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 !! בהצלחה

 ברירה:   –שאלות רב 

 נקודות( 5) 1.1שאלה מספר 

( את מלוא הון המניות של חברת "הצדדים""( רכשו חברות א', ב' וג' )להלן:  הרכישה  מועד)להלן: "   2020בינואר    1ביום  

, בהתאמה. לצדדים התהוו עלויות עסקה בעת 20%-ו  40%,  40%, כך שהן מחזיקות בה  "חברת מייק"(מייק בע"מ )להלן:  

 רכישת המניות של חברת מייק. חברת מייק עונה להגדרת עסק. 

וונטיות של חברת מייק מתקבלות על פי מסמכי ההתאגדות של חברת מייק נקבע כי ההחלטות לגבי כל הפעילויות הרל

מהון המניות של חברת מייק מקנה זכות   10%- מהקולות. בנוסף נקבע כי כל החזקה ב 70%בדירקטוריון ברוב של לפחות  

 למנות דירקטור אחד. 

 המיוחסות לחברת מייק.  זכויות לנכסים ומחויבויות להתחייבויותלצדדים ישנן 

 

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

 

 :1היגד 

 כהוצאה בדוח רווח או הפסד. 2020עלויות רכישת חברת מייק נרשמו בדוחות הכספיים של הצדדים לשנת 

 נכון  .א

 לא נכון  .ב

 

  :2היגד 

  ייתכן כי חברה ג' הכירה במוניטין בגין חברת מייק בדוחותיה הכספיים הראשיים.  

 נכון  .א

 לא נכון  .ב

 

 :3היגד 

 הניחו כי לחברה ג' ישנה זכות וטו לקביעת התקציב של חברת מייק. 

בהתחייבויות,   בנכסים,  היחסי  בחלקם  הכספיים  בדוחותיהם  יכירו  הצדדים  מייק  חברת  בגין  בהכנסות בהתאם, 

 ובהוצאות.

 נכון  .א

 לא נכון  .ב

 

 :4היגד 

 מהון המניות של חברת מייק.  10%ב', -מחברות א' ו אחת לכלמכרה חברה ג'  2020בדצמבר  31ביום 

 ב' עשויות להכיר ברווח או הפסד בגין הזכויות שהוחזקו קודם לכן על ידן.-בהתאם, חברות א' ו

 נכון  .א

 לא נכון  .ב

 

 

 



 

©  IFRS ינתחומי הרצליה הב שוב, המרכז שלומי  – גלטינקונס 

 

 

 

 

 (נקודות 5) 1.2 מספר שאלה

חברת גבריאל )החל ממועד ב  שולטת  ואשר  נסחרת בישראלה"( הינה חברה ציבורית  החברהחברת עידן בע"מ )להלן: "

והסגר הכבד שהביא   2020עקב מגפת הקורונה שפרצה בשלהי    . (100%  -מ   הניחו כי שיעור ההחזקה בגבריאל נמוך)  הקמתה

לצורך הגדלת יתרות המזומנים שלה.   ות שונותהחליטה גבריאל לבצע פעול  2020עימו בעיה כלכלית במשק, בחודש דצמבר  

התכנס כך,  חברת  דירקטוריון    ולשם  ודירקטוריון  לבחור  החברה  מנת  על  הבאות  באחתגבריאל  )להלן:   מהחלופות 

 :"(ופותהחל "

 ש"ח. 1,000,000תמורת  בלבד לחברה מניות רגילות של גבריאל  10,000הנפקת  – חלופה א'

ש"ח. מניות   1,000,000תמורת    למשקיעים חיצוניים ש"ח ערך נקוב מניות בכורה סדרה א'    1,000,000הנפקת    –  חלופה ב'

 . או להמרה ואינן ניתנות לפדיון 10%בכורה סדרה א' צוברות דיבידנד שנתי בשיעור 

( ש"ח   00,0001,0בסך  ). קרן ההלוואה  אשר תישא ריבית שוקש"ח    00,0001,0בסך    נטילת הלוואה מהחברה  –  חלופה ג'

 שנים. 3תיפרע בתום 

( ש"ח   00,0001,0בסך  )קרן ההלוואה    אשר לא תישא ריבית.  ש"ח  1,000,000ך  החברה בסמ נטילת הלוואה    –  חלופה ד'

 .שנים 3תיפרע בתום 

 

 החלופות הנ"ל.  כל עסקה בגין אוהניחו כי לא יתהוו עלויות הנפקה 

 

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

 

 :1היגד 

 .בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברההון בב' בלבד יביאו לגידול - לופות א' וח, במועד ההנפקה

 נכון  .א

 לא נכון .ב

 

 :2היגד 

בדוחותיה הכספיים המאוחדים של   המיוחס לבעליםההון    יתרתגידול בלבהכרח  תביא  א'    חלופה, השפעת  במועד ההנפקה

 .החברה

 נכון  .א

 לא נכון .ב

 

 :3היגד 

 יוותר ללא שינוי.  בהכרח בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה הון סך ה במועד מתן ההלוואה, ,'גחלופה תחת 

 נכון  .א

 לא נכון .ב

 

 :4היגד 
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ו ב'  במועד   בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה  לגידול ביתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה  יביאו  'ד-חלופות 

 ההנפקה / מתן ההלוואה, בהתאמה. 

 נכון  .א

 לא נכון .ב

 

 (נקודות 5) 1.3 מספר שאלה

 " )להלן:  בע"מ  א'  ובאמצעות  החברהחברה  בעצמה  בישראל  הקמעונאות  בתחום  הפועלת  חברה  הינה  חברות "(  מספר 

 "(.  הקבוצה מוחזקות )להלן: " 

 ואילך: 2019בינואר  1להלן פירוט על ההחזקות השונות בקבוצה, החל מיום 

 חברה ב'. מהון המניות של  80% -החברה מחזיקה ב ▪

 מהון המניות של חברה ג'.  70% -החברה מחזיקה ב ▪

 "(: המענקיםלהלן נתונים אודות מענקי תשלום מבוסס מניות בקבוצה )להלן: "

"(,  אופציות סדרה א'אופציות סדרה א' )להלן: "  2,000למנכ"ל חברה ב'    החברה, העניקה  2020בינואר    1ביום   .1

למניה כל אופציה סדרה א' ניתנת למימוש  .  2023בדצמבר    31וזאת בתנאי שימשיך לעבוד בחברה ב' עד ליום  

 . "(1מענק ש"ח לאופציה )להלן: " 6תמורת תוספת מימוש בסך  החברהש"ח ע.נ. של  1 רגילה אחת בת

ג'  2020ביוני    1ביום   .2 ב' לסמנכ"ל הכספים של חברה  "  100, העניקה חברה  )להלן:  ב'  אופציות  אופציות סדרה 

כל אופציה סדרה ב' ניתנת למימוש  .  2021בדצמבר    31"(, וזאת בתנאי שימשיך לעבוד בחברה ג' עד ליום  'בסדרה  

 "(. 2מענק ש"ח לאופציה )להלן: " 5תמורת תוספת מימוש בסך  החברהש"ח ע.נ. של  1למניה רגילה אחת בת  

אופציות סדרה  אופציות סדרה ג' )להלן: "  50לסמנכ"ל התפעול של חברה ג' ' ג, העניקה חברה 2020ביולי  1ביום  .3

כל אופציה סדרה ש"ח בשנה מסוימת.    2,500,000"(, אשר תבשלנה במועד שבו הכנסות חברה ג' יעלו על סך של  ' ג

לאופציה   "חש  10' תמורת תוספת מימוש בסך  גש"ח ע.נ. של חברה    1' ניתנת למימוש למניה רגילה אחת בת  ג

 "(. 3מענק )להלן: " 

 

 : נתונים נוספים

 יש להתעלם מהשפעת המס.  .1

 אין לחברות הקבוצה מניות פוטנציאליות נוספות, מלבד המענקים. .2

 תחת הנחת דילול מלא, המענקים אינם משנים את הטיפול החשבונאי בחברות הקבוצה, אילולא היו מוענקים. .3

 שהעובדים להם המענקים הוענקו, ימשיכו לעבוד בחברות הקבוצה.חברות הקבוצה צופות בכל רגע נתון  .4

 החברה מודדת בדוחותיה הכספיים הנפרדים את השקעתה בחברות מוחזקות בהתאם למודל העלות.  .5

 

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

 

 :1היגד 

  2020בדצמבר    31הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  יתרת  

 . הוענק לבין מצב בו הוא לא היה מוענק 1תהיה זהה, בין מצב בו מענק 

 נכון  .א

 לא נכון .ב
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 :2היגד 

תשלום מבוסס מניות, הן בדוחות המאוחדים של החברה והן בדוחות המאוחדים של   –  IFRS 2הינו בתחולת    2מענק  

 חברה ב'. 

 נכון  .א

 לא נכון .ב

 :3היגד 

 . 2022במהלך שנת  לראשונהש"ח  2,500,000ידוע כי הכנסות חברה ג' עלו על 

 . 2022גם במהלך שנת  3בהתאם, חברה ג' תכיר בהוצאה בגין מענק 

 נכון  .א

 לא נכון .ב

 

 :4היגד 

זכויות   2,000אופציות סדרה א', תעניק החברה    2,000, כך שחלף הענקת  1, שונו תנאי מענק  2021בינואר    1ידוע כי ביום  

 "(. יתר תנאי המענק נותרו זהים.השינוילעליית ערך מניית החברה בתנאים זהים )להלן: "

של החברה ובדוחות הכספיים    הנפרדים ם  בעקבות השינוי בדוחות הכספיי  2021בינואר    1בהתאם, ההשפעה על ההון ביום  

 המאוחדים של החברה, הינה זהה. 

 נכון  .א

 לא נכון .ב

 

 (נקודות 5) 1.4 מספר שאלה

החברה "( הינה חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.  החברה"  :)להלןה ההסעות  חבר

 עוסקת בתחום ההיסעים. 

, לפיו תחכור החברה "(חברת המבנים"  :)להלןהתקשרה החברה בהסכם חכירה עם חברת המבנים    2020בינואר    1ביום  

עם אופציה לקיצור בשנתיים )באותם   2020ינואר  ב  1שנים החל מיום    4שתי קומות במבנה משרדים בתל אביב לתקופה של  

 "(. 'הסכם החכירהתנאים( )להלן: " 

. 2020בדצמבר    31בדצמבר, החל מיום    31ש"ח אשר ישולמו מידי    500,000תשלומי החכירה השנתיים יעמדו על סך של  

ותה שנה לבין שיעור קבוע התשלומים הנ"ל יעלו בכל שנה, לפי הנמוך מבין שיעור עליית מדד המחירים לצרכן הנמדד בא

 ש"ח בגין שירותי ניקיון מידי שנה.  10,000. בנוסף, החברה נדרשת לשלם סכום של 4%של 

 

 : נתונים נוספים

 חברת המבנים סיווגה את הסכם החכירה כחכירה מימונית. •

 החברה וחברת המבנים לא נשאו בעלויות עסקה בגין הסכם החכירה. •

 המס.  מהשפעת יש להתעלם •

 שיעור הריבית הגלומה בחכירה זהה לכל התקופות, וניתן לקביעה בנקל.   •

 , בהתאמה. 5% -ו 3%הוא  2021 -ו 2020שיעור עליית המדד בשנים  •

 

 סמנו ביחס לכל אחד מההיגדים, האם ההיגד נכון או לא נכון. . בלתי תלויים האחד בשנילהלן מספר היגדים 
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 :1היגד 

כם לחכירת חניון עם צד ג'  הכולל תשלום שנתי קבוע הכולל שירותי אבטחה בהוצאות הניחו כי החברה הכירה, בגין הס

 . 2019משירותי אבטחה בדוח רווח או הפסד בשנת 

 בהתאם, התשלום עבור שירותי הניקיון יוכרו בהכרח כהוצאה בדוח רווח והפסד מדי שנה.

 נכון  .א

 לא נכון  .ב

 

 :2היגד 

נטו בחכירה, בהתאמה , החברה וחברת  2020בינואר    1ביום   יכירו בהתחייבות בגין חכירה ובהשקעה  המבנים בהכרח 

 בסכום זהה.

 נכון  .א

 לא נכון  .ב

 

 :3היגד 

 הניחו כי החברה לא כוללת את התשלום עבור שירותי הניקיון בהתחייבות החכירה בגין חוזה א'.

ביום   לשנה שהסתיימה  הפסד  או  רווח  בדוח  תכיר  הפחת שהחברה  הוצאות  זהות   2021בדצמבר    31בהתאם,  תהיינה 

 . 2020בדצמבר  31להוצאות הפחת שיוכרו בדוח רווח או הפסד לשנה שהסתיימה ביום 

 נכון  .א

 לא נכון  .ב

 

 :4היגד 

, החברה וחברת המבנים  2020בינואר    1הניחו כי האופציה המתוארת בחוזה א', הינה בהחלטת חברת המבנים בלבד. ביום  

 האופציה תמומש.                                                                   מאוד כי  גבוהה ברמה ותצופ

 שנים. 4, התחייבות החכירה בגין חוזה א' בהכרח תכלול תשלומי חכירה בגין 2020בינואר  1בהתאם, ליום 

 נכון  .א

 לא נכון  .ב
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 (:נקודות 5) 2 מספר שאלה

אביב ואשר עוסקת -"( הינה חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתלהחברהחברה א' )להלן: "

  2019בדצמבר    31"(. נכון ליום  הקבוצה ממועד הקמתה בתחום הקמעונאות באמצעות מספר חברות בנות )להלן: "

 : הכספיים המאוחדים  בדוחותיה"( הבאים מגזרי הפעילות)להלן: " הפעילות  מגזריזיהתה החברה את 

 אופנה )כולל פעילות אתר סחר מקוון(;  .1

 ספורט;  .2

 טיפוח; .3

 מוצרי אווירה לבית; .4

 אופנת בית;  .5

 מוצרי תינוקות; וכן  .6

 מוצרי גלישה.  .7
 

סוקר את פעילותם של כל אחד ממגזרי הפעילות    CODM  -, ה 2019בדצמבר    31החל ממועד הקמת החברה ועד ליום  

אופנה )כולל פעילות אתר סחר מקוון( עבורו הוא מקבל מידע כספי מצרפי של   בנפרד זה מזה, למעט מגזר פעילות

מידע כספי נפרד עבור פעילות האופנה ועבור פעילות אתר הסחר   וגםפעילות האופנה ופעילות אתר הסחר המקוון  

 . המקוון. כמו כן, לטענת הנהלת החברה, תוצאות פעילות אתר הסחר המקוון אינן משמשות לקבלת החלטות
 

 שלה הינם:  ברי הדיווח, המגזרים  2019בדצמבר  31בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

 )כולל פעילות אתר סחר מקוון(;  אופנה .1

 ; וכן טיפוח .2

 )מגזרים אלה קובצו(.  מוצרי אווירה לביתואופנת בית   .3

 .IFRS 8 -המתוארים ב  או האיכותיים יתר מגזרי הפעילות לא עלו על הספים הכמותיים

 

שנת   " 2020בתחילת  )להלן:  הקורונה  נגיף  ישראל,  במדינת  וביניהן  בעולם,  רבות  במדינות  להתפשט  החל  משבר , 

הקניונים הקורונה וסגירת  הפרטי  במגזר  פעילות  צמצום  הכוללות  המשק,  על  רבות  הגבלות  הוטלו  בעקבותיו   ,)"

שנת   במהלך  כך,  עקב  חנויות הקבוצה לתקופות ממושכות.  פועלות  בהם  המסחריים  ירידה   2020והמרכזים  חלה 

פנה, טיפוח ואופנת הבית(. משמעותית בהכנסות וברווחי הקבוצה ככלל, ובחלק ממגזרי הפעילות בפרט )ובכללן או

מגזרים בעלי חשיבות מתמשכת   –שאינם אופנה, טיפוח ואופנת הבית    –הנהלת החברה אינה רואה במגזרים האחרים  

. החברה צופה ברמת ודאות גבוהה כי במועד בו היא תשוב לפעילות סדירה, מכירות ורווחי  2020בדצמבר    31נכון ליום  

 קורונה. הקבוצה ישובו למצבם טרם משבר ה

 ת.ז. _________________
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לצד השפעות אלו, הכנסות אתר הסחר המקוון של הקבוצה עלו משמעותית ביחס לשנים קודמות, עקב מעבר לרכישה 

, הקבוצה רואה בפעילות אתר 2020מקוונת בתקופות בהן הקניונים והמרכזים המסחריים היו סגורים. החל משנת  

פוטנציאל צמיחה   משמעותי וזאת לאור העובדה שהיא צופה שגם לאחר חזרתה הסחר פעילות משמעותית בעלת 

לגדול   תמשיך  המקוון  הסחר  אתר  פעילות  הקורונה(  משבר  טרם  קיים  שהיה  למצב  )בדומה  סדירה  לפעילות 

 משמעותית. 

 

 נדרש:

להסביר כיצד משבר הקורונה עשוי להשפיע על ביאור מגזרי הפעילות של החברה, כפי שיופיע בדוחותיה הכספיים 

וכן את הנושאים הבעייתיים והסיבות להם, ככל   2020בדצמבר    31אוחדים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  המ

 . 2019בדצמבר  31וישנם, העולים מביאור המגזרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 
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 (:נקודות 20) 3 מספר שאלה

 "( הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברהבע"מ )להלן: "ה א' חבר

לשנה של החברה    המאוחדיםהתנועה בנכסי ובהתחייבויות המיסים הנדחים, מתוך דוחותיה הכספיים  להלן ביאור על  

 )בש"ח(:  2019בדצמבר  31 שהסתיימה ביום

      

  רכוש קבוע  

הפסדים 
מועברים 
  לצרכי מס

השקעה בחברה  
מוחזקת המטופלת  
לפי שיטת השווי 

 המאזני 
    

        
סים נדחים  ימ ת נכס )התחייבות(יתר

  0  0  לתחילת השנה
 

0 
        

 ( 13,000)   33,600  1,452  שינויים שנזקפו לרווח או הפסד
        

 ( 1,400)   -  ( 5,127)  שינויים שנזקפו לרווח כולל אחר
        

 -   84,000  ( 5,325)  (1צירוף עסקים )ראו נתון 
        

סים נדחים לסוף  ימ ת נכס )התחייבות(יתר
  117,600  ( 9,000)  השנה 

 
(14,400 ) 

        
 

 : "(האירועים)להלן: " 2018-2019להלן נתונים בדבר אירועים שהתרחשו בשנים 

חברה ב'. למועד הרכישה תאם מהון המניות של    90%רכשה החברה  "(  מועד הרכישה)להלן: "  2019  באפריל  1ביום   .1

 האמור להלן: את ערכם בספרים למעטשל חברה ב'  שווים ההוגן של הנכסים וההתחייבויות

ידי חברה -"(. המכונה מופחתת בשיטת הקו הישר, ללא ערך שייר. המכונה נרכשה עלהמכונה מכונה )להלן: " .א

שנים. שוויה ההוגן של המכונה    4-זה אורך החיים השימושיים שלה נאמד ב, למועד  2018בינואר    1ב' ביום  

ש"ח. כמו כן, חברה ב' מטפלת במכונה בהתאם למודל הערכה מחדש,    57,000הינו    2018בדצמבר    31ליום  

, יצרה  במסגרת הקצאת עלות הרכישהבדצמבר. במועד הרכישה,    31לפיו היא מבצעת הערכות מחדש מידי  

ש"ח. המכונה הינה פריט הרכוש קבוע היחידי    1,860ת מיסים נדחים בגין המכונה בגובה  החברה התחייבו

 בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה אשר בגינו נוצרו יתרות מיסים נדחים. 

לצרכי מס  ב'  לחברה  למועד הרכישה, .ב למועד הרכישה,   .יצרה מיסים  חלקםבגין    אשר  הפסדים מועברים 

לאור מגמות שליליות שחלו בענף שבו    ההפסדים המועברים בעתיד הנראה לעין.  מלואהחברה צופה לנצל את  

יתרת הפסדיה מ  80% רק  תנצל  חברה ב'כי    וחברה ב'  צופות החברה  2019בדצמבר    31ליום פועלת חברה ב',  

 המועברים בעתיד הנראה לעין.
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, החליטה החברה למכור 2019בספטמבר  30מהון המניות של חברה ג'. ביום  30%רכשה החברה  2018 בינואר 1ביום  .2

ג' כאשר המכירה צפויה להתרחש במהלך שנת   הרווח הנקי והרווח   2018. במהלך שנת  2021את השקעתה בחברה 

ות  ש"ח, בהתאמה. הרווח הכולל האחר בכל התקופ  6,000- ש"ח ו  59,000הכולל האחר של חברה ג' הסתכמו לסך של  

 ממניות חברה ד', המסווגת לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. 10%-הרלוונטיות נבע מהשקעה של חברה ג' ב

 : נתונים נוספים

 . 25%הינו   החברהשיעור מס החברות, מס רווח הון ומס שבח החל על  .א

 .24% הינו 'ב חברהשיעור מס החברות החל על  .ב

 חברה ב' וחברה ג'.לחברה אין חברות מוחזקות נוספות מלבד  .ג

 דיבידנד בין חברתי פטור ממס. .ד

 

 

 נדרש:

את ההשפעה בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנה   בנפרדהמתוארים לעיל, חשבו    מהאירועיםעבור כל אחד  

 על הנתונים הבאים:  2019בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 ; התיאורטי המסעל  ביאור ▪

 ; וכן הכולל הרווח על בדוח רלוונטייםה הסעיפים ▪

 . )עודפים, קרנות וזכויות שאינן מקנות שליטה( ההון סעיפי יתרות עלהמצטברת ההשפעה סך  ▪
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 תשובות למילוי  דף –  ברירה  רב  שאלות

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

 .בדקנהית לא במחברת או הבחינה טופס גבי על תשובות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 4היגד  3היגד  2היגד  1היגד  

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

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

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

 לא נכון נכון לא נכון נכון לא נכון נכון לא נכון נכון 1.4 שאלה
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 ת.ז. _________________ 


