
  %15 –ביקורת לצרכי מס – 1שאלה מספר 

 
 שקי קמח נדרשים לאפיה: מציאת

 

3120  =90  :280,800 

 3120*  85%=   2652לייצור פיתות  

 3120*  15%= 468לייצור לחמניות 

 משקל בצק )בק"ג( נדרש:

 30,958 178,822 משקל בצק סופי לאפיה

 

 מחזור:

 לחמניות פיתות 

 290,230+72,558=362,788 182,886+ 731,545= 914,431 סך מכירות

 

 מחזור מבורקסים:

5200 =10 :52,000  

130,000  =25 *5200 

 סך מחזור שצ"ל:

1,407,219  =914,431 +362,788 +130,000 

 

 אייל העלים הכנסות.

 

  10% –בסיסי דיווח – 2שאלה מספר 

   
 לפי בסיס מצטבר: מאזן ודוח רווח והפסד

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 דוח רווח והפסד לפי בסיס מזומן טהור:

 ₪ מאזן
 25,000 מזומנים 

 405,000 לקוחות נטו

 240,000 מלאי
 330,000 רכבים  נטו

 150,000 ספקים
 120,000 אשראי בנקאי לזמן קצר

 410,000 הלוואות לזמן ארוך
 25,000 הון מניות 

 25,000 פרמיה
 p.n 270,000עודפים  

 ₪  דוח רווח והפסד
 1,400,000 מכירות 

 560,000 עלות המכר
 וכלליות: הוצאות הנהלה

 הוצאות חובות מסופקים
 

45,000 
 20,000 הוצאות פחת כלי רכב

 p.n 421,00 הוצאות שכר עבודה
 34,000 הוצאות מימון

 
 320,000 רווח נקי
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 950,000 מכירות

  עלות המכר
 (000650,) קניות במזומן  

 300,000 ירווח גולמ
 (350,000) הוצאות רכב

 (421,000) הוצאות שכר עבודה
  הוצאות/הכנסות מימון:

 120,000 אשראי בנקאי
 376,000 הלוואה לזמן ארוך

 25,000 הפסד נקי מזומן טהור
 
 

 :דוח רווח והפסד לפי בסיס מזומן 
 

 950,000 מכירות
 (000650,) קניות במזומן  

 300,000 רווח גולמי
 (20,000) הוצאות פחת

 (421,000) הוצאות שכר עבודה
 (00024,) הוצאות מימון:

 (165,000) הפסד נקי מזומן 
 
 

 תשובה ד   2.2

 תשובה  ד 2.3

 

 
  קבוע רכוש – 3 מספר שאלה

 

 :2015 לשנת ועלות מופחתת הוצאות פחת

 ₪. 205,000:  2015עלות מופחתת לתום   

 

 :2016נת לשועלות מופחתת הוצאות פחת 

 הוצ' פחת שנתית. -₪  20,000

 .185,000:  2016עלות מופחתת לתום 

 

 :2017לשנת ועלות מופחתת הוצאות פחת 

 .16,500: 2017 סה"כ פחת ל

  195,000-6,500=  188,500: 2017עלות מופחתת לתום 

 

 :2018לשנת  ועלות מופחתת הוצאות פחת

 24,143הפחת:  אותהוצ

  164,357עלות מופחתת: 

 :הפסד הון בגין החלק שהוחלף

 13,659הפסד ההון 

 דוחות כספיים – 4שאלה מספר 
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  914,367                  תקבולים מלקוחות .1

 73,875    2016סה"כ הוצאות פחת  .2

 15,000    הפסד הון בגין המכירה .3

  24,750     2016הוצאות ריבית לשנת  .4

 4,900    סה"כ ההכנסות האחרות .5

 266,000     מלאי פתיחה .6

 932,497          יתרת המזומן במאזן על ידי השלמת כל היתרות  .7

 

 
  התאמות – 5שאלה מספר 

 

 31.12.2016ליום  ספק לקוחא. התאמת 

 הדס חלקובספרי   
 בש"ח

 לינור ספקבספרי 
 בש"ח

 זכות חובה זכות חובה פרטים פעולה

 46,000  18,450  31.12.16יתרה ליום  

    2,500 חיוב ספק אחר 2

  60,000   זיכוי שגוי 3

 3,000   6,000 החזר סחורה 4

   1,050  ריבית 5

  8,500 19,500 60,000 49,000 

 11,000   11,000 יתרה נכונה 

  19,500 19,500 60,000 60,000 

 

 

 :פקודות יומן

 18,000  קניותח   .1
 18,000 קופהז 
 

 2500   לינור ספקח'  .2
  2500         ספק עדית ז 
 

 60000  הדס  לקוח ח' .3
                     60000מכירות    ז'                     

 
 6000   ספק לינורח'   .4

  6000       החזר סחורה ז 
 

 3000   החזר מלקוחח'   .5
                      3000לקוח הדס           ז 
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 500     הוצאות ריבית  ח' .6
 550        הכנסות ריבית              

      1,050              ספק לינור ז'                     
 
 
 

  %15 –עלות המכר – 6שאלה מספר 

 

 1,440,000 –( 2,110,000 –1,250,000= )  580,000    -רווח גולמי      .1
 

 851,710  - עלות מכר        .2
 

3.  
 2014 2015 2016 

 120,000 100,000 (30,000) רווח גולמי

 (*17,000) (30,000) *10,000 השפעת מלאי סיום

 30,000 (10,000)  השפעת מלאי פתיחה

 133,000 60,000 (20,000) מתוקן רווח גולמי

 

 חישוב המלאי המתוקן הושפע משווי השוק 

 

 35,500/  1.04*   0.4=  10,143  - עלות המלאי שלא דווח  . 4
 
 תשובה א . 5

  'דתשובה . 6

 

  344,000  -  קניות. 7
 
 

 20% –נושאים כללים – 7שאלה מספר 

 
  7.1פתרון שאלה 

 

 

    ____     ה"כס                      עודפים  תאריך                     הון                 קרנות                           

 

                                                  

 2,080,000                100,000          1,530,000          450,000                סה"כ                

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

 

 
   7.2פתרון שאלה 
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  301,668 = 1.78       יחס שוטף =             .1
                                                                                              169,200             

 
 
 
 500,124  =                22.4%                                   תשואה להון  =      .2

                                                               555,088 
       

 
 400,080 = %46.78                       מנוף פיננסי   =    .3

                                855,168 
        

 
 ₪. 100,000ההון העצמי קטן בסך של  .4
 

  231,668 - 922,43=        0.73                                          =  מהיריחס  .5
                                                                                     254,200    

                                                                

 
   7.3פתרון שאלה  

 
 
   103,000  : 2016תזרים מזומנים מפעילות מימון לשנת  .1
 
 
 
                 320,000  : 2016ות השקעה לשנת תזרים מזומנים מפעיל .2

        
 

  7.4פתרון שאלה 
 
 
 

    51,360     עלות המלאי שנשרף         
       65%               %  הפיצוי                           

 
 33,384הסכום שחברת הביטוח צריכה לשלם                          

         
     
     

   7.5פתרון שאלה 
 
 

   228,636    סך הכל קיבלו הבכורה:
 
 
 

   .67פתרון שאלה 
 

 תשובה א 


