
 %11 – עלות המכר – 1שאלה מספר 

 :חלק א'
 

 02% –אחוז רווח גולמי 

 000,222 – 0202מכירות נטו בשנת 

 002,222 – 0202עלות מכר בשנת 

 022,222 –עלות המלאי שנשרף 

 00,222 –פיצוי חברת הביטוח 

 
 :חלק ב'

 
 00,022סה"כ מכירות              

 00,002        מלאי סגירה        

 06,002                כירותעלות מ

 20,002רווח גולמי                   

 

 :חלק ג'

 3112 3113 3111 3111 
 060,222 רווח גולמי מתוקן

 
000,222 062,222 00,222 

 
 

  %11 –בסיסי דיווח – 3שאלה מספר 

 שאלה א':
 ₪ 002,222התשובה היא 

 
 שאלה ב':

 
    

 0,200,222  0 מכירות
    עלות המכר

  022,222  מלאי פתיחה
  0,202,222 0 קניות

  (002,222)  מלאי סגירה
 (002,222)   סה"כ עלות המכר

 00620,222   רווח גולמי
  062,222 2 הוצאות שכירות מבנה 

  022,222 6 הוצאות פחת
 (062,222)   סה"כ הוצאות הנה"כ

 000,222   רווח תפעולי
 (060,222)  0 הוצאות מימון

 660,222   רווח מפעולות רגילות
 20,222  0 הכנסות שכירות

 (0,222)  0 הפסד הון מניירות ערך
 001,111   רווח נקי

 

 



 0 

 

  %11 –קבוע רכוש – 2 מספר שאלה

 סנפירים שחורים בע"מ  .א

 X=  0,022,222  רכישת הנכס עלות
  

 00000220  תאריך רכישת הנכס
 

 בע"מ חברת עמק רכב  .ב

 X=  022,222 ששולמה בעד קרקע + מבנה סך תמורה

 

 חברת תעשיות מלח בע"מ  .ג

  0,222 0206שעות עבודה 

 

 מנופי הצפון בע"מ  .ד

 0  אורך חיי הנכס
  

 20,022  0200פחת שנת 

 

 
 %11 – התאמות – 0שאלה מספר 

    
 בספרי החברה  

 בש"ח
 בספרי הבנק

 בש"ח
 זכות חובה זכות חובה פרטים תאריך

 06,622   00,022 2000006ום יתרה לי 

   0,022  חיוב כפול בספרי "שוני" 00000002

 0,022    רישום הפקדה מוטעית 00000002

  0,222 0,222  000המחאה  0200006

   02,222  תמורה ממכירת ציוד משרדי 0000006

 00,222    החזר ממס הכנסה 0200006

  00,022 00,022 0,222 20,022 

  20,222 20,222  ונהיתרה נכ 

  00,022 00,022 20,022 022,20 

 

 

 :פקודות יומן

  02,222  ח' בנק דיסקונט (0

 02,222  ז' עו"ש בנק לאומי

 העברה לבנק דיסקונט –סטורנו  – 000000206

 



 2 

 0,022 ח' לקוח אביב (0

  0,022              עו"ש בנק לאומי    'ז           

 בגין חיוב כפול           

 

 0,222 ח' ספקית נטע (2

 0,222  ז' עו"ש בנק לאומי

 

  אין צורך ברישום פקודת יומן בספרי החברה0 הטעות בספרי ₪  0,022לגבי הפקדה של

 הבנק0

 
 

 %31 –דוחות כספיים  – 1שאלה מספר 

 

   . 1.0.3112: תאריך מכירת המכונית .1
  פחת שנתי ע"י כרטיס מכירת נכס שיחזור

 

 . 261,23: 20000002מלאי ליום  .2
  לקוח כרטיס י"ע מכירות שיחזור

 

 . 1.6.3112:  תאריך רכישת המכונית .3
 0202פחת מכונה חדשה ב  00,022 – 2222=  00,022

 

 

 102,230:  התחייבויות לזמן קצר יתרת .4
 (+ )ספקים(+ )עו"ש( 0206)החזר הלוואה לשנת   

 

 100,111:  הלוואה לספק יתרת .5
 2000+  0060=  0622הכנסות ריבית  

 

 

 . 202,11:  הוצאות מראש .6
  0000, כל משקלת   0,022, משקולות  60,000ריבית על ההלוואה 

00,202  =000  *0000 

 

  בוחן  מאזן שיחזור .102,311:  0206 יתרת העו"ש  .7

 

 %11 –בקל"מ   – 6שאלה מספר 

 : 0 שאלה

 000,222הכנסה חייבת לפי הספרים   .א

   000,222נסה חייבת לפי יומן העבודה הכ  .ב

 טסטים 02 .ג

 כנגד הוצאות דלק שלא נרשמו)העלמת הכנסות( ישנם הכנסות שלא נרשמו בספרים  .ד
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 :0 שאלה       
 

   000,062:       0206 בשנת  וחני אשר של הפדיון0    א        

  ג"ק  02,22002:        שיוצרה ג"הק כמות0     ב 

 200,006 :אורגניים בלתי ממוצרים 0206 בשנת  וחני אשר של  הפדיון 0    ג        

 
 %31 –נושאים כלליים   – 0שאלה מספר 

 
   1.0  שאלה פתרון

 
 

 "לונה" מניות
 

   602     רווח :מכירה
      
  0,022  השנה לסוף במניות השקעה

      
 

 "בר" מניות
 

   20    רווח:  מכירה
  

    :שנה סוף שינוי
 

 ( 006)     סדהפ
      

 
  0,000  שנה לסוף במניות השקעה

      
 

 "צה" מניות
 

   002    רווח:  מכירה
      

 
    :שנה סוף שינוי

 
  002     רווח

      
  2,002  שנה לסוף במניות השקעה

      
 
 

 :החישובים סיכום
 
 
 602+  20 – 006+  002+  002=  0,000     :רווח כ"סה   00

              ==== 
 0,000+  2,002=  0,060    :שוטף ברכוש השקעה   0א0 0

        ==== 
   0,022:     השקעות  בסעיף השקעה   0ב    

       



 0 

 
 
 
 

 
   0.3  שאלה פתרון

 

 

 ₪ 0,202,222:       2020020206  ליום עצמי הון 00

          

 

 00,222₪  :0206 בשנת שחולק דיבידנד 00

  ₪(0,022)   קיבלו ורהבכ מניות  

    02,022₪                רגילות מניות לבעל נותרו  

       ===== 

 
   0.2  שאלה פתרון

 
 
 0206 לשנת מימון הוצאות 0א
 
0) 000006  00,022    

     ריבית' הוצ 
 
0) 20000006 02,622  

     ריבית' הוצ 
 
  02,222 שער הפרשי (2
 

 000,022   :כ"סה
   ====== 

 
   

 20000006   ליום החוב יתרת 0ב
 
  002,222 : קרן יתרת  (0
 
 02,622:   השנה לחצי שנצברה ריבית (0
 

    022,622  
    ====== 

   0.0  שאלה פתרון
 
    0,222 :3110 לשנת מימון מפעילות מזומנים תזרים 00

         
  (22,222) :3110 לשנת השקעה מפעילות מזומנים תזרים 00

        
 
 
 
 
 
 



 0 

 
   1.0  שאלה פתרון

 
 
 מיידי יחס  מהיר יחס  שוטף יחס 00
 

 2000 = 002  0006 = 062  2002 = 002 
  002   002   002 

 
 0 ב נכונה תשובה            

 
 
 
 
 02,222ההון יקטן ב         0
 

 0  ג נכונה תשובה          
 


