
 פתרון הבחינה בחשבונאות 

 

  1שאלה מספר 

  :היחס השוטףא.  .1
 

2018 2017 2016 

2.14  =225,000 

            105,000 

2.049  =250,000 

              122,000 

1.99  =245,000 

            123,000 

 
יש כי  המגמה המסתמנת היא של עלייה מתונה ביחס השוטף המביאה לכדי מסקנה

 בטווח הקצר.כלכליים כושרה של החברה להתמודד עם משברים שיפור ב
 

 :היחס המהיר  .ב
 

2018 2017 2016 

1  =105,000 

       105,000 

1.31  =160,000 
    122,000 

1.5  =185,000 
    123,000 

 
המגמה המסתמנת היא של ירידה ביחס המהיר המביאה לכדי מסקנה כי ישנה הרעה 

 רים כלכליים בטווח הקצר. בכושרה של החברה להתמודד עם משב
 סך הנכסים השוטפים ללא המלאי שווה לסך ההתחייבויות השוטפות. 2018בשנת 

 
במכלול השיקולים של היחס השוטף והיחס המהיר ניתן לראות כי העלייה ביחס  .ג

השוטף נובעת מהעלייה במלאי, כאשר למעשה חלה ירידה בכושר ההתמודדות של 
 וח הקצר וישנה ירידה בנזילות החברה. כלכליים בטו החברה עם משברים

 
 מזומנים ושווי מזומנים + ני"ע סחיריםרמת נזילות מיידית  =  .ד

 התחייבויות שוטפות
 

2018 2017 2016 

0.333  =35,000 

             105,000 

0.53 =65,000 
  122,000 

0.69   =86,000 
    123,000 

 
 

 (70,000+  95,000/ ) 2=  82,500 - 2018. ממוצע לקוחות  א .2
 

 82,500/  1,500,000*  365=  20.07 –  2018 –יחס ימי לקוחות ב      
 

 (95,000+  99,000/ ) 2=  97,000 – 2017ממוצע לקוחות      
 

 97,000/  1,200,000*  365=  29.5 – 2017 –יחס ימי לקוחות ב      
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מוצע שניתן . מהירות המחזור של הלקוחות מודדת את מספר ימי האשראי המב.
ללקוחות. ככל שמהירות המחזור יותר גדולה, מספר ימי האשראי ללקוחות יותר 

 קטנים.
, הרי שבשנת  14.54מהירות המחזור של הלקוחות היה  2018לאור האמור, אם בשנת 

 מספר זה יהיה נמוך יותר. 2017
 
 

 על מנת למצוא יחס ימי ספקים, יש למצוא תחילה את הקניות.   .ג

 :2018יחס ימי ספקים בשנת       

 1,200,000+  120,000 – 90,000=  1,230,000 – 2018קניות       

 (82,000+  60,000/ ) 2=  71,000 – 2018ממוצע ספקים      

 71,000*  365=  21.069 –יחס ימי ספקים       

                  1,230,000 

 
 :2017יחס ימי ספקים בשנת      

 900,000+  90,000 –  60,000=  930,000 – 2017קניות  

 (93,000+  82,000/ ) 2=  87,500 – 2017ממוצע ספקים  

 87,500*  365= 34.34יחס ספקים =  
                   930,000 

 
 ד. 

 2018 2017 
 34.34 21.069 יחס ימי ספקים

 29.5 20.07 יחס ימי לקוחות
 
 

ניתן לראות כי יחס ימי הספקים גבוה באופן כללי מיחס ימי הלקוחות )אם כי לא 
בהפרשים גדולים(. יחס זה טוב לחברה בשל העובדה כי החברה מקבלת מהר יותר כסף 

 מהלקוחות מאשר היא משלמת כסף לספקים. הדבר גורם לצמצום עלויות המימון.
 
 

יעור הרווח התפעולי יורד למרות העלייה במחזור המכירות וברווח, נתון זה מעיד ש .ה
 על חוסר התייעלות של החברה.

 
 
 
 שיעור התשואה על ההון: .ו

 2018 2017 
שיעור התשואה 

 על ההון
%97.57 =261,000 
2/(285,000+250,000) 

%94.97 =227,000 
2/(250,000+228,000) 

 
 

 יר והיחס השוטף יגדלו כיון שהמונה גדל יותר מהמכנה ולכן היחס המה – תשובה א' 2.1
 סך היחסים יגדלו.             

 
 התשואה על ההון תקטן כיון שהרווח הנקי קטן )בשל הוצאות המימון(,   – תשובה ב'  2.2

 הרי שהמונה קטן והמכנה נשאר ללא שינוי, לכן סך היחס יקטן.                         
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  ון החוזר נטו ייגדל כיון שהנכסים השוטפים  גדלו ואילו                           הה – תשובה א'  2.3

 ההתחייבויות השוטפות נותרו ללא שינוי או שגדלו בסכום נמוך                
 מהגידול בנכסים השוטפים.                          

 

 

  10% –בסיסי דיווח – 2שאלה מספר 

 

 סעיף א'
  750,000              מלקוחותהכנסות    

הוצאות לחברת הגובה המהיר   
 (12,000)               בע"מ

  5,000                  הכנסה שלא נרשמה  
  743,000              2019הכנסה לשנת   
  

 סעיף ב'    
   

   נתון   
על בסיס 

 מצטבר

  315,000            15,000          300,000              מכירות

  25,000                25,000                מלאי פתיחה

  110,000           (40,000)         150,000              קניות

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

 (85,000)            40,000         (125,000)             עלות המכר

  230,000            55,000          175,000              רווח גולמי

 (11,000)           (6,000)          (5,000)                 הוצאות פחת

 (23,000)            2,000           (25,000)               הוצאות לימודים

 (4,000)             (3,000)          (1,000)                 הוצאות פרסום

 (38,000)           (7,000)          (31,000)               סה"כ הנהלה וכלליות

  192,000            48,000          144,000              רווח תפעולי

 (20,000)           (20,000)           -                        הוצאות מימון

    

  91,000              91,000            -                        רווח הון 

  263,000            119,000        144,000              רווח נקי
 
 

  קבוע רכוש – 3 מספר שאלה

 
 2018שנת הוצאות פחת 

 
 24,000=  1,200,000/25/2הוצאות פחת משרד בתל אביב 

 20,000=  400,000/10/2הוצאות פחת הציוד בתל אביב 

 הוצאות פחת משרד ברמת גן 

2/(25*26 = )325          25/2/325 =0.03846 

1,500,000*0.0385  =57,692 
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 הוצאות פחת מחשבים ברמת גן

2/(4*3 = )6      3/2/6  =0.25 

15,000*0.25  =3,750 

 הוצאות פחת ריהוט משרדי ברמת גן

2/(11*10 = )55    10/2/55  =0.0909 

150,000*0.0909  =13,636 

 הוצאות פחת תמונה/יצירת אומנות ברמת גן

2/(21*20 = )210    20/2/210  =0.0476 

500,000*0.0476  =23,810 

 ש"ח 142,888מרמת גן =  98,888מתל אביב + ₪  44,000סה"כ 

 

 2019 שנת הוצאות פחת

 הוצאות פחת משרד ברמת גן 

2/(25*26 = )325           2/325/(25+24=)0.07538 

1,500,000*0.0754  =113,077 

 הוצאות פחת מחשבים ברמת גן

2/(4*3 = )6      3+2/2/6  =0.41667 

15,000*0.4167  =6,250 

 הוצאות פחת ריהוט משרדי ברמת גן

2/(11*10 = )55    10+9/2/55  =0.1727 

150,000*0.1727  =25,909 

 ת פחת תמונה/יצירת אומנות ברמת גןהוצאו

2/(21*20 = )210    20+19/2/210  =0.09286 

500,000*0.0929  =46,428 

 ש"ח 191,661  - 2019סה"כ הוצאות פחת שנת 

 
 :2018רווחי הון 

 1,200,000עלות  -משרד בתל אביב  

 384,000=   8/25* 1,200,000שנים  8פחת נצבר 

 816,000עלות מופחתת 

 1,500,000 – 816,000=  684,000ון   רווח ה

 400,000עלות  -ציוד מהמשרד בתל אביב  

 320,000=  8/10*  400,000שנים  8פחת נצבר 

 80,000עלות מופחתת 

 80,000הציוד נתרם ללא תמורה ולכן כל העלות המופחתת תרשם כהפסד הון  –הפסד הון 

 ₪  604,000רווח הון נטו של 
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 :2019רווח הון 

  500,000 תמורה

 429,766=  500,000 – 23,810 – 46,424עלות מופחתת              500,000עלות 

 ₪  70,234=  500,000 – 429,766רווח הון    

  

                                      
  4שאלה מספר 

 

 חלק א'

 מציאת שקי קמח נדרשים לאפיה:

 480,000:  6=  80,000קמח לבן:    3:2:1היחס 

 80,000:  46=  1739 קמח לבן

 160,000:  92=  1739 קמח כוסמין

 240,000:  138=  1739 קמח ללא גלוטן

 

 :לאפיה  מציאת משקל בצק )בק"ג( נדרש

 בייגלה ללא גלוטן לייצור בייגלה בריאותי לייצור בייגלה רגיל  

 1739*50=86,950 1739*50=86,950 1739* 50= 86,950 קמח

 = 563 שמרים

0.3*1739*0.36+0.6*1739*0.4 

469= 

0.25*1739*0.3+0.6*1739*0.4 

188 = 

0.1*1739*0.12+0.6*1739*0.4 

 -       -               0.62* 1739= 1078 סוכר

 1739*22= 38,258 1739*20= 34,780 24*  1739=  41,736 מים

 -        -                0.9*  1739=  1565 מלח

 -         1739*4= 6,956 _   שמן

 125,396 129,155 131,892 סה"כ 

מהבצק  2%
 לא שמיש

129,254  =0.98 *131,892 126,572 =0.98 *129,155 122,888 =0.98 *125,396 

משקל בצק 
 סופי לאפיה

129,254 126,572 122,888 
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 מציאת מחזור:

 

 1,032,259+  1,197,914+875,157=  3,105,330   :סך המחזור שצ"ל

 

  3תשובה  - בחלק 

 

  התאמות – 5שאלה מספר 

 

 31.1.2019ליום  ספק לקוחא. התאמת 

ספק וולטרס בספרי   
 בש"ח

 לקוח יאריסבספרי 
 בש"ח

 זכות חובה זכות חובה פרטים תאריך

 3,480   19,400 31.1.19יתרה ליום  

 12,400   12,400 קניה/מכירה סטורנו 10.1

  7,380 16,400  רישום סכום שגוי 13.1

 1,200    חיוב ספק אחר 14.1

   5,000  העברה בנקאית 30.1

  700 1,400  הנחה 31.1

  31,800 22,800 8,080 17,080 

  9,000 9,000  יתרה נכונה 

  31,800 31,800 17,080 7,0801 

 

 

 :פקודות יומן

 

 12400ח  לקוח  10.1
 12400ז מכירות 

 
 12400ח' קניות  10.1

 12400ספק  ז                        

 בייגלה ללא גלוטן בייגלה בריאותי בייגלה רגיל 

כמות 

 שיוצרה

1,077,117=0.12  :129,254 904,086 =0.14 :126,572 792,826=0.155 :122,888 

 )נמכר(       792,826* 70%=  554,978

 554,978* 65%= 360,736 904,086* 65%=  587,656 1,077,117* 65%=700,126 יחידים 

 554,978*35%= 194,242 904,086*  35%=  316,430 1,077,117* 35%=  376,991 מכולת

סך 
מכירות  
 ליחידים

630,113 =0.9*700,126 881,484  =1.5 *587,656  721,472=2 *360,736 

סך 
מכירות 
לחנויות 

 מכולת

245,044 =0.65*376,991 316,430  =1  *316,430 310,787 =1.6 *194,242 

סך 
 מכירות

875,157 =630,113+245,044 1,197,914 = 

 316,430  +881,484  

1,032,259=721,472+310,787 
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 7380ח  ספק   13.1
 7380  ז קופה

 
 16400  קופהח'  13.1

 16400                  לקוח ז 
 

 2400קניות  ח' 14.1
 1200ז' ספק וולטרס                     
           1200ז ספק בלאק                     

 
 5000 ח'  עו"ש   30.1

 5000לקוח  ז 
 

 5000 ח'  מכירות   30.1
  5000עו"ש                      ז 
 
 

 700ספק   ח' 31.1
 700ז' הנחה מספק                                  

 
 1400     הנחה  ללקוח ח'  31.1

      1400ז' לקוח                       
 
 
 

  15% –עלות המכר – 6שאלה מספר 

 
 חלק א

1  109.25  =*0.95 1.17  /2.691  *50    54.2%  =109.25  /59.25 

 )כמות הספרים שנרכשה( 1,200,000/  50=  24,000  2

 1,982,600  =3  /2 *115 *0.5  *0.4  *24,000 +115 *0.3  *24,000  +0.95  *115  *0.3 

*24,000 

3  240,000  =20%  *1,200,000 

4  1,022,600  =960,000 -1,982,600   106.5%  =960,000  /1,022,600 

5  10.2%  =2,208,000 /( 184,000  +41,400) 

 

 

 חלק ב

108.69    =x *0.4  +109.25 *0.3  +115  *0.3 

41.39  =x0.4 

103.47 =x 

 

10%  =115 /11.52 

 

 חלק ג

 וח הגולמי יוקטנו , מלאי הסגירה יקטן ובהתאם לכך עלות המכר תגדלהמכירות והרו
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 20% –נושאים כללים – 7שאלה מספר 

 נקודות( 5) 7.1פתרון שאלה 

 
 

 חישוב ההון העצמי :
 

 כ____        תאריך                     הון                 קרנות              עודפים                       סה"              

 90,000       76,000        14,000רגיל          1/1/2015             

 30,000                                              25,000              5,000       5%בכורה                            

             31/12/2018             19,000            101,000        1,640,000                   1,760,000 

 60,000                                            40,000             20,000  8%בכורה   01/01/2019             

             01/03/2019             (4,000 )                  (4,000 ) 

             01/07/2019             20,000            160,000                                          180,000                 

             30/09/2019                      (250,000(                 )250,000          ) 

             15/11/2019                                   30,000          (30,000  )      ------ 

             01/12/2019                                   120,000           (120,000                    )------ 

             31/12/2019                                                           (80,000               )    (80,000         ) 

 830,000                    830,000                                                    2019רווח נקי ל              

 

                                        

 2,496,000                 1,990,000             451,000            55,000סה"כ                                 

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

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

 

 

 

 80,000₪              :2019ק בשנת דיבידנד שחול .4 

 5*   5,000*  %5=  ₪(1,250)   קיבלו 5%מניות בכורה    

 20,000*  %8=  ₪(1,600)   קיבלו 8%מניות בכורה                 

     77,150₪                נותרו לבעל מניות רגילות  

       ===== 

 נקודה(              1)       
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 נקודות ( 4)  7.2ון פתר
 
 

 נקודות ( 2)  'אשאלה 

 2019איזה/אילו מן האירועים הנ"ל משפיע/ים על דו"ח תזרים מזומנים מפעילות השקעה לשנת 

 של חברת "לאקי" ?

 

 בלבד. 6-ו 4א . אירועים 

 בלבד. 8-ו 4ב . אירועים 

 בלבד. 7-ו 5ג.  אירועים 

 בלבד. 8 -ו   7, 5  ד  אירועים

 בלבד. 7 -ו   6, 3  ה  אירועים

 

 

 נקודות ( 2)  'בשאלה 

איזה/אילו מן האירועים הנ"ל משפיע/ים על סך התזרים נטו מפעילות שוטפת בדו"ח תזרים 

 של חברת "לאקי" ? 2019מזומנים לשנת 

 

 בלבד.  4 -ו   3, 2 ,1 א . אירועים

 בלבד.  8 -ו  5,  4,  3, 2 ב . אירועים

 בלבד.  8 -ו   7,  4,  2 ג.  אירועים

 בלבד. 4 -, ו  3,  2 ד. אירועים

 בלבד.  8 -ו   4,  3, 2 ה. אירועים

 
 

 נקודות ( 4)    7.3שאלה 

 

 עתודה למס.   1
 

 480,000 –בסיס  להפחתה 
 

 : 31/12/2018יתרת עלות מופחתת ליום 
 

 480,000             -       120,000=                  360,000שנים (              10עלות מופחתת חשבונאית ) 
            

 
 480,000         -          136,000=                   344,000שנים (               5עלות מופחתת לצורכי מס ) 

 
 16,000הפרש                                                              

        * 
 20%שיעור המס                                              

 
 נקודות ( 2)       3,200      עתודה למס                      

                                                                        ==== 
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      2019רווח הון  לשנת .  2    
 

 490,000-10000=         480000                       תמורה          
 

 480,000עלות היסטורית                             
     - 

 (126,545( *       פחת חשבונאי                 
                        

   353,455      עלות מופחתת           
 

 נקודה ( 1)       126,545                    רווח הון           
                                               ===== 

                       
* 

 2017פחת שנת 
                                                    36363.6      =5      *10      *480000 

          12       55    
 2018פחת שנת 

                                                    83636.4      =5      *9      *480000       +7      *10      *480000 
          12      55                            12      55 
      

 2019פחת שנת 
                                                    6545.5      =1      *9      *480000 

        12       55    
 

         -------------- 
             126,545 

 
 () חשבונאי  2019פחת לשנת .  3  
 

 480000*      9*      7+       480000*      8*      5=           74,909     נקודה ( 1)                          
           ====      12      55                            12      55 

 
 

 נקודות(  3)   7.4פתרון שאלה 
 
 

 לשנה(. ₪120,000  ) 840,000שנים בסך:  7 -שכירות ל  1.7.19
 

 ( 210,000תשלומים של   ₪3. ) 630,000שולמו בפועל  – 12/2020עד 
 

 x 120,000  6=    60,000   –השתמשנו חצי שנה   2019שנת 
          12 

 
 120,000  -שנו כל השנה השתמ  2020שנת 

 
 

 2020עד סוף   180,000   -סך ההוצאות שנדרשו בדוחות 
 
 
 

 630,000 – 180,000 = 450,000 31.12.20 -ולכן ההוצאה מראש ל
                                                         =====       
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 נקודות( 2)    7.5 פתרון

 

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

                        
 נקודה( 1מהם המאפיינים האיכותיים העיקריים בדוחות הכספיים? )         

 
 א.בסיס מצטבר, עסק חי, שמרנות, גילוי נאות.                  

 ב. בסיס מצטבר, עסק חי, עקביות, זהירות.                  

 מובנות, רלוונטיות, מהימנות והשוואתיות.ג.                   

 ד. יכולת חיזוי, מהימנות, השוואתיות, שמרנות.                  

 ה.  מובנות , מהימנות , השוואתיות , גילוי נאות.                  
 

 

              
 אלף 400השנים האחרונות ברציפות ,סכום של  5 -חברת " טל  בע"מ " הפסידה ב     .2        
 אלף ש"ח בכל שנה. 500עד                           

 
 נקודה( 1)מנתונים אלה ניתן להסיק בוודאות כי:                  

 
 שלילי.א.   סעיף העודפים של החברה חייב להיות                      

 ב.   ההון העצמי של החברה חייב להיות שלילי.                     

 ג.    לחברה בהכרח אין מזומנים בקופה.                     

 ד.    לחברה בהכרח  יש יותר הלוואות מאשר הון עצמי.                     

 כל התשובות שלעיל אינן נכונות.ה.                         

 
 

 נקודות( 2)  -  7.6שאלה  פתרון 

 

 להלן מספר משפטים הקשורים לגבי התחייבויות של חברה:

 .חודשים לאחר תקופת הדיווח 12מועד הסילוק של ההתחייבות יחול במהלך  .1

 חודשים. 15הלוואה שנלקחה לתקופה של   .2

 החברה מצפה לסלק את ההתחייבות במהלך המחזור התפעולי הרגיל שלה.  .3

 . זיקה את ההתחייבות בעיקר לצורך מסחרהחברה מח .4

 איגרת חוב שהחברה הנפיקה. .5

 

 
 התחייבות שוטפת?מה מבין המשפטים לעיל עונה תמיד  להגדרה של 

 
 2,3,4משפטים     .א

   1,2,3משפטים     .ב

 1,3,4,5משפטים  .ג

  1,3,4משפטים     .ד

 כל המשפטים עונים  תמיד להגדרה של התחייבות שוטפת .ה


