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רכוש קבוע
שאלות
 )1ביום  01.01.2010רכשה חברה א' מכונה בעלות של  .₪ 80עלות ההובלה של
המכונה למשרדי החברה הינה  .₪ 20אורך חיי המכונה הינו  5שנים ,והיא
מופחתת לפי שיטת הקו הישר.
נדרשים:
 .1הצג את השפעת רכישת המכונה על הזהות החשבונאית של החברה ליום
.01.01.2010
 .2מהן הוצאות הפחת של החברה בשנים ?2010-2011
 .3הצג את השפעת המכונה על הדוחות הכספיים של החברה לשנים .2010-2011
 )2ביום  01.07.2009רכשה חברת "המנוף" כלי רכב בעלות של  .₪ 1,000עלויות
ההובלה של כלי הרכב הסתכמו ל ,₪ 150-ועלויות ההתקנה הסתכמו ב.₪ 50-
הוצאות התחזוקה של כלי הרכב (החלפת שמנים ,לדוגמא) הסתכמו ב₪ 25-
בשנת .2009
אורך חיי המכונה הינו  3שנים ,והיא מופחתת בשיטת הקו הישר.
נדרשים:
 .1הצג את השפעת רכישת כלי הרכב על הזהות החשבונאית של חברת המנוף
לשנת .2009-2010
 .2הצג את השפעת רכישת כלי הרכב על הדוחות הכספיים של החברה לשנים
.2009-2010
 )3ביום  01.01.2006רכשה חברת "אולג" רכוש קבוע בסכום של  .₪ 120הרכוש
הקבוע מופחת על פני  4שנים ,בשיטת הקו הישר.
נדרשים:
 .1הצג את ביאור רכוש קבוע כפי שיופיע במאזן החברה ליום .31.12.2006
 .2הצג את ביאור רכוש קבוע כפי שיופיע במאזן החברה ליום .31.12.2007
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 )6להלן נתונים המתייחסים לרכוש קבוע של חברת "תמירוס" ליום :31.12.2010
נכסים
א'

ב'

ג'

ד'

עלות מקורית

₪ 10,000

₪ 1,000

₪ 5,000

₪ 25,000

מועד רכישה

01.01.2006

01.01.2007

01.01.2007

01.01.2008

אורך החיים

 10שנים

 100שעות

 4שנים

 8שנים

ערך גרט
(שייר)

₪ 1,000

-

₪ 1,000

₪ 5,000

שיטת פחת

סכום ספרות
שנים פוחת

היקף פעילות

קו ישר

קו ישר

הפעולות להלן בוצעו בשנת :2009
 .1מכונה ג' נמכרה ביום  31.12.2009בתמורה ל.₪ 4,000-
 .2עד ליום  ,31.12.2008עבד נכס ב' כ 30-שעות .בשנת  2009עבד הנכס כ10-
שעות.
 .3ביום  01.03.2009בוצע שינוי אומדן לנכס ד' ,והחברה צופה כי יתרת אורך
חיי נכס ד' הינו  5שנים מיום .01.01.2009
נדרשים:
 .1קבע את הרווח/הפסד הון אשר נוצר לחברה בגין מכירת נכס ג' ביום
.31.12.2009
 .2הצג את האופן שבו יופיע נכס ב' בביאור רכוש קבוע ליום .31.12.2009
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