המכללה האקדמית נתניה
יסודות החשבונאות
מועד א' תשע"ו
דר' זיו רייך ,רו"ח
משך הבחינה  3.5שעות
חומר עזר :מצורף דף נוסחאות ,דוחות כספיים ריקים ,מחשבון.
שימו לב בבחינה ישנם  3חלקים!
חלק א' –  60נקודות
 .1בתאריך  1.1.2015הוקמה חברה .B
 .2ביום ההקמה לקחה החברה הלוואה על סך  ,₪ 120הלוואה נושאת ריבית שנתית בגובה
 .10%ביום  31.12.2015נפרעה רק הריבית .ביום  1.7.2016נפרעה ההלוואה (כולל
הריבית).
 .3ביום ההקמה הושקעו ע"י בעלים  ₪ 800ע"י הבעלים.
 .4ביום  1.1.15רכשה החברה מכונה בעלות של  .₪ 140מחצית שולם במזומן ומחצית ישולם
בעוד  3שנים .ביום הרכישה שילמה  ₪ 20עבור התקנה .קיימות הוצאות ביטוח שנתיות
על המכונה בגובה  .₪ 10אומדן ערך הגרט הינו  ,₪ 10אורך חיי המכונה הוא  3שנים.
החברה מפחיתה את המכונה לפי שיטת הקו הישר.
 .5בתאריך ה –  1.5.15רכשה החברה ניירות ערך להלן הפירוט:
שם נייר עלות שווי שוק לתאריך ה
בש"ח – 31.12.15
הערך

שווי שוק לתאריך ה
– 31.12.16
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הערות
נמכר בתאריך ה – 31.12.16
במחיק שווי שוק.

 .6ביום  1.8.15רכשה החברה מלאי בגובה  ,₪ 230אשר ישולם בסוף שנת  .2018ביום
 31.12.16נמכר מלאי בשווי  ₪ 100בעבור .₪ 500
 .7ההוצאות משכורת החודשיות הינן  .₪ 5המשכורות משולמות בתחילת חודש עבור חודש
קודם.
 .8ביום  1.9.15רכשה החברה נכס בגובה .₪ 210
 .9ביום  1.10.15החליטה החברה לשכור נכס בעלות של  ₪ 25לחודש במשך שנה .הוצאות
השכירות משולמות מידי חודש ,חוזה שכירות תקף עד שנת .2019
 .10בתאריך  1.5.16השכירה החברה את המשרדים שבבעלותה ,בעלות חודשית של ₪ 15
לחודש.
 .11בתאריך  31.12.16נמכרה כל שארית המלאי תמורת .₪ 450
 .12בתאריך  31.12.16הוחלט לחלק דיבידנד לבעלי המניות בחברה בגובה .₪ 100

נדרש:
א .פקודות יומן לשנים .2016 ,2015
ב .חשבונות  Tלשנים .2016 ,2015
ג .דוחות כספיים לשנים .2016 ,2015

חלק ב' –  10נקודות.
 .1כאשר אנו רוכשים נייר-ערך יעניין אותנו מה השווי של הנייר בסוף שנה! ציין/ני את
העיקרון שהוסבר בכיתה שעל-פיו נאמוד את שווי נייר הערך הסוף שנה!
 .2ציין/ני את כל המקרים בהם נרשום פקודת יומין בגין הפסד על הנייר-ערך ,וציין את כל
המקרים בהם נרשום פקודת יומן בגין רווח עבור הנייר-ערך שרכשנו! (שים-לב :לא נדרש
לרשום פקודות יומן ,אלא מהם המקרים בהם נצטרך לרשום פקודות יומן).

חלק ג –  30נקודות
 .1להלן נתונים על פעולות שנעשו בחברה בחודש נובמבר :2015
תאריך

פרטים

יחידות

מחיר ליחידה

1.11

יתרת פתיחה

12,000
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20.11

קנייה
קנייה

6,000
8,000

5
4

22.11

מכירה

19,000

26.11

קנייה

2,000

3

נדרש:
ידוע כי שווי שוק המלאי הינו .₪ 30,000
מהו עלות המכר ,ושווי עלות מלאי סגירה בש"ח לחודש נובמבר  2015לפי השיטות הבאות:
א.

. FIFO

ב.

. LIFO

ג.

ממוצע.

-

נדרש לרשום פקודות יומן במידת הצורך.

 .2חברה רכשה מכונה בתאריך ה –  1.1.14בעלות של  ,₪ 120,000באותו היום שילמה
החברה לטכנאי  ₪ 4,000עבור התקנה ,ושולם עוד  ₪ 6,000עבור הובלה .בעקבות תקלה
טכנית הופעלה המכונה לראשונה בתאריך ה .1.1.16 -באותו היום שילמה החברה 5,000
 ₪עבור הפעלת המכונה .כמו כן ,קיים ביטוח שנתי בגובה  .₪ 2,500אומדן ערך הגרט הינו
 ,₪ 10,000אורך חיי הנכס הינו  5שנים.
נדרש:
 .1מהן ההוצאות פחת השנתיות והפחת הנצבר לשנים ( 2016-2018כולל  )2018לפי שיטת
סכום ספרות שנים יורד?
 .2מהן ההוצאות פחת השנתיות והפחת הנצבר לשנים ( 2016-2018כולל  )2018לפי שיטת
אחוז קבוע מיתרה פוחתת (?)R=0.4058

