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 2020מועד קיץ  –פתרון הבחינה בחשבונאות 

  1שאלה מספר 

 
 

 .אפס, אזי מלאי הסגירה הוא 1אם היחס המהיר והיחס השוטף הוא  – 2017שנת            .1
 לכן: קניות = עלות מכר         
 876,000/  80%=  1,095,000 – 2017מכירות בשנת          

 
 2,395,312/  80%=  3,421,874 – 2018מכירות בשנת  – 2018שנת 

 : 2018קניות בשנת         
 600,000*  1.5=  900,000רכוש שוטף:  -על פי היחס השוטף        

 600,000*  1.25=  750,000רכוש שוטף פחות מלאי :  –על פי היחס המהיר         
 900,000 – 750,000=  150,000 – 2018מלאי סגירה                      

 2,395,312+  150,000=  2,545,312 – 2018קניות  בשנת         
 

 2,555,000/  40%=  6,387,500 – 2019מכירות בשנת  – 2019שנת 
 : 2018קניות בשנת         

 500,000*  2=  1,000,000רכוש שוטף:  -על פי היחס השוטף        
 500,000*  1.6=  800,000רכוש שוטף פחות מלאי :  –על פי היחס המהיר         
 1,000,000 – 800,000=  200,000 – 2019מלאי סגירה         
 6,387,500 – 2,555,000=  3,832,500עלות המכר =         
 3,832,500+  200,000 – 150,000=  3,882,500 – 2019קניות בשנת         

 

 
 

 365י.ס. ספקים *  –ממוצע י.פ ו יחס ימי ספקים   =        .2
 קניות             

 
                     

             876,000*  30/  365=  72,000*  2=  144,000  - 2017יתרת סגירה ספקים 
 

   נתון –עלות מכירות  – 2018שנת 
 1חושב בסעיף  –קניות                     

 
 2,545,312*  04=  278,938*  2 – 144,000=  413,876   - 2018יתרת סגירה ספקים 

                365 
 

 נתון -רווח גולמי  – 2019שנת 
 1חושב בסעיף  –עלות המכר         

 1חושב בסעיף  –קניות                     
 3,882,500*  03=  319,110*  2 – 413,876=  224,344 – 2019יתרת סגירה ספקים 

           365 
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3. 

 2019 2018 2017 

    רכוש שוטף
 xxx xxx xxx מזומנים ושווי מזומנים

 xxx xxx xxx לקוחות
 --- 150,000 200,000 מלאי

 100,000 150,000 200,000 רכוש קבוע
 900,000 1,050,000 1,200,000 סה"כ אקטיב

 xxx xxx xxx אשראי לזמן קצר
 ? ? ? ספקים

 800,000 600,000 500,000 התחייבויות שוטפות

 10,000 10,000 10,000 הון מניות
 90,000 440,000 690,000 עודפים

 100,000 450,000 700,000 הון עצמי

 900,000 1,050,000 1,200,000 סה"כ פאסיב

 
 1,095,000*  10%=  109,500 –רווח נקי             – 2017שנת 

 109,500  =             2.19           - 2017תשואה על ההון 
                             2 ( /100,000  +0) 

 
 3,421,875*  15%=  513,281 –רווח נקי            – 2018שנת 

 
 513,281=                             1.86           - 2018תשואה על ההון 

                                                                          2/ (450,000 +100,000) 
 

 6,387,500*  20%=  1,277,500 –רווח נקי            - 2019שנת 
 

 1,277,500=              2.22   - 2019תשואה על ההון 
2 / (700,000 +450,000) 

 
 אם המונה קטן והמכנה גדל הרי שהתשואה על ההון תקטן.   .4
 
5.  
 2019 2018 2017 

 656,000 186,124 275,656 ראשראי לזמן קצ
 144,000 413,876 224,344 ספקים

 800,000 600,000 500,000 התחייבויות שוטפות

 
 ניתן לראות כי בשלב פתיחת העסק, קרן לקחה הלוואות בסכום ניכר.  - 2017בשנת 
עם גידול הכנסות העסק היחס השוטף והיחס המהיר השתפרו, יחס ימי הלקוחות,  - 2018בשנת 

ויחס ימי הספקים גדל,  2017כלומר קבלת הכסף מהלקוחות היתה מהירה יותר ביחס לשנת 
 עובדה אשר תרמה לצמצום הוצאות המימון.

יש גידול בהוצאות המימון הנובעת מירידה ברמת הנזילות בעסק וכן בבעייתיות  – 2019בשנת 
 מסוימת כאשר יחס ימי הלקוחות והספקים זהים.
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 מהירות מחזור הלקוחות מודדת את מספר ימי האשראי הממוצע שניתן   - תשובה א'.  6.1
 ללקוחות.         
 ככל שמהירות המחזור יותר גדולה, מספר ימי האשראי ללקוחות קטנים יותר.    
 ימי אשראי ללקוחות וגבייה מהירה     לכן, עלייה במהירות מחזור הלקוחות מעידה על פחות    
 יותר של הכספים.    

 
 תשובה ד' נכונה 6.2

 תשובה ה' נכונה 6.3

 ' נכונהדתשובה  6.4
 
 
 

  10% –בסיסי דיווח – 2שאלה מספר 

 
 :פתרון

 בסיס מזומן בסיס מצטבר   סעיף

1 
הכנסות ממכירת 

  5,000,000     4,000,000    ברכות

2 
הכנסות ממכירת 

 7,500 10,000 גלידות

  162,500        162,500       פחת 3

(37,500) (37,500)        הון רווח/הפסד 3  

 0  66,667          הוצאות מימון 4

 לא רלוונטי לא רלוונטי דיבידנד  5

 22,000 22,000 הכנסות משכירות 6

6 

רווח הון ממכירת 
מבנה/הכנסה 

 200,000 200,000 מתשלומים
 
 

  קבוע רכוש – 3 מספר שאלה

 חברת המעטפת. –חלק א' 
 : 2020א' לתום  ערכה המופחת של מכונה (1

135883  =150000-14117 
55000  =21 ( /6/12*5  +6 * )135883 
 נק' 1   150,000 – 55000= 95000

 

 אורך החיים של מכונה ב' : (2
180,000  =204000-24000 

174000 – 204000  =X  /1.5  *180000 

30000  =X  /270000 

9  =X      1 'נק 

 
 

 : 2021נת סך הוצאות הפחת בגין המכונות לש (3
29,117  =21 ( /6/12 *4  +6/12 *5 * )136,883 
 נק' 1    180,000/  9=  20,000
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 חברת אחימאיר. –חלק ב 
  –חישובים מקדימים 

 מכונות
 למכונה 60000, שזה 120000סך עלות המכונות  .א

 זה לשנה.  8400שנים,  3זה ל 25,200מציאת שיעור הפחת:  .ב
7%  =8400/120000     

 מקרקעין
 מצטבר עד כה 48,000/600,000=   8%

    שיעור פחת לשנה  4%משמע 

 מחשבים
 X*  25%*  3=  225,000למציאת העלות    

300,000  =X 
     315,000עלות כולל גרט 

 
 :2021חישוב הוצאות הפחת לשנת  (1

 הוצ' פחת בגין הציוד
18,000  =15% ( *20,000 – 140,000)   

 הוצ' פחת בגין המכונות 
   60,000*  7%*  9/12=  3,150א'   מכונה

    60,000*  7%= 4,200מכונה ב'  
   80,000*  7%*  7/12=  3,267מכונה ג'  

 10,617סה"כ 
 (2/3הוצ' פחת בגין מקרקעין )רק בגין המבנה = 

24,000  =4%  *600000     
 הוצ' פחת בגין המחשבים 

    300,000*  25%=  75,000ישן     
   200,000*  25%*  6/12=  25,000חדש   
 100,000סה"כ 

 152,617:  2021סה"כ הוצ' פחת לשנת 
 

 :2022עלות מופחתת מחשבים לתום  (2
 315,000+  200,000=  515,000סה"כ עלות 

 225,000+  100,000+ 50,000=  375,000סה"כ פחת נצבר 
 נק' 1   140,000סה"כ עלות מופחתת 

 

 : 2021רווח הון ממכירת מכונה א'  ב (3
 60,000סך  עלות המכונה 

 60000*  7%*  3.75=  15,750פחת נצבר ליום המכירה 
 44,250עלות מופחתת ליום המכירה 

 70,000תמורת המכירה 
 נק' 1     25,750רווח הון 

 

 :2021התמורה ממכירת הציוד ב (4
 25%*140,000=  35,000( מהציוד  25%סך עלות רבע )

 (35,000-5000* ) 15%*  3.5=   15,750פחת מצבר בגין רבע מהציוד  
 19,250עלות מופחתת של רבע מהציוד 

 1,925רווח ההון 
 נק' 1  19,250+  1,925=  21,175תמורת המכירה 
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  4שאלה מספר  

 
 

  חלק א'
 17.5%הוא  25%-ל 10%אחוז הנחה משוקלל בין 

 
 145* 2600=  377,000הכנסות ממכירת משקאות חריפים    .1

 377,000/   82.5%=  456,970הנחות                      מחזור לפני מתן 
 450,250*  60%=  270,150עלות מכר                                           
 186,820רווח לפני מתן הנחות                         

 
 

 90* 5000=  450,000הכנסות ממכירת סיגריות   .2
 450,000/   82.5%=  545,454מחזור לפני מתן הנחות       
 450,250*  40%=  180,100עלות מכר                             
 365,354רווח לפני מתן הנחות           

 
 

  חלק ב'
 

 מציאת שקי קמח נדרשים:

 225,000:  5=  45,000קמח לבן:    4:1היחס 

שקי קמח לייצור פסטה בצבעים =  45,000:  37=  1216 קמח לבן

 180,000:  63=  2857 קמח כוסמת 1216*  40%=486

 

 מציאת משקל בצק )בק"ג( נדרש:

 לייצור פסטה בצבעים לייצור פסטה כוסמת  

 40%*1216*40=19,456 2857* 40= 114,280 קמח

 40%*1216*21= 10,214 19*  2857=  54,283 מים

 40%*1216*2= 973 _   בטטה ובזיליקום

 30,643 168,563 סה"כ 

מהבצק לא  3%
 שמיש

163,506  =0.97 *168,563 29,724 =0.97 *30,643 

משקל בצק סופי 
 לאפיה

163,506 29,724 

 

 
  163,506משקל בצק ששימש להכנת פסטה כוסמת     (1
 29,724משקל בצק ששימש להכנת פסטה בצבעים     (2
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 מציאת גידול במחזור (3
 פסטה צבעים 

 29,724:  0.3=99,080 כמות שיוצרה

 11* 12%* 99,080* 26%=34,004 גידול מכירות למעדניות

 17* 12%* 99,080* 60%=121,274 גידול מכירות ליחידים

 9* 12%* 99,080* 14%=14,981 גידול מכירות לארועים

 170,259 סך גידול במחזור

 
 

 א(  מציאת קיטון במחזור  (4

 פסטה צבעים 

 29,724:  0.3=99,080 כמות שיוצרה

 11* 88%* 99,080* 19%=182,228 גידול מכירות למעדניות

 17* 88%* 99,080* 19%=281,625 קיטון מכירות ליחידים

 99,397 סך קיטון במחזור

 

 ב( מציאת גידול במחזור

 פסטה כוסמת 

 163,506:  0.4=408,765 כמות שיוצרה

 20*  408,765* 10%=817,530 גידול מכירות ליחידים

 10*  408,765* 10%=408,765 קיטון מכירות לאירועים

 408,765 סך גידול במחזור

 

 

 פתרון (5

  30*  35%+  70* 65%=  56זמן משוקלל  
 

  43* 35%+  80* 65%=  67מחיר משוקלל  
 

 67*  60=   71.7תמורה משוקללת לשעת עבודה  
                 56 
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  התאמות – 5שאלה מספר 

 

 "ברבש"פרי בס  
 

 "בר סימן טוב"בספרי 
 

 זכות חובה זכות חובה פרטים פעולה

  62,700 12,300  31.1.15יתרה ליום  

 41,000   41,000 תשלום חוב 1.5

  40,000 60,000  מכורה / רכישה 8.5

 13,600  1,800  החזר 21.5

 15,500    לקוח אחר -מכירה   27.5

  500   ריבית 31.5

  41,000 74,100 103,200 70,100 

 33,100   33,100 יתרה נכונה 

  100,74 100,74 200,103 200,103 

 

 :"ברבשספרי " פקודות יומן

  42,000ח ספק    1.5

 42,000ז קופה                  

 60,000  קופהח    8.5
 60,000  ספקז   

 
 1,800   החזרח'   21.5

  1,800   ספק ז 
 

 
 ":בר סימן טובי "ספר פקודות יומן

 42,000ח  קופה    1.5
 42,000 ז לקוח

 
 20,000   קופהח'   8.5

 40,000 לקוח                
  60,000  מכירות ז 

 
 6,800   הנחהח'   21.5

 6,800החזר                    
     13,600ז' לקוח                     

  
  500ח מכירות    27.5

  15,500רוטו    ג                  
              15,500ז  לרוח ברבש                       
 

   500לקוח ח'    31.5
  500מכירות                     

                    500                   קופה ז 
 500הכנסות                             
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  %15 –עלות המכר – 6שאלה מספר 

     
 

  100,000/  2,500=  40מכירת קופסה  מחיר  .1

  2400( / 2+10= ) 20מחיר רכישת קופסה  

  ממחיר העלות. 100% – 20רווח 

  630,000+  270,000 – 900,000 –הכנסות  .2

 900,000*  80%=  720,000 –עלות מכר 

 100,000*  30%+  20*60+ 60*50=  34,200 –עלות חומרים שיוצרו  .3

 127,500+ 9,375=  136,875 –קניות מוצרים אחרים  .4

 )מסכות( 10,000)אלכוג'ל( +  10,200)אחרים( + 9,375=  29,575 -מלאי סופי .5

 50,000)תרופות(+ 180,000)אלכוג'ל(+ 50,000)אחרים( + 42,500=  322,500 -רווח גולמי .6

 )מסכות(

 

 

 20% –נושאים כללים – 7שאלה מספר 

 
 נקודות(  5)  7.1

 
 9.12.20131יתרת ההון העצמי ליום  .א

 
 הון מניות 

 רגילות
בכורה 

 א'
בכורה 

 ב'
   סה"כ עודפים קרנות

 בש"ח
 1,250,000 370,000 390,000 60,000 80,000 350,000 1.1.2019יתרה 

הנפקת מניות 
23.3.19 

160,000   190,000  350,000 

חלוקת הטבה 
50% 31.7.19 

 לרגילות

255,000    (255,000) ---- 

 ---- (101,000) 101,000    הקמת קרן הון

חלוקת דיבידנד 
11.12.19 
 לראשונה

    (360,000) (360,000) 

הכרזת דיבידנד 
31.12.19 

   80,000 (580,000) (500,000) 

 972,000 972,000     2019  רווח נקי

 6,0004 761,000 60,000 80,000 765,000 תוסה"כ יתר
 נקודה ( 1) 

1,712,000 
 נקודות ( 2) 
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 לראשונה:₪    0,00063דיבידנד    חלוקת  - 2019שנת         .ג
    
            בכורה ב'               בכורה א'        רגילות          
                                          006,3               8201 
    008,348          4,000               006,3               9201      
   =====          ------                      7,200 
 -------                                 נקודה (     1)    

                                                                                           
 
 הערה.  .ד
 שות לגבי חלוקת דיבידנד לבעל מנות בכורה:     גי 2מכיוון שיש                
 ישת המועצה לגבי חישוב הדיבידנד לבעלי מניות הבכורה הינהג               
 שניתן לקבל דיבידנד רק פעם אחת בשנה.               
 
 

            כיוון שקבלו כבר   31/12/2019בחלוקה של לא יקבלו  בעלי מניות בכורה ב' קיבלו 
   11/12/2019חלוקה  של ב

 דיבידנד.₪  200,7   2019בעלי מניות בכורה ב' קיבלו בשנת סה"כ 
                         ===== 

    נקודה (                                                                                                            1)                         

 
 
 נקודות(  4)  .27
 
 ₪. 1,200,000 –קבלת הלוואה   1.1.19 

 
 ,1.7.2019לשנה משולמת החל מיום  4%הריבית  

 כל חצי שנה על יתרת הקרן הבלתי מסולקת. 

 
 2019הוצאות מימון לשנת  א.
 
1) 1.7.19  26,057 = 3.8  * %2 *   1,200,000 

 3.5  ששולמו הוצ' ריבית 
 
2) 31.12.19 028,80 = 4.2  * %2 *    1,200,000 

 3.5  לשלם הוצ' ריבית 
 
 1,200,000*        4.2 -   1,200,000 =   240,000    הפרשי שער     (3

       3.5 
 

 נקודה ( 1)      294,857סה"כ הוצאות מימון         
               ====== 

 
   

 31.12.19יתרת החוב ליום    ב.
 
 1,200,000 * 4.2 = 440,0001,     יתרת קרן  (1

          3.5 
 
 28,800                31/12  - 1/7ריבית שנצברה לחצי השנה   (2
 

 נקודה ( 1)      1,468,800       
                 ======== 
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 2019הוצאות מימון לשנת  ג.
 
1) 30.6.19            25,714.3     =        3.75    *      %2            *  1,200,000 

 3.5                ששולמו הוצ' ריבית 
 
2) 31.12.19 28,800 = 4.2  *       %2  *           1,200,000 

 3.5  ששולמו הוצ' ריבית 
 
 1,200,000*        4.2 -   1,200,000 =   240,000הפרשי שער       (3

       3.5 
 

 נקודה (  1)      514.3,429סה"כ הוצאות מימון         
                ======= 

 
 31.12.19יתרת החוב ליום    .ד
 
 1,200,000 * 4.2 = 1,440,000     יתרת קרן  (1

          3.5 
 
 0                                                         ריבית שנצברה  (2
 

 נקודה ( 1)      000,401,4       
                 ======== 

 
 
 

 נקודות(  4) .37שאלה 

 
 

 :2019חישוב המכירות לשנת 
 

 80,000    סכום שהתקבל מהחייבים במזומן
 - 30,000  31.12.18חייבים לקוחות  התאמות חייבים לקוחות:

 + 20,000  31.12.19חייבים לקוחות     
 + 10,000 31.12.18מקדמות מלקוחות  התאמות מקדמות מלקחות:

 – 25,000 31.12.19מקדמות מלקוחות     
        _________ 

  ₪ 55,000 נקודות ( 2)    2019הכנסות ממכירות לשנת 
        ===== 

 
 :2019חישוב עלות המכירות לשנת 

 
 X  1,000  10 = ₪ 10,000 מלאי פתיחה:      

 (X 500( + )12 X 400( + )11 X 500 13) = ₪  16,800               קניות:
 

    2,400                    קניות                          מלאי סוף שנה:
 - 1,760       בניכוי מכירות                           
 640      יחידות מלאי סוף שנה                           
                (8,180                                         = )  (12 X 140( + )13 X 500) 

 
 (18,620)  -סך עלות המכירות 

   _______ 
  נקודות ( 2)     ₪ 36,380  -רווח גולמי 

                            ======        
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 (  נקודות  5 )   .47שאלה 
  

 חודשים 30 -א.  מצב כיום:  חלוקת ההכנסה ל
 

 שנה
  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

   נקודות ( 2)  150,000 100,000 120,000 80,000 במזומן
      16,000הכנסה  

    32,000 32,000 מראש  64,000 
  – 56,000הכנסה   

(32,000) 
24,000  
 2017 -שייך ל

    

+ מראש  96,000  
 )ישן( 32,000

 מראש 128,000
 

48,000 48,000   

  100,000הכנסה    
(48,000 )(032,00) 

20,000 
 2018  -שייך ל

   

מראש   80,000   
 ישן +48,000

 מראש  128,000

40,000 40,00
0 

 

   118,000הכנסה     
(48,000 ) 
(40,000) 

שייך           30,000
 2019 -ל

  

+  מראש 120,000    
 )ישן( 40,000

 מראש 160,000

60,00
0 

60,000 

 
 

 חודשים(: 6,  12,  12חודשים ,  6)בשנת הקבלה  -חודשים  36 -בהנחה שנחלק את ההכנסה ל
 
 
 2016 הכנסה בש"ח 

 
2017 2018 2019 2020 2021  

1 80,000 -   2016 13,333 26,667 26,667 13,333    
2 120,000 - 2017  20,000 40,000 40,000 20,000   
3 100,000 - 2018   16,667 33,333 33,333 16,667  
4 150,000 - 2019    25,000 50,000 50,000 25,000 
  

 סה"כ הכנסות
    

111,667 
 

 
 נקודות ( 2) 

91,667 
 

 
 

 ( הנקוד 1) 
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 נקודות( 2)  7.5שאלה 

 

 :2019להלן מספר משפטים הקשורים לחברת "בנצי בע"מ" לשנת 

 מזומנים של החברה שניתן להשתמש בהם ואינם משועבדים לצורך סילוק התחייבויות. .1

המיועד לשימוש בצריכה בייצור או מיועד למכירה במסגרת פעילותה התפעולית  נכס .2

 השוטפת.

 נכסים המוחזקים לצרכי מסחר. .3

 חודשים. 14-למימוש עוד  2019רכישת ניירות ערך סחירים באפריל  .4

 חודשים. 5ל  2019הלוואה ללא ריבית למנהל החברה שניתנה ביולי  .5

 
 :נדרש

 
 בקבוצת הנכסים השוטפים? 31/12/2019במאזן החברה ליום מי מבין המשפטים לעיל ירשם 

 
  1,2,3משפטים   .א

  1,2,3,4משפטים   .ב

 2,4,5משפטים   .ג

 1,2,3,5משפטים   .ד

 כל המשפטים  .ה

 

 
 


