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חוברת נספחים — מחוון
לשאלון חשבונאות
סמל שאלון 824381

קיץ תשע"ח
בחוברת זו 15 עמודים
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פרק ראשון )40 נקודות(
נדרש לענות על ארבע מבין השאלות 1—6 )לכל שאלה — 10 נקודות(.

נספח א', פתרון לשאלה 1 — רישום מסמכים
רישום בספרי העסק "מזגני היהלום בע״מ" פעולות יומן בגין המסמכים שטרם נרשמו:

יומן

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה
מזגנים ותושבות 82530.11מכירותלקוח אבינועם מאירי1.11.17)2 נק‘(

למזגנים
0782100011

0781מע״מ עסקאות

ספק המנהל המודרני ריהוט וציוד משרדי10.11.17)2 נק‘(
בע״מ

שולחן וכיסאות לחדר 76231.12
המנהל

00070918

0911מס תשומות נכסים

00020432פרסום מודעה בעיתון190015.12ספק המפרסמוןהוצאות פרסום12.11.17)2 נק‘(

043מס תשומות אחרות

הנחות מסחריות 17.11.17)2 נק‘(
שניתנו

00719891הנחת לקוח קבוע33לקוח אבינועם מאירי

982מע״מ עסקאות

כיסוי חשבונית מס׳ 48222.11לקוח אבינועם מאיריקופת שיקים22.11.17)2 נק‘(
799

00530005

0051חברת אשראי לקבל
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נספח ב', פתרון לשאלה 2 — מאזן בוחן
רישום פעולת יומן בגין התקבול מהלקוח דודו: א.  )2 נק'( 

יומן

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה
0000100001תקבול בשיק מס׳ 81831.5453לקוח דודוקופת שיקים31.5.17

העברת הסכומים מפעולת היומן לטור התנועה בחודש מאי, ועריכת מאזן בוחן של בית המסחר "ג'ונגל" ליום 31.5.17 , על–פי  ב.  )8 נק'( 
הנתונים:

מאזן בוחן לחודש מאי 2017

שם החשבון
יתרה ליום 31.5.17תנועה בחודש מאי 2017יתרה ליום 1.5.17

זכותחובהזכותחובהזכותחובה
1,000,000120,0001,120,000מבנה

136,90031,000167,900קניות

55,40055,400ציוד משרדי

390,89055,880446,770מכירות

2,6705803,250הנחות מסחריות שניתנו

15,8005,80010,000שיקים לקבל

12,78012,7800שיקים לפירעון

60,00072,00012,000עו”ש בנק )ח׳( 

26,44010,00016,440לקוח דודו

24,50024,50035,90035,900ספק ירון

100,00020,00080,000הלוואה מהבנק

10,00010,000–קופת שיקים

769,04039,280808,320הון בעל העסק

1,297,2101,297,210218,860218,8601,382,9901,382,990סה״כ

)3 נק׳()1 נק׳()4 נק׳(
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נספח ג', פתרון לשאלה 3 — חשבונות בעלים
רישום בספרי העסק ״תמי ועמי — משחקים ומתנות" פעולות יומן בגין המסמכים שטרם נרשמו: א.  )6 נק׳( 

יומן

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה

000052000052משיכה פרטית923קופת מזומניםמשיכות פרטיות15.5.17)2 נק‘(

8084700046פאזלים ומשחקי קופסה445מכירות סחורהמשיכות פרטיות27.5.17)2 נק‘(

80801מע״מ עסקאות

0005200003השקעה בשיק ובמזומן87הון בעל העסקקופת שיקים29.5.17)2 נק‘(

0005קופת מזומנים

באיזה מחיר יחויב בעל עסק על משיכה פרטית בסחורה?  ב.  )2 נק׳( 

הקף את התשובה הנכונה:

במחיר קנייה לא כולל מע"מ  .1

במחיר מכירה לא כולל מע"מ  .2

במחיר קנייה כולל מע"מ  .3

במחיר מכירה כולל מע"מ  .4

באיזה סעיף במאזן השנתי יוצג חשבון הון בעל העסק? ג.  )2 נק׳( 

החשבון יוצג בסעיף ״הון, קרנות ועודפים״ בצד ההתחייבויות במאזן.
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נספח ד', פתרון לשאלה 4 — התאמת חשבון עם הבנק
טבלת התאמה עם הבנק ליום 31.12.17 : א.  )6 נק'( 

פרטיםחשבון נגדי

בספרי    העסק         בספרי    הבנק         

חשבון    פטרה בע״מ                             חשבון    בנק עמלה בגרוש                

זכותאג'חובהאג'זכותאג'חובהאג'
52893–5996–יתרה לא מותאמת

0026–ביטול הפקדת מזומןקופת מזומנים*

0206–רישום מחדשקופת מזומנים*

00023–גביית שיק 210שיקים לגבייה

00051–שיק 821 שטרם הוצג

52064–02083–5996–00051–סיכום ביניים

5008–5008–יתרה מותאמת

52064–52064–00051–00051–סה״כ

* אפשרות נוספת:

081–תיקון הפקדה   קופת מזומנים

רישום פעולות היומן להתאמת החשבונות בספרי העסק "פטרה בע"מ": ב.  )4 נק׳( 
יומן

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה
)2 נק‘(0026–0026–ביטול רישום שגויחח״ד בנקקופת מזומנים*31.12.17

0206–0206–רישום נכוןקופת מזומניםחח״ד בנק*

)2 נק‘(00023–00023–גביית שיק 210שיקים לגבייהחח״ד בנק31.12.17

081–081–תיקון הפקדת מזומןחח״ד בנקקופת מזומנים* או:
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נספח ה', פתרון לשאלה 5 — שיקים לביטחון

חישוב אחוז הביטחונות ממסגרת האשראי: א.  )2 נק׳( 

,
,

%50 000
60 000

100 120# =

רישום פעולות יומן בספרי העסק "שירה": ב.  )6 נק׳( 

יומן

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה

0051200512תיקון טעות בשיק 15.113899*שיקים לביטחוןשיקים לגבייה2.9.17)2 נק‘(

00580058שיק 30.116523שיקים לביטחוןשיקים לקבל3.9.17)2 נק‘(

0028200282שיק 7855 כובד 7.9שיקים לביטחוןחח״ד בנק7.9.17)2 נק‘(

* הערה: תתקבל גם פעולת ביטול של הפעולה השגויה ורישום מחדש של הפעולה הנכונה.
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העברת הפעולות לכרטסת ״שיקים לביטחון״, חישוב היתרה והצגתה לאחר כל פעולה: ג.  )2 נק׳( 

כרטיס חשבון שיקים לביטחון

פרטיםז"פאסמ'חשבון נגדיתאריך
יתרהסכום

ח/ז שקליםאג'זכותאג'חובהאג'
ח0028200282שיק מס' 7.9.177855שיקים לקבל2.9.17
ח008100003שיק מס' 28.10.171142שיקים לקבל2.9.17
ח0051200515שיק מס' 15.11.173899שיקים לקבל2.9.17
ח005800006שיק מס' 30.11.176523שיקים לקבל2.9.17
ח0051200583תיקון שיק 15.11.173899שיקים לגבייה2.9.17
ח005800003שיק 6523 הוחזר30.11.17שיקים לקבל3.9.17
ח002820081שיק 7855 כובדחח״ד בנק7.9.17
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נספח ו', פתרון לשאלה 6 — לוח סילוקין
לוח סילוקין של ההלוואה: א.  )6 נק'( 

סה״כ החזר, כולל ריביתתשלום ע״ח הקרןתשלום
ריבית

יתרת הקרן 
לאחר התשלום

––––120,000

ראשון

1.4.17
40,000, ,120 000 100

6
12
2 1 200# # )2 נק‘(41,20080,000=

שני

1.6.17
40,000,000 100

6
12
280 800# # )2 נק‘(40,80040,000=

שלישי

1.8.17
40,000,000 100

6
12
2 0040 4# # )2 נק‘(40,4000=

חישוב הסכום הכולל של הריבית המשולמת על ההלוואה: ב.  )2 נק'( 

, ,120 000 100
6

12
2

2
3 1 2 400# # =+a k

רישום בספרי העסק פעולת יומן בגין התשלום השלישי )ההחזר האחרון( של ההלוואה )חלק הקרן וחלק הריבית(: ג.  )2 נק'( 

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה
0000400404החזר אחרוןעו״ש בנקהלוואה1.12.17

004הוצאות ריבית
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 פרק שני )60 נקודות(
נדרש לענות על ארבע מבין השאלות 7—11 )לכל שאלה - 15 נקודות(.

נספח ז׳, פתרון לשאלה 7 — שותפות
הצגת חשבון חל"ר של השותפות מ.ד.י. לשנת 2017 , כולל חלקו ברווח של כל שותף: 

כרטיס חשבון חלוקת רווחים

פרטיםז"פאסמ'חשבון נגדיתאריך
יתרהסכום

ח/ז
שקליםאג'זכותאג'חובהאג'

ז000725רווח נקי31.12.17

ז00081000905ריבית 6% על השקעהחו״ז משה31.12.17

ז00063000374ריבית 6% על השקעהחו״ז יוסי31.12.17

ז0051005474ריבית 5% על משיכותחו״ז יוסי31.12.17

ז005000574ריבית 5% על משיכותחו״ז דובי31.12.17

ז00051000064ריבית 8% על הלוואהחו״ז יוסי31.12.17

ז00006000004משכורת לשותףחו״ז משה31.12.17

ז000001000003חלקו ברווח השנהחו״ז משה31.12.17

ז000002000001חלקו ברווח השנהחו״ז יוסי31.12.17

0000010חלקו ברווח השנהחו״ז דובי31.12.17

, % ,250 000 8 12
9 15 000# # = ריבית הולואה:  חישובים: 

300,000 # 6% = 18,000 ריבית השקעה:   

יחס חולקת הרווחים:  1 משה  ;  1 דובי  ;  2 יוסי , לכן: 

, ,400 000 4
1 100 000# = למשה ולדובי:   

, ,400 000 4 00 0002 2# = ילוסי:   
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נספח ח׳, פתרון לשאלה 8 — קבלנים
חישוב אחוז הביצוע מהעבודה לשנת 2016 לפי יחס העלויות )בסיס העלויות(: א.  )4 נק'( 

, , , ,
, ,

%78 260 000 103 740 000
78 260 000

100 43#+ =

חישוב הרווח או ההפסד שידווח הקבלן בשנת 2016 : ב.  )5 נק'( 

200,000,000 # 43% =  86,000,000 הכנסות מצטברות 

 (78,260,000) עוליות בפועל 

7,740,000 ש״ח רווח 

חישוב הרווח או ההפסד שידווח הקבלן בשנת 2017 : ג.  )6 נק'( 

                     אפשרות 2                     אפשרות 1                   

200,000,000סכום החוזה200,000,000סכום החוזה

(174,260,000)סה״כ עוליות(86,000,000)הכנסות מצטברות

25,740,000רווח כולל114,000,000סה״כ הכנסה 2017

(7,740,000)בניכוי רווח 2016(96,000,000)עוליות בפועל

18,000,000רווח 18,000,0002017רווח 2017
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נספח ט׳, פתרון לשאלה 9 - מלכ"ר

דוח הפעילות של עמותת "נפש בריאה" לשנת 2017 )חובה להראות חישובים(:

מחזור הפעילות

הכנסות מתרומות

הקצבה ממשרד הבריאות

הכנסות מהשתתפות מטופילם

210,500

300,000

   5,000515,500

הערות/חישובים

הסכום שאושר הוא 300,000

3,000 + 100 # 20 = 5,000

עלות הפעילות

הוצאות משכורת לצוות הרפואי

הוצאות משכורת לכוח עזר

תחזוקה שוטפת של ציוד רפואי

הכנסות נטו מפעיולת

350,000

120,000

  14,500  484,500

31,000

הוצאות הנהלה וכלליות

הוצאות משפטיות

פחת ציוד רפואי

בלאי כיל מטבח

הכנסות נטו

29,500

2,900

   800  33,200

-2,200

יתקבל גם בסעיף ״עולת הפעיולת״

)קניות(800 = 4,800         – 2,200           + 3,400 )מ.פ.()מ.ס.(

הכנסות אחרות

הכנסות ממכירת ציוד

עןדף הכנסות

  18,200

16,000

הערה: הכותרות הן חובה. יש להוריד נקודה על חסרונה של כל כותרת.
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נספח י׳, פתרון לשאלה 10 — מכירת נכס 

חישוב הפחת הנצבר של מחשב מס' 2 מיום רכישתו עד יום מכירתו: א.  )10 נק'( 

מס׳ שנה
חודשים

פחת נצברפחת שנתיחישוב הפחתעלות להפחתה

,201595,400)3 נק‘( % , .5 400 12
9 125 012 50# # =1,012.501,012.50

,201685,400)2 נק‘( %5 400 12
825 900# # =900     1,912.50

398.84398.842,311.34 = 4 # 4,287.599.71 = 800 + 1,912.5 – 201645,400)4 נק‘(

199.42199.422,510.76 = 2 # 201724,287.599.71)1 נק‘(

סה״כ אורך החיים של המחשב הוא 48 חודישם.

ביום 1.9.16 נשארו למחשב:                                         
, .

.

48 9 8 12 43

43
4 287 5

99 71

– + + =

=

^ h חודישם

ש״ח ולכן עד למכירתו, סכום הפחת לחודש הוא:                        
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רישום פעולת יומן למכירת מחשב מס׳ 2 : ב.  )2 נק'( 
יומן

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה
19620032מכירת מחשב 4961.62מכירת מחשבשיקים לקבל1.3.17

193מע״מ עסקאות

חישוב הוצאות הפחת על מחשב מס' 6 לשנת 2017 : ג.  )3 נק'( 

, % , .6 100 25 12
9 1 143 75# # =
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נספח י״א, פתרון לשאלה 11 — משגור

רישום בספרי השוגר אופיר פעולות יומן בגין עסקת המשגור: א.  )12 נק'( 

יומן

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה

000201000201העברת הסחורה676סחורה באשגרהמשגור אצל מעיין1.9.17)2 נק‘(

00210021הובלה ופריקה1522חו״ז שגיר מעייןמשגור אצל מעיין1.9.17)2 נק‘(

004041000021מכירה7895משגור אצל מעייןחו״ז שגיר מעיין18.9.17)2 נק‘(

00402מע״מ עסקאות

0008106012עמלה 25215%חו״ז שגיר מעייןמשגור אצל מעיין21.9.17)4 נק‘(

0603מס תשומות

0007100071החזרת שארית הסחורה101משגור אצל מעייןסחורה באשגרה30.9.17)2 נק‘(

חישוב העמלה:               18,000 = 15% # 4,800 # 25

14



15חשבונאות, קיץ תשע"ח, סמל 824381, חוברת נספחים — מחוון

העברת פעולות היומן לחשבון "משגור אצל מעיין", וחישוב הרווח/ההפסד מעסקת המשגור:   ב.  )3 נק'( 

כרטיס חשבון משגור אצל מעיין

פרטיםז"פאסמ'חשבון נגדיתאריך
יתרהסכום

ח/ז
שקליםאג'זכותאג'חובהאג'

ח000201000201העברת הסחורה לשגיר676סחורה באשגרה1.9.17

ח0021002301הובלה ופריקה1522חו״ז שגיר מעיין1.9.17

ז00002100861מכירת הסחורה7895חו״ז שגיר מעיין18.9.17

ח15%000810021 עמלה252חו״ז שגיר מעיין21.9.17

ז0007100851החזרת סחורה לשוגר101משגור אצל מעיין30.9.17

מדובר ברווח מעסקת המשגור.
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