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 הוראות נוספות:

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

 .מתורגמים לעברית

  במחברת בחינה נפרדתפתוחה יש לענות על כל שאלה. 

  המצורף התשובות מילוי בדףיש לענות על השאלות האמריקאיות. 

  בדף מילוי התשובות המצורףפתוחה התיאורטית השאלה היש לענות על. 
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 !!בהצלחה

 (:נקודות 02) 1 מספר שאלה

בדצמבר  31( הינה חברה תעשייתית המייצרת שולחנות עץ. להלן יתרות ההון של חברה א' ליום "החברה"חברה א' )להלן: 
2015: 

 ח"ש סעיף
 200,000 (.נ.ש"ח ע 1הון מניות )

 400,000 פרמיה
 (75,250) עודפים

 524,750 סה"כ

 
ה ב' ממייסד החברה, מר מהון המניות של חבר 70% החברהרכשה "( מועד הרכישה: ")להלן 2016בינואר  1 -ה ביום

 אופציות למניות רגילות של חברה ב' שהונפקו על ידי חברה ב' ביום  20,000רגרוזנברג. בנוסף, רכשה החברה ממר רוזנב
או נתונים בהמשך(. התמורה בגין האופציות שולמה במזומן. שוויה ההוגן של מניית חברה ב' למועד )ר 2014ביולי  1 -ה

 ש"ח. 1הרכישה הינו 

 
 החברה למר רוזנברג, נקבעו התנאים הבאים: אשר נחתם בין חברה ב'  מניות בהסכם רכישת

  ש"ח במזומן במועד הרכישה. 70,000החברה תשלם למר רוזנברג סכום של 

  ש"ח כתוצאה ממכירת מניותיו בחברה ב' לחברה. החברה שילמה את  10,000רוזנברג התהוו עלויות עסקה בסך למר
 העלויות הנ"ל במקומו.

  ש"ח ביום  100,000החברה התחייבה להעביר לידי מר רוזנברג מניות רגילות של החברה בשווי כולל של 
ש"ח )להלן:  700,000 -יהיה גבוה מ 2017 -ו 2016ב' לשנים  , במידה והרווח הנקי המצטבר של חברה2018בינואר  1 -ה
ש"ח  30,000 -ב ושל מניית החברה המותניתההוגן של התמורה  ן"(. למועד הרכישה הוערך שוויתניתהתמורה המו"
 50,000 -ההוגן של התמורה המותנית ושל מניית החברה ב ןהוערך שווי 2016בדצמבר  31 -ש"ח, בהתאמה. ליום ה 3 -ו

 ש"ח, בהתאמה.  5 -ש"ח ו

 
מימשה החברה את כל האופציות המוחזקות על ידה למניות רגילות של חברה ב'. הניחו כי שווין  2016ביוני  30 -ביום ה

, וכי שאר האופציות המוחזקות ע"י חיצוניים לא 2016ההוגן של האופציות לא השתנה בחצי השנה הראשונה של שנת 
 מומשו עד למועד זה.

 
עיפי הדוח על המצב הכספי של חברה ב' למועד הרכישה, וכן מידע לגבי שווים ההוגן של סעיפים נבחרים לאותו להלן ס

 מועד )בש"ח(:

 על הדוח 
 הכספי המצב

 נוסף נתון הוגן שווי

   107,000 מזומנים

   110,000 לקוחות וחייבים

 1 60,000 52,000 מלאי

 2 165,000 120,000 רכוש קבוע, נטו

 3  140,000 נדל"ן להשקעה

 4  80,000 במניות דרך רווח כולל אחרהשקעה 

   (130,000) ספקים וזכאים

 4  (7,500) התחייבות מיסים נדחים )*(

   (200,000) הלוואות

   (100,000) ש"ח ע.נ.( 1הון מניות )

   (350,000) פרמיה

  (120,000) (99,000) תקבולים בגין אופציות סדרה א' )**(

   300,000 עודפים

 4  (22,500) בגין השקעה במניותקרן הון 

 
 .במניות בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר בלבדנובעת מהשקעה  )*( 
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 הזכויות לממשן  אופציות אשר מעניקות למחזיק בהן את 30,000הנפיקה חברה ב'  2014 ליביו 1 -ה ביום )**( 
ש"ח  3ש"ח ערך נקוב של חברה ב' תמורת תוספת מימוש לא צמודה בסך  1אחת בת  רגילה ידי למניהבאופן מ

 החברה לא השתתפה בהנפקה.לאופציה. האופציות ניתנות למימוש במשך שנתיים מיום הנפקתן. 
 

 נתונים נוספים:
הממוצע החברה וחברה ב' מחזיקות מלאי בעל אופי ושימוש דומה. החברה מעריכה את המלאי בהתאם לנוסחת  .1

. מחזור המלאי בחברה ב' הינו שלושה חודשים. FIFO -השיטת בהתאם ללל, וחברה ב' מעריכה את המלאי קהמשו
 :)בש"ח( להלן נתונים אודות ערכי המלאי של חברה ב' לתאריכים שונים

 שווי מימוש, נטו FIFO ללקממוצע משו תאריך

01.01.2016 55,000 52,000 60,000 

30.06.2016 45,000 40,000 43,000 

31.12.2016 42,000 40,000 38,000 

 

ים, והוא מופחת בספרים לפי שיטת הקו שנ 5 יתרת אורך החיים השימושיים של הרכוש הקבוע ממועד הרכישה הינה .2
 הנהלה וכלליות. ות בסעיף הוצאותהישר, ללא ערך שייר. הוצאות הפחת בגין הרכוש הקבוע נרשמ

, עוד באותו היום חתמה חברה ב' על ש"ח 140,000תמורת  רכשה חברה ב' מבנה משרדים 2015 דצמברב 31 -ביום ה .3
שנים. דמי השכירות החודשיים המשולמים הינם בגובה  8מבנה להנהלת החברה למשך תקופה של החוזה להשכרת 

 -ש"ח ו 165,000 -ך בהוער 2016בדצמבר  31 -ו 2016ביוני  30לימים ההוגן של מבנה המשרדים  וש"ח. שווי 5,000
)הניחו כי  2016בינואר  1ליום שנים  20 -יתרת אורך החיים השימושיים של המבנה הוערך ב , בהתאמה.ש"ח 190,000

שנים. שינויים בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה  20מס הכנסה מפחית את הנכס בקו ישר על פני  .מרכיב הקרקע זניח(
 .סים בפועלמוכרים לצורכי מס רק בעת מימוש הנכ

ההשקעה במניות חברת חברה ב' בחרה לייעד את ממניות חברת רונן.  10%רכשה חברה ב'  2014בנובמבר  30 -ביום ה .4

הוערך שוויה  2016בדצמבר  31 -ו 2016ביוני  30ימים ל. IFRS 9בהתאם להוראות  לשווי הוגן דרך רווח כולל אחררונן 
 בהתאמה.  ,ש"ח 110,000ש"ח ו  90,000 -ההוגן של ההשקעה בחברת רונן ב

למועד הרכישה לחברה ב' צבר הזמנות מלקוח עיקרי. על פי החוזה בין חברה ב' ללקוח, ההזמנות יסופקו ללקוח  .5
 ש"ח. 15,000 -ההוגן של צבר ההזמנות הוערך למועד הרכישה ב ושנים. שווי 3בקצב אחיד על פני 

בהתאם לחוות דעתם של יועציה המשפטיים, חברה ש"ח.  30,000הוגשה כנגד חברה ב' תביעה בסך  2015במהלך שנת  .6
 ש"ח. 10,000 -ב' לא הכירה בהפרשה בגין התביעה הנ"ל. שוויה ההוגן של התביעה למועד הרכישה הוערך ב

, השתנתה הערכת יועציה המשפטיים של חברה ב' בנוגע לסבירות התממשותה של 2016בדצמבר  31נכון ליום 
 ש"ח. 7,000חברה ב' הכירה בהפרשה בגובה ש"ח.  11,000 -ושוויה ההוגן של התביעה לאותו מועד הוערך ב התביעה,

ש"ח, אשר בגינם  300,000סך קיימים לחברה ב' הפסדים מועברים לצרכי מס משנים קודמות ב 2016בינואר  1 -ליום ה .7
ניצול ההפסדים הנ"ל בעתיד הנראה לעין.  נכס מס נדחה. במועד הרכישה החברה וחברה ב' לא צופות אתה רלא יצ

חברה ב' חברה ב' לגבי ניצול ההפסדים המועברים הנ"ל. של השתנה הצפי של החברה ו 2016בדצמבר  31 -ביום ה
 .את מלוא ההפסדים המועבריםצופה לנצל 

 

 עסקה בין חברתית
 31 -ה ליום עד. ח"ש 30,000 תמורת ח"ש 20,000 הינו בספרים שערכו מלאי לחברה' ב חברה מכרה 2016 במאי 1 -ה ביום

 . לחיצוניים המלאי מומש לא 2016 בדצמבר

 
 הנחות:

 .25%הינו  ומס רווח הון שיעור מס חברות .א

 מתפלג באופן אחיד על פני השנה.  הרווח הנקי של החברותהנח כי  .ב

 .IAS 16החברות מיישמות את מודל העלות לגבי פריטי רכוש קבוע, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  .ג

 החברות מיישמות את מודל השווי ההוגן לגבי פריטי נדל"ן להשקעה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  .ד
IAS 40. 

 ווין ההוגן.החברה בוחרת למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח על המצב הכספי לפי ש .ה

 .עלות לפי בחברה ב' ההשקעה את הנפרדים בדוחותיה מודדת החברה .ו
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 (:ח"בש) 2016 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה ה וחברה ב'החבר של הפסד או רווח על דוחות להלן
 

 חברה ב' החברה )סולו( 

 500,000 1,200,000 מכירות

 (300,000) (500,000) עלות מכר

 200,000 700,000 רווח גולמי

 (220,000) (130,000) הוצאות מכירה ושיווק

 (290,000) (150,000) הוצאות הנהלה וכלליות

 50,000 - הכנסות אחרות

 (260,000) 420,000 רווח )הפסד( תפעולי

 44,000 35,000 הכנסות מימון

 (20,000) (20,000) הוצאות מימון

 (236,000) 435,000 רווח )הפסד( לפני מס

 36,000 (108,750) הכנסות )הוצאות( מס

 (200,000) 326,250 רווח )הפסד( נקי

 ? - רווח כולל אחר

 ? - רווח )הפסד( כולל

 
 
 

 נדרש:
 .2016בדצמבר  31 -ה את הדוח על הרווח הכולל המאוחד של החברה לשנה שנסתיימה ביום וגיהצ .1

 .2016בדצמבר  31 -ה חברה א' לשנה שהסתיימה ביום השינויים בהון שלעל המאוחד את הדוח  וגיהצ .2
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 (:נקודות 71) 2 מספר שאלה

 והיא עוסקת בתחום הפיננסי. 2014"( הוקמה בשנת החברהחברת "המתמחה בע"מ" )להלן: "
 :2014בדצמבר  31להלן נתונים הון החברה ליום  .1

 ש"ח סעיף
 600,000 ש"ח ע.נ. 1הון מניות 

 450,000 פרמיה
 650,000 עודפים

  

ש"ח.  280,000 הסתכמה לסך שלחבילות. תמורת ההנפקה ברוטו  5,000הנפיקה החברה  2015בינואר  1 -ה ביום .2
  ש"ח. להלן נתונים על הרכב כל חבילה: 10,000 -עלויות ההנפקה הסתכמו ל

 

 נתון כמות מכשיר

  2 ש"ח ע.נ. 1 בנות מניות רגילות

 .א.2 2 (CALLסדרה א' ) רכש אופציות

 .ב.4 2 (PUTסדרה ב' ) מכר אופציות

 
ש"ח ע.נ. של  1חברה מניה רגילה אחת בת מה רכושלמחזיק את הזכות ל ותאופציות סדרה א' מעניק שתיכל  .א

 ועד ליום. האופציות ניתנות למימוש מיום ההנפקה למניהש"ח  7החברה, תמורת תוספת מימוש לא צמודה בסך 
 .להלן( 6בנוסף נתון  ורא). סילוק האופציות יבוצע ברוטו במניות רגילות 2015בספטמבר  30 -ה

 ,של החברה .ש"ח ע.נ 1כל אופציה סדרה ב' מעניקה למחזיק את הזכות למכור לחברה מניה רגילה אחת בת  .ב
ועד  2015ביוני  30 -ה ש"ח לאופציה. האופציות ניתנות למימוש מיום 12תמורת תוספת מימוש לא צמודה בסך 

 1 -ה ליום ריבית השוק המתאימה להיוון. סילוק האופציות יבוצע נטו במניות רגילות. 2018ביולי  30 -ה ליום
 . להלן( 7בנוסף נתון  ורא) 8% ינהה 2015בינואר 

 

"(. האג"חש"ח ע.נ. אגרות חוב של חברת "המתרגל" )להלן: " 70,000רכשה החברה בבורסה  2015בינואר  1 -ה ביום .3
בדצמבר )תשלום  31 -ביוני וב 30 -המשולמת מדי חצי שנה ב 5%האג"ח נושאות ריבית חצי שנתית לא צמודה בגובה 

. 2018בדצמבר  31 -ה (. האג"ח תפרענה במלואן בתשלום אחד ביום2015ביוני  30 -ה הריבית הראשון יבוצע ביום
עד רכישת האג"ח, לחברה יש כוונה ויכולת להחזיק בהן עד )למו החברה סיווגה השקעה זו כהשקעה המוחזקת לפדיון

 ,5% -ו 6%הם  2015ביוני  30 -ו 2015בינואר  1לפדיונן(. שיעורי ההיוון החצי שנתיים המתאימים לאג"ח לימים 
 . להלן( 5בנוסף נתון  ורא)בהתאמה 

ה ג' על המניות הרגילות של החברה. ( סדרPUTאופציות מכר ) 6,000רכשה החברה מחיצוניים  2015ביולי  31 -ה ביום .4
ש"ח ע.נ., תמורת  1כל אופציה סדרה ג' מעניקה למחזיק את הזכות למכור למנפיק האופציה מניה רגילה אחת בת 

. 2016ביוני  30 -ה ועד ליוםש"ח לאופציה. האופציות ניתנות למימוש באופן מידי  18תוספת מימוש לא צמודה בסך 
 .להלן( 8נתון  ו בנוסףרא) החברה במניות וטוברסילוק האופציות יבוצע 

מהשקעתה  20%, רגע לאחר קבלת הריבית, למכור 2015ביוני  30 -ה נאלצה החברה ביוםפתאומיים, בשל קשיי נזילות  .5
 באג"ח.

 סדרה א'. מאופציות 20%מומשו  2015באוגוסט  31 -ה ביום .6

 סדרה ב'. ותמאופצי 40%מומשו  2015באוקטובר  31 -ה ביום .7

 סדרה ג'. ותמאופצי 70%בדצמבר מימשה החברה  31 -ה ביום .8
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 ש"ח.  300,000השפעת המכשירים הפיננסיים האמורים בשאלה, הינו  לפני, 2015לשנת  הרווח הנקי של החברה .9

 
 
 
 
 

 הנחות:
 יש להתעלם מהשפעת המס. .א

 :)*( נבחרים )בש"ח( למועדיםוהאג"ח להלן נתונים לגבי השווי ההוגן של מניות החברה, האופציות השונות  .ב
 

 תאריך

מניה 
 1רגילה 

 ש"ח ע.נ.

אופציה 
סדרה א' 

(CALL) 

אופציה 
סדרה ב' 

(PUT) 

ש"ח ע.נ.  1
 אג"ח 

אופציה 
סדרה ג' 

(PUT) 
01/01/2015 10 9 5 ? --- 

30/06/2015 14 10 4 ? --- 

31/07/2015 12 9 5 1.5 6 

31/08/2015 10 6 6 1.25 5.5 

30/09/2015 5 --- 10 1.35 15 

31/10/2015 6 --- 7.5 1.25 14 

31/12/2015 15 --- 3 1.5 5 

 

 אין חובה להשלים את הנעלמים בטבלת הנתונים, אם הדבר לא הכרחי להשלמת הנדרשים. (*)

 
 נדרש:
 חישוב לרבות, מפורטים חישובים להציג יש) 2015 בדצמבר 31 -ה ביום שהסתיימה לשנה בהון השינויים על דוח הציגו
 (.בשאלה האמורים הפיננסיים המכשירים השפעת לאחר הנקי הרווח
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 (:נקודות 4) 3 מספר שאלה

 לפניכם מספר היגדים בנושא השקעה בחברות כלולות: 
השקעה בחברה כלולה עקב משיכת הפסדי אקוויטי, על הישות המחזיקה להמשיך ולהכיר בחלקה איפוס לאחר  .1

 בהתחייבות.בהפסדי החברה הכלולה כנגד הכרה 

חלק מההשקעה נטו של הישות  םאם ישות מחזיקה בחברה כלולה ובמכשירים פיננסים נוספים אשר מהווים במהות .2
בחברה הכלולה, אזי עליה "למשוך" חלק בהפסדי הכלולה גם בגין כל אחד ממכשירים אלו, לפי סדר הפוך לקדימות 

 בפירוק של מכשירים אלו.

נדחה בגין הפרשים זמניים ניתנים לניכוי בגין השקעות בחברות כלולות כאשר  ישות תמיד נדרשת ליצור נכס מס .3
 קיימת לה כוונה למכור את השקעתה.

, 12 בכל תאריך דיווח עלינו לבחון האם יש ליצור נכס מס או התחייבות מס נדחה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .4
תם הינו שיעור מס רווח הון ממכירת מניות או שיעור ואם הוחלט ליצור מיסים נדחים, שיעור המס שלפיו ניצור או

 מס דיבידנד, לפי העניין, החלים על הישות המוחזקת.

 קבעו אילו מבין ההיגדים לעיל נכונים:
 נכון. 2רק היגד  .א

 נכון. 3רק היגד  .ב

 נכון. 4רק היגד  .ג

 נכונים. 3 -ו 1רק היגדים  .ד

 נכונים. 3 -ו 2רק היגדים  .ה

 אף תשובה אינה נכונה. .ו

 

 (:נקודות 4) 4 מספר שאלה

"(, החל ממועד ווטסוןממניות חברת ווטסון בע"מ )להלן: " 100% -"( מחזיקה בהחברהחברת שרלוק בע"מ )להלן: "
(. ממועד הקמתה, קיבלה ווטסון מעמד של מפעל מאושר לצרכי מס, בהתאם לחוק עידוד השקעות 2014בינואר  1הקמתה )

 הון.
 

 נתונים נוספים:
 מיליון ש"ח.  1 -הסתכם ל 2014הרווח לפני מס של ווטסון לשנת  .א

את כל  2015צופות החברה וווטסון כי ווטסון תכריז ותחלק במהלך חודש פברואר  2014בדצמבר  31 -ה נכון ליום .ב
 הכריזה וחילקה ווטסון את הדיבידנד. 2015בפברואר  3 -ה "(. ביוםהדיבידנדכדיבידנד )להלן: " 2014רווחיה לשנת 

 
 הנחות:

 , עד למועד חלוקת דיבידנד.0%שיעור המס החל על הכנסה ממפעל מאושר הינו  .1

במועד חלוקת דיבידנד, יידרש המפעל המאושר לשלם על רווחיו המחולקים מס חברות. בנוסף, יחול תשלום מס על  .2
 הדיבידנד שיתקבל אצלו.מסכום  10%מקבל הדיבידנד בגובה 

 .26.5%שיער מס החברות הינו  .3

 במרץ בכל שנה. 31דוחותיהן הכספיים  השנתיים של החברה ושל ווטסון מאושרים ונחתמים ביום  .4
 
 

 ?2014בדצמבר  31 -ה נדרש: מה תהיה השפעת הדיבידנד על הדוחות הכספיים של החברות לשנה שנסתיימה ביום

 :החברה של המאוחדים בדוחותיה  :ווטסון של האינדיבידואלים בדוחותיה 

הכרה בהתחייבות מסים נדחים בסך  א.
 ש"ח. 265,000

הכרה בהתחייבות מסים נדחים בסך  
 ש"ח. 338,500

הכרה בהתחייבות מסים נדחים בסך   נדחים. מיסים התחייבות תוכר לא ב.
 ש"ח.  338,500

 התחייבות מיסים נדחים.לא תוכר   לא תוכר התחייבות מיסים נדחים. ג.

 73,500הכרה בהתחייבות מסים נדחים בסך   לא תוכר התחייבות מיסים נדחים. ד.
 ש"ח.
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 (:נקודות 5) 5 מספר שאלה

 "( הינה חברה ציבורית ישראלית הנסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב.החברהחברת אלפא בע"מ )להלן: "
 וכן טענות של עובדי החברה בגין אותם אירועים: 2016אירועים בלתי תלויים שהתרחשו במהלך שנת להלן מספר 

 
הנפיקה החברה אג"ח. על פי תנאי האג"ח, במועד הפירעון שיחול בעוד שנה, יכולה החברה  2016בדצמבר  31 -ה ביום .א

מניות רגילות של החברה )הניחו ריבית להיוון  50,000ש"ח, לבין הנפקת  100,000מזומן בגובה  תשלום בין לבחור
ש"ח. לטענת חשב החברה, יש לסווג את האג"ח כהתחייבות פיננסית  100אפס(. שווי כל מניה ליום העסקה הוא 

 בדוחות הכספיים של החברה. 

 

נת מנכ"ל החברה, למרות שלחברה קיימת מחויבות ש"ח. לטע 250,000לחברה התחייבות מיסים שוטפים בסך  .ב
 להוציא מזומנים בעתיד, התחייבות המסים השוטפים איננה מהווה התחייבות פיננסית.

 

(, הניתנים להמרה למניות החברה CALLכתבי אופציה מסוג רכש ) 7,000הנפיקה החברה  2016באוקטובר  31 -ה ביום .ג
קיימת לחברה האפשרות לבחור בין סילוק האופציות ברוטו  ,האופציותתמורת תוספת מימוש קבועה. בהתאם לתנאי 

במניות החברה, לבין סילוק האופציות נטו במניות החברה. לטענת סמנכ"ל הכספים של החברה כתבי האופציה יסווגו 
 כמכשיר הוני.

 
 

 נדרש:
 (.שורות 15רך התשובה לא יעלה על אוקבעו לגבי כל אחת מטענות עובדי החברה האם היא נכונה או לא תוך מתן נימוק )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אף תשובה אינה נכונה. ה.
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 תשובות למילוי דף – ברירה רב שאלות

 .בלבד זה דף על הברירה רב לשאלות תשובותיך את בעיגול הקף

 .בדקנהית לא במחברת או הבחינה טופס גבי על תשובות

 

 

 

 ת.ז.  

 ו ה ד ג ב א 3 שאלה

  ה ד ג ב א 4 שאלה
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 התשוב למילוי דף – תיאורטית פתוחה - 5 שאלה

 .בדקית לא במחברת או הבחינה טופס גבי על התשוביש לנמק את התשובה בעמוד זה בלבד. 
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