא את היתרה המתואמת 31.12.2016ערוך גיליון התאמה ליום 

   נקודה(. 1) 31.12.2016מהי היתרה הלא מתואמת בספרי לינור ליום 

  נקודות( 6)רשום פסוקי יומן מתקנים. 

 

 יש להתעלם ממרכיב המע"מ
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 גתרון במחברת  פ

 

  %15 –עלות המכר – 6שאלה מספר 

     

 
 :2-1 לנדרשנתונים 

 
העוסקת בשיווק נעלי  " בע"מ )להלן: "החברה"(, הינה חברה מסחריתצריך חיזוק רציניחברת "
 :2016להלן נתונים מספרי החברה לשנת  ספורט 

 
 מחיר מכירה ליחידה עלות ליחידה יחידות תאריכים פרטים
  8 100,000  תיחהמלאי פ

  6 70,000 1.2.2016 רכישה 

  9 30,000 1.4.2016 רכישה

 12  50,000 1.6.2016 מכירה

  10 40,000 1.9.2016 רכישה

 14  60,000 1.11.2016 מכירה

  11 20,000 31.12.2016 רכישה

 
 :2-1נדרש 

 
 . עלות המלאי נקבעת לפי שיטת נרי"ר )נכנס ראשון יוצא ראשון(, מהו הרווח הגולמי של   1

 נקודות( 2)? 31.12.2016החברה כפי שיוצג בדוח רווח והפסד ליום     
 
 . בהנחה כי עלות המלאי נקבעת לפי שיטת ממוצע משוקלל נע, מהי עלות המכר של החברה 2

 נקודות( 2)?  31.12.2016ליום דוח רווח והפסד כפי שתוצג ב    
 
 
 

 :4-3 לנדרשנתונים 

 

 ועוסק במכירת כלי בית. 1.1.2010"יש לי סימפטיה" הוקם ביום  העסק

 . 2014-2016להלן חלק מנתוני דו"ח רווח והפסד לשנים 

 

 2014 2015 2016 

 400,000 ? ? הכנסות

 ? ? ? קניות

 117,000 65,000 80,000 מלאי סיום

 120,000 100,000 (30,000) ירווח גולמ
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 :)יש להתעלם מהמע"מ(  4-3לנדרש  נתונים נוספים

 2014- 2016נמצא כי  בספירות המלאי שנערכו בשנים  14.1.2017בבדיקה שנערכה ביום  .1

 חושב המלאי בערכים שגויים, להלן הממצאים שנתגלו :

 .₪ 20,000הערכת חסר של  2014שנת 

 .₪ 30,000של הערכת יתר  2015שנת 

 .₪ 15,000הערכת יתר של  2016שנת 

  .כמו כן נמצא בבדיקה כי המלאי הסופי נרשם בלי להתחשב בשווי השוק של המלאי .2

 ,₪ 50,000 – 31.12.15, ₪ 90,000 – 31.12.14שווי השוק של המלאי )לאחר התיקון(:  

 31.12.2016 – 100,000 ₪. 

 מעלות המכר. 40%י ברווח גולמי של נמכר המלא 2016בשנת  .3

 אבדו ולכן לא דווחה הכנסה בגינם. 2016חלק מפנקסי החשבונות של שנת  .4

 

 :נדרש

 (.נקודות 4)  2014-2016חשב/י את הרווח הגולמי המתוקן לשנים  .3

 נקודות( 2) 2016מצא/י את עלות המלאי שלא דווח בשנת  .4

 

 נקודה(: 1לאי סופי )בתקופה של אינפלציה הרווח הגולמי יהיה גדול יותר כאשר נחשב מ. 5
 

 בשיטת פ.י.פ.ו .א

 בשיטת ממוצע נע .ב

 הרווח הגולמי יהיה זהה .ג

 לא ניתן לדעת .ד

 
 
 חברת איקס מייבאת סחורה מארה"ב ערך המלאי שנרכש נקוב בדולרים .. 6

 אירופה. מחיר המכירה נקוב במטבע היורו.ב המלאי שנרכש  נמכר לחנויות       
 ע היורו ביחס לשקל בעוד שערכו של הדולר ביחס לשקל   ירד ערכו של מטב השנהבמהלך        
 נקודות( 2)עלה. כיצד יושפעו הרווח הגולמי, מחזור המכירות והמלאי?        
 

 סופי מלאי    מחזור המכירות    רווח גולמי          

 ןגדל                                         קט                       גדל           .א

 גדל                                          גדל             גדל                             .ב

 קטן                                         קטן            קטן                             .ג

 גדל                 קטן                                   קטן                              .ד
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מכירת בלהלן יתרות מתוך מאזן הבוחן של העסק "המחפפים" עסק מסחרי העוסק  7
 עפיפונים:

 
 
 
 

הוצאות הובלה ללקוח  ? -קניות  60,000 -מלאי פתיחה 
– 20,000 

 465,900 –מכירות 

החזר סחורה מלקוח 
– 15,000 

הוצאות אחזקת רכב 
– 22,000 

הנחה מסחרית מספק  45,000 –מלאי סופי 
– 30,000 

הוצאות הובלה מספק 
– 25,000 

 –הוצאות שכר 
43,000 

 –ספק להחזר סחורה 
21,000 

הנחה מסחרית ללקוח 
– 18,000 

 
 
 
 
 
 נקודות( 2) מעלות המכר 30%מצא/י את עלות הקניות בהנחה כי הרווח הגולמי הוא נדרש:   
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 גתרון במחברת  פ

 

 %20 –נושאים כללים – 7שאלה מספר 

 
 (נקודות 4)  -  7.1שאלה  

 

 .1.1.2016" בע"מ הוקמה ביום לאקיחברת "

 .במסחר של שעונים עתיקיםהחברה עוסקת 

 

 : של השעונים העתיקים( מלבד הפעילות )  2016להלן כל הפעולות שביצעה החברה בשנת 

 

 ( חברת "1.1.2016ביום ההקמה ,)ש"ח ערך נקוב כל  1מניות של  100,000 " הנפיקהלאקי

 ש"ח במזומן. 1,000,000אחת, וקיבלה תמורתן 

 ( הנפיקה חב' "1.1.2016באותו יום ,)100,000שנים וקיבלה תמורתן  10 -" אגרות חוב ללאקי 

 במזומן.ש"ח 

  המוצלחים" ממניות חברת  30%" בבורסה לאקירכשה חברת " 23.03.2016ביום" 

 במזומן.  ₪ 200,000 -בסך       

  ערך נקוב כל אחת, וקיבלה תמורתם  ₪ 10מניות בנות  20,000הנפיקה החברה    30.6.2016ביום

 במזומן. ₪ 300,000

  שנים, ורכשה 3 -ל  ₪ 400,000החברה לקחה הלוואה בסך  31.7.2016ביום 

 . ₪ 250,000מגרש בסך 

  כל  מי  50%בשיעור של " מניות הטבה לאקיהכריזה וחילקה חברת " 20.10.2016ביום(

 מניות(. 50מניות, קיבל עוד  100שהחזיק 

  ש"ח. 70,000" דיבידנד במזומן בסכום של לאקיחילקה חברת " 10.12.2016ביום 

  350,000בסך של  10.1.2017הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד ביום  30.12.2016ביום ₪ ,

בל עוד יקמניות,  100מי שהחזיק  )כל  100%וכן הכריזה על חלוקת מניות הטבה בשיעור 

 .11.1.2017מניות(, ביום  100

 " ש"ח.  1,200,000 -ב 2016" הסתכם בשנת לאקיהרווח הנקי של חברת 

  80,000הקימה החברה קרן הון בסך  31.12.2016ביום ₪. 

 

 

 (נקודה 1) ? 31.12.2016" ליום לאקישל חברת " . מהו הון המניות1

 (נקודות 2) ? 31.12.2016" ליום לאקיחברת "של . מהי יתרת העודפים 2

 (נקודה 1) ? 31.12.2016" ליום לאקישל חברת ". מהי יתרת סעיף קרנות הון  3
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 נקודות ( 5)  7.2שאלה 
 

 .2012הוקמה בתחילת שנת  "הרושחברת "

 עוסקת במתן שירותי ייעוץ. ההחבר

 .₪ 124,500הרווח הנקי של החברה הסתכם בסך של  2016בשנת 

 :631.12.201ליום " הרושלהלן מאזן חברת "

                          יבויות  +  הון עצמייהתח    נכסים 

 123,400                    וואה לזמן קצר הל              62,498   מוחזקים למסחרניירות ערך 

 7,500       כת יתר                        משי               96,890      מזומן                                 

 15,000  ורות לשלם         הוצאות משכ               38,000מקדמות למס הכנסה              

 23,300                          / ספקיםזכאים               60,358                                    לקוחות

 77,980    2018הלוואות לפירעון בשנת                 43,922                                       מלאי

                      67,900         2020לפירעון בשנת   אג"ח             355,000                       , נטורכוש קבוע

   100,000           מניות                        הון              201,000           השקעה בחברת בת      

 4,500     קרן הון                                                12,500        ם                           פטנטי

                      
 450,588                                עודפים    

      

    870,168     סה"כ התחייבויות והון עצמי            870,168                         סה"כ נכסים

          

 (נקודה 1?  )31.12.2016ו היחס השוטף ליום מה.  1

 (נקודה 1? )31.12.2016.  מהי התשואה להון ליום 2

 30.12.2016. הנח כעת כי המאזן המוצג למעלה הינו ליום 3

 האירועים הבאים: 4אירעו  31.12.2016וביום     

 ש"ח. 100,000בסך  01.01.2017ביום הכרזת דיבידנד אשר ישולם    א.          

 במזומן. ₪ 55,000בסכום של  חדשה רכישת מכונה   .ב          

 .₪ 75,000יצירת קרן הון חדשה בסך    .ג          

 במזומן. ₪ 15,000ד.  פירעון הלוואה לזמן קצר בסך           

 (נקודה 1)?  31.12.2016ו המנוף הפיננסי ליום מה     

 (נקודה 1), על ההון העצמי של החברה? 31.12.2016האירועים מיום  4. מה תהיה השפעת 4

 (נקודה 1)האירועים?  4לאחר השפעת  31.12.2016. מה יהיה היחס המהיר ליום 5
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 נקודות( 4)   7.3שאלה  

                
 להלן נתונים אשר שימשו את חברת "אמזונס" בעריכת דו"ח על תזרימי המזומנים לשנה             

 31.12.2016שהסתיימה ביום              

 
 ש"ח פרטים

 40,000 מתן הלוואה לחברה קשורה
 130,000 גידול בלקוחות 

 650,000 1.7.2016תמורה נטו ממכירת קרקע ביום  
 321,000 1.7.2016ביום  רווח הון ממכירת קרקע 

 96,000  10.12.2016דיבידנד שהוכרז וחולק ביום 
 75,000 מתן הלוואה למנהל החברה

 65,000 גידול במלאי
 76,000 2017לחלוקה בפברואר  31.12.2016הכרזת דיבידנד ביום 

 185,000 שנים 5 -ל 7%הנפקת אגרות חוב 
 215,000 31.03.2016רכישת ציוד ביום 

 100,000 ת הלוואה מהבנקקבל
 120,000 פחת והפחתות
 358,800 רווח נקי השנה

 86,000   2015שהוכרז בשנת  12.1.2016ביום  תשלום דיבידנד 
 

             

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

              2016. 

               

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

 
 נדרש :

 
 (נקודות 2) ?31.12.2016מהם תזרימי המזומנים בגין פעילות מימון לשנה שהסתימה ביום  .1

 
 ( נקודות 2) ?31.12.2016מהם תזרימי המזומנים בגין פעילות השקעה לשנה שהסתימה ביום  .2
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 נקודות( 3)  7.4שאלה 
 

 . החברה עוסקת במכירת מוצרי מזון.1.1.2015חברת "מוקי" בע"מ נוסדה ביום     

 פרצה שריפה במחסני החברה וכל המלאי נשרף. 27.10.2016בתאריך     

 י שהיה    מעלות המלא 65% בשיעור שלחברת הביטוח הסכימה לפצות את חברת "מוקי"     

 לחברה ערב השריפה.     

 

 להלן נתונים מתוך ספרי החברה:    

 

                           1531.12.20  -  151.1.20                                    16.2010.27  -  161.1.20    

 ש"ח                          ש"ח                               

  42,000                       -       תיחה               מלאי פ    

 287,600                      264,750      קניות                           

 17,000            12,500הנחות מספקים                 

 25,000                                         7,000החזרות מלקוחות              

 11,000           19,000החזרות לספקים               

 393,000          288,250                מכירות     

 

 הינו יציב וזהה לשיעור    27.10.2016ועד  1.1.2016שיעור הרווח הגולמי לתקופה     

 ביטוח.. שיעור רווח זה מקובל גם על חברת ה2015הרווח הגולמי בשנת     

 

 נדרש :

 חברת "מוקי" בע"מ?למהו הסכום שחברת הביטוח צריכה לשלם     
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 נקודות ( 2)  7.5שאלה 
 

 ש"ח ע.נ תמורת 1מניות רגילות  10,000 ,1.1.2014-ב  חברת "עידן" בע"מ הנפיקה ביום הקמתה

 10,000 ₪. 

 ש"ח. 840,000ינה ה 31.12.2014יתרת ההון העצמי של חברת "עידן" לתאריך 

ש"ח ע.נ כל אחת, צוברות  5 בנות מניות בכורה 5,000הנפיקה החברה  1.1.2015בתאריך 

 ש"ח. 50,000( תמורת 10%ומשתתפות )

 ש"ח. 200,000ש"ח ע.נ תמורת  1 בנות מניות רגילות 20,000הנפיקה החברה  2.1.2016בתאריך 

 .₪ 350,000ם בסך שני 8לתקופה של  5%הנפיקה אג"ח  3.1.2016בתאריך 

 ש"ח. 500,000הסתכם ב  2016הרווח הנקי של החברה בשנת 

 .₪ 500,000בסך , לראשונהדיבידנד  החברה הכריזה וחילקה 31.12.2016בתאריך 

 נדרש :

 

 מה סך הדיבידנד שחילקה חברת "עידן" לבעלי מניות הבכורה?

 

 נקודות ( 2)  7.6שאלה 

 

 

 :היא משמעות עיקרון השמרנות

 

 . במצבי חוסר וודאות יש להפעיל שיקול דעת על מנת למנוע הערכת יתר          א  

      .בהצגה של נכסים או הכנסות       

 ב. שינוי במדיניות החשבונאית דורש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה  

 וזאת על מנת שיהיה מוכן יותר לקראת הדוחות הכספיים.      

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

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

 ה  יש לשמור על רישום ודיווח כספי באופן רציף ועוקב לאורך השנים.  

 
 כון ביותר ?נ: מהו המשפט הנדרש

 


