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 הוראות נוספות:

בינלאומיים ותקני דיווח כספי אין להשתמש בחומר עזר למעט תקני חשבונאות  •

 בינלאומיים מתורגמים לעברית.

 יש לענות על כל שאלה פתוחה במחברת בחינה נפרדת. •

 .המצורף התשובות מילוי בדף ברירה-הרב יש לענות על שאלות •

 ניתן להשתמש במחשבון פיננסי. •

 הקרוב. "חיש לעגל סכומים לש •

 
 

 בהצלחה!!

 

 



 (נקודות 03) 1 מספר שאלה

"( הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב אשר הוקמה החברה'עמרי' בע"מ )להלן: "חברת 

 ועוסקת בייצור ושיווק גבינות.  2015בינואר  1ביום 

 

מתוך הדוח על תזרימי המזומנים  ןבמזומ שאינן ועסקאות שוטפת מפעילות המזומנים תזרים בדבר נתונים להלן

 )בש"ח(:  2015 בדצמבר 31יאורים השונים לשנה שהסתיימה ביום המאוחד של החברה והב

 "חש שוטפת מפעילות מזומנים תזרים

 105,000  לשנה נקי רווח

  :שוטפת מפעילות מזומנים תזרים להצגת הדרושות התאמות

 114,231  מימון הוצאות

 75,000  פחת הוצאות

   

  :והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים

 (700,000)  בלקוחות גידול

 700,000  בספקים גידול

   

 (17,001)  ששולמה ריבית

 277,230 שוטפת מפעילות שנבעו מזומנים

 

 במזומן שלא פעילות

 

 (5,000,000) מספקים באשראי קבוע רכוש רכישת

 (50,000) המניות לבעלי לשלם דיבידנד

 

 (:ח"בש) 2016 בדצמבר 31 -ו 2015 בדצמבר 31 לימים החברה של המאוחדים הכספי המצב על הדוחות טיוטת להלן

 נתון נוסף 2016 בדצמבר 31 2015 בדצמבר 31 סעיף

  610,000 509,899 מזומנים

 'ב - ? ממשלתי"ח באג השקעה

 'ה 600,000 ? לקוחות

 'ו 600,000 - גל במניות השקעה

 'ג ? ? רכוש קבוע

 'ד - ? לשלם דיבידנד

 'ו - (700,000) ספקים

 'ג - ? קבוע רכוש בגין זכאים

 'א ? ? שהונפקו חוב אגרות

 'ו ? -  הון קרן

  ? ? ש"ח ע.נ. 1הון מניות 

  (150,000) (150,000) פרמיה

  ? ? עודפים

 

 

 



 :נוספים נתונים

 184,000ש"ח ע.נ. כל אחת למשקיעים תמורת  1ש"ח אגרות חוב בנות  200,000הנפיקה החברה  2015 ביולי 1 ביום .א

 31החל מיום  ביוני 30 -ו בדצמבר 31ש"ח. אגרות החוב נושאות ריבית חצי שנתית לא צמודה המשולמת מדי 

 '.ג. ראו גם נתון נוסף אחד בתשלום תפרע החוב אגרות קרן. 2015 בדצמבר

ש"ח ע.נ. כל אחת של ממשלת ישראל  1ש"ח אגרות חוב בנות  200,000רכשה החברה  2015ובמבר בנ 1 ביום .ב

ונפרעות בתשלום אחד )של קרן וריבית(  1%תמורת ערכן הנקוב. אגרות חוב אלו נושאות ריבית רבעונית בגובה 

 . 2016בינואר  31ביום 

כאשר התמורה  צהובות גבינות ייצוראותה ב תשמשנה אשר מכונותחמש  החברה רכשה 2015 בדצמבר 1 ביום .ג

בתנאי אשראי חריגים לעסקאות מסוג זה. רכישת המכונות  בוצעה זו רכישה. 2016במאי  1ביום  תשולםבגינן 

שנים, על  5ממחיר הרכישה באשראי. המכונות מופחתות על פני  10%במזומן הייתה מקנה לחברה הנחה בגובה 

 שייר זניח.פי שיטת הקו הישר ובעלות ערך 

 .  2016בינואר  5הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד. הדיבידנד שולם בפועל ביום  2015בדצמבר  15 ביום .ד

ש"ח  400,000לבנק יתרת לקוח בגובה  מכרהבמסגרתה  פקטורינגהחברה עסקת  ביצעה 2016באוקטובר  1 ביום .ה

 ש"ח. הניחו כי החברה אינה נושאת עוד בסיכון בגין הלקוח.  370,000תמורת 

 ופיתוח במחקר עוסקת שפירא(. "שפירא"חברת 'שפירא' בע"מ )להלן:  את החברה הקימה 2015במרץ  30ביום  .ו

 אחת כל.נ. עש"ח  1מניות רגילות בנות  600,000לחברה  שפירא הנפיקה שפירא הקמת במועד. חלב מוצרי של

( "גל"מכרה החברה את מלוא מניות שפירא לחברת 'גל' בע"מ )להלן:  2016בינואר  1 ביוםורת ערכן הנקוב. תמ

כי ההשקעה במניות  הניחוש"ח אשר מחציתה שולמה במזומן והיתרה שולמה במניות של גל.  1,000,000תמורת 

 . IFRS 9 -בהתאם ל יועדה לשווי הוגן דרך רווח כולל אחרה גל בדוחות החבר

 (:ח"בש) 2015 בדצמבר 31 ליום שפירא של עצמאיה הכספי המצב על הדוח להלן

 סכום סעיף

 210,000 מזומנים

 (700,000) ספקים

 600,000 ש"ח ע.נ. 1הון מניות 

 (110,000) עודפים

לסך של  הסתכם 2016בדצמבר  31הכולל של החברה בדוחותיה המאוחדים לשנה שהסתיימה ביום  הרווח .ז

ש"ח. הניחו כי הרווח הכולל האחר של החברה בדוחותיה המאוחדים לאותה התקופה נובע כולו  4,841,368

 משערוך השקעתה בגל.

 

 :הנחות

 .IAS 16 -מיישמת את מודל העלות בהתאם ל החברה .1

 תשלומים בגין ריבית ודיבידנד ששולמו במסגרת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת. מסווגת  החברה .2

 לא חלו אירועים נוספים בחברה מלבד האמור לעיל. 2015 בינואר 1 מיום .3

 .המס מהשפעת להתעלם יש .4

 

 :נדרש

של החברה כפי  השקעהועל תזרימי המזומנים מפעילות  שוטפתאת הדוח על תזרימי המזומנים מפעילות  הציגו

 .2016בדצמבר  31שיוצגו בדוח על תזרימי המזומנים המאוחד של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

 

 



 (נקודות 20) 2 מספר שאלה

 1 ביום. אביב בתל ערך לניירות בבורסה הנסחרת הציבורית חברה הינה"( החברה"מ )להלן: "בע'יהודה'  חברת

"( שלומית"מ )להלן: "בע'שלומית'  חברת של הרגילות המניות מהון מניות 90,000 החברה רכשה 2015 בינואר

 . שלומית על שליטה החברה השיגה באמצעותן

 

 החברה

"( 'א סדרה"ח אג.נ. אגרות חוב להמרה סדרה א' )להלן: "עש"ח  500,000החברה  הנפיקה 2013 בינואר 1 ביום .1

 שנה מידי המשולמת, 6%צמודות ונושאות ריבית שנתית בשיעור  אינןא'  סדרה"ח אגש"ח.  970,000 -ל בתמורה

וביום  2015בדצמבר  31' נפרעת בשני תשלומי קרן שווים ביום א סדרה"ח אג. קרן 2013 בדצמבר 31 מיום החל

 4)קרי, כל  4:1יחס המרה של  לפיהחברה  של רגילות למניותלהמרה  ניתנות' א סדרה"ח אג. 2018בדצמבר  31

התהוו  לאהנפקת המכשיר  בעת(. החברה שלש"ח ע.נ.  1ות חוב ניתנות להמרה למניה רגילה אחת בת ע.נ. אגר

 ראו גם הנחה ג'.  .הנפקה עלויות לחברה

 ש"ח.  215,000' הינה א סדרה"ח אגיתרת רכיב ההמרה של  2016בינואר  1ליום  נכון .2

לבעלי מניותיה  "המב"כ"()להלן:  בכורה מניות.נ. ע"ח ש 10,000הנפיקה החברה  2016בספטמבר  30 ביום .3

ממועד הנפקתן לחברה קיימת אפשרות לפרוע  שנה לאחרבתמורה לערכן הנקוב. בהתאם להסכם הנפקת המב"כ, 

 ריביתה, שיעור נטיוושרל ככל.נ. של החברה. עש"ח  1 בנות מניות רגילות 5,000 -ל ן"כ במזומן או להמירמבאת ה

 .7% והינ החברה של להיוון שנתיתה

 40,000 ת.נ. של החברה תמורע"ח ש 1 בנות רגילות מניות 30,000רכשה החברה בבורסה  2016בנובמבר  1 ביום .4

 ש"ח.  30,000 תמורת אלו ממניות 15,000 בבורסה החברה מכרה 2016 בדצמבר 31 ביום"ח. ש

 

 שלומית

"( 'ב סדרה"ח אגדרה ב' )להלן: "ש"ח ע.נ. אגרות חוב להמרה ס 300,000הנפיקה שלומית  2016 בינואר 1 ביום .5

, המשולמת מידי 5%בשיעור  שנתית חציש"ח. אג"ח סדרה ב' אינן צמודות ונושאות ריבית  600,000 -ל בתמורה

 31שווים החל מיום  שנתיים קרן תשלומי בשלושה נפרעת' ב סדרה"ח אג קרן. 2016ביוני  30מיום  החל שנה חצי

מהשווי של מניה אחת  1.5שלומית ביחס של פי  של. אג"ח סדרה ב' ניתנות להמרה למניות רגילות 2016בדצמבר 

ש"ח ע.נ. אגרות  3ש"ח, אזי יחס ההמרה הינו  2)קרי, במידה ומחיר מניה אחת הינו  שלומית שלש"ח ע.נ.  1בת 

 .('הו ות ב'ראו גם הנח)ש"ח  2,500ההנפקה הסתמכו לסך של  ותעלוי(. שלומית של חתחוב להמרה בעבור מניה א

 השפעת לפני, 2016בדצמבר  31שלומית ליום  שלהחשבונות  הנהלת בטיוטתחלק מסעיפי ההון כפי שהוצגו  להלן .6

 המכשירים המתוארים בשאלה )בש"ח(:

 סכום סעיף

 ? .נ.ע"ח ש 1 רגילות מניות הון

 400,000 פרמיה

 1,140,500 עודפים

 

לעיל, הינו  המתוארים המכשירים השפעת לאחר, 2016בדצמבר  31ליום  שלומית שלההון בדוחות הכספיים  סך .7

 ש"ח.  1,500,000

 

 

 

 

 



 :נוספים נתונים

 ש"ח.  80,000 -מאג"ח סדרה א' של החברה בתמורה ל 30%רכשה שלומית  2016 סבמר 31 ביום .8

 "ח.ש 315,000 -ל בתמורה שלומית של' ב סדרה"ח מאג 50% החברה רכשה 2016 ביולי 1 ביום .9

ובדוחותיה הכספיים של שלומית בכל שנה הוא  החברה של הנפרדים הכספיים בדוחותיה השנתי הנקי הרווח .10

 . בשאלההמכשירים המתוארים  השפעת לפניש"ח  200,000

 :להמרה החוב אגרות של)באחוזים(  השוק וריבית)בש"ח(  ההוגן שווין בדבר נתונים להלן .11

 תאריך

 'ב סדרה"ח אג 'א סדרה"ח אג

 1 הוגן שווי

ש"ח ע.נ. אג"ח 

 להמרה

 של השוק ריבית

 ללא דומות"ח אג

 המרה זכות

 1  הוגן שווי

"ח אג.נ. ע"ח ש

 להמרה

ההוגן  שוויו

של רכיב  הכולל

 ההמרה

01.01.2016 ? ? ? 330,000  

31.03.2016 ? 4.6% 2.07 310,000 

30.06.2016 / 01.07.2016 1 4.7% 2.10 346,500 

31.12.2016 1.1 5.0% 2.50 405,000 )*( 

 . לעיל 5כמתואר בסעיף  סדרה ב' ח"אג קרןמ 3/1 פירעון לפני רגע ההמרה רכיב של הכולל ההוגן השווי )*(       

 

 :הנחות

 .ןלפי עלות מוחזקותבהשקעות בחברות  תמטפל החברההנפרדים  בדוחותיה .א

החוזה המעורב בכללותו  אתהינה לייעד  משובצים נגזריםבנוגע ל שלומית ושל החברה של החשבונאית המדיניות .ב

 נאים להכרה בנגזר משובץ מתקיימים. הניחו כי התהפסד או רווח דרך הוגן שוויב ת/הנמדדהתחייבות פיננסית כ

 וכי סיכון האשראי הינו זניח.

בד ובד עם תשלום או המרה של הקרן בגין האג"ח להמרה,  הפרמיה לסעיף מועבר להמרה"ח אג בגין הון רכיב .ג

 לפי שיעור מרכיב הקרן ששולם או הומר מסך יתרת הקרן ערב התשלום או ההמרה. 

 ההוגן של המכשירים.  שווים את משקף בבורסה המניה מחיראם נאמר אחרת,  אלא .ד

 .2016ת שנ כל לאורךשולטת בשלומית  החברה .ה

 .המס מהשפעת להתעלם יש .ו

 

 :נדרש

 לשנה החברה של המאוחד הפסד או רווחעל או ההפסד המיוחס לבעלי מניות הרוב כפי שיוצג בדוח  הרווחאת  חשבו

 .2016 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ברירה-רב שאלות

 (נקודות 6.5) 3 מספר שאלה

בינואר  1( הינה חברה המתמחה בייצור ושיווק שוקולד למריחה. ביום "החברה"'הערב היורד' בע"מ )להלן:  חברת

( הפועלת גם היא באותו התחום )להלן: "מוטלה"ממניות חברת 'מוטלה' בע"מ )להלן:  70%רכשה החברה  2017

 מוטלה של המקוריים מניותיה לבעלי תשלם החברה כי נקבע העסקים צירוף הסכם תנאי פי על(. "העסקים"צירוף 

 1 בנות רגילות במניות האחר וחציה במזומן ישולם חציה אשר"ח ש מיליון 5 בגובה תמורה 2017 בדצמבר 31 ביום

 .החברה של אחת כל.נ. ע"ח ש

 

 :נוספים נתונים

 .העסקים צירוף השפעת לפני 2017 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה הנפרדים בדוחותיה נקי הפסד לחברה .א

החברה לא הכירה בדוחותיה במכשירים פיננסיים נוספים לאלו שהוצגו לעיל, מלבד מניותיה  2017 שנת לתום עד .ב

 הרגילות.

 הינו 2017 בדצמבר 31 -ו 2017 בינואר 1 לימים החברה של.נ. ע"ח ש 1 בת אחת רגילה מניה של בבורסה מחירה .ג

 .בהתאמה"ח, ש 8 -ו"ח ש 10

 . 0%, שיעור ההיוון של החברה הינו נטיוושרל ככל .ד

 

לשנה  הנפרדיםמספר טענות באשר להפסד הבסיסי למניה ולהפסד המדולל למניה של החברה בדוחותיה  להלן

 :2017בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 .החברה של למניה הבסיסי להפסד למניה המדולל ההפסד בין שוני ייתכן לא .1

 .מדללת השפעה תתכן העסקים בצירוף הרכישה לתמורת .2

 2017 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה הנפרדים בדוחותיה, העסקים צירוף השפעת לפני, החברה הכירה אילו .3

 .מדללת השפעה בהכרח הייתה העסקים בצירוף הרכישה לתמורת אז כי, נקי ברווח

 ההפסד בחישוב שנלקחת המניות כמות חישוב על השפעה אין בהכרח, לעיל שתוארה כפי, הרכישה לתמורת .4

 .החברה של למניה הבסיסי

 

 ?נכונה לעיל הטענות מבין מי

 .בלבד 1 טענה .א

 .בלבד 3 -ו 2 טענות .ב

 .בלבד 4 -ו 3, 2 טענות .ג

 .בלבד 4 -ו 3 טענות .ד

 לעיל אינן נכונות. התשובות כל .ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (נקודות 6.5) 4 מספר שאלה

 ועוסקת אביב בתל ערך לניירות בבורסה הנסחרת ציבורית חברה הינה( "החברה""סטואי" בע"מ )להלן:  חברת

 .דולר הינו החברה של הפעילות מטבע .תינוקות מוצרי של ושיווק במכירה

סדרה א' )להלן:  חוב אגרות ..נע"ח ש 2,000,000 2016 בינואר 1 ביום החברה הנפיקה, השוטפת פעילותה מימון לצורך

להמרה למניות רגילות של החברה לפי החלטת המשקיעים בכל רגע "( בפארי. אג"ח סדרה א' ניתנות 'א סדרה "חאג"

של  .ש"ח ע.נ 1אגרות חוב ניתנות להמרה למניה רגילה אחת בת  .ש"ח ע.נ 10)כל  10:1נתון עד לפדיונן ביחס של 

 תשולם בגין אג"ח סדרה א' הריבית. מיום הנפקתן שנים 10בתשלום בודד בחלוף  פרעת "ח סדרה א'אגקרן (. החברה

 .2016בדצמבר  31 יוםמבסוף כל שנה החל 

שנים מיום  5"ח, אשר תוחזר במלואה בתום ש 1,000,000 בגובה הלוואה החברה נטלה 2016 בינואר 1 ביום, כן כמו

 .2016בדצמבר  31 יוםמתשולם בסוף כל שנה החל  בגין ההלוואה הריבית(. "ההלוואה"נטילת ההלוואה )להלן: 

 והחברה במידה. מסוימותההלוואה, על החברה לעמוד בהתניות פיננסיות  ולהסכם' א סדרה"ח אג תנאיבהתאם ל

 .חובם פירעון את מידי באופן לדרוש המלווים יוכלו, הללו בהתניות תעמוד לא

 . רבעון כל ולתום שנה כל לתום נבחנות הפיננסיות התניותהכי  וחיהנ

 

 נוספים:  נתונים

 שולמה כסדרה. 2016ועל ההלוואה לשנת  "ח סדרה א'אג על הריבית .1

 סדרה"ח אג לתנאי בהתאם הפיננסיות התניות מתוך באחת עומדת אינה החברה, 2016 בדצמבר 31 ליום נכון .2

כי  זה לתאריך צופה אינההחברה  לכןעם זאת, אופציות ההמרה של אג"ח סדרה א' הינה 'בתוך הכסף', ו .'א

יבחרו להמירן להון  "ח סדרה א'אלא שחלף כך בעלי אג ,תניהההחוב אכן יועמד לפירעון מידי בגין הפרת ה

 החברה.

 .החברה של רגילות למניות' א סדרה"ח אג את המשקיעים כל המירו 2017בפברואר  2לצפי החברה, ביום  בהתאם .3

 במקרה כי קובעת( "ח סדרה א'אג תנאיבושלא קיימת ) ההלוואה הסכם במסגרת נקבעו אשר תניותהמה אחת .4

 31 ביום. מידי לפירעון החוב להעמדת אופציה למלווה תוענק המלווה אישור ללא בחברה שליטה שינוי של

 .מראש לכך המלווה אישור קבלת ללא וזאת שליטה שינוי בחברה בוצע 2016 בדצמבר

לפיו הם לא יעמידו את ההלוואה לפירעון  של ההלוואה , החברה הגיעה להסכם עם המלווים2017 סבמר 15 ביום .5

ותסתיים ביום  2016בדצמבר  31רבעונים רצופים אשר תתחיל )רטרואקטיבית( ביום  שני מידי במשך תקופה של

 )כולל(.  2017ביוני  30

ההלוואה בתקופות  הסכםאו  "ח סדרה א'אג תנאי מתוךפיננסיות  תניותהכי לא הופרו  וחיהנ, לעיל לאמור מעבר .6

 הרלוונטיות. 

 .2017 סבמר 31 ביום 2016 לשנת הכספיים דוחותיה את פרסמה החברה .7

 .רבעוניים דוחות מפרסמת החברה .8

 

 ?2016בדצמבר  31בהתייחס לדוח על המצב הכספי של החברה ליום  נכונה הינה הבאות ותנהטע מבין טענה איזו

 כהתחייבויות שוטפות. נהסווגת"ח סדרה א' וההלוואה אג .א

 שוטפת.  בלתיתסווג כהתחייבות  שההלוואה בעודכהתחייבויות שוטפות,  תסווגנה' א סדרה"ח אג .ב

 .שוטפת כהתחייבות תסווג שההלוואה בעוד ,כהתחייבויות בלתי שוטפות נהסווגת"ח סדרה א' אג .ג

 תסווג כהתחייבות שוטפת.  ההלוואהש בעוד ,כהון נהסווגת"ח סדרה א' אג .ד

 לעיל אינן נכונות. התשובות כל .ה

 

 

 



 (נקודות 6.5) 5 מספר שאלה

 מוצרי ומכירת ייצור, בפיתוח עוסקת החברה. 2010 בינואר 5 ביום הוקמה( "החברה"בע"מ )להלן:  'סינדרלה' חברת

 .וכלולות בנות חברות באמצעות ניקיון

 .למכירה זמינים ערך כניירות שלה הכספיים בדוחות מסווגים אשר ערך בניירות מזומניה עודפי את משקיעה החברה

של החברה כפי שהופיעו בדוח המאוחד על תזרימי המזומנים  השקעהפעילות ל שימשולהלן תזרימי המזומנים ש

 :2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 "חש אלפי  

 750  שהתקבלו דיבידנדים

 (1,000)  קבוע רכוש רכישת

 650  קבוע רכוש מכירת

 1,250  בת חברה רכישת

 (1,050)  להשקעה"ן נדל רכישת

 (780)  למכירה זמינים ערך ניירות רכישת

 (550)  פיתוח בנכס השקעה

 (730)  השקעה לפעילות ששימשו נטו מזומנים

 

 :2016 בשנת החברה לש השקעההיגדים המתייחסים לדיווח על תזרימי מזומנים מאוחדים מפעילות  מספרלהלן 

 .החברה מניות הנפקת באמצעות נעשתה הבת החברה רכישת כי בהכרח לומר ניתן .1

 750התקבלו דיבידנדים מהשקעה בניירות ערך זמינים למכירה בסך  2016לומר בהכרח כי במהלך שנת  ניתן .2

 אלפי ש"ח. 

 הוכרו השנה שנרכשו הערך ניירותכי כל רכישות ניירות הערך מבוצעות במזומן, ניתן לומר בהכרח כי  בהנחה .3

 "ח.ש אלפי 780 של סך על הכספיים בדוחות לראשונה

 אלפי ש"ח. 550 והינ 2016 שנת במהלך הפיתוח פעילות בגין החברה ששילמה המזומן סך כי בהכרח לומר ניתן .4

 

 הינו נכון?ההיגדים לעיל  מי מבין

 .בלבד 1 היגד .א

 .בלבד 2 היגד .ב

 .בלבד 3 היגד .ג

 .בלבד 4 היגד .ד

 לעיל אינן נכונות. התשובות כל .ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (נקודות 6.5) 6 מספר שאלה

 :כספי לדיווח המושגית למסגרת המתייחסים היגדים מספר להלן

 שהחברהאופציות ב 39 -ו 32 מספר בינלאומיים חשבונאות תקני הוראות במסגרת נקבע אשר החשבונאי הטיפול .1

במסגרת  יםרכשה, שאינן ניתנות להעברה, ומצויות עמוק מחוץ לכסף, תואם למבחנים שנקבעו להכרה בנכס

 .המושגית במסגרתפרק "המרכיבים של הדוחות הכספיים" ש

פנימיים של הנהלת הישות  יםלפי המסגרת המושגית, הדוחות הכספיים מיועדים לשימוש המשקיעים ולשימוש .2

 באותה מידה.

מכר  מסוגכתבי אופציות ב 32מספר  בינלאומי חשבונאות תקן הוראות במסגרת נקבע אשר בונאיהחש הטיפול .3

במסגרת פרק  התחייבויותבאמצעות סילוק נטו, תואם למבחנים שנקבעו להכרה ב המסולקיםשהחברה הנפיקה, 

 המושגית.  במסגרת"המרכיבים של הדוחות הכספיים" ש

 . ההשוואתיות עקרוןבחשיבותו על  גוברהרלוונטיות  עיקרוןפי המסגרת המושגית,  על .4

 

 ?ןמבין ההיגדים לעיל נכו מי

 .בלבד 4 -ו 3, 1 היגדים .א

 .בלבד 4 היגד .ב

 .בלבד 4 -ו 2 היגדים .ג

 ההיגדים שגויים.  כל .ד

 לעיל אינן נכונות. התשובות כל .ה

 

 

 (נקודות 6.5) 7 מספר שאלה

 "ב.ארה דולר הינו שלה הפעילות מטבע אשר אמריקאיתחברה  הינה"החברה"( 'רוס' בע"מ )להלן:  חברת

 אמילי של הפעילות מטבע. הקמתה ממועד החל( "אמילי"ניות חברת 'אמילי' בע"מ )להלן: מ מלואמחזיקה ב החברה

 "ט.לישה הינו

 ( אשר מטבע הפעילות שלה הינו דולר ארה"ב. "רייצ'ל"ממניות חברת 'רייצ'ל' בע"מ )להלן:  60% -מחזיקה ב אמילי

 

 ?נכונה להלן ותטענה מבין מי

 בדוחותו החברה של המאוחדים בדוחות, "בארה דולר הינו'ל ורייצ אמילי, החברהכי מטבע ההצגה של  בהנחה .א

 .זהה בסכום חוץ מפעילות תרגום הפרשי בגין הון קרן תוכר אמילי של המאוחדים

 מקנות שאינן לזכויות שייוחס האחר הכולל הרווח, אירו, אמילי ורייצ'ל הינו החברהההצגה של כי מטבע  בהנחה .ב

 שליטה מקנות שאינן לזכויות שייוחס האחר הכולל מהרווח שונה יהיה החברה של המאוחדים בדוחות שליטה

 .אמילי של המאוחדים בדוחות

 בדוחותו החברה של המאוחדים בדוחות, "טליש, אמילי ורייצ'ל הינו החברהכי מטבע ההצגה של  בהנחה .ג

 .זהה בסכום חוץ מפעילות תרגום הפרשי בגין הון קרן תוכר אמילי של המאוחדים

 שאינן לזכויות שייוחס האחר הכולל הרווח, "בארה דולר הינו'ל ורייצ אמילי, החברהכי מטבע ההצגה של  בהנחה .ד

 מקנות שאינן לזכויות שייוחס האחר הכולל מהרווח שונה יהיה החברה של המאוחדים בדוחות שליטה מקנות

 .אמילי של המאוחדים בדוחות שליטה

 לעיל אינן נכונות. התשובות כל .ה

 

 



 (נקודות 6.5) 8 מספר שאלה

לאור החלטת "( הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה"מ )להלן: "בע' נרקיס' חברת

, בנוגע בלתי תלויות האחת בשנייהדירקטוריון הבורסה לאשר לחברות להנפיק מניות בכורה, הועלו מספר טענות, 

 31הכספיים לשנה שהסתיימה ביום  יהשל החברה בדוחות ורה על חישוב הרווח הבסיסי למניהלהשפעת מניות הבכ

 :  2017בדצמבר 

 לשלוש אחת הרגילות מניותיה לבעלי דיבידנדים חלוקת מדיניות ולחברה"היות "לית החברה, הגברת מור: מנכ .א

שאינן צוברות ושאינן ניתנות לפדיון, תדרוש מהחברה להתאים את מרכיב  ניות בכורהמ של קיומן אזי, שנים

 בתקופה". ניות הבכורהמ, בגובה החלק שיחולק לבעלי 2017הרווח בחישוב הרווח הבסיסי למניה לשנת 

כאשר מרכיב  המשקיע,הניתנות לפדיון על פי בחירת  ניות בכורהמ ולחברה היות" :אמילי הגברת, החברה חשבת .ב

הדיבידנד מתווסף לרכיב הפדיון בהיעדר הכרזת דיבידנד, אזי החברה נדרשת להתאים את מרכיב הרווח בחישוב 

 דיבידנד במהלך התקופה".  כאשר מוכרזהרווח הבסיסי למניה, רק 

הצוברות  מניות הבכורה כל את חזרה רכשה החברה 2017 בינואר 1 שביום"כיוון נאי, מר לירן: החשבו היועץ .ג

 בגינן הרווח, אזי בהכרח אין לתאם את מרכיב מניות הבכורה אשר הונפקו על ידה באמצעות הצעת רכש לבעלי

 בעת חישוב הרווח הבסיסי למניה". 

צוברות, שאינן  כורהבניות מ 2017בינואר  1"היות והחברה הנפיקה ביום  :נועה הגברת, החשבונות מנהלת .ד

 להתאים נדרשת איננה החברה, 2018 בדצמבר 31 מיום החל 10% בשיעור צביר דיבידנד נושאותהניתנות לפדיון, 

 לתום עד דיבידנד הוכרז לא עוד כל וזאת, הצבירה למועד עד למניה הבסיסי הרווח בחישוב הרווח מרכיב את

 .2018 שנת

 

 :הנחות

 בלבד.  ניות בכורהומ רגילות מניות כולל החברה הון .1

 . 2009בינואר  1הוקמה ביום  החברה .2

 .לעיל שתוארו אלו למעט, הקמתה ממועד נוספות הנפקות ביצעה לא החברה .3

 .להמרה ניתנות אינן הבכורה מניות .4

 

 נכונה? לעיל הטענותי מבין מ

 מנכ"לית החברה צודקת.  רק .א

 .צודק החשבונאי היועץ רק .ב

 היועץ החשבונאי ומנהלת החשבונות צודקים.  רק .ג

 .צודקות החשבונות ומנהלת החברה חשבת רק .ד

 לעיל אינן נכונות.  התשובות כל .ה

 

 

 

 

 

 

 

 



  נקודות( 6) 9 מספר שאלה

 .רכבים ושיווק בייצור ועוסקת, 2012 בינואר 1 ביום הוקמה( "החברה"בע"מ )להלן:  'באטמן' חברת

 .שנמכר רכב כל בגין שנתיים של לתקופה אחריות החברה מספקת, פעילותה במסגרת

 מעריכה היא, כן כמו. האחריות תקופת לכל"ח ש 9,000 -כ של בסכום בודד לרכב התיקון עלות את מעריכה החברה

 לשנת האחריות השנייה.  65% -מיוחסים לשנת האחריות הראשונה,  ו 35% האמור הסכום שמתוך

 :2014-2016 בשנים החברה מכירות לגבי נתונים להלן

 שנמכרו רכבים כמות שנה

2014 95 

2015 105 

2016 124 

 

 

 :הנחות

 .השנה פני על אחיד באופן מתפלגות החברה מכירות .1

 .24% הינו המס שיעור כי ידוע כאשר, 7.2% הינו מס אחרי ההיוון שיעור .2

 (.עסקאות ביטולי אין, קרי) רכבים לחברה הוחזרו לא 2014-2016 השנים במהלך .3

 להמשיך צפויות וכן) תאמו 2016 שנת תום עד הרלוונטיות מהשנים אחת בכל בפועל החברה נשאהבהן ש העלויות .4

 -ו הראשונה האחריות לשנת 35%, קרי) לעיל שצוין העלויות התפלגות לעניין המקורי לצפי( תואמות ולהיות

 (.השנייה לשנה 65%

 

 בגין האחריות? 2016 לדצמבר 31 ליום החברה של הכספיים בדוחות שיירשם ההפרשה סכום מהו

 "ח.ש 1,138,819 .א

 ש"ח.  1,593,740 .ב

 ש"ח.  1,064,285 .ג

 ש"ח.  1,113,539 .ד

 לעיל אינן נכונות. התשובות כל .ה

 

 

 

 

 

 

  לא בתוקף יותר. IAS 39 -לא רלוונטי מאחר ו – נקודות( 5) 10מספר  שאלה


