
   18-10-44644פר"ק          בבית המשפט המחוזי
               יפו-אביב-תל

                   

   כ"מלון סוהו אילת"הידוע רוכשי הזכויות ביחידות בנכס הודעה על כינוס אסיפת 

עבודי( מיום -יפו )כבוד השופטת איריס לושי-אביב-בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בתל

מתכבד עו"ד גיא גיסין, המפרק הזמני לחברת סוהו אילת השקעות בע"מ )בפירוק  18.11.2018

"( בעל התפקידזמני( והמנהל מיוחד לחברת הים האדום ניהול מלונות בע"מ )בפירוק( )להלן: "

האסיפה תתקיים בבית ציוני  .הזכויות ביחידות בנכסוס אסיפה של רוכשי להודיע על כינ

 .9:00בשעה  12.12.2018אביב, ביום ד', -, תל26אביב(, ברח' אבן גבירול -תל ZOAאמריקה )

 בקשר עם ניהול הנכס המציעים השוניםעל ידי ההצעות אשר הוגשו  יוצגובמסגרת האסיפה 

, (www.gissinlaw.co.il: מפורסמות באתר משרדו של בעל התפקיד בכתובת שהתקבלוהצעות ה)

 .לאישור בית המשפט תהא כפופה, אשר ותערך הצבעה לצורך בחירת חברת ניהול כאמור

לבקשת באי כח של בעלי זכויות שפנו אל בעל התפקיד, במסגרת האסיפה יועלו להצבעה כמו כן, 

וככל ויוחלט , "(הנציגות)להלן: " לרוכשי הזכויות נציגות קבועהבקשר עם מינוי  הצעות החלטה

רוכשי זכויות אשר מעונינים לשמש  על מינוי נציגות, יבחרו חברי הנציגות מבין רוכשי הזכויות.

 יום האסיפה. קלבעל התפקיד טרם בכתב מתבקשים להודיע על כך  ,כחברי נציגות

   יחידות.ב י הזכויותרוכשהתייצבותכם חשובה לטובתכם, ולטובת כל 

, בפקס 03-7467777בעל התפקיד בטלפון  ימשרדללשאלות הבהרות ובירורים נוספים ניתן לפנות 

 .office@gissinlaw.co.ilובדוא"ל  7467700-03

 

 גיא גיסין, עו"ד  

 )בפירוק זמני(המפרק הזמני לחברת סוהו אילת השקעות בע"מ  

 לחברת הים האדום ניהול מלונות בע"מ )בפירוק(מנהל מיוחד  
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  הצעת ניהול

ד מימון עו"
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Maimon Avitan, Adv & Notary 

Ezra-Lior Kadoorie, Adv 

Dani Reznikov, Adv 

Emuna Balulu, Adv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ונוטריון מימון אביטן, עו"ד
 ליאור כדורי, עו"ד-עזרא

 דני רזניקוב, עו"ד
 אמונה בלולו, עו"ד

Maimon Avitan 

Law Office & Notary 

 

 מימון אביטן  
 עורכי דין ונוטריון משרד 

 

 
 

 

 5252007(, רמת גן 53, מגדל משה אביב )קומה 7רחוב ז'בוטינסקי 
    03-7267401. פקס: 03-7267400טל:               

Moshe Aviv Tower (53rd Floor), 7 Jabutinsky St., Ramat-Gan , Israel  
                          Tel: 972(3)7267400. Fax: 972(3)7267401  

                Web: www.maimonavitan.com      E-mail: mxa@maimonavitan.com 

 

 

 :DATE 2018נובמבר  29חמישי  יוםתאריך: 
    

 
 לכבוד

 , עו"דמר גיא גיסין
 )בהקפאת הליכים( סוהו אילת השקעות בע"מלחברת  מפרק הזמני
 , 38Bרח' הברזל 

  office@gissinlaw.co.il  :באמצעות דואר אלקטרוני                תל אביב
 

        ,נכבדי

 מלון סוהו אילת הנדון:

 :כדלקמן ,ךלפנות אלי הריני יחד עם עו"ד דוד רייכרט ואח', ,18122.1.ביום בהמשך לפגישתנו במשרדך 

דות יבמסגרתו מוזמנים בעלי היחבקשר עם הנכס שבנדון )אבקשך לכלול במסגרת הפרסום שאתה מבצע  .1

בעלי  5יועמדו לבחירה הנ"ל פה ימועד האסמר כי באשי ,, לכלול סעיף נוסף בפרסום(לבחור בחברת ניהול

  .נציגות מטעם בעלי היחידות ייחידות לתפקיד חבר

 בנוסף לאמור, אבקש להגיש להלן הצעה לניהול הנכס, כדלקמן: .2

 .בעלי היחידותומניותיה יוחזקו על ידי  -ניהול  חברתשיתפקד כ -יוקם תאגיד  .א

 יה בחברה.לכל בעל יחידה תוקצה מנ   .ב

 בחברה. םות יהיו גם דירקטוריחברי הנציג   .ג

החברה תקבל את כל ההכנסות שייווצרו מהפעלת המלון, ותשלם את כל ההוצאות מתוך ההכנסות, לרבות    .ד

 ."בספקים וכיו ,שכר עובדים, ציוד

"ב( שימור ציוד וכיו ,סכום שיקבע על ידי דירקטוריון החברה )לצרכי קרן פחתניכוי היתרה שתישאר, ב .ה

 .כדמי שכירות ידותתחולק לבעלי היח

 החברה תעבוד על מתכונת של ניהול במחיר עלות בלבד.  .ו



  Maimon Avitan Law Offices & Notary מימון אביטן משרד עורכי דין ונוטריון
 

 

 

 

על פי הצעתו  ,BDOירמת תבצע על ידי רואה החשבון גיא מלר, מפיהטיפול החשבונאי והפיננסי של המלון    .ז

 .ש"ח לחודש 15,000, בסכום של הרצ"ב

    רקטוריון החברה.תפעול המלון יבוצע על ידי מנהלת המלון ועבודתה תבוקר על ידי די  .ח

עבור שירותי ניהול של צד שלישי וכך  מיליון ש"ח בשנהכחצי סכום של בעלי היחידות  כובדרך האמורה, יחס .3

 . היחידות תמורה מקסימליתבעלי תתקבל בידי 

רואה מקום לשיפורה אתה מוזמן להציג רעיון  והנךמדובר בהצעה כללית לטובת בעלי היחידות וכמובן ככל  .4

 .לתיקון

 

 

 

 

 ,ובב"ח בכבוד רב             
 

 , עו"דמימון אביטן            
 משרד עורכי דין -מימון אביטן    

 
 



והנהלת חשבונותהצעת מחיר למתן שירותי ביקורת 
מלון סוהו

2018נובמבר 



2עמוד 

לכבוד

אביטןמימון ד "עו

אופירר איתי "ד

יעקבומר דגן 

מלון סוהו

שלום רב

..בפגישתנושסיכמנוכפישירותיםלמתןהצעהעבורכםלהגישהאפשרותעלמודיםאנו

מהווההנכוןהצוותבניית.הלקוחודרישותצרכילכלכוללכיסוילספקמיועדתהאפטזיוBDOידיעלשנבנתההשירותמתודולוגיית

.הלקוחשלהרצוןושביעותהשירותלהצלחתהבסיסאת

גבוההשירותמרמתליהנותללקוחולאפשרהעבודהתהליךאתלפשט,מוספיםערכיםלספק,לטעויותחשיפהלמנועבכדי

מולבפירמההיחידותכללשלפעילותןאתומתאםהצוותכראשהמשמשבכירשותףממניםהאפטזיוBDO-באנו,ואיכותית

.הלקוח

והאחראיהבכירהגורםהינוהשותף.הנדרשתההתקשרותלצורךהמתאיםהספציפיהצוותאתבוניםאנוההתקשרותבטרם

.הלקוחשלהמלאהרצונולשביעותוזאתהרלוונטייםבתחומיםהצוותמאנשיאחדכלאתולנהללהפעיל

BDOהחשבוןרואימשרדבבחירתההבדלאתיוצריםמספקיםשאנוהבאיםהאלמנטיםכימאמינההאפטזיו:

הפירמהשותפימצדהחברהבפעילותגבוההמעורבות;

רשתבמשרדיהרלוונטייםלגורמיםפנייהבאמצעותאוהפירמהשותפימצדשוניםבנושאיםמוחותוסיעורצמודליוויBDO

;בעולם

הלקוחלצרכיאישיתהמותאםואיכותימהירמענהמתן;

זמניםבלוחותעמידה;

הביקורתותפיסתהצוותלהעשרתהתורםחברתךובגודלהפעילותבתחוםחברותבליווירבותשניםשלניסיון;

הפרקעלשעולותשונותבסוגיותמהירתגובהזמן;

הלקוחפעילותבמגזרומעמיקממוקדוידעמיסויית,רגולאטורית,עסקיתהבנה,מקצועיות;

לצרכיךהניתניםלשירותיםמותאםט"שכ;

לטעויותהחשיפהוצמצוםהביקורתהתקשרותשלסיכוניםניהול;

עלתענהשההצעהמקוויםאנו.בפנינובפגישהשהוצגוכפי,לצרכיכםאותהלהתאיםמנתעלזובהצעהומאמציםמחשבההשקענו

.האפטזיוBDOשלוהייחודיותהיתרונותאתבהתמצאווכיציפיותיכם

.שלנווהמקצועיותהמחויבותאתלכםולהוכיחלשירותכםלעמודלהזדמנותמצפיםאנו

.בעתידפורהפעולהלשיתוףובתקווהשתידרשהבהרהאושאלהבכללסייענשמח

,בברכה

שותף, גיא מלרח "רו

מנהל סניף אילת

BDO



3עמוד 



סקטורים ותעשיות

BDOהאחזקותמבנהשלמקצועיתהבנהרכישתידיעל,הלקוחשלספציפייםלצרכיםפתרוןבמתןמתמחההאפטזיו,

מעניקההפירמה.והמשפטיתהפיננסיתבסביבההיוםשלהמורכבהעסקילמבנההקשורותוהפעולותהכספיהמצב

להמאפשרבתחוםהפירמהשלהרבניסיונה.שוניםבתחומיםהפועלותלחברותנושאיםשלרחבבמגווןיעוץשירותי

.מחשבתיתביצירתיותהמצטיינים,הראשונהמהשורהמקצועאנשילקוחותיהלרשותלהעמיד

צמודוליוויתשקיפיםהכנת,מסבנושאישוטףיעוץ,כספייםדוחותשלוסקירהביקורתעריכת:כולליםהפירמהשירותי

דעתחוותמתן,חשבונאיותנאותותבדיקות,בעולםמובילותובבורסותבארץלציבורערךניירותהנפקתתהליכיכלשל

.המסרשויותבפנישוטףוייצוגמקצועיות

תעשיה טכנולוגיה בנקאות ופיננסים

ן"נדל התיישבות

מגזר שלישי נפט וגז

תעשיה ביטחונית

בריאות

רשויות מקומיותממשלתייםארגונים

מסחר

4עמוד 



ספציפייםלצרכיםפתרוןבמתןמתמקדתהאפטזיוBDO,שונותוקרנותציבוריותחברות300-מלמעלהשלבשירות

העסקילמבנההקשורותוהפעולותהכספיהמצב,האחזקותמבנהשלמקצועיתהבנהרכישתידיעל,הלקוחשל

ייעוץ,כספייםדוחותשלוסקירהביקורתעריכתכולליםהפירמהשרותי.והמשפטיתהפיננסיתבסביבההיוםשלהמורכב

.בעולםמובילותובבורסותבארץלציבורע"ניהנפקתתהליכיכלשלצמודוליוויתשקיפיםהכנת,מסבנושאישוטף

העומדים,פתרונותלהעניקהפירמהשלהמקצועילצוותמאפשריםהרשתעםוהקשרהעולמיתBDOברשתהחברות

.בינלאומייםלשווקיםמיידיתגישהללקוחותיהומאפשרים,וביעילותבמהירות,בינלאומייםבסטנדרטים

5עמוד 

חטיבת הביקורת

http://www.isracard.co.il/Pages/HomePage.aspx?PageID=3&mp=0
http://www.taro.com/


מומחיות וניסיון בתחום התיירות
ללקוחות  ' דוג



הצוות המקצועי

7עמוד 

BDOתפקיד נוכחי ב

ומנהל סניף אילת, שותף, ח גיא מלר"רו

ניסיון רלוונטי
,  שנות ניסיון בתחומי המס השונים17ח גיא מלר "לרו

בפיקוח ויעוץ לתהליכים עסקיים ובניהול משא ומתן עם 

.לקוחות וספקים, בנקים, רשויות

, (א"חכ)פנים בחברה הכלכלית לאילת כמבקר כיהן בעבר 

שם צבר ידע וניסיון בהתנהלות מול שלטונות המס  

כיום מיושם ניסיון זה בכל הליכי השומה  . ובתכנוני מס

.בהם מעורבים לקוחות המשרד

ר ועדת כספים "דירקטור בחברה ממשלתית וכן יושימש 

בחברה ממשלתית

פתרון מחלוקות וניהול קשר עם -עיקריות התמחויות 

,  (מ וביטוח לאומי"מע, מס הכנסה)רשויות המס השונות 

מיסוי יחידים וחברות תכנוני מס ובניית אסטרטגיה עסקית  

.ומיסוית

ח גיא מלר מכהן כיום כדירקטור בחברה ממשלתית  "רו

ובנוסף עוסק גם בייעוץ כלכלי ועסקי ללקוחות ובסיוע  ,

.מ מול בנקים"בניהול מו

השכלה
וכלכלהתואר ראשון במכללת רמת גן בחשבונאות 

חברויות מקצועיות  
לשכת רואי החשבון בישראל

ח גיא מלר"רו
מנהל סניף אילת, שותף

[8-6339911] 972+:טלפון

[8-6339666] 972+:פקס

[52-6046464] 972+:סלולארי

GuyMe@bdo.co.il:אי מייל

mailto:ArieB@bdo.co.il


ההתקשרותבהצעתהכלוליםהטרחהושכרהשירותיםופירוטתיאורלפניכם

שכר טרחה
לחודש15,000₪–חשבונותוהנהלתביקורתשירותיעבור

הערות

כחוקמ"מעבתוספתישולםהטרחהשכר.

30+שוטף–תשלוםתנאי

הטרחהשכר)הקיימתלפעילותמתייחסל"הנהטרחהשכר

עבודותעבור.(בפעילויותלשינוייםבהתאםיחסיבאופןיותאם

,לעילשפורטהשירותיםסלבמסגרתנכללולאאשרמיוחדות

פיעל,ובהסכמהמראשיקבעהטרחהשכרכימציעיםאנו

בניכויוזאת,המקובליםהתעריפיםולפיבפועלעבודהשעות

.המשרדללקוחהנחה

שמירת סודיות

,עובדות:אודותסודיותשמירתעלמתחייביםהעבודהמבצעי

לידיעתנושיובאאחרמידעאוחומרוכלמסמכים,נתונים,פרטים

.העבודהבמסגרת

הרינו לאשר את ההצעה

__________________

חתימה

עמוד 

ביקורת-שירותים מקצועיים ושכר טרחה 

:שנתייםחות כספיים "ביקורת דו

דוח כספי מבוקר לשנת המסהכנת •

לרבות טיפול במקדמות  –ייצוג וליווי ברשויות המס •

.טיפול בניכוי שכר וכדומה/ניכויים במקור/מס

יעוץ שוטף במהלך השנה•

הצגת דוחות כספיים בישיבת ההנהלה•

:וחשבותשירותי הנהלת חשבונות 

החברההחשבונאיים בספרי רישומים •

בנקים וכרטיסי אשראי/ספקים/לקוחות/של קופההתאמות •

תלושי שכר8-הפקת כ•

לתשלומים לבעלי היחידותב"מסהכנת קבצי •

הכנת מאזני בוחן להנהלה  •

בקשתלפימשרותינוכחלקהשנהבמהלךשוטפותפגישות

.החברה

אישורים5עד–חשבוןרואהשלמיוחדיםאישוריםהנפקת

אישור"עבור400₪–אישורים5מעל.תשלוםללא–בשנה

אישורהואגדולאישור."גדולאישור"עבור1,000₪–ו"קטן

עלמיוחדאישור,סופיביצועדוח:לדוגמא.בקורתהמצריך

'וכדבפרויקטהוצאותהיקפי

המיועדשוטףמקצועיחומרהחברהלמנהלייפיץמשרדנו

,מקצועייםספרים,מידעעלוני:לרבותהפירמהללקוחות

.'וכולכנסיםהזמנות,ניוזלטרים



ההתקשרותבהצעתהכלוליםהטרחהושכרהשירותיםופירוטתיאורלפניכם

שכר טרחה
25,000₪–וכלכליבנקאיליוויעבור

הערות

כחוקמ"מעבתוספתישולםהטרחהשכר.

30+שוטף–תשלוםתנאי

הטרחהשכר)הקיימתלפעילותמתייחסל"הנהטרחהשכר

עבודותעבור.(בפעילויותלשינוייםבהתאםיחסיבאופןיותאם

,לעילשפורטהשירותיםסלבמסגרתנכללולאאשרמיוחדות

פיעל,ובהסכמהמראשיקבעהטרחהשכרכימציעיםאנו

בניכויוזאת,המקובליםהתעריפיםולפיבפועלעבודהשעות

.המשרדללקוחהנחה

שמירת סודיות

,עובדות:אודותסודיותשמירתעלמתחייביםהעבודהמבצעי

לידיעתנושיובאאחרמידעאוחומרוכלמסמכים,נתונים,פרטים

.העבודהבמסגרת

הרינו לאשר את ההצעה

__________________

חתימה

עמוד 

ליווי ויעוץ  –שירותים מקצועיים ושכר טרחה

בנקאי וכלכלי

:תכולת השרות

מחירי  ,מסגרות אשראי :ועיבוד הנתונים רלוונטיים כגון ניתוח •

.  בטחונות ועוד,אשראי טווח קצר וטווח ארוך

.מפת אשראי הקיימת בחברה כיום לרבות בטחונותבניית •

מדיניות בטחונות לגבי  ,מדניות השקעות : צרכי האשראיניתוח •

מחירי  , צורכי ההון חוזר במידה ויידרשו בעתיד , סוגי האשראי 

.הכסף של החברה

.לבניית מתווה אשראי אשר יתאים לצורכי החברההצעה •

ליווי מול המערכת הבנקאית להגעה למתווה אשראי אופטימלי  •

.לחברה

:של השרותתוצרים 

תמציתי אשר מציג את תמונת המצב והעקרונות לניהול  מסמך •

זה יהווה בסיס לפניה לבנקים  נייר . אשראי בעתיד בחברה

.י המתווה אשר גובש"להתאמת האשראי עפ

:זמניםלוחות 

,  ימי עבודה מיום אישור ההצעה14ראשונה תוגש בתוך טיוטה •

.בכפוף לקבלת החומרים וההסברים הדרושים מהחברה

:במלאכההעושים 

ומנהל  ח שותף יוסי ישראל"תבוצע בליווי ופיקוח של רוהעבודה •

צוות יועצי המחלקה הכלכלית  בשילוב, המחלקה הכלכלית

.בהתאם לצורך



ערך מוסף



 מטריה מקצועית-BDO  זיו האפט עורכת במשרדיה הדרכות

חשבים  , לי כספים"ייחודיות בנושאי מיסוי עדכניים עבור סמנכ

.ההדרכות הינן רבעוניות או לפי הצורך. ח מכל התחומים"ורו

 לפירמה מגוון קורסים וימי עיון מקצועיים  -קורסים וימי עיון

ידי שותפים ואנשים מקצוע -בתחומים שונים המועברים על

הקורסים וימי העיון מתקיימים לפי דרישות לקוח  . חיצוניים

,  ניהול סיכונים, אחריות תאגידית, IFRS: וכללים נושאים כגון

.  'מערכות מידע וכו, המגזר השלישי

 היחידה להשמת בוגרים מציעה -היחידה להשמת בוגרים

לארגונים סיוע בהשמה ובגיוס עובדים מתוך מאגר דינמי ונרחב  

דירקטור  , ל"מנכ, ר"יו: כגון, של בוגרים לתפקידי ניהול בכירים

ביניהם  , ל כספים ולתפקידים אחרים בתחום הכספים"וסמנכ

.השירות ניתן ללא תשלום. כלכלן, חשב.ע, חשב, מנהל כספים

BDOהעשרהללקוחותיהמספקתהאפטזיו

ספרותבאמצעותהן,שוטפתמקצועית

כנסים,עיוןימיבאמצעותוהןענפהמקצועית

.והשתלמויות

חקיקה:ומכילחודשיבסיסעלללקוחותינונשלח-מיסיםמידעון

תמריצי:וביניהםשוניםהמסבתחומימשפטביתהחלטותועדכוני

.'וכון"נדל,העברהמחירי,בינלאומימס,מ"מע,תאגידימס,ממשלה

השוניםבסקטוריםהמתפרסמיםרבעונייםמידעעלוני-מידעעלוני

מכיליםהעלונים.ותעשייהמסחר,ן"נדל,ההוןושוקפיננסים:כגון

.עדכנייםנושאיםהסוקריםמקצועייםמאמרים

הנשלחשנתיעלון-המסשנתתוםלקראתהיערכותעלון

שנהלסוףהרלוונטיותהמססוגיותכללאתהסוקרללקוחותינו

.חדשהשנהולפתיחת

Doing business in Israel-ללקוחותינוהנשלחשנתיעלון

התפתחויות,בישראלהעסקיםסביבתשלמקיפהסקירההמספק

.חדשיםחשבונאייםותקניםכלכליות

בתחומיםמתפרסמיםרבעונייםאינטרנטייםניוזלטרים-ניוזלטרים

,ובנקאותפיננסים,ומסחרתעשייה,ן"נדל,טכנולוגיה:כגוןהשונים

הנכתבים,השוניםהמאמרים.ובריאותהשלישיהמגזר,מידעמערכות

.עדכניותובסוגיותבחדשותדניםולקוחותעובדים,שותפיםידי-על

חומרים מקצועיים
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ממשלתייםותמריציםעידודחוקי

הנוגעבמיסויעוסקתממשלתייםותמריציםעידודלחוקיהמחלקה

הוןהשקעותעידודחוקפיעלמאושרמפעל,מוטבמפעל:למפעלים

הראשיהמדעןמולבטיפולוכן,תעשייההשקעותעידודוחוק

פתרונותמציעההמחלקה.בישראלתעשייתיותהוןובהשקעות

.והמענקיםהמסתמריציבתחומימקיפיםמסותכנונימיסוי

ן"נדלמיסוי

מתחומילקוחותשלרחבבספקטרוםמטפלתן"נדלמיסוימחלקת

וכלהותשתיותבניןקבלני,ן"נדלמיזמיהחל,השוניםן"הנדל

,היתרבין,מציעההמחלקה.פרטייםהוןובעליחלקהגושבחברות

בדיקות,אופטימאלימסתכנוןתוךעסקאותובנייתליווישירותי

Dueנאותות Diligence))ליווי,ן"בנדלהעוסקותחברותברכישת

מרשויותמיסויוהחלטותמקדמייםאישוריםובקבלתשומותבדיוני

עסקאותעלהדיווחהליכיליווי,מ"ומעמקרקעיןמיסוי,הכנסהמס

.איגודיםופירוקימיוחדות

בינלאומימיסוי
גופים-משקיעיםלאותםמסיעוץמספקתבינלאומימיסוימחלקת

תוךוזאת,ל"בחועסקיתבפעילותהמעורבים-ויחידיםמאוגדים

מבנהבחינתהכוללת,מקיפהמסאסטרטגייתלפיתוחדגששימת

,המקומייםהמסלחוקיבהתאםויחידיםכאמורגופיםשלהאחזקות

שניתןכמהעד,לצמצםמנתעלוזאתהמסואמנותהבינלאומיים

מסיעוץהמחלקהמספקתכךעלנוסף.הכוללהמסנטלאת

יעוץוכןל"לחוRelocationביצועבעתישראלתושביליחידים

.בישראלהפועליםזריםלתושבים

ההתיישבותיהמגזרמיסוי

סוגיותשלרחבבמגווןעוסקתההתיישבותיהמגזרמיסוימחלקת

נמניםממנוגדוליםשחלקים,ההתיישבותלמגזרייחודיותשהינןמס

ובמומחיותהמקצועיבידעהסתייעותתוךזאת,המשרדלקוחותעל

.האשכולמחלקותכללשל

US TAX COMPLIANCE

USמחלקת Tax Complianceוהכנתייעוץשירותימספקת

הנדרשיםשוניםורישומיםדיווחיםביצוע,אמריקאיםמסדוחות

המסרשויותמוללקוחותבייצוגוכןב"בארההמסלדיניבהתאם

.ב"בארה

תאגידיםמיסוי

שלעסקיתלפעילותבהקשרניתןתאגידיםמיסויבמחלקתהייעוץ

מתכננתתאגידיםמיסוימחלקת.בישראלהפועלותחברות

עלהמוטלהמסנטלשללגיטימיתהפחתהשמטרתם,מספתרונות

דיניבתחוםההתפתחויותאחרהמחלקהעוקבת,כןכמו.הנישום

באמצעותולקוחותיההפירמהלעובדיעדכוניםומפיצההשוניםהמס

רמהליצורמנתעלזאת,חודשייםמידעועלוניפנימייםחוזרים

.הלקוחותצרכילכלמענהולתת,גבוההמקצועית

לעובדיםאופציות,פרטמיסוי

רבמספרמנהלת(ESOP)לעובדיםואופציותפרטמיסוימחלקת

.היחידהנישוםצרכיעלמיוחדדגששימתתוךיחידיםתיקישל

:היחידמיסויבמסגרתעיקרייםתחומיםבשלושהעוסקתהמחלקה

.ופרישהקצבאותומיסויהיחידמיסוי,לעובדיםואופציותתמריצים

זהבלקוחות

הוןעתיריללקוחותשירותיםבמתןמתמחהזהבלקוחותמחלקת

המסהיבטיבמלואבטיפולעוסקתהמחלקה.אלושלועסקאותיהם

מחלקותבכלשנצברהמקצועיבידעהסתייעותתוך,לקוחותיהשל

שלוהמקצועיהאישיבליוויהינוהמחלקהשלייחודה.האשכול

ובהתמחות,השליטהבעלהיחידשלהראיהמזוויתלקוחותיה

.בפרטההוןושוקבכללהוןנכסבמיסוישלההמיוחדת

עקיפיםמיסים

וייעוץוליוויהעסקשלשוטףבליווימתמחהעקיפיםמיסיםמחלקת

השלכותעלדגששימתתוךוזאת,מיוחדותעסקאות

מזלשומותבדיוניייצוגכוללתהמחלקהפעילות,בנוסף.מ"המע

בסוגיותדעתחוותכתיבת,רולינג-פרהקבלת,מ"מערשויות

.ועודמ"מע

העברהמחירי
במידת,העברהמחירישירותיאתמספקתהעברהמחירימחלקת

במדינותBDOברשתהעברהמחיריצוותעםבשיתוף,הצורך

BDOברשתהנצבריםוהניסיוןהפרקטיקה,הידע.השונות

לאנשי.בישראלהעברהמחירימחלקתידיעלמיושמיםהעולמית

מוסףערךהמהווה,בינלאומימיסוישירותיבמתןניסיוןהמחלקה

לאסטרטגייתהעברהמחירישירותיוהתאמתבשילובהלקוחעבור

.הלקוחשלהכוללתוהבינלאומיהמקומיהמיסוי

זיו האפטBDOשירותי מיסוי של 
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CORPORATEתאגידימימון FINANCE

כלפניעלהתאגידיהמימוןתחומיבכלמתמחההייעוץחברת

Due)נאותותבדיקות,((Valuationשוויהערכות:הסקטורים

Diligence)ערךלירידתבחינה,רכישהעלותהקצאת,ל''ובחובארץ

ASC850-וIAS36)חשבונאייםלצרכים ASC860),דעתחוות

,מניותשוויהערכת,משפטייםבהליכיםוחשבונאיותכלכליות

אופציותשוויהערכת,עסקאותאישורבהליכיFairnessבדיקות

.מוסמךשמאיידיעלמקרקעיןושמאות(.ASC718-וIFRS2)לעובדים

CORPORATEתאגידיחוב DEBT

להגיעבמטרה,חובגיוסבהליךופרטייםציבורייםלתאגידיםיעוץ

מנוף"הבמשולשניווטבאמצעותההוןבמבנההאופטימוםלנקודת

מתןבאמצעות,זאת."הריביתשיעור-וקובננטיםשעבודים-פיננסי

השוניםהשחקניםעםבממשקהלקוחוליווייצירתייםמימוןפתרונות

המשקיעים,האשראידירוגחברותעםלממשקדגשתוךהחובבתחום

.והבנקיםהמוסדיים

בכיריםתגמול

שלהשוואתיוניתוחסקירה,ועובדיםלמנהליםתגמולחבילותבניית

הסכומיםסבירותעלכלכליותדעתחוותומתןוגובהוהתגמולרכיבי

.האישורתהליכינאותותעלחשבונאיותדעתחוותגםכמו

.פרטייםומשקיעיםקרנות,ציבוריותחברות,דיים

תאגידיתואחריותקיימות

,חברתייםשיקוליםלהפנמתבישראלוהגדולההראשונההייעוץחברת

בנושאיהשארביןארגוניםמלווה.ארגוניםבפעילותואתייםסביבתיים

אקליםושינוישחיתותומניעתאתיקה,קיימותוניהולאסטרטגיה

.סביבתיתוהתייעלות

SOXתאגידיוממשל

בייעוץסקטוריםשלרחבממגווןארגוניםמאותמלווההייעוץחברת

SOXבייעוץתאגידיוממשלSOXב"בארההנסחרותלחברות

;ועודבריאותתאגידי,פיננסיםתאגידים,ממשלתיותחברות,ובישראל

תאגידיממשל,תומכיםנהליםוכתיבתובקרותסיכוניםניתוח

.ביצועיםושיפורתהליכיםוייעולוועדותיוהדירקטוריוןוהתנהלות

(הבאבעמודהמשך)

RISK-סיכוניםניהול ADVISORY SERVICES

עללשמורשנועדוחיונייםתהליכיםהינםפנימיתוביקורתסיכוניםניהול

שלניסיוןבעלתהינההסיכוניםניהולקבוצת.ורווחיותוהארגוןיציבות

פנימיתביקורת,סיכוניםבניהולספציפיתהתמחותובעלתרבותשנים

.ארגוניוייעוץ

IT-מידעבמערכותייעוץ CONSULTING

יעוץ:לרבות,המידעמערכותייעוץתחומיבכלעוסקתהקבוצה

ביקורת,מידעמערכותואפיוןניתוח,ניהול,מידעבמערכותאסטרטגי

.מידעואבטחתITסיכוניניהול,מידעמערכות

עסקייםתוכנהפתרונות

בתחוםבארץמהמובילותהינהעסקייםתוכנהפתרונותקבוצת

בפיתוחניסיוןלצוות.מידעמערכתשלוהתחזוקהההטמעה,היישום

Oneומהווהחייהןשלביכללאורךמידעמערכותויישום Stop -

Shopהצרכילכלל-ITלמצואניתןהקבוצהמוצריבסל.הארגוניים

ERP((SAPפתרונות Business OneופתרונותGRCמביתCheck Pointו

SAP.

ופיתוחוהנהלותמנהליםליווי,ארגוניפתוח-שהם

בארגוניםלמידהתהליכי

שינויתהליכימבצעים,ארגוניתתרבותהמעצביםבארגוניםתומכת

ביצועיםשיפורעלדגששימתתוך,והדרכהלמידהתהליכיומטמיעים

בארגוןהדרגיםבכללמנהליםערךמשיאהשהם.השקעהוהחזר

.קבוצתייםתהליכיםוהנחייתמנהליםהכשרת,אישיייעוץבאמצעות

חניכהתהליכי,פרונטלייםקורסיםבניית:כוללההדרכהפתרונותמגוון

למידהותוצריעצמיתלמידהתהליכי,ומקצועית(מנטורינג)ניהולית

.ממוחשבים

מ"בעהנדסיייעוץפרויקטקו

מידעמערכות,ארגוניייעוץ,וניהולתעשיההנדסתנושאיבמגווןמייעצת

,ושיטותארגון:וביניהםתחומיםבמגווןהתמחותלחברה.אספקהושרשרת

שיפור,(SCM)אספקהשרשרתוניהולתפעוליותמערכות,ארגוניוייעוץפיתוח

Project)פרויקטיםוהבטחתניהול,וצמיחהלרווחיותביצועים Assurance)

ומערכותובטיחותסביבהאיכותמערכות,((IPMחדשנותתהליכיניהול

.ממוחשבות

BDO CONSULTING GROUP
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PFIמימון פרויקטים  

משרדיוליוויפיננסי-כלכליעסקייעוץשירותיבמתןרבניסיון

במכרזיםפרטיותוחברותקונסורציומים,ציבורייםגופים,ממשלה

מימוןמחלקת.קריאטיבייםמימוןפתרונותביצירתוכןופרויקטים

ניסיוןובעלבתחוםבארץוהמובילהגדולהגוףהינהפרויקטים

.ל"בינוהכרה

בשיטותהיתרביןופרויקטיםמכרזיםמגווןמלווההמחלקה

PFI/BOT/PPPמימוןמקורותבגיוסוהכוונהיעוץשירותיומעניקה

תוךוהאנרגיההתשתיותבתחומיהשארביןמגווניםלפרויקטים

עבורלפרויקטיםויעוץמכרזבהליכיהייחודיותהדרישותעםהיכרות

.השוניםהמגזרים

MANAGEMENT CONSULTINGיעוץ ותכנון אסטרטגי  

עםונמנית,ושיווקיאסטרטגיבתכנוןמתמחה"GIL-CSC"חברת

שירותי.בישראלוהמובילותהוותיקותהאסטרטגיהייעוץמשרדי

אסטרטגיותוגיבושעסקיתאסטרטגיהבתכנוןממוקדיםהחברה

.תחומיםשלרחבבמגווןבמשקהגדולותלחברותשיווקית

ן"נדלועסקאותM&Aהשקעותבנקאות

הרשתבאמצעות.ל"ובחובארץומיזוגיםעסקאותוליוויייזום

BDOי"עשנרכשTrenwithהאמריקאיההשקעותבנק,הבינלאומית

הייעוץחברתמציעה-ויורואסיהסין,בהודוהייעוץחברתשלוהנוכחות

ל"ובחובארץמשקיעיםאיתור,ורכישהמיזוגעסקאותשלרחבמגוון

אתמנהלתהייעוץחברת.לרכישהפוטנציאליותחברותומציאת

השקעהוקרנותפרטייםמשקיעים,חברותומלווההמיזוגתהליכי

יחידת.בינלאומיותועסקאותפרטיותהנפקות,השקעהבתהליכי

ן"נדלבעסקאותוייעוץליווינותנתן"הנדלבתחוםהשקעותבנקאות

גופיםביניהם,ל"ובחובארץמשמעותייםשחקניםעבורמורכבות

.פרטייםומשקיעיםקרנות,ציבוריותחברות,מוסדיים

בינלאומיעסקיפיתוח

מ"בריהומדינותהודו,בסיןוצוותיםמשרדיםמפעילההייעוץחברת

אתמלוויםאנובהםבשווקיםפיסיתנוכחותבאמצעות.CIS))לשעבר

.לקוחותינו

אביבובתלבוושי,בשנגחאיממשרדיו2002-מפועלבסיןBDOדסק

ישראליותלחברותהייעוץחברתשלהשירותיםמערךאתומעמיד

.הסיניהשוקמולאלבפעילותםל"ובינ

אביבובתלבבאנגלורממשרדיו2007-מפועלבהודוBDOדסק

ישראליותלחברותהייעוץחברתשלהשירותיםמערךאתומעמיד

.ההודיהשוקמולאלבפעילותםל"ובינ

אן'אזרביג,בגיאורגיהפועלוכיום,2008-בהוקםיורואסיהדסק

איתור,עסקיבפיתוחוישראליותל"בינחברותמלווההדסק.וארמניה

,וכלכליתמיסויית,חשבונאיתהיתכנותבדיקות,ושותפיםהזדמנויות

.ורגולציהמימון

BDO CONSULTING GROUP -המשך  

BDO Consulting Groupהמשך 
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שירותי המחלקה המקצועית

בחשבונאותמקצועייםשירותיםבמתןמתמחההמקצועיתהמחלקה

הישראליתהתקינה,הבינלאומיתלתקינהבהתאםוביקורת

וביתרהביקורתבקבוצותתומכתהמחלקה.האמריקאיתוהתקינה

הביקורתלקוחותעבורמגוונותעבודותומבצעת,המשרדמחלקות

.המשרדשלביקורתלקוחותשאינםלקוחותעבורוכןהמשרדשל

.מגווניםבתחומיםדעתוחוותמקצועייעוץבמתןרבניסיוןלמחלקה

וועדותבפורומיםפעילחלקנוטליםהמחלקהעובדי,בנוסף

.בישראלהמקצועומוסדותBDOרשתשלשונותמקצועיות

מחלקה מקצועית

בתחומים  , בין השאר, המחלקה המקצועית עוסקת

:  ובנושאים הבאים

להמעברהטמעתהמשך-IFRS.

העבודהבמהלךהמתעוררותחשבונאיותסוגיותפתרון.

המשרדידיעלהמבוקריםהכספייםהדוחותעלאיכותמעבר.

ולסקירהלביקורתעבודהנהליקביעת.

לישראלומחוץבישראלהנפקהבתהליכיהמשרדלקוחותליווי.

באופן,וללקוחותיוהמשרדלעובדימקצועייםפרסומיםכתיבת

.שוטף

המשרדלעובדימקצועיותהדרכותמתן.

וגורמיםהמשרדעובדי,ללקוחותמקצועיותהדרכותמתן

.נוספים

מקצועיותדעתחוותמתן.

 ביצוע בדיקות נאותות עבור חתמים(Due Diligence) ,  בקשר

.עם הנפקות ניירות ערך של חברות
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