
 2019מועד קיץ  –פתרון הבחינה בחשבונאות 

 

 20% –כספיים דוחות  – 1שאלה מספר 

 
 :פתרון

   ון         והירידה ברווח התפעולי ובמחזור המכירות אינה מעידה בהכרח על ירידה ברווח הנקי כי א. 1
 שייתכן ולחברה הכנסות אחרות, הכנסות מימון ואף רווח ממכירת נכסים.     

 :היחס המתאים הוא שיעור רווח תפעולי .ב
 

       2018 2017 2016 2015 

 200,000 180,000 160,000 140,000 רווח תפעולי

 800,000 600,000 457,142 350,000 הכנסות ממכירות

 25% 30% 35% 40% שיעור רווח תפעולי

  
למרות שהרווח התפעולי יורד, עובדה המעידה על שיפור , שיעור הרווח התפעולי עולה

 תייעלות.בנתוני העסק ואף על ה
 

 .   א 2
 
 

 יתרת סגירהלפי  –דרך ב'  לפי מלאי ממוצע –דרך א' 

 עלות מכרמחזור המלאי = 
 ממוצעמלאי                                  

 עלות מכרמחזור המלאי = 
 סופימלאי              

 

   5              =2,000,000  
   ממוצעמלאי                                

   5              =2,000,000  
  סופימלאי              

 

 2,000,000=  400,000=  מלאי ממוצע
          5 

 

 2018סגירה  /סופימלאי 
 400,000   =2,000,000 

                  5 
 

והוא מתחלק  60,000 –ההפרש בין הקניות לעלות המכר 
ת המכר בין מלאי הפתיחה למלאי הסגירה. כיוון שעלו

הרי שמלאי הפתיחה גבוהה יותר  60,000 –גבוהה ב 
 . 60,000 –ממלאי הסגירה ב 

 400,000+  60,000/2=   430,000מלאי פתיחה = 

  400,000 - 2018מלאי סגירה 
 

 400,000  -  60,000/2=   370,000=  2018מלאי סגירה 
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 .    ב
 סגירה יתרתלפי  –דרך ב'  לפי מלאי ממוצע –דרך א' 

  5              =1,500,000 
 ממוצעמלאי         

 

  5              =1,500,000 
 סופימלאי          

 
 1,500,000=    300,000=    ממוצעמלאי  

  5 
 

 1,500,000=    300,000=    סופימלאי  
           5 

 
, הרי 430,000אם ידוע שמלאי הסגירה הוא 

 .170,000שמלאי הפתיחה יהיה 
 

  1,760,000=  2017קניות 
  =170,000 – 430,000   +1,500,000 

 

, נעשה 2017כיון שלא נתון מלאי פתיחה 
, ניקח את המלאי 2016מחזור מלאי בשנת 

 2017 -הסופי ונשתול אותו כמלאי פתיחה ב
210,000  =5  /1,050,000 

 1,590,000 – 2017קניות  
1,500,000  +300,000 – 210,000 

 
 
  .ג

 לפי יתרה סופית –דרך ב'  לפי יתרה ממוצעת –דרך א' 

 יתרה ממוצעת לקוחות - שלב א'
205,479  =365  /30  *2,500,000 

השלמת יתרות המאזן  )בהתבסס  – שלב ב'
 ( 400,000על מלאי סגירה של 

 2018יתרת סגירה לקוחות בשנת  נותנת 
175,479 

 (x+  175,479/ ) 2=  205,479 – שלב ג'
235,479  =x  2017= יתרת סגירה לקוחות 

 

יחס ימי לקוחות = יתרת לקוחות 
 365)חייבים( חלקי סה"כ מכירות כפול 

נתון זה נותן מדד על ימי האשראי    
 הניתנים ללקוחות.

=  2018יתרת סגירה לקוחות בשנת 
205,479  =365  /30  *2,500,000 

 

=  2017יתרת סגירה לקוחות בשנת  
164,384  =365  /30  *2,000,000 

 
 
 

    .ד
לפי השלמת  –דרך ב'  חישוב –דרך א' 

 יתרות

 )נתון( 93,000 פחת שנתי רכבים: 

93,000  =7/12  *0.15  *X2  +0.15  *4X 

 X=  120,000  עלות רכב אחד: 
 120,000*  4=  480,000  רכבי הנהלה: 

 480,000*  0.15*  17/12=  102,000 פחנ"צ רכבי הנהלה: 
 240,000*  0.15*  7/12=  21,000 פחנ"צ רכב מנכ"ל:

 102,000+  21,000=  123,000 סה"כ פחנ"צ רכבים: 
 

 720,000 – 123,000=  597,000  עלות מופחתת רכבים:

לפי השלמת יתרות 
במאזן )בהתבסס על 

 (400,000מלאי סגירה 
567,000 

  
  .ה

 חברה. הוא בודק את יכולת הפירעון   הוא יחס פיננסי המעיד על נזילות ה -( יחס מהיר  1
 המיידית של החברה ולכן הוא מביא בחשבון את הנכסים הנזילים ביותר.    
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 וטפים על פני התחייבויות שוטפות,  הוא מצביע על עודף נכסים ש 1 -אם היחס גבוה מ    
 כמו במקרה שלנו.    
 

 מציאת יתרת סגירה ספקים באמצעות יחס מהיר. (2
 נכסים שוטפים פחות מלאייחס מהיר = 

 התחייבויות שוטפות      
 
 

 דרך ב' דרך א'
 602,000 –נכסים שוטפים )מצאנו...( 

 
)בהתבסס על  202,000 –רכוש שוטף 

ויתרת סגירה  400,000מלאי סגירה 
 (175,479לקוחות 

 202,000( / x  +11,000= ) 1.16 370,000 –מלאי )מצאנו...( 
       232,000=  00,0002 –התחייבויות שוטפות 

       1.16 
 

 163,138יתרת ספקים = 

יתרת סגירה ספקים )השלמת הפאסיב 
 189,000 –במאזן( 

 
 

 

 

3)   

 
 מספר ימים * יתרת סגירה ספקיםספקים = ימי יחס  

 קניות
 1,940,000 – קניות )נתון(

 
 
 
 
 
 

 ס ימי הלקוחות נותן את המידע בדבר ימי האשראי שהחברה נותנת ללקוחותיה.יח (4
 יחס ימי ספקים נותן את המידע בדבר ימי האשראי שהחברה מקבלת מספקיה.     
כסף מלקוחותיה מהר יותר, עלויות המימון שלה ככל שהחברה תקבל את ה –ככלל      

 ירדו וככל שהתשלום לספקים יתבצע מאוחר יותר, עלויות המימון גם כן ירדו.
יום  30, ההפרש בין היחסים הוא לטובת החברה, שכן היא נותנת אשראי של ולכן     

ת יום. הפרש מימוני זה הוא לטובת החברה ומוריד את עלויו 35ומקבלת אשראי של 
 המימון שלה.

  .ו
 

       2018 2017 2016 2015 

 100,000 135,000 160,000 175,000 רווח תפעולי

 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 הכנסות ממכירות

 10% 9% 8% 7% שיעור רווח תפעולי

 דרך ב' דרך א'
 – 2018יחס ימי ספקים 

 35.55  =365  *189,000 
1,940,000 

 – 2018יחס ימי ספקים 
 30.69  =365  *163,138 

                   1,940,000 
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עלות שיעור הרווח התפעולי יורד למרות העלייה במכירות וברווח, נתון זה מעיד על חוסר התיי
 של החברה.

 
 2018 2017 2016 2015 

 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 מכירות

 xxx xxx 170,000 460,000/  430,000 מלאי פתיחה

 xxx xxx 1,590,000/  1,760,000 1,940,000 קניות

 xxx xxx 460,000/  430,000 400,000/  370,000 מלאי סופי

 (650,000) (1,050,000) (1,500,000) (2,000,000) עלות מכר

 350,000 450,000 500,000 500,000 רווח גולמי

 31.12.2018מאזן ליום 

 11,000 עו"ש בנק 175,479/  205,479 לקוחות

 163,138/  000,189 ספקים 460,000/   370,000 מלאי

 999000 הון עצמי 14,521 עו"ש בנק

   12,000 חו"ז עובדים

   567,000/  597000 רכוש קבוע

 1,199,000 סה"כ פאסיב 1,199,000 סה"כ אקטיב

 
 

  יודגש כי דרך המלך לפתרון הבחינה היתה על פי דרך א', עם זאת דרך חישוב
 אלטרנטיבית גם כן התקבלה, אך דרך זו אינה מביאה לאיזון המאזן.

 .ניקוד ניתן על עקביות בדרך פתרון השאלה 
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  10% –יסי דיווחבס – 2שאלה מספר 

 
 :פתרון

 על בסיס מצטבר   נתון   

  910,000              60,000            850,000                מכירות

  40,000                  40,000                   מלאי פתיחה

  520,000              20,000            500,000                קניות

 (50,000)               (50,000)                 סגירה מלאי

 (510,000)           (20,000)         (490,000)               עלות המכר

  400,000              40,000            360,000                רווח גולמי

 (10,000)             (10,000)           הוצאות פחת

 (65,000)             (15,000)         (50,000)                 וצאות שכירותה

 (65,000)              10,000           (75,000)                 הוצאות ביטוח

 (35,000)               (35,000)                 הוצאות פרסום

 (245,000)           (25,000)         (220,000)               משכורתהוצאות 

 (420,000)           (40,000)         (380,000)               סה"כ הנהלה וכלליות

 (20,000)                -                    (20,000)                 רווח תפעולי

  65,000                25,000            40,000                   הכנסות מימון

  45,000                25,000            20,000                   רווח תפעולי

 
 

 %10 – קבוע רכוש – 3 מספר שאלה

 

 חלק אפתרון 
 

 2018יתרת עלות מופחתת לתום  .א

   )המע"מ לא נכלל בעלות(    372,000=  12,000+  60,000+  300,000סך עלויות המכונה 
  (נקודה 1)

שעות *  60=50+10על כך יש להוון את עלויות שכר העובדים בגין ההתקנה ובגין בדיקת התקינות 
      נקודה( 1) ₪. 4,200לשעה = סה"כ ₪  70

    
  נקודה(  0.5) )עלויות שכר בגין הדרכה הן הוצאה שוטפת ולא יהוונו לנכס(.

  
 שנים 3עברו  2018שלתום שנת . כך 31.12.15שנים, החל מיום  5 - ל יש להפחית את המכונה 

   נקודה(  0.5)  שנים )= יתרה מופחתת(. 2)= פחת נצבר( ונותרו  
     

ולכן אין בגינו פחת כלל, כך  31.12.2018לגבי חלק מהנכס )= אחד המיכלים( הוא הוחלף ביום 
     נקודה( 1) ₪. 90,000שעלותו, גם המופחתת הינה 

   
 2018שיופחת לצורך חישוב פחת לתום  זה החלק 286,200=376,200-90000

 פחת לשנה 57,240=  286,200/5
 )למעט המיכל שהוחלף( 2018היתרה לתום  114,480=  2*57240

 2018יתרה מופחתת לתום ₪ =  204,480=  114,480+90,000
 

 חישוב הפסד ההון .ב
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 36,000=  90,000/5*2עלות מופחתת שהוחלפה ונמכרה למפעל מתכות:  
 נקודה( 1) הפסד.( ₪ 21,000= ) 15,000-36,000הפסד הון:            15,000תמורה: 

 
 חישוב הפסד הון חלופי .ג

 מהווים את הפחת הנצבר –מספר הסיבובים שנעשו עד כה, מתוך סה"כ הצפי 
 סיבובים )חלק הפחנ"צ( 70,000סיבובים עד כה מתוך  43,000=  18,500+15,500+9,000

 יתרה מופחתת שנמכרה 34,714=  90,000*      38.57%=  27,000/70,000יתרה 
 נקודה( 1)הפסד     ( ₪  19,714=)  15,000-34,714הפסד הון :         15,000תמורה 

 
 

 חלק בפתרון 
 
 :חישוב עלות המכונה .א

  
01.04.13-01.04.14 6/21 
01.04.14-01.04.15 5/21 
01.04.15-01.04.16 4/21 
01.04.16-01.04.17 3/21 
01.04.17-01.04.18 2/21 
01.04.18-01.04.19 1/21 

  
  -  2/21חודשים בחלק של  9וכן  3/21חודשים בחלק של  3מורכבת מ 2017שנת 

 
X  *3/21*3/12+ 2/21*9/12) = )90,000         Xבסיס הפחת = 

  
X  =840,000   30,000בסיס הפחת   ;          גרט ; 
 

     נקודות( 2)  870,000=  840,000+30,000עלות המכונה 
 
 :2017חישוב עלות מופחתת לתום  .ב

 מבסיס הפחת, ועל כך יש להוסיף את ערך הגרט  2/21חודשים של  3וכן  1/21למעשה נותר 
 נקודה( 1) 90,000=  30,000+   60,000( = 1/21+  2/21*3/12* ) 840,000

 
 

 חלק גפתרון 

 

(X - 850,000  *)0.2  *1.66666  =600,000 – 850,000 

X  =100,000 (1 )נקודה 
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 %15 –ביקורת לצורכי מס  -  4שאלה מספר 

 
 

 'חלק אפתרון 

 

 חישוב סכום מכירות כיסאות .1

689,000  =13%  *5,300,000  

 137,800 – שולחנות     551,200- כיסאות

 

 חישוב עלות המכר כיסאות ושולחנות .2

 ס"ה שולחנות כיסאות 

 530,530 106,106 424,424 77%עלות מכר 

 

 חישוב קניות כסאות ושולחנות .3

  1.1.2018מלאי פתיחה 

315,000  =15%  *2,100,000 

 63,000 -שולחנות,        252,000- כיסאות

  460,000מלאי סגירה 

 P.N -ומכאן הקניות כ

 ס"ה שולחנות כיסאות 

 675,530 135,106 540,424 קניות

 

 חישוב רווח גולמי כיסאות .4

 ס"ה שולחנות סאותכי 

 158,470 31,694 126,776 23%רווח גלמי 

 

 שנמכרו כיסאותחישוב מספר  .5

 ₪ 200הינו  כיסאמחיר מכירה של 

 כיסא* מחיר מכירה כיסאות= מס'  551,200

  551,200: 200שנמכרו =  כיסאות= מס'  2,756

  כיסאחישוב מחיר קניה של  .6

  540,424:  2,756=  196)כולל הנחה(   כיסאמחיר קניה של 

כיסאות,  6נתון כי על כל קניה של )  196*  7/6=  228.6מחיר קניה בטרם מתן ההנחה: 

 (בחינם השביעי הכיסא
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 1778=  5%:  מסך קניות השולחנות בכל רבעון %5הינו קיבל ש שיעור ההנחה .7
             35,554    

 )סך קניות( 135,106=  776,33בכל רבעון   שולחנותקניות 
               4 

 33,776+  1778= 35,554: קניות שולחנות לפני הנחה

 8%שיעור ההנחה ללקוחות על רכישת כיסא הינו  .8

 174,746+  424,424=  599,170לפני מתן הנחות  כיסאותמחזור מכירות 

                                                                  170,599    =551,200 
      -   X       1 

                          8% =X    
                                                             

 

 ב'חלק פתרון 

1.   5,392,500  =2.3 ( *700,000 +450,000* )0.5   +3.7 ( *1,300,000 +900,000* )0.5 

 
2. 350  *2500 *320  =,000800,2 

100 
 

  35*  60%+  55* 40%=  43זמן משוקלל   .3
 

  180* 60%+  240* 40%=  204מחיר משוקלל  
 

 204*  60=   6284.תמורה משוקללת לשעת עבודה  
      43 

 

 

 

 

 %10 -  התאמות – 5שאלה מספר 

 

 "אודיהחברת "בספרי   
 

 "שרוןחברת "בספרי 
 

 זכות חובה זכות חובה פרטים פעולה

  45,400 22,300  31.1.15יתרה ליום  

 22,000    חיוב שגוי 1.5

 12,100   11,000 תשלום חוב  8.5

 8,400   8,400 הנחה 21.5

     רישום נכון -מכירה   27.5

  500 500  ריבית 31.5

  19,400 22,800 45,900 42,500 

 3,400   3,400 יתרה נכונה 

  22,800 22,800 45,900 45,900 
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 :"אודיהספרי " פקודות יומן

 11,000  ספקח   8.5
 11,000 תקניוז 
 

 8,200   ספקח'  21.5
  8,200         הנחה ז 
 
 

 500   הוצח'   31.5
                      500                   ספק  ז 
 

 
 ":שרוןספרי " פקודות יומן

 22,000ח  קופה   1.5
 22,000 ז לקוח

 
 1,100   מכירותח'  8.5

 11,000 לקוח           
  12,100         לקוח ז 
 

 8,400   הנחהח'  21.5
                     400,8ז' לקוח                        

 
 

   500לקוח ח'   31.5
  500מכירות               

                    500                   קופה ז 
 500הכנסות                      
 
 
 

  %15 –עלות המכר – 6שאלה מספר 

     
 א.

 
 2018 2017 2016 2015 שנה 

 92,000 (36,000) 53,000 20,000 רווח נתון
 2,000 (9,000) 14,000 - תיקון מלאי פתיחה

 00024, (2,000) 0009, (00014,) תיקון מלאי סופי
 118,000 (47,000) 76,000 6,000 רווח גולמי מתוקן

 
 24,000השפעה מצטברת : 

 
 .ב
 

 2018 2017 2016 2015 שנה
 230,000 174,000 185,500 80,000 מכירות

 42,000 64,000 75000 25,000 מלאי פתיחה
 162,000 188,000 121,500 110,000 קניות

 66,000 42,000 64,000 75,000 מלאי סופי
 138,000 210,000 132,500 60,000 עלות מכר

 92,000 (36,000) 53,000 20,000 רווח גולמי 

 
 79,500  =75%  *106,000 – לות המלאי שנמכרע 
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 20% –נושאים כללים – 7שאלה מספר 

 
 נקודות( 5)  7.1פתרון שאלה  

 
 .1.1.15 -החברה הוקמה ב

 תאריך                     הון                       קרנות              עודפים                       סה"כ____                      

  1,390,000                    995,000             50,000בכורה        100,000          1731/12/20             
 210,000רגילות         35,000                                          

 150,000               בכורה                                                   150,000          01/01/2018             
             13/03/2018           (5,000  (                                                                            )5,000                                                                             ) 

             01/07/2018           20,000                   20,000                                               40,000                             

             30/09/2018                                                     (50,000  )          (50,000  ) 

             15/11/2018                                         50,000               (50,000                  ) 

             31/12/2018                                                                   (30,000(                   )30,000) 

    750,000                   750,000                                                            2018רווח נקי ל              

                            

 2,245,000                1,615,000              330,000                300,000סה"כ                                

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

                                                                      נקודות( 2נקודה(                ) 1)                                            נקודה( 1)                                        

 

 

 

 

 30,000₪:   2018דיבידנד שחולק בשנת  .4

 שנים 4* 100,000*  %5+  150,000*   %5=      ₪(27,500)        מניות בכורה קיבלו  

           נקודה( 1)   ₪2,500         נותרו לבעל מניות רגילות  

           ===== 

 
 

 
 
 

 7.2פתרון שאלה 
 

פעילות  פעילות שוטפת 
 השקעה

 ימוןפעילות מ
 

   150,000     גידול בספקים וזכאים 

  (199,600)   (142,100)    השקעה בניירות ערך  

 (60,000)         2017תשלום דיבידנד שהוכרז בשנת 

+   22,400  2018רווח נקי בשנת 
388,100   

     (22,400)       
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     410,500                   
   207,000     קיטון במלאי

 315,000        תמורה מהנפקת מניות

  424,000     תמורה מכירת בנין

  (                  197,000)    רכישת קו ייצור במזומן

   (57,000)    רווח הון ממכירת בנין

   88,000    פחת

  250,000    מענק השקעה שהתקבל

 ------         ------                     -----        הוצאות ריבית ששולמו

   (105,000)    גידול בלקוחות

 (210,000)        2018תשלום דיבידנד שהוכרז בשנת 

         45,000        000,52          004,515      סך הכל               
  

    

 

  2018השקעה בני"ע לשנת 
 

     פול –השקעה שוטפת                                          ליבר -השקעת קבע         

        56,100   =1,700 X33                                                        9,500                 

        143,500 =3,500X41                                                        (6,800) 

                ______                                                                   2,200 

                199,600                                                                    4,900 

                                                                                        142,100  =4,900X29 

 ₪  341,700 - 31.12.2018סך השקעה בני"ע ליום                        

                                                                                    ===== 

 

 נקודות( 4)   7.3פתרון שאלה 

 

 תיים.לשנ₪  200,000הלוואה    1.1.17     נתון:

 (.          31.12/  30.6משולמת כל חצי שנה )  3%ריבית שנתית               

 קרן+ריבית צמודים לדולר.              

 תשלומים שווים. 4(,  1.1/  1.7קרן מוחזרת כל חצי שנה  )              

 
 

 2017חישוב הוצאות מימון לשנת 
 

  X  1.5% 3.7  X 0,00020   = 3171.42                         30/6/17ריבית עד   .1
                                                                                         3.5            
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 X  1.5%    ֵ3.9    X 150,000=    2507.14          31/12/17 - 30/6/17.      ריבית 2

                                                                                                   3.5 

 200,000-50,000= 150,000ההלוואה שעמדה כל השנה                -הפרש שער .3

17,142.85 ( =1-3.9)X150,000      (1.7.17)ללא החזר ראשון 
                                                       3.5 

 
 

 X50,000(1-3.7)= 2,857.14    -הפרשי שער על התשלום הראשון בלבד  .4
                                                                                                       3.5     

   55678,52. –סך הוצאות מימון .                        א     

  X 150,000  3.9=          167,142.85           31/12/17התחייבות ליום                           ב.     

                                                                                          3.5        

  X 50,000  4.4=          62,857.14           31/12/18  חוב לבנק ביום                          ג.     

                                                                                       3.5        

                                                                               

          

 נקודות( 2)  7.4שאלה מספר פתרון 

 

 הפרשה לחובות מסופקים 2018חברת "גולדי" רשמה בדוחותיה הכספיים לשנת 

 ש"ח.  180,000בסך של 

 לאחר בדיקה נוספת נמצא כי היתה טעות , הדוחות הכספיים תוקנו ,

 ש"ח. 260,000ונרשמה הפרשה לחובות מסופקים מתוקנת בסך של 

 הניחו שיעור מס הינו אפס.

 רה התעורר ויכוח באשר להשפעה של תיקון זה על הדוחות ,והושמעו הטענות הבאות:בחב

 ש"ח. 80,000 -יקטנו ב 2018.    סעיף מזומנים ושווי מזומנים לתום שנת 1

 ש"ח. 80,000 -יגדל ב 2018.    הרווח התפעולי של החברה לשנת 2

 ש"ח.    80,000 -ו ביקטנ 2018.    סך המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לשנת 3

 .    היחס השוטף של החברה יקטן.4

 .2018.    לא יהיה שינוי בסעיף מזומנים ובשווי מזומנים לתום שנת 5

 

 איזו/אילו מהטענות הנ"ל נכונה/ות?

 

 . 3-ו 1א.    טענות 

 .4-ו 3ב.    טענות 

 .5-ו 2ג.     טענות 

 .5 -ו 4ד.    טענות 

 בלבד.  5ה.    טענה 
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 נקודות( 3)  .57שאלה  רון פת
 

 באלפי ש"ח: 8201בשנת  בהון העצמישינויים     

  100        .  הנפקת מניות       1    

 0        .  לא רלוונטי2    

 0        .  לא רלוונטי3    

 13,300.  רווח נקי                     4    

 (,00022).  הכרזת דיבידנד         5    

 

 (נקודות 2)   (008,6)סה"כ                             א. 

 

 (נקודה 1)   %5 =            30013,     -   רווח נקיתשואה להון =     ב. 

  266,000    -הון עצמי          

 

 

 נקודות( 2)  7.6שאלה  פתרון 

 

 ה שנה. וצאות בגין ייעוץ משפטי שהצטברו בגין אותהחברת "מקסי" משלמת בסוף השנה את ה

ורשמה זאת בדוח רווח והפסד בצורה נאותה. עם  .הוצאות אלושילמה החברה  2018בסוף שנת 

 זאת, החברה שכחה לתת ביטוי לתשלום במזומן להוצאות בגין ייעוץ משפטי ששולמו.

 מהי השפעת הטעות על הדוחות הכספיים של החברה?

 

 ההון העצמי. הטעות מקטינה את היחס בין ההתחייבויות השוטפות  לבין .א

 הטעות מעריכה ביתר את הנכסים השוטפים את הרווח הנקי ואת ההתחייבויות השוטפות. .ב

 ג.    הטעות לא תשפיע על הדוחות הכספיים.             

  .ד.   הטעות גורמת להערכת יתר של הנכסים השוטפים           

 ריכה ביתר את ההתחייבויות ה .  הטעות מעריכה בחסר את הנכסים השוטפים, ומע           

 .השוטפות                  

 


