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

מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

פתרון שאלה 1 

רישום פעולות יומן לפעולות שטרם נרשמו ועדכון יתרות החשבונות בהתאם. )8 נק'(  .1 א.  )15 נק'( 

 
זכותחובהפרטיםז"פאסמ'ח–ן זכותח–ן חובהתאריך

50,00050,000השקעההון בעליםחח"ד1.)2 נק'(

קופת מזומנים2.)2 נק'(
הכנסות מגביית חוב 

אבוד
גביית חוב 

אבוד
15,50015,500

16,50016,500חוב אבודלקוחותחובות אבודים3.)2 נק'(

הכנסות מהקטנת הלח"מהלח"מ4.)2 נק'(
התאמת 

הלח"מ
1,4951,495

 

חישובים

)112,600 – 16,500( * 5% = 4,805 הלח"מ לשנת 2012   חישובי הלח"מ — 

6,300 – 4,805 = 1,495 הכנסות מהקטנת הלח"מ   

עידכון היתרות של החשבונות המאזניים.   )5 נק'(   .2   

25,800 = 50,000 + 24,200–חח"ד

925,200 = 50,000 + 875,200הון בעלים 

16,600 = 15,500 + 1,100קופת מזומנים

96,100 = 16,500 – 112,600לקוחות

4,805הלח"מ

הרווח הנקי לאחר העידכונים.   )2 נק'(   .3    

405,400רווח נתון)0.5(

15,500הכנסות מגביית חוב אבוד)0.5(

)16,500(חובות אבודים)0.5(

1,495הכנסות מהקטנת הלח"מ)0.5(

405,895
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דגם תשובות לשאלון חשבונאות ג', סמל 855206, קיץ תשע"ג

מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

מאזן העסק   ב.  )11 נק'( 

"חליל הקסם"
מאזן ליום 31.12.12

התחייבויותרכוש
התחייבויות שוטפותרכוש שוטף

מזומנים ובנקים
81,500ספקים)0.5(16,600קופת מזומנים)0.5(

45,000שיקים לפירעון)0.5(25,800חח"ד)0.5(

16,500חו"ז מע"מ)0.5(42,400

 הלוואה מהבנק)0.5(
)חלויות שוטפות(

42,000

185,000

38,000מלאי 31.12)0.5(

התחייבויות לזמן 96,100לקוחות)0.5(
ארוך

118,000*הלוואה מהבנק)0.5()4,805(בניכוי הלח"מ)0.5(

129,295303,000

הון17,000הוצאות מראש)0.5(
925,200הון בעלים)0.5(188,695

405,895רווח נקי)0.5(

1,331,095

)100,000(משיכות פרטיות)0.5(

1,231,095

)0.5(1,534,095

  

עלות מופחתתפחת נצברעלותרכוש קבוע
38,00012,40025,600ציוד)1.5(

1,400,00080,2001,319,800מבנים)1.5(

1,438,00092,6001,345,400

)0.5(1,534,095

* הלוואה — 118,000 = 42,000 – 160,000
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דגם תשובות לשאלון חשבונאות ג', סמל 855206, קיץ תשע"ג

מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

פתרון שאלה 2 

עסקה משותפת — רישום פעולות בספרי עדנה. א.  )9 נק'( 

סכום זכותסכום חובהפרטיםז"פאסמ'ח—ן זכותח—ן חובהתאריך
5,0005,800פרסום2741.10.12חח"דעס"מ עם רויטל1.9.12)2 נק'(

800מס תשומות

382,800330,000מכירת סחורה574110.10.12עס"מ עם רויטלקופת שיקים10.9.12)2 נק'(

52,800מע"מ עסקאות

39,60039,600עמלה5,800הכנסה מעמלהעס"מ עם רויטל15.9.12)2 נק'(

6,3366,336מע"מ עסקאותמס תשומות

54,59254,592קנייה עצמית9007עס"מ עם רויטלקניות סחורה30.9.12)2 נק'(

8,734.728,734.72מע"מ עסקאותמס תשומות

חישובים:
9 יח' = 21 – 40 – 70קנייה עצמית)1 נק'(

קניה 

× =

385,000

1,000

386,000

70
9 49,629

49,629 = 110% + 54,592

הובלה

בספרי רויטל ב.  )10 נק'( 

סכום זכותסכום חובהפרטיםז"פאסמ'ח—ן זכותח—ן חובהתאריך
385,000446,600קניית ספות1672ספק רהיט לכלעס"מ עם עדנה5.9.12)2 נק'(

61,600מס' תשומות

1,0001,160הובלת רהיטים334עו"ש בנקעס"מ עם עדנה5.9.12)2 נק'(

160מס תשומות

247,225213,125מכירה9991עס"מ עם עדנהלקוח אסף20.9.12)2 נק'(

34100מע"מ עסקאות

34,10039,556החז' מכירה1278לקוח אסףעס"מ עם עדנה25.9.12)2 נק'(

5456מע"מ עסקאות

21,48321,483עמלה9999הכנס' מעמלהעס"מ עם עדנה28.9.12)2 נק'(

3,437.283,437.28מע"מ עסקאותמס תשומות
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דגם תשובות לשאלון חשבונאות ג', סמל 855206, קיץ תשע"ג

מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דוח עסקה  ג.  )7 נק'( 

563,617   )54,592 + 34,100 - 213,125 + 330,000(מכירות)1(

385,000קניות)1(

1,000386,000הובלה)1(

177,617רווח גולמי

5,000פרסום)1(

61,08366,083עמלה)1(

111,534רווח לעסקה)1(

111,534עדנה)0.5( 2

5
44,614

×
=

111,534רויטל)0.5( 3

5
66,920

×
=

פתרון שאלה 3 

הפחת הנצבר של מכונת הצילום מספר 2 מיום רכישתה ועד יום. א.  )8 נק'( 

חישוב הפחת למכונת הצילום מספר 2
מספר שנה

חודשים
פחת חישוב הפחתעלות להפחתה

שנתי
פחת 
נצבר

33,000)1,800+36,200(–5,000=08833,000)2 נק'( *8*10%

12

2,2002,200

10%3,3005,500*091233,00033,000)0.5 נק'(

10%3,3008,800*101233,00033,000)0.5 נק'(

111033,00033,000)3 נק'( *10 *10%

12

2,75011,550

חישוב עלות חדשה 230,000
33,000–11,550=21,450+8,550=30,000

חישוב משך חיים חדש
120–42+18=96

30,000/96*2

62512,175

)1(82,50014,675*12830,00030,000/96)1 נק'(
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דגם תשובות לשאלון חשבונאות ג', סמל 855206, קיץ תשע"ג

מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

פעולות יומן למכירת מכונת הצילום מספר 2. ב.  )6 נק'( 

יומן

סכום פרטיםח—ן זכותח—ן חובהתאריך
חובה

סכום 
זכות

22,00022,000תיקון פעולת המכירהמכירת מכונת צילום 2מכונות צילום1.9.12)2 נק'(

2,5002,500הוצאות פחת לשנת 2012פחת נצבר מכונותהוצאות פחת מכונות31.12.12

46,55046,550ביטול עלות + שיפוץמכונות צילוםמכירת מכונת צילום 31.12.122)2 נק'(

14,67514,675פחת מקניה עד מכירהמכירת מכונת צילום 2פחת נצבר31.12.12)2 נק'(

ג.  )4 נק'( 

חשבון מכירת מכונת צילום 2 )2 נק'(

פרטיםז"פאסמ'חשבון נגדיתאריך
יתרהסכום

ח/ז
אג'זכותאג'חובהאג'

מכונות צילום1.9.12)0.5(
תיקון פעולת 

המכירה
ז0002200022

מכונות צילום31.12.12)0.5(
ביטול עלות 

+ שיפוץ
ח0556405542

פחת נצבר31.12.12)0.5(
פחת מקניה 

עד מכירה
ח576415789

)0.5(31.12.12
הפסד ממכירת 

מכונה 2
הפסד 

ממכירת נכס
5789

יומן )2 נק'(

סכום פרטיםז"פאסמ'ח—ן זכותח—ן חובהתאריך
חובה

סכום 
זכות

הפסד ממכירת 31.12
מכונת צילום 2

מכירת מכונת 
צילום 2

9,8759,875הפסד ממכירת נכס
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דגם תשובות לשאלון חשבונאות ג', סמל 855206, קיץ תשע"ג

מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

חשבון מכונות הצילום, המעודכן ליום 31.12.12 )1.15 נק'(  .1 ד.  )8 נק'( 

 
חשבון מכונות צילום

פרטיםז"פאסמ'חשבון נגדיתאריך
יתרהסכום

ח/ז
אג'זכותאג'חובהאג'

004641יתרה31.12)0.5(

)0.5(31.12

מכירת 
מכונות צילום 

2

תיקון פעולת 
המכירה

00022004861

)0.5(31.12
מכירת מכונת 

צילום 2
ביטול עלות 

+ שיפוץ
05564058121

עלות מכונת צילום 4  .2   

42,000 + 2,400 = 44,400    

פחת מכונת צילום 4 לשנת 2012    

3,700 = 10/12*10%*44,400 )1.5 נק'(      

עלות יתר מכונות הצילום למעט מכונת צילום 2    

121,850 - 44,400 = 77,450    

פחת יתר מכונות הצילום    

7,745 = 10% * 77,450 )1.5 נק'(    

סך כול הפחת על מכונות הצילום לשנת 2012 )למעט מכונת צילום 2(     
 11,445 = 3,700 + 7,745 )1.5 נק'(

  2,500 + 11,445 = 13,945 סה"כ הוצאות הפחת לכל המכונות 

יומן )2 נק'(

סכום פרטיםז"פאסמ'ח—ן זכותח—ן חובהתאריך
חובה

סכום 
זכות

הוצאות פחת 31.12
מכונות צילום

פחת נצבר 
מכונות צילום

13,94513,945פחת לשנת 2012

* אם נרשמה פעולת יומן להוצאות פחת מכונות צילום מס' 2 בסעיף ב' — יירשם סכום הוצאות פחת — 11,445 ש"ח
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דגם תשובות לשאלון חשבונאות ג', סמל 855206, קיץ תשע"ג

מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

פתרון שאלה 4 

עלות שתי מכונות האריזה. )12 נק'(  .1 א.  )13 נק'( 

EXW  )4.5(FOB  )3.5(CIF  )2.5(DDU  )1.5(
60,000 * 5.4 = 59,000324,000 * 5.4 = 54,000318,600 * 5.4 = 48,000291,600 * 5.4 = 259,200מחיר בסיס

הובלה 
ממחסי 

היצרן לנמל 
המבורג

7,560 = 5.4 * 1,400

הטענת 
המכונה על 

האוניה

4,320 = 5.4 * 800

הובלה 
ימית מנמל 

המבורג 
לנמל אשדוד

21,60021,600

1,8009,720 * 5.4 = 9,720ביטוח ימי

פריקה 
ואחסנה 

בנמל אשדוד

4,8004,8004,800

סיכום 
ביניים

307,200327,720323,400324,000

78,60081,93080,85081,000מכס ומיסים

הובלה מנמל 
אשדוד 
למחסן

1,2001,2001,200

סה"כ 
למכונה 

אחת

385,200410,850405,450405,000

לשתי 
מכונות

770,400821,700810,900810,000

EXW היא ההצעה הזולה ביותר.  .2 )1 נק'(  

תשובתי לא תשתנה כי שיעור המכס מחושב באחוז שווה מסך כל העלויות וסך כל העלויות הנמוך ביותר  ב.  )2 נק'( 
לא השתנה.

INCOTERMS הם מונחים שמגדירים: )תשובה מס' 3( את העלויות והאחריות שכלולים במחיר המוסכם ג.   )1 נק'( 
בין היבואן ובין הספק בחו"ל.
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דגם תשובות לשאלון חשבונאות ג', סמל 855206, קיץ תשע"ג

מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

פתרון שאלה 5

התאמת חשבונות א.  )8 נק'( 

 
)1.5()0.5(

חישובים להתאמת יתרת הערותיתרה בש"חשם החשבון
החשבון

היתרה המעודכנת

הוצאות 
פרסום

הפרסום מחושב לפי:18,800

1,800 ש"ח לחודש מיום 1.2.12 

עד 31.7.12

2,000 ש"ח לחודש מיום 1.8.12 

עד 31.12.12

=
=

6*1,800 10,800

5* 2,000 10,000

20,800

סכום להתאמה: 2,000 
ש"ח

20,800

הוצאות 
שכר חנות

לפי חוזה עם המכשיר יש 54,720
לשלם 4,560 ש"ח לחודש החל 

מ– 1.4.12

4,560 * 9 = 41,040

סכום להתאמה: 13,680 
ש"ח

41,040

הכנסות 
מריבית

הריבית התקבלה עבור פיקדון 2,200
בסך 92,000 ש"ח שהופקד 

לתקופה של שנה וחצי בריבית 
שנתית של 3% שנתי החל מ– 

1.1.12

=

−

92,000 *3*12

1,200
2,760

2760
2200

560

2,760

הכנסות 
מהשכרת 

ציוד

ההכנסות התקבלו עבור 50,400
התקופה 1.5.12 עד 1.5.13

=

=

− =

50,400 *8

12
33,600

50,400 * 4

12
16,800

50,400 16,800 33,600

33,600

פעולות יומן לביצוע ההתאמה. ב.  )8 נק'( 

יומן )2 נק' לכל פעולה(

סכום פרטיםז"פאסמ'ח—ן זכותח—ן חובהתאריך
חובה

סכום 
זכות

הוצאות הוצאות פרסום31.12
פרסום לשלם

2,0002,000התאמת הוצאות פרסום

הוצאות שכר 31.12
חנות מראש

הוצאות שכר 
חנות

התאמת הוצאות שכר 
חנות

13,68013,680

הכנסות מריבית 31.12
לקבל

הכנסות 
מריבית

560560התאמת הכנסות מריבית

הכנסות מהשכרת 31.12
ציוד

הכנסות מראש 
השכרת ציוד

התאמת הכנסות 
מהשכרת ציוד

16,80016,800

או

סכום להתאמה:
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דגם תשובות לשאלון חשבונאות ג', סמל 855206, קיץ תשע"ג

מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

פתרון שאלה 6

חישובים

הכנסות מתשלומי משתתפיםהכנסות מהקצבת משרד התחבורהבלאי חוברות עבודה

3,300 + 1,700 - 4,100 = 90060,000)25 * 50( + 13,750 = 15000

דוח הפעילות של העמותה "נהיגה בטוחה" לשנת 2012
מחזור הפעילות)1(

60,000הכנסות מהקצבת משרד התחבורה)1(

15,000הכנסות מתשלומי משתתפים)1(

75,000
 

עלות הפעילות)1(

23,400מרצים אורחים)1(

24,000משכורות למדריכים)1(

2,880סיורי הדרכה למשתתפים)1(

)50,280(

24,720הכנסות נטו מהפעילות)1(

הוצאות הנהלה וכלליות)1(

900בלאי חוברות הדרכה)1(

7,500הוצאות טלפון)1(

8,400

הוצאות גיוס תרומות

2,600הוצאות ערב התרמה)1(

)11,000(

13,720הכנסות נטו)1(

הכנסות אחרות)1(

3,200*הכנסות ממכירת ציוד ישן

16,920עודף הכנסות)1(

* אין ניקוד אפשר גם בלי כותרת
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דגם תשובות לשאלון חשבונאות ג', סמל 855206, קיץ תשע"ג

מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

פתרון שאלה 7

דוח עלות המכירות והעיבוד לשנת 2012

חומרי גלם:)0.5(

420,000מלאי 1/1)0.5(

680,000קניות חומרי גלם)0.5(

47,600הובלה למחסן)0.5(

)120,000(מלאי 31/12)0.5(

1,027,600)0.5(
 

עבודה)0.5(

1,320,000משכורת עובדים)1(

158,400הוצאות סוציאליות עובדים)1(

62,600עבודות חוץ)0.5(

1,541,000)0.5(

הוצאות חרושת

103,200הוצאות אחזקה)1(

126,800הוצאות חשמל)0.5(

230,000)0.5(

פחת )בלאי()0.5(

6,000בלאי כלי עבודה)1(

85,000פחת ציוד)1(

91,000)0.5(
2,889,600)0.5(

סה"כ הוצאות יצור

)84,500(עליה/ירידה בתוצרת בתהליך)1(

2,805,100עלות המוצרים שנצרכו)0.5(

172,675עליה/ירידה בתוצרת גמורה)1(

2,977,775עלות המכירות והעיבוד)0.5(

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


