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  %11 –המכר עלות – 1שאלה מספר 

 
 
 092,2 –תשובה א .   1
 
 193,2 –תשובה ד .   0
 
 
  190319222- תשובה ג    3
 
 090049222 - 'תשובה ב  . 4
 
 'תשובה ג.  1

 ₪ 49122,, –רווח גולמי      
 34% –שיעור הרווח הגולמי      

      

 רווח גולמי נמוך יותר, מכירות קטנו, ה יותרעלות מכר גבוה, מלאי סופי גבוה יותר – 'דתשובה . ,
 
 
 

  %12 –בסיסי דיווח – 0שאלה מספר 

 
 
    

 ,,,,1831  1 מכירות
    עלות המכר

  ,,,,801  מלאי פתיחה
  ,,,,,30 2 קניות

  (,,,,101)  מלאי סגירה
 ,,,,,00   כ עלות המכר"סה

 ,,,,001   רווח גולמי
  ,,,,,0 8 פחתהוצאות 

  ,,,,200 0 כורתות משהוצא
  ,,,,20 1 כלליותהוצאות 

  ,,,,,12 0 הוצאות שכירות
 ,,,,008   כ"כ הוצאות הנה"סה

 ,,,,202   רווח תפעולי
 ,,,,2  0 הכנסות מימון

 ,,,,200   רווח מפעולות רגילות
  - , -  3 הכנסות שכירות
  - , -  9 הכנסות פרסום

 0049222   רווח נקי
 

 P.N – 1129 –קדהון אשת
 000:  ש "קופה ועו

  1003   :    הון השנה
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  %12 –קבוע רכוש – 3 מספר שאלה

  
 ,,,,,20:פחת נצבר  .א

  ,,,,,12: פחת  'הוצ

 3%: שיעור הפחת  .ב

 ,108,01: פחת  'הוצ .ג
 ,,,830,0: מופחתת.ע

 (03,121: )ד הון סהפ

 
 

  
 

  %12 –התאמות – 4שאלה מספר 
 

 31.10.14ליום " בר"בנק חברת  התאמת חשבון. א

 בספרי החברה  
 ח"בש

 בספרי הבנק
 ח"בש

 זכות חובה זכות חובה פרטים תאריך

 ,,12,2   ,,0,,2 81.12.10יתרה ליום  

הפקדה שטרם נרשמה בספרי  21.12.10
 הבנק

   0,0,, 

 ,,0    חיוב טלפון בטעות 19.12.10

   ,,9  דמי ניהול חשבון 81.12.10

  2,,0,, 9,, , 19,1,, 

  ,,19,1 ,,19,1  יתרה נכונה 

  0,,,2, 2,,0,, 19,1,, 19,1,, 

 

 31.1.11ליום " בר"התאמת חשבון בנק חברת . ב

 בספרי החברה  
 ח"בש

 בספרי הבנק
 ח"בש

 זכות חובה זכות חובה פרטים תאריך

 ,,10,0   ,,00,0 81.1.11יתרה ליום  

 התאמת–חיוב טלפון בטעות  19.12.10
 2,10-יתרה מ

   0,, 

 התאמת יתרה –הפקדה  21.12.10
 2,10-מ

   0,0,, 

התאמת –דמי ניהול חשבון  81.12.10
 2,10-יתרה מ

 9,,   

  ,,1,0   (טרם הוצגה לגביה) 33המחאה  11.1.11

 ,,,,11    000ביטול טעות בנק המחאה  0.1.11

   ,,10,3  תמורה ממכירת ריהוט משרדי 12.1.11

 ,,3.0    החזר מס הכנסה 1.11.,2

    ,,11,2 ריבית בגין מילווה ממשלתי 23.1.11

81.12.11      

  13,9,, 11,0,, 1,0,, 03,0,, 

  ,,08,2 ,,08,2  יתרה נכונה 

  ,,9,13 13,9,, 03,0,, 03,0,, 



 8 

 

 :פקודות יומן

 ,,9דמי ניהול       / מימון' ח הוצ (1
 ,,9   ש שוש"ז עו

 

 ,,10,3    בנק לאומי   ' ח (2
  ,,10,3              ש בנק שוש "עו ז 

 ,,11,2                     ש בנק שוש "עו 'ח (8
  ,,11,2            ריבית מילוות/מימון/ הכנסות ריבית' ז

 
 

  %02 –דוחות כספיים – 1שאלה מספר 
 

  3,,2.,1.1: תאריך רכישת המבנה  .1
 

  2,11.,1.1: תאריך רכישת מכונית  .2
 

 (מאזן בוחן)  1,200,3,8: ש "ויתרת הע .8

  ,,9,,01: קניות חומרי גלם  .0
 

  ,,,,182: יתרת ההלוואה  .1
 

  ,22,,22: הוצאות מכירה  .0
 

  230,,8 : נקי הפסד .0
 

 
  %11 –ביקורת לצרכי מס – ,שאלה מספר 

     
  5102סיכום שנת  –העין הרביעית  .1

 
סרטים   

(11%) 
דיסקים 

(8,%) 
ספרים 

(11%) 
 הערות כ"סה

  0,188,888 ,,,,,02 ,,,,,1,20 2,208,888 הכנסות
  ,,,,,91 ,,102,1 ,,,,231 ,,122,1 מלאי פתוחה

  ,,8,110,0 ,,1,,10 ,,,,909 ,,1,100,1 קניות
  )1,088,888 (,,,,,20) (,,,,,12) (918,888) מלאי סופי

  2,888,200 ,,012,0 ,,,,000 1,180,000 סך עלות מכירות
  00,,,,1,3 ,,100,0 ,,,,090 1,180,000 רווח גולמי

 
   ,,100,0- רווח גולמי ספרים  .א

     
  1,180,000-  קניות סרטים  .ב
  
   20,001  סך קניות דיסקים .ג

     
 )    2,888,200  עלות המכירות בדוח רווח והפסד .ד

      
 ,,1,,10 = 200,0  2,11מספר ספרים שנרכשו בשנת  .ה

                     91.21        
 ,,,,090 = ,%0  אחוז רווח גולמי של הדיסקים .ו

      ===  1,20,,,,, 



 0 

       
  

2 . 
 

 סעיף            
 

 כ"סה שעוני נשים שעוני גברים

 ,,,,,,1,3 ,,,,,1,81 ,,,,,01 קניות
 ,,,,,,0 ,,,,,20 ,,,,,18 מלאי סגירה

 ,,,,,,1,0 ,,,,,3,,1 ,,,,,82 עלות המכירות
  01% 03% שיעור רווח גולמי
 (' נק 0)  ,,,,,8,92 ,,,,,8,20 ,,,,,03 רווח גולמי מתוקן
 ('נק 0)  ,,,,,1,82 ,,,,,0,82 ,,,,,,,,1 מכירות מתוקנות

 
            

 %02 –נושאים כללים – 0שאלה מספר 

 0.1פתרון שאלה  

 ,,,,1,0,0 81.12.11סך יתרת הון עצמי ליום  .1

 81.12.11דיבידנד    סך חלוקת .2

 

  3,,,,, 

  

         

 'בכורה ב   'בכורה א בעלי מניות רגילות 

 08,,,,                8,,,,  =8,,,,,  *1,%               0,,,,  =21,,,,  *3%  *2 

 ===== -------   ------ 

 ,,,,111=        %8.00=         רווח   תשואה להון .8

 ,,,,1,0,0====          הון עצמי       

         ,,,,811    :קרנות הון .0

                                          

 0.0 שאלה פתרון 
 
 801    :הכנסות לקבל. 1
 
  
 1801   :81.12.2,10סך קבוצת התחייבויות שוטפות במאזן  ליום  . 2

                
 
 : 2,10יחס מהיר לסוף שנת  .8

 
  2,511510,5801=            ,19:         נכסים שוטפים ללא מלאי                 

                                                                               
                        2.40, = 19, 

       ====  1801 

 



 1 

 

 

   0.3 שאלה תרון פ

 

פעילות  פעילות שוטפת 
 השקעה

 ות מימוןפעיל

 

 ,,,,3 (,,,,12) ,,,,110 סך הכל               

 
 
 

  0.4פתרון שאלה 
                                                                                                               

     ,,,,,1: 2,10ל שיירשמו בדוח הרווח והפסד לשנת "בגין ההלוואה הנ הוצאות המימון.  1
 

 
  120,031:       3121020211החברה תחזיר לבנק ביום .  2
 
 

 
 
 

       'בתשובה :   0.1פתרון שאלה 
 

 'דתשובה :  ,.0פתרון שאלה 
 
 


