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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון חשבונאות ג', סמל 855206, קיץ תשע"ד

פתרון שאלה 1 - דוח רווח והפסד

פעולות יומן להתאמת חשבונות א.  )14 נק'( 

חישוביםהערותיתרה בש"חשם החשבון
תחילת הביטוח 1.4.2013 הסכום 18,600הוצאות ביטוח2

שולם לשנה.

18,600 : 12 × 3 = 4,650

נותרו חומרי אריזה בסך 6,9001,100הוצאות אריזה3
סכום זה כולל סך 2,000 ש"ח 74,000רכב העסק5

ששולמו למוסך עבור תחזוקה 
שוטפת של הרכב.

הלוואה בסך 20,000 ש"ח 320הוצאות ריבית הלוואה6
התקבלה ביום 1.7.2013 בריבית 

5% שנתי

20,000 × 5% × 6/12 = 500 

500 - 320 = 180

סכום הריבית

הציוד הושכר לפי 700 ש"ח 6,700הכנסות מהשכרת ציוד7
לחודש מתאריך 1.3.2012 עד 
לתאריך 31.7.2013 ולפי 800 

ש"ח לחודש החל מ–1.8.2013 
ועד סוף השנה

700 × 7 = 4,900 

800 × 5 = 4,000 

8,900 — הכנסה מהשכר 

8,900 - 6,700 = 2,200

הוצאות משכורת 9
עובדי מינהלה

הסכום כולל מקדמה בסך 1,200 78,200
ש"ח שניתנה למזכירה על חשבון 

משכורת ינואר 2014 . טרם 
נרשמה משכורת דצמבר 2013

78,200 - 1,200 = 77,000

77,000 : 11 = 7,000
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון חשבונאות ג', סמל 855206, קיץ תשע"ד

סכום פרטיםח—ן זכותח—ן חובהמספר
חובה

סכום 
זכות

נק'

התאמת חשבון הוצאות ביטוח הוצאות ביטוחהוצאות ביטוח מראש∗2
לשנת 2013

4,6504,6502

התאמת חשבון הוצאות אריזה הוצאות אריזההוצאות אריזה מראש3
לשנת 2013

1,1001,1002

2,0002,0002תיקון רישום אחזקה שוטפתרכבהוצאות אחזקת רכב5

התאמת חשבון הוצאות ריבית הוצאות ריבית לשלםהוצאות ריבית הלוואה∗6
לשנת 2013

1801802

הכנסות מהשכרת ציוד ∗7
לקבל

התאמת חשבון הכנסות הכנסות מהשכרת ציוד
מהשכרת ציוד לשנת 2013

2,2002,2002

9

א

מקדמה לעובדים 
)הוצאות משכורת מראש(

1,2001,2002רישום המקדמההוצאות משכורת

7,0007,0002משכורת דצמבר 2013הוצאות משכורת לשלםהוצאות משכורת∗ב

∗ חובה להציג חישוב 

דוח רווח והפסד לשנת 2013: ב.  )12 נק'( 

הוצאות מכירה

5,800 = 1,100 – 6,900*הוצאות אריזה)1(

9,000עמלה לסוכני מכירות)0.5(

14,800

הוצאות הנהלה וכלליות

84,000 = 7,000 + 1,200 – 78,200*הוצאות משכורת עובדי מינהלה)1(

13,950 = 4,650 – 18,600*הוצאות ביטוח)1(

11,000מסי עירייה)0.5(

2,000*אחזקת רכב)1(

110,950

הכנסות מימון

500 = 5% × 20,000*הוצאות ריבית הלוואה)1(

(800)הנחות מזומנים שהתקבלו)0.5(

300
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון חשבונאות ג', סמל 855206, קיץ תשע"ד

דו"ח רווח והפסד לשנה שהסתיימה ב–31.12.2013

358,400רווח גלום)0.5(

הוצאות מכירה הנהלה וכלליות)0.5(

14,800הוצאות מכירה)0.5(

110,950הוצאות הנהלה וכלליות)0.5(

(125,750)

232,650רווח תפעולי לפני מימון)0.5(

300הכנסות מימון)0.5(

232,950רווח תפעולי לאחר מימון)0.5(

הכנסות נוספות)0.5(

8,900*הכנסות מהשכרת ציוד)1(

241,850רווח נקי)0.5(

פתרון שאלה 2 - שותפות

שותף מוגבל אינו יכול לייצג את השותפות. שותף כללי – יכול לייצג את השותפות.  .1 א.  )2 נק'( 

פטירת שותף מוגבל אינה מפרקת שותפות. פטירת שותף כללי מפרקת שותפות.  .2   

חשבון חלוקת רווחים )7 נק'( ב.  )21 נק'( 

ח/זיתרהזכותחובהפרטיםחשבון נגדיתאריך
ז190,000רווח נקי31.12.13

ז12,000178,000ריבית השקעה שותף ארזחו"ז ארז31.12.13

ז18,000160,000ריבית השקעה שותפה נטעחו"ז נטע31.12.13

ז240160,240ריבית משיכות שותף ארזחו"ז ארז31.12.13

ז73,44086,800משכורת שנתית שותפה נטעחו"ז נטע 31.12.13

ז2,00084,800ריבית על הלוואה משותפה נטעחו"ז נטע31.12.13

ז84,8000חלוקת רווחיםחו"ז31.12.13
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון חשבונאות ג', סמל 855206, קיץ תשע"ד

כרטסת חו"ז ארז )5 נק'(   

ח/זיתרהזכותחובהפרטיםחשבון נגדיתאריך
ח56,40056,400משיכות פרטיותמשיכות פרטיות31.3.13

ח12,00044,400ריבית השקעהחל"ר31.12.13

ח24044,640ריבית משיכותחל"ר31.12.13

ח42,4002,240חלוקת רווחחל"ר31.12.13

ח1,5433,783השלמת רווח מינימלי לגילחו"ז גיל 31.12.13

כרטסת חו"ז גיל )4 נק'(   

ח/זיתרהזכותחובהפרטיםחשבון נגדיתאריך
ח49,00049,000משיכות פרטיותמשיכות פרטיות30.9.13

ח10,60038,400חלוקת רווחחל"ר31.12.13

ח1,15737,243השלמת רווח מזערי מנטעחו"ז נטע31.12.13

ח1,54335,700השלמת רווח מזערי מארזחו"ז ארז31.12.13

כרטסת חו"ז נטע )5 נק'(   

ח/זיתרהזכותחובהפרטיםחשבון נגדיתאריך
ז18,00018,000ריבית השקעהחל"ר31.12.13

ז2,00020,000ריבית הלוואהחל"ר31.12.13

ז73,44093,440משכורת שנתיתחל"ר31.12.13

ז31,800125,240חלוקת רווחחל"ר31.12.13

ז1,157124,083השלמת רווח מינימלי לגילחו"ז גיל 31.12.13

חלוקת הרווח בין השותפים  ג.  )3 נק'( 

תאריך
שם החשבון

פרטיםאסמת.ערך
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה

0084800424חלוקת רווחחו"ז ארזחלוקת רווחים31.12

00601חו"ז נטע

00813חו"ז גיל

השלמת רווח 12.05.10חו"ז גילחו"ז ארז31.12
מזערי

34510072

7511חו"ז ארז
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון חשבונאות ג', סמל 855206, קיץ תשע"ד

הסכוםחישובים
6%12,000 × 200,000ריבית השקעה ארז

6%18,000 × 300,000ריבית השקעה נטע

 5 × 9 × 56,400 משיכות פרטיות
12 × 100

240

 4 × 5 × 120,000 ריבית על הלוואה לשותפות
12 × 100

2,000

6,12073,440 × 12שכר שנתי נטע

4חלוקת רווח ארז
8

 × 84,000 42,400

1חלוקת רווח גיל
8

 × 84,800 10,600

3חלוקת רווח נטע
8

 × 84,800 
31,800

7%13,300 × 190,000רווח מזערי לגיל המחושב 7% מהרווח הנקי

10,6002,700 - 13,300השלמת רווח מזערי

4השלמת רווח מארז לגיל
7

 × 2,700 
1,543

3השלמת רווח מנטע לגיל
7

 × 2,700 1,157

פתרון שאלה 3 - מכירת נכס

הפחת הנצבר של טרקטור מס' 612 מיום רכישתו ועד יום מכירתו. א.  )8 נק'( 

חישוב הפחת של טרקטור מספר 612

מספר שנה
חודשים

 פחת חישוב הפחתעלות להפחתה
שנתי

 פחת 
נצבר

20106100,000 – 8,000 = 92,000
18,400

6
12

9,200 9,200 20% 18,400× = × =
9,2009,200

20116
⋅ =18,400 6
12

9,200
9,20018,400

2011686,100− + =92,000 18,400 12,500 86,100 7,17525,575עלות חדשה:

 משך חיים חדש:

20121214,35039,925

2013910,762.50

50,687.50סה"כ

− + =

× =

60 12 24 72

86,100

72
6 7,175

+ =86,100

72
12 14,350

+ =
86,100

72
9 10,762.50
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון חשבונאות ג', סמל 855206, קיץ תשע"ד

פעולות היומן הקשורות במכירה של טרקטור מס' 612 . ב.  )8 נק'( 

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה

00087–00087–תיקון טעות666מכירת טרקטורטרקטורים1/10/13

00521100521–ביטול עלותטרקטוריםמכירת טרקטורים31/12/13

50786055078605ביטול פחנ"צמכירת טרקטורפחת נצבר טרקטור31/12/13

0002–0002–תיקון טעותטרקטוריםהוצאת אחזקת רכב31/12/13

חשבון מכירת טרקטור מס'612 ג.  )4 נק'( 

פרטיםז"פאסמ'חשבון נגדיתאריך
יתרהסכום

ח/ז
אג'זכותאג'חובהאג'

ז00087–00087–תיקון טעות666טרקטורים1/10/13

ח00543–005211–ביטול עלותמכירת טרקטורים31/12/13

31/12/13
פחת נצבר 
טרקטורים

ז50786055078161ביטול פחנ"צ

יומן

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה

מכירת טרקטור31/12/13
רווח ממכירת 

טרקטור
50781615078161רישום הרווח
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון חשבונאות ג', סמל 855206, קיץ תשע"ד

חשבון "טרקטורים", המעודכן ליום 31.12.13 .  .1 ד.  )6 נק'( 

חשבון טרקטורים

פרטיםז"פאסמ'חשבון נגדיתאריך
יתרהסכום

ח/ז
אג'זכותאג'חובהאג'

ח000477–יתרה31/12/13

ח000258–00087–תיקון טעות666מכירת טרקטורים31/12/13

ח005937–005211–ביטול עלותמכירת טרקטורים31/12/13

ח005737–0002–תיקון טעותהוצ' אחזקת רכב31/12/13

חישוב הפחת של הטרקטורים לשנת 2013.  .2   

יתרת מכונות  20%·737,500 147,500.00 = 
פחת לשנת 2013 מכונה מס' 10,762.50612

158,262.50

   

יומן

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה
5026285150262851פחת שנת 2013פחת נצבר טרקטוריםהוצ' פחת טרקטורים31/12
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט
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פתרון שאלה 4 - ניהול חייבים )הלח"ם(

פעולות יומן א.  )12 נק( 

תאריך
שם החשבון

פרטים
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה

0048200482הפקדת שיק 1003שיקים לגביהחח"ד2.526.12 נק'

0048200482שיק שלא כובדחח"דלקוח כספי2.528.12 נק'

קופות שיקים2.531.12 נק'
הכנסות בגין 
שנים קודמות

0002200022גביית חוב אבוד

2.530.12 נק'
0052305383רישום חוב אבודלקוח אביתרחובות אבודים

0585מס עסקאות

)2( יתרות מעודכנות   
לקוחות:

108,500יתרה

28,400שיק שלא כובד

(38,350)חוב אבוד

98,550

שיקים לגבייה:
97,950יתרה

(28,400)הפקדת שיק

69,550

חישוב הלח"מ )1.5( ב.  )4 נק'( 

לקוחות:
2,956.50 = 3% × 98,550יתרה

1,391 = 2% × 69,550שיקים לגבייה

(3,904)                       הלח"מ שנה קודמת

443.50                            הגדלת הלח"מ

יומן )2.5(   

תאריך
שם החשבון

פרטים
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה
חובות 31.12

מסופקים
5034450344התאמת הלח"מ לשנת 2013הלח"מ
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מדינת ישראל   
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פתרון שאלה 5 - ניהול חשבונות במפעל יצרני
דוח עלות המוצרים והעיבוד שנוצרו של מפעל "מגבעת" לשנה שנסתיימה ביום 31.12.13

חומרים שנצרכו:ניקוד
85,000קניות חומרי גלם0.5

16,000מלאי חומרי גלם 0.51.1

(3,000)(19,000)מלאי חומרי גלם 0.531.12

82,000סה"כ חומרי גלם0.5

32,500קניות חומרי עזר0.5

12,700מלאי חומרי עזר 0.51.1

1.700(11,000)מלאי חומרי עזר 0.531.12

34,200סה"כ חומרי עזר0.5

116,200סה"כ חומרים שנצרכו0.5

עבודה0.5
20,600עבודת קבלן משנה0.5

150,000משכורת פועלי יצור0.5

170,600סה"כ עבודה0.5

17,640הוצ' חרושת0.5

5,260כוח ומאור1

22,900אחזקה וניקיון0.5

פחת ובלאי0.5
19,200הוצאות פחת מכונות1

1,900בלאי כלי ומכשירים0.5

21,100סה"כ פחת והפחתות0.5

330,800סה"כ עלות הייצור והעיבוד0.5

שינויים במלאי0.5
22,800מלאי מוצרים בתהליך 0.51.1

(11,200)(34,000)מלאי מוצרים בתהליך 0.531.12

סה"כ שינויים במלאי מוצרים בתהליך0.5

319,600סה"כ עלות המוצרים שנוצרו והעיבוד0.5

חישובים: 

⋅ =29,400
3

5
17,640 כוח ומאור: 

⋅ =240,000 8% 19,200 פחת: 

1 נקודה - על אי–שיבוץ חשבונות: משכורת פקידה, הוצאות הובלה ללקוח.
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פתרון שאלה 6 - מאזן

א.  )5 נק'( 

רישום פעולות יומן לפעולות שטרם נרשמו  .1   

שם החשבון
פרטים

סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה

06730673פחת לשנת 2013פחת נצבר ציודהוצאות פחת ציוד1.

67086708התאמת הלח"מהלח"מהו"צ הלח"מ2.

חישובים:    

( )

⋅ =

⋅ =

37,600
10

100
3,760

215,600
6

100
12,936

4,860

8,076  

עדכון יתרות החשבונות המאזניים:  .2  

12,400

3,760

16,160

פחת נצבר:   4,860

8,076

12,936

הלח"מ:      

חישוב הרווח הנקי לאחר עידכונים:  .3   
99,380רווח נקי

(3,760)פחתהוצ'

(8,076)הלח"מהוצ'

87,544
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מדינת ישראל   
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מאזן העסק "גולן מערכות" ליום 31.12.2013 . ב.  )11 נק'( 

התחייבות שוטפתרכוש שוטף
)0.5(64,300ספקים236,540מלאי)0.5(
)0.5(33,000הלוואה ועלויות שוטפות12,200הוצ' מראש)0.5(
)0.5(215,60097,300לקוחות)0.5(
202,664(12,936)הלח"מ)0.1(

)0.5(451,404

התחייבות לזמן ארוךרכוש קבוע
)0.5(88,000הלוואה

185,300)0.5()1 נק'()0.5(

פחת עלותציוד
נצבר

עלות 
מופחתת

הון ועודפים

)0.5(200,000הון21,440(16,160)37,600
)1(87,544רווח נקי

472,844 (0.5) 287,544

)0.5(472,844סה"כ

פתרון שאלה 7 - עלויות אשראי, חישובן והצגתן בדוחות הכספיים
7,200 2 12 100

2 4 5 1
360,000

( )
× × ×

× × +
= חישוב ההלוואה  א.  )3 נק( 

לוח סילוקין של ההלוואה ב.  )11 נק'( 

יתרת הלוואהסה"כ תשלוםתשלום ע"ח הריביתתשלום ע"ח הקרןתאריךתשלום מס'
130.6.13360,000 נק'

2131.8.1372,000 נק'
360,000 4%

2

12
2,400× × =

74,400288,000

2231.10.1372,000 נק'
288,000 4%

2

12
1,920× × =

73,920216,000

2331.12.1372,000 נק'
216,000 4%

2

12
1,440× × =

73,440144,000

2428.2.1472,000 נק'
144,000 4%

2

12
960× × =

72,96072,000

2530.4.1472,000 נק'
72,000 4%

2

12
480× × =

72,480-

סכום חשבון הוצאות ריבית לשנת 2013 : 5,760 = 1,440 + 1,920 + 2,400  ג.  )2 נק'( 

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.


