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 המרכז הבינתחומי הרצליה 

 בית הספר למנהל עסקים 

 

 שנת השלמה 
 

 סמסטר א' 

23.12.2022 

 

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

 

 נקודות( 55) 'בחלק 

 

 

 שלומי שוב  רו"ח, :  יםמרצ

 יבגני אוסטרובסקי רו"ח,   
 

 רוני זוכוביצקי רו"ח,  :  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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 (:נקודות 02) 5 מספר שאלה

  2018בשנת    שיווק מוצרי חומרה ותוכנה."( הינה חברה ציבורית ישראלית אשר עוסקת בהחברה )להלן: "  ה 'אלף'חבר

 הקימה החברה את חברה 'גימל' ביחד עם חברה 'בית'. 

לחברה    ש"ח ע.נ.  1בנות    מניות 50,000-לחברה וש"ח ע.נ.  1בנות  מניות    50,000במועד ההקמה הנפיקה חברה 'גימל'  

דירקטורים בחברה 'גימל',   2כי לכל צד תהיה הזכות למנות  'בית'. במסגרת הסכם ההשקעה בחברה 'גימל' הוסכם  

ת הרלוונטיות בחברה 'גימל', וויכאשר במקרה של אי הסכמה בין החברה לחברה 'בית' לגבי החלטות לגבי הפעיל

הונה של חברה 'גימל' כלל הון מניות,   2019בדצמבר    31ליום  .  (א'  הנחהראה/י גם  )לחברה 'בית' יוענק הקול המכריע  

   פרמיה ועודפים בלבד.

'בית'   המאוחדיםלהלן התנועה בזכויות שאינן מקנות שליטה כפי שהוצגו בביאורים לדוחות הכספיים   של חברה 

 : 2020שנת ל

 נתון נוסף ש"ח סעיף

  175,000 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

  ( 250,000) בהפסד הנקי  הזשמ"שחלק 

 1 30,000 רכשהנפקת אופציות 

 2 10,000 הטבה מבעל שליטה

 UP (18,750 ) 2רט"מ 

 3 ( 5,000) דיבידנד 

 4 33,750 בשיעור ההחזקה שינוי

  ( 25,000) 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

 

 נתונים נוספים 

כתבי  ( סדרה א' )להלן: "Callכתבי אופציות רכש ) 1,000'גימל' לחברה , הנפיקה חברה 2020במרץ   31ביום  .1

ש"ח ע.נ. של חברה   1"(. כל כתב אופציה סדרה א' ניתן למימוש מידי למניה רגילה אחת בת  אופציה סדרה א'

ש"ח. כתבי אופציה סדרה א' לא   3, תמורת תוספת מימוש לא צמודה בסך 2025בדצמבר  30'גימל' עד ליום 

 . 2020בדצמבר  31עד ליום  מומשו

 עסקאות בין חברתיות: .2

'גימל' קרקע תמורת    2020באפריל    30ביום   • לחברה  'בית'  ערכה   80,000מכרה חברה  ש"ח אשר 

 ש"ח.  40,000בספרי חברה 'בית' הינו 

של    2020ביולי    30ביום   • גולמי  רווח  בשיעור  מלאי  'בית'  לחברה  'גימל'  חברה    70%.  25%מכרה 

 . 2020בדצמבר  31מומש לחיצוניים עד ליום מהמלאי 

היא   2020בספטמבר    30ביום   • החברה  בספרי  עלותה  אשר  מכונה  'גימל'  לחברה  החברה  מכרה 

 שנים.   5ש"ח. יתרת אורך החיים של המכונה למועד העסקה הוא  120,000ש"ח תמורה  100,000

.  20%ש"ח ברווח גולמי של    80,000באוקטובר מכרה חברה 'גימל' לחברה מלאי אשר עלותו    31ביום   •

 . 2020בדצמבר  31מהמלאי מומש לחיצוניים עד ליום  50%

 הכריזה וחילקה חברה 'גימל' דיבידנד לבעלי מניותיה.  2020באוגוסט  30ביום  .3

 ש"ח.  40,000מניות תמורת  25,000הנפיקה חברה 'גימל' לחברה 'בית'  2020בדצמבר  31ביום  .4

 



 

3 

 

 הנחות 

 'בית' שולטת בחברה 'גימל' ולחברה יש השפעה מהותית על חברה 'גימל'. חברה לאורך כל השאלה .א

 לחברה 'בית' אין חברות בנות נוספות למעט חברה 'גימל'.  .ב

 לחברה ולחברה 'בית' אין מחויבויות משפטיות או משתמעות למימון חברה 'גימל'.  .ג

 יש להתעלם מהשפעת המס.  .ד

 

 נדרש:

בדוחות הכספיים הראשיים של החברה    'גימל' הציגו את התנועה בחשבון ההשקעה של החברה בחברה   .א

 . 2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

כפי שירשמו בדוחות הכספיים הראשיים של החברה    ' גימל' הציגו את חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברת   . ב

 . 2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
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 (:נקודות 18) 6 מספר להשא

הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב ועוסקת בפיתוח,    "(החברה"  להלן:)חברת ריי בע"מ  

 ייצור ומכירת מוצרי מזון לכלבים. להלן נתונים אודות החברה והחברות במוחזקות שלה:

 'וי ג בחברת השקעה

מניות( מהון המניות של חברת ג'וי בע"מ  80,000) 80% החברה( רכשה "מועד הרכישה")להלן:  2021בינואר  1ביום 

ש"ח, והוא כולל הון מניות,   1,800,000  -בשווין ההוגן. ההון של ג'וי למועד הרכישה הסתכם    תמורת(  "ג'וי")להלן:  

ים  מועד הרכישה, תאם שווים ההוגן של הנכסלש"ח.  15מניית ג'וי הינו  שלההוגן  שוויה, זה  למועד.  ועודפיםפרמיה 

 ערכם בספרים למעט האמור להלן:  אתוההתחייבויות המזוהים של ג'וי 

 270,000  תמורת  2015  בינואר   1  ביום  נרכשה  הקרקע"ח.  ש  300,000  הינו  הרכישה  למועד  ההוגן   ששוויה,  קרקע .1

 . 2021"ח ונמכרה לחיצוניים במהלך שנת ש

ש"ח בגינם לא   100,000למועד הרכישה קיימים לג'וי הפסדים עסקיים מועברים לצרכי מס משנים קודמות בסך   .2

הכירה ג'וי בנכס מס נדחה וזאת עקב היעדר צפי להכנסה חייבת מעסק בעתיד הנראה לעין. כתוצאה מרכישת  

.  להעברה  העסקיים  ההפסדים  ואמל  ניצול  אתצופה במועד הרכישה בסבירות גבוהה    החברה,  החברהג'וי על ידי  

 לצרכי מס.  הניצלה ג'וי אל מלוא ההפסדים להעבר 2021בשנת 

  100,000, הינו  2021בדצמבר    31שהסתיימה ביום    שנההכספיים של ג'וי ל  ותיהבדוח  הכנסה  על  יםלפני מסרווח  ה

 ש"ח.

 

 להלן.   'ה נוסף בנתוןכמפורט  ב' פיתוחבאזור   מועדף  כמפעל מעמדה מכוח מופחת  מס לשיעור זכאית'וי ג

 

 בל בחברת  השקעה

  עלות .  2019  בינואר  1  יום( החל ממועד הקמתה ב "בל"מהון המניות של חברת בל )להלן:    60%-מחזיקה ב  החברה

 ש"ח.  150,000  -ב הסתכמהההשקעה בבל 

במסלול    2020  - ו  2019בשנים   מאושר  מפעל  היוותה  ממסבל  בל  פטור  תידרש  דיבידנד  חלוקת  בעת  רק  דהיינו,   .

בתשלום מס חברות שהיה חל אלמלא הפטור )וזאת בהתאם לשיעור מס חברות(, ומקבל הדיבידנד ישלם על היתרה  

של בל השתנה למפעל מועדף לצרכי  מעמדה 2021לאחר מס החברות שיעור מס נוסף שיחול על דיבידנד. החל משנת 

 להלן.  נתון נוסף ה. בדבר שיעור המס החל על מפעל מועדף באזור פיתוח א' ראה פיתוח א'מס באזור 

(. בהתאם לתיקון, תהיה רשאית החברה  "התיקון":  )להלן  הון  השקעות  עידוד  לחוק  74  תיקון  2021נובמבר    בחודש

הודיעה   2021בנובמבר    30. ביום  10%הפטורים ממפעל מאושר בשיעור מס של  לשלם מס חברות מופחת בגין רווחיה  

 .החברה על אימוץ התיקון ובהתאם שילמה את מס החברות המופחת עבור רווחיה הפטורים

 . 2019חילקה בל, לראשונה ממועד הקמתה, דיבידנד בגובה הרווח לאחר מס לשנת  2021בדצמבר  15ביום 

 

 .  2021-2019בל זהה בכל אחת מהשנים  של נקי הרווח
 

 : 2021שהתרחשו במהלך שנת  נוספיםלהלן אירועים 

 החברה לג'וי מכונה המשמשת כרכוש קבוע שעלותה המופחתת בספרי    החברהמכרה    2021באוקטובר    1ביום   .1

נים והיא  ש 3הינה  זה במועדש"ח. יתרת אורך החיים של המכונה  400,000-ש"ח וזאת בתמורה ל 300,000הינה 

 מופחתת בשיטת הקו הישר, ללא ערך שייר.
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למכור את כל מניות בל שברשותה. הנח כי כוונת    החברה, הוחלט בישיבת דירקטוריון  2021בדצמבר    31ביום   .2

  או  רווח  לחברה  התהווה  לא  כי  הניחו .  IFRS 5  -המכירה אינה עונה על הגדרת "מוחזק למכירה" כהגדרתו ב

 .הרלוונטיות התקופות בכל בל בחברת השקעתה בגין אחר  כולל הפסד

 נתונים נוספים: 

  397,960הינו    2021  בדצמבר  31  ביום   שהסתיימה  לשנה  החברה  של  המאוחדבדוח    הכנסה  על  יםלפני מסרווח  ה .א

 ש"ח.

הינה   2021בדצמבר    31על ביאור המס התיאורטי בדוחותיה הכספיים של ג'וי לשנה שהסתיימה ביום    ההשפעה .ב

 "ח.ש  27,000גידול בנטל המס בסך  

על הכנסה בדוח רווח או הפסד   מסים  להוצאות  זהה,  התיאורטי  המס  על, כפי שנכלל בביאור  התיאורטי  המס .ג

 . 2021 בדצמבר 31 ביום  שהסתיימה לשנה בל של

 . 25% הינו החברה על החל חברות מס שיעור .ד

 .בהתאמה, 16% -ו 8% הינם '  ב -ו ' א פיתוח באזורי מועדפות חברות על החלים המס שיעורי .ה

 .מעודףהמתקבל ממפעל מאושר או  10%ממס, למעט דיבידנד חייב בשיעור  ותדיבידנד פטורמ הכנסות .ו

 .20%הון לצרכי מס חייב במס בשיעור של  רווח . ז

החברות  ה  מתוך  המסיםהרכב הוצאות    להלן .ח   2021  בדצמבר  31  ביום  שהסתיימה  לשנהדוחות הכספיים של 

 )בש"ח(:

 

 :ומדיניות חשבונאית  הנחות

 מודדות את הרכוש הקבוע שברשותן בהתאם למודל העלות.  החברות .א

 הרווח החשבונאי לפני מס לבין ההכנסה החייבת. בין נוספים הפרשים אין, בשאלה האמור למעט .ב

 הנפרדים בהתאם למודל העלות.   הכספייםבחברות מוחזקות בדוחותיה  ההשקעהמודדת את  החברה .ג

 למעט אם נאמר אחרת, החברות צופות הכנסה חייבת בעתיד הנראה לעין בכל התקופות הרלוונטיות. .ד

 הוגן. ה ןשוויל בהתאםבחרה למדוד זכויות שאינן מקנות שליטה  החברה .ה

 

 :נדרש

, תוך 2021בדצמבר    31הרכב הוצאות המס בדוח המאוחד של החברה לשנה שהסתיימה ביום    את  הציגו .א

 .נדחים מסיםהוצאות  ו שוטפים סיםהבחנה בין הוצאות מ

 . 2021בדצמבר  31ביאור המס התיאורטי בדוח המאוחד של החברה לשנה שהסתיימה ביום  את הציגו .ב

 

 

 

 

 

 בל חברת 'וי ג חברת נפרד  דוח - החברה 

שוטפים מסיםהוצאות   111,000  ? 23,800 
נדחים מסיםהוצאות   50,000 30,000 - 

 23,800 ?  161,000  מסיםסה"כ הוצאות 
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 (:נקודות 17) 7 מספר להשא

( הינה חברה ציבורית העוסקת במגוון תחומים במישרין ובעקיפין באמצעות  החברה"חברת "סלו" בע"מ )להלן: " 

   :( כדלקמןהקבוצה"חברות בנות ושותפות )להלן: "

 פעילות  מיתחו החזקה  שיעור השותפות /החברהשם 
 ניקיון  - החברה

 אווירה  ומוצרי שעווה נרות 100% אקו חברת

 טואלטיקה  100% סושי חברת

 קוסמטיקה  40% )*(  ייןלדר שותפות
 . IFRS 11-)*( השותפות מהווה פעילות משותפת כהגדרתה ב  

 

  31להלן ביאור על מגזרי הפעילות כפי שהוצג בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  

 : 2019בדצמבר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בלבד.  4)*( בגין נתון  

 

 : נוספים נתונים

של תחומי    התפעוליהרווח  סוקר באופן סדיר את    (CODM  -)ה  התפעוליות הראשי בחברהמקבל ההחלטות   .1

על   השונים  העצמאייםהפעילות  הכספיים  הדוחות  החברות  בסיס  לשיעור  והשותפות  של  התאמה  ללא   ,

את  סוקר    אינו  כמו כן, הוא  סוקר את הנדל"ן להשקעה לפי מודל השווי ההוגן.  CODM-. בנוסף, הההחזקה

שינויים בשווי הוגן של הנדל"ן להשקעה    , )למען הסר ספקשל המגזרים    התחייבויותהו  תפעולייםה  נכסיםה

 . נכללים ברווח התפעולי(

לסקור   CODM-הקבוצה החל ה  של  הפעילות  בתחומילאור שינויים משמעותיים שחלו בסביבה העסקית   .2

 . 2020החל מסוף שנת  יחדנרות שעווה ומוצרי אווירה תחומי הפעילות את 

ש"ח. שיעור    10,000רכשה חברת אקו, מחברת סושי, מלאי של תמציות ריח תמורת    2019  שנת  בתחילת .3

. חברת אקו משתמשת במלאי תמציות הריח לייצור נרות ריחניים. עד לתום  20%נו  הרווח הגולמי בעסקה הי

חברת אקו צרכה את כל מלאי תמציות הריח על מנת לייצר נרות ריחניים.    2019הרבעון הראשון של שנת  

 . 2019רבע ממלאי הנרות הריחניים שיוצרו נמכרו ללקוחות חיצוניים עד לתום שנת 

  הנח )  2021ביולי    1שישולמו ביום    ש"ח  65,000תמורת    מכונה  חברת אקו לחברהמכרה    ,2019  ביולי  1  ביום .4

(. העלות המופחתת של המכונה בספרי חברת אקו למועד המכירה הסתכמה  כי מדובר בתנאי אשראי חריגים

  הקו  בשיטת  מופחתת  והיא  שנים  5  הינואורך החיים השימושי של המכונה ליום המכירה  ש"ח.    45,000  -ב

 
 

 סה"כ התאמות  אחרים קוסמטיקה  ניקיון 

 ?  ?  200,000 600,000 55,000 הכנסות מחיצוניים 

 ?  ?  0 -- -- הכנסות בין מגזריות

 ?  ?  280,000 600,000 55,000 סה"כ הכנסות 

 ?  ?   39,000 150,000 21,200 רווח מדווח 

 ?  ?  ?  2,000 1,000 הכנסות מימון
 ?  ?  12,900 -- ? )*(  מימון  הוצאות

לפני   על  רווח  מסים 
 הכנסה

     ? 

 ?  ?  31,000 15,000 ? )*(  פחת והפחתות 
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חברה  ב  2019  שנת  במהלך  שהיה  היחיד  הקבוע  הרכוש  פריט  היא  המכונה  כי  הנח.  שייר  ערך  ללא,  שרהי

 . 5% הינו להיוון השנתית. שיעור הריבית  ובחברת אקו

 בניין   של  ערכולצדדים שלישיים.    להשכרה  ייעדההיא    אותו  השרוןמשרדים בהוד    בניין  דרליין  לשותפות .5

  השימושיים   חייו  אורך  ויתרת"ח  ש  1,000,000  הינו  2018בדצמבר    31ליום    דרלייןבספרי חברת    המשרדים

- ו  2018  בדצמבר  31. שוויו ההוגן של בניין המשרדים לימים  זניח  הקרקע  ערך,  שנים  20  הינה  מועד  מאותו

 . בהתאמה"ח, ש 1,200,000-ו"ח ש 1,100,000הינו  2019  בדצמבר 31

  31בדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה לשנה שהסתיימה ביום  נמצאה טעות    2020ברבעון השני לשנת   .6

בחברת אקו לא נכלל סכום של   2019. לאחר בירור הטעות נמצא כי ברווח התפעולי של שנת  2019בדצמבר  

 ש"ח בגין הכנסות אחרות. 3,000

מגזרי ליום  להלן נתונים כספיים נבחרים אודות מגזרי פעילות הנכללים במסגרת סעיף "אחרים" בביאור ה .7

 : 2019לדצמבר  31

 מגזר מוצרי האווירה  מגזר נרות השעווה  מגזר הטואלטיקה  

 60,000 85,000 55,000 הכנסות מחיצוניים 
 0 0 ?  הכנסות בין מגזריות

 5,000 15,000 19,000 רווח מדווח 
 5,000 12,000 14,000 פחת והפחתות 

 1,000 11,900 -- מימון הוצאות 
 ? )*(  -- 1,000 מימוןהכנסות 

 . בלבד 4  נתון בגין)*( 
 

נרות השוועה ומוצרי   זוהו המגזרים  2020בדצמבר    31לצרכי עריכת הדיווח המגזרי לשנה שנסתיימה ביום   .8

מגזר הקוסמטיקה וכן  והם הוצגו במסגרת   האווירה  דיווח  בני  אינם  המגזרים,  יתר  דיווח.  בני  כמגזרים 

 "אחרים". 

בכל התקופות, הקבוצה מודדת בדוחותיה הכספיים המאוחדים רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה בהתאם למודל   .9

 העלות.  

 בינואר   31-הדיווח, קרי ב  שנתבוצה נחתמים ומפורסמים כחודש לאחר  של הקהדוחות הכספיים השנתיים   .10

 לשנה העוקבת. 

 יש להתעלם מהשפעת המס.  .11

 
 :נדרש

  כפי שיוצג כמספרי השוואה   2019בדצמבר    31הציגו את ביאור מגזרי פעילות של החברה לשנה שהסתיימה ביום  

 . 2020בדצמבר  31בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

 


