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  הנהלת חשבונות

  ראשי – 3סוג 
  בחינה מעשית

  

  , הנחיות לנבח�

  

   .כל שאלה בגיליו� נפרד – השאלות 7 כל עלבקובצי אקסל עלי� לענות בשאלו� זה   :מבנה השאלו�

  )נקודות 8( 2גיליו�  – 1שאלה   

  )נקודות 12( 3גיליו�  – 2שאלה   

  )נקודות 12( 4גיליו�  – 3שאלה   

  )נקודות 15( �5 גיליו – 4שאלה   

  )נקודות 15( 6גיליו�  – 5שאלה   

  )נקודות 18( 7גיליו�  – 6שאלה   

  )נקודות 20( 8גיליו�  – 7שאלה   

  

  
  

  שלוש שעות: לרשות�
  

  :הנחיות מיוחדות

  .ענה על כל השאלות  –

  .השימוש במחשבו� אסור  –

  . השאלו� בגו*אי� לסמ� סימוני( כלשה(   –

  . את מספר תעודת הזהות של� ואת תארי� הבחינה, את שמ� הפרטיבקוב+ לד הק  –

  . ה/הבחינה מסור את השאלו� ואת התדפיסי( ע( פרטי� האישיי( למשגיח בתו(  –
  

  
  !בהצלחה

  כל הזכויות שמורות למדינת ישראל  ©
  לשדר או לקלוט , לאחס� במאגר מידע, לתרג(, לצל(, אי� להעתיק

  . מכני או אחר שו( חלק משאלו� זה, אופטי, בכל אמצעי אלקטרוני
  ללא רשות בכתב , לא ייעשה בו שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהוא

  .מאת מנהל מחלקת הבחינות
  .א� מכוונות לנבחנות ולנבחני( כאחד, ההנחיות בשאלו� זה מנוסחות בלשו� זכר

  16.5%מ מחושב לפי "המע

  )מעשי(ראשי  / 3סוג הנהלת חשבונות : ש( מקצוע בחינה
  80332: סמל מקצוע בחינה
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  .7 – 1השאלות  כלענה על 

מ לשיווק "בע" כוכב ומזל"של חברת ) ח"באלפי ש(ת בתוכנת האקסל נתונות היתרו 1בגיליו� 

  .31/12/08וליו(  31/12/07ליו( מחשבי( ניידי( 

  .בגיליו� זה רשימה של הערות ואירועי( שנרשמו בחברה באותה תקופהכ� נתונה /כמו

  

לפי קבוצות ובסדר  2008 /ו 2007לשני( בוח� המאזני את ומיי� בו , )2גיליו� (צור גיליו� חדש   .1

  ).נקודות 8(ולה ע

   2008 /ו 2007לשני(  הכולל את היתרות המאזניות בלבד, )3גיליו� ( נפרדצור גיליו�   .2

  ).נקודות 12(

   2008 / ו 2007לשני( הכולל את היתרות התוצאתיות בלבד , )4גיליו� ( נפרדצור גיליו�   .3

  ).נקודות 12(

 2008 /ו 2007לשני( שינויי( בהו� העצמי ודוח רווח והפסד וערו� בו , )5גיליו� ( נפרדצור גיליו�   .4

  ).נקודות 15(

כולל הביאורי( המפרטי( את הרכב , וערו� בו מאז� במבנה המלא, )6גיליו� ( נפרדצור גיליו�   .5

  ).נקודות 15( 31/12/08 / ו 31/12/07לימי(  הסעיפי( בלבד

   2008תזרימי המזומני( על נספחו לשנת במבנה המלא של דוח , )7גיליו� ( נפרדצור גיליו�   .6

  ).נקודות 18(

וח רווח והפסד וה� בד השינויי( והמגמות ה� במאז� אתבו נתח ו ,)8גיליו� (נפרד צור גיליו�   .7

  ):נקודות 20(לפי הפירוט הבא  2008/2006בשני( 

  .2008/2006שינוי באחוזי( בשני(   .א

אחוז , אחוז הרווח הגולמי, יחס מהיר, וט*יחס ש – 2008/2006יחסי( פיננסיי( לשני(   .ב

יחס , לס� המאז� יחס הו� זר, התשואה להו� העצמי, יאחוז הרווח הנק, הרווח התפעולי

ימי אשראי , יחס מלאי לעלות המכירות, ימי אשראי לקוחות, הו� עצמי לס� המאז�

  .ספקי( באר+

  

ד ודוח שינויי( בהו� דוח רווח והפס, יש לערו� את המאז� ,5/4בסעיפי(   .א  :הערות

  .2006העצמי לפי מבנה המאז� ודוח רווח והפסד לשנת 

 /ו 2007ובנתוני השני( ) בגיליו� נפרד( 2006יש להשתמש בנתוני שנת  7בסעי*   .ב

    .שלעיל 5/4שנערכו בסעיפי(  2008

  

  .את מספר תעודת הזהות של� ואת תארי� הבחינה, קוב+ את שמ� הפרטיהקלד ב

  

  

  

  !בהצלחה



חברת כוכב ומזל בע"מ - גיליון מס' 1 = נתוני מאזן הבוחן לשנים 2007 ו-2008

להלן היתרות (באלפי ש"ח) מספרי חברת "כוכב ומזל" בע"מ לשיווק מחשבים ניידים ליום 31/12/07 וליום 31/12/08.

זכותחובהזכותחובה

2,15201,9990לקוחות בניכוי הלח"מ1010105

02,55102,116ספקים 2020111

220110מזומנים בקופה6060100

3320001קרנות נאמנות7070100

12044102פיקדון שקלי בבנק7070101

222011803מלאי סחורות לתחילת השנה7070110

01000504הון מניות רגילות7575100

03000150פרמיה על מניות7575106

0372905יתרת עודפים לתחילת השנה7575110

012011מוסדות שכר4040100

0102088עובדים 4040105

220330מקדמות לעובדים4040110

02220111מקדמות מלקוחות1111100

40101150מקדמות לספקים2121100

06,55507,111מכירות, נטו5050100

3,33204,4440קניות בארץ5151100

90205550יבוא מחו"ל5151106

520330הפרשי שער על יבוא מחו"ל5151111

411000הוצאות הפרשה להלח"מ5353111

1,102080006בניין - עלות7171100

202035507כלי רכב - עלות7171101

4403506ציוד משרדי - עלות7171102

096064פחת נצבר בניין7171106

035053פחת נצבר כלי רכב7171107

01208פחת נצבר ציוד משרדי7171108

33302210המחאות לגבייה בבנקים1010500

76010008המחאות לגבייה בקופה1010501

01,11001,438המחאות לפירעון2020100

0102350עו"ש בנקים6060112

33504020משכורות ונלוות משווקים5252100

50204440משכורות ונלוות מנהלים5353100

33302220משכורות ונלוות פקידים5353110

520440הוצאות שירותים מקצועיים5353115

720550הוצאות תקשורת5353116

880770עמלות בנקאיות5454100

640260ריבית אשראי בנקאי5454101

17701020הוצאות פרסום וקידום מכירות5252111

22204440שכירות משרד 5353119

15103300הוצאות מראש7070200

96096הלוואה מהבנק-חלות שוטפת7272106

021203089הלוואה מהבנק7272100

075088פקיד שומה (בניכוי מקדמות)4141105

15202630מסים על הכנסה5656100

440450פחת על רכוש קבוע5353112

014508610רווח מעסקת משגור5555100

04700רווח ממכירת רכב5555105

11,80911,80911,77811,778סה"כ

הערות:

1

2

3

4

שלא תפחת משנתיים".

סוג 3 - מבחן לדוגמה בחשבונאות מעשית ממוחשבת

החברה החלה את פעילותה העסקית ביום 1/1/05.

מספר חשבון קבוצה

יתרות ליום 31.12.2008

לפי הפרוטוקול של ישיבת המנהלים בעניין אופק ההשקעה, תקופתה והיקפה: "סעיף 4: ההשקעה תהיה לתקופה

הפיקדון השקלי בבנק משועבד לטובת הבנקים לשם הבטחת האשראי. בשנת 2008, מימושים ללא הפקדות.

יתרות ליום 31.12.2007

הערות שם חשבון

המלאי ליום 31.12.2008 מסתכם ב-302,000 ש"ח.

בשנת 2008 הונפקו מניות רגילות בסך 50,000 ש"ח בתמורה ל-200,000 ש"ח.
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6

7

8

9

10

התוספת בעלות הבניין היא בשל שיפוץ קומה נוספת והוספת ציוד משרדי בקומה. 

ביום 1.1.2008 נמכר רכב תמורת 200,000 ש"ח. לא היו רכישות נוספות באותה שנה.

עסקת המשגור היא עסקה צדדית בעסק ומתייחסת לסחורה הנרכשת ביבוא מחו"ל.

בשנת 2008 חולק דיבידינד בסך 79,000 ש"ח.

המחאות לגבייה בקופה ייפרעו החל מחודש אפריל 2009.

ההלוואה מהבנק בסך 480,000 ש"ח נתקבלה בשנת 2006, והיא תיפרע במשך 5 שנים מיום קבלתה.



ליום 31 בדצמברליום 31 בדצמבר

2006התחייבויות והון עצמי2006נכסים

התחייבויות שוטפותרכוש שוטף

102אשראי בנקאי קצר מועד13מזומנים ושווי מזומנים

2,888ספקים ונותני שירותים457פיקדון שקלי בבנק

102זכאים ויתרות זכות1,860לקוחות

441חייבים ויתרות חובה

3,092סה"כ התחייבויות שוטפות112מלאי

2,883סה"כ רכוש שוטף

212הלוואה מבנק לזמן ארוך0השקעות לזמן ארוך - קרנות נאמנות

הון עצמירכוש קבוע

50הון מניות רגילות755עלות

150פרמיה על מניות82בניכוי פחת שנצבר

52יתרת עודפים

673סה"כ רכוש קבוע, נטו

252סה"כ הון עצמי

3,556סה"כ3,556סה"כ

0בקרת איזון

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים הם חלק בלתי נפרד מהם.

מאזנים (באלפי ש"ח)



8,888הכנסות ממכירות, נטו

עלות המכירות:

22מלאי לתחילת שנה

6,430קניות בארץ

222יבוא מחו"ל

88הפרשי שער על יבוא

118מלאי לסוף השנה

6,644סה"כ עלות המכירות

2,244רווח גולמי

הוצאות מכירה ושיווק:

99פרסום וקידום מכירות

555משכורות ונלוות משווקים

654סה"כ הוצאות מכירה ושיווק

דוח על השינויים בהון עצמיהוצאות הנהלה וכלליות:

112הפרשה לחובות מסופקים

12-יתרת (הפסדים) לתחילת שנה555משכורות ונלוות מנהלים

64רווח השנה333משכורות ונלוות פקידים

52יתרת עודפים לסוף השנה50שירותים מקצועיים

16הוצאות תקשורת

222שכירות משרדים

45פחת על רכוש קבוע

1,333סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות

257רווח תפעולי לפני הוצאות מימון

הוצאות מימון:

25עמלות בנקאיות

155ריבית אשראי בנקאי

180סה"כ הוצאות מימון

77רווח השנה לפני הכנסות אחרות

הכנסות אחרות:

15רווח מעסקת משגור

15סה"כ הכנסות אחרות

92רווח לפני מסים על הכנסה

28מסים על הכנסה

64רווח השנה הנקי

דוחות רווח והפסד

ליום 31 בדצמבר 2006 (אלפי ש"ח)


