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מספר )נקודות22(1שאלה

א בנות'חברה חברות פעילות ובאמצעות פעילותה באמצעות הקמעונאות בענף להלן.פועלת
לימים המאוחדים :ח"בש,2011בדצמבר31-ו2010בדצמבר31מאזניה

בדצמבר31
20112010נתון

שוטפים ח"שנוסףנכסים
מזומנים ושווי 1,000,000500,000מזומנים

1,21,300,000700,000לקוחות
אחרים 200,000300,000חייבים

1,21,500,000800,000מלאי

שוטפים שאינם נכסים
ארוך לזמן 1500,000350,000פיקדונות

למכירה זמינים ערך -1,2400,000ניירות
כלולה בחברה 3-200,000השקעה

1,2,44,000,0002,500,000קבוערכוש
1,21,335,750700,000מוניטין

שוטפות התחייבויות
קצר לזמן 402,963300,000אשראי

1,21,300,000900,000ספקים
אחרים 5500,000300,000זכאים
לשלם 6300,000200,000מסים

שוטפות שאינן התחייבויות
ארוך לזמן -2947,514הלוואות

עובד יחסי סיום בשל 150,000100,000נטו,מעביד-התחייבות
נדחים מסים 1,2,6150,000125,000התחייבויות

הון
רגילות מניות 5200,000100,000הון

-530,000פרמיה
למכירה זמינים ערך מניירות הון -2,375,000קרן

תרגום מהפרשי הון 1799,000500,000קרן
שליטה מקנות שאינן זכויות עם מעסקאות הון -?1,2קרן

רווח 3,000,000?5)עודפים(יתרת
שליטה מקנות שאינן 1,125,636525,000זכויות

--
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ב.1 בחברה 'השקעה

א2009בינואר1ביום.א חברה ב70%'רכשה חברה מניות ב.'מהון חברה'חברה הינה
אמריקני,אמריקנית דולר הינו שלה הפעילות מטבע הזכויות).דולר-להלן(אשר

הנכסים של ההוגן בשווי חלקן פי על הרכישה ביום נמדדו שליטה מקנות שאינן
ב חברה של נטו .'המזוהים

ליום.ב היחיד,2010בדצמבר31נכון ההוגן השווי בתיאום חברה רשום',בגין אשר
א חברה של המאוחדים בסך',בדוחותיה מוניטין .דולר200,000הינו

ב2011במרץ1ביום.ג חברה בסך'רכשה קבוע זו.דולר50,000רכוש רכישה לא,למעט
ב לחברה בשנת'היו קבוע רכוש מכירות או קבוע רכוש של נוספות .2011רכישות

ח2011במאי1ביום.ד בהפקידה ארוך20,000'ברה לזמן בפיקדון הפקדה.דולר למעט
ב,זו לחברה היו בשנת'לא מפיקדונות משיכות או לפיקדונות נוספות .2011הפקדות

כן אלו,כמו מפיקדונות ריבית התקבלה .לא

ב2011ביולי1ביום.ה חברה תמורת'הנפיקה אופציה א.דולר100,000כתבי 'חברה
האמורים האופציה מכתבי חצי להקנות.רכשה ימשיכו מלא בדילול ההחזקה שיעורי

א ב'לחברה בחברה השליטה ליום.'את כתביטרם2011בדצמבר31נכון מומשו
ב חברה למניות .'האופציה

ב2011בדצמבר1ביום.ו חברה ושילמה בסך'הכריזה במזומן .דולר50,000דיבידנד

ב.ז חברה מאזני :בדולר,2011בדצמבר31-ו2010בדצמבר31לימים'להלן

בדצמבר31
במאזן 20112010פריט

מזומנים ושווי 150,00020,000מזומנים
135,00080,000לקוחות
140,000170,000מלאי

לזמן 125,000100,000ארוךפיקדונות
קבוע 350,000330,000רכוש

)200,000()250,000(ספקים
מניות )10,000()10,000(הון

אופציה כתבי בגין -)100,000(תקבולים
)490,000()540,000(עודפים

--
הדולר.ח של ממוצעים חליפין ושערי שונים לתאריכים הדולר של החליפין שערי להלן

:2011לשנת

חליפיןתאריך שער
20103.5בדצמבר31

20113.6במרץ1
20113.7במאי1
20113.8ביולי1
20113.9בדצמבר1

20114בדצמבר31
לשנת 20113.75ממוצע
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בחברה.2 'גהשקעה

א2011בינואר1ביום.א חברה ג10%'רכשה חברה מניות ,מהון ציבורית' תמורת,חברה
ג.ח"ש200,000 חברה במניות למכירה'ההשקעה זמין פיננסי כנכס .סווגה

א2011ילביו1ביום.ב חברה ג70%'רכשה חברה של מניותיה מהון תמורת'נוספים
שליטה.ח"ש2,000,000 מקנות שאינן ג20%(הזכויות חברה של המניות נמדדו)'מהון

נ אשר המלא ההוגן שוויין פי על הרכישה לביום והסתכם בשוק המניה מחיר לפי -קבע
.ח"ש500,000

ג.ג חברה של נטו הנכסים של ההוגן שוויים תאם הרכישה ליום בספרים'נכון ערכם את
להלן האמור :למעט

ב)1 בספרים ערכו על עלה ההוגן ששוויו עד.ח"ש50,000-מלאי נמכר זה מלאי
שנת .2011לתום

ערכו)2 על עלה ההוגן ששוויו קבוע ברכוש אורך"ש200,000-בספרים ויתרת ח
הינה הרכישה ליום שלו השימושיים .שנים4החיים

בסך)3 ביום"ש1,000,000הלוואה שניטלה ביום2010בינואר1ח 31לפירעון
הינה.2014בדצמבר ההלוואה על הנקובה בכל.5%הריבית משולמת 31הריבית

מיום החל הרל.2010בדצמבר31בדצמבר גהריבית שחברה אשראי לגבי 'וונטית
הינה הרכישה ליום נכון .7%נוטלת

א2011בדצמבר31ביום.ד חברה ג10%'רכשה חברה מניות מהון תמורת'נוספים
ג.ח"ש200,000 חברה ל'הון הסתכם יום .ח"ש2,200,000-לאותו

ג.ה חברה מאזן :ח"בש,2011ביולי1ליום'להלן

במאזן בשפריט ח"ערך
מזומנים ושווי 300,000מזומנים

500,000לקוחות
700,000מלאי

קבוע 1,600,000רכוש
)100,000(ספקים

ארוך לזמן )1,000,000(הלוואות
מניות )100,000(הון
)1,900,000(עודפים

-

בחברה.3 'דהשקעה

א.א ד20%מחזיקה'חברה חברה מניות הקמתה'מהון מיום .החל

ד2011בפברואר1ביום.ב חברה ושילמה בסך'הכריזה .ח"ש100,000דיבידנד

א2011ביוני30ביום.ג חברה ד5%'מכרה חברה של מניותיה 100,000תמורת'מהון
ד.ח"ש חברה מניות של ההוגן אשנותרו'שוויין חברה לסך'בידי הסתכם יום לאותו

.ח"ש300,000

ד.ד חברה השנה'רווחי ביוםלמחצית ל2011ביוני30שהסתיימה 300,000-הסתכמו
.ח"ש
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קבוע.4 רכוש

נתון/ראה.א .'ג1י

ג2011במרץ1ביום.ב חברה תמורת'רכשה קבוע במזומן"ש100,000רכוש .ח

א2011באוקטובר31ביום.ג חברה בספרים'מכרה שערכו קבוע ח"ש100,000רכוש
במזומן"ש150,000תמורת .ח

הון.5

א2011בינואר31ביום.א חברה בסך'שילמה עוד,ח"ש200,000דיבידנד הוכרז אשר
.2010בשנת

א2011בספטמבר30ביום.ב חברה בנות100,000'הנפיקה רגילות ערך"ש1מניות ח
תמורת הנקוב150%נקוב ל.מערכן הסתכמו ההנפקה .ח"ש20,000-עלויות

בס2011בדצמבר31ביום.ג דיבידנד החברה שהוכרז.ח"ש300,000ךהכריזה הדיבידנד
שנת במהלך .2012ישולם

בסעיף.ד כלולות לשלם דיבידנד בגין ".זכאים"התחייבויות

ההכנסה.6 על מסים

החברות.א מס הון,שיעורי רווח שבח,מס ומס סחירים ערך ניירות בגין מס
הינם החברות כל על .25%החלים

ב.ב שוטפים מסים הוצאות משלמות הקבוצה חברות לשנתכל העוקבת שנה
השוטפות.המס בהתחייבויות לשלם מסים בסעיף נרשם המס לרשויות .חוב

פיננסיים.ג נכסים בשערוכי מכירות אינן המס בעלות,רשויות מכירות אלא
פדיונם או מכירתם בעת הפיננסיים .הנכסים

ודיבידנדים.7 ריביות הצגת מדיניות

בפעיל שהתקבלו ודיבידנדים ריביות מציגה ודיבידנדיםהחברה וריביות השקעה ות
מימון בפעילות האפשר,ששולמו .במידת

נדרש

א/הצג חברה של מזומנים תזרימי על מאוחד דוח ביום'י שהסתיימה .2011בדצמבר31לשנה
לאיחוד כניסה נספח וכן ששולמו המסים בגין נפרד גילוי זו בהצגה לכלול .יש
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מספר )נקודות18(2שאלה

בע2010בינואר1ביום.1 מור חברת ניירות500,000")החברה"-להלן(מ"הנפיקה חבילות
תמורת במזומן"ש32ערך לחבילה מהחבילות.ח אחת כל הרכב :להלן

החבילה רכיבי הוגןפירוט נוסף*שווי נתון
בנות5 רגילות ע"ש1מניות אחת.נ.ח 13כל
אופציה2 א(כתבי )א(12)'סדרה
חוב2 ע"ש1-אגרות )ב(2.נ.ח
רגילות3 למניות להמרה חוב ע"ש1-אגרות )ג(4.נ.ח
מכר2 )דPUT(6)(אופציות

37
שבו* המכשירים סך לגבי הינם רכיב של ההוגן השווי של-לדוגמא.נתוני ההוגן 5שוויין

בנות רגילות ע"ש1מניות .ח"ש13הינו.נ.ח

אופציה.א כתב א(כל בנות)'סדרה רגילות מניות לשתי למימוש ע"ש1ניתן ליום.נ.ח עד
של,2012בדצמבר31 בסך דולר צמודת מימוש תוספת כתב"ש6תמורת לכל ח

.אופציה

בשיעור.ב שנתית ריבית נושאות החוב מיום10%אגרות החל לשנה אחת 31שתשולם
האג.2010בדצמבר ביום"קרן תיפרע החוב.2014בדצמבר31ח אגרות היו לו

בנפרד מונפקות הנקוב,האמורות ערכן היתה מתקבלת שהיתה .התמורה

של.ג בשיעור שנתית ריבית ונושאות צמודות אינן להמרה החוב המשולמת,5%אגרות
מיום החל שנה תשלומים.2010בדצמבר31מידי בשלושה נפרעת החוב אגרות קרן

לשנתיים,שווים מיוםה,אחת להמרה.2011בדצמבר31חל ניתנות החוב אגרות
בנות רגילות ע"ש1למניות של.נ.ח המרה יחס ע"ש2כל(1:2לפי חוב.נ.ח אגרות

בת אחת רגילה למניה להמרה ע"ש1ניתנות ההנפקה.).נ.ח למועד שיעור,נכון
המרה זכות ללא דומות חוב אגרות לגבי בשוק השורר השנתית .7%ואה,הריבית

בלבד ההנפקה במועד כי של,הנח ההוגן לשווייה זהה ההמרה רכיב של ההוגן שוויו
ההתחייבותי הרכיב של השווי בניכוי להמרה החוב .איגרת

מניה-PUTאופציות.ד לחברה למכור רשאי אופציה בעל כל בתשקיף לתנאים בהתאם

בת אחת ע"ש1רגילה של.נ.ח בסך צמוד ולא קבוע סכום פיזי(ח"ש4תמורת סילוק
בסעיף כמשמעותו בינלאומי23ברוטו חשבונאות פיננסיים32לתקן :מכשירים

בגין.2012בדצמבר31ביום)הצגה המזומנים תזרימי להיוון המתאימה הריבית
הינה .8%האופציה

א.2 סדרה אופציה 'כתבי
א250,000מומשו2011במרץ31ביום סדרה אופציה .'כתבי
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חובאגרות.3

יסמין2011בינואר1ביום.א חברת מור300,000רכשה חברת של חוב ח"ש1אגרות
החופשי.נ.ע זהים.בשוק תנאים בעלות חוב לאגרות יום באותו השוק ריבית

הינה זהים האג.8%וסיכונים את סיווגה יסמין ערך"חברת ניירות לקבוצת ח
לפדיון .המוחזקים

מור2012בינואר1ביום.ב חברת תמורת100%רכשה יסמין חברת 4,000,126ממניות
ל.ח"ש הסתכם יום לאותו יסמין חברת הרכישה.ח"ש3,200,000-הון למועד נכון

למעט בספרים לערכם יסמין חברת של נטו המזוהים הנכסים של ההוגן שווים תאם
באו השוק ריבית אשר מור חברת של החוב תנאיםאגרות בעלות חוב לאגרות היום תו

הינה זהים וסיכונים .12%זהים

להמרה.4 חוב אגרות

החברה10%הומרו,2011בינואר1ביום.א למניות החוב .מאגרות

בשוק2011בינואר2ביום.ב החברה תמורת450,000רכשה החוב 596,100מאיגרות
הרכישה.ח"ש ליום בשו,נכון השורר השנתית הריבית חובשיעור אגרות לגבי ק

המרה זכות ללא .10%הוא,דומות

מכר.5 )PUT(אופציות

אופציית2012בדצמבר31ביום מחזיקי כלPUTמימשו את לחברה ומכרו זכותם את

תמורת למניה"ש4המניות .ח

חליפין.6 ושערי הוגן שווי בדבר נוספים נתונים :להלן

אופציהתאריך כתב לכל הוגן חליפיןשווי לדולר"ש(דולר1לכלשער )ח
31.12.2010/1.1.201174

31.3.20117.54.5
31.12.201185
31.12.201296

המס.7 מהשפעת להתעלם .יש

:נדרש
בע מור חברת של הבאים הפריטים את ולהציג :מ"לחשב

ביום.א החבילה להנפקת היומן .2010בינואר1פקודת

אהתנועה.ב סדרה אופציה מיוםPUTאופציותושל'בכתבי 31ועד2010בינואר1לתקופה
(2012בדצמבר אלו. בשנים התנועות כל בגין היומן פקודות את לרשום אתיש ולהציג
והמרותהתנועות מימון הוצאות בין הפרדה ).תוך

באג.ג מפורט חשבונאי לשנים"טיפול להמרה האג,2010-2011ח המרת בגין למניות"כולל ח
האג2011בינואר1ביום של החוזרת הרכישה ביום"ובגין (2011בינואר2ח לרשום. יש

הנדרש הטיפול ולפרט מתאימות יומן ).פקודות

ביום.ד מור חברת ידי על יסמין חברת רכישת לרישום יומן בדוחות2012בינואר1פקודות
בע מור חברת של .מ"המאוחדים

היתרות.ה את בע,הצג מור חברת בספרי מהמכשירים אחד כל 2010בדצמבר31לימים,מ"בגין
.2011–ו
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מספר )נקודות5(3שאלה

מכשירפיצולשלמודלמחייב"הצגה:פיננסייםמכשירים"32מספרבינלאומיחשבונאותתקן
עומדהמושגיתמהמסגרתחשבונאיעקרוןאיזהלהסבירישזהבהקשר.לרכיביומורכבפיננסי
.שלההמרכזייםוהחסרונותהיתרונותאתולפרטהגישהבבסיס
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מספר )נקודות5(4שאלה

בינלאומיבמסגרת חשבונאות תלויים,הפרשות37תקן ונכסים תלויות דיווחהתחייבויות ותקן
בינלאומי עסקים3כספי בהתחייבותהחשבונאילטיפולבאשרסותרתהתייחסותקיימתצירופי

הסיבהאתלפרט,התקניםביןההבדלמהולהסביריש.הכספייםבדוחותבהולהכרהתלויה
.בדוגמאההסבראתוללוותזהלהבדל



נהליהמסלול האקדמי המכללה למ

שנת השלמה–בית הספר למינהל עסקים

הסטודנט.ת _____________:ז
חדר :מספר
נבחן :מספר

אסמכתא :מספר

בקורס מתקדמת:מבחן פיננסית חשבונאות
הבחינה 29/5/2011:תאריך

הלימודים 'ב:מועד,'ב:סמסטר,א"תשע:שנת

הבחינה שעות3.5-'בחלק:משך

המרצה המתרגל:ים/שם :ים/שם

אלרואי"רו רוני ח

גוטליב"רו איתי ח

סלר"רו אלי ח

דוניצה"רו חמי ח

הבחינה מ:מבנה מורכבת חלקיםהבחינה .שני
השאלות א7.4:בבחינההכוללמספר בחלק ב3-ו'שאלות בחלק .'שאלות
שאלה כל שאלה:משקל לכל בצמוד
לנבחן :הוראות

כיסבהשימושמותר במחשב פיננסי/רק מחשבון

לענות הבחינהיש .במחברת

נדרש השאלוןלא את .להחזיר

מצורף לבחינהלא נספח

טיוטה לא:מחברת

נפרדת שאלהלכמחברת כן:ל

המוסד של לעברית מתורגמים הבינלאומיים הכספי הדיווח תקני בקובץ להשתמש ניתן
בחשבונאות לתקינה .הישראלי

ברור יד בכתב השאלות על לענות !יש

!!בהצלחה

נבחןברקוד
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מספר )נקודות02(5שאלה

בע שכונה נדל,)החברה-להלן(מ"חברת חברת ציבורית"הינה מחזיקה.ן בחברת80%החברה
בע השוק-להלן(מ"השוק רכישה,)חברת קבוצות בארגון עוסקת .אשר

החברות בדבר נתונים :להלן

בע שכונה מ"חברת

כולל.1 החברה של הרגילות המניות אחת"ש1בנותמניות100,000הון כל נקוב ערך .ח

ביום.2 שהסתיימו החודשים ששת במהלך לחברה המתייחס מידע :2011ביוני30להלן

מסהרווח.א החברהלפני בלבד,של העצמית שהסתיימו6-ו3-ל,מפעילותה החודשים
ו31בימים ו"ש300,000הינו2011ביוני30-במרץ בהתאמה"ש500,000-ח .ח

הח.ב המס הינושיעור החברה על ליום.25%ל הפסדים,2011בינואר1נכון לחברה יש
בסך הנמוך"ש400,000מועברים הצפי בשל נדחים מסים יצרה לא היא בגינם ח

כן.לניצולם שנת,כמו כל מוכרות,2011במהלך לא הוצאות לה יתהוו כי החברה צופה
בסך רבעון"ש20,000למס בכל ב,בפועל.ח החברה שאינןהכירה הוצאות דוחותיה

בסך ו"ש20,000מוכרות בסעיף(ח"ש30,000-ח הנתון מס לפני ברווח נכללים כבר אשר
השני.2011ובמאי2011במרץ)'א לרבעון מוכרות הלא בהוצאות החריגה צופה,למרות

לה יתהוו כי של"ש20,000החברה והרביעי השלישי ברבעונים מוכרות לא הוצאות ח
הנ.2011שנת ההוצאות לפני,ל"למעט הרווח של החשבונאי החישוב בין פערים היו לא

החייבת וההכנסה לשנת.מס מס לפני החשבונאי הרווח בדבר תחזית ,ח"בש2011להלן
דיווח תאריך בכל :הצפוי

יוםתאריך לאותו שנתית תחזית
20111,400,000במרץ31
20111,100,000ביוני30

להנפקת2011בינואר15ביום.ג הסכם על משקיע עם החברה רגילות10,000חתמה מניות
בעתיד"ש1בנות נקוב ערך ל.ח ההשקעה סכום את להגביל המשקיע של רצונו -עקב

ירד,ח"ש100,000 החברה של אחת מניה מחיר אם רק לו יונפקו המניות כי סוכם
ל המ2011ביוני30ביום.ח"ש10-מתחת מחיר מתחתירד לראשונה החברה של ניה
של חקיקה,ח"ש10למחיר להוביל כוונתו על האוצר שר הודעת מיסו,עקב תטיל יאשר

נדל חברות רווחי על העמידה.ן"גבוה לאחר כשבוע התבצעה בפועל המניות של ההנפקה
.בתנאי

בבורסה2011בפברואר1ביום.ד החברה בנות15,000רכשה הרגילות ח"ש1ממניותיה
נקוב .ערך

לעובדיה2011במרץ1ביום.ה החברה למניות50,000העניקה אופציה כתבי.כתבי
ביום יבשילו באותו2013בפברואר28האופציה בחברה מועסק שיהיה עובד כל עבור

בסך.יום צמודה לא מימוש תוספת תמורת למימוש ניתן אופציה כתב עד"ש10כל ח
עזיבת10,000חולטו2011וניבי1ביום.2015בפברואר28ליום עקב אופציה כתבי

זאת.עובדים נוספות,מלבד עזיבות היו ליום.לא אופציה כתב כל של ההוגן 1שוויו
.ח"ש3הינו2011במרץ



מתקדמת פיננסית 29.5.2011-'במועד-סופיתהבחינ-חשבונאות

2

הקיימים2011במאי1ביום.ו מניותיה בעלי לכל זכויות החברה תנאי.הנפיקה פי על
ההנפקה בת,תשקיף אחת רגילה מניה בעל יקבל"ש1כל נקוב ערך רגילות2ח מניות

בנות בסך"ש1נוספות מימוש מחיר תמורת נקוב ערך במזומן"ש18ח שתי(ח עבור
ליום).המניות החברה של הכספיים החודשים2011במרץ31דוחותיה ולשלושת

ביום לציבור ופורסמו אושרו יום באותו .2011במאי31שהסתיימו

המניו.ז הנפקת הסכמי פי ד(תעל לעובדים)לעיל'סעיף האופציה ו(וכתבי ,)לעיל'סעיף
הקיימים המניות לבעלי אחרת הטבה כל או זכויות הנפקת של יחס,במקרה יותאם

הקיימים המניות לבעלי שניתן ההטבה מרכיב פי על האמורים המכשירים של .המימוש

בע השוק מ"חברת

כולל.1 השוק חברת של הרגילות המניות בנות100,000הון אחת"ש1מניות כל נקוב ערך .ח

החברה.2 ידי על השוק חברת רכישת של,ביום שווי משרדי"ש2,000,000יוחס למבנה ח
יום באותו היה בספרים ערכם אשר השימושיים.ח"ש1,000,000ההנהלה החיים אורך יתרת

היה הרכישה ליום המבנה כן.שנה50של של,כמו שווי ערכןלקרק4,000,000יוחס אשר עות
היה הנ.ח"ש3,500,000בספרים מהקרקעות מאי"עשירית בחודש מומשה שווי(2011ל הנח

קרקע לכל ).זהה

מסהרווח.3 ללפני השוק חברת בימים6-ו3-של שהסתיימו ו31החודשים ביוני30-במרץ
ו"ש150,000הינו2011 בהתאמה"ש250,000-ח .ח

השו.4 חברת על החל המס הינושיעור הרווח.25%ק של החשבונאי החישוב בין הבדלים אין
שלה החייבת ההכנסה ובין השוק חברת של מס .לפני

השוק2010בינואר1ביום.5 חברת אופציה20,000הנפיקה למימוש.כתבי ניתן אופציה כתב כל
בת רגילה אחת השוק"ש1למניה חברת של נקוב ערך ליום,ח תמורת,2011בדצמבר31עד

של צמודה לא מימוש השוק.ח"ש5תוספת חברת של אופציה כתבי רכשה לא החברה
זו הנ2011באפריל1ביום.בהנפקה האופציה כתבי כל .ל"מומשו

נוספים נתונים

בש.1 החברות שתי של מניות מחירי שונות"להלן ולתקופות לתאריכים :ח
שכונהתקופה/תאריך השוקחברת חברת

201111.56במרץ1
8*201112במאי1

9**20119.5ביוני30
2011127במרץ2011-31בינואר1
7.5**201111ביוני2011-30במרץ1
8**201110.5ביוני2011-30באפריל1
7**201112.5ביוני2011-30בינואר1
ליום* החברה של המניה הזכויות2011במאי1מחיר הנפקת טרם המצוטט המחיר .הינו

הזכויות** הנפקת בגין מותאם אלו לתקופות החברה של הממוצע המניה .מחיר

מהרבעונים.2 אחד כל פני על שווה באופן התפלגו השוק וחברת החברה .רווחי
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:נדרש

בע/הצג.א שכונה חברת של המאוחד הרווח את של"י לתקופות שהסתיימו6-ו3מ החודשים
חישוביך/פרט.2011ביוני30ביום את .י

בע/הצג.ב שכונה חברת של למניה המדולל והרווח למניה הבסיסי הרווח את ל"י 6-ול3-מ
ביום שהסתיימו שלה,2011ביוני30החודשים המאוחדים בדוחות שהוצגו את/פרט.כפי י

עד.חישוביך למניה הרווח את לעגל העשריש הנקודה לאחר ספרות .וניתלשתי
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מספר )נקודות20(6שאלה

בע מרגו פעילות,")החברה"להלן(מ"חברת ענפי במספר הפועלת ישראלית אחזקות חברת הינה
שונים גיאוגרפים בע.ובאזורים מרגו חברת של האחזקה שיעורי על נתונים תחומי,מ"להלן

לשנת הקבוצה חברות של הפעילות ומיקום :2010הפעילות

ז(*) ב'חברה חברה של ישירה בבעלות .'מוחזקת

ליום החברות של נפרדים נתונים תאריך2010,בדצמבר31להלן באותו שהסתיימה ולשנה
הפנימי,)ח"בש( הדיווח לצורך שהוכנו הראשיכפי התפעולי ההחלטות מקבל דרישת פי על

:בחברה

א 'חברה

מסעדות

ב 'חברה

ייצור
רכבים

ג 'חברה

ן"נדל

ד 'חברה

תחנות
תדלוק

ה 'חברה

מרכולים

ו 'חברה
ייצור
ושיווק
בגדים

ז 'חברה

שיווק
רכבים

ח 'חברה

שיווק
בגדים

ושירותים ממכירות 44,000430,00082,00070,00041,000220,00050,000120,000הכנסות
מדיבידנד ----12,000---הכנסות

72,00010,00036,000)9,000((*)100,00017,00030,000)10,000(תפעולי)הפסד(רווח
15,000140,00035,00030,00025,00070,0004,0003,000לקוחות
5,00040,0005,0005,00010,00010,0001,0002,000חייבים
25,000120,00030,00045,00022,00080,0005,00025,000מלאי

סחירים ערך ----112,000---ניירות
שוטפים לא 63,000760,000160,000130,00070,000400,00065,000100,000(**)נכסים
מזוהות )100,000()45,000()450,000()95,000()62,000()400,000()520,000()100,000(התחייבויות

ד(*) חברה של התפעולי למסחר'הרווח המוחזקים פיננסיים מנכסים שהתקבלו מדיבידנדים הכנסות גם .כולל
כלשהו"מנכ מגזר מתוצאות כחלק אלו הכנסות בוחן אינו החברה .ל

פיננסיים(**) מכשירים כוללים אינם שוטפים הלא עובדים,הנכסים הטבות בגין נכסים וכן נדחים מסים .נכסי

א ג'בחברה'חברה ד'חברה ה'חברה ו'חברה ז'חברה ח'חברה 'חברה
החזקה 100%(*)90%100%70%60%90%100%30%שיעור
פעילות מסעדותתחום

ייצור
ן"נדלרכבים

תחנות
מרכוליםתדלוק

ייצור
בגדים

שיווק
רכבים

שיווק
בגדים

פעילות ישראלצרפתישראלב"ארהקנדהאנגליהצרפתצרפתמיקום
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נוספים :נתונים

בע.1 מרגו עצמאית"לחברת פעילות כל אין .מ

מקבלי.2 את משמש אשר הפנימי הכספי הדיווח ושיטת החברה של הארגוני למבנה בהתאם
הבאים,ההחלטות העסקיים המגזרים בקבוצה תחנות,ן"נדל,רכבים,מסעדות:קיימים
בגדים,תדלוק ושיווק וייצור כן.מרכולים המגזר,כמו הבאיםקיימים הגיאוגרפים :ים
וארה,אנגליה,צרפת,ישראל בע.ב"קנדה מרגו חברת הנהלת ושיעורי,מ"לדעת הסיכונים

והשירותים במוצרים מהשינויים ניכר באופן מושפעים .התשואה

הראשי.3 התפעולי ההחלטות החברה"מנכ(מקבל שלה)ל הפעילות למגזרי משאבים מקצה
המגזרים של הביצועים את החברהומעריך פועלת שבהם העסקיים התחומים על .בהתבסס

כן הגיאוגרפיים,כמו הפעילות מתחומי מופקדים,להבדיל העסקיים הפעילות תחומי על
תחומים .מנהלי

הקמתן.4 ממועד החל מוחזקות מרגו חברת של הבת חברות כל כי .הנח

המאוחדים.5 הכספיים בדוחות המגזרי הדיווח לצורכי מאחדת מדווחיםמגזרים,החברה אשר
הפנימי בדיווח מספר,בנפרד בינלאומי כספי דיווח לתקן בהתאם אפשרי האמור מגזרי8אם

.פעילות

ו.6 בגדים'חברה ושיווק בייצור חברה.עוסקת באמצעות וכן עצמאי באופן נעשה הבגדים שיווק
נתון('ח מגזר).להלן.א9ראה מהוות החברות שתי הפנימי הכספי הדיווח אחדלצורכי .עסקי

א.7 הארוך'ה-ו'חברות לטווח דומים כספיים ביצועיים המוצרים,מציגות במהות דומות וכן
להפצת,והשירותים המשמשות והשיטות והשירותים למוצרים הלקוחות קבוצת או סוג

השירותים להספקת או פיקוח.המוצרים עליהן ואין ייצור תהליכי אלו בחברות .אין

ז.8 בחברה זוה'ההשקעה חברה ברווחי מנכ'חלק את משמשים להערכת"אינם החברה ל
משאבים הקצאת לגבי החלטות קבלת ולצורך .ביצועים

חברתיות.9 בין עסקאות על נתונים :להלן

הרוכשות.א החברות ידי על שיווקו לצורך מלאי של חברתיות בין ):ח"בש(מכירות

רוכשתמוכרתתאריך
סכום

העסקה
הרוכשת במלאי נותר

המכירהלתום שנת

ד08.12.2009 ג'חברה 12,00010,000'חברה

ד30.06.2010 ג'חברה 25,00015,000'חברה

ו15.08.2010 ח'חברה 100,00025,000'חברה

העוקבת השנה בתחילת נמכר שנה כל לתום הנותר במכירות.המלאי הגלום הרווח שיעור
הינו הקבוצה .20%לחברות
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בין.ב הרוכשתמכירות החברה של עצמי שימוש לצורך רכב כלי של קבוע(חברתיות )רכוש
):ח"בש(

העסקהרוכשתמוכרתתאריך סכום

ז01.01.2010 ה'חברה 10,000'חברה

ב30.06.2010 ג'חברה (*)170,000'חברה

שולמו2010,בדצמבר31ליום(*) .ח"ש20,000טרם

הרכב כלי בגין השנתי הפחת הרכב.10%הינושיעור כלי במכירת הגלום הרווח שיעור
.25%הינו

הכספיים.10 הדוחות מתוך נתונים בעהמאוחדיםלהלן מרגו חברת ליום"של ,בדצמבר31מ
תאריך2010 באותו שהסתיימה :ולשנה

ח"ש
כלולה בחברה 50,000השקעה

נכסים"סה 3,000,000(*)כ
התחייבויות"סה 2,227,000כ

וכלליותהוצאות 350,000(**)הנהלה
מימון )52,000(הוצאות

כלולה חברה ברווח 6,000חלק
שריפה בגין מיוחד )16,000((***)הפסד

בלבד(*) שוטפים נכסים הינם פעילות למגזרי מוקצים שאינם .הנכסים

של(**) בסך למגזרים יוחסו שלא הוצאות כוללות וכלליות הנהלה .ח"ש20,625הוצאות

שנת(***) הרכב2010במהלך כלי לייצור במפעל שריפה מכך.אירעה לחברה,כתוצאה נוצר
של'ב בסכום המגזרים.ח"ש16,000הפסד מתוצאות נוטרל זה לדעת,הפסד שכן

החברה"מנכ ביצועים,ל הערכת לצורך המגזר תוצאות את מייצג .אינו

חברה.11 בכל מתבצעות חיצוניים ללקוחות המכירות כי להניח פועלת,יש היא בו המקומי .בשוק

המס.12 מהשפעת להתעלם .יש

:נדרש

את המגזרילהציג הביאור מרגומלוא חברת של המאוחדים הכספיים בדוחות שיוצג כפי
ביום,מ"בע שהסתיימה מספר,2010,בדצמבר31לשנה בינלאומי כספי דיווח לתקן 8בהתאם

פעילות הישות,מגזרי ברמת גילויים למעט.כולל כי להניח יש הישות ברמת הגילויים לצורך
החברה(ישראל של המושב מדינ)מדינת הינה צרפת מהותיתגם פעילות בעלת .ה
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מספר )נקודות10(7שאלה

בע פארגו נדל"חברת חברת הינה סופו"מ חברת ידי על הנשלטת פרטית ציבורית,ן חברה שהינה
פארגו בחברת בהחזקה מסתכמת פעילותה כל .אשר

סופו חברת מספקת פיו על ניהול הסכם שנים מספר מזה קיים סופו חברת לבין פארגו חברת בין
משרהש נושא העמדת באמצעות ניהול כיו,ירותי מכהן הינו"אשר תפקידו מתוקף ואשר פעיל ר

החברה של לפעילותה מטרות ותכנון אסטרטגיה התוויית על ניהול.אחראי לשירותי בתמורה
קבוע,אלה בסכום שנתי תשלום סופו לחברת פארגו חברת .משלמת

מזרחי מר מונה זה ניהול הסכם השל,מכוח כיובעל סופו בחברת בחברת"יטה פעיל דירקטוריון ר
מזרחי.פארגו מר של המינוי נאמר,במועד בו מיידי דיווח סופו חברת היתר,פרסמה מר,בין כי

הידע בעל הינו שירותי,הניסיון,מזרחי את לספק לו יאפשרו אשר העסקיים והקשרים המיומנות
איכותית בצורה לחברת,הניהול מוסף ערך .פארגוהמניבה

בתחומי ייעוץ שירותי היועץ יעמיד לפיו חיצוני יועץ עם בהסכם להתקשר מתעתדת סופו חברת
שנים,המימון,הניהול שלוש של לתקופה עסקית ואסטרטגיה הון קובע.גיוס הייעוץ כי,הסכם

כאמור השירותים להעמדת סופו,בתמורה חברת מאת לרכוש זכות ליועץ מניות100,000תוענק
פארגו חברת מראששל קבוע מימוש למחיר .בתמורה

קופל פארגו,מר חברת של החיצוני החשבונות החיצוני,מבקר היועץ עם הייעוץ הסכם כי בדעה
פארגו חברת של הכספיים בדוחות ביטוי לקבל צריך אשר מניות מבוסס תשלום עסקת .מהווה

שלף,לעומתו כי,מר סבור פארגו חברת מקרה,חשב בדוחות,בכל הייעוץ להסכם ביטוי לתת אין
פארגו חברת של שלהלן.הכספיים הנימוקים על עמדתו את מבסס שלף :מר

זה.1 להסכם בהתאם ייעוץ שירותי מקבלת ואינה הייעוץ להסכם צד אינה פארגו .חברת

להסכם-לחילופין.2 בהתאם המסופקים מהשירותים בעקיפין נהנית פארגו חברת אם גם
שירותיהרי,הייעוץ את לספק תוכל שהאחרונה מנת על סופו לחברת ניתנים אלה ששירותים

החברות שתי בין הניהול הסכם פי על התחייבה להם .הניהול

נדרש

פארגו.1 חברת של הכספיים לדוחות רלוונטית שהיא ככל החשבונאית הסוגיה את לנתח .יש

פארגו.2 חברת חשב של מטענותיו אחת בכל לדון .יש

הסכם.3 בגין פארגו חברת של הכספיים בדוחות הנאות החשבונאי הטיפול מהו לקבוע יש
סופו חברת לחתום מתעתדת עליו .הייעוץ
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נפרדים. במעגלים שימוש וללא בלבד עבודה גיליון באמצעות נערך זה פתרון לב: תשומת
ניקוד. מנגנון אותו פי על כמובן נבחן/ה גיליון וללא במעגלים שימוש תוך שפתר/ה מי

ב': בחברה השקעה

בדולר: ,2011 לשנת ב' חברה הון מעגל
500,00010,000י.פ. + 490,000 =

(PN) השנה 100,000רווח
(50,000)דיבידנד

אופציה כתבי 100,000הנפקת
650,00010,000 + 100,000 + 540,000 =

נדרש): (לא 2011 לשנת נטו נכסים ריכוז
כוללהנפקתרווח רווח

י.ס.אחראופציותדיבידנדלשנהי.פ.
3.503.753.903.84.00

380,000290,0002,600,000(195,000)1,750,000375,000נ.מ.נ.
700,000100,000800,000מוניטין

2,450,000375,000(195,000)380,000390,0003,400,000
נ.מ.נ.אופציות ב- חלק

(30%) =4*50%*4+100,000*30%*190,00091,000860,000550,000(58,500)525,000112,500זשמ"ש

נדרש): (לא אחרת בדרך אחר כולל רווח חישוב
נ.מ.נ. 250,0001,750,000י.פ. * (4/3.5 - 1) =
לשנה 25,000375,000רווח * (4/3.75) =
195,000(5,000)דיבידנד * (4/3.9 - 1) =

270,000
20,000380,000אופציות * (4/3.8 -1) =
100,000700,000מוניטין * (4/3.5 - 1) =

390,000

והתחייבויות: נכסים לפי האחר הכולל הרווח ניתוח
תנועהתנועהתנועהתנועהתנועה

י.ס.ממוצעתספציפיתספציפיתספציפיתספציפיתי.פ.
מזומנים ושווי 150,000150,000(50,000)100,000(20,000)(50,000)20,000מזומנים

80,00055,000135,000לקוחות
140,000(30,000)170,000מלאי

ארוך לזמן 100,00020,0005,000125,000פיקדונות
קבוע 350,000(30,000)330,00050,000רכוש
200,0000200,000מוניטין
(250,000)(50,000)(200,000)ספקים

עמוד 1



שער שינוי 4מכפיל - 3.5 =4 - 3.6 =4 - 3.7 =4 - 3.8 =4 - 3.9 =4 - 3.75 =
0.50.40.30.20.10.25

אחר: כולל סה"כרווח
מזומנים ושווי 37,50036,500(5,000)20,000(6,000)(20,000)10,000מזומנים

40,00013,75053,750לקוחות
77,500(7,500)85,000מלאי

ארוך לזמן 50,0006,0001,25057,250פיקדונות
קבוע 177,500(7,500)165,00020,000רכוש
100,0000100,000מוניטין
(112,500)(12,500)(100,000)ספקים

390,000

המזומנים: תזרימי על בדוח במזומן הפעולות רישום
קבוע רכוש 180,00050,000רכישת * 3.6 =
בפיקדון 74,00020,000הפקדה * 3.7 =

שליטה מקנות שאינן לזכויות אופציה כתבי 100,000(190,000)הפקת * 50% * 3.8 =
שליטה מקנות שאינן לזכויות דיבידנד 58,50050,000חלוקת * 3.9 * 30% =
מזומנים ושווי מזומנים בגין תרגום חושב36,500הפרשי

ג': בחברה השקעה

א': חברה ידי על ג' מחברה 10% רכישת - 1/1/2011

למכירה זמין פיננסי נכס - השקעה200,000ח פעילות
מזומן - 200,000ז

לשליטה: ועליה ג' מחברה נוספים 70% רכישת - 1/7/2011

אחר: כולל רווח כנגד הפיננסי הנכס שערוך

שליטה מקנות שאינן הזכויות של ההוגן מהשווי לגזור ניתן הפיננסי הנכס שווי את

למכירה זמין פיננסי נכס - 50,000500,000ח * 10%/20% - 200,000 =
נדחים מסים - 12,50050,000ז * 25% =

אחר כולל רווח - .37,500P.Nז

:2011 ביולי 1 ליום נטו מזוהים נכסים הוגן שווי חישוב
2,000,000הון

הוגן: שווי תיאומי
50,000מלאי

נדחים 50,000(12,500)מסים * 25% =
קבוע 200,000רכוש

נדחים 200,000(50,000)מסים * 25% =
ארוך* לזמן 35,667964,333הלוואה - 1,000,000 =

נדחים 35,667(8,917)מסים * 25% =
2,214,250

עמוד 2



הרכישה: ליום הלוואה הוגן שווי חישוב *
1,000,000FV =

1/1/2011 ליום הוגן PV(932,256)שווי =50,000PMT =
קדימה שנה חצי *גלגול 1.070.57%I =

1/7/2011 ליום הוגן 4N(964,333)שווי =

הרכישה: שיטת
ששולמה 2,000,000תמורה

קודמת החזקה 250,000שווי
שליטה מקנות שאינן 500,000זכויות

נטו מזוהים (2,214,250)נכסים
535,750מוניטין

נדרש): (לא הרכישה לרישום יומן פקודת
נטו מזוהים נכסים - 2,214,250ח

מוניטין - 535,750ח
נדחים מסים - 12,500ח

אחר כולל רווח - 37,500ח
מזומן - 2,000,000ז

למכירה זמין פיננסי נכס - 250,000ז
שליטה מקנות שאינן זכויות - 500,000ז
בשלבים לשליטה מעליה רווח - 50,000ז

לאיחוד: בכניסה ג' חברה והתחייבויות נכסי שיבוץ
500,000לקוחות
750,000700,000מלאי + 50,000 =

קבוע 1,800,0001,600,000רכוש + 200,000 =
535,750מוניטין
(100,000)ספקים

ארוך לזמן (1,000,000)(964,333)הלוואות + 35,667 =
נדחים מסים 12,500(58,917)התחייבות + 50,000 + 8,917 - 12,500 =
למכירה זמין פיננסי (250,000)נכס

בשלבים לשליטה מעליה (50,000)רווח
אחר כולל 37,500רווח

שליטה מקנות שאינן (500,000)זכויות
מזומנים ושווי 1,700,0002,000,000מזומנים - 300,000 =

עוקב: חשבונאי טיפול לצורך הזשמ"ש ניתוח
נטו המזוהים בנכסים 442,8502,214,250החלק * 20% =

(P.N) במוניטין 57,150החלק
נתון500,000

עמוד 3



ג': מחברה נוספים 10% רכישת לפני הזשמ"ש יתרת חישוב
2,200,000הון

הוגן: שווי תיאומי
קבוע 175,000200,000רכוש * 3.5/4 =

נדחים 175,000(43,750)מסים * 25% =
ארוך* לזמן 52,486947,514הלוואה - 1,000,000 =

נדחים 52,486(13,122)מסים * 25% =
נ.מ.נ. 2,370,615סך

החזקה 20%שיעור
474,123

במוניטין 57,150חלק
531,273סה"כ

:31/12/2011 ליום במאוחד ההלוואה ערך חישוב *
1,000,000FV =

31/12/2011 ליום מופחתת PV(947,514)עלות =50,000PMT =
7%I =

3N =

הריבית תשלום את ולשבץ הנקובה הריבית תשלום כולל המימון, הוצאות כל את לתאם יש כי לב לשים יש
מימון! בפעילות

ג': מחברה נוספים 10% רכישת לאחר הזשמ"ש יתרת חישוב
בנ.מ.נ. 237,0612,370,615חלק * 10% =

במוניטין 28,57557,150חלק * 10%/20% =
265,636

נדרש): (לא העסקה לרישום יומן פקודת
שליטה מקנות שאינן זכויות - 265,637265,636ח - 531,273 =

מזומן - מימון200,000ז פעילות
שליטה מקנות שאינן זכויות עם מעסקאות הון קרן - 65,637ז

ד': בחברה השקעה
השקעה 200,000י.פ.

אקוויטי 60,000300,000רווחי * 20% לרווח= התאמות
100,000(20,000)דיבידנד * 20% השקעה= פעילות

240,000

מהותית: השפעה איבוד
למכירה זמין פיננסי נכס - 300,000ח

מזומן - השקעה100,000ח פעילות
כלולה בחברה השקעה - 240,000ז

הון רווח - 160,000ז

אחר: כולל רווח כנגד הפיננסי הנכס שערוך
למכירה זמין פיננסי נכס - 100,000400,000ח - 300,000 =

נדחים מסים - 25,000100,000ז * 25% =
אחר כולל רווח - .75,000P.Nז

ופרמיה: מניות הון
מניות: הנפקת

מזומן - 130,000100,000ח * 150% - 20,000 מימון= פעילות
מניות הון - 100,000ז
פרמיה - 30,000ז

עמוד 4



מזומנים תזרימי על דוח - 1 מספר שאלה פתרון

המזומנים תזרימי על דוח לעריכת עבודה גיליון
פעילותכניסה

י.ס.שאינההפרשילאיחודי.פ.
ג'31/12/2010סעיף 31/12/2011במזומןתרגוםחברה

מזומנים ושווי 500,00036,5001,000,000מזומנים
700,00046,250500,00053,7501,300,000לקוחות

אחרים 200,000(100,000)300,000חייבים
750,00077,5001,500,000(127,500)800,000מלאי

ארוך לזמן 350,00018,75074,00057,250500,000פיקדונות
למכירה זמינים 50,000100,000300,000400,000(250,000)0200,000ניי"ע
כלולה בחברה 0(300,000)(100,000)(20,000)200,00060,000160,000השקעה

קבוע 1,800,000177,5004,000,000(150,000)50,000180,000(557,500)2,500,000רכוש
700,000535,750100,0001,335,750מוניטין

קצר לזמן (402,963)(102,963)(300,000)אשראי
(1,300,000)(112,500)(100,000)(187,500)(900,000)ספקים

אחרים (500,000)(300,000)200,000(100,000)(300,000)זכאים
לשלם (300,000)(300,000)200,000(200,000)מסים

ארוך לזמן (947,514)(964,333)50,000(33,181)0הלוואות
נטו מעביד, עובד יחסי סיום בשל (150,000)(50,000)(100,000)התחייבות

נדחים מסים (150,000)(25,000)(12,500)(58,917)71,417(125,000)התחייבויות
מניות (200,000)30,000(130,000)(100,000)הון
(30,000)(30,000)0פרמיה

למכירה זמינים מניי"ע הון (75,000)(75,000)(37,500)037,500קרן
תרגום מהפרשי הון (799,000)(299,000)(500,000)קרן

זשמ"ש עם מעסקאות הון (65,637)(65,637)0קרן
רווח (4,190,000)300,000143,773(1,633,773)(3,000,000)יתרת

שליטה מקנות שאינן (1,125,636)(143,773)65,637(91,000)(500,000)58,500200,000(190,000)(525,000)זכויות

בשלבים לשליטה מעליה (50,000)50,000רווח
ג' חברה רכישת בגין ששולם (1,700,000)מזומן

00000

מיונים

0
1,700,000

00

מימון פעילות
(85,537)

0

שוטפת פעילות
לרווח התאמות השקעהכולל פעילות

2,433,037(1,884,000)

5



מזומנים תזרימי על דוח - 1 מספר שאלה פתרון

2011 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה א' חברה של המזומנים תזרימי על מאוחד דוח

שוטפת מפעילות מזומנים תזרים
נקי 1,633,773רווח

(1 (ביאור שוטפת מפעילות המזומנים תזרימי את להציג מנת על שנדרשו לרווח 999,264התאמות
ששולמו (200,000)מסים

שוטפת מפעילות שנבעו מזומנים ושווי מזומנים 2,433,037סה"כ

השקעה לפעילות מזומנים תזרים
קבוע רכוש (180,000)רכישת
קבוע רכוש 150,000מכירת

כלולה מחברה שהתקבל 20,000דיבידנד
כלולה חברה 100,000מכירת

ארוך לזמן בפיקדון מזומנים (74,000)הפקדת
למכירה זמין פיננסי נכס (200,000)רכישת

(2 (ביאור לראשונה שאוחדה חברה (1,700,000)רכישת
השקעה לפעילות ששימשו מזומנים ושווי מזומנים (1,884,000)סה"כ

מימון מפעילות מזומנים תזרימי
קצר לזמן אשראי 102,963שינוי

ששולמה (50,000)ריבית
מניות 130,000הנפקת

שליטה מקנות שאינן הזכויות לבעלי אופציה כתבי 190,000הנפקת
שליטה מקנות שאינן זכויות (200,000)רכישת

שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי (58,500)דיבידנד
א' חברה מניות לבעלי במזומן ששולם (200,000)דיבידנד

מימון מפעילות שנבעו מזומנים ושווי מזומנים (85,537)סה"כ

חוץ במטבע מזומנים ושווי מזומנים יתרות בגין תרגום 36,500הפרשי

מזומנים ושווי במזומנים גידול 500,000סה"כ
השנה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים 500,000סה"כ
השנה לסוף מזומנים ושווי מזומנים 1,000,000סה"כ
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שוטפת מפעילות המזומנים תזרימי את להציג מנת על שנדרשו לרווח התאמות - 1 ביאור

כלולה חברה ברווחי (60,000)חלק
מהותית השפעה ואיבוד כלולה חברה מניות ממימוש הון (160,000)רווח

נדחים במסים (71,417)קיטון
לשלם במסים 300,000גידול

והפחתות 557,500פחת
קבוע רכוש ממכירת הון (50,000)רווח

ארוך לזמן פיקדון (18,750)שערוך
בשלבים לשליטה מעליה (50,000)רווח

ארוך לזמן הלוואות בגין מימון 33,181הוצאות
נטו עובד-מעביד, יחסי לסיום בהתחיבות 50,000גידול

בלקוחות (46,250)גידול
אחרים בחייבים 100,000קיטון

במלאי 127,500קיטון
בספקים 187,500גידול

אחרים בזכאים 100,000גידול
999,264סה"כ

לראשונה שאוחדה חברה לרכישת ששימש מזומן - 2 ביאור
מזומנים ושווי מזומנים למעט נטו, חוזר, (1,150,000)הון

קבוע (1,800,000)רכוש
למכירה זמין פיננסי 250,000נכס

(535,750)מוניטין
נדחים מסים 58,917התחייבות

ארוך לזמן 964,333הלוואות
שליטה מקנות שאינן 500,000זכויות

אחר כולל (37,500)רווח
בשלבים לשליטה מעליה 50,000רווח

(1,700,000)סה"כ

במזומן שאינן ומימון השקעה פעילויות - 3 ביאור
שולם טרם אך שהוכרז, 300,000דיבידנד
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פיננסיים מכשירים - 2 מספר שאלה פתרון

חבילה הנפקת - 1.1.2010

הנגזרים המכשירים את כל קודם למדוד יש לפיו מידרג קיים הבינלאומית התקינה להוראות בהתאם לציבור. חבילות 500,000 הונפקו
ההונים לרכיבים תוקצה היתרה ואילו הראשוני, ההכרה במועד הוגן בשווי הנמדדים למכשירים תוקצה התמורה יתרת מכן לאחר

המכשירים. של ההוגן שווי יחסי לפי לבצעה יש ההוניים הרכיבים בין החלוקה את

התחייבות רכיבי של ההוגן השווי של חישוב - א שלב

נתון השווי - א' סדרה אופציה כתבי .16,000,00012*500,000=

הנקוב. לערכן שווה ההוגן שוויין - סטרייט אג"ח .21,000,0002*500,000 =

ההתחייבותי הרכיב - להמרה אג"ח .2

תשלום מספר
ע"ח תשלום
הריבית

ע"ח תשלום
הקרן

סה"כ
תשלום

175,00075,000500,000*3*1*5%=
275,000500,000575,000
350,00050,000
450,000500,000550,000
525,00025,000
625,000500,000525,000

7%I=

1,400,382PV=

ההוני: הרכיב של 599,6184שווי * 500,000 - 1,400,382 =
ההתחייבות. רכיב בניכוי האג"ח כל של לשווי זהה ההמרה רכיב של ההוגן השווי כי היא בשאלה ההנחה

ההון רכיבי של ההוגן השווי של חישוב - ב שלב
(PN) ההוניים לרכיבים המיוחס שווי .3

תמורה 16,000,000500,000סה"כ * 32 =
ב' סדרה לאופציות (6,000,000)מיוחס

סטרייט (1,000,000)אג"ח
להמרה אג"ח התחייבותי (1,400,382)רכיב

הוניים לרכיבים 7,599,618מיוחס

הוני הרכיברכיב של המיוחסשווי הסכום
רגילות 6,500,000500,000מניות * 13 =4,891,028

להמרה אג"ח הוני 451,192חושב599,618רכיב
PUT 3,000,000500,000אופציות * 6 =2,257,398

10,099,6187,599,618

החבילה רכיבי סה"כ
ב' סדרה אופציה 6,000,000כתבי

סטרייט 1,000,000אג"ח
להמרה אג"ח התחייבותי 1,400,382רכיב

רגילות 4,891,028מניות
להמרה אג"ח הוני 451,192רכיב

PUT 2,257,398אופציות
16,000,000סה"כ

מזומן 16,000,000ח'-
ב' סדרה אופציות - 6,000,000ז'

אג"ח - 1,000,000ז'
התחייבות - להמרה אג"ח - 1,400,382ז'

מניות הון - 2,500,000ז'
פרמיה - =2,391,0284,891,028-2,500,000ז'

להמרה אג"ח - המרה אופציית - 451,192ז'
PUT אופציות - עצמי הון - 2,257,398ז'

- של סכום שנים) 3 עוד ) 2012 בדצמבר 31 ביום לשלם מחוייבות שלחברה מכיוון - PUT =4*500,000*4,000,0002אופציות

עצמי הון - 3,175,3294,000,000ח' / 1.08^3=
התחייבות - 3,175,329ז'
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עוקב: חשבונאי טיפול

א' סדרה אופציה כתבי
ההוגן שווין פי על האופציות את לשערך יש בנגזר שמדובר מכיוון

ב': סדרה אופציות בהתחייבויותמעגל - בהוןנגזר - ב' סדרה אופציות בגין תקבולים
2010 בינואר 1 ליום (6,000,000)יתרה
2010 לשנת מימון (1,000,000)הוצאות

2010 בדצמבר 31 ליום =7*2*500,000(7,000,000)יתרה
2011 לשנת מימון (875,000)הכנסות
מהאופציות מחצית =7.5*1,875,000250,000מימוש

2011 בדצמבר 31 ליום =75%*8*2*500,000(6,000,000)יתרה
2012 לשנת מימון (750,000)הוצאות

2012 בדצמבר 31 ליום =75%*9*2*500,000(6,750,000)יתרה

יומן: פקודות

מימון2010 הוצאות - 1,000,000ח'
נגזר - 1,000,000ז'

מימון2011 הוצאות - 875,000ח'
נגזר - 875,000ז'

:2011 במרץ 31 ביום (25%) אופציות מימוש
מזומן - =4.5/4*6*1,687,500250,000ח'
נגזר - =7.5*1,875,000250,000ח'

מניות הון - =2*500,000250,000ז'
פרמיה - .3,062,500P.Nז'

מימון2012 הוצאות - 750,000ח'
נגזר - 750,000ז'

ההתחייבות: רכיב - להמרה חוב אגרות

:2010 שנת

תשלום מספר
ע"ח תשלום
הריבית

ע"ח תשלום
הקרן

סה"כ
תשלום

275,000500,000575,000
350,00050,000
450,000500,000550,000
525,00025,000
625,000500,000525,000

7%I=

1,423,409PV=

ריבית מימוןתשלום הוצאות - 75,000ח'
מזומן - 75,000ז'

-שיערוך מימון הוצאות 23,0271,423,409-1,400,382ח' =
נטו אג"ח - 23,027ז'

שינוי ללא נותר - ההוני הרכיב של 451,192ערכו

2011 שנת

החוב1.1.2011 אגרות של ע.נ.1,423,409י.פ.המרה 1,500,000אג"ח
PN(76,591)נכיון
1,423,409נטו

התחייבות להמרה אג"ח - 10%*142,3411,423,409ח'
להמרה אג"ח הוני רכיב - 10%*45,1191,599,618ח'

מניות הון - =1/2*10%*75,0001,500,000ז'
פרמיה - .112,460P.Nז'

להמרה:2.1.2011 אג"ח של חוזרת רכישה
שלה החוב מכשיר של מוקדם פדיון מבצעת היא למעשה בעבר, שהנפיקה להמרה החוב איגרות את חזרה רוכשת והחברה במקרה
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.IAS 32 הוראות לפי כאמור הרכיבים של הפרדה לבצע יש הרכישה ביום כן, על המרה. אופציית את חזרה רוכשת וכן

596,100שולם
להמרההתחייבות אג"ח הוני רכיב
396,100200,000PN

תשלום מספר
ע"ח תשלום
הריבית

ע"ח תשלום
הקרן

סה"כ
תשלום

275,000500,000575,000
350,00050,000
450,000500,000550,000
525,00025,000
625,000500,000525,000

מוקדם פידיון =10%Iריבית

1,320,332PV=

=30%*1,320,332(396,100)שולם
רשומה =30%*427,0231,423,409התחייבות =

מוקדם מפדיון 30,923רווח

התחייבות להמרה אג"ח - 427,023ח'
באוצר המרה אופציית - 200,000ח'
מוקדם מפדיון רווח - 30,923ז'

מזומן - 596,100ז'

31.12.2011

תשלום מספר
ע"ח תשלום
הריבית

ע"ח תשלום
הקרן

סה"כ
תשלום

350,00050,000
450,000500,000550,000
525,00025,000
625,000500,000525,000

7%I=

948,048PV=
יתרות

המרה 451,192=90%*406,073אופציית
באוצר המרה (200,000)אופציית
נטו המרה 206,072אופציית

נטו אג"ח 568,829948,048התחייבות * 60% =

:2011 שנת לסוף יומן פקודות

ריבית מימוןתשלום הוצאות - 45,00075,000ח' * 60% =
מזומן - 45,000ז'

מימוןשיערוך הוצאות 14,783568,829ח' - (1,423,409*60% - 300,000) =
נטו אג"ח - 14,783ז'

קרן נטותשלום אג"ח - 300,000500,000ח' * 60% =
מזומן - 300,000ז'
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:PUT אופציות

:PUT אופציות בגין התחייבות מעגל
2010 בינואר 1 ליום (3,175,329)יתרה
2010 לשנת מימון =8%*3,175,329(254,026)הוצאות

2010 בדצמבר 31 ליום =1.08*3,175,329(3,429,355)יתרה
2011 לשנת מימון =8%*3,429,355(274,349)הוצאות

2011 בדצמבר 31 ליום =1.08*3,429,355(3,703,704)יתרה
2012 לשנת מימון =8%*3,703,704(296,296)הוצאות

פקיעה לפני - 2012 בדצמבר 31 ליום =1.08*3,703,704(4,000,000)יתרה

יומן: פקודות

מימון2010 הוצאות - 254,026ח'

התחייבות - 254,026ז'

מימון2011 הוצאות - 274,349ח'
התחייבות - 274,349ז'

מימון2012 הוצאות - 296,296ח'
התחייבות - 296,296ז'

:2012 בדצמבר 30 ביום זכותם את מימשו האופציות בעלי
התחייבות - 4,000,000ח'

מזומן - 4,000,000ז'

באוצר מניות - 917,931ח'
PUT - עצמי הון - 2,257,398ח'

יצירה - עצמי הון - 3,175,329ז'
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המחזיקה החברה של 100% ורכישת סטרייט חוב באגרות החשבונאי הטיפול

החבילה הנפקת בעת לאג"ח שיוחס 1,000,000ערך

בע"מ: יסמין חברת ידי על מהאג"ח 300,000 רכישת - 1.1.2011
אג"ח: הוגן שווי חישוב

1,000,000FV=
1,066,243PV=100,000PMT=
*300/10004N=

319,8738%I=

בע"מ: יסמין חברת בספרי יומן פקודת
באג"ח השקעה - 319,873ח
מזומן - 319,873ז

בע"מ: מור חברת ידי על בע"מ יסמין חברת רכישת - 2012 בינואר 1
אג"ח: הוגן שווי חישוב

1,000,000FV=
951,963PV=100,000PMT=

3N=
12%I=

בע"מ: מור חברת בספרי ההתחייבות ערך
יהיה ערכן הנקוב ערכן תמורת הונפקו שהאג"ח 1,000,000מאחר

בע"מ: יסמין חברת בספרי הנכס ערך
1,000,000FV=

1,051,542PV=100,000PMT=
*300/10003N=

315,4638%I=

הרכישה: ליום התמורה פיצול
האג"ח של חזרה לרכישה =30%*285,589951,963ייחוס

בע"מ יסמין חברת לרכישת .3,714,537P.Nייחוס
4,000,126סה"כ

הרכישה: ליום נטו מזוהים נכסים הוגן שווי חישוב
3,200,000הון

באג"ח ההשקעה נכס (315,463)בניכוי
2,884,537סה"כ

הרכישה: שיטת יישום
3,714,537תמורה

נטו מזוהים (2,884,537)נכסים
830,000מוניטין

בע"מ: מור חברת של המאוחדים בדוחות הרכישה ליום יומן פקודות

האג"ח: של מוקדם פדיון בגין
(התחייבות) אג"ח - =30%*300,0001,000,000ח
מזומן - 285,589ז

מוקדם מפדיון רווח - 14,411ז

בע"מ: יסמין חברת רכישת בגין
נטו מזוהים נכסים - 2,884,537ח

מוניטין - 830,000ח
מזומן - 3,714,537ז
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13

מספר שאלה פיננסיים-3פתרון IAS(הצגה:מכשירים 32(

המנחה העיקרון
המשפטית הצורה על הכלכלית המהות שני.העדפת הנפקת של הכספיים הדוחות על ההשפעה

חוזים במסגרת פיננסיים מכשירים שני הנפקת של לזו זהה אחד חוזה במסגרת המרכיבים
.נפרדים

הוני:יתרון מרכיב זקיפת והפסדאי לריבית"אג-לדוגמא(לרווח זהה ריבית שמקנה להמרה ח
אג של המרה"השוק זכות ללא דומה ).ח

מכשירים:חסרון בשני באמת מדובר הרכיבים,לא של השווי בהערכת בעיה שיוצר .מה
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מספר שאלה תלויות-4פתרון צירוף)37IAS(התחייבויות במסגרת בהן והטיפול

IFRS(עסקים 3(

בינלאומיבמסגרתמוגדרתתלויההתחייבות חשבונאות ונכסים,הפרשות37תקן תלויות התחייבויות

IAS-להלן(תלויים :הבאבאופן)37

אפשרית.1 עבר,מחויבות מאירועי יתרחשושקיומה,הנובעת אם רק יתרחשו,יתברר לא ,או
עתידיים,אירוע אירועים הישות,או בשליטת אינם שבחלקם וודאיים או;בלתי

ו.2 היות מוכרת אינה אך העבר מאירועי הנובעת בהווה :מחויבות

צפויה.א המחויבות)probable(לא סילוק לצורך משאבים או;יציאת

מה.ב באופן המחויבות סכום את לאמוד ניתן .ימןלא

IASלפי בינלאומי.כהתחייבותבהלהכירואיןתלויהלהתחייבותבלבדגילוילתתיש37 כספי דיווח תקן

בהווהבותימחוקיימתאםכהתחייבותתלויהבהתחייבותלהכיריש!שוניםכלליםקובעעסקיםצירופי3
משאביםיציאת)50%(צפויהלאאםגם,כלומר,מהימןבאופןלהימדדיכולהאשרעברמאירועיהנובעת
.החוצה

IASעםעקביותיש,פניםכלעל .ב2סעיףעם,וכן)אפשריתמחויבות(ההגדרהשל1סעיףלגבי37

).מהימנות(



(IAS 33 + IAS 34) ביניים לתקופות כספי דיווח + למניה רווח - 5 מספר שאלה פתרון

השוק חברת

לתקופה הרווח קביעת
ראשון שנירבעון חודשיםרבעון 6 סה"כ

מס לפני 150,000100,000250,000רווח
(20%) ההכנסה על מסים (62,500)(25,000)(37,500)הוצאות

112,50075,000187,500

2011 ביוני 30 ביום שהסתיימה החודשים 3 של לתקופה למניה רווח

למניה בסיסי רווח
למניהמניותרווח רווח

בסיס 75,000100,000נתוני
1/4/2011 ב- אופציות 20,000מימוש

75,000120,0000.63

למניה מדולל רווח
למניהמניותרווחביאור רווח

למניה בסיסי 75,000120,000רווח
אופציה 10כתבי

75,000120,0000.63סה"כ

אופציה כתבי - 1 ביאור
בהם. להתחשב צורך אין ולכן 2011 באפריל 1 ב- מומשו האופציה כתבי

2011 ביוני 30 ביום שהסתיימה החודשים 6 של לתקופה למניה רווח

למניה בסיסי רווח
למניהמניותרווח רווח

בסיס 187,500100,000נתוני
1/4/2011 ב- אופציות =3/6*10,00020,000מימוש

187,500110,0001.70

למניה מדולל רווח
למניהמניותרווחביאור רווח

למניה בסיסי 187,500110,000רווח
אופציה 22,857כתבי

187,500112,8571.66סה"כ

אופציה כתבי - 2 ביאור
למניות 20,000)2,857תוספת - 20,000*5/7) * 3/6 = 20,000 * (7-5) / 7 * 3/6 =

עמוד 15



שכונה חברת של מבטה מנקודת - השוק חברת
התקופות את לפלח יש כן, כמו מחודש. חישוב לבצע צורך יש השוק, חברת בגין הוגן שווי תיאומי שיש מאחר

הזשמ"ש. עם לעסקה ביטוי לתת מנת על האופציה וממימוש האופציה מימוש עד

לתקופה הרווח ראשוןקביעת שנירבעון חודשיםרבעון 6 סה"כ
השוק חברת דוחות פי על 112,50075,000187,500רווח

הוגן: שווי תיאומי הפחתת
מטה (10,000)(5,000)(5,000)0.25/50*(2,000,000-1,000,000)מבנה

נדחים 1,2501,2502,500מסים
(50,000)(50,000)1/10*(4,000,000-3,500,000)קרקעות

נדחים 12,50012,500מסים
108,75033,750142,500

לתקופה למניה בסיסי רווח

2011 במרץ 31 ביום שהסתיימה החודשים 3 של לתקופה למניה רווח

למניה בסיסי רווח
למניהמניותרווח רווח

בסיס 108,750100,000נתוני
108,750100,0001.09

למניה מדולל רווח
למניהמניותרווחביאור רווח

למניה בסיסי 108,750100,000רווח
אופציה 32,857כתבי

108,750102,8571.06סה"כ

אופציה כתבי - 3 ביאור
למניות 20,000)2,857תוספת - 20,000*5/7) * 3/6 = 20,000 * (7-5) / 7 * 3/6 =

2011 ביוני 30 ביום שהסתיימה החודשים 3 של לתקופה למניה רווח

למניה בסיסי רווח
למניהמניותרווח רווח

בסיס 33,750100,000נתוני
1/4/2011 ב- אופציות 20,000מימוש

33,750120,0000.28

למניה מדולל רווח
למניהמניותרווחביאור רווח

למניה בסיסי 33,750120,000רווח
אופציה 10כתבי

33,750120,0000.28סה"כ

אופציה כתבי - 1 ביאור
בהם. להתחשב צורך אין ולכן 2011 באפריל 1 ב- מומשו האופציה כתבי
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שכונה חברת

לתקופה הרווח קביעת

ההכנסה על מסים

ראשון רבעון

ממוצע: מס שיעור חישוב
שכונה חברת של מס לפני חזוי שנתי 1,400,000רווח

מוכרות לא 80,00020,000הוצאות * 4 =
חייבת 1,480,000הכנסה

מועברים (400,000)הפסדים
מועברים הפסדים קיזוז לאחר חייבת 1,080,000הכנסה

המס 25%שיעור
שנתיות מס 270,000הוצאות

ממוצע שנתי מס 18.24%270,000שיעור / 1,480,000 =

מס: הוצאות
מס לפני 300,000רווח

מוכרות לא 20,000הוצאות
חייבת 320,000הכנסה

ממוצע מס 18.24%שיעור
ראשון לרבעון ההכנסה על 58,378מסים

שנה חצי

ממוצע: מס שיעור חישוב
שכונה חברת של מס לפני חזוי שנתי 1,100,000רווח

מוכרות לא 90,00020,000הוצאות + 30,000 + 20,000 + 20,000 =
חייבת 1,190,000הכנסה

מועברים (400,000)הפסדים
מועברים הפסדים קיזוז לאחר חייבת 790,000הכנסה

המס 25%שיעור
שנתיות מס 197,500הוצאות

ממוצע שנתי מס 16.60%197,500שיעור / 1,190,000

מס: הוצאות
מס לפני 500,000רווח

מוכרות לא 50,00020,000הוצאות + 30,000 =
חייבת 550,000הכנסה

ממוצע מס 16.60%שיעור
שנה לחצי ההכנסה על 91,282מסים
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שכונה חברת נקי רווח
ראשון שנירבעון חודשיםרבעון 6 סה"כ

מס לפני 300,000200,000500,000רווח
מס (91,282)(32,903)(58,378)הוצאות

שכונה חברת נקי 241,622167,097408,718רווח

א') (נדרש מאוחד רווח
ראשון שנירבעון חודשיםרבעון 6 סה"כ

שכונה חברת 241,622167,097408,718רווח
השוק חברת 108,75033,750142,500רווח

מאוחד 350,372200,847551,218רווח

2011 ביוני 30 ביום שהסתיימו חודשים לשישה למניה רווח

למניה בסיסי רווח
למניהמניותרווחביאור רווח

שכונה חברת 3408,718120,000רווח
באוצר מניות (12,500)4רכישת
במחיר מניות הנפקת

זכויות הנפקת אגב 351,000מלא
מותנית מניות 50הנפקת

השוק 6109,500חברת
למניה בסיסי 518,218158,5003.27רווח

2011 במאי 1 ביום זכויות הנפקת - 3 ביאור

הזכויות: הנפקת ליום מניות
100,000י.פ.

1/2/2011 ביום באוצר מניות (15,000)רכישת
2011 במאי 1 ליום מניות 85,000סה"כ

מלא במחיר מניות 127,50085,000הנפקת * 18/12 =
בחינם מניות 42,50085,000הנפקת * 2 - 127,500 =
שהונפקו מניות 170,00085,000סה"כ * 2 =

ההטבה 20%42,500יחס / (85,000 + 127,500) =

ההטבה: שיעור לחישוב נוספת דרך

12Pcom
10(85,000 * 12 + 85,000 * 18) / 255,000 =Pex

20%Pcom/Pex -1 =
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למניה: בסיסי רווח לחישוב רלוונטיים חישובים

מניות 120,000100,000י.פ. * 1.2 =
הזכויות הנפקת אגב מלא במחיר מניות 51,000127,500הנפקת * 1.2 * 2/6 =

2011 בפברואר 1 ביום באוצר מניות רכישת - 4 ביאור

מהמניות 15,000(12,500)הפחתה * 5/6 =

מותנית מניות הנפקת - 5 ביאור

השפעה. אין לכן, התנאי. התקיים התקופה של האחרון ביום רק

השוק) (חברת בת חברה רווח - 6 ביאור

שכונה חברת ידי על המוחזקות המניות 80,000100,000מספר * 80% =

לרווח 109,50080,000תוספת * 1.09 + 80,000 * 0.28 =

למניה מדולל רווח
למניהמניותרווחביאור רווח

למניה בסיסי 518,218158,500רווח
מדולל השוק (2,417)7חברת
לעובדים 81,697אופציות

מותנית שהנפקתן 99,167מניות
למניה מדולל 515,802169,3643.05רווח

השוק חברות של מדולל רווח - 7 ביאור

מניות החזקת 107,08380,000בגין * (1.06 + 0.28) =

שכונה: חברת של למניה המדולל הרווח על השפעה
המדולל ברווח שכונה חברת 107,083חלק

השוק חברת של הבסיסי ברווח שכונה חברת חלק (109,500)נטרול
המדולל על (2,417)השפעה

לעובדים אופציה כתבי - 8 ביאור

תקופה): סוף (גישת באוצר המניות שיטת לצורך מימוש תוספת חישוב
נקובה מימוש 10תוספת

והפסד לרווח נזקפה שטרם הוגן שווי 2.53יתרת * 20/24 =
באוצר המניות שיטת לצורך מימוש 12.5תוספת

למניות 1,69740,000תוספת * 1.2 * (11 - 12.5/1.2)/11 * 4/6 =
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מותנית שהנפקתן מניות - 9 ביאור

כמאוחר. ההסכם, מיום או התקופה מתחילת אלו מניות להכליל יש ולכן התקיים המניה מחיר של התנאי

למניות 9,16710,000תוספת * 5.5/6 =

2011 ביוני 30 ביום שהסתיימו חודשים לשלושה למניה רווח

למניה בסיסי רווח
למניהמניותרווחביאור רווח

שכונה חברת 10167,097102,000רווח
במחיר מניות הנפקת

זכויות הנפקת אגב 10102,000מלא
מותנית מניות 110הנפקת

השוק 1222,500חברת
למניה בסיסי 189,597204,0000.93רווח

2011 במאי 1 ביום זכויות הנפקת - 10 ביאור

ההטבה חושב0.2יחס

למניה: בסיסי רווח לחישוב רלוונטיים חישובים

מניות 100,000)102,000י.פ. - 85,000) * 1.2 =

הזכויות הנפקת אגב מלא במחיר מניות 102,000127,500הנפקת * 1.2 * 2/3 =

מותנית מניות הנפקת - 11 ביאור

השפעה. אין לכן, התנאי. התקיים התקופה של האחרון ביום רק

השוק) (חברת בת חברה רווח - 12 ביאור

לרווח 22,50080,000תוספת * 0.28 =

למניה מדולל רווח
למניהמניותרווחביאור רווח

למניה בסיסי 189,597204,000רווח
מדולל השוק 130חברת
לעובדים 14381אופציות

מותנית שהנפקתן 1510,000מניות
למניה מדולל 189,597214,3810.88רווח
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השוק חברות של מדולל רווח - 13 ביאור

המדולל ברווח שכונה חברת 22,50080,000חלק * 0.28 =
השוק חברת של הבסיסי ברווח שכונה חברת חלק (22,500)נטרול

המדולל על מדללת!0השפעה השפעה אין

לעובדים אופציה כתבי - 14 ביאור

באוצר המניות שיטת לצורך מימוש חושבה!12.5תוספת

למניות 38140,000תוספת * 1.2 * (10.5 - 12.5/1.2)/10.5 =

מותנית שהנפקתן מניות - 15 ביאור

כמאוחר. ההסכם, מיום או התקופה מתחילת אלו מניות להכליל יש ולכן התקיים המניה מחיר של התנאי

למניות 10,000תוספת
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פעילות מגזרי - 6 מספר שאלה פתרון

ראשי ביאור
איכותיים מבחנים

עסקיים. מגזרים על פנימיים לצרכים מדווחת מרגו חברת כי ידוע 2 לנתון בהתאם

משינויים ניכר באופן מושפע בע"מ מרגו חברת של התשואה ושיעורי הסיכונים מקור כי ידוע אף 2 לנתון בהתאם
תחומים. מנהלי גם מופקדים אלו, תחומים על והשירותים. במוצרים

בנפרד המדווחים מגזרים הכספיים, בדוחות המגזרי הדיווח לצורכי מאחדת בע"מ מרגו חברת כי ידוע ,4 לנתון בהתאם
חשבונאות. כללי לפי זאת לעשות ניתן אם הפנימי, בדיווח

ההנהלה. של הפנימי בדיווח שהופיעו כפי המגזרים היא הדיווח מגזרי לבחינת המוצא נקודת
בתקן. להגדרות בהתאם נעשה ההנהלה של הפנימי הדיווח שאכן לבחון יש ראשית,

בנפרד. פנימי דיווח לצרכי מדווחים אשר מגזרים לאחד ניתן האם לבחון יש מכן, לאחר

הכספי הדיווח לצורכי ו'. חברה ידי על המיוצרים הבגדים, בשיווק עוסקת ח' חברה 5 בנתון האמור לפי
בגדים". ושיווק ייצור "מגזר יחד יוצגו ו' וחברה ח' שחברה מכאן אחד, עסקי מגזר מהוות החברות שתי הפנימי

פנימיים) לצרכים בנפרד (המדווחים המרכולים ומגזר המסעדות מגזר לגבי מתקיימים IFRS 8 לתקן 12 סעיף תנאי כל 7 נתון לפי
והמרכולים". המסעדות "מגזר החיצוני הדיווח לצורכי אחד כמגזר ידווחו הם ולכן

ורווחי רכב ייצור מגזר מנכסי כחלק תוצג ז' בחברה ההשקעה ולכן ב חברה ע"י מוחזקת ז חברה כי נתון
בה ההשקעה את לקחת אין ולכן CODM ה- ע"י נבחנים אינם ז' חברה ביצועי כי לב, לשים יש זה. מגזר מתוצאות כחלק יוצגו האקוויטי

הכמותיים. המבחנים בביצוע בחשבון

הינם: החיצוני הדיווח לצורכי ויבחנו האיכותי בשלב זוהו אשר העסקיים המגזרים לעיל האמור לאור
+ח'). ו' (חברה בגדים ד'), (חברה תדלוק תחנות ג'), (חברה נדל"ן ,( ב' (חברה רכבים ה'), + א' (חברה ומסעדות מרכולים

ראשי לביאור הדיווח ברי המגזרים לקביעת כמותיים מבחנים

המדווחותא. ההכנסות מבחן

ומסעדותביאור תדלוקנדל"ןרכביםמרכולים בגדיםתחנות ושיווק סה"כייצור
ה') + ח')(ד')(ג')(ב')(א' + (ו'

85,000430,00082,00070,000340,0001,007,000(1)נתון
מגזריות תוך מכירות

8(א) נתון - ו'>ח' (100,000)(100,000)(2)מכירה
המגזר הכנסות 85,000430,00082,00070,000240,000907,000סך

10%
דיווח בני XXX90,700מגזרים

א' ה'
ומרכולים מסעדות מגזר הכנסות (1)85,00044,000 + 41,000 =

ו' ח'
בגדים ושיווק ייצור מגזר 340,000220,000הכנסות + 120,000 =

לרט"מ. קשר ללא המחזור כל ביטול מגזרית, תוך מכירה (2)
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מדווחב. הפסד או רווח מבחן
ומסעדותביאור תדלוקנדל"ןרכביםמרכולים בגדיםתחנות ושיווק סה"כייצור

ה') + ח')(ד')(ג')(ב')(א' + (ו'
100,00017,00030,000108,000236,000(19,000)(3)נתון

טעות (12,000)(12,000)(4)תיקון
מגזריות תוך מכירות

8(א) נתון - ו'>ח' (5,000)(5,000)(5)מכירה

תפעולי הפסד / 100,00017,00018,000103,000219,000(19,000)רווח

דיווח בני XXXמגזרים

רווחים *23,800סה"כ 10% =238,000100,000 + 17,000 + 18,000 + 103,000 =
v

הפסדים (19,000)סה"כ

א' ה'
ומרכולים מסעדות מגזר תפעולי הפסד (3)(19,000)(10,000) + (9,000) =

ו' ח'
בגדים ושיווק ייצור מגזר תפעולי 108,00072,000רווח + 36,000 =

מדיבידנד הכנסות - טעות תיקון (4)
תדלוק. בתחנות עוסק אשר המגזר, מתוצאות חלק ואינן בחשבון שנלקחו מדיבידנד ההכנסות את לנטרל יש

מגזרית תוך מכירה (5)
מסים ייחוס וללא 100% לפי ברט"מ התנועה ביטול

אפס0י.פ פתיחה -יתרת נתון
P.N - נותר(5,000)תנועה * רווח

25,000(5,000)י.ס * 20% =
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המדווחיםג. הנכסים מבחן
ומסעדותביאור תדלוקנדל"ןרכביםמרכולים בגדיםתחנות ושיווק סה"כייצור

ה') + ח')(ד')(ג')(ב')(א' + (ו'
נתון - 40,000140,00035,00030,00073,000318,000(6)לקוחות
נתון - 15,00040,0005,0005,00012,00077,000(7)חייבים
נתון - 47,000120,00030,00045,000105,000347,000(8)מלאי

נתון - נטו שוטפים, לא 133,000760,000160,000130,000500,0001,683,000(9)נכסים
סחירים ------(10)ני"ע

מגזריות תוך מכירות
8(א) נתון - ו'>ח' (5,000)(5,000)(5)מכירה
למגזר מזוהים 235,0001,060,000230,000210,000685,0002,420,000נכסים

10%
דיווח ברי XXX242,000מגזרים

א' ה'
ומרכולים מסעדות מגזר לקוחות (6)40,00015,000 + 25,000 =

ו' ח'
בגדים ושיווק ייצור מגזר 73,00070,000לקוחות + 3,000 =

א' ה'
ומרכולים מסעדות מגזר חייבים (7)15,0005,000 + 10,000 =

ו' ח'
בגדים ושיווק ייצור מגזר 12,00010,000חייבים + 2,000 =

א' ה'
ומרכולים מסעדות מגזר מלאי (8)47,00025,000 + 22,000 =

ו' ח'
בגדים ושיווק ייצור מגזר 105,00080,000מלאי + 25,000 =

א' ה'
ומרכולים מסעדות מגזר נטו שוטפים, לא נכסים (9)133,00063,000 + 70,000 =

ו' ח'
בגדים ושיווק ייצור מגזר נטו שוטפים, לא 500,000400,000נכסים + 100,000 =

מזוהים. הלא הנכסים במסגרת יופיעו ולפיכך המגזר, מנכסי חלק אינם - סחירים ני"ע (10)

הכמותיים: המבחנים את שעברו בגדיםהמגזרים ושיווק וייצור רכבים
ההשוואתיות: מבחן לרבות ההנהלה -רצון

שידווחו: בגדיםמגזרים ושיווק וייצור רכבים

עמוד 24



לחיצוניים מהמכירות 75% מבחן
ומסעדותביאור תדלוקנדל"ןרכביםמרכולים בגדיםתחנות ושיווק סה"כייצור

ה') + ח')(ד')(ג')(ב')(א' + (ו'
ההכנסות ממבחן 85,000430,00082,00070,000240,000907,000הכנסות

בינמגזריות מכירות
8(א) נתון - ד'>ג' (25,000)(25,000)מכירה
8(ב) נתון - ב'>ג' (170,000)(170,000)מכירה

85,000260,00082,00045,000240,000712,000

<75%70%=260,000 + 240,000
712,000

הגדול המגזר את להוסיף או ההנהלה לרצון בהתאם נוספים מגזרים להוסיף יש המבחן, מתקיים ולא מאחר
ביותר. הגבוהות לחיצוניים ההכנסות בעל והוא מאחר והמרכולים המסעדות מגזר את נוסיף ולכן לחיצוניים, ההכנסות מבחינת

ומסעדות מרכולים

>75%82.2%=260,000 + 240,000 + 85,000
712,000

בגדים. ושיווק ייצור רכבים, ומסעדות, מרכולים הינם: הדיווח ברי מגזרים
"אחרים". במסגרת יוצגו והנדל"ן תדלוק התחנות מגזר

פעילות: מגזרי ביאור
ומסעדותביאור סה"כהתאמותאחריםבגדיםרכביםמרכולים

ה') + ח')(ב')(א' + ד')(ו' + (ג'

ממכירות: הכנסות
לחיצוניים 85,000260,000240,000127,000-712,000(1)מכירות
מגזריות בין -(170,000)--170,000-מכירות

ממכירות הכנסות 712,000(170,000)85,000430,000240,000127,000סה"כ

המגזר: 177,625(40,375)100,000103,00034,000(19,000)(2)תוצאות

אחרות 12,000(3)הכנסות
במפעל שריפה עקב (16,000)(16,000)הפסד

(*)10 נתון - למגזרים הוקצו שלא (20,625)הוצאות
תפעולי 153,000רווח

10 נתון - מימון (52,000)הוצאות
10 נתון - כלולה חברה ברווחי 6,0006,000חלק

מס לפני 107,000רווח

אחר: מידע
המגזר 2,356,625(60,375)235,0001,060,000685,000437,000(4)נכסי

10 נתון - כלולה בחברה 50,00050,000השקעה
למגזרים הוקצו שלא 593,375נכסים

10 נתון - במאוחד הנכסים 3,000,000סך

המגזר (1,707,000)20,000(462,000)(550,000)(520,000)(195,000)(5)התחייבויות
למגזרים הוקצו שלא (520,000)התחייבויות
10 נתון - במאוחד התחייבויות (2,227,000)סך

רכבים + בגדים ושיווק ייצור

רכבים + בגדים ושיווק ייצור
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ביאורים
ג' ד'> ג'מכירה ד'

אחרים מגזר הכנסות (1)127,00082,000 + 70,000 - 25,000 =
אחרים. מגזר במסגרת יחד מופיעות החברות ושתי מאחר מגזרית, תוך עסקה להיות הופכת ד' לחברה ג' חברה בין העסקה

(*) ג' ד'> ג'מכירה ד'

אחרים מגזר תוצאות (2)34,00017,000 +18,000 - 1,000 =

(א)) 8 (נתון ד'>ג' מכירה (*)
נותר * רווח %

10,000(2,000)י.פ * 20% =
P.N - (1,000)תנועה

15,000(3,000)י.ס * 20% =

המגזר לתוצאות התאמות
מגזריים בין ברט"מים תנועה לבטל יש

(ב)) 8 (נתון ב'>ג' מכירה

-י.פ
P.N - 170,000(40,375)תנועה * 25% * 9.5/10 =

170,000(40,375)י.ס * 25% * 9.5/10 =

סחירים. מני"ע מהכנסות נובע - אחרות הכנסות (3)

אחרים מגזר נכסי (4)
(*) ג' ד'> ג'מכירה ד'

437,000230,000 + 210,000 - 3,000 =

המגזר לנכסי התאמות
מגזרי בין הדדי וחו"ז מגזרי בין רט"מ י.ס לבטל יש

ב'>ג' רכב כלי מכירת בגין אש"ח, 20,000 של בסך חו"ז קיים 31.12.04 ליום

התאמות: 40,375(60,375)סה"כ + 20,000 =

המגזר להתחייבויות התאמות (5)20,000
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(33 (סעיף גיאוגרפי מידע
שוטפים. לא ונכסים הכנסות הינו הנדרש הגילוי

שוטפים לא נכסים

סה"כאחריםישראלצרפתביאור
א' 63,00063,000נתוןחברה
ב' 760,000760,000נתוןחברה
ג' 160,000160,000נתוןחברה
ד' 130,000130,000נתוןחברה
ה' 70,00070,000נתוןחברה
ו' 400,000400,000נתוןחברה

ח' 100,000100,000חברה
כלולה בחברה 50,00050,000השקעה
בינחברתיות: עסקאות

(40,375)(40,375)ב-ג
832,625500,000360,0001,692,625

לקוחות מיקום לפי הכנסות
סה"כאחריםישראלצרפתביאור

א' 44,00044,000חברה
ב' 260,000170,000430,000נתוןחברה
ג' 82,00082,000נתוןחברה
ד' 70,00070,000נתוןחברה
ה' 41,00041,000נתוןחברה
ו' 220,000220,000נתוןחברה

ח' 120,000120,000נתוןחברה
בינחברתיות: מכירות מחזור

(170,000)(170,000)ב'>ג'
(25,000)(25,000)ד'>ג'
(100,000)(100,000)ו'>ח'

מאוחד304,000240,000168,000712,000 תואם

גיאוגרפי מידע
מחיצוניים שוטפיםהכנסות לא נכסים

304,000832,625צרפת
240,000500,000ישראל
168,000360,000אחרים

712,0001,692,625

לתקן) 34 סעיף ) עיקרי לקוח לגבי מידע
אין
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28

שאלה מניותתשלום-7מספרפתרון IFRS(מבוסס 2(

1נדרש

סופו,ראשית חברת של למבחינה IFRS-בהתאם מניות2 מבוסס תשלום בעסקת מדובר
במניות המסולקת מניות מבוסס תשלום כבעסקת יהיה בה בסיס,זאת.שהטיפול שאין משום

שירותים עבור תשלום מאשר אחרת למטרה בבירור הינה ליועץ האופציות העברת כי לטעון .סביר

IFRIC שבו11 למקרה במפורש אםמתייחס במכשיריםחברה בת חברה לעובדי זכויות מעניקה
עצמההוניים של,של היא הבת החברה של לעובדים המחויבות את לסלק ההתחייבות כאשר

האםה .חברה

פי על אם כי ההבהרה קובעת זה IFRSבעניין המאוחדים2 בדוחותיה בעסקה מכירה האם החברה
הוניים במכשירים המסולקת מניות מבוסס תשלום שלפנינו(כעסקת המקרה גם,)וזהו אזי
הוניים במכשירים המסולקת ככזו בעסקה תכיר הבת זו.החברה קביעה מאחורי העומד ההיגיון

שה ולכןהוא לעובדים אחר נכס או מזומן מעבירה לא כלפיהם,ישות פיננסית התחייבות לה .אין

2נדרש

סופו חברת של פעילותה כי העובדה ולאור היועץ ידי על המסופקים הייעוץ שירותי אופי לאור
פארגו בחברת בהחזקתה ורק אך ידי,מסתכמת על המסופקים הייעוץ שירותי כי סביר זה אין

מ ולכןהיועץ סופו חברת אצל ורק אך באופן,תקבלים לפחות מהשירותים נהנית פארגו חברת
סבירה.עקיף אינה החברה חשב של הראשונה שטענתו .מכאן

השנייה לטענה ולכן,באשר הייעוץ שירותי את גם כולל בעצם הניהול הסכם לשאת,לפיה אין
בנפרד בעייתית,בעלותם זו טענה שגם המתו.הרי ביןהנסיבות קשר על מצביעות לא בשאלה ארות

ולכן הייעוץ הסכם ובין הניהול בעבר,הסכם שנקבעה התמורה כי נראה הייעוץכלא את גם וללת
את,בנוסף.הנוסף שכן נוסף בשירות שמדובר כך על מצביע סופו חברת של המיידי הדיווח גם

מזרחי מר מקצועית בצורה סיפק הקיים .השירות















































































































































































  אוניברסיטת בן גוריון

  חשבונאות פיננסית מתקדמת

  א"עתש', 

1

  
  
  

אוניברסיטת בן גוריון
  

  מבחן
  
  

חשבונאות פיננסית מתקדמת
  
  

', מועד א ',אסמסטר 
8.2.2011  

  
  

  ח''רו ,גילה בניסטי 'פרופ: שם המרצה

  ח''רו, ירון לוי: שם המתרגל

  .מחשבון כיס בלבד: חומר עזר

  2, 1שאלות , דקות 45 - שעתיים ו –

  .עמודים כולל עמוד זה
  .כל שאלה במחברת נפרדתיש לפתור 

  

  בהצלחה

 

שם המרצה
  

שם המתרגל
  

חומר עזר
  

– 'חלק א
  

עמודים כולל עמוד זה 5כ "סה
יש לפתור 

  

  



 2

  1מחברת מספר  – )%30( תשלום מבוסס מניות – 1שאלה מספר 

. רכב בישראל כלי של יבוא ושיווק בתחוםעוסקת ") החברה" -  להלן(מ "בע" ניקולה"חברת 

  .בתל אביבלניירות ערך בבורסה  נסחרתהחברה 

  

אישרה ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה את תוכנית ההטבות , 2011בינואר  1ביום 

  :להלן עיקרי התוכנית. שהוכנה בשיתוף עם יועצים חיצוניים ועורכי דיןלעובדיה הראשונה שלה 

  

  בכירים מנהלים

, 'סדרה א למניות אופציות 10,000 הבכירים מנהליה 4 -מ אחד לכל העניקה החברה  .א

 60 מעל יעלה הישות של המניה מחיר אם מיידי למימוש ניתנות ויהיו יבשילו האופציות

 שיושג עד בחברה לעבוד ימשיכו שהעובדים ובתנאי, שנים 10 של תקופה תוך למניה ח"ש

. נ.ח ע"ש 1כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת בת  .המניה של היעד מחיר

  .ח"ש 20של החברה תמורת תוספת מימוש לא צמודה בסך 

  

 הסבירה התוצאה כי ההענקה במועד החברה קבעה אופציות לתמחור למודל בהתאם  .ב

  .31.12.2014 ביום שנים 4 בתום יושג היעד שמחיר היא השוק תנאי של ביותר

 למניה אופציה של ההוגן השווי את אומדת החברה, אופציות לתמחור למודל בהתאם

 של היעד שמחיר האפשרות את בחשבון מביא זה אומדן( ח"ש 25 של בסך ההענקה במועד

  ).יושג שלא או שנים 4 במהלך יושג המניה

  

 עזבה 2012 יוניב 30 ביום. הבכירה בהנהלה האדם כח במצבת שינויים צופה לא החברה  .ג

 .הבכירה בהנהלה האדם כח במצבת שינוי חל לא לכך פרט. בכירה מנהלת במפתיע

 

 .2013ביוני  30צופה החברה כי היעד של מחיר המניה יושג ביום  2011בדצמבר  31ביום   .ד

  

 .המניה מחיר של היעד הושג 2012לאוגוסט  1-תאריך הב  .ה

 

שר ברשותם המנהלים הבכירים את כל כתבי האופציה א 3מימשו  2014בדצמבר  31ביום   .ו

  .ומכרו את המניות בבורסה לניירות ערך

  

  מחלקת הלוגיסטיקה

 האופציות', ב סדרה למניות אופציות 6,500 הוענקו הלוגיסטיקה מחלקת עובדי 20 -מ אחד לכל

מקנה למחזיק בה ' כל אופציה סדרה ב. אם ימשיכו לעבוד בחברה בשלוש השנים הקרובות יבשילו

החל מתום תקופת ההבשלה ולמשך תקופה של , של החברה. נ.ח ע"ש 1זכות לרכוש מניה אחת בת 

עקב ירידה במחיר , 2013בינואר  1ביום . ח"ש 12עשר שנים תמורת תוספת מימוש לא צמודה של 

  .ח"ש 8לסכום של ' הוחלט להפחית את תוספת המימוש של האופציות למניות סדרה ב, המניה
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  .מחלקת הלוגיסטיקהב האדם כח במצבת שינויים צופה לא החברה

  :'להלן נתונים על השווי ההוגן של אופציה למניה סדרה ב

  ח"ש 8תוספת מימוש   ח"ש 12תוספת מימוש   תאריך

1.1.2011  36  40  

1.1.2013  10  14  

  

  המכירות סוכני

זכות למזומן (העניקה החברה זכות לבחור בין מניות פאנטום  סוכני המכירות 10 -לכל אחד מ

  .כמות מסוימת של מניותלבין ) מסוימת מניותכמות בסכום השווה לשווי של 

אם העובדים ימשיכו לעבוד בחברה עד , 2013בדצמבר  31מניות הפאנטום יבשילו ביום   .א

 פ"ע(בישראל  רכבכלי  מכירות כ"מסה החברה של השוק נתחוכן אם ממוצע , למועד זה

 :בשלוש השנים הקרובות יהיה כדלקמן )הרישוי משרד נתוני

יוענקו לכל אחד ) לא כולל( 23%לבין  20% ןאם ממוצע נתח השוק יהיה בי •

זכות למזומן בסכום השווה לשווי של (מניות פאנטום  4,000מסוכני המכירות 

 .מניות 6,000לבין  )מניות 4,000

יוענקו לכל אחד מסוכני המכירות  25%לבין  23%ין אם ממוצע נתח השוק יהיה ב •

לבין  )מניות 6,000זכות למזומן בסכום השווה לשווי של (מניות פאנטום  6,000

 .מניות 9,000

 8,000יוענקו לכל אחד מסוכני המכירות  25%אם ממוצע נתח השוק יהיה מעל  •

 12,000לבין  )מניות 8,000זכות למזומן בסכום השווה לשווי של (מניות פאנטום 

 .מניות

לפני שיוכל , שנים 3הוא נדרש להחזיק במניות למשך , אם העובד בוחר בחלופת המניות  .ב

 .למכור אותן

בהתחשב בדרישה , לתאריכים נבחריםלהלן נתונים לגבי השווי ההוגן של חלופת המניות   .ג

 :המניות לאחר ההבשלהלהחזקת 

  )ח"בש(שווי הוגן למניה אחת בחלופת המניות   תאריך

1.1.2011  52  

31.12.2011  49  

31.12.2012/1.1.2013  13  

 

סוכני המכירות העריכה הנהלת החברה כי שמונה מתוך עשרת  2011בדצמבר  31ביום   .ד

 .המניותימשיכו לעבוד בחברה עד להבשלת 

סוכני המכירות  עשרתהעריכה הנהלת החברה ששבעה מתוך  2012בדצמבר  31ביום 

  .מניותבחברה עד להבשלת הימשיכו לעבוד 

  .עזבו את החברה שני סוכני מכירות 2013במהלך שנת   .ה
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  :נתונים נוספים     

 .החברה אינה צופה חלוקת דיבידנדים במהלך תקופת ההבשלה  .א

 בעת, זה מסלול פי על. הפירותי המסלול בסיס על ממוסה העובדים של התגמול תכנית  .ב

לפי  ,או קבלת המזומנים מהחברה ,הפתוח בשוק העובדים אחד ידי על המניות מכירת

 .המימוש ביום הפנימי הערך בגובה הוצאה לחברה תוכר, העניין

 .הנח כי החברה רווחית וצופה להישאר כך בעתיד, 20%שיעור המס החל על החברה הינו   .ג

  :מוגדרים בתאריכים בבורסה החברה מניית מחירי להלן  .ד

  )ח"בש(מ "מחיר מניית חברת ניקולה בע  תאריך

1.1.2011  55  

31.12.2011  51  

31.12.2012  19  

31.12.2013  44  

31.12.2014/1.1.2015  53  

, השונות לתקופות החברה של השוק נתח צפי ועל החברה של השוק נתח על נתונים להלן  .ה

יש לבצע את חישוב נתח השוק של החברה ברמת דיוק של שתי ספרות לאחר הנקודה 

  :העשרונית

רכב מכירות כלי   שנה

של החברה 

  בפועל

כ מכירות "סה

כלי רכב בישראל 

  בפועל

מכירות כלי רכב 

  צפויות של החברה 

כ מכירות "סה

צפויות של כלי רכב 

  בישראל

2011  8,486  38,573  11,222-2012  56,110-2012  

      13,481-2013  48,146-2013  

2012  9,699  53,883  9,494-2013  39,558-2013  

2013  9,706  51,084      

  

  :נדרש

מ בגין תוכנית תשלום מבוסס "בע ניקולהלהציג את פקודות היומן שתרשמנה בספרי חברת 

לרבות פקודות , )כולל( 2014בדצמבר  31ועד ליום  2011בינואר  1המניות המתוארת בשאלה מיום 

  . היומן בגין המסים השוטפים והנדחים

  .יש לצרף חישובי עזר מלאים ומפורטים
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  2מחברת מספר  – )%20( מכשירים פיננסיים – 2שאלה מספר 

ן "למימון השקעות בנדל ח בשוק ההון"החליטה להנפיק אג") החברה" –להלן (מ "בע נויהחברת 

ביום ההנפקה במסגרת  וח שהונפק"מהאג 70%מ החליטה לרכוש "בע אילייחברת . בישראל

  .השקעות בניירות ערך סחירים המוחזקים למטרות מסחר

הכנסות , 2% - מכירה של ניירות ערך/קניה: כדלהלןמ הסכם עמלות עם הבנק "עב איליילחברת 

  .פטור -מריבית בגין ניירות ערך 

  :ח שהונפקו"להלן תנאי האג

 .31.3.2014 - לפירעון ב 1.4.2010תאריך הנפקה  •

 .31.3 -וב 30.9 - המשולמת פעמיים בשנה ב 7%ת ריבית שנתית בשיעור של וח נושא"האג •

 . ח"ש 58,297ח "הוצאות הנפקה בגין האג •

  .הידועלמדד המחירים לצרכן  ותח צמוד"האג •

  :בנוסף לכך ידועים הפרטים הבאים

 :2010החודשים במהלך שנת  בגיןלהלן מדד המחירים לצרכן  •

 נקודות 230 2010יולי   נקודות 200 2010ינואר 

 נקודות 235 2010אוגוסט   נקודות 205 2010פברואר 

 נקודות 240 2010ספטמבר   נקודות 210 2010 מרץ

 נקודות 245 2010אוקטובר   נקודות 215 2010אפריל 

 נקודות 250 2010נובמבר   נקודות 220 2010מאי 

 נקודות 255 2010דצמבר   נקודות 225 2010יוני 

 

 .10.25%הינו  דומהבסיכון ח "לאג, ביום ההנפקה, שוקבשנתית הריבית שיעור ה •

עלה שיעור הריבית  2010בחודש נובמבר ן בישראל "בעקבות התפוצצות בועת הנדל •

 .14.49% -ח בסיכון דומה ל"לאג, 2010בסוף שנת , השנתית בשוק

על   31.12.2010 - עמדה ב מ"איליי בעבחברת ) ח"אג(היתרה של ההשקעה בניירות ערך  •

 .ח"ש 716,469

כולל הריבית ח "הנוכחי של האג ח בכל נקודת זמן זהה לערך"שווי השוק של האג •

 .בצירוף ההצמדה שנצברה

  

  :נדרש

לא כולל (ח נטו "יתרת האג, וח שהונפק"מהו הערך הנקוב של האגמצא  –מ "חברת נויה בע  .א

 )14%(. 2010והוצאות המימון בשנת  31.12.2010 -ל) ריבית לשלם

 )6%(. 2010מצא מהן הכנסות המימון בשנת  –מ "חברת איליי בע  .ב

  

  .לצרף חישובי עזר מלאים ומפורטיםיש 

  

 



  אוניברסיטת בן גוריון

  חשבונאות פיננסית מתקדמת

  א"עתש', 

1

  
  
  

אוניברסיטת בן גוריון
  

  מבחן
  
  

חשבונאות פיננסית מתקדמת
  
  

', מועד א ',אסמסטר 
8.2.2011  

  
  

  ח''רו ,גילה בניסטי 'פרופ: שם המרצה

  ח''רו, ירון לוי: שם המתרגל

  .מחשבון כיס בלבד: חומר עזר

  4, 3שאלות , דקות 45 -שעתיים ו –

  .עמודים כולל עמוד זה
  .כל שאלה במחברת נפרדתיש לפתור 

  

  בהצלחה

 

שם המרצה
  

שם המתרגל
  

חומר עזר
  

– 'בחלק 
  
  

עמודים כולל עמוד זה 4כ "סה
יש לפתור 
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  3מחברת מספר  – )%04( הצגה -מכשירים פיננסיים  – 3שאלה מספר 

  :מ"בע' השקעתה בחברה בו") 'חברה א"(מ "בע' לפניך הנתונים הבאים לגבי פעילותה של חברת א

 מ"בע' במהון המניות של חברה ) 80%(מניות  8,000' רכשה חברה א 1.1.2010ביום  .1

 1,000( 'חברה א מניות, )ח"ש 200,000(תמורת הרכישה שולמה במזומן . ")'חברה ב("

שהונפקו לבעלי המניות הקודמים ' של חברה אאופציות צמודות מדד  5,000 -ו ) מניות

על פי , קנות שליטה נמדדו ליום הרכישה לפי שוויין ההוגןזכויות שאינן מ .'של חברה ב

 . ותו יוםלא' מחיר מניית חברה ב

תנפיק , ליעדי מכירות שנקבעו מראש' באם תגיע חברה ב, בהסכם הרכישה נקבע כי .2

יתרת ). 7ראה סעיף (' מניות נוספות לבעלי המניות הקודמים של חברה ב 300' חברה א

קו  –שיטת הפחתה , שנים 5היה  1.1.2010 - ל ' אורך החיים של הרכוש קבוע של חברה ב

 . ישר

כל אחת תמורת . נ.ע ח"ש 1ח להמרה בנות "אג 100,000' פיקה חברה בהנ 1.4.2010ביום  .3

המשולמת בתום כל שנה  5%של  שנתית ח להמרה נושאות ריבית"האג. ח"ש 120,000

, בכל עת מיום הנפקתן, 'למניות חברה ב ח ניתנות להמרה"האג. 31.3.2011החל ביום 

חברה . 31.3.2013 -הנפקתן   יוםמ שנים 3בתום , ביום אחד ועומדות לפירעון, 01:1ביחס 

 .ח להמרה בהנפקה"אגשל ה. נ.ח ע"ש 10,000רכשה ' א

. ח"ש 25,000תמורת  לחיצונייםכתבי אופציה  10,000' בהנפיקה חברה  1.7.2010ביום  .4

לא תמורת תוספת מימוש  1:1ביחס של ' חברה בלמניות  למימושכתבי האופציה ניתנים 

וניתנים למימוש מיידי  חודשים 24כתבי האופציה הונפקו לתקופה של . ח"ש 2של צמודה 

  . במהלך התקופה

 .בשוק' של חברה במכתבי האופציה  75%' רכשה חברה א 1.10.2010ביום  .5

 . 'אופציות של חברה ב 100מימשו חיצוניים  31.12.2010ביום  .6

 .'ברה אשל ח האופציותקובעה תוספת המימוש של  31.12.2010ביום  .7

' וחברה א, ביעדי המכירות שנקבעו בהסכם רכישתה' עמדה חברה ב 31.12.2010ביום  .8

  .את המניות הנוספות' הנפיקה לבעלי המניות הקודמים של חברה ב

השקעה ה .על בסיס עלות) סולו(' אחברה בספרי מוצגת ' חברה בההשקעה במניות  .9

 .)סולו(' בספרי חברה א והפסדבניירות ערך המירים מיועדים כשווי הוגן דרך רווח 
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  ):ח"בש(נתונים נוספים לתאריכים נבחרים להלן  .10

  1.1.2010  

  )'לאחר רכישת ב(

31.3.2010-

1.4.2010  

30.6.2010  30.9.2010-

1.10.2010  

31.12.2010  

           :שווי הוגן של

  7  5  4.5  4  3  'אופציות חברה א

  4  3  --  --  --  'אופציית חברה ב

  1.20  1.18  1.22  ??  --  .נ.ע ח"ש 1 –ח להמרה ל "אג

  22  18  20  20  20  'מניית חברה א

  38  35  33  30  30  'מניית חברה ב

  10  5  6  7  8  )למניה אחת(תמורה מותנית 

  130,000  120,000  122,000  126,000  120,000  ' רכוש קבוע ב

  5%  7%  7%  6%  --  ח להמרה"שיעור ריבית להיוון אג

  

  1.1.2010  

לאחר רכישת (

  )'בחברה 

31.3.2010 

– 1.4.2010  

30.6.2010  30.9.2010  31.12.2010  

            ")סולו"' חברה א(נתונים מאזניים

  ??  235,000  235,000  235,000  235,000  )עלות(' השקעה בחברה ב

  400,000  350,000  300,000  250,000  200,000  נכסים כספיים

חברה להמרה של ח "השקעה באג

  ' ב

--  --  ??  ??  ??  

  ??  --  --  --  --  'השקעה באופציות של חברה ב

  120,000  120,000  110,000  105,000  100,000  רכוש קבוע

  ??  ??  ??  ??  ??  התחייבות בגין אופציה

  ??  30,000  30,000  30,000  30,000  .נ.ע ח"ש 1הון מניות בנות 

  ??  100,000  100,000  100,000  100,000  פרמיה

  ??  ??  ??  ??  ??  עודפים

            )'חברה ב(נתונים מאזניים 

  400,000  350,000  300,000  150,000  130,000  נכסים כספיים

  100,000  100,000  100,000  105,000  100,000  רכוש קבוע

  ??  ??  ??  --  --  ח להמרה"אג

  ??  ??  ??  255,000  230,000  סך הון

  

  :נדרש

 31.12.2010דוח מאוחד על המצב הכספי ליום  -' דוחות כספיים מאוחדים של חברה אהצג 

 .31.12.2010על השינויים בהון לשנה שהסתיימה ביום מאוחד דוח ו

 .יש לצרף חישובי עזר מלאים ומפורטים
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  4מחברת מספר  – )%01( ירידת ערך נכסים – 4שאלה מספר 

אם ? מסוים יהיה גבוה יותר מערך הנכס בספרים האם ייתכן שההפסד לירידת ערך בגין נכס .1

 )7%( .הסבר ונמק תשובתך? מה הוא הטיפול החשבונאי הנדרש, תשובתך חיובית

. 36IASמה ההיגיון שעומד בבסיס המודל שנבחר בתקן ? מה מייצג סכום בר השבה של נכס .2

)3%( 

 



מנהלים בכירים

בפרט (עמודים 37-40 לקובץ ההרצאות). IFRS ודוגמא 8 מתוך קובץ ההרצאות בכלל ולהנחה ג' הסעיף מתבסס על דוגמא 6 מתוך הנחיות היישום של 2
מסים על הכנסה (הדוגמא שמתחילה בעמוד 101 לקובץ ההרצאות). נושא המסים נדון בדוגמא-

:IFRS מתוך 2 (ב) סעיף 15

בהתבסס על התוצאה הסבירה ביותר של תנאי הביצוע. בהתבסס על האמור לעיל הישות תאמוד את משך תקופת ההבשלה החזויה במועד ההענקה, תנאי שוק הינו סוג של תנאי ביצוע. ראשית,
והוא לא יתוקן לאחר מכן. אומדן משך תקופת ההבשלה החזויה יהיה עקבי עם ההנחות ששימשו לאמידת השווי ההוגן של האופציות המוענקות, במידה שתנאי הביצוע הינו תנאי שוק, בנוסף, התוצאה היא לאחר 4 שנים. דבר זה נעשה,

31.12.2011
למרות השינוי בצפי. אין לתקן את אומדן משך תקופת ההבשלה החזויה, כפי שהודגש בפסקה הקודמת,

הו"צ שכר ח'
250,00025*10,000*4*1/4=

קרן הון תשלום מבוסס מניות ז'

=1/4*(51-20)*10,000*310,0004בסיס המס
0ערך בספרים

310,000הפרש זמני ניתן לניכוי
20%שיעור המס

62,000נכס מס נדחה

ההפרש יוכר כנגד פריט הוני. סה"כ ההוצאה לצרכי מס גבוהה מסך הכל ההו"צ שהוכרה בספרים.
250,000סכום שיוכר ברווח והפסד

=60,000310,000-250,000סכום שיוכר כנגד פריט הוני

נכס מס נדחה 62,000ח'

הו"צ מסים נדחים =20%*50,000250,000ז'
קרן הון 0בדיקה:=20%*12,00060,000ז'



31.12.2012
כבר סופק בתקופות קודמות והמנהלים הבכירים אינם צריכים לעבוד כדי להשיג את המכשירים ההוניים. כיוון שה"שירות" את כל ההוצאה ביום השגת מחיר היעד, יש "להפיל" ,EY בהתבסס על פרשנות

הו"צ שכר ח'
500,00025*10,000*3-250,000=

קרן הון תשלום מבוסס מניות ז'

יש למחוק את נכס המסים הנדחים שהוכר בתקופות קודמות. השווי הפנימי שלילי-

הו"צ מסים נדחים 50,000ח'
קרן הון 12,000ח'

נכס מס נדחה 62,000ז'

31.12.2013
=(44-20)*10,000*720,0003בסיס המס

0ערך בספרים
720,000הפרש זמני ניתן לניכוי

20%שיעור המס
144,000נכס מס נדחה

720,000 ₪ מול 750,000 ₪ במצטבר. בסיס המס נמוך מההוצאה שנרשמה בספרים.
לכן כל נכס המס ירשם כנגד רווח והפסד.

נכס מס נדחה ח'
144,000720,000*20%=

הו"צ מסים נדחים ז'



31.12.2014
מזומן =20*10,000*600,0003ח'

קרן הון תשלום מבוסס מניות 750,000ח'
הון מניות =10,000*30,0003ז'

פרמיה 1,320,000P.Nז'

הו"צ מסים נדחים ח'
מצטבר משנה קודמת144,000

נכס מס נדחה ז'

מסים שוטפים =20%*198,000990,000ח'

הו"צ מסים שוטפים =20%*150,000750,000ז'
פרמיה 0בדיקה:=20%*48,000240,000ז'

יש לבחון את סה"כ הטבת המס מול ההו"צ שהוכרה בספרים.
=(53-20)*10,000*990,0003סה"כ הטבת המס

750,000סה"כ הוצאה שהוכרה
240,000סכום שיוכר כנגד פרמיה

:PWC דוגמא מתוך המדריך של





מחלקת הלוגיסטיקה

הסעיף מתבסס על סעיף הדוגמאות 7.11 לקובץ ההרצאה (עמוד 54 לקובץ ההרצאה)
.IFRS ועל סעיפים ב42 ו-ב43 להנחיות היישום של 2

31.12.2011
הו"צ שכר ח'

1,560,00020*6,500*36*1/3=
קרן הון תשלום מבוסס מניות ז'

=1/3*(51-12)*6,500*1,690,00020בסיס המס
0ערך בספרים

1,690,000הפרש זמני ניתן לניכוי
20%שיעור המס

338,000נכס מס נדחה

ההפרש יוכר כנגד פריט הוני. סה"כ ההוצאה לצרכי מס גבוהה מסך הכל ההו"צ שהוכרה בספרים.
1,560,000סכום שיוכר ברווח והפסד

=130,0001,690,000-1,560,000סכום שיוכר כנגד פריט הוני

נכס מס נדחה 338,000ח'

הו"צ מסים נדחים 312,000ז'
קרן הון 0בדיקה:=(1,690,000-1,560,000)*26,00020%ז'

31.12.2012
הו"צ שכר ח'

1,560,00020*6,500*36*2/3-1,560,000=
קרן הון תשלום מבוסס מניות ז'

=2/3*(19-12)*6,500*606,66720בסיס המס
0ערך בספרים

606,667הפרש זמני ניתן לניכוי
20%שיעור המס

121,333נכס מס נדחה

לכן כל ההפרש יזקף כנגד רווח והפסד ההוצאה שהוכרה בספרים גבוהה מההו"צ לצורכי מס הכנסה.

קרן הון סגירת היתרה משנה קודמת26,000ח'
הו"צ מסים נדחים 190,667P.Nח'

נכס מס נדחה =216,667338,000-121,333ז'



31.12.2013
נבחן 2 הענקות: קרי 1.1.2013, החל ממועד השינוי בתנאים,

הענקה מקורית שתימדד לפי התנאים המקוריים
הענקה חדשה שתמדד לפי השווי התוספתי ותיפרס לאורך יתרת תקופת ההבשלה

=414-10השווי ההוגן התוספתי שהוענק-

הענקה מקורית:
הו"צ שכר ח'

1,560,00020*6,500*36-20*6,500*36*2/3=
קרן הון תשלום מבוסס מניות ז'

הענקה חדשה:
הו"צ שכר ח'

520,00020*6,500*4=
קרן הון תשלום מבוסס מניות ז'

=(44-8)*6,500*4,680,00020בסיס המס
0ערך בספרים

4,680,000הפרש זמני ניתן לניכוי
20%שיעור המס

936,000נכס מס נדחה

סה"כ ההוצאה שהוכרה ברווח והפסד:
=3*4,680,0001,560,000הענקה מקורית
=4*6,500*520,00020הענקה חדשה

5,200,000

4,680,000סה"כ הוצאה לצורכי מס

לכן אין הכרה מול רכיב הוני ניתן לראות כי ההצאה שהוכרה בספרים גבוהה מההוצאה לצורכי מס,

נכס מס נדחה ח'
814,667936,000-121,333=

הו"צ מסים נדחים ז'

31.12.2014
=(53-8)*6,500*5,850,00020בסיס המס

0ערך בספרים
5,850,000הפרש זמני ניתן לניכוי

20%שיעור המס
1,170,000נכס מס נדחה

סה"כ ההוצאה שהוכרה ברווח והפסד:
=3*4,680,0001,560,000הענקה מקורית
=4*6,500*520,00020הענקה חדשה

5,200,000

5,850,000סה"כ הוצאה לצורכי מס

לכן נכיר את ההפרש כרכיב הוני ניתן לראות כי ההצאה שתוכר לצורכי מס גבוהה מההוצאה שנרשמה בספרים,

נכס מס נדחה =234,0001,170,000-936,000ח'

הו"צ מסים נדחים =(5,200,000-4,680,000)*104,00020%ז'
קרן הון =(5,850,000-5,200,000)*130,00020ז'

0בדיקה:



סוכני המכירות

הדוגמא למניות פאנטום נמצאת בקובץ ההרצאה בעמוד 84.

מועד ההנפקה 1.1.2011
כיוון שבמקרה שלנו יכולים להיות מספר מצבי טבע נחשב את הרכיב ההוני במועד ההנפקה לכל אחד ממצבי הטבע.

 מעל 25%25%-23%23.1%-20%
312,000468,000624,000שווי הוגן של חלופת המניות
220,000330,000440,000שווי הוגן של חלופת המזומן

92,000138,000184,000

חישובי עזר:
נתח שוק בין 20%-23%:

=6,000*312,00052שווי הוגן של חלופת המניות
=4,000*220,00055שווי הוגן של חלופת המזומן
=92,000312,000-220,000שווי הוגן של רכיב ההמרה

נתח שוק בין 23.1%-25%:
=9,000*468,00052שווי הוגן של חלופת המניות
=6,000*330,00055שווי הוגן של חלופת המזומן
=138,000468,000-330,000שווי הוגן של רכיב ההמרה

נתח שוק מעל 25%:
=12,000*624,00052שווי הוגן של חלופת המניות
=8,000*440,00055שווי הוגן של חלופת המזומן
=184,000624,000-440,000שווי הוגן של רכיב ההמרה

31.12.2011

חישוב ממוצע נתח השוק:
בפועל/צפיממוצעסה"כ מכירות בפועלמכירות של החברה

בפועל20118,48638,57322.00%
צפי201211,22256,11020.00%
צפי201313,48148,14628.00%

צפי33,189142,82923.24%

לכן נכיר בהתאם לתנאים של החלופה השנייה

הו"צ שכר ח'
816,00051*6,000*8*1/3=

התחייבות ז'

הו"צ שכר ח'
368,000138,000*8*1/3=

קרן תשלום מבוסס מניות ז'

נתח שוק



מסים:
בעמודים 100-101 ישנה התייחסות למענק התחייבותי): מסים (התייחסות בקובץ ההרצאה מעמוד 98,

ראשית נטפל בחלק ההתחייבותי למעשה יש כאן שילוב בין מענק התחייבותי למענק הוני,
חלק הההתחייבותי:

ההטבה לעובד היא בעצם סכום ההתחייבות גם בספרים וגם לצורכי מס.
במענק התחייבותי אין חלק הוני. נוצר הפרש זמני בסכום ההתחייבות,

816,000בסיס המס
0ערך בספרים

816,000הפרש זמני ניתן לניכוי
20%שיעור המס

163,200נכס מס נדחה

נכס מס נדחה ח'
163,200

הו"צ מסים נדחים ז'

החלק ההוני:
יש לבדוק את הערך הפנימי אשר יותר בניכוי במקרה שיהיה סילוק במכשירים הוניים.

=1/3*51*8*1,224,0009,000בסיס המס
סכום שכבר הותר בניכוי 

816,000במסגרת המענק ההתחייבותי:
408,000

20%שיעור המס
81,600נכס מס נדחה

ההפרש יוכר כרכיב הוני. סה"כ ההו"צ גבוהה מסך הכל ההוצאה שהוכרה בספרים,

נכס מס נדחה 81,600ח'

הו"צ מסים נדחים =20%*73,600368,000ז'
קרן הון =(408,000-368,000)*8,00020%ז'

31.12.2012

חישוב ממוצע נתח השוק:
בפועל/צפיממוצעסה"כ מכירות בפועלמכירות של החברה

בפועל20118,48638,57322.00%
בפועל20129,69953,88318.00%
צפי20139,49439,55824.00%

27,679132,01420.97%

יש לבצע התאמה מצטברת בגין השינוי לחלופה הראשונה

התחייבות ח'
461,333816,000-19*4,000*7*2/3=

הו"צ שכר ז'

הו"צ שכר ח'
61,33392,000*7*2/3-368,000=
קרן תשלום מבוסס מניות ז'



חלק הההתחייבותי:
ההטבה לעובד היא בעצם סכום ההתחייבות גם בספרים וגם לצורכי מס.

במענק התחייבותי אין חלק הוני. נוצר הפרש זמני בסכום ההתחייבות,

=2/3*7*4,000*354,66719בסיס המס
0ערך בספרים

354,667הפרש זמני ניתן לניכוי
20%שיעור המס

70,933נכס מס נדחה

הו"צ מסים נדחים ח'
92,267163,200-70,933=

נכס מס ז'

החלק ההוני:
יש לבדוק את הערך הפנימי אשר יותר בניכוי במקרה שיהיה סילוק במכשירים הוניים.

=2/3*7*19*532,0006,000בסיס המס
סכום שכבר הותר בניכוי 

354,667במסגרת המענק ההתחייבותי:
177,333

20%שיעור המס
35,467נכס מס נדחה

לכן יש לבטל את הרכיב ההוני שהוכר בתקופה קודמת  סה"כ ההו"צ שהוכרה בספרים גבוהה מהסכום ההוצאה שנותר לחלק ההוני,
177,333סכום ההוצאה שנותר לחלק ההוני-=2/3*7*429,33392,000סכום ההוצאה שהוכרה בספרים-

קרן הון יתרה משנה קודמת8,000ח'
הו"צ מסים נדחים 38,133P.Nח'

נכס מס נדחה =46,13381,600-35,467ז'

31.12.2013

חישוב ממוצע נתח השוק:
בפועל/צפיממוצעסה"כ מכירות בפועלמכירות של החברה

בפועל20118,48638,57322.00%
בפועל20129,69953,88318.00%
בפועל20139,70651,08419.00%

בפועל27,891143,54019.43%

הואיל והעובדים לא עמדו בתנאי הביצוע אין הבשלה של המכשירים ההוניים.
אין משמעות לכמות העובדים שהמשיכו לעבוד בחברה.

התחייבות ח'
סגירה של ההתחייבות הקיימת=2/3*7*4,000*354,66719

הו"צ שכר ז'

קרן תשלום מבוסס מניות ח'
סגירה של יתרת הקרן=429,333368,000+61,333

הו"צ שכר ז'

מסים:
לכן יש לבטל את כל יתרת המסים הנדחים לא קיימת הטבה לעובדים. כיוון שאין עמידה בתנאי הבשלה,

יש לשים לב כי כל ההשפעה תקבל ביטוי כנגד הו"צ מסים נדחים (אין רכיב הוני כיוון שבוטל בתקופה קודמת).

הו"צ מסים נדחים ח'
106,40070,933+35,467=



נכס מס נדחה ז'



2 שאלה
מהאג"ח שהונפק70%המהווים716,469יתרת ההשקעה באג"ח בספרי איליי עמדה נכון ליום 31.12.2010 על סך

ופטור על הכנסות מריבית שנובעות מניירות ערך אינו מהווה חלק מיתרת ההשקעה אלא הוצאות עמלה2%הסכם עמלות עם הבנק לקניה/מכירה של ניירות ערך בסך
שווי השוק של האג"ח בכל נקודת זמן זהה לערך הנוכחי של האג"ח כולל הריבית שנצברה בצירוף ההצמדה

להלן תנאי האג"ח שהונפקו
01/04/2010תאריך הנפקה

5.0%לארבע שנים31/03/2014לפירעון בתאריך
משולמת פעמיים בשנה ב-30/9 וב-7.00%31/3ריבית שנתית אג"ח

14.49%7.0%כתוצאה מהמשבר הכלכלי ליום 31/12/2010ליום ההנפקה10.25%ריבית שנתית שוק לאג"ח דומה
58,297הוצאות הנפקה

 האג"ח צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע
המדד בנקודות  חודש המדדהמדד בנקודות  חודש המדד

230.0יולי-200.010ינואר-10
מדד תשלום ריבית235.0אוגוסט-10מדד בסיס205.0פברואר-10

240.0ספטמבר-210.010מרץ-10
245.0אוקטובר-215.010אפריל-10

מדד מאזן250.0נובמבר-220.010מאי-10
255.0דצמבר-225.010יוני-10

84מספר תקופות (חצאי שנים) * 2 =
3.50%7%ריבית אג"ח לחצי שנה / 2 =
(1+10.25%)5.00%ריבית שוק לחצי שנה ^0.5 (1+14.49%)7.00%ביום ההנפקה= ^0.5 ביום 31/12/2010=



תקופת ריבית וחצי כעבור 9 חודשים - - הצגה במאזן ביום 31/12/2010
לפי ריבית שוק ביום המאזןבספרי הרוכשת
}716,469השקעה באג"ח X / (1+7%) ^7 + ( X * 3.5%) * [ 1 - 1/(1+7%) ^7 ] /7% } * (1+7%) ^ 3/6 * 250/205 * 70%=

1,000,000Xערך נקוב716,469 =

חישוב הריבית האפקטיבית ליום ההנפקה (כולל השפעת הוצאות ההנפקה)
תמורה מהנפקת אג"ח (ערך נוכחי ליום ההנפקה)

903,0521,000,000 / (1+5%) ^8 + (1,000,000 * 3.5%) * [ 1 - 1/(1+5%) ^8 ] / 5% =
58,297-903,052=844,755בניכוי הוצאות הנפקה

במחשבון פיננסי או בניסוי וטעיה6.00%ריבית שוק לחצי שנה האפקטיבית

תקופת ריבית וחצי כעבור 9 חודשים - - הצגה במאזן ביום 31/12/2010
לפי הריבית האפקטיבית ביום ההנפקהבספרי המנפיקה

כולל ריבית לשלם 1,000,000}1,080,339ערך נוכחי התח' / (1+6%) ^7 + (1,000,000 * 3.5%) * [ 1 - 1/(1+6%) ^7 ] / 6% } * (1+6%) ^ 3/6 * 250/205=
21,34135,000ריבית לשלם * 3/6 * 250/205 =

לא כולל ריבית לשלם 1,058,997ערך נוכחי התח'

הצגה במאזן ביום ההנפקה 
12,643עלות ההשקעה לא כוללת עמלה בסך632,136השקעה באג"ח

מבחינת המשקיע זאת השקעה בנייר ערך ולכן אין משמעות להוצאות ההנפקה
הכנסות הריבית ביום 30/9/2010

28,0851,000,000בספרי הרוכשת * 3.5% * 235/205 * 70% =



עדכון ההשקעה בספרים
716,469יתרת סגירה

632,136יתרת פתיחה
84,333הכנסות מימון

(12,643)+84,333+28,085=99,776סך השפעה ברווח והפסד
הכנסה (הוצאה)

הצגה במאזן ביום ההנפקה 
בספרי המנפיקה

1,000,000אג"ח ברוטו
155,245ניכיון

844,755אג"ח נטו

בספרי המנפיקה עדכון ההשקעה בספרים -
1,058,997יתרת סגירה

844,755יתרת פתיחה
214,242הוצאות מימון

תשלום הריבית ביום 30/9/2010
40,1221,000,000בספרי המנפיקה * 3.5% * 235/205 =

הפחתת ניכיוןריבית לשלםתשלום ריבית
הוצאות 40,122+21,341+214,242=275,706סך השפעה ברווח והפסד -



אינו נדרש לוח הפחתה -

מדדאג"ח נטויתרת ניכיוןהפחתת ניכיוןתשלום ריביתהוצאות מימוןתאריך
01/04/2010155,245844,755205.0
30/09/201050,68535,00015,685139,560860,440235.0
31/12/2010250.0
31/03/200951,62635,00016,626122,933877,067
30/09/200952,62435,00017,624105,310894,690
31/03/201053,68135,00018,68186,628913,372
30/09/201054,80235,00019,80266,826933,174
31/03/201155,99035,00020,99045,835954,165
30/09/201157,25035,00022,25023,585976,415
31/03/201258,58535,00023,5851999,999



מועד א' פתרון מכשירים פיננסיים,

חישוב עודף עלות ברכישה1.1.2010

טיפול עוקבחישוב₪
נתון200,000מזומן
הון20*1000=20,000מניות

ואז ממוין להון3*5000=15,000אופציות נגזר פיננסי, ,31.12.2010 צמוד מדד עד ל -
831.12.2010*300=2,400תמורה מותנית במניות ממוין לפרמיה ב - קרן הון, רכיב הוני, מספר מניות קבוע -

הון30*2000=60,000זכויות שאינן מקנות שליטה

297,400

230000+120000-100000=250,000שווי הוגן של נכסים ב'

47,400מוניטין

250000*60000-0.2=10,000מיוחס לזשמ"ש
37,400מיוחס לבע"מ חברה א'

47,400

Q13/12*5/(120000-100000)=1,000הפחתת עודף עלות רכוש קבוע

Q1המיוחס לזשמ"ש 0.2*(255000-230000-1000)=4,800רווח ב'

Q1'255000-230000-1000=24,000רווח ב
ע"ב אקוויטי תנועה בחשבון השקעה -

235000+2400=237,400י.פ.
Q1 0.8*(255000-230000-1000)=19,200רווחי אקוויטי

256,600
16,600PN-הפסד ממכירה
30*8000=240,000שווי הוגן 31.3

Q2 ראה להלן17,973רווחי אקוויטי
Q3 ראה להלן17,956רווחי אקוויטי

30.9275,930
4,070PNרווחי שיערוך

8000*35=280,000שווי הוגן 1.10

הנפקת אג"ח להמרה על ידי חברה ב'1.4.2010

100000/10=10,000מניות פוטנציאליות

על בסיס דילול שיעור החזקה של א'
לאחר ההנפקה (10000+100000/10)/(8000+10000/10)=45%   מלא,

יש לחשב רווח והפסד מיציאה מאיחוד! ההנחה כי שליטה אינה מתקיימת עוד ויש יציאה מאיחוד.

זח
30*8000=240,000שווי הוגן של השקעה בחברה ב'

חושב לעיל47,400מוניטין
20000-1000=19,000עודף עלות רכוש קבוע

60000+4800=64,800זשמ"ש
נטו חברה ב' 255,000נכסים,

16,600PNהפסד ממכירה

בנוסף -
10000/100000*120000=12,000השקעה באג"ח

12,000מזומן

הקצאה של עודף עלות חדש
₪



240,000"שולם"
255000*0.8=204,000אקוויטי נרכש

36,000

(126000-105000)*0.8=16,800מיוחס לרכוש קבוע
חישוב עודף העלות נעשה ליום ההנפקה ועל כן אין עודפי עלות-לאג"ח להמרה

19,200PNלמוניטין

36,000

הנפקת אג"ח להמרה חברה ב'
ברוטו

PV(0.06,3,5000,100000)-=97,327רכיב התחייבותי
22,673רכיב הוני

120,000

80% על בסיס שיעור החזקה בפועל - חישוב רווחי אקוויטי ברבעון השני,

300000+100000=400,000נכסים  30.6
0.25^1.06*97327-=98,755-אג"ח להמרה

22,673-רכיב הוני אג"ח להמרה

נקודת ראות א' 278,572הון -
255,000הון 31.3

Q2 23,572רווחים
18,85780%חלק א

0.25/4.75*16800-=884-הפחתת עודף עלות

נטו 17,973רווחי אקוויטי,

הנפקת אופציות לחיצוניים על ידי חברה ב'1.7.10

(10000+10000+10000)/(8000+10000/10)=30%שיעור החזקה מדולל חדש

Q3 ישנה השפעה מהותית וטיפול על בסיס שיטת האקוויטי גם ב -

80% על בסיס שיעור החזקה בפועל - חישוב רווחי אקוויטי ברבעון השני,

350000+100000=450,000נכסים  30.9
0.5^1.06*97327-=100,204-אג"ח להמרה

25,000-תקבולים ע"ח כתבי אופציה
22,673-רכיב הוני אג"ח להמרה

נקודת ראות א' 302,123הון -
278,572הון 30.6

Q3 23,551רווחים
18,84180%חלק א

0.25/4.75*16800-=884-הפחתת עודף עלות

נטו 17,956רווחי אקוויטי,

רכישת 75% מהאופציות בשוק1.10.10

(10000+10000+10000)/(0.75*8000+10000/10+10000)=55%שיעור החזקה מדולל חדש

מיום זה ואילך! ההנחה היא כי ישנה שליטה ועל כן יש לאחד את חברה ב'

חישוב עודף עלות ברכישה1.10.2010



חישוב₪
(שווי הוגן) ב' 35*8000=280,000השקעה ב -

3*7500=22,500השקעה באופציות
0.1*(100000-98012*1.18)=1,999השקעה ברכיב הוני אג"ח להמרה
מניות 35*2000=70,000זכויות שאינן מקנות שליטה-

אופציות 0.25*3*10000=7,500זכויות שאינן מקנות שליטה-
אג"ח 0.9*(100000-98012*1.18)=17,989זכויות שאינן מקנות שליטה-

399,988

שווי הוגן של נכסים ב':
350000+100000-100204=349,796הון חשבונאי

20,000עודף עלות רכוש קבוע
PV(0.07,3,5000,100000)*1.07^0.5+100204=2,192עודף עלות אג"ח להמרה

371,988

28,000מוניטין

בגין מניות
24,029PNמיוחס לבע"מ א'
(0.9*0.25+22673*25000+(371988-25000-22673)*0.2)-(70000+7500+17989)=3,971מיוחס לזשמ"ש

28,000

(לא נדרש) פקודת יומן לאיחוד 1.10.2010

זח
ע"ב אקוויטי - 275,930השקעה בחברה ב'

28,000מוניטין
120000-100000=20,000עודף עלות רכוש קבוע

0.9+3971*0.25+22673*0.2+25000*(371988-25000-22673)=95,489זשמ"ש
נטו חברה ב' 350000+100000-100204=349,796נכסים,

0.1*19988=1,999השקעה באג"ח
30000*0.75=22,500השקעה באופציות

2,192אג"ח להמרה
4,070PNרווחי החזקה

399,988399,988
-0

(לא נדרש) מאזן מאוחד 30.9.2010 - נדרש א'

350000+350000-22500=677,500נכסים כספיים
120000+100000+20000=240,000רכוש קבוע

חושב לעיל28,000מוניטין
0.1+1999*100204-2192-118000=0.9*98012-=88,211-אג"ח להמרה

5*25,0005000-התחייבות בגין אופציה
30,000-הון מניות

102,400-פרמיה
604,400-עודפים
95,489-זשמ"ש

הסבר לעודפים:
235000+350000-22500+22500+120000+11800-25000-30000-100000=561,800עודפים נתון סולו

0.8*17973+17956+24000=55,129רווחי אקוויטי שלא נרשמו
12,53016600-4070-הפסדי החזקה/מימוש

604,399

Q4טיפול חשבונאי

נצמח רווח מהחזקה באג"ח שיש לבטלא לחברה א'



חישוב רווח או הפסד מהחזקת האג"ח ברבעון הרביעי

1.2*10000=12,000אג"ח 31.12
11,800אג"ח 30.9

200רווח מעליית ערך שיש לבטל

0.25/4.25*(120000-100000)=1,176חישוב עודף עלות רכוש קבועב

חישוב עודף עלות אג"ח להמרהג

נקודת ראות ב' (0.25-1^1.06)*100204=1,470מימון -
נקודת ראות א' (0.25-1^1.07)*98012=1,672מימון -

202הגדלת הוצאות מימון

שיש לבטלד (4-3)*7500=7,500חישוב רווח מהחזקת אופציות של ב'

Q4ה מנקודת ראות מאוחדת ל - חישוב הרווח של חברה ב'

450000-100204-22673-25000=302,123הון 30.9
2*100=200מימוש אופציות 31.12
100*25000/10000=250תקבולים כ"א שמומשו

48,330רווח
350,902הון 31.12

הון 31.12:
400000+100000=500,000נכסים  31/12
0.75^1.06*97327-=101,675-אג"ח להמרה

25000+250-=24,750-תקבולים ע"ח כתבי אופציה
22,673-רכיב הוני אג"ח להמרה

נקודת ראות א' 350,902הון -

ראות ב' נק' - 48,330רווח רבעון 4
1,176-הפחתת עודף עלות ר"ק

202-הפחתת עודף עלות אג"ח

רבעון 4 46,952רווח,

ביום 31.12.2010 ארעו שני ארועים בחברה א'
יש מיון לקרן הון בסך של:1 קיבוע מנגנון הצמדה של האופציות.

35000=7*5000

נרשם בסולו כנגד פרמיה)2 הנפקת מניות נוספות בגין תמורה מותנית (הנחה -
סך של 300 ₪.

סולו - 31.12.2010 שחזור מאזן ל -

235,000השקעה בחברה ב'
400,000נכסים כספיים

1.2*10000=12,000השקעה באג"ח חברה ב'
7500*4=30,000השקעה באופציות חברה ב'

120,000רכוש קבוע
-התחייבות בגין אופצייה

30000+300=30,300-הון מניות
300+.1-*(100000+35000)=134,700-פרמיה
632,000-עודפים

סולו - 30.9.2010 שחזור מאזן ל -

235,000השקעה בחברה ב'



350,000נכסים כספיים
11,800השקעה באג"ח חברה ב'

120,000רכוש קבוע
25,000-התחייבות בגין אופצייה

30,000-הון מניות
100,000-פרמיה
561,800-עודפים

70,200סך גידול בעודפים
7,500-רווח מאופציות ב'

200-רווח מעליית ערך אג"ח
10% 0.1*(0.25-1^1.07)*98012=167ביטול מימון ביןחברתי -

62,667

חלוקת הרווח בין בעלי המניות לרבעון הרביעי
0.8*62667+46952=100,228בע"מ א'
0.8*9,39046952זשמ"ש

109,619

Q4 תנועה בזשמ"ש

30.9 95,489י.פ.
3,014מימוש  אופציות

9,390רווח
107,893

תרומה של חברה א'

(10000+100)/2100=20.79%שיעור החזקה של NCI עלה ל -

חלוקת מוניטין
79.21/80*24029=23,792לחברה א

NCI4,208
28,000

2400/9900=;24.24%חלק באופציות של המיעוט יורד ל -
7500/9900=75.76%חלק באופציות של א עולה ל -

חישוב קרן הון
2*100=200תמורה שהתקבלה במאוחד

רגע לפני 0.2*95489+46952=104,879זשמ"ש,

רגע אחרי זשמ"ש,
הון ב' 350902*0.2079=72,953חלק בנכסים נטו -

עודף עלות ר"ק 0.2079*(20000-1176)=3,914חלק בנכסים נטו -
עודף עלות אג"ח 0.2079*(2192-202)=414חלק בנכסים נטו -

0.2424*24750=5,999חלק בתקבולים ע"ח כ"א
0.9*22673=20,406חלק בתקבולים ע"ח א"ה

4,208חלק במוניטין
107,893

200מזומן
NCI3,014

2,814קרן הון

מאזן מאוחד 31.12.2010 נדרש א'

800,000נכסים כספיים
120000+100000+20000-1176=238,824רכוש קבוע

28,000מוניטין
0.9*0.25^1.07*98012-=89,716-אג"ח להמרה

30,300-הון מניות



135000-2400+300-=102,100-פרמיה
704,629PN-עודפים
107,893-זשמ"ש
32,18635000-2814-קרן הון

-0

חישוב עודפים יתרת פתיחה
לאחר רכישת ב' נתון, נטו - 3-2400-30000-100000*235000+200000+100000-5000=387,600סך נכסים,

חישוב הון מניות י.פ.
לאחר רכישת ב' 30,000נתון,

ערך נקוב של מניות 1,000-הפחת -
29,000

חישוב פרמיה י.פ.
לאחר רכישת ב' 100,000נתון,

ערך נקוב של מניות 19,000-הפחת -
81,000

ריכוז רווחים לשנה
סה"כNCI'בע"מ א

Q1-Q3 216,8004,800221,600רווחים ל
Q4 100,2289,390109,619רווחים -

317,02814,190331,219

א' חברה של מניות מקנותבעלי שאינן הוןזכויות סך
מניות הוןפרמיההון סה"כעודפיםקרנות

1.1.1029,00081,0000387,600497,6000497,600
2010 לשנת 317,028317,02814,190331,219רווח
עסקים 1,00019,0002,40022,40060,00082,400צירוף

בת חברה ידי על להמרה אג"ח הנפקת
מאיחוד ויציאה

064,800-64,800-

וכניסה מוחזקת חברה של אופציות רכישת
לאיחוד

095,48995,489

עסקים בצירוף מותנית תמורה 3002,1002,400-00תשלום

שאינן זכויות בעלי ידי על אופציות מימוש
שליטה מקנות

2,814-2,814-3,014200

אופציות - מימוש תוספת 35,00035,00035,000קיבוע
30,300102,10032,186704,628869,215107,893977,108

מאזניות יתרות - 30,300102,10032,186704,629869,216107,893977,109בדיקה
0001-1-01-

בהון השינויים על דוח ב' נדרש



של.1 בספרים הערך הינו מסוים נכס לגבי ערך לירידת ההפרשה של המירבי הסכום כלל, בדרך
הוא הנכס של ההשבה בר סכום אם אולם, תהיהשליליהנכס. ערך לירידת שההפרשה הרי ,

בספרים. הנכס מערך גבוהה
הואלמשל בו השימוש ושווי מהימנה, לקביעה ניתן אינו שלו ההוגן שהשווי נכס יש אם :

נובע שליליים, נטו מזומנים תזרימי יניב בנכס המתמשך שהשימוש צפוי כלומר שלילי,
הנכס מערך גבוהה תהיה ערך לירידת ההפרשה ולכן שלילי, הוא הנכס של ההשבה בר שסכום

בספרים.

לאיפוס (מעבר בהתחייבות להכיר וכן לאיפוסו עד הנכס את להפחית יש החשבונאי: הטיפול
אחר. חשבונאות תקן ע"י במפורש נדרש הדבר אם ורק אם בספרים), הנכס של ערכו

(לפילמשל מכביד חוזה יש ולישות במידה :37(IASולהשתמש להמשיך מחויבת היא לפיו

שלו השימוש ששווי למרות להשתמששליליבנכס מפסיקה הייתה היא החוזה (אילולא
בספרים. הנכס של ערכו לאיפוס מעבר בהתחייבות להכיר תידרש הישות בנכס),

ההשבה.2 בר הנכססכום הנכס.של של הכלכלי שוויו את המייצג הסכום הוא
מס' בינלאומי חשבונאות בתקן שנבחר המודל בבסיס העומד של36ההיגיון הנהלה שכל הוא

עבורה ביותר המיטיב הכלכלי במסלול תבחר רווחיה, את למקסם השואפת רציונלית, חברה
החזקתו– או הנכס עלויותמכירת בניכוי ההוגן השווי על עולה בנכס השימוש שווי אם .

משקף, ההשבה בר סכום ולהיפך. בו, להשתמש תמשיך והישות יימכר לא הנכס מכירה,
הישות. הנהלת של החזקתו) או הנכס (מכירת רציונלית השקעה החלטת איפוא,
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