
 2021 קיץמועד  –פתרון הבחינה בחשבונאות 

 

  1שאלה מספר 

1.  

 תשובה ב'  .2

 התשובה נכונה באופן כללי ולאו דווקא בעסק עצמו.

 

 :היחס השוטף .3

2020 2019 2018 2017 

2  =500,000 
       250,000 

1.75  =350,000 
            200,000 

1.5 =225,000 
         150,000 

1.25  =125,000 
            100,000 

 

 :היחס המהיר .4

2020 2019 2018 2017 

1.1     =275,000 
             250,000 

1.3     =260,000 
             200,000 

1.4   =210,000 
    150,000 

1.15  =115,000 
     100,000 

 

 תשובה ד' .5

ודד ירידה ביחס המהיר מביאה לכדי מסקנה כי ישנה הרעה בכושרה של החברה להתמ
 עם משברים כלכליים בטווח הקצר, בשל החזקת כמות מלאי גדולה.

 
 

 על מנת להגיע לסכום המזומנים ושווי מזומנים, יש קודם להגיע ליתרת הלקוחות.  .6

 

 מזומנים ושווי מזומנים + ני"ע סחיריםרמת נזילות מיידית  =  

 התחייבויות שוטפות

 

2020 2019 2018 2017 

0.3      =75,000 
             250,000 

0.55   =110,000 
             200,000 

0.733 =110,000 
     150,000 

0.65   =65,000 
    100,000 

 

 תשובה ו'

 ראו חישוב, –הכוללת את תשובה ב' כנכונה 
ספיות של החברה תשובות ג' ו ד' נכונות היות וכמות המזומנים מעידה על הרזרבות הכ

 ואלה נתונות לשינוי בשל דחיית תשלומים, קבלת הלוואה ביום המאזן  וכד'.
 

7.  

 

 

  2017לקוחות 

  7.3*  1,250,000=  25,000 – ממוצע לקוחות
    365 

 365י.ס לקוחות *  –ממוצע י.פ ו יחס ימי לקוחות = 
 מכירות      
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  –אפס ויתרת סגירה  –, לכן יתרת פתיחה לקוחות 2017נתון שהעסק נפתח בשנת 
 

 (25,000*  2) – 0=  50,000 - 2017לקוחות 
 

 0182לקוחות 
   27.375*  1,000,000=  75,000 –ממוצע לקוחות 

    365 
 (75,000*  2) – 50,000=  100,000 – 2018לקוחות 

 
 

 2019לקוחות 
 60.833*  750,000=  125,000 -ממוצע לקוחות  

    365 
 (125,000*  2) – 100,000=  150,000 – 2019לקוחות 

 
 

 2020לקוחות 
 127.75*  00,0005=  175,000 –ממוצע לקוחות 

    365 
 (175,000*  2) – 150,000=  200,000 – 2020לקוחות 

 
 

 משלימים את סכום הקניות ולאחר מכן מחשבים יתרת ספקים לפי יחס ימי ספקים. .8
 

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

 
 2017ספקים 

 10*  947,500=  25,959 –ממוצע ספקים 
    365 

  –אפס ויתרת סגירה  –, לכן י.פ ספקים 2017נתון כי החברה החלה פעילותה בשנת 
 25,959* 2 – 0=  51,918    - 2017ספקים 

 
 2018ספקים 

 20*  705,000=  38,630 –ממוצע ספקים 
    365 
 (38,630*  2)  – 51,918=  25,342 – 2018ספקים 

 

 2019ספקים 

 30*  0562,50=  46,232 –ממוצע ספקים 
             365 
 (46,232*  2) –  25,342=  67,123 – 2019ספקים 

 

 2020ספקים 

 40*  435,000=  47,671  -ממוצע ספקים 
    365 
 (47,671*  2) – 67,123=  28,219 – 2020ספקים 
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 הון חוזר נטו = נכסים שוטפים פחות התחייבויות שוטפות .9

 

 125,000 – 100,000=  25,000 – 2017שנת 

 225,000 – 150,000=  75,000 – 2018שנת 

 350,000 – 200,000=  150,000 – 2019שנת 

 500,000 – 250,000=  250,000 – 2020שנת 

 

הון חוזר נטו משלים את היחס השוטף, המציג את היחס בין הנכסים השוטפים  .10

 .1 –להתחייבויות השוטפות. הון חוזר נטו חיובי מקביל ליחס שוטף גבוה מ 

 .1 –הון חוזר נטו שלילי, מקביל יחס שוטף נמוך מ 

 

ואינו משתנה על פני ₪  362,500נתון. מכך ניתן להסיק כי ההון הוא  2017רווח נקי לשנת  .11

 525,000 – 162,500=  362,500השנים )לפי נתוני השאלה(. 

 575,000 – 525,000=  50,000 – 2018רווח נקי 

 650,000 – 575,000=  75,000 – 2019רווח נקי 

 750,000 – 650,000=  100,000 – 2020רווח נקי 

 

 תשואה על ההון: .12

 2020 2019 2018 

שיעור 
התשואה 

 על ההון

%14.28 =100,000 
2/(650,000+750,000) 

%12.24 =75,000 
2/(575,000+650,000) 

 %9     =50,000 
2/(575,000+525,000) 
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  10% –בסיסי דיווח – 2שאלה מספר 

 
, יירשמו 2021גין התרופה שישולמו לחברה בשנת לדווח על בסיס מזומן כך שכלל המקדמות ב .1

 .2021כהכנסה בשנת 

2 . 

 הסבר בסיס מצטבר – 31.12.2020 

 =940,000900,000+40,000 940,000 מכירות

   עלות המכר

  70,000 מלאי פתיחה

 355,000=300,000+55,000 355,000 קנית

  100,000 מלאי סגירה

  325,000 סה"כ עלות המכר

  615,000 גולמירווח 

הוצאות חובות 

 אבודים

13,500 90,000*0.15=13,500 

  הוצאות שכר

183,000 

180,000/12=15,000 

15,000*1.2+165,000=183,000 

 165,000=150,000+15,000 165,000 הוצאות ביטוח

 130,000=100,000+30,000 130,000 הוצאות חשמל

  77,000 הוצאות משפטיות

 50000=0.1*500000 50,000 הוצאות פחת

 19,000=15,000+4,000 19,000 הכנסות מימון

 105,000=85,000+20,000 105,000 הכנסות שכירות

 (65,000)=0.8*335,000-500,000 65,000 הפסד ממכירת מכונה

  55,500 רווח נקי
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  קבוע רכוש – 3 מספר שאלה

 

 : 2021פחת שנתי  .א

   - 2015משרד מ –משרד ישן 

 נקודה X 2,200,000       0.5 0.04=  88,000עין  מקרק

 נקודה X 150,000         0.5 0.125=  18,750ריהוט  

 נקודה X 0.333 X 90,000   0.5 6/12=  15,000מחשבים  

 משרד ישן₪   121,750סה"כ 

  – 2019משרד מ –משרד חדש 

   8*  9/  2=  36בסיס    ריהוט 

 חודשים( 9) 6חודשים( וחלק יחסי של  3חלקים ) 7י של חלק יחס 2021שנת            

          20,833  =120,000 X 36  ( /7*3/12  +6*9/12     )1 נקודה 

 3*  4/  2=  6מחשבים   בסיס 

 חודשים( 9) 1חודשים( וחלק יחסי של  3חלקים ) 2חלק יחסי של  2021שנת  

 16,667  =80,000 X 6  ( /2*3/12  +1*9/12    )1 נקודה 

 משרד חדש ₪  37,500סה"כ פחת 

 שח  159,250 - 2021סה"כ פחת לשנת 

 

 :  2021עלות מופחתת לתום  .ב

 )מקרקעין וריהוט( 2021חודשים נכון לתום  8שנים ו 6עברו  2015ביחס לשנת 

 חודשים 4נותר  שנה ו –חודשים ; ריהוט משרד ישן  4שנים ו 18נותרו  –מקרקעין משרד ישן 

 )מחשבים( 2021שנות פחת האפשריות כבר באמצע  3עברו כל ה 2018ביחס לשנת 

 הפחת הסתיים –מחשבים משרד ישן )המערכת שהוחלפה( 

 )ריהוט ומחשבים( 2021חודשים נכון לתום  9שנים ו 2עברו  2019ביחס לשנת 

 חודשים 3נותרו  –חודשים ; מחשבים משרד חדש  3שנים ו 5נותרו  –ריהוט משרד חדש 

 

 חתת מקרקעין משרד ישןעלות מופ

 1,613,333 ( =18+4/12 )X 25  /2,200,000     0.5 נקודה 

 עלות מופחתת ריהוט משרד ישן

25,000 ( =1+4/12 )X 8  /150,000     0.5 נקודה 

 0.5   0ולכן עלות מופחתת  2021הפחת הסתיים באמצע  –עלות מופחתת מחשבים משרד ישן 

 נקודה

 דשעלות מופחתת ריהוט משרד ח

 חלקים   16.5ולכן נותרו  19.5=  8+  7( +6*9/12:  ) 36החלקים שעברו מתוך ה

 55,000  =36  /16.5 X 120,000         1 נקודה 

 עלות מופחתת מחשבים משרד חדש   

3,333  =6 ( /3/12 )X 80,000     1 נקודה 

 ₪  1,696,666:  2021סה"כ עלות מופחתת לתום 
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 : 2022ריהוט במשרד החדש לשנת פחת ועלות מופחתת של  .ג

 ההשפעה היא מתחילת השנה – 1.7.22שינוי אומדן שנעשה ביום 

 ₪. 5,000שנים לפי אורך החיים החדש. כמו כן יש גרט של  3לתחילת שנה נותרו 

 55,000חושבה בסעיף הקודם:  2022=תחילת 2021עלות מופחתת לתום 

 חלקים 3חלקים, לשנה ראשונה  6 –שנים  3רד ל:  שיטת סכום ספרות יו 2022חישוב הפחת לשנת 

 25,000  =6  /3 X (5,000 – 55,000       )1 נקודה 

 נקודה 1   55,000 – 25,000=  30,000:   2022חישוב עלות מופחתת לתום 

 

 

  4שאלה מספר 
 
 

  'אחלק 
 

 מציאת מספר זוגות נעלי גברים מבד שיוצרו:          .1

500,277  (  =0.2  :,50055               )  

 277,500:  37=  7500מספר זוגות נעלי גברים מבד שיוצרו  

 מציאת מספר זוגות שרוכים ששימש לייצור:          .2

 7,500*  70%=  5,250מספר זוגות נעלי בד עם שרוכים 

 זוגות שרוכים. 3283נעלים ובנוסף הועלמו  5250זוגות שרוכים לייצור  5,250נדרשו  

 3283+ 5250=  8,533 –ות שרוכים ששימש לייצור מספר זוג

 הסבר: 

 8,000:  5=  1600 אריזות שרוכים 

  10*  1600* 80%= 12,800שרוכים ראויים לשימוש  

 12,800:  1.5=  8,533 -מספר זוגות שרוכים ששימש לייצור בפועל

 נעלי בד היות ומלאי הסגירה אפס. 8533יוצרו בפועל 

 זוגות נעלי ילדות שיוצרו:מציאת מספר           .3

 ((63,000:  0.6* )45%: ) 18= 2625נעלי ילדות מעור שיוצרו         

 

 המחזור המדווח אינו נכון. פירוט:         .4

  95,072  - עלות ייצור נעלי גברים

95072      =5  *1.5 *5250   +0.55  *63,000  +55,500 
                         8 

 

  240,532  - מחזור נעלי גברים

  95,072*  10%*  90%+  95,072*   90%*   160%= 145,460רווח גלמי נעלי גברים  

 95,072+  145,460=  240,532סך מחזור  נעלי גברים  

 

 113,400  -ילדות מחזור נעלי 

 63,000*  0.45=  28,350עלות הייצור 
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 28,350+  85,050=  113,400סך מחזור נעלי ילדות 
 רווח גלמי                                                   

 

 העלמת הכנסות:

  30,935בשל הפרשי מחזור בסך   •

שלא דווח, המצביע על העלמת קניות  3283בשל שימוש במלאי שרוכים בסך   •
 ומכירות.

  240,532+ 113,400= 353,935סך מחזור נכון 

 353,935 - 323,000=  30,935העלמת הכנסות 

 8,533 –5,250=  3,283אי זוגות שרוכים שלא דווח: מציאת מל

שלא דווח, ששימש לייצור נעלי בד.  3,283נעשה שימוש במלאי זוגות שרוכים בסך 

 הועלמו קניות ומכירות.

 

 'בחלק 
 

 . השכרה למגורים בלבד.4התשובה הנכונה היא 
 

 

  ג'חלק 
 

 פיצה מרגריטה .1
 35* 1250=  43,750  ממכירת הפיצה                   הכנסות 

 43,750/   86%=  50,872מחזור לפני מתן הנחות                      
 000,32*  %35=  231,17עלות מכר                                           

      65% 
 33,641רווח לפני מתן הנחות                         

 
 פיצה טבעונית .2

 55* 955=  52,525ממכירת הפיצה     הכנסות 

 52,525/   90%=  58,361מחזור לפני מתן הנחות       
   000,32עלות מכר                             
 26,361רווח לפני מתן הנחות           

 
 955*  20=  19,100תהא ירידה במחזור של  .3
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  התאמות – 5שאלה מספר 

 

 "צילי"בספרי   
 

 "גילי" בספרי
 

 זכות חובה זכות חובה פרטים פעולה

  37,800 38,000  31.5.20יתרה ליום  

  18,000 20,000  מכירה 8.5

 12,600   16,800 החזר סחורה 21.5

 2,000    הפקדת מזומן 27.5

  600 600  3024המחאה  31.5

      

  16,800 58,600 56,400 14,600 

 41,800   41,800 יתרה נכונה 

  58,600 58,600 56,400 56,400 

 

 :"צילי"ספרי  פקודות יומן

  2,000  - קופה 'ח  8.5

 18,000  - קניות 'ח       

 20,000  - ספק 'ז                  

 16,800  ספקח   21.5
 16,800 - החזר לספק 'ז   

 
 600  - הוצאותח'  31.5

  600  - ספק  'ז   
 

 

 :"גילי"ספרי  פקודות יומן

 18,000  - לקוח 'ח  8.5

 18,000  - מכירות ' ז                  

 12,600  - ללקוח החזר  'ח  21.5
 12,600 - לקוח 'ז

 
 3,000  - הנחה ללקוחח'   27.5

  1,000  -  מילי לקוח   'ז
 2,000  - לקוח   'ז

 
 600  - לקוח  'ח  31.5
 600  - מכירות  'ח         

 600 - קופה ' ז
 600  - הכנסות         
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  %15 –עלות המכר – 6שאלה מספר 

     
 

 30,000*  58+  90,000*  65=  7,590,000מכירות =  .1

 47* 60,000+ 50* 40,000+  52*  20,000=  5,860,000קניות =         

 52*  20,000=   1,040,000מלאי סגירה  =      

 7,590,000 –( 6,700,000+  840,000 – 1,040,000= ) ₪1,930,000( רווח גולמי = )באלפי     

 1,930,000 –תשובה     

 

2. 

 סה"כ מחיר ליחידה רכישה / מכירה 

 840,000 42 20,000 מלאי פתיחה

 2,820,000 47 60,000 רכישה

 3,660,000 45.75 80,000 סה"כ

   (30,000) מכירה

 2,287,500 45.75 50,000 סה"כ

 2,000,000 50 40,000 רכישה

 1,040,000 52 20,000 שהרכי

 5,327,500 48.43 110,000 סה"כ

   (00090,) מכירה

 968,636  20,000 סה"כ

 

 968,636מלאי סגירה =     

 5,860,000קניות =     

 840,000מלאי פתיחה =     

 5,731,364עלות מכר =     

 

 :.2031.12מלאי ליום . 3

 200,000*  20%*  75%=  30,000 –ממלאי הפתיחה     

          000,5   =%50  *%25  *%20  *,000200  

          35,000 ₪ 

 

 300,000$*  40%*  95%=  114,000$  – 1.3.20מרכישה     

          $,0003    =%50  *%5  *%40  *$,000300 

             117,000$ 

 

 58,500*  3.8=  222,300בש"ח:          

         060,210  =63.  *500,58 

         432,900 



 10 

     

 800,000$*  60%=  480,000$ – 1.9.20מרכישה      

 

 240,000*  4.3=  1,032,000 בש"ח:     

     ,000984  =1.4  *,000240  

     2,016,000 

 

 ₪  2,483,900סה"כ :     

 

 :2020מכירות לשנת . 4

 

 200,000*  80%*  ₪1.75 =  280,000   –ממלאי פתיחה     

 150,000$*  3.8*  60%*  ₪1.75 =  598,500 – 1.3.20מרכישה     

         567,000  = ₪1.75  *60%  *3.6  *150,000$ 

          

     

 400,000$*  4.3*  40%*  ₪1.75 =  1,204,000 – 1.9.20מרכישה      

          1,148,000  = ₪1.75  *40%  *4.1  *400,000$ 

          

 

  3,797,500 –סה"כ     

 

 .  מלאי סופי5

 

 ₪ 3,797,500 –מכירות      

       

 3,797,500* 60%=  2,278,500חישוב עלות המכר:      

               

 4,670,000מלאי פתיחה + קניות  =           

     

 4,670,000 – 2,278,500=  2,391,500מלאי סופי :  

 

 . תשובה ד6
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 20% –נושאים כללים – 7ה מספר שאל

 
7.1    

 

 31.12.2020יתרת ההון העצמי ליום  .1

 

  עודפים קרנות רגילות הון מניות 

   940,000   250,000 1.1.2020יתרה 

 300,000  118,000 182,000 23.3.20הנפקת מניות 

 ---- (216,000)  216,000 31.7.21חלוקת הטבה 

חלוקת דיבידנד 

 11.12.20לראשונה  

   (200,000) 

 (400,000)    30.12.20הכרזת דיבידנד 

 520,000    רווח נקי

         1,160,000    סה"כ יתרת הון עצמי

 נקודות( 2)

 

 200,000 -לראשונה דיבידנד   חלוקת .2

        

    ב' בכורה       א' בכורה          רגילות          

                                   2,400           2018 

              2,400           2019  

   ,400191              001,4             004,2           2020  

   ===== 1,400          7,200 

            נקודות( 2)   

 

   400,000   -  ד נוספתחלוקת דיבידנ .3

 

 ב' בכורה       א' בכורה       רגילות                              

 7,200           1,400         191,400       11/12/2020דיבידנד מיום               

  

                                             400,000       31/12/2020דיבידנד מיום               

 

 

 נקודה( 0.5)   1,400סך דיבידנד לבעלי מניות א'       

                  

 נקודה( 0.5)  7,200'     בסך דיבידנד לבעלי מניות    
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 נקודות ( 4)   7.2פתרון שאלה  

 

 : 2020תזרים מזומנים מפעילות מימון לשנת  .1

 

 (212,000)                               31.7.2020ולק ביום דיבידנד שהוכרז וח 

 

 185,000                                 שנים 7 -ל 5%הנפקת אגרות חוב               

 

 100,000     קבלת הלוואה מהבנק 

 

 (000188,)   1920שהוכרז בשנת  .20.20212תשלום דיבידנד  ביום  

 

 נקודות ( 2 )    (0,00115)       סה"כ 

        ====== 

 

 

 : 2020תזרים מזומנים מפעילות השקעה לשנת  .2

 

 (350,000)    מתן הלוואה לחברה קשורה 

 

 650,000                1.7.2020תמורה ממכירת קרקע ביום  

 

 (75,000)    מתן הלוואה למנהל החברה

 

 (15,0004)    2031.03.20רכישת ציוד ביום 

 

 נקודות ( 2 )    (000190,        "כסה

       ====== 

 

 נקודות ( 5)    7.3שאלה  -פתרון 

 

1 

 .   עתודה למס1

 

 640,000 –בסיס  להפחתה 

 

 : 31/12/2019יתרת עלות מופחתת ליום 

 

 640,000        -         38,518.5  =                601,148.5שנים (                8עלות מופחתת חשבונאית ) 
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 640,000         -         144,762=                   495,238שנים (                 7עלות מופחתת לצורכי מס ) 

 

 106,243.5הפרש                                                               

        * 

 20%שיעור המס                                                 

 

 נקודות ( 2)       21,248.7        עתודה למס                      

                                                                            ==== 

 

 

      2020.  רווח/ הפסד  הון  לשנת 2    

 

 600,000-15,000=         585,000                       רהתמו          

 

 794,000עלות היסטורית                               

     - 

 (47,407.4(  *       פחת חשבונאי                 

                        

   746,592.6                   עלות מופחתת           

  

 נקודות (  2(         ) 161,592.6(                                 פסד הון ה          

                                              ===== == 

                       

* 

 2018פחת שנת 

                                                    10,370.37      =7      *1     *640,000 

             12      36    

 2019פחת שנת 

                                                    28,148.15      =7      *2     *640,000       +5      *1      *640,000 

             12      36                            12     36 

      

 2020פחת שנת 

                                                    8,888.88      =3      *2         *640,000 

           12      36    

 

         -------------- 

            47,407.4 
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 ) חשבונאי ( 2021.  פחת לשנת 3  

 

 640,000*      3*      5+       640,000*      4 *     7=        63,703.7נקודה (         1)                          

              =====         12      36                            12      36 

 

 

 נקודות ( 3)   7.4פתרון שאלה 

 

 מיתרת הלקוחות. 4%נתון: החברה מפרישה לחובות מסופקים לפי אומדן של 

 ובות אבודים.לא התגלו ח 2020במהלך שנת          

 

 

 440,000   – 31/12/2020יתרת הלקוחות ליום 

                * 

              %4 

 

 17,600    -צריכה להיות 2020ההפרשה לשנת 

          

 

 12,300הייתה        2020יתרת פתיחה לשנת 

 

 לא היו חובות אבודים  )נתון( 2020וכיוון שבשנת 

 

  2020וניל" בע"מ לשנת  –ים בדוח רווח והפסד של חברת "שוקו בסעיף הוצאות לחובות מסופק

 

  17,600  -   12,300=         5,300נרשום       

                 ==== 

 

 

 מה יירשם בסעיף הוצאות לחובות מסופקים בדוח רווח והפסד של חברת "בומבה" בע"מ

 ? 2020לשנת 

 

 ש"ח. 29,900א.   

 ש"ח. 5,300ב.     

 ש"ח. 12,300 ג.   

 ש"ח.   15,700ד.   

 ש"ח. 17,600ה.   
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 7.5שאלה פתרון 

 

 ,2020בעת הכנת הדוחות הכספיים של חברת "ליאור" לשנת 

 ₪ .  100,000היא החליטה להכיר בירידת ערך מלאי בספריה בסך 

 

 של החברה:היגדים בנוגע להשפעת ירידת ערך המלאי על הדוחות הכספיים  5להלן 

 ) באופן ישיר ובאופן עקיף(.

 

 ההכנסות יקטנו והרווח הנקי יקטן. .1

 ההון העצמי יקטן. .2

 תזרים מזומנים נטו מפעילות שוטפת יקטן. .3

 היחס השוטף יקטן. .4

 הרווח התפעולי והרווח הנקי יקטנו. .5

 

 אלו היגדים הם הנכונים?        

  1,3,4,5היגדים  .א

  4,5היגדים  .ב

 2,3,4,5היגדים  .ג

 2,4,5 היגדים .ד

 אף תשובה אינה נכונה. .ה

 

 

 נקודות ( 2)    7.6שאלה  פתרון

 
רשמה חברת "ברקו בע"מ" העוסקת בייצור מוצרי  2020בעת הכנת הדוחות הכספיים לשנת 

ש"ח. לאחר בדיקה נוספת של יועץ המס של  180,000ספורט,  הוצאות פחת בגין מכונה בסך 

 בלבד.₪  140,000תה כי נעשתה טעות וכי למעשה הוצאות הפחת הן בסך של  החברה, התגל

                                                                   החברה תיקנה את הטעות 

 הנח כי שיעור המס הוא אפס.                                                          

 ועלו כתוצאה מהתיקון שעשה יועץ המס בסעיף הוצאות פחת המכונה:להלן מספר טענות שה

 הרווח הגולמי קטן. .1

 ₪. 40,000 -. תזרים מזומנים מפעילות השקעה קטן ב2

 ₪. 40,000 -. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת גדל ב3

 . לא היה שינוי במזומנים ובשווי מזומנים.4

 ₪. 40,000 -. מזומנים ושווי מזומנים גדלו ב5
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 :נדרש

 מהי הטענה הנכונה ביותר?

 נכון 2משפט   א.

 נכונים 3ו  1משפטים   ב.

  נכון 4משפט   ג.

 נכונים 4ו  2ד. משפטים 

 נכונים 5ו  2משפטים  ה.


