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 2018חורף מועד  –בחינה בחשבונאות פתרון 
 

 דוחות כספיים – 1שאלה מספר 

 
 :השלמת הטבלה .1

    2016     2015 

 137,778  198,400  נשים  
 90,000  130,500  גברים  
 74,222  78,090  ילדים  
 302,000  406,990  סה"כ  

 
ואילו בנעלי ילדים  45% –, בנעלי גברים 44% –שיעור הגידול במכירות נעלי נשים הוא ב  

 .5% –מסתכם ב  הגידול במכירות
ניתן להבין מזה כי כניסת ייבוא נעלי ילדים מחו"ל השפיעה על מכירות החברה בצורה 

 ניכרת.
 

 אחוז גידול במכירות  2015    2016   

 9.2%  117,290  128,090  ישראל  
 %51  184,710  278,900  חו"ל  
 302,000  406,990  סה"כ  

 
 ורה ניכרת  מאשר הגידול במכירות לייצוא.שיעור הגידול במכירות בארץ נמוך בצ

 לאור האמור, עדיף לחברה להתרכז במכירת נעליים בשוק בחו"ל.
 

  170,005                : 2015 -מלאי פתיחה ב .2

 54,000                2016סה"כ הוצאות פחת  .3

 1,250    רווח הון בגין המכירה .4

  6,100              : 2016סה"כ ההכנסות האחרות בשנת  .5

        284.4               :31.12.2016יתרת ריבית לשלם  .6

 17,420     :2015הפסד נקי בשנת  .7
 9,937     :2016רווח נקי בשנת 

 88,270   : 2015יתרת המזומנים בשנת  .8
 134,361   : 2016יתרת המזומנים בשנת 

 
 :חלק שני

 יר. מדדי הנזילות מצביעים על הרעה ביחס השוטף וביחס המה
מבחינת תפעול העסק עצמו חל שיפור: מהירות מחזור הלקוחות גדלה וכך גם מהירות מחזור 

 המלאי.
 : איתנותה הפיננסית

לאור העובדה כי אין לחברה הלוואות לזמן ארוך ומבחינה תפעולית יש שיפור במדדים 
לוואות לזמן התפעוליים,  נראה שלמרות יחסי הנזילות שהורעו, לא תהיה בעיה לחברה לגייס ה

 ארוך ולשפר את נזילותה.
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 בסיסי דיווח – 2שאלה מספר 

 
 דו"ח רווח והפסד על בסיס מצטבר

 615,000  1 מכירות
    עלות מכר

  35,000  מלאי פתיחה
  190,000 2 קניות

  (35,000)  מלאי סגירה
 (190,000)   סה"כ עלות המכר

 425,000   רווח גולמי
  55,000 3 הוצאות ביטוח

  25,000 4 הוצאות משפטיות
  0 5 הוצאות חובות אבודים

  0 6 הוצאות פרסום
  80,000 7 הוצאות שכר

 (160,000)   סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות
 265,000   רווח תפעולי

 9,000  8 הכנסות מימון
 274,000   רווח מפעולות רגילות

 118,000   הכנסות שכירות
 392,000   רווח נקי

 
 600,000+  15,000=  615,000     מכירות  .1

  150,000+  40,000=  190,000    קניות .2

 50,000+  5,000=  55,000   הוצאות ביטוח .3

 50,000*  0.5=  25,000  הוצאות משפטיות .4

  0 רישום הוצאות בגין חוב אבוד  .5

 40,000 – 40,000=  0   הוצאות פרסום  .6

 70,000+  10,000=  80,000   הוצאות שכר  .7

  5,000+  4,000=  9,000   הכנסות מימון .8

 54,000+  64,000=  118,000   הכנסות שכירות .9
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  קבוע רכוש – 3 מספר שאלה

 :נדרש א

 ₪.ליון ימ 103.5 – 2010עלות מופחתת לתום ₪.  ליון ימ 1.5 –, חצי שנה  2010פחת לשנת 

 ₪.ליון ימ 100.5 – 2011ות מופחתת לתום על₪. ליון ימ 3  - 2011פחת לשנת 

 :נדרש ב

 ₪.ליון ימ 98.4עלות מופחתת ₪, ליון ימ 3.04 – 2012פחת לשנת 

 : נדרש ג

 ₪ 7,167,430: 2013פחת לשנת 

 ₪. 126,232,570עלות מופחתת :   

 : נדרש ד

 ₪ -1,230,769הפסד הון :  

 

 ת לצרכי מסרביקו – 4שאלה מספר 
 

                                                                                         575,1ליצור עוגיות      925,2לייצור עוגות   לאפיה:שקי קמח נדרשים  מציאת

 מציאת משקל בצק )בק"ג( נדרש:

  לייצור עוגות שוקולד

 239,265  =2,925(*40+3.2+4.6+31+3) 

209,118 =0.92*0.95 *239,265 

 

  שוקולד וגיותעלייצור 

 121,590  =1575(*3+23+6.8+4.4+40) 

106,270  =121,590*0.92*0.95 

 

 מציאת מחזור עוגות שוקולד

 49,204 –קייטרינג         196,817  -  80%מזה יחידים         209,118:  0.85=  246,021

11,562,990    =196,817*50     +35*49,204    

 

 שוקולד עוגיותמציאת מחזור 

 350,531 –קייטרינג         400,2,125  -  80%מזה יחידים     106,270: 0.04=2,656,750

17,534,550 *   =400,125,2*7+035,531  *5    

 

   66,000: 16= 4125    מחזור מכדורי שוקולד:

136,125  =33 *4125 

 סך מחזור שצ"ל:

29,233,665  =17,534,550 +11,562,990 +136,125 

 יש מעילה.

 
 



 4 

 

 

  התאמות – 5שאלה מספר 

 

 30.06.2016ליום  בנקא. התאמת 

 העסקבספרי   
 בש"ח

 הבנקבספרי 
 בש"ח

 זכות חובה זכות חובה פרטים פעולה

 25,350   26,580 31.05.16יתרה ליום  

    990 הפקדת לקוח מחודש מאי 1

  12,300   טרם הופקד 5023 המחאה 2

    7,020 5026 המחאהסטורנו  3

 15,000   15,000 חיוב/זיכוי שגוי  הפקדת לקוח 4

  1,600   5028מס  המחאה 5

 12,000  12,000  ביטול משיכת בעלים 6

    860 ריבית 7

  50,450 12,000 13,900 52,350 

  38,450 38,450  יתרה נכונה 

  50,450 50,450 52,350 52,350 

 

 

 :פקודות יומן

 990  עו"שח    .1
 990 לקוחז 
 

 7,020   עו"שח'   .2
  7,020         קניות ז 
 

 15,000  עו"ש ח'  .3
                     15,000    לקוחז'                     

 
 

 12,000 משיכות בעליםח'    .4
                      12,000   עו"ש       ז          

 
 

 860     עו"ש  ח'  .5
    860         ריביתהכנסות ז'                  
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  %15 –עלות המכר – 6שאלה מספר 

  -פתרון סעיף א' 
 בדצמבר 31מאזנים ליום 

 
 

 2015 2016 התחייבויות והון עצמי 2015 2016 נכסים

      
   התחייבויות שוטפות   נכסים שוטפים

 18,000 22,000 הלוואות לזמן קצר 4,000 33,000 מזומנים
 19,000 66,000 זכאים ספקים 21,000 12,000 ולם מראשביטוח שש

 12,000 25,000 משכורות לשלם 14,000 22,000 מלאי
    41,000 56,000 חייבים לקוחות

   התחייבויות לזמן ארוך   
 34,000 40,000 הלוואות לזמן ארוך   נכסים קבועים

    100,000 100,000 מחשבים וציוד משרדי
   הון קרנות ועודפים (25,000) (40,000) פחת מצטבר

 14,000 14,000 הון המניות   

 58,000 16,000 עודפים   

      
סה"כ התחייבויות והון  155,000 183,000 סה"כ נכסים

 עצמי
183,000 155,000 

 
 " בע"מיובניחברת "

 2016-2015דוחות רווח והפסד לשנים 
 

    2016  2015 
 

 130,000               160,000               הכנסות ממכירות
 

 עלות המכירות:
 10,000  14,000   מלאי התחלה

 98,500  122,000   קניות מספקים
 (14,000)             (00022,)   מלאי סוף

 
                  ,50035               46,000                רווח גולמי

    ======           ====== 
 כלליות:הוצאות מכירה הנהלה ו

 4,400  35,000   משכורות
 12,000  12,000  החברה רכושביטוח 

 000,9    00015, פחת מחשבים וציוד משרדי 
 

 10,100             (16,000)רווח תפעולי לפני מימון                 
 

 0003,  0006,   הוצאות מימון
 7,100  (22,000)  רווח נקי לאחר מס

      ===== ===== 
 

  ₪ 330,75 -רווח גולמי :  סעיף ב'רון פת
                                    

 נכונים 2ו  1משפטים   ב.  : 'גסעיף פתרון 
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 נושאים כללים – 7שאלה מספר 

  7.1 חלקפתרון 
   

   ₪.  907,000  : 6201השקעה בני"ע לשנת   –א 
 

 ₪.     00,086          :6201ני"ע לשנת מרווח -ב 
 
 

  .27 חלק פתרון

 
 :חישוב ההון העצמי 

 

 ה"כ____        ס                       תאריך                     הון                 קרנות              עודפים              

                                                 

 1,820,000                 690,000              880,000          250,000סה"כ                                

                                          

 680,000=    %37.3     רווחתשואה להון  =              
 1,820,000הון עצמי                                                
        

 .37 חלקפתרון 
 

        75,582       :  5201ן לשנת הוצאות מימו א.
   

     104,437.5:  6201הוצאות מימון לשנת  .ב
               

   483,750       : )שירשמו בהתחייבויות שוטפות( 631.12.1 -ל ותיתרת הלווא .ג
     

 
  7.4 חלק

 
  1סעיף 

רמת הסיכון של  -מאחר שקצב הגידול של המכירות, גבוה מקצב הגידול של הרווח הנקי  ג.

 הרווח גדלה.

  2סעיף 

 השקעות גדולות    בהם  ומימנההחברה לקחה בשנתיים האחרונות הלוואות לזמן קצר  ד.

 במבנה חדש.               

  .57 חלק  
 

   307,000 : 7201תזרים מזומנים מפעילות מימון לשנת  .1
         

 
 (,000166) : 7201זרים מזומנים מפעילות השקעה לשנת ת .2

                  
   7.6 חלק

 
 תשובה ה

   .77 חלק
 תשובה ב

 


