
 

1 

 

 המרכז הבינתחומי הרצליה 

 בית הספר למנהל עסקים 
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 דקות לחלק ב'(  15-לחלק א' ושלוש שעות ו דקות 30 - ו)שעתיים  דקות 45-שעות ו  5משך הבחינה:  

 

 נקודות( 50) חלק א'

 

 

 שלומי שוב  רו"ח, :  יםמרצ

 יבגני אוסטרובסקי רו"ח,   
 

 רוני זוכוביצקי רו"ח,  :  ת מתרגל
   

 
 

 הוראות נוספות:

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

 מתורגמים לעברית. 

 .נפרדתיש לענות על השאלה הפתוחה במחברת בחינה  •

 . המצורף  התשובות  מילוי  בדףיש לענות על השאלות האמריקאיות  •

 בדף מילוי התשובות המצורף. ותת הפתוח והתיאורטי   ותיש לענות על השאל •

 מחשבון פיננסי. ניתן להשתמש ב  •

 הקרוב.   "חיש לעגל סכומים לש •

 
 

 !! בהצלחה
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 ברירה:   –שאלות רב 

 נקודות( 5) 1.1שאלה מספר 

החליטו חברות א' וב' על הקמת חברה ג' כישות משפטית נפרדת. חברה ג' הוקמה כדי לרכז את פעילויות   2020בינואר    1ביום  

נוספים   5%-מהחזקתה של חברה א' בחברה ג' ו  5%רכשה חברה ד'    2020ביוני    30המחקר והפיתוח של חברות א' וב'. ביום  

 מהון המניות של חברה ג'.   10%ישה חברה ד' מחזיקה מהחזקתה של חברה ב' בחברה ג' כך שלאחר הרכ

 נוספים:  נתונים

 בין חברות א' וב' קיים הסכם לשליטה משותפת על חברה ג'.  •

 לכל החברות יש זכויות לנכסים ומחויבויות להתחייבויות של חברה ג'.  •

 . 3IFRS -חברה ג' מהווה עסק כהגדרתו ב •

 

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

 

 :1  היגד 

במידה וחברה א' תמכור את כל החזקתה בחברה ג' למספר משקיעים חיצוניים, ייתכן כי חברה ד' תידרש למדוד מחדש את  

 החזקתה בחברה ג' וזאת למרות שלא חל שינוי בשיעור ההחזקה שלה בחברה ג'.

 נכון    .א

 נכון לא    .ב
 

 : 2 היגד 

מחברה ב' ותחתום על הסכם הצבעה משותף עם חברה א',   נוספים מהון המניות של חברה ג'  40%במידה וחברה ד' תרכוש  

 ייתכן שחברה ד' תמדוד מחדש את הזכויות שהוחזקו קודם לכן בחברה ג'. 

 נכון     .א

 נכון  לא   .ב
 

 :3 היגד

במידה וחברה ב' תמכור את כל החזקתה בחברה ג' לחברות א' וד'. ייתכן שחברה א' תמדוד מחדש את הזכויות שהוחזקו 

 קודם לכן בחברה ג'. 

 נכון    .א

 נכון  לא   .ב
 

 : 4 היגד 

ואילך לחברות א' ,ב' וד' לא יהיו זכויות לנכסים ומחויבויות להתחייבויות של חברה ג' וההסכם   2021במידה והחל משנת  

ימשיך, ייתכן שחברה ב' תכיר בנכס מוניטין בדוחותיה הכספיים הראשיים בגין החזקתה   'ג   חברה  על   משותפת  לשליטה

 בחברה ג'.

 נכון    .א

 נכון  לא   .ב
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 (נקודות 5) 1.2 מספר שאלה

"(. החברות עוסקות בהקמה ותפעול של  הקבוצהמהון המניות של חברה ב' ממועד הקמתה )להלן: "  80%חברה א' מחזיקה  

וכרטוס בענף התחבורה הציבורית. עובדי הקבוצה מתוגמלים באופן שוטף הן על ידי שכר עבודה והן על ידי  מערכות בקרה  

 מענקי תשלום מבוסס מניות. 

הנהלת הקבוצה קיימה דיונים באשר לתוכנית התגמול העתידית של עובדי הקבוצה. להלן תוכניות    2019לקראת סוף שנת  

 בוחנת הנהלת הקבוצה: תשלום מבוסס מניות ואופן סילוקן אשר

הענקת מניות של  
 חברה ב' 

הענקת מניות של  
 חברה א'

זכויות לעליית ערך מניית  
 חברה ב' הנפרעות במזומן 

 

H T S 'ההענקה תבוצע על ידי חברה א 
P X Y 'ההענקה תבוצע על ידי חברה ב 

 
 :הנחות

אשר יבשיל    חברה ב'הניחו כי בכל התוכניות שפורטו לעיל, הקבוצה מתכוונת להעניק תשלום מבוסס מניות לעובדי   .א

 במידה והעובדים ימשיכו לעבוד בחברה זו. 2019שנים מסוף שנת  3בתום 

 הניחו כי בכל נקודת זמן צפוי שכל העובדים של חברה ב' ישלימו את תקופת השירות.  .ב

 . 2019יות עלה בכל תקופת חתך החל מסוף שנת השווי הוגן של המנ .ג

 יש להתעלם מהשפעת המס.  .ד

 אין חיובים בין חברתיים בגין ההענקות.  .ה

 
. סמנו ביחס לכל אחד מההיגדים, האם 2020ביחס לדוחות הכספיים לשנת  בלתי תלויים האחד בשנילהלן מספר היגדים 

 ההיגד נכון או לא נכון. 
 

   :1היגד 

 יובילו לסיווג המענק כמענק הוני בדוח המאוחד של חברה א'.  Hוהן תוכנית  Xהן תוכנית 

 נכון   .א

 לא נכון   .ב
 

 :2היגד 

תיבחר ובין אם תוכנית  Xההשפעה על ההון ששייך לבעלי מניות הרוב בדוח המאוחד של חברה א' תהיה זהה בין אם תוכנית 

T .תיבחר 

 נכון   .א

 לא נכון   .ב
 

  :3היגד 

 תיבחר. Pתיבחר ובין אם תוכנית    Hההשפעה על יתרת ההון ועל דוח רווח או הפסד של חברה ב' תהיה זהה בין אם תוכנית 

 נכון   .א

 לא נכון   .ב
 

  :4היגד 

תיבחר, ההשפעה על הרווח שמיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח המאוחד של חברה א'  תהיה בהכרח   Sאם תוכנית  

 תיבחר.  Yגבוהה יותר בהשוואה למצב שבו תוכנית 

 נכון   .א

 לא נכון   .ב
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 (נקודות 5) 1.3 מספר שאלה

עוסקת    , והיאבע"מ )להלן: "החברה"( הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב  חברת פופו

בתחום הנדל"ן היזמי הכולל ייזום והקמת פרויקטים למגורים בישראל. חברת נוש בע"מ )להלן: "נוש"( עוסקת גם היא בתחום 

 :חרות גדולה בתחום שוקלת החברה שתי חלופותובעקבות ת 2021של החברה. לקראת תום שנת  ומהווה מתחרה

 (. "חלופה א"ש"ח )להלן:  000000,2,רכישת פעילות הנדל"ן היזמי של נוש תמורת  – חלופה א'

 (. "חלופה ב"ש"ח )להלן:  0001,800,של נוש תמורת  המניותמהון מניות(  10,000) 100%רכישת  – חלופה ב'
 

 : נתונים נוספים

 (."מועד הרכישה")להלן:  2022בינואר  1מועד הרכישה הינו  .1

 )בש"ח(:  2021בדצמבר   31ליום   נוש להלן פירוט הנכסים וההתחייבויות המזוהים של .2

 שווי הוגן  ערך בספרים  סעיף
 100,000 100,000 מזומנים ושווי מזומנים 

 300,000 200,000 רכוש קבוע )משרדים( 
 1,500,000 900,000 וקרקעות למכירה ובהקמה מלאי בניינים, דירות 

 ( 450,000) ( 400,000) הלוואות 
 1,450,000 800,000 נטו  מזוהים נכסים"כ סה

 

 פעילות הנדל"ן היזמי כוללת את כל הנכסים וההתחייבויות המזוהים של נוש.  .3

 .ש"ח 00020,לחברה מתהוות עלויות עסקה בסך  ,מניותברכישת  .4

 החברה בחרה למדוד זכויות שאינן מקנות שליטה במועד צירוף עסקים לפי חלקן בנכסים המזוהים נטו.  .5

 .20%החל על החברות הינו  המסשיעור  .6

 החברות צופות הכנסה חייבת בעתיד הנראה לעין.  .7

 שנים. 10 על פנימפחיתות אותו רשויות המס מכירות במוניטין שנוצר מרכישת פעילות ו .8

 

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

 

 :1היגד 

א בחלופה  בחרה  והחברה  עסק,ובהנחה    'בהנחה  להגדרת  עונה  נוש  הינו    שפעילות  הרכישה  במועד  שיוכר  המוניטין  סכום 

בדצמבר   31בדוח על המצב הכספי של החברה לשנה שהסתיימה ביום  מס נדחה  כן יש להכיר בגינו בהתחייבות  ו  ש"ח  550,000

2022 . 

 נכון  .א

 לא נכון .ב

 :2היגד 

בניינים   ,ר במלאי דירותיש להכיבמועד הרכישה  עונה להגדרת עסק,ובהנחה שפעילות נוש  'בהנחה והחברה בחרה בחלופה א

 . 2022בינואר  1ביום  מיסים נדחים בגינו ליצורוכן יש  1,500,000וקרקעות למכירה בסך 

 נכון  .א

 לא נכון .ב

 :3היגד 

אינה עונה להגדרת עסק, בהכרח לא תהיה השפעה על דוח רווח או הפסד    ובהנחה ונוש  'בהנחה והחברה בחרה בחלופה ב

 המאוחד של החברה במועד הרכישה. 

 נכון  .א

 לא נכון .ב
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 :4היגד 

ש"ח ובהנחה והיא אינה עונה להגדרת עסק, יש להכיר   1,440,000  -בתמורה ל  מהון המניות של נוש   80%בהנחה והחברה רכשה  

 ש"ח.  360,000ביתרת זכויות שאינן מקנות שליטה במועד הרכישה בסך 

 נכון  .א

 לא נכון .ב

 

 (נקודות 5) 1.4 מספר שאלה

רכשה ביתא   2020בשנת   ( החל ממועד הקמתה."ביתא"מחברת ביתא )להלן:    70%-( מחזיקה ב"החברה"חברת אלפא )להלן:  

 מהון המניות של חברה ג'. לחברות אלפא וביתא אין השקעות בחברות מוחזקות למעט האמור לעיל.  80%

 31סתיימה ביום  כפי שנכלל בדוחותיה הכספיים המאוחדים לשנה שה  ביתא( של  "הביאור"  להלן ביאור רכוש קבוע )להלן:

 )אלפי ש"ח(:  2020בדצמבר 

 

 

 
מבנים 

 רכב כלי  מחשבים וקרקעות 

,  ריהוט
 ציוד

 כ"סה ואביזרים
 ח "ש אלפי 

      עלות 
 2,294 681 210 -  1,403 2020 בינואר 1 ליום יתרה

      :השנה במשך תוספות
 270   150 120 רכישות

 95   95  חברה שאוחדה לראשונה 
 21    21 הערכה מחדש 

      
      :השנה במהלך גריעות

 (100)    (100) העברה לנדל"ן להשקעה 
 (187) (187)    מימושים 

      
 2,393 494 210 245 1,444 2020 בדצמבר 31 ליום יתרה

      
      שנצבר פחת

 (569) (260) ( 70) -  (239) 2020 בינואר 1 ליום יתרה
      :השנה במשך תוספות

 (213) ( 52) ( 70) ( 51) ( 40) פחת 
      :גריעות במהלך השנה

 76    76 העברה לנדל"ן להשקעה 
 37 37    מימושים 

      
 (669) ( 275)  (140) ( 51) (203) 2020 בדצמבר 31 ליום יתרה

      
      

 1,724 219 70 194 1,241 2020 בדצמבר 31 ליום נטו, קבוע רכוש

      

 1,725 421 140 - 1,164 2019 בדצמבר 31 ליום נטו, קבוע רכוש
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 נתונים נוספים: 

ש"ח המהווים  120,000, מכרה החברה לביתא מבנה שהחזיקה לצורך עליית ערך הונית, תמורת 2020בינואר  1ביום  .1

 את שוויו ההוגן. המבנה משמש את ביתא כמבנה הנהלה.

 מודדות רכוש קבוע לפי מודל העלות. החברה וביתא  .2

 החברה וביתא מודדות נדל"ן להשקעה לפי מודל השווי ההוגן. .3

 יש להניח שברכישה ומכירה של נכסים קבועים לא שולמו עלויות עסקה.  .4

 יש להתעלם מהשפעת המס.  .5

 

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

 

 :1היגד 

, תופיע תוספת כחלק  2020בדצמבר    31לשנה שהסתיימה ביום    החברהבביאור רכוש הקבוע בדוחות הכספיים המאוחדים של  

 ש"ח בעקבות מכירת המבנה לחברת ביתא.  120,000מיתרת "מבנים וקרקעות" בסך 

 נכון  .א

 לא נכון .ב

 :2היגד 

תהיה שונה במידה וחלף מכירת   2020בדצמבר    31לשנה שהסתיימה ביום    החברהההשפעה על דוח רווח או הפסד המאוחד של  

לחב וביתא  המבנה  לצדדים שלישיים תמורת שוויו ההוגן  מוכרת את המבנה  )המתוארת מעלה(, החברה הייתה  ביתא  רת 

 הייתה רוכשת את המבנה מצדדים שלישיים תמורת שוויו ההוגן )יתר הנתונים נותרו זהים(.

 נכון  .א

 לא נכון .ב

 :3היגד 

" בביאור, תופיע בהכרח בסכום זהה בביאור הרכוש הקבוע בדוחות הכספיים המאוחדים  לראשונה  שאוחדה  חברההשורה "

 . 2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  החברהשל 

 נכון  .א

 לא נכון .ב

 :4היגד 

" השורה  כי  " להשקעה "ן  לנדל  העברהידוע  )להלן:  להשקעה,  לנדל"ן  קבוע  רכוש  של  סיווג  משינוי  נבעה  בביאור  שינוי " 

, בהכרח יוכר 2020בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום    החברה"(. בהתאם, בדוח על הרווח הכולל האחר המאוחד של  הסיווג

 ש"ח בגין שינוי הסיווג.  21,000רווח כולל אחר בסך 

 נכון  .א

 לא נכון .ב
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 (:נקודות 5) 2 מספר שאלה

קומות   10  מחברה ב'  החברה  תשכורעם חברה ב' בהסכם לפיו    "(החברהחברה א' )להלן: ", התקשרה  2018בינואר    1ביום  

 12הינה    הקומות  10תקופת החכירה של    .מ"ר לצורך שימוש עובדי החברה  5,000בשטח כולל של  בהרצליה  במבנה משרדים  

הינו    שנים פי ההסכם,  .  שנים  50ואורך החיים הכלכלי של מבנה המשרדים  ב'  תמורת החכירה תשלם החברהעל   לחברה 

, כאשר  לחברה יש את היכולת להכווין את השימוש בקומות למשך תקופת השכירות ש"ח למ"ר  120תשלום שנתי קבוע בסך 

 לרבות אפשרות של השכרת הקומות לצד ג'.  

 , בעקבות פרוץ משבר הקורונה, נקלעה החברה לקשיים כלכליים וכתוצאה מכך החליט דריקטוריון החברה2020במהלך שנת  

הקומות   10-של חלק ניכר מעובדיה. כפועל יוצא, הנהלת החברה החליטה שבעת הנוכחית אין לה שימוש יותר בפיטורים  על  

 המושכרות מחברה ב' ולכן היא החליטה לחפש שוכרים אחרים לקומות. 

הקומות במבנה המשרדים בהרצליה   10לפיו חברה ג' תשכור את    ,' גחברה  על הסכם עם  החברה    חתמה ,  2020בדצמבר    31ביום  

 ש"ח למ"ר.     125שנים תמורת תשלום שנתי של  3מהחברה לתקופה של  

 נדרש:

עם חברה ג', במועד החתימה    ההסכם  בגין  החברה  של  יםבדוחות הכספי  הנדרש  הטיפול החשבונאי  חווה דעתך לגבי .א

 בהתבסס על התקינה החשבונאית הרלוונטית. על ההסכם ובתקופות עוקבות? נמק/י תשובתך 

ש"ח    125תמורת תשלום שנתי של    שנים  9  של  לתקופה  היה'  ג  חברה  עם  שנחתם  ההסכם  אם  תשובתך  תשתנה  כיצד .ב

 . הרלוונטית   החשבונאית התקינה על בהתבסס תשובתךי /נמק למ"ר? 

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________ __

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ ____

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ ______

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________ ________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ __________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________ ____________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ ______________ 

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ת.ז. _________________
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_____________________________________________________________________ _________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ ___________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ _____________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ ________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________ __________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ ____________________________

 ______________________________________________________________________________________ 
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  (:נקודות 5) שאלת בונוס – 3 מספר שאלה

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

 הקמתה בתחום הנדל"ן המניב. 

קומות לטובת השכרתו בשוק החופשי   30החליטה החברה לרכוש במשותף עם חברה ב' בניין משרדים בעל    2015בינואר    1ביום  

שווי הבניין. על מנת לרכוש את המבנה הקימו החברה וחברה ב' שותפות )להלן:  ועל מנת ליהנות מעליות ערך עתידיות של  

"(, הנח/י כי לחברה ולחברה ב' יש שליטה משותפת על השותפות ושהשותפות עונה להגדרת "פעילות משותפת"  השותפות "

 .  IFRS 11-בהתאם ל

מוחזק באופן משותף בידי החברה וחברה ב' )באמצעות  על פי הסכם חוזי אשר נחתם בין החברה לחברה ב', הבניין בכללותו  

הבניין    2020בדצמבר    31עד ליום  ולאף אחת מהן אין זכות בלעדית לאף חלק ממנו )לרבות לאף אחת מהקומות(.   השותפות(

 בכללותו הושכר לצדדים שלישיים. 

הקומות של הבניין    30ות מתוך  קומ  12החברה התקשרה בהסכם עם השותפות לפיו החברה תשכיר    2020בדצמבר    31ביום  

"(. הנח/י ההסכםמיליון ש"ח בשנה וזאת לטובת שימוש הקומות כמטה החברה )להלן: "  10שנים עבור    10למשך תקופה של  

הקומות למשך תקופת השכירות, אורך החיים הכלכלי של המבנה   12כי ההסכם מקנה לחברה את הזכות לשלוט בשימוש של  

 ם. ביום חתימת ההסכם נכנסו עובדי החברה לקומות שהושכרו והוא החל לשמש כמטה החברה.שני 10- גבוה משמעותית מ

 

 נדרש:

מה לדעתך צריך להיות הטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים הראשיים של החברה בגין ההסכם? נמק/י תשובתך בהתבסס  

 על התקינה החשבונאית הרלוונטית. 

 

______________________________________ ________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ____________________________________ __________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

__________________________________ ____________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ________________________________ ______________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

______________________________ ________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

____________________________ __________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 __________________________ ____________________________________________________________

 ת.ז. _________________
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 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________ __

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ ____

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ ______

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ _________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ___________

 ______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ת.ז. _________________ 
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 (:נקודות 20) 4 מספר שאלה

 "( הינה חברה ציבורית ישראלית אשר עוסקת בתחום הגיימינג. החברה' )להלן: " 456חברת '

הון' )להלן:  -של חברת הגיימינג הידועה 'ג'י  מהון המניות   70%  "( רכשה החברההרכישה  מועד)להלן: "   2020בינואר    1ביום  

ע"י בעל מניות יחיד אשר השקיע במועד  2017בינואר  1הון הוקמה ביום -ש"ח במזומן.  חברת ג'י 456,000"( תמורת הון- ג'י"

  הון -ג'י  בגין חשד להפרת זכויות יוצרים.   הון -י׳גתביעה כנגד    החברההגישה    2019במהלך שנת  ,  . בנוסףש"ח  200,000  הקמתה

. למועד הרכישה  נמוכיםה להתממש ים להערכת יועציה המשפטיים סיכוילא הכירה בהפרשה בגין התביעה הנ״ל, שכן בהתא

   .ש״ח 30,000-הוערך השווי ההוגן של התביעה ב

 : 2021הון' לשנת -דוחות הכספיים של חברת 'ג'יה מתוךשינויים בהון  על הדוח הלהלן 

 סעיף
  הון

 מניות 
 פרמיה 

  הון קרן

(9IFRS ) 

  הערכה קרן

 מחדש
 "כסה עודפים

 365,025 140,000 25,025 - 190,000 10,000 31.12.2019ליום יתרה 

 ?  ?     משחקים אולם שערוך

 ?   ?    בייוק'-'סאיב השקעה שערוך

 80,000 80,000     השנה  רווח

 ? 220,000 ? ? 190,000 10,000 31.12.2020יתרה ליום 

 15,000   11,550   בייוק'-'סאיב השקעה שערוך

 25,025  25,025    משחקים אולם שערוך

 ( 40,000) ( 40,000)     ששולם  דיבידנד

 149,757 149,757     השנה  רווח

 ? 329,757 ? ? 190,000 10,000 31.12.2021יתרה ליום 

 

 נתונים נוספים 

 הון: -במועד הרכישה זוהו עודפי העלות הבאים בחברת ג'י .1

 . 2020. המלאי מומש ברבעון הראשון של שנת ש"ח 20,000-ששוויו ההוגן עלה על ערכו בספרים ב –מלאי  .א

ג'י  –רכוש קבוע   .ב אשר שוויו   ש"ח,  200,000תמורת    הון אולם משחקים שנרכש במועד הקמת החברה-לחברת 

שנה, רכיב   17  הינהש"ח. יתרת אורך החיים של האולם למועד הרכישה    210,000ההוגן למועד הרכישה עמד על  

הערכה מחדש כאשר הערכה מחדש מבוצעת    לפי מודלהון מודדת את אולם המשחקים  -הקרקע זניח. חברת ג'י

הון לשנות את מדיניות  -החליט הדירקטוריון של ג'י  2020בדצמבר    31ביום  בדצמבר.    31אחת לשנתיים ביום  

  ו שנה, זאת עקב שינויים במחירי הנדל"ן שחלו בהשפעת משבר הקורונה )רא ל  אחתהשערוך ולבצע הערכה מחדש  

   .ש"ח 200,000הינו  2020בדצמבר  31ליום  (. השווי ההוגן של האולםב'-ות א' והנח

  31ש"ח. נכון ליום    70,000בייוק' תמורת  -מהון המניות של חברת 'סאי  10%הון  -רכשה חברת ג'י  2020ביוני    30ביום   .2

של החברה הינה    י המאוחדבדוח על המצב הכספבייוק'  -'סאיבגין ההשקעה במניות  , יתרת קרן ההון  2020בדצמבר  

 ש"ח.  5,390

שנים,   10מצד ג' לתקופה של    מבנה משרדיםחתמה החברה על חוזה, שלא ניתן לביטול, לחכירת    2021בינואר    1ביום   .3

בסך   שנתי  תשלום  מיום    60,000בעבור  החל  החכירה, שילמה .  2021בדצמבר    31ש"ח  חוזה  על  החתימה  במועד 

שיעור הריבית השנתי הגלום  ש"ח ליועצים משפטיים עבור עריכת חוזה החכירה.    5,000ל  החברה שכר טרחה בסך ש

 .5%חברה הינו , שיעור הריבית התוספתי של ה4%הינו בחכירה 
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בדצמבר    31שנים. ליום    6החליטו החברה והמחכיר לקצר את חוזה החכירה לתקופה של    2021בדצמבר    31ביום   .4

 ושיעור הריבית הגלום בחכירה אינו ידוע לחברה.  6%שיעור הריבית התוספתי של החברה הינו  2021

 ש"ח.  250,000עמדה על   2019בדצמבר  31ליום  הראשיים של החברהיתרת העודפים בדוחות הכספיים  .5

על    2021-ו  2020  בדצמבר  31ה שהסתיימה ביום  לשנבדוחותיה הנפרדים  הרווח של החברה   .6 ו  70,000עמד    - ש"ח 

 . )הסכם החכירה( 4-ו 3יישום נתונים נוספים לפני השפעת  והינו ש"ח, בהתאמה 80,000

 

 הנחות 

ג'י .א הון, כך שאין הבדל בין המדיניות החשבונאית של שתי  -החברה החליטה לאמץ את המלצת הדירקטוריון של 

 האמורות.  לאורך כל התקופותהחברות 

 קרן הערכה מחדש מועברת לעודפים בעת מימוש הנכס. .ב

ש .ג ההוגן  בשווי  חלקן  לפי  העסקים  צירוף  במועד  שליטה  מקנות  שאינן  זכויות  למדוד  בחרה  הנכסים  החברה  ל 

 המזוהים נטו.

סעיף רכוש   את  להציג בנפרד בדוח על המצב הכספי  לחברה אין רכוש קבוע נוסף מלבד האולם. כמו כן, היא נוהגת .ד

 סעיף נכס זכות שימוש בגין חכירה. וקבוע 

 החברה בחרה למדוד את ההשקעה בחברה הבת בדוחותיה הכספיים הנפרדים לפי מודל העלות.  .ה

 .23%ברות הינו שיעור המס החל על הח .ו

 

 

 נדרש:

 : 2021 בדצמבר 31ליום '  456הסעיפים הבאים בדוח על המצב הכספי המאוחד של חברת 'הציגו את  

 מוניטין  .א

 רכוש קבוע .ב

 IFRS 9קרן הערכה מחדש + קרן הון  –נות הון קר . ג

 נכס זכות שימוש  .ד

 התחייבות בגין חכירה  . ה

 עודפים . ו
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 תשובות למילוי  דף –  ברירה  רב  שאלות

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

 .תיבדקנה לא במחברת או הבחינה טופס גבי על תשובות
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 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


