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 אוניברסיטת רייכמן

 בית הספר למנהל עסקים 

 

 שנת השלמה 
 

 מועד א' -סמסטר ב' 

10.05.2022 

 

דקות    15-דקות לחלק א' ושלוש שעות ו 30 - דקות )שעתיים ו 45-שעות ו  5משך הבחינה:  

 לחלק ב'( 

 

 נקודות( 45חלק א' )

 

 

 שלומי שוב  רו"ח, :  מרצים

 רו"ח, יבגני אוסטרובסקי   
 

 רו"ח, רוני זוכוביצקי  :  מתרגלת 
   

 
 

 הוראות נוספות:

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

 בינלאומיים מתורגמים לעברית. 

 יש לענות על השאלה הפתוחה במחברת בחינה נפרדת. •

 יש לענות על השאלות האמריקאיות בדף מילוי התשובות המצורף.  •

 במחשבון פיננסי. ניתן להשתמש  •

 יש לעגל סכומים לש"ח הקרוב.  •

 
 בהצלחה!! 
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 ברירה:   –שאלות רב 

 נקודות( 5)  1.1שאלה מספר 

 "( הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.  החברה חברה א' )להלן: "

החברה פועלת בתחום התחבורה הציבורית וכלל עובדיה מועסקים בישראל. עובדי החברה מתוגמלים הן על ידי שכר 

 עבודה המשולם להם באופן שוטף והן על ידי הטבות אחרות. 

 להלן פירוט לגבי ההטבות הרלוונטיות שהחברה מעניקה לעובדיה מעבר לשכר העבודה השוטף:

כמות בלתי מוגבלת של לצבור    ת להםאפשרימי חופשה בכל שנה ומ  20מעניקה לעובדיה    החברה  –  ימי חופשה •

בלתי מנוצלים. כל ימי החופשה שיצברו על ידי העובד עד לפרישה )בין אם עקב התפטרות, פיטורין   ימי חופשה

הניסיון   האחרונה.  ממשכורתו  הנגזר  לפי שכר  לעובד  ישולמו  ינוצלו,  ולא  פרישה(  לגיל  הגעה  כי או  מראה 

ל מעבר  בחברה,  עבודתם  במהלך  צבורים  חופשה  ימי  לנצל  נוהגים  הדיווח   12-העובדים  מתקופת  חודשים 

 במהלכה הם נצברו, וגם הם נוהגים לפדות את ימי החופשה הצבורים שנותרו בעת הפרישה. 

ש לציין כי עובדי  לאחר סיום העסקת העובדים בחברה, הם זכאים לקבלת פיצויי פיטורין. י   –  פיצויי פיטורין •

בסעיף   המופיע  החלופי  ההסדר  על  חתומים  אינם  אחרות,    14החברה  במילים  פיטורין.  פיצויי  בעת  לחוק 

)הניחו כי הנסיבות המזכות הן פיטורין של העובד על    נסיבות מזכות לתשלום פיצויי פיטוריןהתרחשותן של  

חוק( פי  על  פרישה  לגיל  הגעה  או  החברה  בגובה  לעובדיה  שלם  ל  תבויח מ  החברה,  ידי  משכורת הפיצויים 

בחרה )לפי שיקול    שלהם בחברה במועד הפרישה/פיטורין. החברה  ותקהשנות    כפול מספר  הםאחרונה שלה

. קופה זו מיועדת לפיצוייםמרכזית  כספים בקופה  מדי חודש  להפקיד  דעתה ומדיניות ניהול הכספים שלה(  

אינה  קופה  על נכסי ההתשואה  אינם זמינים לנושי החברה.    לתשלום הפיצויים לעובדי החברה, בלבד, ונכסיה

משנה את זכאותו של העובד לפיצויים, והוא זכאי לקבל פיצויים בסכום המתואר לעיל ללא קשר לסכומים 

כי    .שנצברו בקופה לעובדיםבחברה אין  הניחו  גיל    נוהג המאפשר  לפני  ועדין  הלפרוש  פרישה הקבוע בחוק 

ין הפרישה, או נוהג המאפשר לעובדים לקבל סכום פיצויים מוגדל אם נכסי קופת בג  להטבות  םלהיות זכאי

 הפיצויים עולים על הסכום לו זכאי העובד. 

רפואיים • טיפולים  ממנת    –  מימון  החברה  זו,  הטבה  ובכפוף   יםרפואי  יםטיפולבמסגרת  שהוגדרו  מסוגים 

ם מהחברה. שנים ממועד פרישת  5למשך  מהחברה, ווזאת החל ממועד פרישתם    יה,לעובדלתקרות שהוגדרו,  

לעובדים שהשלימו תקופת עבודה של   זה הינה  יותר בחברה במועד פרישתם,    15הזכאות למענק  שנים או 

 כאשר הפרישה יכולה להיות עקב הגעה לגיל פרישה או עקב התפטרות. 

 הנחות נוספות:

 אלה. החברה לא זכאים להטבות עובד אחרות פרט למתואר בש עובדי -

 . המס מהשפעותהתעלמו  -

 .אחרת מפורשות נאמר אם  אלא, בהטבות או הזכאות בתנאי כלשהם שינויים חלו לא התקופה במהלך -

 החברה אינה מחזיקה בנכסי תכנית כלשהם, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.  -

 חלק מעובדי החברה צפויים להגיע לגיל פרישה )הן גברים והן נשים(.  -

 

. סמנו ביחס 2021המתייחסים לדוחות הכספיים של החברה לשנת    בלתי תלויים האחד בשנילהלן מספר היגדים  

 לכל אחד מההיגדים, האם ההיגד נכון או לא נכון. 
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 :1 היגד

 . קצר וחלק כהטבות עובד לזמןכהטבה אחרת לזמן ארוך  ויסווג חלק מימי החופשה

 נכון    .א

 נכון לא   .ב
 

 

 :2 היגד

גיל הפרישה  תיקנה ממשלת ישראל באופן בלתי צפוי את החוק כך ש  2021באוקטובר  לצורך היגד זה בלבד, הניחו כי  

 .  65לגיל  62באופן הדרגתי מגיל הועלה לנשים 

 . כעלות שירות עבר של החברה רווח או הפסדדוח ל  2021בדוחות הכספיים לשנת השלכות התיקון תיזקפנה בהתאם, 

 נכון    .א

 נכון לא   .ב
 
 

 :3 היגד

לאורך תקופת השירות הצפויה של העובד  הטבת מימון הטיפולים הרפואיים    בגיןלפרוס את עלות השירות השוטפת  יש  

 .(מועד הפסקת העבודה הצפוי שלוועד בחברה עבודתו  קרי, ממועד תחילת)

 נכון    .א

 נכון לא   .ב
 

 

 :4 היגד

 . לא תשפיע על הרווח הנקי של החברה  2021המרכזית לפיצויים של החברה בפועל לשנת  התשואה שתושג על ידי הקופה  

 נכון    .א

 נכון לא   .ב
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 (נקודות 5)  1.2 מספר שאלה

חברה א' הינה חברה ציבורית העוסקת במגוון רב של תחומים באמצעות חברות בנות וכלולות. להלן תרשים ההחזקות 

 של החברה:

 

 

 

 

 

 

 

 : הנחות

 ומעלה בחברה כלשהי מקנה השפעה מהותית  20%רק החזקה של  •

 ומעלה בחברה כלשהי מקנה שליטה 50.01%רק החזקה של  •

 כל החברות הינן רווחיות  •

 יש להתעלם מהשפעת מס  •

כל החברות פרט לחברה א' הינן פרטיות, מתכננות להישאר פרטיות בעתיד הנראה לעין ואין להן מכשירי חוב  •

 ורי הנסחרים בשוק הציב

 

 

 . סמנו ביחס לכל אחד מההיגדים, האם ההיגד נכון או לא נכון. בלתי תלויים האחד בשנילהלן מספר היגדים 

 

 :1  היגד 

מחברה ד' לחברה ב', בהכרח לא תהיה לכך השפעה על דוח רווח או הפסד המאוחד של  10%במידה וחברה ג' תמכור  

 חברה א'.

 נכון    .א

 נכון לא    .ב
 

 : 2 היגד 

בעוד חברה א' בהכרח תמדוד את     9IFRS  -חברה ב' בהכרח תמדוד את ההחזקה בחברה ו' כנכס פיננסי בהתאם ל

 ההחזקה בחברה ו' לפי שיטת השווי המאזני בדוחותיה הכספיים המאוחדים.

 נכון     .א

 נכון  לא   .ב

 

 

 

 

15% 80% 61% 

60% 

 חברה א 

 חברה ז 

 חברה ה 

 חברה ד 

 חברה ב  חברה ג 

 חברה ו 
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 :3 היגד

 חברה ג' בהכרח תהיה מחויבת להציג דוחות כספיים מאוחדים.  

 נכון    .א

 נכון  לא   .ב
 

 
 : 4 היגד 

ההחזקה חברה א'  בדוחותיה הכספיים המאוחדיםבמידה וחברה ה' תמכור את מלוא החזקתה בחברה ז' לחברה ו', 

 .לשיטת השווי המאזני)לאחר מכירה כאמור( בהכרח תימדד בהתאם ' זבחברה 

 נכון    .א

 נכון  לא   .ב
 

 

 

 (נקודות 5)  1.3 מספר שאלה

בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה    נסחרות  שמניותיה  חברה ציבורית  נה"( היהחברהבע"מ )להלן: "  חברה א'

מהון המניות    80%, רכשה החברה  2020בינואר    1ביום    עוסקת בייצור והפצה של מוצרי קוסמטיקה בארץ ובחו"ל.

נוספים מהון המניות של חברה ב'. בנוסף, חברה ב'    10%רכשה החברה    2021בינואר    1הרגילות של חברה ב' וביום  

ות הרגילות של חברה ג' בכל התקופות הרלוונטיות והחל ממועד הקמתה. למעט האמור מהון המני  90%  -מחזיקה ב

 לעיל, לחברות אין השקעות נוספות.  

לשנה    'ב  חברהשל    על תזרימי המזומנים  המאוחד כפי שהופיעו בדוח    ,להלן תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות מימון

 : 2021בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

לשנה שהסתיימה  
בדצמבר  31ביום 

2021 
 ש"ח 

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 

 

 600,000 )בניכוי עלויות הנפקה(  הנפקת הון מניות
 20,000 הנפקת כתבי אופציה

 1,500,000 לזכויות שאינן מקנות שליטה הוןהנפקת 
 ( 80,000) לבעלי מניות החברה םדיבידנד ששול
 ( 20,000) כויות שאינן מקנות שליטהזבעלי ל םדיבידנד ששול

 ( 200,000) רכישה עצמית של מניות החברה
 ( 50,000) ריבית ששולמה

 20,000 מימוש כתבי אופציה
 

 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 
 

1,790,000 
 

 :הנחות ונתונים נוספים

 שההון של החברות כולל מניות רגילות בלבד. יש להניח  .1

 מהון המניות של חברה מקנה שליטה. 50%החזקה בשיעור העולה על  .2

 כל כתבי האופציה בקבוצה מסולקות ברוטו במניות.  .3

 יש להתעלם מהשפעת המס.  .4
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 נכון. . סמנו ביחס לכל אחד מההיגדים, האם ההיגד נכון או לא בלתי תלויים האחד בשנילהלן מספר היגדים 

 

  :1  היגד 

 .ידוע כי הסעיף "הנפקת כתבי אופציה" נבע מהנפקת כתבי אופציה בחברה ג'

בהון   השינויים  על  בדוח  ב' של    המאוחדבהתאם,  ביום    חברה  שהסתיימה  סעיף 2021בדצמבר    31לשנה  בהכרח   ,

 ש"ח.  20,000הזכויות שאינן מקנות שליטה יגדל בסך 

 נכון    .א

 נכון לא    .ב
 
 

  :2  היגד 

, בהכרח נכלל במסגרת סעיף 2021בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום  החברהעל תזרימי המזומנים של  הנפרדבדוח 

 . ש"ח לכל הפחות 72,000"דיבידנד שהתקבל" סך של 

 נכון    .א

 נכון לא    .ב
 
 

  :3  היגד 

של    המאוחדתזרימי המזומנים  בגין הסעיף "רכישה עצמית של מניות החברה" ייתכן שלא תהיה השפעה בדוח על  

 . 2021בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  החברה

 נכון    .א

 נכון לא    .ב
 
 

  :4  היגד 

 הנפרד לזכויות שאינן מקנות שליטה" ייתכן ותירשם השפעה במסגרת פעילות השקעה בדוח    הוןהנפקת  בגין הסעיף "

 . 2021בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  החברהעל תזרימי המזומנים של 

 נכון    .א

 נכון לא    .ב
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 (נקודות 5)  1.4 מספר שאלה

 : 2022- ו 2021להלן פרטים אודות אירועים בלתי תלויים שהתרחשו במהלך השנים 
פופו .1 פופו,  פופו )להלן:"   חברת  של  השוקולד  למפעל  יונים  מחדירת  כתוצאה  שוקולד.  מוצרי  בייצור  עוסקת   )"

חיידק סלמונלה בחומר הגלם לייצור מוצרי שוקולד )שוקולד נוזלי(. באותו   2021  התגלה במהלך חודש נובמבר

המועד פורסמה על ידי פופו הודעה ריקול לציבור אשר לפיה הציבור מתבקש שלא לצרוך את מוצרי השוקולד.  

ח. ליום מיליון ש"  10הוגשה תביעת נזיקין כנגד פופו בסך של    2021בדצמבר    12בהמשך להודעת הריקול, ביום  

, מעריכה הנהלת פופו, בהתבסס על חוות דעתם של יועציה המשפטיים, כי צפוי שפופו תידרש 2021בדצמבר    31

מיליון ש"ח. כמו כן, לפופו קיימת פוליסת ביטוח צד ג' אשר לדעת הנהלת החברה בהתבסס   5לשלם סכום של  

 24לפופו כתוצאה מהמתואר לעיל. ביום  על חוות דעתם של יועציה המשפטיים צפוי כי תכסה חשיפות שנגרמו  

, אישרה 2022במרץ    30מיליון ש"ח. ביום    8, פסק בית המשפט כי החברה נדרשת לשלם סך של  2022בפברואר  

 מיליון ש"ח. 8חברת הביטוח כי תפצה את החברה בסך של 

 

  10פחמימני מעובה )גפ"מ(, ביום  "( עוסקת ביבוא ומכירה של גז  קצא"ח )להלן: "  חברת קו צינור אירופה חיפה  .2

  600,000יחידות גפ"מ תמורת    100,000חתמה קצא"ח על חוזה עם חברת נחשונים בע"מ למכירת    2022בפברואר  

. בהתאם לחוזה שנחתם, ביטול החוזה יחייב את הצד שהפר את החוזה לשלם לצד 2022באפריל    5ש"ח ביום  

, בעקבות המלחמה באוקראינה, מחיר הרכישה של  2022רואר  בפב  24ש"ח ליחידת גפ"מ. ביום    2השני סך של  

חברת   מול  החוזה  תבטל את  לא  היא  כי  מעריכה  החברה  האמור,  אף  על  משמעותי.  באופן  עלה  גפ"מ  יחידת 

באותו מועד התקשרה החברה בחוזה מחייב  ולכן  עסקיים עתידיים,  בעיקר משיקולים  וזאת  בע"מ,  נחשונים 

גפ"   100,000לרכישת   אפריל  יחידות  בחודש  יסופקו  אשר  בע"מ,   2022מ,  נחשונים  חברת  עם  העסקה  לטובת 

 ש"ח.   900,000-בתמורה ל

 

"( עוסקת בפריקה וטעינה של נפט גולמי למכליות ים בנמלים נמלי המפרץ )להלן: "  חברת נמלי המפרץ בע"מ .3

ביום   צף מסביב  , אושרה חקיקה חדשה, המחייבת הצבת  2021בנובמבר    1המצויים באחריותה.  ימי  מחסום 

, הזמינה נמלי 2021בדצמבר    30. ביום  2021בדצמבר    1למכליות ים בזמן הליך פריקת הנפט הגולמי החל מיום  

ימיים, בעלות כוללת של    5המפרץ   .  2022מיליון ש"ח,  אשר צפויים להגיע לישראל בחודש מרץ    2מחסומים 

ש"ח בגין   100,000כי החברה צפויה לקבל קנס בסך  בנוסף, יועציה המשפטיים של החברה והנהלתה מעריכים  

 אי ציות להוראות החוק. 

 

"  חברת נוש .4 ואנגליה. לאור העובדה שבמהלך שנת  נוש)להלן:  גרמניה  "( עוסקת במכירה של רכבים בישראל, 

  התקיימה ישיבת דירקטוריון בדלתיים   2021בדצמבר    30פעילות נוש הייתה רווחית אך ורק בישראל, ביום    2021

סגורות בה הוחלט על ביצוע שינויים משמעותיים בפעילות נוש. בהחלטה שאושרה על ידי הדירקטוריון באותו 

המועד נקבע כי נוש תסגור את הפעילות בגרמניה ואנגליה ותרחיב את הפעילות בישראל, מספרם ותפקידם של 

עלויות השינוי המבני ואומדן מפורט של  כי הליך השינוי העובדים שיושפעו מסגירת הפעילות  נקבע  כן,  כמו   .

, 2022בפברואר    1המבני יחל חודשיים לאחר פרסום החלטת הדירקטוריון ויסתיים כחצי שנה לאחר מכן. ביום  

 הודיעה החברה, לצדדים הנוגעים לכך, על השינוי המבני.

 

 :להלן סכומים שונים הצפויים להתהוות לחברה בשל השינוי המבני

 ש"ח.  250,000בסך של  מענק לעובדים המפוטרים -

 ש"ח.  700,000הגדלת ההשקעה בפעילות בישראל בסך של  -

 ש"ח.  30,000רווחי הון ממכירת הציוד במשרדים באנגליה וגרמניה בסך  -
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מהעלות שלהם.  עלות מלאי הרכבים   90%החברה מעריכה שהיא תוכל למכור את מלאי הרכבים תמורת   -

 ש"ח בהתאמה.  4,800,000-ש"ח ו  5,000,000נה הי 2022במרץ  31 -ו 2021בדצמבר   31לימים 

 הנחות ונתונים נוספים: 

הדוחות הכספיים השנתיים והרבעוניים של כל החברות מתפרסמים לציבור שלושה חודשים וחודשיים לאחר   .1
 מועד הדוח בהתאמה. 

 יש להתעלם מהשפעת מס.  .2

 .0%יש להניח שהשיעור להיוון תזרימי מזומנים הוא  .3

 . IAS 37-במונח 'צפוי' בשאלה זו, הינו בהתאם למשמעותו בהשימוש  .4

 
 . סמנו ביחס לכל אחד מההיגדים, האם ההיגד נכון או לא נכון. בלתי תלויים האחד בשנילהלן מספר היגדים 

 
 :1היגד 

 . 2021בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  חברת פופוהרווח הנקי של  סךתביעת הנזיקין לא תשפיע על  

 נכון    .א

 נכון  לא   .ב
 

 

 :2היגד 

 ש"ח.  200,000בסך של  2022במרץ  31תכיר בהפרשה לחוזה מכביד בדוח על המצב הכספי ליום  חברת קצא"ח

 נכון    .א

 נכון  לא   .ב
 
 

 :3היגד 

 . 2022בדצמבר  31ש"ח בדוח על המצב הכספי ליום  2,100,000תכיר בהפרשה בסך של  חברת נמלי המפרץ

 נכון    .א

 נכון  לא   .ב
  

 

 :4היגד 

  - ש"ח ו    0הינה    2022במרץ    31וליום    2021בדצמבר    31ליום    חברת נושההפרשה שתוכר בדוח על המצב הכספי של  

 ש"ח, בהתאמה.  250,000

 נכון    .א

 נכון  לא   .ב
 
 

 

 

 (נקודות 5)  .51 מספר שאלה

רכשה   2021בינואר    1"( הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ביום  החברה חברה א' )להלן: "

 מהון המניות של חברה ב', העוסקת החל ממועד הקמתה במתן שירותי ייעוץ.  100%החברה 
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של , חתמה חברה ב' על חוזה למתן שירותי ייעוץ לחברה ג' על פני שנתיים תמורת סכום כולל  2020בינואר    1ביום  

200,000   " )להלן:  על החוזה ש"ח  יסופקו  הייעוץ  ג'  -"(. שירותי  לחברה  ואין  פני השנים  על  ב' באופן שווה  ידי חברה 

אפשרות לבחור לצרוך את שירותי הייעוץ במועד אחר מהמועד שנקבע בחוזה. חברה ב' בוחנת שתי חלופות לעניין מועד 

 התשלום:

 . 2020בדצמבר  31תשלום מלוא תמורת החוזה ביום  –חלופה א'  .1

 . 2021בדצמבר  31תשלום מלוא תמורת החוזה ביום  –חלופה ב'  .2

, לפיה ישות אינה צריכה להתאים את סכום  IFRS 15  -ככל וניתן, חברה ב' מיישמת את ההקלה המעשית שנקבעה ב

צפה שהתקופה בין המועד שבו הישות מעבירה התמורה שהובטחה בגין השפעות של רכיב מימון משמעותי אם הישות מ

 ידי הלקוח תהיה עד שנה.-את השירות או הסחורה ללקוח לבין מועד התשלום על

 .5%הינו  2020בינואר  1שיעור ההיוון השנתי ליום 

 

 . סמנו ביחס לכל אחד מההיגדים, האם ההיגד נכון או לא נכון. היגדים בלתי תלויים האחד בשנילהלן מספר 

 

  :1  היגד 

תחת חלופה ב', הכנסות המימון שיוכרו בגין החוזה בדוח רווח או הפסד המאוחד של החברה לשנה שהסתיימה ביום  

 ש"ח.  10,500הינן בהכרח  2021בדצמבר   31

 נכון    .א

 נכון לא    .ב
 

  :2  היגד 

תקופת החוזה בדוח רווח או הפסד תחת חלופה א', בהכרח לא יוכרו הכנסות או הוצאות מימון בגין החוזה לאורך כל  

 של חברה ב'. 

 נכון    .א

 נכון לא    .ב
 

)חלף    מניות של חברה ג'   1,000מסירת  , הניחו כי חברה ג' תשלם לחברה ב' את תמורת החוזה באמצעות  4- ו   3לצורך היגדים  

ש"ח(. הניחו כי בכל רגע נתון, ניתן למדוד באופן מהימן את השווי ההוגן של מניות חברה ג'    200,000תשלום מזומן בסך  

 ואת השווי ההוגן של שירותי הייעוץ. 
 

  :3  היגד 

ניות מ  1,000שתכיר חברה ב' בגין החוזה הינן בהכרח בגובה שווין ההוגן של    סך ההכנסות המצטברותתחת חלופה א',  

 . 2020בדצמבר  31חברה ג' ביום 

 נכון    .א

 נכון לא    .ב
 

  :4  היגד 

בגין החוזה הינן בהכרח בגובה שווין ההוגן    חברה ג'שתכיר    סך הוצאות שירותי הייעוץ המצטברותתחת חלופה א',  

 . 2020בדצמבר  31מניות חברה ג' ביום  1,000של 

 נכון    .א

 נכון לא    .ב
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 : (נקודות 20)  2 מספר שאלה

 רשומת   ומניותיה  רהיטים"( הינה חברה ישראלית העוסקת בייצור, ייבוא ושיווק  החברהבע"מ )להלן: "   ברנע  חברת

 של החברה הינו השקל. וההצגה . מטבע הפעילותאביב בתל ערך לניירות בבורסה

"   מוסקו  חברת  ממניות  100%  החברה  רכשה  2020בינואר    1  ביום "( העוסקת בייצור לוחות עץ  מוסקובע"מ )להלן: 

של    ההוגן   שווים   תאם  2020בינואר    1  ליום . מטבע הפעילות של מוסקו הינו הרובל.  רובל  400,000ברוסיה תמורת  

. רובל  170,000  הינו רכוש קבוע ששוויו ההוגן    למעט  בספריםערכם    אתהנכסים וההתחייבויות המזוהים של מוסקו  

 . ללא ערך שייר ,ישר קושיטת השנים והוא מופחת ב 5יתרת אורך החיים של הרכוש הקבוע הינו 

  המניות יש להניח שהחל ממועד זה    .ממניות מוסקו  100%  למכורדירקטוריון החברה    החליט  2021בדצמבר    31  ביום

 של המכירה צפויה ברמה גבוהה. ההסתברות וכן באופן מידיזמינות למכירה 

 (:ברובל) נבחרים למועדים הכספיים יהבדוחות מוסקו של וההתחייבויות הנכסים יתרותנתונים אודות  להלן

 הערות  31.12.2021 31.12.2020 1.1.2020 סעיף

  190,998 108,000 120,000 מזומנים  ושווי מזומנים

  85,000 55,000 49,000 מלאי 

  60,000 90,000 150,000 , נטוקבוע רכוש

 1 נוסף נתון ?  - - , נטושימוש זכות נכס

 2 נוסף נתון ?  85,000 70,000 להשקעה "ן נדל

  73,040 60,000 - הלוואה שניתנה

 3נוסף  נתון ?  ( 19,000) - הכנסות מראש

  ( 10,000) ( 40,000) ( 30,000) ספקים 

 1 נוסף נתון ?  - - חכירה  בגין התחייבות

  ( 100,000) ( 100,000) ( 100,000) רובל ע.נ( ופרמיה  1מניות ) הון

  ?  ( 239,000) ( 259,000) עודפים

 

 : נוספים נתונים

)להלן: "המחכיר"(. בהתאם    בע"מ  התקשרה מוסקו בהסכם לחכירת מכונה מחברת פיליפ  ,2021ביוני    30  ביום .1

  30  בכל  המשולם  דולר,  3,500  בסך  שנתי  תשלום  תמורת  שנים  3  של  לתקופה  הינה  החכירה,  החוזהלתנאי  

ללא כל התחייבות לערך שייר  למחכיר תוחזרתקופת החכירה המכונה  בתום. 2022ביוני  30יום החל מ ביוני,

  בחכירה   םהגלו  הריבית  שיעור .  שנים  8  הינו  2021ביוני    30מצד החוכר. אורך החיים השימושי של המכונה ליום  

 2021ביוני    30  ליוםהחוכר    שלניתן לקביעה על ידי החוכר בנקל. שיעור הריבית התוספתית    אינווהוא    5%הינו  

ביוני    30לבטל את הסכם החכירה ביום    הזכותניתנה למחכיר בלבד    , . בהתאם לתנאי הסכם החכירה4%הינו  

 . אופציה זוודאי באופן סביר שהמחכיר יממש  וכן 2023

בהתאם   נקבעהקרקע    שוויה ההוגן שללצד ג'.    לצורך השכרתהרכשה מוסקו קרקע    ,2018באוגוסט    30  ביום .2

ההכנסה   ליום    ההוגןשוויה  .  IFRS 13  הוראותל  בהתאםלגישת  הקרקע    גישת   לפי  2021בדצמבר    31של 

שיעור ההיוון  רובל ו  500המשולמים בתום כל חודש הינם    ( החודשייםNOIנטו )  כאשר דמי השכירות,  ההכנסה

 . 0.5%החודשי הינו 

בינואר   1לוחות עץ ביום    165  לו  תעבירלפיו היא    ליישרא  התקשרה מוסקו בחוזה עם לקוח  2020בינואר    2  ביום .3

 . 2020 בינואר 2 ביום "חש 450נדרש לשלם במזומן את התמורה החוזית בסך  הלקוחבהתאם להסכם, . 2022

 . 5.556%, שיעור ההיוון בעסקת מימון נפרדת על בסיס סיכון האשראי של החברה הוא 2020בינואר  2ליום 
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 רובל.  250,000הינו  2021בדצמבר  31השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה של מוסקו ליום  .4

 מדי שנה, הרווח הנקי של מוסקו מתפלג באופן אחיד על פני השנה. .5

 : דולר לתאריכים נבחרים-שקל ורובל-החליפין רובללהלן שערי  .6

- שע"ח רובל תאריך/תקופה 
 שקל )*( 

- שע"ח רובל
 דולר )**(

 / 2020בינואר  1
 40 2020בינואר  2

110 

 60 30 2020בדצמבר   31

 82 31 2021ביוני  30

 83 24 2021בדצמבר   31

 82 36 2020ממוצע שנת 

 79 23.5 7-12/2021ממוצע  

 77 25 2021שנת ממוצע 

 

 ש"ח.  1רובל= 40,  2020בינואר  1)*( כך לדוגמה, ביום 

 דולר.  1רובל=  110, 2020בינואר  1)**( כך לדוגמה, ביום 

 

 : הנחות

 . המס  מהשפעת להתעלם יש .א

 .בלבד או הפסדים נובע מרווחים בכל שנה  בעודפים השינוי .ב

   יוחס בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה למוסקו בלבד. 2020בינואר  1שנוצר ברכישת מוסקו ביום  המוניטין .ג

 .ההוגן השווי למודל בהתאםשברשותן "ן להשקעה נדלה את מודדות וומוסק החברה .ד

 החברה ומוסקו מודדות את הרכוש הקבוע ונכסי זכות השימוש שברשותן בהתאם למודל העלות.  .ה

 . IAS 36 -ב כהגדרתה מזומנים מניבת יחידה מהווה מוסקו .ו

 

 :נדרש

 . 2021 בדצמבר 31את יתרת קרן הפרשי התרגום בדוח על המצב הכספי המאוחד של החברה ליום  הציגו .1

בדצמבר    31לשנה שהסתיימה ביום    על דוח רווח או הפסד המאוחד של החברה  בלבד  השפעת כוונת המכירהאת    הציגו .2

2021 . 

בדוחות הכספיים   כוונת המכירה של מוסקועל  הסבר/י ונמק/י כיצד המלחמה בין רוסיה לאוקראינה עשויה להשפיע   .3

 . 2021בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  החברההמאוחדים של 
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 תשובות למילוי  דף –  ברירה  רב  שאלות

 . בלבד זה דף על הברירה רב לשאלות כםתשובותי את בעיגול יפוהק

 .תיבדקנה לא במחברת או הבחינה טופס גבי על תשובות

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 ת.ז. _________________ 

 4היגד  3היגד  2היגד  1היגד  

 לא נכון נכון לא נכון נכון לא נכון נכון לא נכון נכון 1.1 שאלה

 לא נכון נכון לא נכון נכון לא נכון נכון לא נכון נכון 1.2 שאלה

 לא נכון נכון לא נכון נכון לא נכון נכון לא נכון נכון 1.3 שאלה

 לא נכון נכון לא נכון נכון לא נכון נכון לא נכון נכון 1.4 שאלה

 לא נכון נכון לא נכון נכון לא נכון נכון לא נכון נכון 1.5 שאלה


