
 

 ע"לני הרשות של 2015 נובמבר מועד בחשבונאות הבחינה שחזור

. אילו מן הסעיפים 2015בדוחותיה הכספיים לשנת ₪  80,000חברה הכירה בהוצאות פחת בסכום של  .1

במקום ₪  60,000בדוחות הכספיים יושפעו, אם החברה הייתה מכירה בהוצאות פחת בסכום של 

 כפי שהכירה?₪  80,000

  

 סך הנכסים נטו וההון העצמי בלבד.הרווח הנקי,  .1

 הרווח התפעולי והרווח הנקי בלבד. .2

 הרווח התפעולי, הרווח הנקי וסך הנכסים נטו בלבד. .3

 הרווח התפעולי, הרווח הנקי וההון העצמי בלבד. .4

 כל הסעיפים המוזכרים בתשובות האחרות יושפעו כתוצאה מהקיטון בפחת. .5

 

ובדים בגין משכורות שטרם שולמו בגין חודש דצמבר שילמה חברה משכורות לע 2016בתחילת שנת  .2

2015. 

ליום  בדוחות ההון העצמי והרווח התפעולי ,התחייבויות ,הנכסים כתוצאה מכך, כיצד יושפעו 

31.12.2016? 

 רווח תפעולי הון עצמי התחייבויות נכסים 

 לא ישתנה לא ישתנה קיטון קיטון 

 

מבין הנכסים הבאים מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים של  איזה 38בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  .3

 החברה?

 רשימת לקוחות שנרכשה מצד ג' ופטנט שנרכש מצד ג'.  .א

 יתרת לקוחות של החברה בלבד. .ב

 יתרת לקוחות של החברה, פיקדונות של החברה שר מוחזקים בבנקים ומשיכת יתר. .ג

 משיכת יתר מהבנק ופטנט שנרכש מצד ג'. .ד

 ה מצד ג' בלבד.רשימת לקוחות שנרכש .ה

 

 5-4תונים לשאלות נ

 המכונההחברה מפחיתה את  ₪. 570,000בסך  מכונהבחברת "אתה תצליח" השקיעה  1.10.2012בתאריך 

. לצורכי מס, 70,000ערך שייר  שנים 7בדוחותיה הכספיים בהתאם לשיטת העלות, בשיטת הקו הישר על פני 

  .0ערך השייר שלה הינו שנים  5מופחת בשיטת הקו הישר, על פני 

נמכרה במפתיע המכונה תמורת  1.2.2015ביום  .25%ואילו מס רווח הון  30% הינו החברות מס שיעור

. סמנכ"ל הכספים של החברה נאלץ לעבוד במשך שבוע ימים על עסקת מכירת המכונה. משכורתו  300,000

 ₪.  5,000השבועית של סמנכ"ל הכספים הינה 

 

 ?31.12.2014 -ליום ה מכונהבגין ה הנדחים המיסיםמהי יתרת  .4

 ₪. 7,425מיסים נדחים בסך  נכסיתרת 

 

 מהו הרווח הון לפני מס שנרשם בדוח רווח והפסד של החברה בגין מכירת המכונה? .5

 ₪. 16,667רווח הון 

 

 

 



 

 להלן ארבעה היגדים המייחסים למוניטין: .6

 הנכסים.מוניטין הינו נכנס אשר נרשם במאזנה של החברה בצד  .א

 מוניטין שנוצר באופן פנימי בישות מוכר כנכס, אך הוא אינו בר פחת, שכן אורך חייו אינו מוגדר. .ב

יש להכיר במוניטין כנכס במאזן אם נרכש כחלק מרכישת עסק אחר, בהנחה שקיים )לדוגמא:  .ג

 השקעה בחברת בת(.

ה מחלק החברה מוניטין חיובי יוכר כנכס כאשר עלות הרכישה של השקעה בחברת בת גבוה .ד

 האם בשווי ההוגן של הנכסים הניתנים לזיהוי בניכוי התחייבויות של החברה הבת.

 אילו מבין ההיגדים לעיל נכונים?

 ג+ד.

 "ימי ספקים" משמש לבחינת:  -היחס הפיננסי  .7

 רווחיות .א

 איתנות פיננסית .ב

 התשובות האחרות שגויות .ג

 יעילות תפעולית .ד

 נזילות .ה

 

 9-8נתונים לשאלות 

 100,000חברת "השקית הכחולה" רכשה מכונה לייצור שקיות כחולות נשכחות בעלות של  1.1.2013ביום 

שנים עלותה המופחתת של המכונה תהיה הנמוכה ככל האפשר בדוחות  3ש"ח. החברה מעוניינת שכעבור 

 הכספיים החשבונאיים.

 

 ביותר: הנמוכהלפי אילו מהשיטות הבאות תעזור לחברה להציג עלות מופחתת  .8

 

 שנים.  5קו ישר כאשר המכונה מופחתת על פני  .א

 שנים. 6קו ישר כאשר המכונה מופחתת על פני  .ב

 שנים. 4סכום ספרות שנים עולה כאשר המכונה מופחתת על פני  .ג

 שנים. 6סכום ספרות שנים יורד כאשר המכונה מופחתת על פני  .ד

 שנים. 7סכום ספרות שנים יורד כאשר המכונה מופחתת על פני  .ה

 

בהמשך לנתוני השאלה הקודמת שנתיים לאחר רכישת המכונה )לאחר פרסום דוחות כספיים לתקופה  .9

גילתה חברת "השקית   2015קודמת( כתוצאה מירידה משמעותית בביצועי המכונה בחודש ינואר 

לוש שנים בלבד. בהתאם לכך כל יתרת עלות הכחולה" כי אורך החיים הכלכלי של המכונה הינו ש

-2013כי בשנים  2015. כמו כן, גילתה החברה במהלך 2015הופחתה בספרים במהלך שנת המכונה 

 .10,000המכונה הופחתה בספרים ללא התחשבות בערך שייר בעוד שלמכונה ערך שייר בסך  2014

 ולפי איזה סדר יבוצעו? 2015אילו שינויים תיקונים על החברה לבצע בדוחות הכספיים לשנת 

 ולאחר מכן  שינוי אומדן.קודם תיקון טעות  .א

 קודם שינוי אומדן ולאחר מכן תיקון טעות. .ב

 קודם שינוי שיטה ולאחר מכן שינוי אומדן. .ג

 קודם שינוי אומדן ולאחר מכן תיקון טעות. .ד

 קודם תיקון טעות ואז שינוי שיטה. .ה



 

 11-10נתונים לשאלות 

 : 31.12.2014" ליום חוזר על עצמולהלן מאזן חברת "

 שוטפותהתחייבויות  רכוש שוטף

 60,000 אשראי לז"ק מבנקים 20,000 מזומן 

 20,000 חלויות שוטפות של אג"ח לזמן ארוך 15,000 השקעות בני"ע סחירים לזמן קצר

 30,000 ספקים ונותני שרות 40,000 מלאי 

 8,000 הוצאות חשמל לשלם 20,000 לקוחות 

  שוטפותשאינן התחייבויות  13,000 חייבים ויתרות חובה

 150,000 התחייבויות זמן ארוך  5,000 מכשירים פיננסים נגזרים

    רכוש שאינו שוטף

 145,000 הון עצמי  300,000 מכונות

 413,000 סך התחייבויות והון  413,000 סך הנכסים 

 

 :31.12.2014מה הם היחסים הפיננסיים המייצגים את החברה ליום  .10

 

 שוטףיחס  יחס מהיר נזילות מיידית

 (0.96) 1נמוך מ  (0.62) 0.6גדול מ  (0.3) 0.2גדול מ 

 

 יקרו האירועים הבאים: 2015הניחו כי בשנת  .11

 .1.3.2016ישולם ב ₪  15,000החברה תכריז על דיבידנד בגובה  30.10.2015בתאריך  .א

 .40,000יסתכם ב  2015הרווח הנקי של החברה לשנת  .ב

 ₪. 8,000הלוואה לטווח ארוך בגובה החברה תפרע  1.11.2015בתאריך  .ג

 

 הנ"ל: הפעולות שלושתמכיצד יושפע הונה העצמי של החברה כתוצאה 

 ש"ח. 32,000 -של כ גידול .א

 ש"ח. 25,000 -גידול של כ .ב

 ש"ח. 15,000 -קיטון של כ .ג

 ש"ח. 40,000גידול של  .ד

 ש"ח. 17,000גידול של  .ה

 

מחברה כלולה ממועד הקמתה של החברה  40%" בע"מ )להלן: "החברה"( מחזיקה BDO"חברה  .12

הכלולה )ללא שינוי בשיעור ההחזקה זה( למעט חברה זו, החברה אינה מחזיקה במניות או פעילות של 

גין חברה המטופלת בשיטת "השווי המאזני" בהחברה הכירה בסעיף רווח  2015חברות נוספות. בשנת 

 ₪.  4,000רווח בסכום של 

 ?2015מה היה הרווח הנקי העצמי של החברה הכלולה בשנת 

10,000 .₪ 

 



 

מכרה חברה מכונת קפה המשמשת את המנהלים הבכירים  2015ברבעון השלישי של שנת  .13

 אשר יתקבל במועד המכירה. 1,000בהפסקותיהם ברווח בסכום של 

מפעילות  המזומנים תזרים ,הרווח הגולמי ,אה מכך, כיצד יושפעו התזרים מפעילות שוטפתכתוצ

 ?31.12.2015ליום  בדוחות ותזרים מזומנים מפעילות מימון השקעה

 

 תזמ"ז מימון תזמ"ז השקעה רווח גולמי תזמ"ז שוטפת

 לא ישתנה יגדל לא ישתנה לא ישתנה

 

  1.1.2015חברה "המגדלים" הינה חברה לייצור נעלי בית אשר הוקמה ביום  .14

 ירידה משמעותיתחלה  2015בשנת  ממוצע משוקללמנהלת את עלות המלאי לפי שיטת החברה 

מה  FIFOבעלות המלאי אותו רוכשת החברה. במידה והחברה תתחיל לנהל את המלאי לפי שיטת 

  יקרה לעלות המלאי בסוף השנה?

הניח כי החברה נוהגת להחזיק במלאי הסגירה החודשי כמות שתספיק לה למכירות הצפויות יש ל

 במהלך החודשיים העוקבים. כמו כן, בכל חודש מבוצעת לפחות מכירה אחת ורכישה אחת של מלאי.

 

 .FIFOיתרת הסגירה של המלאי תהיה נמוכה יותר בשיטת  .א

 .FIFOיתרת הסגירה של המלאי תהיה גבוהה יותר בשיטת  .ב

 לא קיים הבדל בערך המלאי בין השיטות, שכן לא מדובר בשיטות להצגת מלאי. .ג

, בהתאם לכמות הנרכשת FIFOיתרת הסגירה של המלאי תהיה גבוהה או נמוכה  יותר בשיטת  .ד

 ולא בהתאם לעלות המלאי.

 כל התשובות האחרות שגויות. .ה

 

בע"מ לפתוח חנות נוספת בקניון רמת גן. להלן שלוש עלויות  מד"-ת "מלהחליטה חבר 2015בתחילת  .15

 שהתהוו לחברה בטרם פתיחת החנות:

 

 עלויות פרסום ושיווק הנלוות להשקת חנות חדשה של החברה בקניון ר"ג. .א

 עלויות הנובעות מבדיקות כדאיות העסקה טרם פתיחת החנות. .ב

 עלויות התקנה של מכונה לייצור גלידות בחנות. .ג

 

העלויות ניתן לייחס במישרין להקמה או רכישה של פריט רכוש קבוע הנמצא בחנות ו מן לאי

 באופן כללי ולא בהכרח במבנה החנות עצמו:

 

 ג בלבד.

 

 הנקובה הריבית .נ.ע₪  80,000,000 להמרה ח"אג הנפיקו "הנועזים המעופפים"  חברת1.1.2014ביום  .16

האג"ח ניתנות להמרה למניות רגילות ביחס של  .שנים 5 הינו ח"האג חיי ואורך 6% הינה ח"האג על

 . 9% המרה זכות ללא ח"לאג השוק וריבית  5%הלהמר זכות עם ח"לאג השוק הריבית. 1:100

 

 בעקבות הנפקת האג"ח?  1.1.2014מה השינוי במאזן החברה ליום 

  83,463,581 –גידול בנכסים 

  70,664,837 של בהתחייבות גידול

 12,798,744הון העצמי בסך ב גידול

 

 

 



 

 סגרהבטרם נ₪.  180,000הינה  2014לשנת  " בע"מ )להלן: "החברה"(BDO"יתרת הלקוחות חברת  .17

לא באה לידי  20,000בסך  31.10.2014התברר כי מכירה באשראי ללקוח אשר בוצעה בתאריך  ,השנה

. הלקוח טרם שילם בעבור העסקה. שיעור הרווח 31.12.2014ביטוי בדוחותיה הכספיים של החברה ליום 

 וכי לחברה לא התהווה עלויות נוספות 0%. הנח שיעור מס 20%הגולמי של החברה הגלום בעסקה הינו 

 בגין העסקה מעבר לעלות המכר.

 התעורר ויכוח באשר להשפעה של שינוי זה על בדוחות הכספיים של החברה והועלו הטענות הבאות:

 לא יהיה שינוי ברווח הגולמי של החברה. .א

 ש"ח. 20,000יגדלו ב  2014המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לשנת  .ב

 ₪. 4,000ההון של החברה יגדל ב  .ג

 במזומנים ובשווי מזומנים.לא יהיה שינוי  .ד

 

 מה מהטענות נכונות?

 +ד בלבד.גטענות       

להלן נתונים נבחרים מתוך  1.1.2014חברת "המלמד" הינה חברה יצרנית. החברה הוקמה ביום ה  .18

 :31.12.2014מאזן בוחן ליום 

 250,000עלות מכר: 

 *10,000הוצאות מראש: 

 770,000מכירות: 

 75,000' מכירה: הוצ

 35,000הוצ' הנהלה וכלליות: 

 45,000הוצ' מימון: 
 

מראש הינן בגין הוצאות תפעוליות של החברה ואינן כלולות בסעיפי הרווח והפסד של  הוצאות*

 החברה.

 

 ?2014מהו שיעור הרווח התפעולי לשנת 

53.25% 

 

 :16להלן שלוש טענות ביחס להוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר  .19

אורך החיים השימושיים של נכס נקבע בהתאם למשך הזמן החזוי בו הישות מתכוונת להשתמש  .א

 בנכס או בהתאם למספר יחידות התפוקה או יחידות דומות אשר חזויות לנבוע לחברה מהנכס.

פריט רכוש קבוע אשר כשיר להכרה כנכס יימדד לראשונה בהתאם לשווי ההוגן, גם אם התשלום  .ב

 משוויו ההוגן.בגינו היה נמוך 

 פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים של הנכס.-פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר .ג

 

 אילו מהטענות מבין הטענות לעיל נכונה?

 א+ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

שאר המניות  31.12.12שהונפק ביום  גלמעט מב"כ  31.12.2015להלן הון המניות של חברה ליום  .20

 .31.12.2011( הונפקו ביום ב)הרגילות ומב"כ א+

 

 

 

 

 

  החברה לא חילקה/הכריזה על דיבידנד. 31.12.2015ממועד הקמתה ועד ליום 

 50,000חולק דיב' בסך  31.12.2015 -ביום ה .₪ 

  ?2015בשנת  הרגילותמניות המהו סכום הדיבידנד שקיבלו בעלי 

 .לבעלי המניות הרגילותסך הסכום שחולק ₪  31,710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כמות סוג מניה

 30,000 ש"ח ע.נ  1מניות רגילות 

 8,000 משתתפות.ולא לא צוברות  ש"ח ע.נ. 1( 14%מניות בכורה א' )

 5,000 צוברות ולא משתתפות. ש"ח ע.נ. 1( 6%' )במניות בכורה 

 10,000 צוברות ומשתתפות. ש"ח ע.נ. 1( 18%' )גמניות בכורה 


