
 2019מועד חורף מבחן בחשבונאות פתרון 
 

 כספייםדוחות  – 1שאלה מספר 

 

 :השלמת הטבלה תוך התחשבות בנתונים .1
   7201      6201 

 370,000   481,000                רחפנים לצרכים אזרחיים
 462,500              740,000                         רחפנים לצרכים צבאיים

 220,000               235,400   רחפנים פשוטים לחובבים
 1,052,500  1,456,400      סה"כ

 
ברחפנים לצרכים  ,30% –הוא ב רחפנים לצרכים אזרחיים שיעור הגידול במכירות  

הגידול במכירות מסתכם  ברחפנים פשוטים לחובביםואילו  60% – צבאיים הוא ב
 .7% –ב 

על  המחו"ל השפיע רחפנים פשוטים לחובביםניתן להבין מזה כי כניסת ייבוא 
 רה ניכרת.בצו עסקמכירות ה

 
 

אחוז גידול   6201      7201   
 במכירות

 30.8% 449,722  588,400  ישראל  
 %44 602,778  868,000  חו"ל  
 1,052,500  1,456,400  סה"כ  

 
 שיעור הגידול במכירות בארץ נמוך מאשר הגידול במכירות לייצוא.

 לאור האמור, עדיף לעסק להתרכז במכירות בשוק בחו"ל.
 

 : שיעור הרווח הגולמי בכל אחת מהשניםנתון .2
 
 2017 2016 2015 

  1,052,500 1,456,400 מכירות

    :עלות המכר

  220,000 394,660 מלאי פתיחה

  942,985 1,045,744 קניות

 220,000 394,660 420,924 מלאי סגירה

  768,325 1,019,480 סה"כ עלות מכר

  284,175 436,920 רווח גולמי

  27% 30% ר הרווח הגולמישיעו
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 44,000   2017סה"כ הוצאות פחת  .3
 

 20,000   הפסד הון בגין המכירה .4
 

 30*  1,456,400/  365=  119,704   -יתרת סגירה לקוחות  .5
 

 :לקוחות ממוצעת תתרתתקבל גם תשובה שתחשב לפי י
  151,408 –יתרת סגירה לקוחות 

 

 25,000   יתרת הלוואה:  .6
 

 נכסים שוטפים –מלאי יחס מהיר =  .7
 התחייבויות שוטפות                       

 
 

   ,676179*  365=  62.71~ = 63  -יחס 
                                        1,045,744 

 (224,968+ 22,830/ ) 2*  365=  443.2~ = 43  :דרך נוספת 
                      1,045,744                

 

 יחס ימי לקוחות נותן את המידע בדבר ימי האשראי שהחברה נותנת ללקוחותיה. .8
 יחס ימי ספקים נותן את המידע בדבר ימי האשראי שהחברה מקבלת מספקיה.

ככל שהחברה תקבל את הכסף מהלקוחות מהר יותר, עלויות המימון שלה  –ככלל 
 ימון גם כן ירדו.ירדו וככל שהתשלום לספקים יתבצע מאוחר יותר, עלויות המ

במקרה זה, ההפרש בין היחסים הוא לטובת החברה, שכן היא נותנת אשראי של 
 )תלוי בתשובות(.  43/63יום ומקבלת אשראי של  30

 הפרש מימוני זה הוא לטובת החברה ומוריד את עלויות המימון שלה.
 

 רווח נקיתשואה על ההון =     רווח נקיתשואה על ההון =  .9
 תרת הון ממוצעתי                 צמיי.ס. הון ע  

  
             %48.41  =,860627     %45.23  =,860627 
                   571,837                 2 ( /558,249 +665,780) 
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 31.12 יום מאזן ל
 2017 2016 2015 

    רכוש שוטף
 8,940 7,450 --- עו"ש בנק

 66,000 88,000 151,408 119,704 לקוחות
 220,000 394,660 420,924 מלאי

 32,500 30,500 27,500 השקעה במניות
סה"כ נכסים 

 שוטפים
568,128 599,832 520,610 327,440 

    
 210,000 168,000 214,000 רכוש קבוע )רכבים(

    
 537,440 688,610 813,832 782,128 סה"כ

    
    התחייבויות שוטפות

 --- --- 5,490 עו"ש בנק
   125 ריבית לשלם

 --- --- 25,000 הלוואה מבנק
 41,450 22,830 224,968 179,676 ספקים

סה"כ התחייבויות 
 שוטפות

210,291 255,583   

    
 495,990 665,780 558,249 571,837 הון עצמי

    
 537,440 688,610 813,832 782,128 סה"כ

    

 ת נצברהרכוש הקבוע מוצג בניכוי פח 
 

 
 

 דוח רווח והפסד
 

 2017 2016 
 1,052,500 1,456,400 מכירות

 (768,325) (1,019,480) עלות המכר
 284,175 436,920 רווח גולמי

   
 (52,625) (72,820) הוצאות מכירה ושיווק

 (19,760) (21,540) הוצאות הנהלה וכלליות
 (42,000) (44,000) הוצאות פחת
 169,790 298,560 רווח תפעולי

   
  (1,700) הוצאות מימון

 --- (20,000) רווח / הפסד ממכירת רכב
 169,790 276,860 רווח נקי
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 מצטבר -ומן מזבסיס  – 2שאלה מספר 

 
 :חלק א'

390,000  

 

 :ב'חלק 
 
 רווח והפסד על בסיס מצטברדוח  

 1,985,000  מכירות

   עלות המכר

  30,000 מלאי פתיחה

  1,065,000 קניות

  (50,000) ירהמלאי סג

 (1,045,000)  סה"כ עלות המכר

 940,000  רווח גולמי

  180,000 הוצאות שכירות מבנה 

  450,000 הוצאות פחת

 (630,000)  סה"כ הוצאות הנה"כ

 310,000  רווח תפעולי

 (29,500)  הוצאות מימון

 280,500  רווח מפעולות רגילות

 36,000  הכנסות שכירות

 (5,000)  יירות ערךהפסד הון מנ

 311,500  רווח נקי

 

  קבוע רכוש – 3 מספר שאלה

 

  1רון שאלה תפ

  16,000  

 

   2פתרון שאלה 

 ( ₪ 8,400ההפסד ) 

 

 3פתרון שאלה 

 350,000 –(  297,000+  60,000= ) 7,000                  7,000ההפסד 
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 4 שאלהפתרון 

מהעלות  ₪80% =  600,000הינה העלות המופחתת של המכונות, שנתיים לאחר שנקנו  .א

 .2018לתום ₪ ,  750,000המקורית, מכאן שהעלות היא 

 ₪.  50,000של  תמשמע בעלו – 40,000של  תמופחת תבעלו נמכרה מכונה תלמחר

 תתרה המופחתוהי₪  210,000שנים הוא  3בגינה ל ת, שהפח700,000של  תרנו עם עלותלכן נו

 ₪.  490,000היא  2019ום תל

ה תשטרם הופח₪,  60,000הרי שנרכשה מכונה בסכום של ₪,  550,000רה של תי תמוצגמאחר ו

 ו יום.תכי נרכשה באו

  760,000היא  תשל המכונו תכך שסך העלו

 ₪.  550,000היא  תתרה המופחתהי 2019 תבסוף שנ .ב

  76,000הוא  2020 תבשנ תהפח

 

  5פתרון שאלה 

 525,000=  225,000+  300,000 = 0.05*4,500,000+  0.05*2/3*9,000,000 היה 2018 בשנת הפחת

 

 

 
 

 לצורכי מסביקורת  – 4שאלה מספר 
 
 

 'חלק א

  1.1.2018חישוב מלאי פתיחה  .1

168,000  =12%  *1,400,000 

 126,000 -,       בטריות 42,000-שקעי חשמל 

 

 חישוב הכנסות

510,000  =15%  *3,400,000  

 382,500 –בטריות      127,500-שקעי חשמל 

 

 ס"ה שקעי חשמל בטריות 

 142,800 35,700 107,100 28%רווח גלמי 

 367,200 91,800 275,400 72%עלות מכר 

 

 חישוב קניות

  367,200, עלות מכר  200,000, מלאי סגירה  168,000מלאי פתיחה 

 P.N -ומכאן הקניות כ
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 ס"ה שקעי חשמל בטריות 

 399,200 99,800 299,400 קניות

 

  : בטריות שנמכרו מספר אריזות .2

12,750  

 מחיר קניה של אריזת בטריות .3

 

31.30  

 חישוב ההנחה .4

1040  

 חישוב רווח ממכירת בטריות לפני מתן הנחה ללקוחות .5

   152,452רווח גלמי לפני מתן הנחות                      

 ב'חלק 

1.   850,000  

2. 3,074,000  
 

3. 1,850,000 
 

4. 186.6 
 

 

 

 

  התאמות – 5ה מספר שאל

 

 חברת "פרץ"בספרי   
 

 חברת "גלזר"בספרי 
 

 זכות חובה זכות חובה פרטים פעולה

  33,800 17,130  31.7.17יתרה ליום  

   8,000  2.7תיקון סטורנו  1

 4,500    נרשםטרם  4023המחאה  2

    7,750 העברה מחודש קודם 3

 2,420    4026המחאה  4

    7,500 20.7זיכוי שגוי   5

 2,000   2,000 סטורנו 4028המחאה  6

 5,000  12,000  25.7קניות /מכירות  7

  17,250 37,130 33,800 13,920 

 19880   19,880 יתרה נכונה 

  37,130 37,130 33,800 33,800 
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 :ספרי "פרץ" פקודות יומן

 8,000  קניותח   1
 8,000 ספקז 
 

 7,750   ספקח'  3
  7,750         שעו" ז 
 

 7,500  ספק גלזרח' 5
                     500,7    ספק ברסקיז'                     

 
 

 2,000   ספקח'   6
                      2,000עו"ש                    ז 
 
 

 12,000     קניותח'   7
    12,000         ספקז'                      

 
 ספרי "גלזר": פקודות יומן

 4500ח  קופה   2
 4500 ז לקוח

 
 2,420   קופהח'  4

  2,420         לקוח ז 
 

 2,000  קופה ח'  6
                     0002,ז' לקוח                        

 
 

 5,000   קופהח'   7
                      5,000                   לקוח ז 
 

 

 

 

 

 

 

  %15 –כרעלות המ – 6שאלה מספר 

     
1. 600,000 

2.  398,000  

3. 51,900  

4. 40,000  

5. 150,000  

6. 491,900  

 

 

 



 8 

 

 20% –נושאים כללים – 7שאלה מספר 

 
    .17שאלה  -פתרון       

 

 
 תאריך                     הון                 קרנות              עודפים                  סה"כ              

 
                                     

 2,165,000              1,105,000              430,000          630,000סה"כ                                

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

                                                                                  

 
 ד .   חלוקת דיבידנד לבעלי המניות הרגילות

 
  

 
 ₪.  353,800בעלי מניות רגילות קיבלו          
           ======   

 
   .27 שאלה פתרון 

 

 פעילות מימון פעילות השקעה פעילות שוטפת 

 
 סך הכל

 
,000988 

 

 

14,000 (0,0002) 

 
 
 
 

   .37 שאלה פתרון 

 
 2017השקעה בניי"ע הרמוניה לשנת  -א
 
 

 ₪  2,130,000 – 31.12.2017סך השקעה בני"ע ליום      

 
 2018השקעה בניי"ע הרמוניה לשנת  -ב
 

 ₪  ,009,2693 – 31.12.2018סך השקעה בני"ע ליום       

 
 2018רווח מני"ע לחברת הרמוניה  לשנת  -ג

 

 ₪    005,092   -בגין ניירות ערך   2018סך הכל רווח לשנת             
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   .47 שאלה פתרון 
 

 

    ₪. 025,8  עתודה למס   .1
 
 

           25,625         :     8201לשנת  רווח הון .  2    
                       

 
 

   .57 שאלה פתרון 
 
 

         
 

 :8201חישוב עלות המכירות לשנת 
 

 X  735  570 = ₪ 418,950 מלאי פתיחה:      
 (X 465( + )650 X 1450( + )625 X 900 750) = ₪  1,853,750               קניות:

 
    3,550מלאי פתיחה +קניות ביחידות                                        מלאי סוף שנה:

 - 3,020       דותבניכוי מכירות ביחי                           
 530                    יחידות מלאי סוף שנה                           
              (391,000(                                           = )650 X 65( + )750 X 465) 

 
 (1,881,700)       -סך עלות המכירות 

           _________ 
  ₪ 610,300            -רווח גולמי 

                         ======        
 
 
 
 

   .67 שאלה פתרון 
 
 

 חברת "הכוכב הבא" משלמת בסוף כל שנה את הוצאות השכירות שהצטברו בגין אותה שנה. 

,ורשמה זאת ₪  80,000שילמה החברה במזומן את כל הוצאות השכירות בסך  2018בסוף שנת 

 ה נאותה. בדוח רווח והפסד בצור

 בהנהלת החשבונות  מזומןבכרטיס היחד עם זאת, החברה שכחה לתת ביטוי לתשלום 

 להוצאות השכירות ששולמו. 

 

 מהי השפעת הטעות על הדוחות הכספיים של החברה?

הטעות מעריכה ביתר את הנכסים השוטפים את הרווח הנקי ואת ההתחייבויות      .א

 השוטפות.

 ף של החברה.הטעות מגדילה  את היחס השוט .ב

 הטעות מעריכה בחסר את הנכסים השוטפים ומעריכה ביתר את ההתחייבויות השוטפות .ג

 והרווח הנקי.     

 הטעות מקטינה את היחס המהיר של החברה. .ד

 הטעות לא תשפיע על הדוחות הכספיים.   .ה


