
  %15 –ביקורת לצרכי מס – 1שאלה מספר 

 
 חלק א

 כריות שינה:          .1

  5500כריות שינה שיוצרו 

  22,000כוכבים נדרשים לייצור כריות שינה  

 :כריות נוי

  3450כריות נוי שיוצרו  

  17,250אבני חן נדרשים לייצור כריות שינה  

 כוכבים: 

  770 אריזות כוכבים 

  61,600 כוכבים ראויים לשימוש 

  39,600נותר מלאי כוכבים שלא דווח 

 אבני חן: 

 10,280 514 אריזות אבני חן 

  46,260אבני חן ראויים לשימוש  

  29,010שלא דווח  אבני חןנותר מלאי 

 

 

 המחזור המדווח אינו נכון. פירוט:

  948,750עלות ייצור כריות שינה  

  929,775רווח גלמי כריות שינה 

    1,878,525ת שינה  סך מחזור  כריו

 

  780,083עלות ייצור כריות נוי  

    780,083רווח גלמי  כריות נוי   

   1,560,166סך מחזור כריות נוי  

  3,438,691סך מחזור נכון 

 מסקנות:

 .יש העלמת הכנסות בגלל הפרשי המחזור 

  משמעות החישוב לגבי הכוכבים ואבני החן הוא שהיה שימוש בכוכבים ואבני

היא שהועלמו קניות של בדים, הועלמו  אפשרית נוספים ולכן מסקנהחן 

 מכירות.

 

    780,083רווח גולמי כריות נוי            .2

 872,850רווח גלמי כריות שינה 

 1,652933סה"כ רווח גלמי  

 



 2 

 חלק ב

 .כמויות חומרי הגלם ביחס למחזור 

 .אחוז הוצאות הקמח מהמחזור 

 י השנה.שינויים במחירי המוצרים על פנ 

 .אחוז תצרוכת פרטית 

 .אחוז פחת בחומרי הגלם 

 
  %10 –בסיסי דיווח – 2שאלה מספר 

 
 

 דוח רווח והפסד  ומאזן לפי בסיס מזומן טהור:  2.1
: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דוח רווח והפסד לפי בסיס מזומן טהור:
  
 800,000   מכירות

    עלות המכר
 (550,000)   קניות במזומן  

 250,000   רווח גולמי
 (230,000)   הוצאות רכב

 (323,000)   הוצאות שכר עבודה
    הוצאות מימון:

 (150,000)   קאיאשראי בנ
 (212,000)   הלוואה לזמן ארוך

 (665,000)   הפסד נקי מזומן טהור
 

 ₪ מאזן
 10,000 מזומנים 

 285,000 לקוחות נטו

 70,000 מלאי
 200,000 רכבים  נטו

 130,000 ספקים
 150,000 אשראי בנקאי לזמן קצר

 203,000 הלוואות לזמן ארוך
 10,000 הון מניות 

 5,000 פרמיה
 67,000 עודפים

  ₪ דוח רווח והפסד
 1,100,000 מכירות 

 610,000 עלות המכר
 הוצאות הנהלה וכלליות:
 הוצאות חובות מסופקים

 
15,000 

 30,000 הוצאות פחת כלי רכב
 p.n 323,00 הוצאות שכר עבודה

 15,000 צאות מימוןהו
 

 107,000 רווח נקי
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 דוח רווח והפסד לפי בסיס מזומן 

 800,000   מכירות
 (550,000)   קניות במזומן  

 250,000   רווח גולמי
 (30,000)   הוצאות פחת

 (323,000)   הוצאות שכר עבודה
 (012,00)   הוצאות מימון:

 (115,000)   הפסד נקי מזומן 
    
 
 

  ג -תשובה   2.2
 
 

  קבוע רכוש – 3 מספר שאלה

 חברת הובלה

 .א חלק

  1,360,000: 2017 לתום העלות .1

 .783,000 : 2018 לתום המופחתת העלות .2

 .ב חלק

 2,100,000 :  31.12.2016ת  נכון ליום ועלות המשאי .3

 . 2,152,750 : 31.12.2017ם נכון ליו המשאיות עלות לכן. 4

 

 חברת השחר

 : פתרון

 20% הוא הפחת אחוז

 

 דוחות כספיים – 4שאלה מספר 
 
 

 :פתרון
 

 30.6.2007תאריך רכישת המבנה:  .1

 489,000 עלות מופחתת רכבים:  .2

 5,399,625קניות חומרי גלם:  .3

 2,725,430 הוצאות מכירה: .4

 533 :31.12.2015יתרת ריבית לשלם  .5

 25,812 רווח נקי: .6

 2,707,655 עו"ש בנק: .7
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  התאמות – 5שאלה מספר 

 

 31.1.2016ליום  ספק לקוחא. התאמת 

 האריסספק בספרי   
 בש"ח

 וידארלקוח בספרי 
 בש"ח

 זכות חובה זכות חובה פרטים תאריך

 14,700   9,700 31.1.16יתרה ליום  

  1,400  7,000 רישום סכום שגוי 13.1

  2,400   זיכוי ספק אחר 14.1

   5,000  העברה בנקאית 30.1

  800 1,600  הנחה 31.1

  16,700 6,600 4,600 14,700 

  10,100 10,100  יתרה נכונה 

  700,16 700,16 700,14 700,14 

 

 

 :פקודות יומן

 1400  ספק האריסח   13.1
 1400  קופהז 
 

 7000   לקוח וידארח'  13.1
  7000          קופה         ז 
 

 2400  האריס ספק  ח' 14.1
           2400       נוסא    ספקז'                     

 
 5000   עו"שח'   30.1

  5000            לקוח וידאר ז 
 

 5000 ח'  מכירות   30.1
  5000עו"ש                      ז 
 
 

 800     ספק האריס ח' 31.1
      800              ספקהנחה מז'                     

 
 1600     הנחה  ללקוח ח'  31.1

      1600ז' לקוח וידאר                                    
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  %15 –עלות המכר – 6שאלה מספר 

     
 :1נדרש 

 31/12/15מלאי ליום 
 130,200מתוך מלאי הפתיחה  

 
 375,360 -מלאי בד צהוב 

 
 440,496 –מלאי בד כחול 

 
 402,240–מלאי בד משובץ 

 
 1,348,296סה"כ המלאי: 

 
 

 :2נדרש 
  465,000עלות בדים שנמכרו ממלאי הפתיחה:

  1,224,000עלות בדים צהובים שנמכרו : 
 1,070,650עלות בדים כחולים שנמכרו : 

  603,360עלות בדים משובצים שנמכרו : 
 

 3,363,010סה"כ עלות בדים שנמכרו : 
  220,000ועלים : הוצאות שכר פ

 22,000הוצאות אחזקה 
 3,605,010עלות המכר והעיבוד : 

 3,605,010/0.6=6,008,350מחזור המכירות 
 

 :3נדרש 
 לגבי הבד הצהוב והבד הכחול  עלות המכר הייתה נמוכה יותר  

 לגבי הבד המשובץ  עלות המכר הייתה גבוהה יותר  
 בהתאםר הרי ההשפעה על המכירות הייתה המכירות מתבססות על סכום עלות המכשמכוון  

 

  –נושאים כללים – 7שאלה מספר 

 
    1.7שאלה  -פתרון 

 

  1,896,000א. יתרת ההון העצמי : 
  79,300ב. דיבידנד שחולק לבעלי מניות רגילות : 

 226,000ג. יתרת קרנות הון :
 

    7.2שאלה  -פתרון 

 

 (125,000)  .א

                

 ב.       

 פעילות מימון          פעילות השקעה       פעילות שוטפת                       

 

  -(                        300,000)                      -                          ב. 
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    7.3שאלה  -פתרון 

 
 הפרשי הצמדה על הריבית ששולמה לבנק :

 
 4,102.56:  צמודה החזר ראשון של ריבית 30.6.16

 
 6,153.85צמודה :  החזר שני של ריבית 31.12.16

 
 307,692.3הפרשי הצמדה על הקרן ששולמה לבנק :

 
 : 2016הוצאות מימון לשנת סך  .א
      4,102.56+6,153.85+307,692.3+80,000      =397,948.71    
 

              ב.        
 ירשמו: 31/12/2016במאזן ליום      

      288,462        -ות שוטפת  :            חלות שוטפת  התחייב

   1,730,769  -התחייבויות לזמן ארוך :   הלוואה לזמן ארוך  

 
 

    7.4שאלה  -פתרון 

 

 ?   31/12/2016מהו היחס השוטף של החברה ליום  .א

 

         0.57 = 240,000 

        420,000 

     

 

 ? 31/12/2016ליום מהו המנוף הפיננסי של החברה  .ב

 

        900=        1.28                         או        900=        0.56                                  

                                      1600                                             700 

 

 ?   31/12/2016מהי התשואה להון של החברה ליום  .ג

 

                                             %71.25                           =180 

                                                                                       700 

 
   7.5שאלה פתרון 

 
 נכונים 5ו  4משפטים   ה.

 
    7.6שאלה פתרון 

 
 

   ש"ח. 10,000ד.   
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