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  1שאלה מספר 

 
 

 יש לחשב את המכירות בכל שנה - שלב א' .1

 )נתון( 1,000,000 – 2018מכירות 

 1,000,000*  1.5=  1,500,000 – 2019מכירות 

 1,500,000*  1.5=  2,250,000 – 2020מכירות 

 2,250,000*  1.5=  3,375,000=  2021מכירות 

 

 ניתן לחשב את עלות המכר בכל שנה, על סמך שיעור הרווח הגולמי. -  שלב ב'

 1,000,000*  50%=  500,000=  2018עלות מכר 

 1,500,000*  50%=  750,000=  2019עלות מכר 

 2,250,000*  50%=  1,125,000=  2020עלות מכר 

 3,375,000*  50%=  1,687,500 = 2021עלות מכר 

 
 חישוב מלאי ממוצע על פי נתון מחזור מלאי –שלב ג' 

 
 
 
 
 
 

 500,000/  4=  125,000=  2018מלאי ממוצע 

 750,000/  4=  187,500=  2019מלאי ממוצע 

 1,125,000/  4=  281,250=  2020מלאי ממוצע 

 1,687,500/  4=  421,875=  2021מלאי ממוצע 

 

 שם נתון "קניות" 2020 –חישוב מלאי פתיחה / מלאי סגירה בכל שנה, נתחיל ב  – 'שלב ד

כיון שעלות המכר גבוהה ב ₪.  125,000ההפרש בין הקניות לעלות המכר הוא  – 2020שנת 

 .125,000 –הרי שמלאי פתיחה גבוה ממלאי סגירה ב ₪  125,000 –

  ,250281+  125,000/  2=  343,750 – 2020מלאי פתיחה 

 343,250 – 125,000=  218,750 – 2020מלאי סגירה 

 

 2019= מלאי סגירה  2020מלאי פתיחה 

 343,750 – 2019מלאי סגירה 

 

 187,500*  2 – 343,750=  31,250 – 2019מלאי פתיחה 

 31,250 – 2018מלאי סגירה 

 

 2021= מלאי פתיחה  218,750 –)חישבנו(  2020מלאי סגירה 

 421,875*  2 – 218,750=  625,000 – 2021מלאי סגירה 

 עלות מכר =     מחזור מלאי 
 מלאי ממוצע               
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 2X  +0.15  *2X*  0.15*  11/  12=  )נתון( 57,500 – 2021פחת בשנת  .2

 X = 100,000עלות רכב אחד = 

 

 200,000*  0.15*  42/  12=  105,000 –פחנ"צ רכבי הנהלה 

 200,000*  0.15*  11/  12=  27,500 –פחנ"צ רכב המנכ"ל 

 132,500 –סה"כ פחנ"צ 

 400,000 – 132,500=  267,500 – 2021לות מופחתת רכבים ע

 

 נדרש להשלמת דוח רווה"ס:

 200,000*  0.15/  2=  15,000 – 2018פחת 

 200,000*  0.15=  30,000 – 2019פחת 

 30,000 – 2020פחת 

 

 : הלוואה שהתקבלה .3

 371 –ריבית לשלם )נתון( 

  168,000*  61 * 3*  1/  2,400=  12,810 –סה"כ ריבית להלוואה 

 60* 61/  2=  1,830 –סה"כ משקולות 

 12,810/  1,830=  7לכן, משקולת אחת שווה  

  53*  7=  371 – ריבית לשלם 1.1.2022 –ב 

 7( * 60+  59+  58+  57+ 56+  55+  54+  53= ) 3,164 – 2021 –הוצאות ריבית ב 

 2,800*  12=   33,600 –התחייבויות לז"ק(  –חלות שוטפת )למאזן 

 התחייבויות לז"א( –יתרת הלוואה לשלם )למאזן 

114,800  =33,600 – (2,800  *7 )– 168,000 

 

 ₪. 750,000של   2021השלמת יתרות במאזן מביאה לידי יתרת  סגירה לקוחות בשנת  א. .4

  2021מציאת יתרת פתיחה 

 3,375,000*  73/  365=  675,000 – 2021יתרת לקוחות ממוצעת 

 675,000*  2 – 750,000=  600,000 – 2021תיחה לקוחות יתרת פ

 ₪. 600,000 – 2020היא יתרת סגירה לקוחות  2021יתרת פתיחה לקוחות  

  

 600,000+  300,000/  2=  450,000 – 2020יתרת לקוחות ממוצעת  ב.

 450,000*  365/  2,250,000=      73   - 2020יחס ימי לקוחות בשנת  

 

ימי לקוחות ולכן המצב לא הוטב ולא  73 –הוא ללא שינוי  2020 –ו  2021היחס בשנת  .ג

 הורע.

 

  750,000נכסים שוטפים פחות מלאי =  .5

 750,000/  3=    250,000  - התחייבויות שוטפות

 250,000 – 33,600 – 371=  216,029 – 2021יתרת סגירה ספקים 
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6.  

 2021 2020 2019 2018 

 1,000,000 1,500,000 02,250,00 3,375,000 מכירות

 218,750 31,250 343,750 218,750 מלאי פתיחה

 312,500 1,062,500 1,000,000 2,093,750 קניות

 (31,250) (343,750) (218,750) (625,000) מלאי סגירה

 (500,000) (750,000) (1,125,000) (1,687,500) עלות מכר

 00,0005 750,000 1,125,000 1,687,500 רווח גולמי

 (15,000) (30,000) (30,000) (57,500) הוצאות פחת

    (3,164)  הוצאות ריבית 

 485,000 720,000 1,095,000 1,626,836 רווח נקי

 

7.  

 

 31.12.2021מאזן ליום 

  התחייבויות שוטפות  רכוש שוטף

 216,029 ספקים 750,000 לקוחות

 371 ריבית לשלם  625,000 מלאי סגירה

 33,600 הלוואה -ת שוטפת חלו  

 114,800 התחייבויות לז"א 267,500 רכוש קבוע

 1,277,700 הון עצמי  

 1,642,500  1,642,500 
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  10% –בסיסי דיווח – 2שאלה מספר 

 
 

בסיס  – 31.12.2020 

 מצטבר

 נקודות הסבר

 1 1,025,000=950,000+75,000 1,025,000 מכירות

    עלות המכר

   30,000 תיחהמלאי פ

 1 145,000=180,000-35,000 145,000 קניות

   (25,000) מלאי סגירה

סה"כ עלות 

 המכר

(150,000)   

   875,000 רווח גולמי

 1 730,000=500,000+230,000 ((730,000 הוצאות שכר

הוצאות 

 משפטיות

0 100,000-100,000=0 1 

 1 45,000=35,000+10,000 (45,000)  הוצאות חשמל

 X*(1-100/1000)=450,000 ((10,000 הוצ' פחת

X=500,000 

500,000*(20,000/1,000,000)=10,000 

2 

 1 47,500=30,000+17500 (47,500) הוצאות מימון

 1 450,000 450,000 מענק קורונה

 1 440,000=450,000-10,000 (440,000) הפסד הון

   52,500 רווח נקי
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  קבוע רכוש – 3 מספר שאלה

 

 :2021פחת שנתי   - שחףמשרד  .א

 חלק השנה שעד המכירה לשקד של רבע מהמבנה והריהוט:

 נקודה 0.5         מקרקעין 

 100,000  = 20,000  =0.04 x 500,00       +80,000  =2/3 X 0.04 X 3,000,000 

 נקודה X 400,000           0.5 0.125=  50,000ריהוט  

 נקודה X 210,000     0.5 0.333=  70,000  מחשבים

 של שחףמשרד פחת שנתי בגין כלל ה₪   220,000סה"כ 

 נקודה 0.5   שכן זה רק עד המכירה.₪  165,000מהפחת השנתי =   9/12ומזה 

 חלק השנה שאחרי המכירה לשקד של רבע מהמבנה והריהוט:

 נקודה 0.5     מקרקעין     

 75,000  = 15,000  =0.04 x 375,000       +60,000  =2/3 X 0.04 X 2,250,000 

 נקודה X 300,000           0.5 0.125= 37,500ריהוט  

 נקודה X 210,000        0.5 0.333=  70,000מחשבים  

 של שחף לאחר מכירהמשרד פחת בגין כלל ה₪   182,500סה"כ 

 נקודה 0.5  עד המכירה. שכן זה רק אחרי מו₪  45,625מהפחת השנתי =  3/12ומזה  

 ₪  210,625:  2021סה"כ פחת לשנת 

 

 :2021של שחף בשנת  רווח /הפסד הון  .ב

 שנים 4.5לגבי משרד וריהוט עברו 

 עלות מופחתת מבנה: 

 x 500,00       +80,000  =2/3 X 0.04 X 3,000,000 0.04=  20,000     =  100,000פחת לשנה     

 נקודות 1.5          ₪    3050,000משמע עלות מופחתת  ₪ ;  450,000שנים  4.5פחת נצבר ל

 עלות מופחתת ריהוט:

 X 400,000 0.125=  50,000פחת לשנה        

 נקודה 1              ₪        175,000משמע עלות מופחתת  ₪ ;  225,000שנים  4.5פחת נצבר ל

אבל נמכר רק רבע ולכן ₪ ,  3,225,000סה"כ עלות מופחתת של מבנה וריהוט )מחשבים לא נמכר( 

 ₪  806,250עלות מופחתת שנמכרה : 

 1,209,300   תמורה

 806,250עלות מופחתת     

 נקודה 0.5          ₪     403,050רווח הון     

 ₪   427,000=1,189,500-762,500)אם מחשבים בנפרד אז:  רווח הון מהמבנה 

 ₪ ( 403,050סה"כ רווח הון ₪      -23,950=19,800-43,750והפסד הון מהריהוט 
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 2022פחת לשנת  – משרד שקד .ג

 25*  26/  2=  325משרד      בסיס  

 חודשים( 3) 24חודשים( וחלק יחסי של  9חלקים ) 25חלק יחסי של  -  2021שנת  

 793,000  =2/3 X 1,189,500           793,000+19500=812,500 

    (2,500  =325  /812,500) 

          61,875 = 812,500 X 325  ( /24*3/12  +25*9/12  )     1 נקודה 

   8*  9/  2=  36בסיס    ריהוט 

 חודשים( 3) 7חודשים( וחלק יחסי של  9חלקים ) 8חלק יחסי של  2021שנת            

  (550  =36  /19,800) 

          4,262.5  =19,800 X 36  ( /7*3/12  +8*9/12    )      1 נקודה 

 3*  4/  2=  6מחשבים   בסיס 

 חודשים( 3) 2חודשים( וחלק יחסי של  9חלקים ) 3חלק יחסי של  2021שנת  

   (3000  =6  /18,000) 

 8,250  =18,000 X 6  ( /2*3/12  +3*9/12  )           1 נקודה 

 

  שקדמשרד ₪  5783,74.סה"כ פחת 
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  4שאלה מספר 
 
 

 
  'אחלק 

 
  96,600  :מחזור ממכירת המבורגרים טבעוניים         .1

 מכירות המבורגרים:        

  1200 המבורגר טבעוני

 1200*2 2400 המבורגר מבשר אדום

 2400*0.25 600 המבורגר מחזה עוף

 

600,96   =28*300 +18*900 +60*1200  

              

 לא אורגני  אורגני                   

   

 10,200: המחזור ממכירת המבורגרים מחזה עוף עם סלט סלקים מחומרים אורגניים .2

 

 ( 600: 4=  150עם סלט אורגני )  150המבורגרים מחזה עוף, מתוכם  600נמכרו 

10,200  =28*150   +40*150 

 

    1050:  מספר  הקילוגרמים של סלט סלקים צלויים שנמכרו    .3

 

 600+  2400+  1200=  4200: סך המבורגרים שנמכרו 

 4200* 0.25=  1050מספר ק"ג: 

 
 'בחלק 

 
. חלב אינו משמש חומר גלם והיחס ביו פירות לירקות כמצוין בסעיף אינו 5התשובה הנכונה היא 

 רלבנטי שכן הכל אורגני.
 

  ג'חלק 
 

 

    204.6  : תמורה משוקללת לשעת עבודה   

 
  50*  35%+  80* 65%=  69.5משוקלל  זמן        

          52              17.5 
 

  120* 35%+  300* 65%=  237מחיר משוקלל  
                                          195                 42 

 
 237*  60=   6204.תמורה משוקללת לשעת עבודה  

      69.5 
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 חלק ד'

 267,091אפית עוגת שמרים:     משקל הבצק המשמש ל .1

 

 551,880:  63=  8760מציאת שקי קמח נדרשים    

 8760*  55%=  4818שקי קמח עבור עוגת שמרים       

 

 לייצור עוגת שמרים  

 4818* 50= 240,900 קמח

 0.45*4818*0.75+0.55*4818*0.6 = 3216 שמרים

                                   1.25 *0.6     0.2+0.25 

 4818*  0.6= 2891 סוכר

 4818*  0.3=   1445 קינמון

 4818*  5=   24,090 שמן

 272,542 סה"כ 

מהבצק  2%
 לא שמיש

267,091  =0.98 *272,542 

משקל בצק 
 סופי לאפיה

267,091 

 

 התרומה נעשית לאחר שהעוגות נאפו. לא תשתנה. 1התשובה לסעיף  .2
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  התאמות – 5שאלה מספר 

 30.06.2021ליום  בנקא. התאמת 

 העסקבספרי   
 בש"ח

 הבנקבספרי 
 בש"ח

 זכות חובה זכות חובה פרטים פעולה

  70,820 59,500  30.6יתרה ל  

  5,000   244המחאה  1

   900  3סטורנו הפקדה מס  2

   600  עמלת חודש מאי  3

    3,000 העברה מלקוח 4

  1,980   קניית סחורה 5

  2,000 4,000  263המחאה  6

   4,200  7,532המחאה  7

 14,000    4הפקדה  8

  800 400  עמלה יוני 9

  3,000 69,600 80,600 14,000 

  66,600   66,600 

  69,600 69,600 80,600 80,600 

 

 

 :פקודות יומן

 900קופה    'ח  .1
 900 עו"ש 'ז

 

 600בנק    'ח' הוצ  .2
 600עו"ש    'ז

 
 3,000ח' עו"ש    .3

                     3,000ז' לקוח                       
 

 
 4,000 ח'  ספק .4

                      4,000עו"ש    'ז
 
 

 8,400ח'  קניות    .5
  4,200ז' עו"ש              
 4,200בעלים                               

 
 

 400 בנק   'ח' הוצ .6
 400עו"ש   'ז
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  %15 –עלות המכר – 6שאלה מספר 

     
 

 1נדרש 

  120,000  -  31.12.2021 - מלאי סופי ל

 

 24,000 -מוסיקה לריקודי עם   

24,000  =96,000 - 120,000  

 

  1,000 –להקת הסלעים המתפוצצים 

1,000  =2  *500  

 

  95,000 –מוצרים אחרים 

 

 156,000                            י.פ   

 1,969,000                        קניות  

 (2,000,000)               עלות שנמכר

 (30,000העברה לרכוש קבוע   )

 95,000מ.ס                             

 

 2נדרש 

 96,000רווח גולמי    192,000מכירות 

 

 

 3נדרש 

 1500גולמי   הפסד    1,500מכירות 

 

 4נדרש 

 1,000,000רווח גולמי    3,000,000מכירות  

 

 5נדרש 

 'ג תשובה
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 20% –נושאים כללים – 7שאלה מספר 

 
 נקודות( 6)  7.1פתרון שאלה  

 
 

 ₪. 500,000 –קבלת הלוואה 
 

 , כל חצי שנה על יתרת הקרן הבלתי מסולקת.1.7.19 -לשנה המשולמת החל מ 4%ריבית  
 

 9201הוצאות מימון לשנת  א.
 
1) 1.7.19 10,375 = 4.15  x %2  x 500,000 

 4     הוצאות ריבית 
 
2) 31.12.19 11,125 = 4.45  x %2  x 500,000 

 4     הוצאות ריבית 
 
 ( x  500,000  4.45)  -  500,000 = 56,250 הפרשי שער (3

 4           2019שנתיים  
  

 נקודות( 2)       77,750   סה"כ:
                    ======= 

 
 
 
 

 31.12.19 -יתרת הלוואה ל ב.
 
 x 500,000 4.45 = 556,250  יתרת קרן ( 1

                                 4 
 
 (    ריבית שנצברה 2

 לחצי השנה  
 31.12.19-1.7 11,125 

 
 1,000,000(   הלוואה חדשה          3
 

 נקודות( 2)     1,567,375    
            ========= 

 
 
 
 

 2021החזר שנתי בגין ההלוואה המאוחרת לשנת ג.  
 
 

 x   %5      x      1,000,000  5.1 =    57,303.4 הוצאות ריבית               .1
                                              4.45 

   
          

 
 ( x  1,000,000  5.1)   -  01,000,00 =    62,500                   הפרשי שער .2       

 4.8                                     2021שנתיים         
                                                                                         

 נקודות( 2)     119,803.4  סה"כ:                         
                                       ======= 
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 נקודות( 4) .27שאלה      
 
 
 

 : 2020תזרים מזומנים מפעילות מימון לשנת  .1
 

 
 (350,000ושולם באותו יום                        ) 11/2020דיבידנד שהוכרז               

 
 400,000     קבלת הלוואה מהבנק              

 
 (300,000)                  2020ולם בשנת דיבידנד שהוכרז שנה קודמת וש 

 
 370,000     תמורה מהנפקת מניות 

 
 299,000    תמורה מהנפקת כתבי אופציה 

 
    419,000       סה"כ 
        ===== 
 נקודות( 2)                  

 
 
 
 
 

 : 2020תזרים מזומנים מפעילות השקעה לשנת  .2
 

 
 (90,000)     2020רכישת ציוד  

 
 (40,000)    מתן הלוואה למנהל החברה

 
 (180,000)     רכישת מותג במזומן

 
 220,000     מענק השקעה שהתקבל

 
 22,000                               תמורה ממכירת רכב 

 
                   (68,000)                  סה"כ

                 ====== 
 נקודות( 2)                              

 

 
 נקודות( 3)   .37שאלה 

 
 

 31.12.20                   חברת פיצי                      

 20,000     מניות רגילות ערך נקוב ₪ 1כל המניות  

 10,000  צוברות ומשתתפות 18%מניות בכורה                

 5,000  צוברות ולא משתתפות 15%מניות בכורה    

 5,000 לא צוברות ולא משתתפות 12%בכורה  מניות   
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 1.1.17  -לראשונה מיום ההקמה  ₪ 50,000חולק דיוידנד    : 31.12.20

 

 צובר ומשתתף 18%בכורה  .1
                               7,200  =4 X 1,800  =  18% X 10,000 
                     =====  
  

 X 750 =  15% X 5,000 4=    3,000צובר ולא משתתף   15%בכורה  .2
     ===== 
       

 X 5,000 12%   =  600לא צובר ולא משתתף    12%בכורה  .3
             ====    
    _____________________________     
   39,200נותר לחלוקה        
       --------- 

 
  מניות רגילות ערך נקוב ₪ 1       20,000               מניות רגילות   
             
 מניות רגילות ערך נקוב ₪ 1       10,000             משתתפות 18%בכורה   

 
 
 1:    2יחס          

  
 

 39,200        : ולכן    
      -------- 

  
 

      
     2   1 
     3   3 
 בכורה   רגילות     

 
 

                  26,133.33  13,066.66 
            ========   

 
 
 

 

 נקודות( 2)   .47שאלה 

 

 170,000בדוח רווח והפסד                     שכירותסך הוצאות 

   3,000( =  18000 - 15,000פחות השימוש בהוצאות  מראש )

 

 ש"ח. 167,000ג.   
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 נקודות(  2)  -  .57שאלה  

 

  1,2,4,5משפטים   -  סעיף ב'
 

 
 

 נקודות( 3) .67פתרון שאלה 
 

 מס הכנסה
 180,000עלות היסטורית                                         

   180000*     7=                26,250פחת נצבר                                                    
                     12          4 

      153,750                31/12/2019עלות מופחתת ליום 
     -------- 

 
 ספרים

 180,000עלות היסטורית                                         
   180000*     7=                17,500פחת נצבר                                                    

                     12           6 
      162,500               31/12/2019ות מופחתת  ליום על

     -------- 
 א.

 8,750סך ההפרש                                                 
 20%שנת ההיפוך                                               

    נקודות( 2) 1,750              31/12/2019סך עתודה למס ליום 
                         =====  

 
 

 ב.
 ספרים

 180,000עלות היסטורית                                         
  180000*    1+    7=             47,500פחת נצבר                                                    

                               12                  6 
    נקודה( 1)   132,500               31/12/2020עלות מופחתת ליום 

                             =====      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


