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  %20 –דוחות כספיים – 1שאלה מספר 

 

 ולייצוא.טק", הקימה עסק לייצור רחפנים. ייצור הרחפנים מתפלג לייצור מקומי -גלי יזמת "היי
 ישנם שלושה מגזרי פעילות בהם הרחפנים משמשים:

 צרכים אזרחיים, בין היתר צילום מקצועי של ארועים .1

 צרכיים צבאיים המשמשים תעשיות ביטחוניות שונות ברחבי העולם. .2

 רחפנים פשוטים לחובבים .3
 

 :בכל שנה 31.12להלן מאזנים ליום 
 

 2017 2016 2015 

    רכוש שוטף
 8,940 7,450 --- עו"ש בנק

 66,000 88,000 ? לקוחות
 220,000 ? ? מלאי

 32,500 30,500 27,500 השקעה במניות
    

 210,000 168,000 214,000 רכוש קבוע )רכבים(
    

 ? ? ? סה"כ
    

    התחייבויות שוטפות
 --- --- 5,490 עו"ש בנק

 --- --- 125 ריבית לשלם
 --- --- ? הלוואה מבנק

 41,450 22,830 ? פקיםס
    

 ? ? ? הון עצמי
    

 537,440 ? ? סה"כ
    

 הרכוש הקבוע מוצג בניכוי פחת נצבר 
 

 דוח רווח והפסד
 2017 2016 

 1,052,500 1,456,400 מכירות
 ? ? עלות המכר
 ? ? רווח גולמי

   
 ? ? הוצאות מכירה ושיווק

 19,760 21,540 הוצאות הנהלה וכלליות
 ? ? הוצאות פחת
 ? ? רווח תפעולי

   
 --- ? הוצאות מימון

 --- ? רווח / הפסד ממכירת רכב
 ? ? רווח נקי
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 :נתונים נוספים
 להלן התפלגות מכירות העסק בין מכירות בישראל למכירות בחו"ל: .1

 
   2017      2016 

 449,722                588,400  ישראל  
 602,778                868,000  חו"ל  
 1,052,500  1,456,400  סה"כ  

 

 להלן התפלגות מכירות העסק על פי מגזרי פעילות: .2
 

   2017      2016 

 370,000    ?        רחפנים לצרכים אזרחיים 
 ?                                  740,000          רחפנים לצרכים צבאיים                   
 ?__         235,400  ים פשוטים לחובביםרחפנ 
 1,052,500  1,456,400     סה"כ 

 

בשיעור  היה 2017 –ל  2016שיעור הגידול במכירות רחפנים לצרכים צבאיים בין השנים  .3

 .60% של

נכנס לשוק הרחפנים משווק מסין המוכר רחפנים  2017במחצית השנייה של שנת  .4

 לחובבים, במחיר מוזל.

 30% –שיעור שלל 2016בשנת  27% – שיעור שלהגולמי  מהמכירות עלה מ שיעור הרווח .5

 .2017בשנת 

 בכל שנה. 2.5מחזור המלאי הוא  .6

 לשנה בקו ישר. 15%. פחת רכבים 1.5.2014כל הרכבים נרכשו ביום  .7

ונקנה אחר במקומו, באותו ₪  30,000 –ל שנמכר אחד הרכבים בתמורה  1.9.2017ביום  .8

 ₪. 140,000היום, בעלות של 

 ימים. 365ימים. בשנה  30החברה מוכרת ללקוחותיה באשראי של  .9

 ממחזור המכירות, בכל שנה. 5% – שיעור שלהוצאות מכירה ושיווק הסתכמו ב .10

אשר   6% בשיעור של קיבלה החברה הלוואה מהבנק בריבית פשוטה 1.5.2017ביום  .11

 בצירוףיבית משולמת . הר1.6.2017תשלומים חודשיים שווים, החל מיום  12 -תוחזר ב

 החזר חודשי.

 .0.7היחס המהיר הוא  .12

 קניות ומכירות התבצעו באשראי בלבד. .13
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 :נדרש

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

 יש להתחשב במגזרי הפעילות השונים.

 נקודות( 2)? 2017  -ו  2016מהו סכום הקניות בשנים  .2

 נקודות( 3)? 2017הפחת לשנת  מהן הוצאות .3

 נקודות( 3) מהו רווח / הפסד ממכירת הרכב? .4

 נקודות( 2) ?2017מהי יתרת סגירה לקוחות בשנת  .5

 נקודות( 2)? 31.12.2017מהי יתרת ההלוואה ליום  .6

 נקודות( 2) ? יש ללוות את התשובה בחישוב2017מהו יחס ספקים בשנת  .7

נמק האם יחסים אלה הם יחסים הטובים בחן את היחסים ימי לקוחות וימי ספקים ו .8

 נקודות( 2)לעסק וכיצד. 

 נקודות( 2)מהי התשואה על ההון?  .9

 .הפתרון יכול להיעשות בדרכים שונות, יש לשמור על עקביות 
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  10% –בסיסי דיווח – 2שאלה מספר 

 :נקודות( 2)  -חלק א' 
 

ש"ח. יתרת  460,000נרשמו הכנסות של   2017יס מזומן. בשנת יוכבד מנהלת את רישומיה על בס

יתרת חייבים  31.12.2017נכון ליום ₪..  60,000היתה  31.12.2016לקוחות חייבים נכון ליום 

 ש"ח.  20,000עומדת על סכום של 

 ₪.  5,000, זיכתה יוכבד את לקוחותיה בהנחות בסך של 2017במהלך שנת 

עבור סחורה ₪,  30,000קיבלה יוכבד במזומן מקדמות בסך של  2017בחודשים נובמבר ודצמבר 

 . 2018שתסופק במהלך 

 (נקודות 2)על בסיס צבירה?  2017מהן ההכנסות נטו של יוכבד בשנת 

 

 :נקודות( 8) – חלק ב'

  מזגנים.עוסקת בייצור ומכירת ( "החברה")להלן:   "כהן ובניו בע"מ"חברת 

 :31.12.2017ביום  החברהומן, שערכה על בסיס מז סלהלן דו"ח רווה"

  ₪ ₪ 
 2,100,000  מכירות

  1,050,000 קניות
  165,000 הוצאות שכירות מבנה

  14,000 הוצאות מימון 
   
 

 :31.12.2017, שנערכו ביום החברהלהלן יתרות מכרטיסי עזר של 
 
 יתרת פתיחה 

01.01.2017 
 יתרת סגירה
31.12.2017  

 150,000  מזומן בקופה 
  2,350,000 מכונות נטו 

 50,000 30,000 מלאי
 300,000 400,000 לקוחות
 85,000 70,000 ספקים

 500,000  הלוואה מהבנק 
  100,000 ניירות ערך

 
 
 
 

 :נתונים נוספים
 .31.12.2017לפי ספירה שנערכה ביום  -מזומן בקופה  .1

, ויש 28.12.2017יום ב ח משהללקונמצאה טעות בסחורה שנשלחה  01.01.2018ביום  .2

 התברר כי התיקון טרם נרשם.₪.  15,000בסך של  ולזכות אות

טרם שולמו . בחודש ₪ 15,000 החברה שוכרת את מבנה העסק תמורת דמי שכירות של .3

 . 2017 וטרם נרשמו דמי שכירות לחודש דצמבר

ה פעלו על ידי החברנרכשו והו,  Xלמעט מכונה, המזגניםכל המכונות לייצור  – נטו מכונות .4

 . 1.9.2016 נרכשה והופעלה בתאריך, ח"ש 1,000,000 שעלותה, Xה מכונ. 1.1.2015 בתאריך
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לא נרכשו ולא נמכרו מכונות במהלך (. קו ישר) לשנה 15%שיעור הפחת על המכונות הוא 

 . 2017 טרם חושב ונרשם פחת בשנת. 2017 שנת

. 1.7.2017 התקבלה בתאריך קמהבנההלוואה  – "אוצר למשתמש"הלוואה מבנק  .5

ההלוואה (. הריבית איננה צמודה) לשנה 5% ההלוואה אינה צמודה ושיעור הריבית הוא

תיפרע בחמישה תשלומי קרן שנתיים שווים בצירוף הריבית על יתרת הקרן הבלתי 

טרם נרשמה . 30.6.2018 של כל שנה החל מתאריך 30.6 -תשלומי הקרן יעשו ב . מסולקת

 . ההלוואה הריבית על

קיים מחסן שהחברה אינה זקוקה לו. החברה משכירה מחסן המושכר, מתוך כלל המבנה  .6

מבנה בצמידות ל נמצא, אשר מפעלה ("חברת יוסף"ובניו בע"מ" )להלן:  יוסף"זה לחברת 

בחודש. חברת יוסף שכרה את המחסן לשנתיים החל מיום ₪  3,000חברה, תמורה ה

 .מראש סכום, ושילמה את כל ה01.07.2016

 .שטרם נרשם וטרם שולם₪  50,000 הכריזה החברה על דיבידנד בסך 31.12.2017 יוםב .7

 אשר קבע כי:הגיע מסמך מהבנק  01.01.2018ביום  .8

 לחודש.₪  1,000עמלות הבנק בגין הרבעון האחרון הן בסך  .א

 .₪ 95,000 – בתמורה ל ונפד( ₪ 100,000כל ניירות הערך )בעלות של  .ב

 
 .2017על בסיס מצטבר לשנת המס  ו"ח רוח והפסד דנדרש: ערוך 
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  10% –קבוע רכוש – 3 מספר שאלה

 

 3.1שאלה 

ן. תהחלה בהפעל 01.07.2016ביום ₪.  140,000בסך  תמכונו "אאא" תרכשה חבר 01.01.2016ביום 

 ₪. 20,000וערך הגרט שלהן  שנים, 5יורד על פני  תסכום ספרו תבשיט תבגין המכונו תהפח

 ₪. 4,800ונוצר לה רווח הון של   ת( מהמכונו20%) תמכרה החברה חמישי 31.12.2018ביום 

 נקודה( 1)? 2018ום תב תהמכונו תמורה ממכירתמה ה

 

 3.2שאלה 

, וערך 8%בגין הציוד הוא  תשיעור הפח₪.   1,000,000היא  תו המקוריתציוד שעלו "בבב" תלחבר

 ₪.  110,000הוא הגרט שלו 

 ₪. 267,000הוא  31.12.2016הנצבר של ציוד זה ליום  תהפח תרתי

 נקודות( ₪2 ? ) 600,000מורה של תב 01.10.2018הציוד ביום  תמה יהיה רווח/הפסד ממכיר

 

 3.3שאלה 

 שנים. 12שאורך חייה ₪,  648,000מכונה בסכום של  "גגג" תרכשה חבר 01.02.2012ביום 

 ה.תפוקת תששיפר א₪,  180,000הוסיפו למכונה רכיב אלקטרוני בשווי של  01.08.2014ביום 

 הרכיב האלקטרוני כל שש שנים. תיש להחליף א

 ₪.  350,000נמכרה המכונה בסכום של  01.08.2018ביום 

 הקו הישר. תהחברה הינה שיט תא תהמשמש תהפח תשיט

 נקודות( 2)מהו רווח/הפסד ההון מהמכירה? 

 

 3.4שאלה 

 . 2016 תהוקמה בסוף שנ "דדד"ת חבר

הקו הישר בשיעור של  מופחתות בשיטת המכונותרכשה החברה מספר מכונות.  01.01.2017ביום 

 לשנה. 10%

 ₪. 600,000היא  31.12.2018( ליום  נצבר פחת בניכוי עלות( יתרת המכונות נטו 

 .ח"ש 15,000 של הון ברווח₪,  40,000היא  המופחתת מכונה שעלותה נמכרה 01.01.2019ביום 

 .חדשה מכונה נקנתה 31.12.2019 בתאריך

 ₪. 550,000היא  31.12.2019ליום  יתרת המכונות נטו 

 :נדרש

 נקודות( 2) ? 31.12.2019ליום  במאזן שהוצגה כפי  ,המכונות של העלות מהי .א

 של המופחתת העלות יתרת , מהי2020במהלך  מכונות נמכרו או נרכשו לא כי בהינתן .ב

 נקודה( 1) ? 2020לתום  החברה במאזן וצגתכפי ש  ,ונותהמכ
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 3.5שאלה 

 (.המחיר כולל שטח הקרקע)₪ מליון  8.5בסך של  01.07.2010נרכש ביום מבנה ש  "טטט" תלחבר

 ת: הבאו תבגין הרכישה ההוצאו חברההיו לבנוסף 

 ₪. 250,000ומס רכישה בסך ₪,  150,000 -לעו"ד₪,  100,000 -למתווך

₪ מליון  3.5בסכום של  המבנהאת השטח הצמוד לשטח  "טטט"רכשה חברת   01.07.15 ביום

 נוספים. ₪ מליון  4, בסכום של נוסף)קרקע ריקה ופנויה( ובנתה עליו מבנה 

 . 01.07.16הנוסף היה מוכן לשימוש ביום  מבנהה

 ₪.  180,000ומס רכישה בסך ₪,  120,000בגין רכישת הקרקע הנוספת שילמה החברה לעו"ד 

בגין הוצאת )₪  300,000ולרשויות ₪  200,000בנוסף לעלות המבנה, שילמה החברה לאדריכלים 

 .(אישורים לבנייה

 .שנים 20למשך בשיטת הקו הישר  יםמופחתהמקרקעין 

 נקודות( 2) ? 2018מהו סכום הפחת בשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 
  %15 –ת לצרכי מסביקור – 4שאלה מספר 

 
 חלק א'

 
 מר ניצוץ הינו חשמלאי מוסמך ובבעלותו חנות "חשמל לכל".

בקבוצת המוצרים בטריות ושקעי  2018מר ניצוץ מבקש ממך לערוך ביקורת לצרכי מס לשנת 

 חשמל אשר נמכרים בחנותו.

 להלן הפרטים שמסר לך מר ניצוץ:

  המכירות בחנות.מסך  15%קבוצת המוצרים בטריות ושקעי חשמל מהווה 

  מסך מלאי כלל המוצרים  12%אחוז המלאי של קבוצת המוצרים בטריות ושקעי חשמל הינו

 בחנות.

  3,400,000היה  2018סך ההכנסות מכלל המוצרים הנמכרים בחנות בשנת  ₪ 

 28%מהמכירות של בטריות ושקעי חשמל הינו  יאחוז הרווח הגולמ. 

  1,400,000היה  31.12.2017בספרי העסק ליום המלאי הסופי של כלל המוצרים, המופיע .₪ 

  בהתאמה.  1:3ההתפלגות לגבי כל הפרמטרים, בין בטריות לשקעי חשמל הינה 

  200,000נאמד בסך  31.12.2018המלאי של הבטריות ושקעי חשמל ליום  .₪ 

  הגיע מר ניצוץ להסדר עם ספק הבטריות כי על כל קניה של שלושה פריטים  2018במהלך שנת

 ₪. 30הפריט הרביעי יהיה חינם. מחיר מכירה ממוצע ללקוח של אריזת בטריות הינו 

  מסך הקניות בכל רבעון, מספק שקעי החשמל. 4%מר ניצוץ קיבל הנחה בשיעור של 

 .אחוז הרווח הגלמי הינו לאחר הנחות מכל סוג שהוא 

 

 נדרש:

ת בנפרד ושל שקעי עלות המכר, מכירות, רווח הגולמי של הבטריו הרכבחשב והצג את  .1

 נקודות( 3. )2018החשמל בנפרד לשנת 

 נקודה אחת(?   )2018מה מספר אריזות הבטריות שנמכרו בשנת  .2

בהנחה כי מספר אריזות הבטריות שנרכשו הוא אותו מספר שנמכר, מהו מחיר הקניה של  .3

 נקודה אחת(אריזת בטריות אחת )בטרם מתן ההנחה(? )

 )נקודה אחת(יצוץ בכל אחד מהרבעונים?  מה סכום ההנחה אותה קיבל מר נ .4

מהו הרווח  10.6%בהנחה כי  מר ניצוץ נותן הנחה ללקוחות על רכישת בטריות בשיעור של   .5

 נקודות( 2)הגולמי ממכירת בטריות לפני מתן הנחה ללקוחות?  

 

 שים לב

  .תשובות שאינן מלוות בחישובים לא יתקבל ניקוד בגינן 

 מבתשובתך התעלם ממרכיב המע". 
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 חלק ב'
 

 בשכונה ביישוב דרומי בארץ קיימת מספרה בשם "דודו המקום להסתפר".

 עובדים זוטרים. 2-ספרים מלבדו, ו 2דודו הינו בעל המספרה, והוא מעסיק 

לתחום החלקות השיער נדרש ידע מקצועי רב, ודודו ידוע ונחשב בתחום החלקות השיער, ולכן 

שיער. כמו כן הוא הדריך באופן אישי את אחד הספרים  הוא עוסק במספרה אך ורק בהחלקות

מפעילותו של ספר זה הינה  40%במספרה שלו ורק ספר זה מלבד דודו עוסק בהחלקת שיער. 

 בתחום החלקות השיער וביתרת פעילותו משמש כספר רגיל )ללא החלקות שיער(. 

 ₪   550,000-930,000הפדיון לספר נע בטווח 

 ₪  700,000-1,000,000חלקות השיער  נע בטווח  הפדיון לספר בתחום ה

 ₪   200,000  - 500,000הפדיון לעובד זוטר במספרה נע בטווח 

 

  :נדרש

 נקודה אחת(מה הפדיון הממוצע לספר בתחום החלקות השיער ?  ) .1

 נקודות( 2)מה הפדיון הממוצע בעסקו של דודו?  .2

 ובהנחה כי סה"כ₪.  200בהנחה כי התמורה המשוקללת לשעת עבודה לעובד הינה  .3

שעות. ובהנחה כי אחוז שעות עבודה בפועל   2,500 -שעות עבודה מלאות שנתיות לעובד בעסק 

 לכל  עובד במספרה בצפון הארץ הינו לפי הטבלה הבאה:

 

 אחוז שעות עבודה בפועל עובד

1 90% 

2 70% 

3      - 

4 50% 

5 90% 

6 70% 

 

 נקודות( 2)מהו הפדיון במספרה זו?  

 

מהפעולות שנעשות במספרה  20%-מהפעולות שנעשות במספרה הם תספורות ו  80%הנח כי  .4

 הם צביעת שיער.

 מהי התמורה המשוקללת לשעת עבודה בהינתן כי:

 דקות. 25דקות ואילו לצביעת שיער  50הזמן המקובל לתספורת הוא        

 נקודות( 2)₪         160ביעת שיער והמחיר לצ₪  135המחיר הממוצע לתספורת הוא        

 

 שים לב

 .תשובות שאינן מלוות בחישובים לא יתקבל ניקוד בגינן 

  .בתשובתך התעלם ממרכיב המע"מ 
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  %10 –התאמות  – 5שאלה מספר 

 

ספק הקונה את מוצריה מבארץ. החברה  גרזניםעוסקת בשיווק  )"החברה"(בע"מ  פרץחברת 

שנערך ע"י  2017 יונילחודש  ,הספקעם  לקוח, – ספקלהלן גיליון התאמת  )"הספק"(בע"מ גלזר 

 : 10.7.2017החברה ביום 

 

 החברהספרי   
 

 הספקספרי 
 

 זכות חובה זכות חובה פרטים פעולה

  ??? 20,180  30.6.2017יתרה ליום  

תקבול  4022המחאה מספר  1
  נירשםטרם ש

   10,000 

   4,000  לת סכום הקניותהגד סטורנו 2

תקבול   4023המחאה מספר  3
  שטרם נירשם

   4,500 

    7,750 העברה בנקאית שטרם נרשמה 4

  7,750 24,180 ??? 14,500 

 16,430   16,430 יתרה נכונה 

  24,180 24,180 ???? 93030, 

 

 

, וכן כרטיס חשבון 31.7.2017" ליום גלזר" חברת " בספרי פרץלהלן העתק חשבון של חברת "
 .31.7.2017" ליום פרץ" בספרי חברת "גלזר" חברת

 

 :"גלזרחברת "

 " )בש"ח(פרץ" חברת חשבון
 

 זכות חובה פרטים תאריך

   ??? יתרה  1.7.2017

 10,000  4022המחאה מספר  2.7.2017

  220 4026המחאה מספר 

 350  4027המחאה מספר 

  1,000 4028 המחאה מספר 22.7.2017

25.7.2017 

 

  12,000 מכירות

 ???  31.7.17יתרה ליום   

  ???, ??? 
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 :  חברת "פרץ"

 " )בש"ח(גלזרחשבון חברת "
 

 זכות חובה פרטים תאריך

 20,180  יתרה 1.7.17

  4,000 מחודש קודם  סטורנו 2.7.17

  2,200 4026המחאה מספר  13.7.17

  350 4027המחאה מספר  19.7.17

 7,500  קניות 20.7.17

 1,000  5028המחאה מספר  21.7.17

  5,000 קניות 25.7.17

    

  11,550 28,680 

  17,130 31.7.17יתרה ליום   

  680,28 680,28 

 

 

 

 נתונים נוספים:

  4026המחאה מספר בלספק ₪  2,200בסך שילמה חברת "פרץ" חוב  11.7.17בתאריך. 

  קנתה חברת "פרץ" מלאי מהספק "ברסקי" 20.7.2017בתאריך 

  ושילמה ₪  12,000רכשה חברת "פרץ" מחברת "גלזר" סחורה בסך  25.7.17בתאריך

 במזומן 5,000

  

 :נדרש

 (.ותודנק 5) 31.7.17( הנכונה ליום הנכונהולקבוע את היתרה ) ספק//לקוח(  לערוך התאמת 1)            

 (.ודותנק 5) החברותות בספרי (  לרשום את פקודות היומן הדרוש2)
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  15% –עלות המכר – 6שאלה מספר 

     

 עוסק בפעילויות הבאות :ו  1.1.2014הוקם ב  מוסך "הנהג המהיר

 תיקון כלי רכב 

 של לקוחות והצגתם במגרש לקונים.  פרסום כלי רכב משומשים 

  1.1.2018החל מ  –מסחר בכל רכב משומשים . 

 : 2018להן פרטים על פעילות העסק בשנת 

 תיקונים .1

 .50%ועבור חלפים עלות + ₪   150המוסך גובה על שעת עבודה 

עלות שעת עבודה ממוצעת לעובד במוסך  היא ₪ .  20,000היה  31.12.2017מלאי החלפים ליום 

ך השנה היה שעות. במהל 8,000היו  2018סך שעות עבודה בגינן חויבו הלקוחות בשנת ₪ .  100

לעומת  10%הפדיון מהעבודה כפול מהפדיון בגין החלפים. במלאי הסופי הייתה ירידה של 

 המלאי הפתיחה.

 פרסום והצגת כלי רכב משומשים .2

 העמלה שגובה המוסך בגין  פרסום והצגת כלי הרכב היא:

 נוספים₪  20ללא הגבלה. במידה והרכב נמכר ₪  50 -פרסום בלוח מודעות 

לכל חודש נוסף ₪  150לחודש הראשון ו₪  250 –במגרש לצורך הצגתו לקונים  העמדת הרכב

 במכירה.₪  1,000)חודש שלישי בחינם( + 

 רכבים. 30לקוחות את רכביהם בלוח המודעות מתוכם נמכרו  120במהלך השנה פרסמו 

 רכבים שהועמדו במגרש למכירה :

 חודש אחד. –רכבים  20

 חודשים. 2 –רכבים  10

 .חודשים  3 – רכבים 8

 חודשים.  -4רכבים  2

 

 רכבים. 32מתוך רכבים אלה נמכרו 

 

 רכישה ומכירה של כלי רכב משומשים .3

שש מהמכוניות נמכרו ₪.  300,000במהלך השנה נרכשו שמונה מכוניות בעלות כוללת של 

 ₪.  20,000לאחר ששופצו בעלות כוללת של ₪,  240,000במהלך השנה בתמורה כוללת של 

 , מוצגות למכירה במחסן השייך לחברה.שתי המכוניות האחרות שטרם נמכרו

 ₪. 120,000כאשר מחיר המחירון היה , ₪ 100,000נרכשה תמורת  'מכונית א

הוא  31.12.2018מחיר המחירון של המכונית ליום ₪.  10,000המכונית שופצה בעלות של 

 דגם חדש של אותה מכונית. הירידה במחיר המחירון היא כתוצאה מהשקת₪.  90,000

יר המחירון ליום חומ ,₪ 2,000שופצה בעלות של ₪,  40,000נרכשה תמורת  'מכונית ב

 ₪. 60,000הוא  31.12.2018
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משכר של עובד במוסך, משפר השעות  50%ת. שכר פקידה נמוך בובמוסך עובדות מספר פקיד .4

ד כל עובד, מספר הפקידות ממספר השעות שעוב 50%נמוך ב  2018שעובדת כל פקידה  בשנת 

 ממספר הפועלים. 50%בעסק נמוך ב 

 

 ₪. 300,000שנים מראש בסך  3שילם המוסך דמי שכירות ל  1.7.2017ביום  . 5

 

 

 : נדרש

 נקודות( 2מהו הרווח מהתיקונים ?  ) .1

 (נקודות 2)?  2018קניות החלפים בשנת  יתרת כרטיסמה  .2

 נקודות( 3? ) 2018מהו הרווח מפרסום והצגת כלי הרכב בשנת  .3

 נקודות( 3)?  מהו הרווח ממכירת מכוניות משומשות .4

 נקודות( 2)?   31.12.2018ל בעסקכיצד יוצג מלאי  .5

 נקודות( 3)?   2018מהו הרווח הנקי בעסק לשנת  .6
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 20% –נושאים כללים – 7שאלה מספר 

 נקודות( 5)  7.1שאלה 
 

בנות  מניות רגילות 15,000(, 1.1.2015הנפיקה ביום הקמתה ) ("החברה")להלן: |חברת "קריסטל"  

 צוברות ואינן 6%מניות בכורה  1,000הנפיקה  החברה. ₪ 220,000בתמורה  ע"נ וקיבלה ₪ 10

 ₪. 10,000תמורתם  הוקיבל ע"נ₪  10משתתפות בנות 

 .₪ 2,180,000הינה  31.12.2017יתרת ההון העצמי של החברה ליום 

 .2017ומרווחי החברה עד לסוף שנת  1.1.2015ביום שהיתה מההנפקה הראשונית  היתרה מורכבת

 מאז הקמתה לא היו הנפקות נוספות והחברה טרם חילקה דיבידנדים.

 

 :2018לשנת להלן נתונים נוספים 

  שאינן צוברות ושאינן  8%מניות בכורה  2,000החברה הנפיקה  1.1.2018בתאריך

 ₪. 30,000ע"נ ,וקיבלה בתמורת ₪  10 משתתפות, בנות

  55,000תיה בסך וחילקה החברה לראשונה דיבידנד לבעלי מני 11.1.2018בתאריך .₪ 

  שנים בריבית  4לתקופה של  ₪ 800,000לקחה החברה הלוואה בסך  1.4.2018בתאריך

 לשנה. 5%של 

  ת בת.למטרת רכישת חבר₪  350,000יצרה החברה קרן הון בסך  1.7.2018בתאריך 

  חילקה החברה לכל בעלי מניותיה דיבידנד נוסף  במזומן בסך  15.8.2018בתאריך

 ₪ . 305,000כולל של 

  שנים. 4 -ל 2% של בריבית שנתית₪  200,000הנפיקה החברה אג"ח בסך  1.9.2018בתאריך 

  לבעלי  1:3הכריזה החברה על חלוקת מניות הטבה ביחס  27.10.2018בתאריך

 .31.12.2018לחלוקה ביום  בלבד,המניות הרגילים 

 מניות(. 3 –)כל בעל מניות מקבל על כל מניה 

  ממניות חברת  30%רכשה חברת "קריסטל"  בבורסה  11.11.2018בתאריך       

 במזומן.₪   200,000 -"אמזונס" בסך

  הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לכל בעלי מניותיה   31.12.2018בתאריך

 ₪ . 260,000, בסך כולל של  18.1.2019שתתקיים ביום 

 .החברה הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בת"א 

  575,000היה  2018הרווח  הנקי לשנת .₪ 

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

 

 נקודה( 1? ) 31.12.2018מהי יתרת ההון העצמי של חברת "קריסטל" ליום  .א

 נקודה( 1)של חברת "קריסטל"?  31.12.2018המניות ליום מהי יתרת הון  .ב

 נקודות( 2)של חברת "קריסטל"?  31.12.2018מה יתרת סעיף העודפים ליום  .ג

 נקודה( 1)? 2018הרגילות בשנת  המניותמה סך הדיבידנד שקיבלו בעלי  .ד
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 נקודות( 4)   .27שאלה 
 

עריכת דו"ח על תזרימי המזומנים לשנה להלן נתונים אשר שימשו את חברת "רעננים" ב

 : 31.12.2018שהסתיימה ביום 

 

 ש"ח פרטים
 180,000 מתן הלוואה לחברה קשורה

 430,000 תמורה ממכירת קרקע
 20,000 הוצאות ריבית ששולמו במלואן השנה

 80,000 הוצאות פחת בניין
 230,000 הנפקת אגרת חוב

 205,000 גידול בלקוחות
 100,000   2017נד שהוכרז בשנת תשלום דיביד

 90,000 מענק השקעה שהתקבל
 405,000 קיטון במלאי

 304,000 ןיתמורה ממכירת בני
 160,000 השקעה בשיפוץ בניין

 900,000 2019ויחולק בינואר  2018דיבידנד שהוכרז בסוף שנת 
 470,000 רכישת קו ייצור חדש 
 350,000 ןירווח הון ממכירת בני

 78,000 בספקים וזכאים  גידול
 150,000 2018תשלום דיבידנד שהוכרז באוקטובר 

 980,000 2018רווח נקי בשנת 
 

 לשנה שהסתימה  מפעילות מימוןתזרימי המזומנים שנבעו/ שימשו  י יתרת דוחמה .1

 נקודה( 1). 31.12.2018ביום           

 לשנה שהסתימה ביום קעהמפעילות השתזרימי המזומנים שנבעו/ שימשו  י יתרת דוחמה .2

 נקודה( 1).  31.12.2018

לשנה שהסתימה ביום  מפעילות שוטפתתזרימי המזומנים שנבעו/ שימשו  י יתרת דוחמה .3

 נקודות( 2). 31/12/2018
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 נקודות( 4)   .37שאלה 
 

 חברות : בניירות ערך סחירים של שתי 2017 – 2018חברת הרמוניה בע"מ השקיעה  בשנים 

 השקעה אסטרטגית לטווח ארוך  –.  השקעה בחברת שמשון בע"מ 1

 השקעה לטווח הקצר –.  השקעה בחברת דלילה בע"מ 2

 

 להלן פירוט העסקות שנעשו על ידי חברת הרמוניה בע"מ 

 :2017 - 2018בניירות הערך הנ"ל במהלך השנים 

 
 בחברת דלילה בע"מ    בחברת שמשון בע"מ

   מחיר למניה      מספר המניות                      מחיר למניה     המניות מספר         

 

 ₪ 65  15,000    ₪   18  60,000       27.11.17קנייה   

 ₪ 53  (3,500)                 ₪  26 (10,000)      31.7.18מכירה   

 ₪ 62   7,200    ₪  31   30,000      21.10.18קנייה    

     

 ₪ 70      ₪  20 :   31.12.2017יר שוק   מח

 ₪ 77      ₪  35 :  31.12.2018מחיר שוק   

 
 מהו סכום ההשקעה בניירות ערך סחירים המופיע במאזן חברת הרמוניה בע"מ .א

 נקודה( 1)?  31.12.2017ביום     
 
 מהו סכום ההשקעה בניירות ערך סחירים המופיע במאזן חברת הרמוניה בע"מ .ב

 נקודה( 1)?  31.12.2018ביום     
 
 מה הרווח ) לפני מס ( שנרשם בדוח רווח והפסד של  חברת הרמוניה בע"מ .ג

 נקודות( 2)? , בגין השקעותיה בניירות ערך סחירים 2018בשנת     
 
 

 

 נקודות( 3)   7.4שאלה 
 

  .ח"ש 330,000 תמורת מכונה  "סגולהלב ה" חברת  רכשה 1.9.2016 ביום

  .מופחתת עלות בסיס על קבוע רכוש ותיה הכספייםבדוח מציגה החברה

 ישר. בקו שנים 8 למשך בדוחותיה הכספיים המכונה את מפחיתה החברה

  25%. הינו חברות שיעור מס .ישר בקו שנים 5 פני על מופחתת המכונה מס לצורכי

 'ג המכונה לצד את החברה מכרה ,צפוי ולא מתוכנן בלתי באופן 1.7.2018 ביום

 .ח"ש 280,000 תמורת 

 

 ? 31.12.2017 ליום  המכונה בגין למס העתודה יתרת מהי .1
 

 ? 2018" לשנת סגולחברת "הלב ה של והפסד רווח בדוח שנרשם ההון רווח מהו .2
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 נקודות( 2)  7.5שאלה 

 .1.1.2017 -חברת "טודו בום" הוקמה בתאריך ה 

 החברה עוסקת ביבוא ומכירת שעונים.

 

         :2018ים לרכישת כל המוצרים של חברת "טודו בום"  לשנת להלן נתונים הקשור

 עלות יחידה בש"ח כמות פרטים תאריך

 570 735 יתרת פתיחה 1.1.2018

 625 900 רכישה 16.5.2018

 650 1450 רכישה 23.7.2018

 750 465 רכישה 19.11.2018

 

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

 יחידות. 3,020סך של   2018החברה מכרה בשנת 

 ₪. 37,500היה  31.12.2018יתרת המזומן בחשבון החברה ליום 

 

 :2017 –ו  2018להלן נתונים נוספים הקשורים לחברת "טודו בום"  לשנים 

 

 ₪. 104,000         – 31.12.2017חייבים לקוחות     

 ₪. 201,000        – 31.12.2017מקדמות מלקוחות 

 ₪. 90,000          –31.12.2018חייבים לקוחות     

 ₪  53,000         –31.12.2018מקדמות מלקוחות 

 

 במזומן.₪   2,358,000מהלקוחות שלה סכום של   2018החברה קיבלה במהלך שנת 

 ?2018מהו הרווח הגולמי של חברת "טודו בום"  שיופיע בדוח הרווח וההפסד לשנת 

 

 
 נקודות( 2) 7.6ה  שאל

 חברת "הכוכב הבא" משלמת בסוף כל שנה את הוצאות השכירות שהצטברו בגין אותה שנה. 

ורשמה זאת  ₪, 80,000שילמה החברה במזומן את כל הוצאות השכירות בסך  2018בסוף שנת 

 בדוח רווח והפסד בצורה נאותה. 

 בהנהלת החשבונות  מזומןבכרטיס היחד עם זאת, החברה שכחה לתת ביטוי לתשלום 

 להוצאות השכירות ששולמו. 

 

 מהי השפעת הטעות על הדוחות הכספיים של החברה?

הטעות מעריכה ביתר את הנכסים השוטפים את הרווח הנקי ואת ההתחייבויות      .א

 השוטפות.

 הטעות מגדילה  את היחס השוטף של החברה. .ב

 ההתחייבויות השוטפות הטעות מעריכה בחסר את הנכסים השוטפים ומעריכה ביתר את .ג

 והרווח הנקי.     

 הטעות מקטינה את היחס המהיר של החברה. .ד

 הטעות לא תשפיע על הדוחות הכספיים.   .ה


