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חוברת נספחים — מחוון
לשאלון חשבונאות
סמל שאלון 824381

קיץ תשע"ז
בחוברת זו 12 עמודים



המשך בעמוד 3 

2חשבונאות, קיץ תשע"ז, סמל 824381, חוברת נספחים — מחוון

פרק ראשון )40 נקודות(
נספח א': פתרון לשאלה 1 — רישום מסמכים

רישום ביומן העסק ״המשרד המפואר״. א.  )6 נק׳( 

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה

00351026נייר, טושים וקלסרים28115.1.17ספק ״ציוד לכול״קניות סחורה21.12.16)2 נק׳(

109מס תשומות

40410021החזרת חבילות נייר צבעוני025החזרות לספקיםספק ״ציוד לכול״26.12.16)2 נק׳(

402מס תשומות

00040002תשלום על חשבון חוב84731.12.16חח״ד בנקספק ״ציוד לכול״31.12.16)2 נק׳(

15.1.170002שיקים לפירעון

העברה לכרטיס חשבון הספק ״ציוד לכול״, והצגת היתרה המעודכנת לאחר כל פעולה: ב.  )4 נק׳( 

פרטיםחשבון נגדיתאריך
יתרהסכום

ח/ז
אג'זכותאג'חובהאג'

ז0051יתרה1.12.16

ז10261077קנייהקניות סחורה21.12.16

ז40417926החזרההחזרות לספקים26.12.16

ז00047922תשלוםחח״ד בנק31.12.16



המשך בעמוד 4 

3חשבונאות, קיץ תשע"ז, סמל 824381, חוברת נספחים — מחוון

נספח ב': פתרון לשאלה 2 — משכורת ושכר עבודה

חישוב הוצאות המעסיק לביטוח לאומי לחודש דצמבר 2016 : א.  )5 נק׳( 
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חישוב הוצאות המעסיק לביטוח פנסיוני ולפיצויים לחודש דצמבר 2016 : ב.  )3 נק׳( 

 , . % , .9 350 12 25 1 145 38# =

רישום פעולת יומן בגין העובדת יפה טבעוני לחודש דצמבר 2016 : ג.  )2 נק׳( 

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה

חו״ז ביטוח לאומיהוצ׳ סוציאליות31.12
 הפרשות המעסיק 

לחודש 12/16
17936179394

385411חו״ז ביטוח פנסיוני
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4חשבונאות, קיץ תשע"ז, סמל 824381, חוברת נספחים — מחוון

נספח ג': פתרון לשאלה 3 — ניכיון שיק בבנק

רישום בספרי העסק ״חלומות נעימים״ פעולת יומן להעברת שיק מספר 735 לניכיון: א.  )2 נק׳( 

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה
0002100021שיק 735 הועבר לניכיון בבנק73526.7שיקים לקבלשיקים לניכיון4.5.16

חישוב סך–הכול ההוצאות בגין ניכיון השיק: ב.  )6 נק׳( 

,)5 נק׳(
100 365

12 000 12 73
288

#
# #

= ,ריבית על שיק 735:                
100 36

12 000 12 73
6 728

#
# #

= חישוב עבור שנה מעוברת:                

                                                            387 = 287 + 100סה״כ הוצאות ניכיון השיק:                       388 = 288 + 100)1 נק׳(

רישום בספרי העסק ״חלומות נעימים״ פעולת יומן לניכיון השיק: ג.  )2 נק׳( 

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה
88200021ניכיון שיק 735ניכיונות שיקיםהוצ׳ ריבית4.5.16

001הוצ׳ עמלה וגבייה

21611עו״ש בנק
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5חשבונאות, קיץ תשע"ז, סמל 824381, חוברת נספחים — מחוון

נספח ד': פתרון לשאלה 4 — דוח מאזן

דוח מאזן העסק ״יום טוב״ ליום 31.12.16 )הניקוד — 0.5 נק׳ על כל הצבה נכונה, 0.5 נק׳ לכל כותרת(.     
 

התחייבויות שוטפותרכוש שוטף
21,400שיקים לפירעון12,000קופת מזומנים

58,400ספקים55,600קופת שיקים

40,000הלוואה מבנק ״זהב״21,000פק״מ

32,500חח״ד67,300לקוחות

48,000152,300שיקים לקבל

התחייבויות לטווח ארוך11,500מלאי סחורות 31.12.16
60,000הלוואה מבנק ״כספים״215,400

הוןרכוש קבוע
610,000הון בעלים70,000מכונית מסחרית

298,500רווח נקי800,000מבנה

)35,400(משיכות פרטיות870,000  

  873,100

1,085,4001,085,400
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6חשבונאות, קיץ תשע"ז, סמל 824381, חוברת נספחים — מחוון

נספח ה': פתרון לשאלה 5 — דיווח למע״מ
רישום ביומן העסק ״ספורטוב״ פעולת יומן לחשבונית זיכוי מס מספר 666 : א.  )2 נק׳( 

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה

12.7.16
החזרת סחורה 

מלקוחות
לקוח ״כולם 

בכושר״
005585החזרת סחורה666

58מע״מ עסקאות

חישוב הסכום לתשלום/להחזר לשלטונות המע״מ לחודש יולי 2016 : ב.  )6 נק׳( 

יתרת מע״מ עסקאות לפני רישום החזרה מלקוח                 41,300

  
–      

מע״מ עסקאות                 )85( 

)2(    יתרת חשבון מע״מ עסקאות לאחר רישום החזרה מלקוח  41,215

    
–
)1(    יתרת חשבון מס תשומות                 )22,600( 

 
–
)1(    יתרת חשבון מס תשומות נכסים                 )3,220(   

)1(    סה״כ הסכום לתשלום לשלטונות מע״מ                 15,395

)1(    לציון אם הסכום הוא לתשלום או להחזר.

רישום ביומן העסק ״ספורטוב״ פעולת יומן לתשלום/להחזר לשלטונות המע״מ בהעברה בנקאית: ג.  )2 נק׳( 

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה

5935159351תשלום מע״מ חודש יולי*עו״ש בנק/חח״דחו״ז מע״מ15.8.16

 *  כל תאריך שבין ה–1 ל–15 באוגוסט נכון.



המשך בעמוד 8 

7חשבונאות, קיץ תשע"ז, סמל 824381, חוברת נספחים — מחוון

נספח ו': פתרון לשאלה 6 — תיקון טעויות
יומן העסק ״הכול לגנן ולגן״ )כל תיקון — 4 נק׳; מסמך שטרם נרשם — 2 נק׳(.

תאריך
שם החשבון

פרטיםאסמ׳ז"פ
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה
0085500855קופה רושמת — ביטול1.103984הוצ׳ תיקוניםקופת מזומנים1.10.16

0058500585רישום מחדש תיקון קופה רושמת3984קופת מזומניםהוצאות תיקונים

ספק ״שתיל ופרח״25.10.16
הנחת מזומנים 

שהתקבלה*
4047300023הנחת מזומנים על הקדמת תשלום31.101255

4045מע״מ עסקאות

00004320000002מערכת השקיה — ביטול15.122654ציוד**ספק ״טפטוף״27.10.16

000043מס תשומות

15.122654ספק ״טפטוף״ציוד27.10.16
מערכת השקיה והתקנתה — 

רישום נכון
00000020000432

000043מס תשומות נכסים

 * יתקבל - הכנסות מימון.
** יתקבל גם קניות סחורה.
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8חשבונאות, קיץ תשע"ז, סמל 824381, חוברת נספחים — מחוון

פרק שני )60 נקודות(
נספח ז': פתרון לשאלה 7 — ניהול חשבונות במפעל יצרני

דוח עלות המכירות והעיבוד של מפעל ״הגבינה״ לשנת 2016:

חומרים שנצרכו
קניות חומרי גלם                                                          1,080,000

48,600מלאי חומרי גלם 1.1

)6,525()55,125(מלאי חומרי גלם 31.12
1,073,475סך הכול חומרי גלם                                                                          
1,073,475סך הכול חומרים שנצרכו                                                                                       

עבודה
495,000משכורת פועלי קו הייצור

141,750עבודות קבלני משנה
סך הכול עבודה                                                                                                   636,750

הוצאות חרושת
48,600)0.6 # 81,000(שכירות מבנה מפעל

37,125)0.75 # 49,500(כוח ומאור למפעל
85,725סך הכול הוצאות חרושת                                                                                       

פחת והפחתות
20,250הוצאות פחת מכונות ייצור

10,800בלאי מכשירים וכלים
31,050סך הכול פחת והפחתות

1,827,000סך הכול עלות הייצור והעיבוד                                                                                
שינויים במלאי בתהליך

מלאי מוצרים בתהליך 1.1                                                                  )111,600(
מלאי מוצרים בתהליך 31.12                                                               )100,575(

11,025סך הכול שינויים במלאי מוצרים בתהליך                                                                  
1,838,025סך הכול עלות המוצרים שנוצרו והעיבוד                                                                   

שינויים במלאי מוצרים מוגמרים
153,000מלאי מוצרים מוגמרים 1.1

)189,450(מלאי מוצרים מוגמרים 31.12
)36,450(סך הכול שינויים במלאי מוצרים מוגמרים

0.5 נק׳ לכל כותרת ולכל הצבה נכונה, כולל סיכומי ביניים. סך הכול עלות המכירות והעיבוד

1 נק׳ לסה״כ עלות המכירות והעיבוד.
1,801,575
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נספח ח': פתרון לשאלה 8 — שותפות

חישוב חלקו ברווח של כל אחד מהשותפים בכל אחת מהאפשרויות: א.  )12 נק׳( 

אפשרות ראשונה )6 נק׳(  

חלוקת הרווח לפי פקודת השותפויות:

700,000 : 20 # 5 = 175,000 יעל: 

700,000 : 20 # 10 = 350,000 רם: 

175,000 כחלקה של יעל שירה: 

אפשרות שנייה )6 נק׳(  

סכום הרווח לחלוקה יהיה:  500,000 = 200,000 – 700,000

500,000 # 40% = 200,000 יעל: 

500,000 # 40% = 200,000 רם: 

500,000 # 20% = 100,000 שירה: 

* מי שחישב מתוך 700,000 - 0 נקודות.

המגבלות החלות על שותף מוגבל )הנבחן נדרש לציין שלוש מגבלות(: 1 נק׳ לכל מגבלה. ב.  )3 נק׳( 

אינו משתתף בניהול השותפות ואינו שלוח של השותפות, אך הוא נהנה מרווחיה.  —

אין הוא רשאי לקבל, במהלך חיי השותפות, שום חלק מהשקעתו.  —

אין הוא רשאי לפרק את השותפות.  —

אין צורך לקבל את אישורו כדי לצרף שותף חדש.  —
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10חשבונאות, קיץ תשע"ז, סמל 824381, חוברת נספחים — מחוון

נספח ט׳: פתרון לשאלה 9 — סחר חוץ

חישוב העלות ליבואן בש״ח בעבור כל המוצרים, וציון ההצעה הזולה ביותר: א.  )13 נק׳( 

EXWCIFפרטים
1,463,000 = 200 # 3.85 # 847,0001,900 = 200 # 3.85 # 1,100מחיר בסיס)2(

15,400 = 200 # 3.85 # 20הובלה לנמל ניו–יורק)1(

11,550 = 200 # 3.85 # 15הטענה בניו–יורק)1(

7,700 הובלה ימית)1(

69,300 = 200 # 3.85 # 90ביטוח ימי)1(

950,9501,463,000סיכום ביניים

292,600 = 20% # 190,1901,463,000 = 20% # 950,950מכס)2(

1,5001,500הובלה למחסן היבואן)2(

1,142,6401,757,100  סה״כ עלות)2(

EXW :1(       ההצעה הזולה ביותר היא(

התפקיד העיקרי של הבנק בשיטת האשראי הדוקומנטרי: ב.   )2 נק׳( 
התשובה הנכונה:    )4(  להבטיח שהיבואן ישלם ליצואן בעבור הסחורה ולאשר את שחרורה.
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11חשבונאות, קיץ תשע"ז, סמל 824381, חוברת נספחים — מחוון

נספח י': פתרון לשאלה 10 — מכירת נכס
רישום פעולת יומן למכירת המכונית המסחרית: א.  )2 נק׳( 

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה

קופת שיקים1.12.16
מכירת מכונית 

מסחרית
0424800027מכונית מסחרית נמכרה9811.12

04221מע״מ עסקאות

חישוב הפחת הנצבר של המכונית המסחרית מיום רכישתה ועד יום מכירתה: ב.  )13 נק׳( 

פחת נצברחישוב פחת שנתיעלות להפחתהחודשיםשנה
201410125,000 – 5,000 = 120,000

,)1 נק׳(
,

% , ,

12
24 000 10

20 000

20 120 000 24 000

#

#

=

=
  
פחת לשנה:

)2 נק׳(

20,000

201512120,00024,00044,000)1 נק׳(

,20163120,000)2 נק׳(
,12

24 000 3
6 000

#
=

50,000

חודשים20168

60 

)25(

  35 

12

47

)2 נק׳(  )2 נק׳(

עלות

120,000 

)50,000(

70,000 

10,000

80,000 

עלות חדשה 
להפחתה

,
,

, ,

.

. .
47

80 000
1 702 13

1 702 8 13 61713 04#

=

= )2 נק׳(

63,617.04

)1 נק׳(
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נספח י״א: פתרון לשאלה 11 — מלכ״ר

רישום בספרי העמותה פעולות יומן לאירועים שטרם נרשמו )לכל פעולה - 2 נקודות(: א.  )12 נק׳( 

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה
639639חשבון חשמל לינואר—פברואר229עו״ש בנק/חח״דהוצ׳ חשמל1.3.16

52925292מחשב למשרד467שיקים לפירעוןמחשב / ציוד6.3.16

קופת שיקים10.3.16
 חו״ז

רשות מקומית
0000200002הקצבה מהרשות887

0000200002הפקדת שיק887קופת שיקיםעו״ש בנק/חח״ד11.3.16

432432ספרים בשיק מס׳ 339245עו״ש בנק/חח״דספרים למועדונית12.3.16

קופת מזומנים15.3.16
הכנסות ממכירת 

עבודות יצירה
00010001יום מכירות עבודות החניכים1021

סמן )הקף בעיגול( נכון/לא נכון: ב.  )3 נק׳( 

נכון / לא נכון מלכ״ר חייב בתשלום ״מס שכר״ על השכר ברוטו המשולם לעובדיו.   .1

נכון / לא נכון מלכ״ר מנפיק חשבונית מס בגין הכנסות מדמי חבר ומפעילויות שונות.   .2

נכון / לא נכון עודף ההכנסות של עמותה מחולק בין מייסדי העמותה מדי שנה.   .3
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