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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( 55' )בחלק 

 

 

 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. 

 שאלה פתוחה במחברת בחינה נפרדת.כל יש לענות על  •

 ניתן להשתמש במחשבון פיננסי.  •

 יש לעגל סכומים לש"ח הקרוב.  •

 
 

 בהצלחה!! 
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 :(נקודות 02) 3 מספר שאלה

בתל אביב.    ( הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך"החברה"חברת ריי בע"מ )להלן:  

 החברה עוסקת בפעילות נדל"ן מגוונת שעיקרה בישראל ומטבע הפעילות שלה הוא השקל החדש.

 )בש"ח(: 2020בדצמבר  31להלן הרכב ההון של החברה ליום  

 100,000 ש"ח ע.נ כ"א(  1הון מניות )

 200,000 פרמיה 

 21,962 (3קרן הון בגין השקעה באג"ח בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר )ראה נתון 

 710,378 יתרת רווח

 1,000,000 סה"כ 

 

 : כל חבילהלהלן הנתונים על הרכב  חבילות לציבור 000,10הנפיקה החברה  2021בינואר  1ביום  .1

 עטיפת תשקיף  נייר ערך
 הערות  שווי הוגן )ש"ח(  )בש"ח(

  25 20 ש"ח ע.נ כ"א 1מניות רגילות  5

 )א(  20 15 ש"ח ע.נ כ"א  1אגרות חוב להמרה  10

 )ב( ?  15 כתבי אופציה סדרה א'  2

   50 "כסה
 

בדצמבר של כל   31המשולמת ביום    2%החוב אינן צמודות ונושאות ריבית שנתית בשיעור של  אגרות   ( א)

מיום  שווים  בחמישה תשלומי קרן שנתיים  . קרן אגרות החוב תיפרע  2021שנה החל משנת    31החל 

  ביחס   של החברה בהתאם להחלטת המחזיק,ניתנות להמרה למניות רגילות  . אגרות החוב  2021בדצמבר  

ש"ח ע.נ( למועד ההנפקה, ריבית השוק על   1להמרה למניה  ות  ניתנ  אג"חש"ח ע.נ    10כל קרי,  )  1:10של  

 . 4.5%מכשירי חוב דומים ללא זכות המרה הינה 

ניתן למימוש ל (ב) ע.נ. כ"א של החברה תמורת   1מניות רגילות בנות    2-כל כתב אופציה סדרה א'  ש"ח 

  31אופציה. כתבי האופציה ניתנים למימוש עד ליום  אירו לכל כתב    2תוספת מימוש לא צמודה בסך של  

 . 2023בדצמבר 

 החברה   ליועצי  שולמו  החבילות  ת"ח. במועד הנפק ש  50,000עלויות הנפקה בשווי של    התהוו  לחברה (ג)

הניתנות  '  בכתבי אופציה סדרה    5,000  הנפקת  באמצעות  שולמו  העלויות  ויתרת   במזומןמהעלויות    70%

 . אירו  3תמורת תוספת מימוש בסך   2022ביוני  30עד ליום  החברהמניות של   5,000- למימוש ל

 ש"ח.  241,100-כתוצאה מהנפקת החבילות סך ההון של החברה גדל ב (ד)

 

( בתמורה לשווין "בל"ש"ח ע.נ אגרות חוב של חברת בל בע"מ )להלן:    600,000רכשה החברה    2020בינואר    1ביום   .2

חוזיים  מזומנים  תזרימי  גביית  הינו  חוב  במכשירי  השקעותיה  כל  בניהול  החברה  של  העסקי  המודל  ההוגן. 

החוב נושאות ריבית נקובה בשיעור   אגרות  2024בדצמבר    31ומכירה. קרן אגרות החוב תיפרע בתשלום אחד ביום  

החל ממועד הקמתה עוסקת בל בהפעלת בתי    2020בדצמבר    31המשולמת מידי שנה החל מיום    8%שנתי של  

ליום   נכון  אירופה.  ברחבי  בענף   2020בדצמבר    31מלון  הקשה  ופגיעתה  הקורונה  מגיפת  התפרצות  בעקבות 

 בתום   שהיה  כפי  A-משלה ירד    האשראי  דירוג  ,בל  של   התפעוליות  בתוצאות  משמעותיתהמלונאות חלה הרעה  

פיננסיות  הפרה  לא  בלהתקופות    בכל,  לעיל  האמור  למרות.  BB-ל  2019  שנת  מלוא   את  שילמהו  אמות מידה 

שנת    במהלך  .חי  כעסק  פעילותה  להמשך  חשש  אין. כמו כן  במועד הנקוב בחוזה  החוב  אגרות  בגין  הריבית  תשלומי

  31  ליום  , חל שיפור משמעותי בתוצאות הפעילות של בל ודירוג האשראי שלההקורונה  מגיפת דעיכת    עקב  2021
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בגין ההשקעה באגרות   האשראי  הפסדי  סך  של  הנוכחי  הערך  בדבר. להלן הערכות החברה  A-ל עלה    2021בדצמבר  

 החוב של בל )בש"ח(:

 תאריך 

  סךסכום הערך הנוכחי של 

הפסדי האשראי בהינתן כשל 

  12אשראי בתקופה של 

 הקרובים  חודשים

הפסדי   סךסכום הערך הנוכחי של 

האשראי בהינתן כשל אשראי לכל  

אורך תקופת החיים שנותרה 

 לאגרות החוב 

ריבית שוק  

 אג"ח דומות

31.12.2020 36,300 78,600 9% 
31.12.2021 22,200 47,400 6% 

 

פעילותה    לצורךנטלה החברה הלוואה    2019בינואר    1  ביום .3 עשיר"    מחברתמימון  "ח  ש  350,000  בסך"מימון 

 ביום   המשולמת  4.5%  של  בשיעור  שנתית  ריבית  נושאת  ההלוואה.  2025בדצמבר    31  ביום  אחד  בתשלום  רעתהנפ

בישיבת    שהתגבשה  החברה  של  המימון  ממדיניות  כחלק.  2019בדצמבר    31יום  מ  החל  שנה  בכל  31.12

שנת   בתום  כי    2020הדירקטוריון  החביל  לתוכנית  בהמשךהוחלט  הגופים   על  ותהנפקת  את  לצמצם  החברה 

  תומר   ההלוואה  לפיו"  עשיר"מימון    חברת  עם  הסדרהגיעה החברה ל   2021בינואר    1  ביוםהממנים שלה. בשל כך,  

 . 370,000 הינו 2021בינואר  1ום לי השווי ההוגן של ההלוואה מניות של החברה. 63,000- ל במלואה

 נתונים נוספים 

 ש"ח.  100,000הינו  לעיל לפני השפעת כל האירועים  2021החברה בשנת  הנקי של רווח ה .א

 יש להתעלם מהשפעת המס.  .ב

 

 :נדרש

 .2021בדצמבר  31הציגו את הדוח על השינויים בהון של החברה לשנה שהסתיימה ביום  .1

מהון המניות הרגילות של החברה החל ממועד הקמתה, הציגו את   80%  -בהנחה וחברת אלפא מחזיקה ב .2

בדצמבר    31יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח על המצב הכספי המאוחד של חברת אלפא ליום  

2021 . 
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 (:נקודות 18) 4 מספר להשא

ציבורית ישראלית אשר עוסקת בייצור ושיווק מטליות לחות ובדים לא  "( הינה חברה  החברהחברה 'אלף' )להלן: "

 ארוגים. להלן פירוט בגין אירועים כלכלים אשר התרחשו בחברה:

חברה  התקשרה החברה בהסכם חכירה לפיו החברה תשכור מחברה 'בית' בע"מ )להלן: "  2020בינואר    1ביום   .1

שנים. באותו היום העבירה החברה את הציוד והמלאי שלה לחנות   3"( חנות לצורך מכירת מוצריה לתקופה של  ב'

ב מראש  שנה  כל  ישולמו  השכירות  תשלומי  החכירה,  להסכם  בהתאם  התשלומים   1-החדשה.  כאשר  בינואר 

ש"ח בהתאמה. כמו כן,   140,000- ש"ח ו 120,000ש"ח,  100,000שנקבעו לשנה הראשונה, השנייה והשלישית הם 

בדצמבר של כל שנה   31-ן חברה ב' כי בנוסף לתשלומים הנ"ל תשלם החברה לחברה ב' בהוסכם בין החברה לבי

ש"ח כשיפוי   30,000מהמכירות של החנות לאותה שנה. במועד החתימה על ההסכם, שילמה חברה ב' לחברה    5%

 על עלויות ההובלה של הציוד והמלאי של החברה לחנות החדשה.

חודשים וכן הסכמי חכירה של ציוד    12רה של רכבים לתקופה של עד  בנוסף לאמור לעיל, לחברה הסכמי חכי .2

 . IFRS 16- משרדי בעל ערך נמוך. עבור חכירות אלו מיישמת החברה את הפטורים מהכרה שניתנו ב

להלן גילוי בדבר הסכומים שהוכרו בדוח רווח או הפסד בגין הסכמי החכירות של החברה כחוכר, כפי שהוצגו   .3

 : 2021בדצמבר  31מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום בדוחותיה הכספיים ה

 ש"ח  
 105,545 הוצאות פחת בגין נכסי זכות שימוש 

 ?  הוצאות ריבית בגין התחייבויות חכירה
הוצאות המתייחסות לחכירות לטווח 

 150,000 קצר 

הוצאות בגין חכירות של נכסים בעלי ערך 
 20,000 נמוך

 50,000 משתניםהוצאות בגין תשלומי חכירה 
 

'גימל'    2021בינואר    1ביום   .4 התקשרה החברה בחוזה להחכרת מכונת ייצור מטליות לחות של החברה לחברה 

שנים. עלותה המופחתת של המכונה בספרי החברה נכון למועד ההתקשרות   10"( לתקופה של  חברה ג' )להלן: "

שנים. על פי החוזה שנחתם בין הצדדים,    12המכונה הינו  ש"ח ואורך החיים הכלכלי של    200,000בחוזה הינה  

בדצמבר בכל   31-תשלומי חכירה שנתיים שווים אשר ישולמו ב  10בגין השכרת המכונה תשלם חברה ג' לחברה  

שנה. במסגרת החוזה, הצדדים הסכימו כי הבעלות על המכונה אינה עוברת לחברה ג' בתום תקופת השכירות. 

 ש"ח.  40,000המכונה בתום תקופת השכירות הוא ערך השייר הצפוי של 

להלן גילוי בדבר הסכומים שהוכרו בדוח רווח או הפסד בגין הסכם השכירות של המכונה כפי שהוצג בדוחותיה   .5

 : 2021בדצמבר  31הכספיים המאוחדים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

 ש"ח  
 9,236 הפסד ממכירת מכונה 

נטו הכנסות מימון מהשקעה 
 20,984 בחכירה

 

חברה  ממניות חברת 'דלת' בע"מ )להלן: " 100%"( רכשה החברה  מועד הרכישה )להלן: "   2021ביוני    30ביום   .6

עלויות רכישה בסך ד' ד' התהוו לחברה  גם היא בשיווק מטליות לחות. בגין רכישת מניות חברה  "( העוסקת 

 ש"ח.  15,000

התקשרו חברה ד' והחברה בהסכם אספקה ארוך טווח של מטליות לחות, אשר הינו בתוקף עד ליום    2015בשנת   .7

. ההסכם כולל סעיף ביטול שקובע כי לכל אחד מהצדדים אופציה לבטל אותו תמורת תשלום קנס  2023ביוני    30

האספקה עם חברת ד' כולל   ש"ח. במועד הרכישה, החברה הגיעה למסקנה כי לאור העובדה שהסכם 70,000של 
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מחיר קבוע ליחידה אשר משקף מחיר נמוך ממחירי השוק לאותו מועד, החוזה הינו נחות מנקודת מבטה של  

 ש"ח.  50,000-החברה לעומת מחירי השוק השוטפים בסכום השווה ל

.נ. כל אחת שלה,  ש"ח ע  1מניות בנות    180עובדי מחלקת השיווק שלה    30-העניקה חברה ד' ל  2019ביוני    30ביום   .8

בכפוף להמשך עבודתם בחברה ד' במשך שלוש שנים החל מאותו מועד. השווי הוגן של מניה אחת של חברה ד' 

 ש"ח. 8נכון למועד ההענקה היה 

מחלקת    .9 לעובדי  להעניק  מחויבת  החברה  המענק,  חלף  הרכישה,  במועד  כי  נקבע  ד',  חברה  רכישת  במסגרת 

  1מניות בנות    230  -השיווק שהיו זכאים למענק, מענק חדש. על פי תנאי המענק החדש, כל עובד יהיה זכאי ל

 הרכישה. ש"ח ע.נ. של החברה, וזאת בכפוף לעבודתו בחברת ד' במשך ארבע שנים החל ממועד

 ש"ח.  10ש"ח של החברה ושל חברה ד' הוא   1נכון למועד הרכישה, השווי הוגן של מניה רגילה אחת בת  .10

עובדים ימשיכו לעבוד בחברה ד' עד לתום תקופת השירות החדשה    20במועד הרכישה צפו החברה וחברה ד' כי   .11

 שנקבעה.

המאוחד  .12 בדוח  שהוצג  כפי  השליטה  להשגת  בהתייחס  הגילוי  לשנה    להלן  החברה  של  המזומנים  תזרימי  על 

 : 2021בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

  25,000 הון חוזר נטו, ללא מזומנים

  32,500 רכוש קבוע

  48,750 מותג 

  12,000 מוניטין

 118,250  

 ? מענקי תשלום מבוסס מניות שהוחלפו

 ? מזומנים נטו ששימשו לרכישה

 

 : הנחות

 החברה לא התקשרה בחוזי חכירה נוספים.פרט לאמור לעיל,  .א

 החברה מציגה בדוח על תזרימי המזומנים תשלומי ותקבולי ריבית במסגרת הפעילות השוטפת.  .ב

 יש להתעלם מהשפעת המס.  .ג

 

 

 :נדרש

.  2021לפרט את השפעת האירועים המפורטים בשאלה על הדוח על תזרימי המזומנים המאוחד של החברה לשנת  

 ם בנפרד להשפעה על פעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימון. יש להתייחס בתשובתכ
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 (:נקודות 17) 5 מספר להאש

)להלן: " בע"מ  פה'  'זול  עוסקת בתחום  החברה חברת  ישראלית אשר  ציבורית  הינה חברה  מוצרי  "(  ושיווק  ייצור 

מהון המניות    30%  - המניות של חברת 'רק סטוק' וכן במהון    80%  -, החברה מחזיקה ב2021סטוק. נכון לתחילת שנת  

 הזול'. -של חברת 'זיל

 

 חברת רק סטוק

, מועדף חברת 'רק סטוק' הינה חברה הפועלת באזור הנגב. במועד הקמתה, קיבלה רק סטוק מעמד של מפעל   .1

 .  16%בהתאם לחוק עידוד השקעות הון, ולפיכך שיעור המס החל עליה הינו 

 400,000מהון המניות של רק סטוק, תמורת    80%"( רכשה החברה  הרכישה  מועד)להלן: "   2020בינואר    1ביום   .2

 ש"ח, יש להניח שזו גם עלות ההשקעה לצרכי מס. 

 40,000  -ההוגן עלה על ערכו בספרים ב  וששוויבמועד הרכישה, נוצר לחברה עודף עלות שנבע מרכוש קבוע   .3

 ש"ח. אורך החיים של הרכוש קבוע הינו שנתיים ממועד הרכישה.  

 ש"ח.   466,400ההון של רק סטוק למועד הרכישה עמד על  .4

ברק סטוק. הוצאות המס ששילמה החברה    מהחזקותיה  12.5%מכרה החברה במפתיע    2021ביוני    30ביום   .5

 ש"ח. 7,500עסקה הסתכמו לסך של לרשויות המס בעקבות ה

ש"ח. שיעור הרווח הגולמי במכירה   30,000מכרה החברה לרק סטוק מלאי תמורת    2021בספטמבר    30ביום   .6

 . 2021בדצמבר  31מהמלאי טרם מומש לחיצוניים עד ליום  40%, וכן 35%הינו 

ש"ח, בהתאמה והוא התפלג    80,000  -ו  100,000היה    2021-ו  2020של חברת רק סטוק בשנים    מס  לפניהרווח   .7

 באופן אחיד במהלך השנה.

 . הקמתה מיוםרווח/הפסד כולל אחר   התהווה לא  סטוק רק לחברת .8

 

 הזול - חברת זיל

"( המשקיע )להלן: "ע"י החברה ומשקיע נוסף  2019בינואר  1הזול' הינה חברה אשר הוקמה ביום -חברת 'זיל .9

הזול לחברה והשאר הוקצה למשקיע  -מהון המניות של זיל  30%. במועד ההקמה הוקצו  משותף  הסדר  במסגרת

 הנוסף. 

ש"ח, בהתאם לשיעורי ההחזקה   200,000הזול השקיעו החברה והמשקיע סך כולל של  -במועד הקמת חברת זיל .10

 שלהם נכון לאותו מועד.

 ש"ח, בהתאמה.   70,000 -ו 50,000הזול לסך של -וח הנקי של זילהסתכם הרו 2020 -ו 2019בשנים  .11

 ש"ח.  35,000הזול דיבידנד לבעלי מניותה בסך של -חילקה זיל 2020בדצמבר  30ביום  .12

 ש"ח.  30,000הזול הפסד נקי בסך של - רשמה חברת זיל 2021בשנת  .13

הזול. עם זאת,  -מהון המניות של חברת זיל  20%הכריזה החברה על כוונתה למכור    2021בדצמבר    31ביום   .14

 הזול. -החברה טרם החלה בשיווק פעיל למכירת ההשקעה בזיל

 

 חברת זול פה 

לכך  בכפוף    ,כתבי אופציה  1,000לכל אחד מעשרת עובדי מחלקת הפיתוח    החברה  העניקה  2021בינואר    1ביום   .15

כתבי האופציה ניתנים למימוש  .  שנים ממועד הענקת האופציות  3ים ימשיכו בעבודתם בחברה במשך  שהעובד

ש"ח לכתב אופציה עד    8תמורת תוספת מימוש לא צמודה בסך  1:1 למניותיה הרגילות של החברה ביחס של  

 ת השירות הנדרשת. עובדים ישלימו את תקופ   7צפתה החברה כי    2021בדצמבר    31. נכון ליום  2024  וליבי  1ליום  
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 האופציותבגין  תנבע להם  כי היא תישא בעלות המס ש  העובדים, החברה התחייבה כלפי  המענק במסגרת תנאי   .16

(. גילום המס משמעו כי החברה תעביר לרשות המס מזומן בגובה הם)קרי, תגלם בהטבה את המס החל עלי

 הנחות   ראוהם )שהוענקו ל  אופציותי המלוא שוו  העובדיםבידי    ו, כך שיישארהעובדיםחבות המס החלה על  

 (. 'ו -ו' ה

ביום   .17 אופציה  כתב  של  ההוגן  ביום    15הינו    2021בינואר    1השווי  החברה  מניית  של  ההוגן  השווי   31ש"ח. 

 ש"ח.  20הינו  2021בדצמבר 

המפעל שנרכש, ממוקם באזור הנגב    ש"ח.  4,500,000תמורת    מפעל ייצוררכשה החברה    2020באפריל    1ביום   .18

שנים    18הינו    המפעלאורך החיים השימושיים של    וזאת על מנת לחסוך בעלויות הובלה של מוצרים לדרום. 

שנים לפי שיטת הקו   9מופחת על פני  המפעל  . לצורכי מס,  (ערך שייר  אין)והוא מופחת לפי שיטת הקו הישר  

בסיס המס של    (,פיתוחנגב )המוגדר על ידי רשויות המס כאזור  פתיחת המפעל נעשתה באזור ההישר. הואיל ו

 .השנקבעמהעלות  15%בתוספת ו ,בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים תו,עלו  לפינקבע  המפעל 

תקופה ל, החברה תחכור מבנה מחיצוניים  החוזה  במסגרתחכירה.    לחוזה  החברה  נכנסה  2021ביוני    30  ביום .19

. 2022ביוני    30ביוני של כל שנה החל מיום    30-אשר ישולם בש"ח    100,000תמורת תשלום של    שנים  4של  

 תשלומי החכירה על בסיס מזומן.  בגין בהוצאות מכיר הכנסה מס. 5% הינו להיוון  הריבית שיעור

 ש"ח.  991,600הינו  2021הרווח המאוחד לפני מס של החברה לשנת  .20

 

 הנחות 

 דיבידנד בין חברתי פטור ממס. .א

 .דיבידנדים  חלוקותהחברה לא צופה    ,אלא אם נאמר אחרת  .20%חייב במס בשיעור של    מועדף  ממפעל  דיבידנד .ב

 החברות צופות הכנסה חייבת בעתיד הנראה לעין.  .ג

 החברה מודדת את הזכויות שאינן מקנות שליטה לפי חלקן בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו.  .ד

לפקודת מס   102הקבוצה בחרה במסלול המיסוי הפירותי לצורך הקצאת אופציות לעובדיה, בהתאם לסעיף   .ה

דהיינו, במועד מימוש האופציה על ידי העובד תוכר לחברה הוצאה בהתאם לערך הפנימי של האופציה  )הכנסה  

 .לחברה מוכרת כהוצאה העובדים עבור המס תשלוםב ותמכיר המס רשויות(. באותו מועד

ובשיעור של   .ו מימוש האופציות הוא אחיד  בגין  על העובדים  משווי ההטבה שקיבלו במועד   40%המס החל 

בהתאם    25%תקום חבות במס בשיעור של  דהיינו, במועד מימוש האופציה על ידי העובד  )מימוש האופציה  

 (.  לערך הפנימי של האופציה באותו מועד

 .התפעולי הרווח מסגרתוחדים של החברה בדוחות הכספיים המאב נכלליםאקוויטי  רווחי . ז

 .23%שיעור מס החברות החל על החברה הינו  .ח

 .20%שיעור המס החל על רווחי הון של החברה הינו  .ט

 

 

 :נדרש

 . 2021בדצמבר  31הביאור על המס התיאורטי המאוחד של חברת 'זול פה' לשנה שהסתיימה ביום הציגו את  

 


