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 2017, 3018מערכת בסיסי + מתקדם,  –הנהלת חשבונות , 80715שאלון מס' 

 
 גמר קורס

 מנהל חשבונות
 בסיסי + מתקדם – 2+1סוג 

 1.9.2014לקורסים החל מ  עיוני מבחן
 
 3018מערכת 

 
 

 הנחיות לנבחן,

 גבי כריכת המחברת.-ואת ההנחיות על ההנחיות שלהלן, את השאלות בשאלוןקרא בעיון את 

 שעות. 4.5 משך הבחינה:

 .שאלות 50בשאלון  מבנה השאלון ומפתח הערכה:

 .כולןעליך לענות על 

 נקודות(. 2כל השאלות שוות בערכן )

 .55 ציון עובר במבחן:

 ., כלי כתיבה, נוסחאון מצורףאישימחשבון  חומר עזר מותר בשימוש:

 הנחיות מיוחדות:

 17%המע"מ מחושב לפי 

 הנחיות כלליות:

 .בעט בלבד שבחרת בתשובוןסמן את התשובה  .1

 בסיום המבחן יש להחזיר את השאלון, את דף התשובון ואת מחברת הבחינה למשגיח/ה. .2

 

 

 

 

 

 כאחד. יםולנבחנ נותבלשון זכר, אולם מכוונות לנבח מנוסחותההנחיות 

 

 בהצלחה 
 אין להעתיק לצלם, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע,

 לשדר או לקלוט בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי,
 שום חלק משאלון הבחינה. –מכני או אחר 

 לא ייעשה שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהוא
 ללא רשות בכתב מאת מנהל תחום הבחינות.

 כל הזכויות שמורות© 
 תחום בחינות
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 2017, 3018מערכת בסיסי + מתקדם,  –הנהלת חשבונות , 80715שאלון מס' 

 

  4-1נתונים לשאלות 

 )בש"ח(:  31/12/15להלן יתרות ממאזן הבוחן של חברת "הכול למשפץ" ליום 

 ופעולות שעדיין לא נרשמו הערות יתרה  שם החשבון

 129,800 לקוח
כולל מע"מ שהוכר בידי  ש"ח 4,680חוב אבוד בסך 

 שלטונות מע"מ עדיין לא נרשם.

 6,200 1/1/15הלח"מ 
 4%יש להעמיד את ההפרשה לחובות מסופקים על 

 מיתרת הלקוחות.

  600,000 מכירות סחורה

  12,200 החזר סחורה מלקוח

 18,000 הוצאות חשמל
 דצמבר.-עדיין לא שולם חשבון חשמל לחודשים נובמבר

 הנח כי העלות החודשית של חשבון החשמל היא קבועה.

 כוללות מע"מ. לאהיתרות המאזניות כוללות מע"מ; היתרות התוצאתיות  הערה לטבלה:

 להלן פעולות נוספות שעדיין לא נרשמו ביומן:

 .20/1/16ללקוח, ז"פ לא כולל מע"מ  ש"ח 7,000מכירת סחורה בסך  20/12/15

 . 20/12/15מכירה מיום המ 7%הנחה מסחרית בשיעור  22/12/15

בכמה מסתכמת התנועה שתירשם במאזן בוחן תנועות של "הכול למשפץ" לחודש דצמבר  .1

 בחשבון הלקוח )במעוגל(?  2015

 ש"ח 8,190ש"ח; זכות  5,253חובה  א.

 ש"ח 5,253ש"ח; זכות  8,190חובה  ב.

 ש"ח 8,190ש"ח; זכות  4,680חובה  ג.

 ש"ח 7,000ש"ח; זכות  8,190חובה  ד.

בכמה מסתכמת התנועה שתירשם במאזן בוחן תנועות של "הכול למשפץ" לחודש דצמבר  .2

 בחשבון הנחה מסחרית שניתנה )במעוגל(? 2015

 ש"ח 490בחובה:  א.

 ש"ח 490בזכות:  ב.

 "חש 490ש"ח; בזכות:  573בחובה:  ג.

 ש"ח 4,000ש"ח; בזכות:  490בחובה:  ד.
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 ?31/12/15באילו חשבונות תירשם פעולת היומן להתאמת ההלח"מ ליום  .3

  הקטנת הלח"מ ן זכות:-חהלח"מ;  ן חובה:-ח א.

 הלח"מ ן זכות:-חהוצאות הלח"מ;  ן חובה:-ח ב.

 הקטנת הלח"מ ן זכות:-חהוצ' חוב אבוד;  ן חובה:-ח ג.

 הכנסות מגביית חוב אבוד ן זכות:-חהלח"מ;  ן חובה:-ח ד.

 ? 31/12/15באילו חשבונות תירשם פעולת היומן להתאמת חשבון הוצאות חשמל ליום  .4

 הוצאות חשמל לשלם ן זכות:-חהוצאות חשמל;  ן חובה:-ח א.

 הוצאות חשמל ן זכות:-חהוצאות חשמל מראש;  ן חובה:-ח ב.

 הוצאות חשמל ן זכות:-חהוצאות חשמל לקבל;  ן חובה:-ח ג.

 הוצאות חשמל ן זכות:-חהוצאות לשלם;  ן חובה:-ח ד.

 

 5נתונים לשאלה 

 בחשבונות בית העסק התברר כי: 31/12/15בבדיקה שנערכה ביום 

 ש"ח בזכות. 12,600יתרת חשבון ספק אורי בספרי לקוח גלעד היא  (1)

 ש"ח בחובה. 19,800יתרת חשבון לקוח גלעד בספרי ספק אורי היא  (2)

 עוד העלתה הבדיקה כי:

 ש"ח כולל מע"מ עדיין לא נרשם בספרי ספק אורי. 7,200החזר סחורה בסך  (1)

נרשמה  30/12/15ש"ח שביצע לקוח גלעד לספק אורי ביום  4,000העברה בנקאית בסך  (2)

 בטעות בספרי אורי בצד חובה.

 ש"ח כולל מע"מ עדיין לא נרשם בספרי לקוח גלעד. 8,000החזר לספק בסך  (3)

 ?31/12/15מהי היתרה המותאמת בספרי הלקוח והספק לאחר עריכת ההתאמה ליום  .5

 ש"ח בצד זכות בספרי גלעד  4,600ש"ח בצד חובה בספרי אורי;  4,600 א.

 ש"ח בצד חובה בספרי גלעד 4,600ש"ח בצד זכות בספרי אורי;  4,600 ב.

 פרי גלעדש"ח בצד זכות בס 20,600ש"ח בצד חובה בספרי אורי;  20,600 ג. 

 בספרי גלעד  חובהש"ח בצד  20,600בספרי אורי;  זכותש"ח בצד  20,600 ד.
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 2017, 3018מערכת בסיסי + מתקדם,  –הנהלת חשבונות , 80715שאלון מס' 

 6נתונים לשאלה 

 בספרי בית העסק "פאבלט תקשורת":  31/12/15להלן ממצאים מהתאמת חשבון בנק שנערכה ביום 

  ש"ח בזכות. 3,850יתרת חשבון חח"ד כפי שמופיעה בספרי בית העסק היא 

  ש"ח בחובה. 9,820כפי שמופיעה בדף החשבון מהבנק היא היתרה לאותו יום 

 הבדיקה העלתה כי:

רעון יהוצג לפ עדיין לאבלט תקשורת" אשניתן לספק של "פש"ח  2,800סך -על 5656 'שיק מס ( 1)

 בבנק.

 ש"ח עדיין לא נרשם בספרי בית העסק. 2,200החזר קרן הלוואה בסך  ( 2)

 ח עדיין לא נרשם בספרי בית העסק.ש" 390החזר ריבית הלוואה בסך  ( 3)

 .של הבנק ש"ח בשעה שבע בערב עדיין אינה מופיעה בדף החשבון 6,180הפקדת שיק בסך  ( 4)

 מהי היתרה המותאמת לאחר עריכת ההתאמה של בית העסק עם הבנק? .6

 ש"ח בצד זכות בספרי בית העסק 9,820ש"ח בצד חובה בספרי הבנק;  9,820 א.

 ש"ח בצד חובה בספרי הבנק 6,440בצד זכות בספרי בית העסק; ש"ח  6,440 ב.

 ש"ח בצד חובה בספרי הבנק 3,640ש"ח בצד זכות בספרי בית העסק;  3,640 ג.

 ש"ח בצד זכות בספרי בית העסק 13,200ש"ח בצד חובה בספרי הבנק;  13,200 ד.
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 8-7נתונים לשאלות 

 )בש"ח(: 2016"חסידה ציוד לתינוקות" לחודש מרס  להלן גיליון משכורת של שני עובדים בבית העסק

 מרכיבי השכר
 שם העובד

 דור דורית

 7,800 5,200 שכר  יסוד 

 200 50 שעות נוספות

 300 170 נסיעות

 8,300 5,420 משכורת ברוטו

 510 0 מס הכנסה

 913 496 ביטוח לאומי

 429 286 ביטוח פנסיוני

 6,448 4,638 שכר נטו

 

 המעסיק:הפרשות 

 ביטוח לאומי (1)

 3.45% ש"ח  5,678על הכנסה של עד 

 7.50% ש"ח  5,678-על הכנסה שמעבר ל

 משכר יסוד. 6%ביטוח פנסיוני:  (2)

 משכר יסוד. 8.33%קופת פיצויים:  (3)

 ?בכמה מסתכמות הוצאות המעסיק לביטוח לאומי בגין העובד דור .7

 עגל את התוצאה לשקל הקרוב.

 ש"ח 196 א.

 ש"ח 286 ב.

 ש"ח 393 ג.

 ש"ח 622 ד.
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 2017, 3018מערכת בסיסי + מתקדם,  –הנהלת חשבונות , 80715שאלון מס' 

בגין  טוח לאומי(יפנסיה, פיצויים ובקופת בכמה מסתכמות ההוצאות הסוציאליות של המעסיק ) .8

 ? 2016שני העובדים לחודש מרס 

 עגל את התוצאה לשקל הקרוב. הערה:

 ש"ח 1,084 א.

 ש"ח 1,780 ב.

 ש"ח 2,435 ג.

 ש"ח 2,442 ד.

שנתית , בריבית 5/2/2016ש"ח, להחזר ביום  38,000קיבל רמי הלוואה בסך  17/7/15ביום  .9

 . בכמה מסתכמת הריבית הפשוטה שישלם רמי על ההלוואה? 4.75%בשיעור 

 חשב בשיטת ימים מדויקים, ועגל את התוצאה לשקל הקרוב.

 ש"ח 999 א.

 ש"ח 1,004 ב.

 ש"ח 1,013 ג.

 ש"ח 1,212 ד.

חודשים. בתום התקופה הצטבר  36ש"ח בתכנית חיסכון לתקופה של  20,000אמיר הפקיד  .10

. מה היה שיעור הריבית השנתית בתכנית ש"ח 20,990לאמיר בקופת החיסכון סכום של 

 החיסכון?

 1.25% א.

 1.50% ב.

 1.65% ג.

 1.75% ד.
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 11נתונים לשאלה 

 להלן דף מידע שהתקבל בעסק "מחשבי נועה":

 מידע דף

 לאומי בנק

 937 הרצל סניף

 

 147147 מספר ש"עו חשבון

  נועה מחשבי: לכבוד

 רמלה 36 הרצל          

 31/12/15: תאריך

 .בחשבונכם הפעילות תמצית להלן

 . בנכונותו כהודעה הדבר ייחשב, זה לחשבון הערות יתקבלו לא יום 30 במשך אם

 ז/ח יתרה זכות חובה אסמכתא/ תיאור תאריך

 ח 12,200   יתרה 1/12/15

    ? ריבית 31/12/15

 .8.5% שנתי של הבנק נוהג לחייב את חשבון העסק בריבית חובה בשיעור

פי -יש לחשב את הריבית עלבכמה מסתכמת הריבית הפשוטה המחושבת על יתרת החשבון?  .11

 עגל את התוצאה לשקל הקרוב.מספר חודשים. 

 ש"ח 3 א.

  ש"ח 86 ב.

 ש"ח 1,037 ג.

 ש"ח 1,055 ד.

 טענות לגבי מלאי בעסק: שתילפניך  .12

תהיה תמיד נמוכה מעלות המלאי לפי  FIFOלפי שיטת  31/12עלות המלאי ליום  :1טענה 

 חישוב שווי מימוש נטו.

 יוצג בדוח מאזן כרכוש קבוע. 31/12המלאי ליום  :2טענה 

 נכונה. 1רק טענה  א.

 נכונה. 2רק טענה  ב.

 נכונות. שתי הטענות ג.

 נכונות. לאשתי הטענות  ד.
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 טענות בנוגע למלאי פתיחה ומלאי סגירה: שתילפניך  .13

אם סכום מלאי הסגירה גדול מסכום מלאי הפתיחה, סכום עלות המכירות גֵדל ולפיכך  :1טענה 

 .מילוגֵדל גם הרווח הג

 . 31/12/15זהה לשווי מלאי סגירה ליום  1/1/16שווי מלאי פתיחה ליום  :2טענה 

 נכונה. 1רק טענה  א.

 נכונה. 2רק טענה  ב.

 שתי הטענות נכונות. ג.

 נכונות. לאשתי הטענות  ד.

. שיעור הפחת של הציוד 1/4/15-ש"ח, והוחל בהפעלתו ב 6,000נרכש ציוד בסך  1/3/15ביום  .14

 פי מספר-יש לחשב על לפי שיטת הקו הישר? 2015. בכמה מסתכם פחת הציוד לשנת 7%הוא 

 חודשים.

  ש"ח 315 א.

 ש"ח 385 ב.

 ש"ח 420 ג.

 ש"ח 450 ד.

ש"ח. הוצאות ההרצה וההתקנה  280,000נרכשה מכונה תעשייתית בעלות של  1/7/15ביום  .15

ש"ח,  7,000-ש"ח, לפני מע"מ. ערך השייר של המכונה נאמד ב 3,500-של המכונה הסתכמו ב

הקו הישר. בכמה מסתכם פחת המכונה . הפחת מחושב לפי שיטת 10%ושיעור הפחת הוא 

 פי מספר חודשים.-יש לחשב על ?2015לשנת 

 ש"ח 13,000 א.

 ש"ח 13,825 ב.

 ש"ח 14,000 ג.

 ש"ח 14,525 ד.

 טענות בנוגע לדרכי גיוס הון מהציבור באמצעות חברות: שתילפניך  .16

 חברה ציבורית רשאית לפנות לציבור כדי לגייס הון. :1טענה 

 כדי לגייס הון.  מניותחברה פרטית רשאית להנפיק לציבור  :2טענה 

 נכונה. 1רק טענה  א.

 נכונה. 2רק טענה  ב.

 שתי הטענות נכונות. ג.

 א נכונות.לשתי הטענות  ד.
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 טענות בנוגע למושגים מתחום האבטלה במשק: שתילפניך  .17

 קומי.הכסף בשוק המ כוח הקנייה שלאינפלציה היא תהליך של ירידת  :1טענה 

 דפלציה היא תהליך של ירידת מחירים בשוק המקומי. :2טענה 

 נכונה. 1רק טענה  א.

 נכונה. 2רק טענה  ב.

 שתי הטענות נכונות. ג.

 נכונות. לאשתי הטענות  ד.

 טענות בנוגע למונחי התוצר הלאומי ולערך המטבע: שתילפניך  .18

של המשק מחולק במספר הגולמי לנפש הוא התוצר הלאומי גולמי תוצר לאומי  :1טענה 

 התושבים שבאותו משק.

 המשמעות של ייסוף במטבע היא עליית ערך המטבע המקומי ביחס למטבע חוץ.  :2טענה 

 נכונה. 1רק טענה  א.

 נכונה. 2רק טענה  ב.

 שתי הטענות נכונות. ג.

 א נכונות.לשתי הטענות  ד.
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 2017, 3018מערכת בסיסי + מתקדם,  –הנהלת חשבונות , 80715שאלון מס' 

 21-19נתונים לשאלות 

 לשותפות "תיווך בכפר" של השותפים ירדן, מאור ופלג )בש"ח(:להלן נתונים ביחס 

 

 הלוואה לשותפות הלוואה מהשותפות משיכות פרטיות הון שותף

  25,000 28,000 300,000 ירדן

 60,000  38,000 400,000 מאור

   32,000 ידע פלג

 

 להלן נתונים על הסכם השותפּות:

 .8%שנתי של כל שותף זכאי לריבית על ההון בשיעור  (1)

בשיעור שנתי  ריביתבש"ח יחויבו השותפים  32,000-על משיכות פרטיות בסכום של יותר מרק  (2)

 .6%של 

 יתרות ההון והמשיכות לא השתנו במהלך השנה.  (3)

 .9%בריבית בשיעור שנתי של  על הלוואות מהשותפות יחויבו השותפים (4)

 .1/11/15דן נטל את ההלוואה מהשותפות ביום יר (5)

 .4%בריבית בשיעור שנתי של  על הלוואה לשותפּות יזוכו השותפים (6)

 .1/12/15מאור העביר את ההלוואה לשותפות ביום  (7)

 ש"ח. 5,000השותף פלג זכאי למשכורת חודשית של  (8)

 .ש"ח 12,600שנתי של השותף מאור זכאי למענק  (9)

 ש"ח. 155,000ירדן זכאי לרווח מינימלי של  השותף (10)

 יחס חלוקת הרווחים/ הפסדים הוא לפי הוראות פקודת השותפויות. (11)

כולל את  אינווהוא , ש"ח 630,000-הסתכם ב 2015הרווח הנקי של השותפות לשנת  הערה:

 השפעת הנתונים דלעיל.

לאחר עריכת חשבון חלוקת  31/12/15בכמה מסתכם הרווח נטו לחלוקה בין השותפים ליום  .19

 רווחים?

 ש"ח 500,465 א.

 ש"ח 501,200 ב.

 ש"ח 501,735 ג.

 ש"ח 501,935 ד.
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 לאחר השלמת הרווח המינימלי? 31/12/15בכמה מסתכמת יתרת חו"ז שותף ירדן ליום  .20

 .0הייתה  1/1/15הנח כי יתרת החשבון ליום 

  ש"ח בחובה 375,000 א.

 בחובהש"ח  174,205 ב.

 ש"ח בזכות 150,580 ג.

 ש"ח בזכות 178,625 ד.

מהי פקודת היומן שתירשם בספרי השותפות להשלמת הרווח המינימלי לשותף ירדן, לפי סעיף  .21

 ( שלעיל מתוך חוזה השותפות?9)

 א.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 2,526 2,526 חו"ז פלג  חו"ז מאור

 ב.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 חו"ז מאור

 חו"ז פלג

 2,525 חו"ז ירדן

1,894 

4,419 

 ג.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 חו"ז מאור

 חו"ז פלג

 1,894 חו"ז ירדן

2,525 

4,419 

 ד.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 4,420 4,420 חו"ז מאור חו"ז ירדן
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חוב בסך  15/12/15נון דל קרדרה. ביום זכריה הוא שגיר  ;זכריה נמרוד הוא לקוח של השגיר .22

חוב אבוד. כש"ח כולל מע"מ של לקוח נמרוד לשגיר זכריה הוכרז על ידי שלטונות מע"מ  3,276

 מהי פעולת היומן לרישום החוב האבוד בספרי השוגר?

 א.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 3,276 3,276 חו"ז זכריה הוצאות חוב אבוד

 .ב

 זכות חובה זכותן -ח ן חובה-ח

 3,276 3,276 לקוח נמרוד משגור עם שגיר

 ג.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 משגור עם שגיר

 מס עסקאות

 2,800 חו"ז זכריה

476 

3,276 

 ד.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 הוצאות חוב אבוד

 מס תשומות

 2,800 חו"ז זכריה

476 

3,276 
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מעבדי מזון במחיר כולל של  20מכר השגיר ללקוח  1/12/15ביום נועם הוא שגיר של אורן.  .23

 יחידות. 2החזיר הלקוח לנועם  2/12/15ש"ח, לפני מע"מ. ביום  34,000

 ? 2/12/15מהי פעולת היומן שתירשם בספרי השוגר אורן בגין האירוע מיום 

 הנח כי השוגר הוא שמנפיק את החשבוניות.

 א.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 משגור עם נועם

 מס עסקאות

 3,400 חו"ז נועם

578 

3,978 

 ב.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 3,978 3,978 חו"ז נועם משגור עם נועם

 ג.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 החזר מלקוח

 מס עסקאות

 3,400 חו"ז נועם

578 

3,978 

 ד.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 חו"ז נועם

 

 נועםמשגור עם 

 מס עסקאות

3,978 3,400 

578 

חלק מהפעילות הרגילה של העסק, יתרת הרווח ממשגור  לא םהבהנחה שעסקי המשגור  .24

 , בדוח:31/12/15תירשם בספרי השוגר ביום 

 עלות המכירות והעיבוד, בסעיף עבודה. א.

 תקבולים ותשלומים, בסעיף תקבול שוטף. ב.

 רווח והפסד, בסעיף הכנסות אחרות.  ג.

 מאזן, בסעיף התחייבויות שוטפות. ד.

 ?בשטר מטעןופיע מ לאאיזה מידע  .25

 מסלול ההובלה היבשתית או הימית. א.

 תיאור הסחורה, כולל כמות מכל פריט ומשקלו. ב.

 סוג המטבע. ג.

 שם הספק וכתובתו. ד.
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 "?רשימון יבואמהו " .26

 .הטענת הסחורה על כלי השיטמסמך המאשר את  א.

פרטי התשלום למכס ולמע"מ עבור הסחורה  , לרישום/עמיל מכססוכןשמנפיק מסמך  ב.

 .המיובאת

 .ובו רשומים פרטי הסחורה ,חשבונית שמנפיק הספק בחו"ל ג.

 .מנפיק מוביל הסחורה עבור הספקשמסמך  ד.

 , הספק מוביל את הסחורה:FASלפי בסיס מחיר  .27

 ותה בנמל היעד.ופורק א א.

 ופורק אותה במחסני היבואן. ב.

 ופורק אותה בנמל המוצא, ליד האונייה. ג.

 ומטעין אותה על סיפון האונייה, בנמל המוצא. ד.

 

 30-28נתונים לשאלות 

טונות של קופסאות סרדינים  5ייבאה החברה  1/12/15חברת "מוסר ים" מייבאת שימורי דגים. ביום 

 מקפריסין.

 :כפי שהתקבלו מהספק. מחיר הסחורה זהה בכל בסיסי המחירים היבוא להלן נתוני

  לפי מחיר  טונות קופסאות סרדינים 5מחירEXW :38,000 .דולר 

  לפי מחיר  טונות קופסאות סרדינים 5מחירCIF :38,000 .דולר 

  לפי מחיר  טונות קופסאות סרדינים 5מחירFAS :38,000 .דולר 

 ים" צריכה לקחת בחשבון בחישוב בסיסי המחירים השונים:עלויות נוספות שחברת "מוסר 

  :דולר 3,500עלות ההובלה לנמל היצואן. 

  :דולר. 3,000עלות ההטענה על האונייה בנמל היצואן 

  :דולר. 8,000עלות הובלה ימית וביטוח הסחורה בדרך 

  :דולר. 2,000הוצאות פריקה בנמל היעד 

  :עד.ממחיר העלות בנמל הי 20%מסים בישראל 

  ש"ח. 5,000הובלה בישראל למחסני היבואן 

 ש"ח 3.89דולר =  1שער חליפין: 

 ?EXW לפי מחיר אצל היבואן בכמה מסתכמת העלות הכוללת של הסחורה .28

 ש"ח 212,005 א.

 ש"ח 254,756 ב.

 ש"ח 259,406 ג.

 ש"ח 264,005 ד.
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 ?CIFלפי מחיר  אצל היבואן בכמה מסתכמת העלות הכוללת של הסחורה .29

 ש"ח 155,600 א.

 ש"ח 186,720 ב.

 ש"ח 191,720 ג.

 ש"ח 196,600 ד.

  ?FASלפי מחיר  בכמה מסתכמת העלות הכוללת של הסחורה .30

 ש"ח 147,820 א.

 ש"ח 177,384 ב.

 ש"ח 182,384 ג.

 ש"ח 243,068 ד.

 

 טענות בנוגע לעקרונות ניהול מלאי: שתילפניך  .31

גידול בסך תוצאת  ירשם י תוצרת מוכנה גדול ממלאי הסגירה,אם מלאי הפתיחה של  :1טענה 

 .עלות המכירות והעיבוד

קיטון בסך תוצאת  ירשםאם מלאי הפתיחה של תוצרת בעיבוד קטן ממלאי הסגירה, י :2טענה 

 .עלות המכירות והעיבוד

 נכונה. 1רק טענה  א.

 נכונה. 2רק טענה  ב.

 שתי הטענות נכונות. ג.

 נכונות. לאשתי הטענות  ד.

 הנחות מסחריות שנתקבלו מספקי חומרי עזר: .32

 מקטינות את עלות החומרים. א.

 מגדילות את הוצאות מכירה. ב.

 מקטינות את הוצאות החרושת. ג.

 מקטינות את השינויים במלאי. ד.
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 מאזן של מפעל תעשייתי:הבדוח לפניך שתי טענות לגבי הצגת החשבונות  .33

בלאי וחשבון  הוצאות פחת מכונות המפעל חשבון יוצגבדוח מאזן של מפעל תעשייתי   :1טענה 

 כלי עבודה.

מלאי סופי של תוצרת בעיבוד ומלאי סופי  חשבון יוצגבדוח מאזן של מפעל תעשייתי  : 2טענה 

 של תוצרת מוכנה.

 נכונה. 1רק טענה  א.

 נכונה. 2רק טענה  ב.

 שתי הטענות נכונות. ג.

 נכונות.לא ות שתי הטענ ד.

 

 36-34נתונים לשאלות 

 )בש"ח(: 31/12/15להלן יתרות מאזן בוחן של "ארונות חננאל", מפעל לייצור ארונות, ליום 

 הערות היתרה  שם החשבון

  700,000 קניית חומרי גלם

  340,000 קניית חומרי עזר

 468,000 שכר עבודה

. 2015עדיין לא נרשמה משכורת דצמבר 

 המשכורות החודשיות קבועה. הנח כי עלות

 שכר העבודה הוא עבור פועלי הייצור.

 28,000 הוצאות ניקיון
 1:5הוצאות ניקיון נחלקות ביחס של 

 עבור המפעל(. 5)

  463,400 לקוחות

 1,300,000 עלות  -מכונות ייצור 

הסכום כולל מכונת חיתוך חדשה שנרכשה 

 ש"ח.  700,000 תמורת 1/5/15ביום 

 .2015חושב הפחת לשנת עדיין לא 

 לשנה. 10%שיעור הפחת הוא 

 הוצאות ארנונה
      .2015הארנונה שולמה מראש לשנת  33,000

 כל ההוצאה היא בגין המפעל היצרני.

 500,000 מלאי פתיחה תוצרת מוכנה
 מלאי סגירה תוצרת מוכנה הסתכם 

 ש"ח. 608,000-ב

 היצרני. כל ההוצאה היא בגין המפעל 41,000 עבודות חוץ

 נתונים נוספים:

 ש"ח 280,000מלאי פתיחה חומרי גלם:  (1)

 ש"ח 333,000מלאי סגירה חומרי גלם:  ( 2)

 ש"ח 18,000מלאי פתיחה חומרי עזר:  (3)

 ש"ח 15,000מלאי סגירה חומרי עזר:  ( 4)
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 בכמה מסתכמת עלות החומרים שנצרכו ב"ארונות חננאל"? .34

 ש"ח 647,000 א.

 ש"ח 700,000 ב.

 ש"ח 990,000 ג.

 ש"ח 1,066,000 ד.

 בכמה מסתכמות הוצאות החרושת של "ארונות חננאל"? .35

 ש"ח 56,333 א.

 ש"ח 106,667 ב.

 ש"ח 108,000 ג.

 ש"ח 280,000 ד.

 בכמה מסתכמת עלות המכירות והעיבוד ב"ארונות חננאל"? .36

 ש"ח 990,000 א.

 ש"ח 1,296,500 ב.

 ש"ח 1,596,545 ג.

 ש"ח 2,197,780 ד.

אור בבית" מעניקה תמיכה למשפחות ברוכות ילדים. איזה מהחשבונות  –עמותת "ילד בבית  .37

 שלפניך שייך לעלות הפעילות של העמותה?

 חלוקת תווי קנייה. א.

 הקצבה ממשרד הרווחה. ב.

 הוצאות גיוס תרומות. ג.

 .הוצאות הקמת במה למופע התרמה ד.

 רכוש בעמותות: טענות לגבי שתילפניך  .38

 הרכוש והנכסים של העמותה בניכוי התחייבויותיה. ך כלנכסים נטו הם ס :1טענה 

 בדוח המאזן של עמותה, הרכוש הקבוע מופיע בעלותו המופחתת. :2טענה 

 נכונה. 1רק טענה  א.

 נכונה. 2רק טענה  ב.

 שתי הטענות נכונות. ג.

 נכונות. לאשתי הטענות  ד.
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 גירעון במלכ"ר:לעודף/טענות ביחס  שתילפניך  .39

 בחובה, ויופחת מהנכסים נטו.ות הכספיים בדוח הפעילות של מלכ"ר יוצג בדוחגירעון  :1טענה 

 בחובה, ויופחת מהנכסים נטו.ות הכספיים בדוחעודף בדוח הפעילות של מלכ"ר יוצג  :2טענה 

 נכונה. 1רק טענה  א.

 נכונה. 2רק טענה  ב.

 נכונות.שתי הטענות  ג.

 נכונות.לא שתי הטענות  ד.

 

 

 42-40 נתונים לשאלות

להלן נתונים ממאזן הבוחן של עמותת "ירוק עד", שעיקר פעילותה למען איכות הסביבה, ליום 

31/12/15: 

 היתרה שם החשבון

 540,000 1/1/15נכסים נטו יתרה ליום 

 85,000 כלי רכב

 18,000 חח"ד )זכות(

 12,000 שקל"פ

 25,500 כלי רכב נצברחת פ

 78,000 עודף הכנסות לפני הפעולות הנוספות

 

 .2015עדיין לא נרשמו הפעולות הנוספות האלה לחודש דצמבר 

ש"ח, לפני  28,000, בעלות כוללת של לשימוש שוטף של העמותהמכלי מחזּור  40נקנו  – 2/12/15

 מע"מ. הסכום שולם בשיק מיידי. 

 ש"ח לפני מע"מ עבור חשמל.  800שולמו בהוראת קבע  – 3/12/15

 ש"ח מאלמוני. 5,000נתקבלה בהעברה בנקאית תרומה בסך  – 15/12/15

 ש"ח מהמשרד לאיכות הסביבה. 20,000נתקבלה בהעברה בנקאית הקצבה בסך  – 31/12/15

 בכמה מסתכמת יתרת עודף/ גירעון הכנסות המעודכנת של "ירוק עד"? .40

 ש"ח 69,304עודף הכנסות  א.

 ש"ח 69,304גירעון הכנסות  ב.

 ש"ח 102,064עודף הכנסות  ג.

 ש"ח 102,064גירעון הכנסות  ד.
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 בכמה מסתכמת יתרת נכסים נטו המעודכנת של "ירוק עד"? .41

 ש"ח 470,696 א.

 ש"ח 540,000 ב.

 ש"ח 609,304 ג.

 ש"ח 701,304 ד.

 ות שוטפות המעודכנת של "ירוק עד"? בכמה מסתכמת יתרת התחייבוי .42

 ש"ח 12,000 א.

 ש"ח  38,696 ב.

 ש"ח 78,000 ג.

 ש"ח 98,396 ד.

 

 46-43 נתונים לשאלות

 1,200-ש"ח. הוצאות ההרצה של המכונית הסתכמו ב 136,000נרכשה מכונית תמורת  1/8/14ביום 

 גרט המכונית הואפחת שנתי.  15%ש"ח. פחת המכונית מחושב לפי שיטת הקו הישר, ולפי 

 ש"ח. 2,600

ש"ח. השיפוץ האריך את חיי המכונית בשלוש  5,000הוחלף מנוע המכונית בעלות של  1/2/15ביום 

 שנים, ולא גרם שינוי בערך הגרט.

 ש"ח. 88,000נמכרה המכונית תמורת  1/12/15ביום 

 כך: התקבול ממכירת המכונית בוצע בהעברה בנקאית ונרשם במערכת הנהלת החשבונות

 ש"ח 88,000לחובת חח"ד 

 ש"ח 88,000לזכות חשבון מכונית 

 מהו הערך להפחתה של המכונית לאחר השיפוץ?  .43

 ש"ח 129,505 א.

 ש"ח 134,600 ב.

 ש"ח 136,000 ג.

 ש"ח 142,200 ד.

 בכמה מסתכם הפחת הנצבר על המכונית מיום רכישתה ועד ליום מכירתה? .44

 ש"ח 8,412 א.

 ש"ח 10,095 ב.

 ש"ח 20,773 .ג

 ש"ח 21,868 ד.
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 הון ממכירת המכונית?הבכמה מסתכם רווח/הפסד  .45

 ש"ח 32,332רווח הון  א.

 ש"ח 32,332הפסד הון  ב.

 ש"ח 11,733רווח הון  ג.

 ש"ח 11,733הפסד הון  ד.

 באילו חשבונות חו"ז תירשם פעולת היומן לתיקון הרישום של התקבול ממכירת המכונית? .46

 מכירת מכונית זכות: ח"ד; חחובה:  א.

 מכירת מכוניתזכות: מכונית; חובה:  ב.

 חח"דזכות: מכונית; חובה:  ג.

 חח"דזכות: קופת מזומנים; חובה:  ד.

 טענות לגבי מכירת רכוש קבוע: שתילפניך  .47

 הפסד הון ממכירת נכס מקטין את עלות המכירות בדוח רווח והפסד. :1טענה 

 נכס מקטין את עלות הנכס בדוח מאזן, בסעיף רכוש קבוע.הפסד הון ממכירת  :2טענה 

 נכונה. 1רק טענה  א.

 נכונה. 2רק טענה  ב.

 שתי הטענות נכונות. ג.

 נכונות. לאשתי הטענות  ד.

 טענות בנוגע להשפעתו של חשבון הוצאות פחת מכונה: שתילפניך  .48

ח עלות העיבוד במפעל חשבון הוצאות פחת מכונה ישפיע על הוצאות חרושת בדו  :1טענה 

 יצרני.

חשבון פחת נצבר מכונה ישפיע על הוצאות הנהלה וכלליות בדוח רווח והפסד של  :2טענה 

 שותפות.

 נכונה. 1רק טענה  א.

 נכונה. 2רק טענה  ב.

 שתי הטענות נכונות. ג.

 נכונות. לאשתי הטענות  ד.
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 זר, אגרות והיטלים?נכלל בתקבולי הרשות מחוקי ע אלאיזה מהסעיפים שלפניך  .49

 שכר דירה .א

 שמירה ב.

 רישיון בעלי חיים ג.

 ביוב .ד

 ?בהקשר של רשות מקומית "מענק איזון"מהו  .50

 ת.ות מקומייושל רשוהוצאות חריגות ובלתי צפויות למימון שמעבירה הממשלה סכום  א.

ועניות לפי מרשויות מקומיות מבוססות לרשויות מקומיות דלות תקציב המועבר סכום  ב.

 .הוראה ממשלתית

 לצמצם את הפער בין הכנסותהקצבה שמעבירה הממשלה לרשות מקומית במטרה  ג.

 .יהלהוצאות הרשות

 .מקומית, במטרה לאזן ירידה חדה מדי בהכנסותיה של הרשות ממשלתית לרשותהעברה  ד.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בהצלחה!
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 נוסחאון לבחינות בהנהלת חשבונות
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 הלוואה המוחזרת בתשלומים חודשיים שווים .8
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 ערך נוכחי לסדרה אינסופית .10
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 ערך נוכחי לסדרה אינסופית, כשהתקבולים או התשלומים מתבצעים בתחילת התקופה .11
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