
 הפרשות  -שאלת רב ברירה

 : 2022-ו  2021שהתרחשו במהלך השנים בלתי תלויים אירועים פרטים אודות להלן  

פופו .1 למפעל  פופו")להלן:  חברת  יונים  מחדירת  כתוצאה  שוקולד.  מוצרי  בייצור  עוסקת   )"
פופו  דהשוקול בחומר הגלם לייצור  חיידק סלמונלה    2021התגלה במהלך חודש נובמבר    ,של 

אשר    לציבור  ריקול  אותו המועד פורסמה על ידי פופו הודעהב.  לד )שוקולד נוזלי(ומוצרי שוק 
לצרוך   שלא  מתבקש  הציבור  להודע  לד.ו שוקהמוצרי  את  לפיה    12ביום  הריקול,    תבהמשך 

,  2021בדצמבר  31מיליון ש"ח. ליום  10כנגד פופו בסך של  תביעת נזיקין הוגשה 2021בדצמבר 
פופו תידרש  ש צפוי  בהתבסס על חוות דעתם של יועציה המשפטיים, כי    , הנהלת פופומעריכה  

  לפופו קיימת פוליסת ביטוח צד ג' אשר לדעת הנהלת כמו כן,    .ש"ח  ן מיליו  5לשלם סכום של  
צפוי כי תכסה חשיפות שנגרמו לפופו  החברה בהתבסס על חוות דעתם של יועציה המשפטיים  

, פסק בית המשפט כי החברה נדרשת לשלם  2022בפברואר    24ביום    כתוצאה מהמתואר לעיל.
חברת הביטוח כי תפצה את החברה בסך של אישרה  ,  2022במרץ    30מיליון ש"ח. ביום    8סך של  

 מיליון ש"ח.  8
 

ביבוא ומכירה של גז פחמימני מעובה  "( עוסקת  קצא"ח: ")להלן  קו צינור אירופה חיפהחברת   .2
ביום  )גפ"מ( חוזה  קצא"חחתמה    2022בפברואר    10,  בע"מ   על  נחשונים  חברת  למכירת    עם 

ביום    600,000תמורת    גפ"מיחידות    100,000 שנחתם,    .2022באפריל    5ש"ח  לחוזה  בהתאם 
  . ליחידת גפ"מש"ח    2ביטול החוזה יחייב את הצד שהפר את החוזה לשלם לצד השני סך של  

  ה הרכישה של יחידת גפ"מ עלאוקראינה, מחיר  , בעקבות המלחמה ב2022בפברואר    24ביום  
החברה האמור,  אף  על  משמעותי.  לא    מעריכה  באופן  היא  אתכי  מול    תבטל  חברת  החוזה 

ולכן באותו מועד התקשרה החברה    ,נחשונים בע"מ, וזאת בעיקר משיקולים עסקיים עתידיים 
לטובת העסקה   2022, אשר יסופקו בחודש אפריל גפ"מ יחידות 100,000לרכישת מחייב בחוזה 

   ש"ח. 900,000-בתמורה ל  עם חברת נחשונים בע"מ,
 

בע"מ .3 המפרץ  נמלי  ")להלן  חברת  המפרץ:  בפרנמלי  עוסקת  גולמי  "(  נפט  של  וטעינה  יקה 
ים באחריות  למכליות  המצויים  ביום  הבנמלים  חדשה,  2021  בנובמבר  1.  חקיקה  אושרה   ,

המחייבת הצבת מחסום ימי צף מסביב למכליות ים בזמן הליך פריקת הנפט הגולמי החל מיום  
, בעלות כוללת  מחסומים ימיים  5הזמינה נמלי המפרץ  ,  2021בדצמבר    30. ביום  2021בדצמבר    1

יועציה המשפטיים    בנוסף,.  2022  ץש"ח,  אשר צפויים להגיע לישראל בחודש מר  ןמיליו   2של  
ש"ח בגין אי ציות    100,000כי החברה צפויה לקבל קנס בסך  של החברה והנהלתה מעריכים  

 להוראות החוק. 
 

לאור העובדה  רכבים בישראל, גרמניה ואנגליה.  של    במכירהעוסקת  "(  נוש")להלן:    חברת נוש .4
בישראל,    נושפעילות    2021שנת  שבמהלך   ורק  אך  רווחית    2021בדצמבר    30ביום  הייתה 

משמעותיים   שינויים  ביצוע  על  הוחלט  בה  סגורות  בדלתיים  דירקטוריון  ישיבת  התקיימה 
את  תסגור  נוש  באותו המועד נקבע כי    . בהחלטה שאושרה על ידי הדירקטוריוןנושבפעילות  

ואנגליה בגרמניה  בישראל  הפעילות  הפעילות  את  מסותרחיב  שלותפקיד  םפר,  העובדים    ם 
הליך  המבני  השינוי  עלויותשל    מפורט  ואומדן  הפעילות  מסגירתשיושפעו   כי  נקבע  כן,  כמו   .

  . מכן  לאחר  שנה  כחצי  ויסתיים  הדירקטוריון  החלטת   פרסום  לאחר  חודשיים  יחלהשינוי המבני  
 .המבני  השינוי  על, לכך הנוגעים   לצדדים, החברה הודיעה, 2022  בפברואר 1 ביום

 
 : סכומים שונים הצפויים להתהוות לחברה בשל השינוי המבני  להלן
 ש"ח.  250,000מענק לעובדים המפוטרים בסך של  -
 ש"ח. 000700,הגדלת ההשקעה בפעילות בישראל בסך של  -
 ש"ח.  30,000באנגליה וגרמניה בסך רווחי הון ממכירת הציוד במשרדים  -
מהעלות שלהם.    90%תמורת  החברה מעריכה שהיא תוכל למכור את מלאי הרכבים   -

-ש"ח ו  5,000,000הינה    2022במרץ    31  -ו  2021בדצמבר    31עלות מלאי הרכבים לימים  
 ש"ח בהתאמה.   800,0004,

 



 :ונתונים נוספים הנחות

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

 . יש להתעלם מהשפעת מס .2
 . 0%יש להניח שהשיעור להיוון תזרימי מזומנים הוא  .3

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

 

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

 או לא נכון.

 

 : 1היגד 

בדצמבר    31לשנה שהסתיימה ביום    חברת פופו הרווח הנקי של    סךלא תשפיע על    תביעת הנזיקין
2021 . 

 נכון  .א

 נכון  לא .ב
 
 : 2היגד 

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

 נכון  .א

 נכון  לא .ב

 

 3היגד 

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

 נכון  .א

 נכון  לא .ב

  

 4היגד 

  2022במרץ    31וליום    2021בדצמבר    31ליום    חברת נושההפרשה שתוכר בדוח על המצב הכספי של  
 . בהתאמה ,ש"ח 000250, - ש"ח ו  0הינה 

 נכון  .א

 נכון  לא .ב

 

 

 



 מקוצר   פתרון

התבררות תביעה לאחר תאריך הדיווח היא לא אירוע מחייב התאמה לצד התובע  .  לא נכון:  1היגד  
מיליון ש"ח ללא הכרה    8התאמה לצד הנתבע ולכן החברה תכיר בהפסד בגובה  וכן אירוע מחייב  

 בנכס שיפוי שהפך ודאי למעשה רק לאחר תאריך המאזן. 

הנמוך מבין עלות קיום חוזה    – הכרה בחוזה מכביד לפי העלות נטו הקטנה ביותר  .  נכון:  2היגד  
 ש"ח(.  300,000ש"ח לבין   100,000* 2לעלות סיום החוזה )המינימום מבין 

ש"ח בלבד שכן טרם התקיים אירוע המחויבות    100,000החברה תכיר בהפרשה של  .  לא נכון:  3היגד  
 בגין העלויות של רכישת המצופים. 

 . ת בגין סיום העסקה  בלבד וזאת רק החל ממועד ההודעהוהכרה בעלוי . נכון: 4היגד 


