
 0333פתרון מבחן 
 

 1שאלה 
 .וגם על קבלת צ׳ק (מקור נמסר ללקוחה)רה כילכן הוא מעיד על מ ,העתקהוא  1מסמך מספר 

 'גלכן התשובה הנכונה היא 
 2שאלה 

 .בבנק ק'צמעיד על הפקדת  2מסמך מספר 
 'לכן התשובה הנכונה היא ב 

 0שאלה 
ולרשום שם רק את  ,חשבון העסק בבנקראות רק את הכדי לחשב את היתרה המותאמת אני ממליץ ל

 .הפעולות שעדיין לא נרשמו בבנק ולא להתייחס לפעולות שעדיין לא נרשמו בעסק
 
 חשבון העסק בבנק                           

 9,523           3..9יתרה 
 ..8טרם הוצג  381ק 'צ

 7,923יתרה מותאמת       

 

 
 .לסוף תקופה ההתאמהיתרה מתחילים תמיד מה התאמה :הערה

 .'תשובה נכונה ב 
 4שאלה 

 הלוואה מהבנק  -' ז            בבנק  ש"עו -ח  כאשר מקבלים הלוואה רושמים
 בבנק  ש"עו -'ז    הלוואה מהבנק   -' חכאשר מחזירים הלוואה רושמים 

 .'תשובה נכונה ב
 

 5שאלה 
 :ראשית תיקון טעות לשונית בשאלה

 ."מקדמה"לה קיב אירה וצריך להיות  "מפרעה"אירה קיבלה  כתוב 
 

 :מה ההבדל
 .היא תשלום על חשבון העבודה שכבר בוצעה  - מפרעה 
 .שטרם הגיע הזמן לשלמו,היא על חשבון תשלום עתידי   - מקדמה 

 .מקדמהכיוון שהיא קיבלה כסף בחודש אוגוסט על חשבון משכורת ספטמבר זו 
 .ש"את העו ומזכים (העובדת)מחייבים את אירה 

 'תשובה נכונה ג
תמיד כאשר מקבלים מקדמה או משלמים מקדמה לא להשתמש בחשבון מקדמה אלה לזכות את מי  :הערה

 .שנתן מקדמה או לחייב את מי שקיבל את המקדמה
 

 6שאלה 
יחידות  13-לכן ה .ו המלאי שנותר הוא מהקניות האחרונות"ולפי שיטת פיפ. יחידות 13נותרו  21291לתאריך 

  .ליחידהח "ש //זאת אומרת לפי  ,/2/2 יהיו לפי המחיר של
 x 13  //=  1,257  :ו"ערך המלאי לפי עלות פיפ

 
 .'תשובה נכונה ב

 
 7שאלה 

 .מחיר מכירה צפוי=  שווי מימוש 
 .ישירות ההצפוי בניכוי הוצאות מכיר מכירהמחיר =  שווי מימוש נטו 

  9,//3  =13  x 139  ( =7 – 133 ) 
 

 .'תשובה נכונה א
 



 
 8שאלה 

 :2317פחת לשנת 
 

 ..x 98  %99=  1,257:     1חשב מספר מ
 :חודשים 8-לרק  2.13לכן נחשב עבורו פחת בשנת , 213251 -נרכש ב 2חשב מספר מ

                  8 
    1,1//  =12  x %99 x 59.. 

 257,1+  //1,1=  423,2 : 2.13סך הכל הוצאות פחת לשנת 
 'תשובה נכונה ג

 
 9שאלה 

 .חודשים 22 כ"בסה שימש את העסק 1' חשב מסמ
                                                     22      

 x %99 3800 12=  2,233:  הפחת שנצבר עבורו    
 n (8ראה שאלה )חודשים  8את העסק רק שימוש   2חשב מספר  

 :המחשבים  2על  2.13סך הכל פחת נצבר עד לסוף 
       0,475  =1,1//  +2,233 

 .'תשובה נכונה ג
 

  13שאלה 
ארנונה עוד הויש להוסיף להוצאות  (חודשים .1) 1-.22.131חודשים מתייחסת ל ח"ש ../,8 הארנונה בסך

 ../x 1. :8 2=  .1,32:          חודשים 2
 
 .'תשובה נכונה ג ןלכ,  שצריך לשלםמדובר בסכום  

 
 11שאלה 

היא שעבור חוב אבוד  כיוםהגישה  "הוצאות חובות אבודים"עבור חוב אבוד היינו מחייבים חשבון ,  בעבר
ים כואם בשנה מסויימת גובים את החוב האבוד אז מז (הפרשה לחובות מסופקים)מ "מחייבים חשבון הלח

 .מ"חשבון הלח
כיוון )עסקאות  מ"עמ וגם מ"חייבים גם הלחמאז  !(שהוא נדיר מאודדבר )אבוד המ מכיר בחוב "ואם מע

 (."מס עסקאות"זיכוי ושבזמנו יצאה חשבונית ללקוח בגין הכנסה 
 מ"היה צריך להיות חשבון הלח .ישנהההיא נכונה לפי הגישה  :אבל בהסתייגות 'התשובה הנכונה היא ב 
 .ובהחב

 .כי הרי ברור שלא ישלמו ,בכל מקרה מזכים את הלקוחות
 12שאלה 

חייבים חובות מש התשובה הנכונה היא  11בל בשאלה א .מ"הלחבדרך כלל עבור חוב אבוד מחייבים חשבון 
 .אבודים

הלקוחות המעודכנת לאחר  תמיתר %3היא  מ"הלחיתרת סגירה . ח"ש ..5 היא  מ"הלחיתרת פתיחה  :לכן 
 .מ"אבוד הכולל מעהים אותם בחוב כשמז

 .ח"ש ..2-ב מ"הלחצריך להגדיל  x (23.. – 12,3..) %3=  ..3מ "הלחיתרת סגירה 
 'תשובה נכונה א

 10שאלה 
אז צריך להקטין את חשבון . זאת אומרת חודש אחד מראש 1.1.13 -מ חודשים 19-להוצאות ביטוח שולמו 

 38.2:  19=  357 . הוצאות ביטוח ולהעביר להוצאות מראש את הסכום של החודש ששולם מראש
 .'תשובה נכונה ג

 14שאלה 
ולהוסיף משכורת בדצמבר  2.18ח "ח ע"ש ..2יש להפחית מקדמה בסך  ..38,1 הוצאות משכורת בסך

 ..381 – ..2+  ..31=  ...,85.  ח"ש ..3,1 בסך
 'תשובה נכונה א 

 15שאלה 
            (301)     0          8 

2,023     =2  x   12 x   133 x   58,333 
 'תשובה נכונה א

 



 
 16שאלה 

  ...,88:  .1=  ..8,8 זר קרן הוא חכל ה
ועל סכום זה נחשב , תשלומים 2נחשב את יתרת קרן ההלוואה כעבור , כדי לחשב ריבית בתשלום השלישי

 .ריבית לחודש
 ...,88 –( x 2 ..8,8= ) ..7,.3:  תשלומים 2יתרת קרן כעבור 

                                            1 
 ..x %3 x 3.,7 12=  528 ריבית בתשלום שלישי 

 ..8,8+ 528=  3,928:  סך הכל החזר שלישי קרן וריבית
 'תשובה נכונה ב

 17שאלה 
 .צמיד את הקרן ועל הקרן הצמודה נחשב ריבית וכך נקבל ריבית צמודהנ תחילת 

 ../,x 9.55  :72 2/.9=  .79,77:  הצמדת קרן 
 .79,77 – ../,72=  .87 הפרשי הצמדה על הקרן 

                                                         9 
 .x %7 x 79,77 12=  797  חודשיםריבית צמודה חישוב לפי 

                                                      31 
 ..x %7 x 79,7 9/5=  979   ימים ריבית צמודה חישוב לפי 
 .87+  799=  1,270   סך הכל ריבית והצמדה

 'תשובה נכונה ג
 18שאלה 

 נכון ' משפט א
בתאריך  (עם ריבית)זכאי לקבל כספו בחזרה ( ח"אג)באגרת חוב מי שמחזיק  ,הוא מי שחייבים לו כסף ה שנו

 .שנקבע
 לא נכון' משפט ב
 .מ"בע נעשה חבר בחברה, רק מי שרוכש מניה של החברה .מ"בע חברות בחברה מקנהח לא "אגרכישת 

 .'נכון תשובה נכונה א' לכן רק משפט א 
 19שאלה 

 .מ"מייצגת חלק בהון של חברה בע כל מניה .נכון' משפט א
רשם משותפות מוגבלת רשאית להתחיל לפעול רק לאחר שנרשמה וקיבלה אישור מיוחד  .לא נכון ' משפט ב

 .אחדבשותפות מוגבלת חייב להיות לפחות שותף כללי  .השותפויות להתחיל לפעול
 'נכון תשובה נכונה א' לכן רק משפט א

 23שאלה 
 (13שאלה   ראה) ' תשובה נכונה ג

 !כי דין ולא למנהלי חשבונותהן שאלות לעור .2-ו 13 שאלות:  שלי הערה
 21שאלה 

של ניירות ערך  צפויהוהוא כולל פרטים על הנפקת  מ"חברה ציבורית בע מפרסמתהוא מסמך ש שקיףת
 .לציבור

 .מטרות הנפקה סוגי המניות ועוד, התשקיף כולל פרטים על החברה המנפיקה
 .'א תשובה נכונה היא  ןלכ 

 22שאלה 
 ,בנמל המוצא (מטוס ,אוניה)כלי המוביל המשלם את כל ההוצאות עד שהסחורה נמצאת על היצואן :  ב"פו

 .ומשם משלם היבואן
 ..x 12 x 5 7.28=  .8/,25ח "ש = יחידות ..5מחיר 

 .ואןצהובלה ממפעל לנמל על חשבון הי 
 .ואן צל על חשבון הי"הטענה בחו 

 יורו ..x 5 7.28=  ח"ש .2,17  הובלה אווירית 
 :סך הכל עלויות ליבואןמ .%1 - מכס בארץ 

 x 23,82.  =17.,2  +/8.,25 .%1=  2,382מכס 
 .8/,25+  .217+  2382=  03,623 :כ העלות "סה

 'תשובה נכונה ג
  20שאלה 
EXW  =היבואן משלם את כל ההוצאות ממחסן היצואן ועד מחסן היבואן=  הקונה : קוול: 
 'יח ..x 3 x 5 7.28= ח"ש ./13,2: יחידות ..5מחיר 

 יורו .x  8 7.28= ח"ש 972             : הובלה  



 ייורו .x 2 7.28= ח"ש /8: הטענה
 יורו ..x 5 7.28= ח"ש .2,17: הובלה אווירית 
 21,828: סך הכל עלות 

 x 21,828 .1.1=  24,311:  כסמ .%1כולל 
 'תשובה נכונה א 
 

 
 24שאלה 

יש מספר מושגים  .אחריות על היבוא בין היצואן ליבואן חלוקתת של אפשרויוכולל את ה  INCOTERMS -ה
 .ועוד  W.EX ,F.I.B, C.O.F.: מקובלים בתחום זה כמו

 'תשובה נכונה ב
 25שאלה 

וזה . לא כולל פריקה, לפי התנאים בשאלה היצואן משלם את כל ההוצאות עד שהמוצר מגיע לנמל היבואן
 'לכם תשובה נכונה ג F.I.C מושגלמתאים 
 26שאלה 

 יורו ..x 1,3 7.28= ח"ש /3,23       מחיר המכונה 
 $ ..x 5 9.59= ח"ש 1,3/5                  פריקה

 x (1,3/5 x 3,23/) .%2= ח"ש 1,8.8            מסים ומכס
 ח"ש   ../          הובלה בארץ

 11,449            כ עלות"סה
 'ב –תשובה נכונה 

 27 שאלה
זהו מסמך חתום על ידי הבנק של היבואן ובו  .מכתב אשראי הוא מסמך המשמש בעיקר בסחר בינלאומי

 .התחייבות של הבנק כלפי היצואן להעברת התמורה בגין היבוא הצפוי
 'תשובה נכונה ב 

 28שאלה 
 נכון  -' משפט א
' האוניה לפני הטענה לכן רק משפט א לידהסחורה ממתינה בנמל היצואן  S.A.F מחירב .לא נכון -' משפט ב

 'תשובה נכונה אנכון 
 29שאלה 

 ,כמו נמל מוצא ,משלוחהפרטים על  כוללוליבואן  מהיצואןשטר מטען הוא למעשה תעודת משלוח של סחורה 
 .'כמות וכו ,צורת האריזה ,סוג הסחורה ,שם האוניה ,נמל יעד

 'תשובה נכונה ג
 03שאלה 

 'תשובה נכונה ג .כל היתר הם פרוייקטים שאינה הוצאת שוטפת .שוטפת הוצאהתיקון מדפסות הוא 
 01שאלה 

 .'לכן תשובה נכונה ב .פותטת שווולא להוצא ,תקציב בלתי רגיל משמש לפרוייקטים מיוחדים -ר"תב
 02שאלה 

 תקציבבהקצבה ממשרד ממשלתי היא הכנסה . היטל הבנייה ואגרות רישוי הן הכנסות שוטפות ,ארנונה ימס
 .בלתי רגיל

 'תשובה נכונה ד 
 00שאלה 

 !(היגיון)' כמובן שהתשובה הנכונה היא א
 04שאלה 

זאת אומרת . "ליםקבות"ולא  "הכנסות"ואני מדגיש . הכוונה לכל ההכנסות של העמותה "פעילותהמחזור ".1
 .ליםקבולשנה הזו ללא קשר לת השייכותכל ההכנסות 
אבל כן מחשבים . תרומה זו כללומתקנים חדשים היא הכנסה אבל בתשובה שלהם הם לא  תתרומה בצור

מתקנים  'ו חשחייב :רשמו חצי פעולת יומןכביכול זאת אומרת הם  (.98ראה שאלה מספר )פחת על המתקנים 
 !(ןאין הגיו .)ו תרומהזיכוך לא א
 ח"ש ...,.12    תמיכה ממשרד החינוך.2
 ח"ש ...,..9              ל "תרומות מחו.9 
 (...,125 אומנם התקבלו השנה)ח"ש ...,..1                       דמי חבר .7

 (7+92+)ח "ש 523,333              סך הכל הכנסות
 'תשובה נכונה ד

 



 05שאלה 
ואת ח "ש ...,./ -בש "עו 'נחייב חשלכן  ,הסכום העביר רק מחציתו ח"ש ...,.12-ל משרד חינוך התחייב

 .ח"ש ...,./ -ב נזכה משרד החינוך
 'תשובה נכונה ב 

 06שאלה 
 .ח"ש ...,25 חשבון דמי חבר לקבל בסכום של (לזכות)כי צריך לסגור ' תשובה נכונה ב

 07שאלה 
      ...,.52           :כ הכנסות "סה

 :הוצאות
 נתון( ...,.7)                     אחזקה
 ח שנה                                "ח ע"ש ...,.1מתוך זה ,ח"ש ...,12שולם השנה עבור חשמל ( = 2...,)                       חשמל

 !!!(ממש הגיוני . )ח שנה זו"ח ע"ש ...,2-קודמת ו                                               
 (נתון) ...,.8משכורות                   
 ...,.X 8 3.5= %  ...,/מס שכר                    

 (להלן ראה)  (137,291)                      פחת 
 217,769                        עודף

 חישוב פחת השנה
  ...,.x 15 .%2=  ...,.9           עבור המתקנים

 :עבור הריהוט והציוד
 .ח"ש 39/,792 נתונה עלות מופחתת 
בר כבר צעברו שנתיים זאת אומרת נ /2.1וף עד סו (1.1.15 ) מהרכישה ..%2השנתי הוא  חתנתון שהפ 

 ./%ונותרו  (.x %2 2) פחת .%7
 x /.  :792,/39 .2=  177,291: פחת רהוט לשנה

 177,291+  ...,.9=  174,201 : פחת' כ הוצ"סה
 'תשובה נכונה ג

 08שאלה 
 39/,792  ריהוט וציוד  1.1.13 -עלות מופחתת נתונה ל

 ...,.15        השנה עלות מתקנים שהתקבלו כתרומה
 (137,291)                         פחות סך הכל פחת השנה 
 438,462                    91.12.13 עלות מופחתת ליום 

 'תשובה נכונה א
 09שאלה 

 'לכן תשובה נכונה ב ,התקבלו מראשח "ש ...,18
 

 43שאלה 
 (חברים .1..  +2.2) x ./9=  ..3/9,2                        דמי חברמ הכנסות

 (...,118 – ...,18= ) ...,..1               ת"תקציב ממשרד התממ
 (...,229)    משכורת כולל סוציאליות הוצאות

 (...,3)                            אחזקה וניקיון  
 !(קלניסוח קלו)  ...,.x 21 .%2= (  ...,72)                     מכשירי ספורטפחת 
 591,233                                        עודף

 'תשובה נכונה א
 41שאלה 

 ...,122           פתיחה חומרי גלם מלאי
 ...,.52+  ...,./=  ...,.58              קניות חומרי גלם ועוד

 (...,.8)  מלאי סגירה חומרי גלם פחות 
 622,333      עלות השימוש בחומרי גלם 
 'תשובה נכונה ד 

 
 42שאלה 

 ...,.2           פתיחה מכשירים  מלאי
 ..93,3               מכשיריםקניות  ועוד

 (...,93)  סגירה מכשיריםמלאי  פחות 
 23,933                     י מכשיריםאבל 



 'תשובה נכונה ב 
 
 
 
 

 40שאלה 
 ...,22/                      שימוש בחומרים

 ...,..x 1,9 %85=  ...,1,1.5                            שכר עבודה 
 ..3,.2                        י מכשיריםאבל 
 1,747,933    סך הכל עלות הייצור והעיבוד 

 'תשובה נכונה ד
 44שאלה 

 'ב תשובה נכונה
 45שאלה 

 :הוצאות פחת
 x %9 x (22.,... – 1,2..,...) .%8=  .29,52           מבנה

 נתון ...,219         מכונות
 206,523  כ פחת "סה

 "!(חשבון מכונות"רות אין יתאבל ב "פחת מכונות"שמתם לב שיש )
 כליםל הבלאיחישוב 

 ...,.2           יתרת פתיחה
 ..2,9          קניות כלים+  
 (...,11) פחות יותר בסגירה 
 11,033             כלים  בלאי 

 3206,523  11,033=  247,823 ובלאי  פחתסך הכל 
 'תשובה נכונה ד

 46שאלה 
    ..79,9      (עזר+ גלם ) םפתיחה חומרי מלאי

 ..8,..7           (עזר+ ם גל)קניות חומרים +  
 (..91,7)  ( עזר +גלם )ם סגירה חומרימלאי  - 
 412,733         עלות החומרים שנצרכו השנה  

 'תשובה נכונה ג
 47שאלה 

 ...,28           מלאי פתיחה תוצרת בעבוד
 ...,72           פתיחה תוצרת מוכנה מלאי

 (...,95) בודעמלאי סגירה תוצרת ב פחות 
 (...,.7) מלאי סגירה תוצרת מוכנה פחות 
 5,333                                 עלייה של 

 'תשובה נכונה א
 48שאלה 

 ( /7שאלה ראה )  ..712,3                          שימוש בחומרים 
 ...,.x 28 /%3=  ..212,8                                ר עבודה כש

 ...,28                                עבודות חוץ 
 ...,x 22 %35=  ..3,.2                                  חשמלוכוח 
 (75ראה שאלה ) .273,82                                  לאיוב פחת

 .322,22                   סך הכל עלות הייצור  
 ...,28 – ...,95 ( =...,3) עלייה במלאי תוצרת בעיבוד פחות

 .315,22         סך הכל עלות הייצור והעיבוד
 ...,72 – ...,.7=  ...,2    ועוד ירידה במלאי תוצרת מוכנה 

 917,223        סך הכל עלות המכירות ועיבוד
 .'תשובה נכונה ד

 49שאלה 
 'נכון לכן תשובה נכונה א' רק משפט א

 53שאלה 
 ' שני משפטים נכונים לכן תשובה נכונה ג


