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 לחלק ב'(  דקות  15-ו שלוש שעות לחלק א' ו דקות 15-שעתיים ושעות ) וחצי  5משך הבחינה:  

 

 נקודות( 55) 'בחלק 

 

 

 שלומי שוב  רו"ח, :  יםמרצ

 יבגני אוסטרובסקי רו"ח,   
 

 קי רו"ח, רוני זוכוביצ  :  ת מתרגל
   

 
 

 הוראות נוספות:

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

 בינלאומיים מתורגמים לעברית. 

 .יש לענות על כל שאלה פתוחה במחברת בחינה נפרדת •

 מחשבון פיננסי. ניתן להשתמש ב  •

 הקרוב.   "חיש לעגל סכומים לש •

 
 
 
 
 

 !! בהצלחה
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 (:תנקודו  22) 4 מספר שאלה

)  ריקיחברת   .1 " ריקי  חברתלהלן: "בע"מ  פועלת באמצעות ישראלית    ציבורית  חברה  נההי "(  החברה" או  אשר 

מגזר  )כולל החברה(  בנפרד  כל אחת מהן  מוחזקות, אשר    ברות חשלוש   דיווחמהווה  בדוחותיה הכספיים    בר 

, חברת אסף תהחל ממועד הקמה  75%  שלר  עוקת בשיהמוחזחברת מנחם    רה,החב :  ים של החברהדהמאוח

של    המוחזקת מיום    60%בשיעור  מיכל  2019  ביולי  1החל  וחברת  מיום    30%  של  בשיעור  המוחזקת,    1החל 

"חדי)להלן    תפמשות  עסקהומהווה    2020בינואר   ל.  "(צההקבו :    אין   קבוצהל ת,  ילוהפע  מגזרי  ארבעתפרט 

 .לות נוספיםמגזרי פעי

ההחלטות .2 הראשי שהתפעוליו  מקבל  הינו  ת  החברה  "ל)חברה  הנכ"ל  מל   CODM  –ה  "(.  CODM  –ה  הלן: 

א  לל   ,לותמגזרי הפעי  לש   (עלות)בהתאם למודל ה  התפעוליים  נכסיםוהפעולי  תהאת ההכנסות, את הרווח    סוקר

 .בהן שיעור ההחזקהל בהתאםכאשר החברות המוחזקות נסקרות , זדמנותיתורווח מרכישה ה ודפי עלותע

שנה ל החברה שלרווח הכולל  ה על המאוחד וחדה מתוךות הרוב,  י מנילבעל  הרווח המיוחס  הרכבפירוט    ןללה .3

 : 2020בדצמבר  31 שהסתיימה ביום

 

 

 

 

 

 

 .(ה')ראו נתון  ש"ח 27,000רווחי אקוויטי בסך כולל הרווח הנקי  (*)

 : 2020בדצמבר   31ום  יל הוצהקברות ל חבשהנכסים יתרות  לגבי נתונים להלן .4

 

 : 2020ר בדצמב 31יום ב ימהלשנה שהסתי קבוצההחברות הכנסות עבור  ניםנתו להלן .5

 

 החברה

ו  1,900,000ורת  תמ   2018בינואר    1ביום    כשנר  אשרמבנה משרדים  חברה  ל .6   ייו השימושיים אורך חאשר  ש"ח 

כי הני  .שנה  20הינו   הקר  חו  זנרכיב  המ  יח.קע  בהתאם  שרדיםמבנה  המודל  מטופל  מחדשל  החברה  .  ערכה 

לעודפים    . קרן הערכה מחדש2018בדצמבר    31, החל מיום  בדצמבר  31  מידידש  ערכה מחמבצעת ה מופחתת 

 של החברה.בנה המשרדים הינו פריט הרכוש קבוע היחידי מ בקצב הפחת.

 

 רת מנחםחב

 . 2017בינואר  1ה ביום מנחם החל ממועד הקמתבחברת  החברה מחזיקה .7

  31ליום    עד.  35%ברווח גולמי של    י קסדות אופנייםמלא  ף אסנחם לחברת  מכרה חברת מ  2020פריל  בא  1  ביום .8

 .חיצונייםל נמכר  מהמלאי 70%  ,2020בדצמבר 

 סעיף ש"ח
 רווח נקי:  

 )*( בדוח הנפרדרווח נקי  400,000
 נחם נקי חברת מ ברווח הרובחלק  420,000
 חברת אסףנקי  לק הרוב ברווחח 166,800

 ( 8)ראו נתון  מלאי רט"מ ( 42,250)
 (9)ראו נתון  לותפי ע עוד חלק בהפחתות ( 36,000)

 רווח כולל אחר 583,333
 סה"כ רווח כולל  1,491,883

  רההחב םחברת מנח חברת אסף יכל מחברת 
 ות נפרדים( ח)דו

 סעיף

 מלאי  - 520,000 354,000 160,000
 לקוחות  200,000 112,000 145,000 66,000

360,000 
 

 ערכוש קבו 2,850,000 750,000 600,000
 בעסקה משותפת קעה שה ?  - - -

  החברה חברת מנחם חברת אסף ל חברת מיכ
 ות נפרדים( ח)דו

 יףעס

120,000 725,000 
 

 נסותכה 800,000 680,000
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 חברת אסף

ביום   .9 הוקמה  אסף  זה  2015בינואר    1חברת  ממועד  ביום    ועוסקת  חשמליים.  אופניים    2019  ביולי  1בייצור 

הון    . למועד הרכישה,גן ההו, המהווים את שווין  ש"ח  540,000  מורתסף תיות חברת אממנ  60%חברה  רכשה ה

ערכם של  ,  בד. כמו כן, למועד הרכישהבלועודפים  הון מניות, פרמיה  לל  כהוא  ו  ש"ח  500,000הינו  חברת אסף  

פניים שערכה ו לאגלים  ה לייצור גלההוגן פרט למכונאת שווים    תאם  חברת אסף  ספריחייבויות בסים וההתנכה

  את   בחרה למדוד  החברה  שנים.  6  הינה  למועד זה  מושיים ויתרת אורך חייה השיש"ח    120,000  הינה  בספרים

 . ההוגן שוויין לפי העסקים ירוףבמועד צ שליטה מקנות שאינן הזכויות

 

 חברת מיכל 

 30%רכשה  במסגרתו  אשר  יים,  חיצונ  עם צדדים  ליטה משותפתכם לשלהסנסה החברה  נכ  2020בינואר    1ביום   .10

 , הון חברת כישהמועד הרלנכון  ש"ח.    90,000תמורת   על אופניים,ייצור אביזרי רכיבה  , העוסקת במיכל   מחברת

 תאם  מיכלברת  חספרי  חייבויות בסים וההתנכערכם של ה  , למועד הרכישה,כן. כמו  ש"ח  350,000יכל הינו  מ

 . ההוגןאת שווים 

 

 : נוספים נתונים

 עת המס. להתעלם מהשפ  יש .א

 כס תפעולי.הינו נ  מוניטיןחו כי ההני .ב

רה של החבהמאוחד  רך החיים השימושיים של כלל הרכוש הקבוע שנכלל בדוח על המצב הכספי  יתרת או .ג

לשיטת הקו הישר  שנים. הח  9הינה    2020בדצמבר    31  ליום רכוש קבוע בהתאם  ערך ברה מפחיתה  ללא 

הנח/ישי הקבוע  כי    יר.  הרכוש  ביוםהכל  קיים  2020בדצמבר    31  קיים  בי  הבוצבק  היה  בינואר    1  ום גם 

 . 2020רכוש קבוע כלשהם במהלך שנת  ו ולא נגרעו פריטילא נרכש, וכן ש2020

 הערכה  במודל  תאשר נמדד   המבניםבמודל העלות, פרט לקבוצת    עכלל הרכוש הקבומודדת את  החברה   .ד

 מחדש.

לפי מודל    הנפרדיםכספיים  בדוחותיה ה  אות משותפותסקובע  קעה בחברות בנותההש  את  חברה מודדתה .ה

 . שיטת השווי המאזני, בהתאמהו העלות

 

 :נדרש

כפי   ספיים המאוחדים(ות הכות ההתאמות לדוח )לרב  2020לשנת    הציגו את הביאור העיקרי על מגזרי הפעילות

   .2020צמבר בד 31הסתיימה ביום לשנה שברה ם של החהמאוחדיבדוחותיה הכספיים שיוצג 
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 (:נקודות 12) 5 מספר להשא

חבר  ,2019בינואר    1  וםבי "  הרווי  תרכשה  הרווי )להלן:  של    80%  "('חברת  הרגילות  המניות  לואיס מהון    חברת 

  חברת הרווי בנוסף, התחייבה    שולמו במזומן באותו מועד.אשר  ש"ח,    1,050,000, תמורת  "(חברת לואיסלן: ")לה

 3-בת לואיס  וח הנקי של חברממוצע הרו, במידה וחברת הרוויש"ח ע.נ של    1מניות בנות    1,200להנפיק למוכרים  

 לימים השווי ההוגן של התמורה המותנית    ."( המותנית  התמורה)להלן: "  ש"ח  500,000יהיה מעל    השנים הקרובות

 בהתאמה.  ,ש"ח 70,000-ו 60,000, 50,000הוערך בסך של  2020בדצמבר  31-ו 2019בדצמבר   31,  2019בינואר  1

ולמועד זה הוא כלל הון מניות,   ש"ח  1,200,000  בסך שלהסתכם    ת לואיסנה של חבר, הו2019בינואר    1נכון ליום  

בלבד ועודפים  נכון  פרמיה  של   ,2019בינואר    1ליום  .  המזוהים  וההתחייבויות  הנכסים  של  בספרים  ערכם  תאם 

לואיסחבר ההוגן.  ת  שווים  הרוויחבר  את  ב  ת  חלקן  לפי  שליטה  מקנות  שאינן  הזכויות  את  למדוד  נכסים בחרה 

  המזוהים נטו.

 ה ראה גם הנח)  , השקיעה חברת לואיס באגרות חוב שנמדדות בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר2019בינואר    2ביום  

 .('ב

  150,000תמורת    ת לואיסנוספים מהון המניות הרגילות של חבר  10%  ת הרווירכשה חבר  ,2019בדצמבר    31ביום  

 .ש"ח
 

חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ביום   נה"( היהחברהלן: ")לה   ת ג'סיקהחבר

. ש"ח 300,000תמורת  חברת הרווימניות רגילות של  40,000החברה  רכשה"( הרכישהמועד )להלן: " 2020בינואר  1

שווים  ת  א  לואיסוחברת    חברת הרוויתחייבויות המזוהים של  הלמועד הרכישה תאם ערכם בספרים של הנכסים וה

 : האמור להלן ההוגן למעט

ההוגן    אשר  הרווית  חברבספרי    מלאי (1 בסך שלשוויו  בספרים  ערכו  על  המלאי    .ש"ח  30,000  עלה  מחזור 

 חודשים.  6הינו ת הרווי בחבר

ערכה בספרים בסך שלשוויה ההוגן    אשר  לואיסת  חברמכונה בספרי   (2 על  אורך   .ש"ח  00075,  עלה  יתרת 

 ללא ערך שייר.  ,קו ישרשיטת השנים והיא מופחתת ב 4רכישה הינה החיים של המכונה למועד ה

 

 )בש"ח(:  2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  הרווית של חבר המאוחדהדוח על השינויים בהון  להלן 
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 : נוספים נתונים

  ש"ח לכל כתב אופציה   2תמורת    סדרה א'  האופציכתבי    20,000הרווי    תהנפיקה חבר  ,2019  בדצמבר  31  ביום .1

ש"ח   1ניתן למימוש מידי למניה רגילה אחת בת    סדרה א'  אופציה  כתב  כל.  "(כתבי אופציה סדרה א')להלן: "

 הרכישה  במועד"ח.  ש  15  בסך  צמודה  לא  מימושתוספת    תמורת  ,2020בדצמבר    30ליום    עדהרווי    תרע.נ של חב

 . 2020בדצמבר  30כתבי אופציה סדרה א' לא מומשו עד ליום  .הרווי רתשל חב אופציה כתבי רכשה לא החברה

ב'  60,000  לואיס  חברת  הנפיקה   ,2020  בינואר  2  יוםב .2 סדרה  אופציה ש"ח    5תמורת    כתבי אופציה  כתב   לכל 

ש"ח   1כתב אופציה סדרה ב' ניתן למימוש מידי למניה רגילה אחת בת    כל.  "('ב  סדרה  אופציה  כתבי)להלן: "

  הרווי   תחברש"ח.    10, תמורת תוספת מימוש לא צמודה בסך  2023בדצמבר    31ע.נ של חברת לואיס עד ליום  

שווין ההוגן של אופציות סדרה ב' .  "י חיצונייםכתבי אופציה סדרה ב' והיתר נרכשו ע  20,000רכשה במועד זה  

 . חברת הרווי לא איבדה שליטה על חברת לואיס עקב הנפקת אופציות סדרה ב'. 2020השתנה במהלך שנת לא 

 .  ש"ח 600,000תמורת  קרקע מבעל השליטה שלה הרווי תרכשה חבר ,2020 במאי 1 יוםב .3

 .דיבידנד לואיס  תוחבר הרווי תהכריזו וחילקו חבר ,2020 בדצמבר 30 יוםב .4

 "ח. ש 1,900,000  תמורתלואיס  תאת מלוא השקעתה בחבר הרווי תמכרה חבר  ,2020 בדצמבר 31 ביום .5

 

 הנחות:

 יש להתעלם מהשפעת המס.  .א

-ו  150,000הינו    2019  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  הרווח הנקי והרווח הכולל האחר של חברת לואיס   .ב

 ש"ח, בהתאמה.  20,000

תיהן הכספיים הנפרדים  בדוחו  2020  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  נקי של כל אחת מהחברות  הרווח ה .ג

 .על פני השנה ש"ח והוא מתפלג באופן אחיד 100,000הוא 

  מתפלג ש"ח והוא    40,000הוא    2020  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  הרווח הכולל האחר של חברת לואיס   .ד

 .על פני השנה אחיד באופן

 ברת הרווי מודדות השקעות בחברות מוחזקות בדוחותיהן הכספיים הנפרדים לפי מודל העלות. החברה וח .ה

 

 
הון מניות  

ש"ח  1
 ע.נ.

 פרמיה

 
תקבולים  
בגין כתבי  

 אופציה

קרן הון  
עסקה  בגין 

עם בעל 
 שליטה 

 
קרן הון  
תמורה  
 מותנית 

קרן  
עסקאות  

עם 
 המיעוט 

הון  קרן 
בגין נכס  

 יפיננס
 עודפים

זכויות  
שאינן 
מקנות  
 שליטה 

 סה"כ

  31יתרה ליום 
 2019בדצמבר 

100,000 20,000 ? - ? ? ? 600,000 137,000 ? 

הנפקת אופציות  
 ע"י לואיס 

- - - - - - - - ? ? 

רכישת קרקע  
 השליטה מבעל 

- - - 400,000 - - - - - 400,000 

פקיעת כתבי  
 אופציה 

- ? ? - - - - - - - 

חלוקת  
 דיבידנדים

- - - - - - - (100,000)  (20,000)  (120,000)  

 200,000 ? ? - - - - - - - רווח נקי 

 40,000 ? - ? - - - - - - רווח כולל אחר

איבוד שליטה  
 על חברת לואיס 

- - - - - - ? ? ? ? 

  31יתרה ליום 
 2020מבר בדצ

100,000 ? - 400,000 ? ? ? ? ? ? 
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 נדרש:

  31  ביוםשהסתיימה    לשנה  החברה  של  הראשייםבדוחותיה הכספיים    שנכללו  כפי,  האקוויטי  רווחי  את  הציגו

 . 2020 בדצמבר
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לניירות ערך בתל אביב    תציבורית הנסחר  תישראלי  החבר  היא  "(החברה"  :)להלן  בע"מ  מאלומהחברת   בבורסה 

  .מערכות שמע לשימוש ביתי פועלות בתחום ייצורו

 :יםנאים הבאבת"( חברה ב'"ב' בע"מ )להלן: התקשרה החברה בשני הסכמי חכירה עם חברה  ,2020בינואר  1ביום 

 הסכם א'

  "( המפעל )להלן: "  םמפעל לייצור טרנזיסטורי חוזה לחכירתבב'  ברה  התקשרה החברה עם ח  ,2020בינואר    1ביום  

אותם  )ב  בשנתייםת חוזה החכירה  הארכל  האופצי. לחברה ישנה  2020בינואר    1החל מיום    שנים  15לתקופה של  

ש"ח.    120,000תיים יעמדו על סך של  חכירה השנה  מים לחוזה, תשלובהתא  ."(אופציית ההארכה)להלן: "  (תנאים

ן  ים האחרונים לביהחודש 12-ב של החברה  EBITDAמדד ך מבין שיעור עליית ים יגדלו בכל שנה לפי הנמוהתשלומ

 .  2020בדצמבר  31בדצמבר בכל שנה, החל מיום  31יום ישולמו בחכירה השנתיים התשלומי   .3%שיעור קבוע של 

   ש"ח. 70,000בגובה  ירהשביצעה לפני חתימה על הסכם החכ ,בגין בדיקת נאותות ,תונשאה בעלוי החברה

  ארכה.  התממש את אופציית ה ברההחכי ודאי באופן סביר  2020 בינואר 1יום ון לכנ

את   החברה תממשאין זה ודאי באופן סביר כי  , בעקבות הרעה במצבה הכלכלי של החברה,  2021בדצמבר    31יום  ל

 . ב'על כך לחברה  היע הודהיא ו כהארהאופציית ה

 

 הסכם ב'

ב'  ,2020נואר  בי  1ביום   משרדים  זהות במבנה    קומות  5לפיו תחכור החברה  בהסכם    התקשרה החברה עם חברה 

של   כולל  "   4,000בשטח  )להלן:  המקוריותהמ"ר  ש  "(קומות  החברהלצורך  עובדי  התקו  .ימוש  ש ירחכפת  ל ה 

  100בסך    ועקב  תמורת החכירה תשלם החברה תשלום שנתי   ."(החכירה פת  תקו )להלן: "  שנים   20המשרדים הינה  

 . ש"ח למ"ר

 . 5% -שיעור של כעל  מדוא עוהו, בנקל שיעור הריבית הגלומה בחכירה ידועה לחברה

  ומות המקוריותקההחכירה של  ת  ופתקשל תיקון להסכם, כך  , הסכימו החברה וחברה ב' ע2020בדצמבר    31ביום  

 . בנקל  לחברה ועוהוא יד 6% ינוהעד זה שיעור הריבית הגלומה בחכירה מוב בשנתיים. תתקצר
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מעובדיה, ולהסב   20%  פיטוריהחברה על    , עקב הרעה במצבה הכלכלי של החברה, החליטה  2021בפברואר    1ביום  

החל מאותו יום החלו .  שלישייםהשכרה לצדדים  צרכי  ל  ,ברההחעובדי  שו את  ששימ  ,שתיים מהקומות המקוריות

  חפש שוכרים לקומות.ורכי הדין של החברה לע

  ובהתאם, נחתמו באותו יום חוזי ההשכרה  םהגיעו עורכי הדין להבנה עם שוכרים רלוונטיי  ,2021פריל  בא  30ביום  

" ג' )להלן:  תשכיר  ."(הסכם  החברה  ג',  להסכם  שללשו  בהתאם  לתקופה  הקומות  את  תמור  12  כרים  ת  שנים, 

   .2022  באפריל 30, החל מיום ש"ח למ"ר 90תי בסך של תשלום שנ

 , והשוכרים נכנסו. בהתאם לתנאי הסכם זבו עובדי החברה את שתי הקומות המקוריות, ע 2021 במאי 1ביום 

 ש"ח.  50,000בסך  בגין שירותי הייעוץ המשפטייםהחברה נשאה בעלויות בגין הסכם ג', 

 

 נתונים נוספים: 

נאמר אלא אם י החכירה הנתונים בשאלה אינו ניתן לקביעה על ידי החברה בנקל, כמ שיעור הריבית הגלום בהס .1

 במפורש אחרת. 

מבר  בדצ  31  -ו  2020בדצמבר    31,  2020בינואר    1של החברה תחת הסכם א' לימים    תשיעור הריבית התוספתי .2

 אמה. בהת  ,4.5% –ו  4%,  3%הינו  2021

 י החכירה.שוניות בגין הסכמרא ותשאה בעלויחברה ב' לא נ .3

 . 5% וינשיעור הריבית הגלומה בחכירה תחת הסכם ג' ה .4

ההוגן .5 חברה    שווי  בספרי  וערכו  המפעל  ו    1,400,000הינו    2020בינואר    1ליום  ב'  של    , ש"ח  1,000,000–ש"ח 

 בהתאמה. 

הוראות    לפיהעלות  בהתאם למודל    ש(י זכות שימו)לרבות נכס  שברשותה  החברה מודדת את כל הרכוש הקבוע .6

IAS 16.  קו בהתאם לשיטת ה  )לרבות נכסי זכות שימוש(  ברשותהכוש הקבוע שרהחברה מפחיתה את כלל ה

 .ישרה

 השווי ההוגן.  למודלבהתאם "ן להשקעה שברשותה החברה מטפלת בנדל .7

  2020בדצמבר    31  -ו  2020ל  באפרי   30,  2020בפברואר    1לימים    ות המקוריותחת מהקומשוויה ההוגן של כל א .8

 בהתאמה. ש"ח,  700,000  -ו ש"ח 740,000,  ש"ח 700,000 עמד על סך של

 התאמה.ב ,שנים 25 -ושנים  20 ינםים והכלכליים של המפעל ושל מבנה המשרדים האורך חייהם השימושי .9

 ת מהשנים.בכל אח  2%וא ה 2021 -ו 2020בשנים  של החברה  EBITDAמדד יית שיעור על .10

 יש להתעלם מהשפעת המס.  .11

 

 

 :נדרש

הית .א את  התוצא הציגו  והסרות  ב'  הסכם  א',  הסכם  של  ג'תיות  שהמתוך    כם  הפסד  או  רווח  החברה דוח   ל 

 . 2021בדצמבר  31-ו  2020בדצמבר  31ימו ביום יתשנים שהסל

ימו ביום יתשנים שהסל   חברה ב'דוח רווח או הפסד של  ה  מתוך  תיות של הסכם א'הציגו את היתרות התוצא  .ב

 . 2021בדצמבר  31-ו  2020בדצמבר  31

ליום   של החברה  הכספי  ל המצבדוח ע המתוך    כם ג'של הסכם א', הסכם ב' והס המאזניותו את היתרות  הציג . ג

 . 2021בדצמבר  31-ו  2020בדצמבר  31
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  2020בדצמבר    31ליום    חברה ב'של    ל המצב הכספידוח עהמתוך    של הסכם א'  המאזניות הציגו את היתרות   .ד

 . 2021בדצמבר  31-ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 


