
 2018קיץ מועד  –הבחינה בחשבונאות פתרון 
 

  1שאלה מספר 

 

  227,000      -מלאי סגירה          .1
 

 5,592 – 2017הוצאות ריבית         .2
  181,800  –יתרת הלוואה לשלם ) יתרת התחייבויות לז"א(         

 1,800*  12=  21,600 –שוטפת הלוואה לשלם  חלות 
  
        

   7,193- 2017הכנסות ריבית       
 997.5=  ~998 –ריבית לקבל         
 180,000 –( 3*  3,000= ) 153,000 –יתרת הלוואה שניתנה        
 6*  3,000=  18,000 –הלוואה שניתנה  –חלות שוטפת         

  
 7,193 – 5,592=  1,601 – 2017הכנסות מימון לשנת               

 

 451,000 – 227,000=  280,000  – 31.12.2017תרת התחייבויות שוטפות ליום י       .3
                                       0.8 

 280,000 – 132,518 – 678 - 21,600=  125,204 – 31.12.2017יתרת ספקים ליום              
 
 

 (89,000+ 125,204/ ) 2*  365=   71.6~   = 72  -יחס ספקים        
                    546,000 

 

 2*  142,500 – 132,000=  153,000   -יתרת סגירה לקוחות        .4

 
 650,000 - 153,000 - 4,000 - 6,000+  132,000=  619,000 –תקבולים מלקוחות                

 

 575 –הוצאות אחרות         .5
 1,500*  12=  18,000 – 31.12.2017ני"ע סחירים במאזן ליום               

 

 95,000 =   %45.89                        רווח נקיעל ההון    =        תשואה      .6

 (219,000+  195,000)/2                                  ממוצע ההון                                                       
 

 95,000 =     %30.24              רווח נקי    התקבלה גם התשובה:                 
 314,000    מי הון עצ                       
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 2016 2017 פאסיב 2016 2017 אקטיב
 התחייבויות שוטפות נכסים שוטפים

ם ושווי מזומני
 מזומנים

אשראי לזמן  40,000 34,002
 קצר

132,518 55,000 

ניירות ערך 
 סחירים

 89,000 125,204 ספקים 15,000 18,000

 --- 678 ריבית לשלם 132,000 153,000 לקוחות
 –חלות שוטפת 
 הלוואה לקבל

חלות שוטפת  --- 18,000
הלוואה  –

 לשלם

21,600 --- 

 סה"כ 141,000 227,000 מלאי
התחייבויות 

 שוטפות

280,000 144,000 

    --- 998 ריבית לקבל
סה"כ נכסים 

 שוטפים
 התחייבויות שאינן שוטפות 328,000 451,000

הלוואות לזמן    
 ארוך

181,800 32,000 

 195,000 172,700 אג"ח נכסים שאינם שוטפים
סה"כ  235,000 327,000 רכוש קבוע

התחייבויות 
שאינן 

 שוטפות

354,500 227,000 

סה"כ  27,000 17,500 רכוש אחר
 התחייבויות

634,500 371,000 

    --- 153,000 הלוואה שניתנה
סה"כ נכסים 

 שאינם שוטפים
   הון: 262,000 497,500

 100,000 100,000 הון מניות   
 119,000 214,000 עודפים   
 219,000 314,000 סה"כ הון   
      

 590,000 948,500 סה"כ פאסיב 590,000 948,500 סה"כ אקטיב
 

 :2017דוח רווח והפסד לשנת 
 650,000 מכירות

 (460,000) עלות המכירות
 190,000 רווח גולמי

 (25,000) הוצאות מכירה ושיווק
 (30,000) הוצאות הנה"ב

 (18,000) הוצאות תפעוליות
 117,000 רווח תפעולי

 1,601 הוצאות / הכנסות מימון
 (575) צאות / הכנסות אחרותהו

 118,026 רווח/ הפסד לפני מסים

 (23,026) מסים על הכנסה
 95,000 רווח נקי
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 :חלק שני

 
   א.  הירידה ברווח התפעולי ובמחזור המכירות אינה מעידה בהכרח על ירידה ברווח הנקי  .1

 ייתכן ולחברה הכנסות אחרות, הכנסות מימון ואף רווח ממכירת נכסים.שכיון       

 ולי:ב.  היחס המתאים הוא שיעור רווח תפע            
       2017 2016 2015 2014 

 100,000 90,000 80,000 70,000 רווח תפעולי

 400,000 300,000 228,571 175,000 הכנסות ממכירות

 25% 30% 35% 40% שיעור רווח תפעולי

  
הרווח התפעולי יורד, שיעור הרווח סכום שיעור הרווח התפעולי עולה ורואים שלמרות ש

 דה על שיפור בנתוני העסק ואף על התייעלות.התפעולי עולה, עובדה המעי
 

היחס השוטף יקטן כי יחס שוטף הוא נכסים שוטפים חלקי התחייבויות שוטפות וככל  .2
 שנגדיל את ההתחייבויות )המכנה(. היחס יהיה קטן יותר.
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  2שאלה מספר 

 
 

דוח רווח והפסד    

לשנה שהסתיימה ב 

– 31.12.2017  

 על בסיס צבירה

 944,600 856,900( + 322,400 – 234,700) מכירות .1

  מכר: עלות 

  90,000 – 30,000=   60,000 מלאי פתיחה 

  261,700( + 95,300 – 142,400= )214,600 קניות 

  100,000 – 30,000=  70,000 מלאי סגירה 

 (204,600) 214,600+  60,000 – 70,000 עלות המכר .2

 740,000  רווח גולמי 

 (13,000) 26,000 –( 42,600 – 29,600) הוצאות משפטיות .3

 6,400 12,400 –( 38,500 – 32,500) הכנסות מביטוח .4

 (6,600) 97,200 – 90,600 הוצאות פחת .5

 3/  55=  350 הכנסות ריבית .6

 350*  55/  3~ = 6,417 –סה"כ הריבית 

 - 2017סכום הכנסות ריבית 

 350 -6,417 

6,067 

 (1,200) 89,400 – 90,600 הפסד הון .7

 731,667  רווח השנה .8
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  3 מספר אלהש

 חלק א'
 
 :2016עלות מופחתת לתום  .1

 :)שחזור( 2015חישוב לתום 

 שנים  4.5שנים, נותרו  5.5עברו  –מכונית ראשונה 

 שנים 7שנים, נותרו  3עברו  –מכונית שנייה 

230,000  =7  *10  /X    +4.5  *10  /X  

200,000  =1.15  /230,000  =X  

 נקודה( 1)שחזור = 

 5/  15*  90,000=  30,000מכונית ראשונה:    2016פחת 

 (ותנקוד 1.5)  60,000:    2016ום עלות מופחתת לת

 7/  28( *  140,000 - 20,000= )  30,000מכונית שניה:    2016פחת 

 (ותנקוד 2)  140,000 – 30,000=  110,000:  2016עלות מופחתת לתום 

 :רווח הון .2

 נקודה( 1)  88,000רווח הון 
 

 :2017יתרת עלות מופחתת לתום  .3

 ללא עלות –מכונית ראשונה כחולה 

   נקודה( 1)    –נית שנייה ירוקה מכו

 110,000 – 25,714=  84,286עלות מופחתת 

   (ותנקוד 1.5)  –מכונית שלישית אדומה 

   (10* 3/12/ ) 55*  250,000=  11,363פחת  

 250,000 – 11,363=  238,636עלות מופחתת 

 84,286+  238,636=   322,922סה"כ יתרת עלות מופחתת 

 
 חלק ב'

 
 נק'( 0.5)= ונית והחלפת הגלגלים הן הוצאות שוטפות.צביעת המכ

 שנות פחת קו ישר ;  10;  120,000עלות המכונית 

 נק'( 0.5)= 120,000*  7/  10=  84,000:    2017עלות מופחתת לתום 

 :01.01.2018 -  שיפור ב

 נק'( 0.5)=  84,000+  30,000=  114,000   -עלות חדשה 

 נק'( 0.5)=   שנים    7+  5=  12  -אורך חיים חדש 

 נקודות( 2)  114,000/  12=  9,500   2018פחת לשנת 

 

 

 

 



 6 

  4שאלה מספר 

 
 'אפתרון חלק 

 דוגמא לבדיקות אפשריות:

 משך זמן ההשכרה של כל דירה

 בדיקת מחירי השכרה באזור לשם השוואה

 האם בוצעו שיפוצים ו/או תיקונים בדירות, אם כן בחינת עלותם

 ת חוזי ההשכרהבדיק

 בחינת תשלומי השוכרים והרישומים  בבנק

 בדיקת הוצאות שוטפות שנידרשו ובחינת סבירותן

 בדיקת סכומי המס ששולמו בהשוואה למס המתחייב

 

 'בפתרון חלק 

   4התשובה הנכונה היא: 

מכיוון שיכול להיות מצב שהחברה השתמשה רק בחלק מהשקיות ולכן זה יופיע בעלות המכר 

 י יופיע סכום השקיות שנותרוובמלא

 

  – פתרון חלק ג'

 ארונות עץ אלון
 (165,600:12: ) 23= 600סיבית        (420,000: 20: ) 35= 600ארונות אלון שיוצרו   

 30*600= 18,000ידיות נדרשות  
 

 ארונות עץ דובדבן
      48,4002:    20= 1035סיבית   (  90%) 869,400:  28=  1035ארונות דובדבן שיוצרו  

     30     12 
 24*1035=  24,840ידיות נדרשות 

 

 50(*147,600:120*) 98%=  60,270ידיות ראויות לשימוש   
 (42,840)            מזה בשימוש 

  17,430   נותר לשימוש              
 5,000     מלאי פתיחה             
 22,430    מלאי שלא דווח         

 
  ארונות אלון מחזור

  
                       44,082+  420,000+ 165,600=    629,682        עלות     

  440,777     רווח גלמי
  1,070,459        מחזור  

 
 מחזור ארונות דובדבן

 
                   60,833+ 966,000+ 248,400= 1,275,233          עלות          

X=X                         0.47  +1,275,233 
 X              2,406,100מחזור 

 2,406,100+ 1,070,459=    3,476,559  סך מחזור נכון   
   3,100,000       דווח              

 העלמת הכנסות 

 העלמה נגזרת ממלאי הידיות שלא דווח 
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  5שאלה מספר 

 

 31.5.2018ליום  ספק לקוחא. התאמת 

  לקוח עמיבספרי   
 בש"ח

 תמי ספקבספרי 
 בש"ח

 זכות חובה זכות חובה פרטים תאריך

 436,630  42,370  31.5.18יתרה ליום  

    70,000 רישום שגוי 7.5

  495,000 90,000  קניית סחורה 14.5

    4,000 הנחה 21.5

  460 460  ריבית 30.5

  74000 132,830 495,460 436,630 

 58,830   58,830 יתרה נכונה 

  132,830 132,830 495,460 495,460 

 

 

 :פקודות יומן

 70,000    תמיספק   'ח  7.5
 70,000    ספק תום  'ח       

  140,000       קופה 'ז
 

  45,000           קניותח'   14.5
 45,000        מכירות 'ח         

  90,000                    ספק  'ז
 

 495,000           לקוח  ח'  14.5
  450,000            קניות     ז'                      

  000,45        מכירות       'ז          
 

 4,000           קניותח'    21.5
 4,000         ספק       'ח             

  8,000        מספק הנחה  'ז
 

 4,000  הנחה ללקוחח'    21.5
  4,000                 קניות   'ז

 
 

 460  ריבית 'הוצ  ח'  30.5
      460                     ז' ספק                  

 
 460  לקוח   ח'   30.5

      460             עוש         ז'                   
 
 
 
 

 37,370     : 1.5.2018יתרה ליום 
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  6שאלה מספר 

     
 2016דוח רווח והפסד לשנת                                 

 776,300 מכירות נטו

 (500554,) עלות המכר והיצור

 221,800 רווח גולמי

 (66,500) הוצאות מכירה
 (59,750) הוצאות הנהלה וכלליות

 (8,000) הוצאות מימון
  

 21,250 רווח/ הפסד ממכירת רכב
 108,800 רווח / הפסד נקי

 

 102,750הוצאות פחת :  .א

  221,800רווח גולמי :  .ב

  108,800רווח נקי :  .ג

  799,300מכירות :  .ד

  66,500הוצאות מכירה :  .ה

 

 נכונה 'תשובה ד    : 'חלק ב

 

 

 

  7שאלה מספר 

 
    .17שאלה  -פתרון 

 
 : 2017הוצאות מימון לשנת סך  .א

 

      150,000 +18,450 +20,250       =188,700    
 
 :ירשמו 731/12/201במאזן ליום  .ב

 
  150,000  *    4.5 =  168,750      -חלות שוטפת    התחייבות שוטפת  :   

                                           4       
 

  900,000  *    54.  =  1,012,500 -הלוואה לזמן ארוך: התחייבויות לזמן ארוך
                       4 
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 2018הפרשי שער לשנת . ג 
 

                 134,400 = 131,250     +1,968.75  +  1,181.25 
    ---------- 
              

 
 
 

    .27שאלה  -פתרון     

 
 ה"כס                עודפים   תאריך                     הון                 קרנות                       .א

 
                                      

 1,403,000                278,000           290,000           835,000                    סה"כ                     

                                                     ======           =====       =====            ====== 

                                                             

 :835,000 -סך הון מניות      .ב

 35,000  -הון מניות בכורה    

    800,000  -הון מניות רגילות                 

 
 ₪.    6,100 סה"כ קיבלו       מניות בכורה :חלוקת דיבידנד    ג .     

           
           
     

    .37שאלה  -פתרון 

 

 איזו/אילו מהטענות הנ"ל נכונה/ות? .1

  .4 -ו 2טענות   -' ד תשובה 

 
אם החברה הייתה מסווגת  הוצאות אלו כנכס, שנכון לסוף השנה הנכס עדיין אינו מייצר   .2

 הכנסות, כיצד היו משתנים הדוחות הכספיים?

 עילות שוטפת.בתזרים מזומנים מפ₪  50,000גידול של  -א' תשובה 
 
 

    .47שאלה  -פתרון 

    

 ,2016ומה ירשם בדוח רווח והפסד לשנת  31.12.16כיצד תוצג ההשקעה במאזן ליום 

 למכור את ההשקעה שלה ?בסופו של דבר בהנחה שהחברה לא הצליחה  

 

  -א' תשובה 

  רווח לפי דו"ח רוה"ס ערך השקעה

69,000  ₪ 9,000    ₪  
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    .57שאלה  -פתרון 

 

    ₪. 2,500  : עתודה למס .1
                                                        

 
         2017הוצאות פחת לשנת  . 2 

 
           30,000פחת חשבונאי                    

                       

 
 .67שאלה  -פתרון 

 

 

 המוצג התכונות ההופכות את המידע המאפיינים האיכותיים של הדוחות הכספיים הם .1
   הכספיים לשימושי למשתמשים. בדוחות

 
 מהם המאפיינים האיכותיים העיקריים בדוחות הכספיים?

 
 מובנות, רלוונטיות, מהימנות והשוואתיות.  -' גתשובה 

 
 משמעות עיקרון השמרנות  הינה : .2
 

 וע דיווח יתרבמצבי חוסר וודאות יש להפעיל שיקול דעת על מנת למנ  - 'בתשובה 

 התחייבויות או הוצאות.ודיווח חסר בהצגת  , בהצגה של נכסים או הכנסות 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


