
 
 
 

 שאלון בחינה בחשבונאות ליועצי מס

 2019 קיץמועד 

 
 

 :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 

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

 נא לשים לב ולכתוב כל תשובה במחברת המתאימה.
 

 
 

 בהצלחה !!!
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  %20 –דוחות כספיים – 1שאלה מספר 

 
 להלן נתונים מתוך הדוחות הכספיים של חברת אאא: .1

 2018 2017 2016 2015 

 200,000 180,000 160,000 140,000 רווח תפעולי

 800,000 600,000 457,142 350,000 כירותהכנסות ממ

 

לאור הירידה ברווח התפעולי ובמחזור המכירות, ניתן לקבוע שגם הרווח הנקי יורד משנה  .א

 נקודות( 2)לשנה. חווה דעתך. 

מהו היחס הפיננסי המתאים לנתונים לעיל לצורך ניתוח המגמות בחברה המשתקפות  .ב

 לאור הנתונים? 

 נקודות( 2) ב וניתוח המגמה בחברה.התשובה תכלול חישו      

 

 להלן הדוחות הכספיים של חברת בבב : .2

 

 2015 2016 2017 2018 דוח רווח והפסד

 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 מכירות

 xxx xxx ? ? מלאי פתיחה

 xxx xxx ? 1,940,000 קניות

 xxx ? ? ? מלאי סופי

 (650,000) (1,050,000) (1,500,000) (2,000,000) עלות מכר

 350,000 450,000 500,000 500,000 רווח גולמי

 (xxx) (xxx) (xxx) (232,000) הוצאות הנהלה וכלליות

הוצאות פחת רכבי 

 הנהלה

(93,000) (xxx) (xxx) (xxx) 

 100,000 135,000 160,000 175,000 רווח תפעולי

 

 

 



 3 

 31.12.2018מאזן ליום 

 11,000 עו"ש בנק ? לקוחות

 ? ספקים ? מלאי

 ? הון עצמי 14,521 עו"ש בנק

   12,000 חו"ז עובדים

   ? רכוש קבוע

 1,199,000 סה"כ פאסיב 1,199,000 סה"כ אקטיב

 

 

 

 נקודות( 2) ? 2018בשנת  , מהו מלאי הסגירה5הוא  בכל אחת מהשניםמחזור המלאי  .א

 נקודות( 2)?  2017מהו סכום הקניות בשנת  .ב

 (נקודה אחת)?  2017ובשנת  (נקודה אחת)?  2018סגירה לקוחות בשנת  מהי יתרת .ג

 הניחו כי :

 כל מכירות החברה מתבצעות באשראי (1

 ימים 30החברה מוכרת ללקוחותיה באשראי של  (2

 ימים 365בשנה  (3

רכבים לדרג ההנהלה בחברה, מתוכם רכב המנכ"ל, אשר  5סעיף הרכוש הקבוע כולל  .ד

, 1.8.2017 –כבים האחרים. רכבי ההנהלה נרכשו ב עלותו כפולה משל כל אחד מהר

 .1.6.2018 –רכב המנכ"ל נרכש ב 

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

 נקודות( 2)?  2018מהי העלות המופחתת של הרכבים לשנת 

 הנח כי אין רכוש קבוע נוסף פרט לרכבי החברה.

 .1.16היחס המהיר הוא  .ה

 )נקודה אחת(על מה הוא מעיד? מהו היחס המהיר ו (1

 (נקודות 2)?  2018מהי יתרת סגירה ספקים בשנת  (2

 )נקודה אחת(?  2018מהו יחס ימי הספקים בשנת  (3

ימי לקוחות וימי ספקים ונמק האם יחסים אלה הם יחסים של בחן את היחסים  (4

 נקודות( 2) . טובים לחברה וכיצד

יתן לקבוע כי החברה מתייעלת לאור העלייה במחזור המכירות וברווח התפעולי נ .ו

 נקודות( 2)משנה לשנה. חווה דעתך 
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  10% –בסיסי דיווח – 2שאלה מספר 

 

עוסקת במכירת בשמים. להלן סעיפים חלקיים מדו"ח רווח והפסד  ("החברה" )להלן: חברת מור
 על בסיס מזומן: 2018לשנת 

 
 ₪  

 מכירות  850,000
 הוצאות שכירות 50,000

 משכורתהוצאות  220,000
 הוצאות ביטוח 75,000

 הוצאות פחת ?
 הוצאות פרסום 35,000
 הכנסות מימון 40,000

 קניות 500,000
 
 

 להלן יתרות חלקיות מכרטיסי העזר של החברה:
 

31.12.2018  31.12.2017  
 מלאי 40,000 50,000
 לקוחות 30,000 65,000

 ספקים 100,000 120,000
 )ע.מופחתת( מכונה 0 90,000
הוצאות שכירות  20,000 5,000

 מראש
 הוצאות שכר לשלם 0 ?

 
 :נתונים נוספים

 
במהלך ביקורת שנערכה על ידי מס הכנסה, נמצא כי לא נרשמו הכנסות  15.1.2019ביום  .1

 ₪.  25,000בגובה 
. מופחתת לפי קו ישר שנים 5נרכשה מכונה אשר אורך החיים שלה הינו  1.4.2018ביום  .2

 . 1.7.2018ונה הופעלה ביום המכ
החליט מנכ"ל  1.11.2018לחודש. ביום ₪  20,000עמדו על  2018הוצאות השכר בשנת  .3

. הוצאות השכר 2018החל מחודש דצמבר ₪  25,000החברה להעלות את השכר החודשי ל
 לחודש דצמבר לא נרשמו.

ד שולם במזומן הדיבידנ₪.  135,000הכריזה החברה על דיבידנד בגובה  1.5.2017ביום  .4
 .2018במהלך שנת 

לחברת אופיר בריבית שנתית של ₪  250,000החברה נתנה הלוואה בגובה  1.1.2018ביום  .5
 שנים. הריבית והקרן טרם שולמו לחברה. 10לתקופה של  10%

 ורשם זאת בדוח החברה.₪  10,000בעל המניות ביטח את רכבו הפרטי בסכום של  .6
 

 :נדרש
 

וח והפסד הכלולים בדוח המוצג בשאלה כפי שיש להציגם בדוח רווח חשבו את סעיפי דוח רו

 על בסיס מצטבר. 31.12.2018והפסד לשנה שנסתיימה ביום 

 תשובה ללא הסבר לא תזכה בניקוד.
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  10% –קבוע רכוש – 3 מספר שאלה

 חלק א

 עלות ההובלה הינה₪.  300,000רכשה חברת השמיים מערכת ייצור תמורת  30.09.2015ביום 

 ₪.  12,000עלות ההרכבה  ₪.  60,000

 :להלן נתונים נוספים

   שעות 50נדרשה התקנה שנעשתה על ידי עובדי החברה ודרשה  ,לצורך הפעלת מערכת הייצור  .א

 .עבודה 

שעות הדרכה לכל אחד משלושת העובדים הצפויים לעבוד על המכונה.  20החברה ערכה  .ב

 .2016ההדרכה בוצעה בחודש ינואר 

  כה מספר בדיקות תקינות למערכת הייצור במטרה לבחון האם ההתקנה הושלמההחברה ער .ג

 .חברההשעות עבודה של עובד  10כראוי. הבדיקות הצריכו     

 .ש"ח 70שכר עבודה לשעה של עובד חברה הינו  .ד

 .נקבע כי מערכת הייצור תקינה וזמינה לשימוש, 2015בדצמבר  31ביום לאחר הבדיקה,  .ה

 ת בתוכה שני מיכלי פלדה. עלות כל מיכל פלדה למועד רכישת המכונהמערכת הייצור כולל .ו

 עלויות המיכלים כלולות בעלות רכישת מערכת הייצור.  .ש"ח 90,000 – במסתכם 

  שנים. מערכת הייצור מופחתת כיחידה 5אורך החיים השימושיים של מערכת הייצור הינו  .ז

 .אחת בשיטת הקו הישר. ערך שייר אפס

   שברי  .ש"ח 90,000אחד המיכלים נשבר והוחלף במיכל חדש בעלות של  2018בר בדצמ 31ביום  .ח

 ₪. 15,000 –המיכל הישן שנשבר נמכרו למפעל איסוף מתכות בתמורה ל 

 :נדרש

, מיד לאחר החלפת 2018בדצמבר  31היצור ליום מהי יתרת העלות המופחתת של מערכת  .א

 נקודות(  4)  ?המיכל

 נקודה( 1)מהחלפת מיכל הפלדה? אם כן, יש לחשבו.  האם נוצר רווח/הפסד הון  .ב

חשב את רווח/הפסד ההון בהינתן שאת מכלי הפלדה יש להפחית בשיטת התפוקה, לפי  .ג

 הנתונים : 

 סיבובים,  סך סיבובים שנעשו בכל שנה:  70,000 –סך תפוקה צפויה ממיכל 

 2018סיבובים,  15,500 – 2017סיבובים,  18,500 – 2016סיבובים,  500 –)בעת הבדיקות(  2015

 נקודה( 1)סיבובים.  9,000 –

 חלק ב

שיטת פחת סיכום ₪,  30,000שנים, ערך גרט  6נרכשה מכונה, אורך חיים כלכלי  1.4.2013 יוםב

 .₪ 90,000הינם  2017ספרות יורד, הוצאות פחת לשנת 

 :נדרש

 נקודות( 2) ?א. מהי עלות המכונה

 נקודה(  1) ?31/12/2017ב. מהי העלות המופחתת ל 

 

 חלק ג

למכונה פחת ₪.  Xלמכונה ערך גרט בסך ₪.   850,000, נרכשה מכונה בסך של 30.4.2018ביום 

 ₪.  600,000הינה  2019עלות מופחתת של המכונה לתום  , בשיטת הקו הישר.20%

  :נדרש

 נקודה( 1) מה ערך הגרט ?
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  %15 –ביקורת לצרכי מס – 4שאלה מספר 
 

 חלק א'
 

 החנות "הכיסא המרקד" נמצאת בדרום הארץ ועוסקת במכירת רהיטים שונים לבית.  

לגבי כיסאות ושולחנות  2018בעל החנות, מר עסקני, מבקש ממך לערוך ביקורת לצרכי מס לשנת 

 בלבד, אשר נמכרים בחנותו.

 :להלן פרטים נוספים

 5,300,000היה  2018יהוט הנמכרים בחנות בשנת סך ההכנסות מכלל מוצרי הר ₪. 

  היה 31.12.2017המלאי הסופי של כלל מוצרי הריהוט, המופיע בספרי העסק ליום 

 2,100,000 .₪ 

  77%אחוז עלות המכר מהמכירות של כיסאות ושולחנות הינו. 

  מסך המכירות בחנות. 13%מכירת כיסאות ושולחנות מהווה 

  מסך מלאי כלל הרהיטים שבחנות. 15%ושולחנות הינו אחוז המלאי של כיסאות 

  בהתאמה.  1:4ההתפלגות לגבי כל הפרמטרים, בין כיסאות לשולחנות הינה 

  460,000נאמד בסך  31.12.2018המלאי של הכיסאות והשולחנות ליום  .₪ 

 למי הינו לאחר הנחות מכל סוג שהוא.ואחוז הרווח הג 

  כיסאות  6דר עם ספק הכיסאות כי על כל קניה של הגיע מר עסקני להס 2018במהלך שנת

 הכיסא השביעי יהיה חינם. 

 ₪. 200מחיר מכירה ממוצע ללקוח של כיסא הינו 

 

 :נדרש

 נקודה( 0.5. )2018חשב והצג את סכום מכירות הכיסאות לשנת  .1

 נקודה( 1). 2018חשב והצג את עלות המכר של השולחנות לשנת  .2

 2)של הכיסאות בנפרד ושל השולחנות בנפרד.  2018ת חשב והצג את סכום הקניות לשנ .3

 (ודותנק

 נקודה( 0.5)של הכיסאות  2018חשב והצג את הרווח הגולמי לשנת  .4

 נקודה( 1)?   2018מה מספר הכיסאות שנמכרו בשנת  .5

בהנחה כי מספר הכיסאות שנרכשו הוא אותו מספר שנמכרו, מהו מחיר הקניה של כיסא אחד  .6

 נקודה( 1)בטרם מתן ההנחה(? )

ש"ח בכל אחד מהרבעונים.  1,778נאמר לך כי מר עסקני קיבל הנחה מספק השולחנות בסך  .7

 נקודה( 1חשב מהו שיעור ההנחה שקיבל מר עסקני מסך קניות השולחנות בכל רבעון. )

₪.   174,746נאמר לך  כי סכום הרווח הגולמי ממכירת כסאות לפני מתן הנחה ללקוחות הינו  .8

 נקודות( 2)ההנחה שנותן מר עסקני ללקוחות על רכישת כיסא.   חשב מהו שיעור

 

 שים לב

  .תשובות שאינן מלוות בחישובים לא יתקבל ניקוד בגינן 

 .בתשובתך התעלם ממרכיב המע"מ 
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 חלק ב'

 
עובדים העוסקים בחיתוך ושיוף  2עובדים מלבד בעל הנגריה:   5בנגריה במרכז הארץ  מועסקים 

עוסקים בהרכבת לוחות העץ למוצרים שונים  ובנו של בעל הנגריה עוסק הן  עובדים 2לוחות העץ, 

מפעילותו היא בחיתוך ושיוף לוחות העץ.  30%בחיתוך ושיוף לוחות העץ והן בהרכבתן, כאשר 

 בעל הנגריה עוסק אך ורק בהרכבת לוחות העץ למוצרים שונים.

 ₪. 450,000-700,000וח הפדיון לעובד נגריה בתחום חיתוך ושיוף לוחות עץ נע בטו

 ₪.  900,000-1,300,000הפדיון לעובד נגריה בתחום הרכבת לוחות עץ נע בתחום 

 

  :נדרש

 נקודות( 2)מה הפדיון הממוצע בעסקו של בעל הנגריה המתואר בשאלה?   .1

ובהנחה ₪  320בהנחה כי בנגריה בצפון הארץ, התמורה המשוקללת לשעת עבודה לעובד הינה  .2

ובהנחה כי אחוז שעות , שעות 2,500 -שנתיות לעובד בעסק עבודה מלאות כי סה"כ שעות 

 עבודה בפועל  לכל  עובד בנגריה בצפון הארץ הינו לפי הטבלה הבאה:

 

 

    

 

 

 

 

        

 נקודות( 2מהו הפדיון בנגריה זו?  )       

 60%-מהפעולות שנעשות בנגריה הם הרכבת לוחות  ו  40%נגריה בדרום הארץ, הנח כי ב .3

 מהפעולות שנעשות בנגריה הם חיתוך לוחות.

 מהי התמורה המשוקללת לשעת עבודה בהינתן כי:

 דקות. 35דקות ואילו לחיתוך לוחות   55הזמן המקובל להרכבת לוחות הוא        

 נקודות( 2)₪  180והמחיר לחיתוך לוחות  ₪  240וא המחיר הממוצע להרכבת לוחות ה       

 

 שים לב

 .תשובות שאינן מלוות בחישובים לא יתקבל ניקוד בגינן 

  .בתשובתך התעלם ממרכיב המע"מ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אחוז שעות עבודה בפועל עובד

1 60% 

2 85% 

3 35% 

5 75% 

6 95% 
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  %10 –התאמות  – 5שאלה מספר 

 

אודיה בעלת עסק למכירת מזון לאירועים, אודיה קונה את המוצרים מהספקית שרון. יתרת 

 בחובה . 45,400הוא  31.5.2018אודיה בספרי שרון ליום כרטיס 

 .2018להלן אירועים שהתרחשו במהלך חודש מאי 

 

 ₪ 22,000נרכשה סחורה במזומן בעלות של  – 1.5

 22,000זכות : קופה      22,000חובה : קניות   -נרשם בספרי אודיה 

 22,000ות זכות : מכיר     22,000חובה : לקוח      -נרשם בספרי שרון 

 

 במזומן ע"ח חוב.₪  11,000אודיה שילמה  – 8.5

 11,000זכות : קופה      11,000חובה : קניות   -נרשם בספרי אודיה 

 1,100זכות : מכירות      1,100חובה : לקוח      -נרשם בספרי שרון 

 

 ₪  4,200שרון העניקה להודיה הנחה בסך  – 21.5

 4,200זכות : ספק      4,200ה מספק חובה : הנח  -נרשם בספרי אודיה 

 4,200זכות : הנחה ללקוח      4,200חובה : לקוח    -נרשם בספרי שרון 

 

 ₪ . 15,000נמכרה סחורה ההקפה בסך  – 27.5

 15,000זכות : ספק      15,000חובה : קניות   -נרשם בספרי אודיה 

 15,000ירות זכות : מכ     15,000חובה : לקוח     -נרשם בספרי שרון 

 

 

 ₪ . 500שרון חייבה את אודיה בריבית בסך  – 31.5

 טרם נרשם  -נרשם בספרי אודיה 

 500זכות : מכירות      500חובה : קופה     -נרשם בספרי שרון 

 

 

 :נדרש

 (.נקודות 5) 31.5.18(  לערוך התאמת ספק/לקוח ולקבוע את היתרה הנכונה ליום 1)

 (.נקודות 4)הדרושות בספרי החברות  (  לרשום את פקודות היומן2)

 (נקודה 1? ) 31.5.18בספרי אודיה ליום  הלא מותאמת( מהי היתרה 3)
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  15% –עלות המכר – 6שאלה מספר 

     

 (קודותנ  7חלק א )

 
 עונה" עוסק במכירת מוצרי חרסינה מסרביה .  והעסק "איז

נעשו שגיאות בספירת המלאי  2015-2018נמצא כי בשנים  בבדיקה שערך יועץ המס מר איביץ

 הסופי בכל שנה. להלן  נתונים לגבי כל אחת מהשנים :

2015 

 ₪  75,000מלאי שנרשם : 

 ₪  20,000רווח גולמי בדו"ח : 

 .2015שנמכר בחודש דצמבר ₪  12,000ממצאי הבדיקה : במלאי שנרשם נכלל מלאי בעלות של 

 ₪ 61,000עודכן( שווי שוק של המלאי )המ

 

2016 

 ₪  64,000מלאי שנרשם : 

 ₪  53,000רווח גולמי בדו"ח : 

 .2016שנרכש בחודש דצמבר ₪  15,000ממצאי הבדיקה : במלאי שנרשם לא נכלל מלאי בעלות של 

 ₪ 73,000שווי שוק של המלאי )המעודכן( 

 

2017 

 ₪  42,000מלאי שנרשם : 

 ₪  36,000הפסד גולמי בדו"ח : 

 .2017שנמכר בחודש דצמבר ₪  2,000הבדיקה : במלאי שנרשם נכלל מלאי בעלות של  ממצאי

 ₪ 41,000שווי שוק של המלאי )המעודכן( 

 

2018 

 ₪  66,000מלאי שנרשם : 

 ₪  92,000רווח גולמי בדו"ח : 

 .2018שנרכש בחודש דצמבר ₪  34,000ממצאי הבדיקה : במלאי שנרשם לא נכלל מלאי בעלות של 

 ₪ 90,000וק של המלאי )המעודכן( שווי ש

 

 :נדרש

 (נקודות 6? ) המתוקן בכל שנה מהו הרווח .א

 (ודהנק 1? ) 2015-2018מהי ההשפעה המצטברת של התיקונים על הרווח הנקי בשנים  .ב
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 (נקודות  8חלק ב )

 

 של יועץ המס( הבדיקה)בחלק זה יש להתעלם מממצאי 

 

 עונה": ובעסק "איז 2015-2018להלן נתונים נוספים  לשנים 

 

ממלאי הסופי  3גדול פי מהמכירות והמלאי הסופי היה  25%: אחוז הרווח הגולמי הוא  2015

 2014בשנת 

 מעלות המכר. 40%: אחוז הרווח הגולמי הוא  2016

 . ₪ 188,000מהמכירות והקניות היו  25%: אחוז הרווח הגולמי הוא  2017

 . המכירותמ 40%ז הרווח הגולמי הוא : אחו 2018

 

 :נדרש

 (נקודות 6? ) 2015,2015,2018מהם הקניות והמכירות בשנים  .1

 העסק לא דיווח על כל מכירותיו , מהי עלות  המלאי שנימכר שלא  2017ידוע כי בשנת  .2

 (ודותנק 2? )דווח                 
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 20% –נושאים כללים – 7שאלה מספר 

 

 (נקודות 5)  -  .17שאלה  

 
 ,ערך נקוב₪  1מניות רגילות  35,000(, 1.1.2015"  הנפיקה ביום הקמתה )יהלומיחברת " 

 צוברות ולא משתתפות, ,5%ה מניות בכור 10,000,וכן  ₪ 245,000תמורת  

 ₪. 150,000ערך נקוב, תמורת ₪  10בסך  

 ים על ידי החברה.לא היו הנפקות נוספות, ובנוסף לא חולקו דיבידנד 31.12.2017עד ליום  

 ₪. 1,390,000הינה  31.12.2017יתרת ההון העצמי של החברה ליום  

 :8201לשנת להלן נתונים נוספים  

 

  ב, ערך נקו₪   10 בסך  5%בכורה  מניות 15,000עוד  הנפיקה החברה 1.1.2018ביום

 צוברות ואינן משתתפות.  - מניות הבכורה ₪.  150,000תמורת 

  מניות  רגילות של עצמה  5,000ברה רכשה מאחד מבעלי מניותיה  הח 13.3.2018ביום 

 ₪ . 5,000)מניות באוצר( תמורת               

  250,000לקחה החברה הלוואה מבנק אמריקאי בסך  1.4.2018ביום .₪ 

 40,000ערך נקוב תמורת ₪  1מניות רגילות  20,000החברה הנפיקה  1.7.2018ביום .₪ 

  98,000שנים וקיבלה  4 –למשך  5%קה החברה אג"ח הנפי  1.8.2018ביום .₪ 

  10.1.2019הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לכל בעלי המניות ביום  30.9.2018ביום  

 ₪. 50,000בסך של  

  לכל בעלי  1:1החברה הכריזה על חלוקת מניות הטבה ביחס של 15.11.2018ביום

 .30.1.2019המניות הרגילות , שתתבצע ביום 

 750,000היה  2018ח  הנקי לשנת הרוו .₪ 

  הכריזה  וחילקה החברה לכל בעלי מניותיה דיבידנד  בסך  2018בדצמבר  31ביום

 במזומן.₪  30,000כולל של 

 .החברה הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בת"א 

  2018לחברה לא היו פעולות הוניות נוספות )מעבר לאמור לעיל( בשנת. 

 

 

 נקודות( 2) ? 31.12.2018"  ליום יהלומימי של חברת "מהי יתרת  ההון העצ .1

 נקודה( 1) ? 31.12.2018"  ליום יהלומישל חברת " המניותמהי יתרת  ההון   .2

 נקודה( 1) ? 31.12.2018"  ליום יהלומישל חברת " העודפיםמהי יתרת   .3

 נקודה( 1)?  2018מהו סך הדיבידנד שקיבלו בעלי המניות הרגילות בשנת  .4
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 נקודות( 4)  -  7.2לה  שא

 
בעריכת דו"ח על תזרימי המזומנים לשנה " טוטי בע"מ"להלן נתונים אשר שימשו את חברת 

 : 31.12.2018שהסתיימה ביום 

 
 ש"ח פרטים

 57,000 רווח הון ממכירת בנין
 ? השקעה בניירות ערך

 60,000   2017תשלום דיבידנד שהוכרז בשנת 
 388,100 2018רווח נקי בשנת 

 250,000 מענק השקעה שהתקבל

 315,000 תמורה מהנפקת מניות
 424,000 תמורה מכירת בנין

 197,000 רכישת קו ייצור במזומן
 88,000 פחת

 150,000 גידול בספקים וזכאים
 210,000   2018תשלום דיבידנד שהוכרז בשנת 

 46,000 הוצאות ריבית ששולמו במלואן השנה
 105,000 גידול בלקוחות

 207,000 קיטון במלאי
 
 

 לראשונה בניירות ערך סחירים של שתי  2018השקיעה בשנת  "טוטי בע"מ"כמו כן חברת      
 חברות:     

 
 השקעה אסטרטגית לטווח ארוך  –. השקעה בחברת ליבר בע"מ 1                
 השקעה לטווח הקצר –.  השקעה בחברת פול בע"מ 2                

 
 :2018להלן פירוט העסקות שנעשו על ידי חברת טוטי בע"מ בניירות הערך הנ"ל במהלך שנת        
 
 

 בחברת פול בע"מ    בחברת ליבר בע"מ
 

   מחיר למניה      מספר המניות                      מחיר למניה     מספר המניות         

 

 ₪ 17  9,500    ₪   33     4,500     1.5.18קנייה    

 ₪ 28  (6,800)                 ₪  25 ( 2,800)     8.7.18מכירה   

 ₪ 27   2,200    ₪  41    3,500    2.10.18קנייה    

        

 ₪ 29      ₪  44 :  31.12.2018מחיר שוק   

 

 :נדרש

  ?31.12.2018מהי סך  ההשקעה בניירות ערך שתרשם במאזן ליום  .1

 ?31.12.2018לשנה שהסתימה ביום  מפעילות מימוןנים שנבעו/ שימשו . מהם תזרימי המזומ2

  ?31.12.2018לשנה שהסתימה ביום  מפעילות השקעהמהם תזרימי המזומנים שנבעו/ שימשו  .3

  ?31.12.2018לשנה שהסתימה ביום  מפעילות שוטפת. מהם תזרימי המזומנים שנבעו/ שימשו 4

 נקודה אחת כל סעיףניקוד:     
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 נקודות( 4)   37.שאלה 

 ₪. 200,000הלוואה בבנק בסכום של  1.1.17חברת "סילבר" בע"מ לקחה ביום 

 לחצי שנה(.  1.5%המשולמת כל חצי שנה ) 3%ההלוואה נושאת ריבית שנתית של  

                                                        תשלומים חצי שנתיים שווים.                        4-הקרן והריבית צמודים לדולר. קרן ההלוואה מוחזרת לבנק ב

.                                                    31.12.18, 30.6.18, 31.12.17, 30.6.17מועדי תשלום הריבית: 

 .1.1.19, 1.7.18, 1.1.18, 1.7.17מועדי החזר הקרן: 

 

 להלן נתוני שער החליפין שקל/ דולר :

 שער החליפין                              תאריך                                        

 דולר. 1-ל₪  3.5                                 1.1.17                                        

 דולר. 1-ל₪  3.7                                30.6.17                                       

 דולר. 1-ל₪  3.7                                  1.7.17                                       

 דולר. 1-ל₪  3.9                              31.12.17                                       

 דולר. 1-ל₪  3.9                                  1.1.18                                       

 דולר. 1-ל₪  4.1                                30.6.18                                       

 דולר. 1-ל₪  4.1                                  1.7.18                                       

 דולר. 1-ל₪  4.4                              31.12.18

 

                                 בדוח הרווח והפסד של בסעיף "הוצאות מימון"מהו הסכום שיירשם  .א

 נקודות( 2)בגין ההלוואה ?   2017חברת "סילבר" בע"מ לשנת 

 נקודה( 1) בסעיף ההתחייבויות בגין ההלוואה ? 31.12.17מה ירשם במאזן ביום    .ב

                               נקודה( 1)?  31.12.18בגין ההלוואה ליום  מהו החוב לבנק     .ג

 
 

 נקודות( 2)  7.4שאלה מספר 

  ₪.  180,000בסך של   הפרשה לחובות מסופקים 2018חברת "גולדי" רשמה בדוחותיה הכספיים לשנת 

מתוקנת ונרשמה הפרשה  לאחר בדיקה נוספת נמצא כי היתה טעות, הדוחות הכספיים תוקנו,

 הניחו שיעור מס הינו אפס. ש"ח. 260,000סופקים בסך של מלחובות 

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

 ש"ח. 80,000 -יקטנו ב 2018.    סעיף מזומנים ושווי מזומנים לתום שנת 1

 ש"ח. 80,000 -יגדל ב 2018.    הרווח התפעולי של החברה לשנת 2

 ש"ח.    80,000 -יקטנו ב 2018.    סך המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לשנת 3

 .    היחס השוטף של החברה יקטן.4

 .2018.    לא יהיה שינוי בסעיף מזומנים ובשווי מזומנים לתום שנת 5

 

 איזו/אילו מהטענות הנ"ל נכונה/ות?

 . 3-ו 1א.    טענות 

 .4-ו 3ב.    טענות 

 .5-ו 2ג.     טענות 

 .5 -ו 4ד.    טענות 

 בלבד.  5ה.    טענה 
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 (נקודות 3)   .57שאלה  
 

 : ₪באלפי    731.12.201  " ליום קריסטללהלן מאזן חברת " 

 התחייבויות שוטפות                                                   נכסים שוטפים

 25,000                                         ספקים               13,000                                    מזומנים 

 123,400                        הלוואה לזמן קצר               22,498    ניירות ערך מוחזקים למסחר

 67,300                                            זכאים              30,102                                          מלאי

 43,600                         חייבים/לקוחות

 התחייבויות לזמן ארוך                                                             השקעות

 58,900                                   אג"ח לשלם                125,000         השקעה בחברת בת         

  50,000          2020הלוואות לפירעון בשנת              

                                    הון עצמי                                                         רכוש קבוע

 10,000                           הון מניות                            300,000           קרקע 

 264,600                עודפים                                              65,000    מופחתים      -מכונות וציוד 

                                                                                                                                     

           599,200           סה"כ התחייבויות והון עצמי               599,200                        סה"כ נכסים 

    

   :8201בשנת "   קריסטלנתונים בנוגע לאירועים שהתרחשו בחברת "  5להלן  

 ערך נקוב.₪  1מניות הטבה  200,000ערך נקוב , והנפקת ₪  1מניות  100,000הנפקת    .1

 במזומן.₪ אלפי   5,000רכישת מכונה בסכום של    .2

 ₪.אלפי  2,000לשנתיים בסך  2018.   לקיחת הלוואה ביולי 3

 אלפי ש"ח.  13,300הסתכם לסך   2018רווח נקי בשנת    .4

 אלפי  ש"ח. 22,000בסך  2019דיבידנד אשר ישולם בינואר  ה לחלוקת.  הכרז5

 

 נקודות( 2) ( ? 2017) לעומת שנת  2018מה היה השינוי בהון העצמי של החברה בשנת  א.

 נקודה( 1)  ?2018מהי התשואה להון של החברה בשנת  ב.

 
 נקודות( 2)   7.6שאלה  

 

 שהצטברו בגין אותה שנה. ייעוץ משפטי  בגין הוצאותה" משלמת בסוף השנה את מקסיחברת "

ורשמה זאת בדוח רווח והפסד בצורה נאותה. עם  הוצאות אלוהחברה שילמה  2018בסוף שנת 

 ששולמו. ייעוץ משפטי בגין זאת, החברה שכחה לתת ביטוי לתשלום במזומן להוצאות

 

 מהי השפעת הטעות על הדוחות הכספיים של החברה?

 הטעות מקטינה את היחס בין ההתחייבויות השוטפות  לבין ההון העצמי. .א

 ר את הנכסים השוטפים את הרווח הנקי ואת ההתחייבויות השוטפות.הטעות מעריכה בית .ב

 הטעות לא תשפיע על הדוחות הכספיים.  ג.               

  .הטעות גורמת להערכת יתר של הנכסים השוטפים   ד.           

 ומעריכה ביתר את ההתחייבויות  ,הטעות מעריכה בחסר את הנכסים השוטפיםה .             

   .השוטפות                 

 !!! בהצלחה


