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 .5יסודות החשבונאות ב': הרצאה 

 מוצאים מקדם מסוים, לא יהיה קבוע אלא יהיה מהיתרה הפוחתת. עד שמגיעים לערך הגרט. שיטת היתרה הפוחתת:

שיטה זו מחשבת ביום הראשון להפחתת הנכס מקדם שעל פיו מחשבים את הפחת לאורך השנים, הפחת בכל תקופת דיווח יחושב 
 של הכפלת המקדם הנ"ל בעלות המופחתת של הנכס בתחילת התקופה.כפונקציה 

 חישוב המקדם:

r – .מקדם הפחת 

N – אורך חיי הנכס 

S – ערך גרט 

C – עלות מקורית של הנכס 

1  :נוסחה לחישוב n
sr
c

= − 

שנים. ערך הגרט  5המכונה הופחת בשיטת היתרה הפוחתת, במשך ₪,  100,000בסכום  01.01.07א' בע"מ רכשה מכונה ב  חברה :דוגמה
 : לחשב את הוצאות הפחת לאורך חיי הנכס. נדרש₪,  245הוא 

 פתרון:

5
2451 0.7

100,000
r = − =, 

 הוצאות הפחת השנתיות:

UשנהU  Uפחת שנתיU     Uעלות מופחתת לסוף השנה 

1.1.7  -      100,000 

2007  70%*100,000 70,000=  100,000 70,000 30,000− = 

2008  70%*30,000 21,000=  30,000 21,000 9,000− = 

2009  70%*9,000 6,300=  9,000 6,300 2700− = 

2010  70%*2,700 1,390=  2700 1,390 810− = 

2011  70%*810 567=   810 567 243− = 

  99,757 

 

כאמור יש לפחית את הרכוש הקבוע רק מיום הפעלתו, עולה השאלה, מהו הטיפול לתקופות בהם חלה  רכוש קבוע שאינו בשימוש:
 הפסקה בשימוש בנכס.

 את הטיפול לארבעה מצבים:כדי לענות על התשובה יש להפריד 



במקרה הנ"ל ממשיכים להפחית את  :אם חלה הפסקה זמנית לתקופה קצרה בשימוש בנכס והוא עתיד לחזור לפעילות רגילה )א
הנכס כרגיל, כמוכן אין לתת ביאור על כך שהנכס לא בשימוש, כלומר ההתייחסות אליו כאל נכס רגיל. ברור שאם ההפחתה 

פוקה או שעות עבודה, הוצאות הפחת בתקופה הנ"ל יהיו בסכום של אפס. לעומת זאת אם הפחת היא פונקציה של יחידות ת
הוא פונקציה של זמן אזי ההפחתה נמשכת כרגיל. כלל זה יכול לעוות את הפחתת הנכס שכן ייתכן ואורך חיי הנכס בתחילת 

ינוי אומדן אורך חיי הרכוש הקבוע, אם כי ניתן לפתור בעיה זו ע"י שההפעלה נקבע מבלי להתחשב בתקופת ההפסקה הנ"ל, 
 מדובר בתקופות קצרות ולכן העיוות לא גדול.

 

במקרה הנ"ל ממשיכים להפחית את הנכס כרגיל, אם כי יש לתת ביאור  אם הופסקה הפעילות של הנכס לתקופה ארוכה: )ב
 במסגרת הדוחות הכספיים ולהסביר את העובדה כי הנכס לא בשימוש.

 

: מדובר על נכסים שהחבר הפסיקה להשתמש בהם וסביר כי בעתיד היא לא תחזור לעשות מכלל שימוש בעסקנכסים שיצאו  )ג
, נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירהבמאזן לסעיף  הרכוש הקבועבהם שימוש, במקרים הנ"ל הנכסים יועברו מסעיף 

 רכוש קבוע המיועד ע"י החברה למכירה.  דוגמה:
 

 שיילמד בהרחבה בקורסים הבאים.  IFRS 5לל כללים אלו נלקחו מתוך כ
 

: ישנם נכסים  שהחברה מחזיקה לגיבוי, למקרה בו הנכס הפעיל יתקלקל או לתקופות בהם תפוקה נכסים המוחזקים לגיבוי )ד
שלו לא מספקת את הביקוש. את הנכסים הנ"ל יש להציג במסגרת הרכוש הקבוע, להפחיתם כרגיל ואין לתת ביאור על כך 

 משמשים כגיבוי. שהנכסים

 

כל חלק ברכוש קבוע אם עלות שהיא משמעותית ביחס לסך יש לפחית בנפרד  טיפול בהפחתת ברכוש קבוע המורכב ממספר חלקים:
 העלות של הפריט. לפי כך בהחלט ייתכן כי נכס מסוים, יופרד למספר חלקים, כאשר כל חלק יופחת באופן ספציפי.

 ס יופחתו כל אחד בנפרד ע"פ שיטות פחת שונות ובהתאם לאורך חיים שימושיים שונה.השלד של המנועים של המטו לדוגמה:

יחד עם זאת התקן קובע כי אם שני חלקים של רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית הם בעלי אותו אורך חיים שימושיים ושיטת הפחת 
המשמעותיים מהעלות של הרכוש הקבוע והפחתתם בנפרד, שלהם זהה, אזי ניתן לקבצם יחד, ולהפחיתם יחד. לאחר הפרדת החלקים 

החברה יכולה לבחור בין הפחתה של יתרת העלות שנותרה (המורכבת מהחלקים אשר אינם משמעותיים) ביחד. או הפחתת החלקים הנ"ל 
 כ"א בנפרד.

 

שו יחד, לקרקע ישנו אורך חיים קרקע ובניינים הם נכסים ברי הפחתה, המטופלים בנפרד גם אם הם נרכ הטיפול בקרקע ובמבנים:
שימושיים בלתי מוגבל ולכן בד"כ אין להפחיתם למעט מקרים חריגים בהם הקרקע משמשת כמחצבה או לצורך הטמנת פסולת. לבניינים 

ינה ישנו אורך חיים שימושים מוגבל, ולכן הם מהווים נכסים ברי הפחתה, התקן מדגיש כי עליית ערך של הקרקע עליה עומד הבניין א
 משפיעה על קביעת הסכום בר ההפחתה של הבניין.

 

 יש לגרוע נכס ממצבת הרכוש הקבוע באחד משני המצבים הבאים: גריעת רכוש קבוע:

 החברה מימשה את הנכס. )1
 כאשר לא חזויות הטבות כלכליות כלשהן כתוצאה מהשימוש מהרכוש הקבוע או מימושו. )2

יווצר לה רווח או הפסד כתוצאה מהמימוש. הרווח או ההפסד מייצג את ההפרש של כאשר חברה מממשת רכוש קבוע שברשותה יכול לה
בדו"ח רווח והפסד תחת  ההכנסות האחרותהשווי ההוגן של הנכס לבין עלותו המופחתת שבספרים. רווח או הפסד זה יוצג במסגרת 

מי שלא מתייחס לפעילות העסקית הרגילה של . הסיבה להצגה זו היא שמדובר ברווח או הפסד חד פערווח או הפסד הוןהכותרת של 
 החברה.

U:אופן החישוב של רווח/הפסד הון 

 XX  תמורה 

 )U)XX עלות מופחתת 

 )XX)/XX רווח/הפסד הון

 



₪,  15,000ביום הרכישה העריכה החברה את ערך הגרט בסכום של ₪,  100,000רכשה חברה א' בע"מ מכונה תמורת  1.1.7-ב דוגמה:
 נדרש:₪ ,  80,000מימשה החברה את המכונה תמורת  31.12.7-שנים, ב 10המכונה הופחתה בשיטת סכום ספרות השנים עולה למשך 

 "מ לעניין המימוש.לרשום את פקודות היומן בספרי החברה א' בע

 פתרון:

    80,000  תמורה

     עלות מופחתת*

10 :10-*: סכום ספרות שנים ל (10 1) 55
2

+ =, 

1: 07הוצ' פחת  (100,000 15,000) 1,545
55

− =  , 

100,000 :07עלות מופחתת ל 1,545 98,455− =   

11או  (100,000 15,000) 15,000 98,455
55

 − − + = 
 

 

 

 פקודת יומן:

 80,000  ח. מזומן

 100,000 ז. ר"ק 

 1,545 ח. פחת שנצבר

p.n  100,000  18,455 ח. הפסד הון 80,000 1,545 18,455− − = 

 

 

 מימוש רכוש קבוע באשראי: 

 מומש בתמורת סכום מסוים שיתקבל בעתיד אזי יש לפריד את הטיפול החשבונאי לשני חלקים,:אם רכוש קבוע מ

יש לרשום רווח או הפסד הון על ההפרש בין מחיר המכירה של הרכוש הקבוע אילו נמכר במזומן ובין עלותו  ביום המימוש : )א
 המופחתת.

ייכלל במסגרת הכנסות מימון בדו"ח רווח ההפרש בין התמורה שהחברה אמורה לקבל בעתיד לבין סכום המכירה במזומן,  )ב
 והפסד לאורך תקופת האשראי.

ת רכוש קבוע באשראי בה אנו מבדילים בין אשראי חריג ובין אשראי לא חריג לעניין רישום הנכס בספרים אזי יש להדגיש שבניגוד לרכיש
 במימוש רכוש קבוע בכל מקרה יש להפריד את מרכיב האשראי לעניין חישוב רווח או הפסד ההון.

ע"פ הסכם המכירה התמורה ₪,  100,000רת תמו₪  50,000מכרה חברה א' בע"מ רכוש קבוע שעלותו המופחתת היא  1.1.06-ב דוגמה:
 ₪. 95,000נאמד בסך  1.1.06-, מחיר המכירה של הרכוש הקבוע במזומן נכון ל1.7.06-עבור הרכוש הקבוע תתקבל ב

 פתרון:

 

 

 

 



U:פקודות יומן 

 :1.1.06-ב

 95,000  ח. חייבים בגין ר"ק

 50,000 ז. ר"ק נטו 

 45,000 ז. רווח הון 

 :1.7.06-1.1.06-מ

 סעיף מאזני  5,000  חייבים לקבל ח.

 5,000 ז. הכנסות ריבית 

 :1.1.07-ב

 100,000   ח. מזומן

 95,000 ז. חייבים בגין ר"ק 

 5,000 ז. ריבית לקבל 

 

U:נטישת נכסיםU  לעיתים חברה נוטשת נכסים, כאשר אין עוד תועלת כלכלית בשימוש בהם, ולא ניתן לקבל עליהם שום תמורה,  במקרים
 הנ"ל יש לגרוע את הנכסים מהספרים. אם עקב הנטישה נוצרו עלויות שונות אזי הם יהוו חלק מהפסד ההון.

 רים באופן הבא:נטשה החברה א' בע"מ קו ייצור ישן שהוצג בספ 31.12.07-ב דוגמה:

 100,000 עלות מקורית של קו היצור

 בניכוי:

 )99,000( פחת שנצבר 

 1000 עלות מופחתת (במאזן)

 

 פקודת יומן ספרי החברה לעניין הנטישה.נדרש:  ₪ ,  800עלות הובלת קו הייצור מהמפעל הסתכמה לסך של 

 :31.12.07-פקודות יומן ב

 100,000 ז. ר"ק  

 99,000 ח. פחת שנצבר

 800 ז. מזומן 

P.N   100,000 1,800 ח. הפסד הון 99,000 800 1,800− + = 

 

 החלפת של חלק מסוים מתוך פריט של רכוש קבוע:

ויתר החלקים ₪  200,000עלות הרכישה מורכבת מהעלות של מנוע בסך ₪,  300,000רכשה חברה א' בע"מ קו ייצור של  1.1.07-ב דוגמה:
שנים בשיטת סכום ספרות שנים יורד. יתר חלקי קו הייצור  3. החברה הפחיתה את המנוע למשך  ₪ 100,000של קו הייצור בסך של 

 31.12.07-ב₪,  20,000, ערך הגרט של יתר חלקי קו הייצור הוא 0שנים, ערך הגרט של המנוע הוא  8הופחתו בשיטת קו ישר למשך 
נדרש: , 220,000והמנוע החדש נרכש תמורת ₪,  60,000ומש תמורת החליפה החברה את המנוע של קו הייצור במנוע חדש, המנוע הישן מ

 .07לרשום את פקודות היומן בספרי החברה לשנת 



 פתרון:

1.1.07: 

 300,000 ח. קו יצור

 300,000 ז. מזומן 

אלא אם כן  כאמור התקן קובע כי אם פריט של רכוש קבוע כולל בתוכו מספר חלקים בעלי עלות ממשמעותית, אזי יש להפחיתם בנפרד
הם מופחתים על פני אותו אורך חיים שימושיים באותה שיטת פחת. יתר החלקים הלא משמעותיים יופחתו ביחד או בנפרד בהתאם 

 להחלטתה של החברה, לפי כך במקרה שלפנינו יש להפחית את המנוע בנפרד ואת יתר חלקי קו הייצור בנפרד.

31.12.07: 

 :2007הוצ' פחת לשנת 

30 :בגין המנוע  *200,000 (100,000)
6

= 

בגין יתר החלקים 
1 (100,000 20,000) (10,000)
3

− = 

  

   )110,000( 

 פקודות יומן:

 110,000  ח. הוצ' פחת

 110,000 ז. פחת שנצבר 

 פקודות יומן לעניין גריעת המנוע הישן:

 60,000   ח. מזומן

 200,000 מנוע -ז. קו ייצור  

 100,000  ח. פחת שנצבר

 10,000  הוןח. הפסד 

 פקודת יומן לעניין גריעת המנוע החדש:

 220,000 ח. קו ייצור מנוע חדש

 220,000  ז. מזומן  

 :31.12.07-ביאור ל

 320,000  עלות מקורית

 בניכוי:

 )10,000( פחת שנצבר  

 310,000  עלות מופחתת

 

 

 



 הטיפול החשבונאי בבדיקות תקופתיות משמעותיות:

במהלך אורך חיי הרכוש הקבוע בדיקות תקופתיות משמעותיות, באשר לכשירות של הרכוש הקבוע , להמשיך לעיתים חברה נדרשת לבצע 
 ולשמש אותה במהלך פעילותה העסקית, לדוגמה: בדיקה תקופתית מקיפה למטוסים, ע"מ לאתר תקלות.

הטבות כלכליות לחברה, לפי כך במקרה של התקן קובע כי עלויות אלו יהוו חלק מעלות הרכוש הקבוע במאזן, אם צפוי כי הן יזרימו 
החברה המחויבות ע"פ חוק לבצע את הבדיקה המשמעותית הנ"ל אזי ברור כי עלות הבדיקה תירשם כחלק מעלות הרכוש הקבוע במאזן, 

יקה, שכן אם הבדיקה לא תתבצע הנכס יושבת משימוש. התקן קובע כי העלויות הנ"ל יופחתו ע"פ אורך החיים השימושיים של הבד
לדוגמה: אם החברה מחויבת לערוך בדיקה תקופתית כל שנתיים אזי עלויות הבדיקה יופחתו למשך שנתיים.  התקן מוסיף וקובע כי אם 

נכון לתאריך הבדיקה נותר בספרים יתרה המתייחסת לבדיקה הקודמת שהתבצעה ע"י החברה ואשר טרם הופחתה במלואה, אזי היתרה 
 מאחר והיא הפסיקה להניב הטבות כלכליות לחברה.הנ"ל תיגרע בספרי החברה, 

לעומת זאת אם החברה מבצעת את הבדיקות מיוזמתה אזי יש להפעיל את המבחן של שמירה על הקיים או יתרון מתמיד, אם הבדיקה 
צועים של לא משפרת את רמת הביצועים הנוכחית של הנכס אזי מדובר בהוצאה שוטפת, לעומת זאת אם הבדיקה משפרת את רמת הבי

 הנכס אזי מדובר בעלות שתירשם כחלק מעלות הרכוש הקבוע במאזן, 

שנים ללא ערך גרט, לפי  5קו הייצור הופחת למשך ₪,  500,00קו ייצור לייצור כימיקלים תמורה  1.1.07-חברה א' בע"מ רכשה ב דוגמה:
מגלם  1.1.07-רב תהליך הייצור מחיר הרכישה בהחוק החברה מחויבת לבצע אחת משנתיים בדיקת כמות הגזים הרעלים הנפלטים ע

ביצעה החברה את הבדיקה הנ"ל פעם נוספת,  31.12.08-ב₪ ,  30,000בתוכו את הבדיקה למשך שנתיים, השווי ההוגן של הבדיקה הוא 
 ₪ . 40,000עלות הבדיקה הסתכמה לך של 

פקודות יומן נדרש: ₪ ,  50,000דיקה בפעם נוספת בעלות של בעקבות חשש לדליפת גזים מעבר למותר, ביצעה החברה את הב 31.12.09-ב
 .2007-2009בספרי החברה לשנים 

 פתרון:

1.1.07: 

 500,000  ח. קו ייצור

 500,000  ז. מזומן 

 

31.12.07: 

של  ועלות הבדיקה בסך₪,  470,000יש להפריד את התמורה ששולמה עבור הנכס לצורך הפחתתו לשני חלקים,  עלות הנכס בסך של 
 שנים, ועלות הבדיקה תופחת למשך של שנתיים. 5עלות הנכס תופחת לתקופה של ₪ ,  30,000

470,000 פחת על קו הייצור ללא הבדיקה  (94,000)
5

=, 

30,000  פחת על עלות הבדיקה (15,000)
2

= 

    )109,000( 

 

 109,000   ח. הוצ' פחת

 109,000   ז. פחנ"צ 

 :31.12.07-לביאור 

 500,000    קו ייצור

 בניכוי:

 )109,000(  פחת שנצבר 

 391,000   עלות מופחתת



31.12.08: 

 109,000  ח. הוצ' פחת

 109,000  ז. פחנ"צ 

 

  הטיפול בעלות של הבדיקות:

 העלות של הבדיקות:יש לבצע שתי פעולות לגבי 

 לגרוע את עלות הבדיקה הראשונה והפחת שנצבר בגינה. )א
 להוסיף לעלות הנכס את עלות הבדיקה החדשה. )ב

U:פקודות יומן לעניין גריעת הבדיקה הראשונה 

 30,000   ח. פחנ"צ

 30,000 ז. קו ייצור 

U:פקודות יומן לעניין היוון עלות הבדיקה 

 40,000  ח. קו ייצור

 40,000   ז. מזומן

 :31.12.08-ביאור ל

 500,000-30,000+40,000= 510,000   קו ייצור

     בניכוי:

 109,000109,000+-30,000 = )188,000(  פחנ"צ 

3=   322,000  מופחתתעלות  *470,000 40,000
5

+ 

 

 יש לבצע את הפעולות הבאות: 31.12.09-ב

 .09להפחית את עלות קו היצור ללא מרכיב הבדיקה למשך שנת  )א
 .09למשך שנת  31.12.08-לפחית את עלות הבדיקה שהתבצעה ב )ב
 .31.12.08-לגרוע מהספרים את יתרת עלות הבדיקה שהתבצעה ב )ג
 לעלות הנכס את עלות הבדיקה החדשה.להוסיף  )ד

31.12.09: 

U 2009הוצ' פחת לשנת: 

470,000פחת על קו הייצור ללא הבדיקה  (94,000)
5

= 

40,000 פחת על עלות הבדיקה (20,000)
2

= 

   )114,000( 

 

 2007בגלל ששיטת הפחת היא קו ישר, אין שינוי בהוצ' הפחת בין שנת 

 עלות מופחתת של קו הייצור ללא הבדיקות בדיקה חדשה

 12.07+  12.08 -פחנ"צ בדיקה שנייה

 1.1.07 -בדיקה חדשה+בדיקה ישנה



 

 פקודות יומן:

 114,000  ח. הוצ' פחת

 114,000 ז. פחת שנצבר 

U עלות הבדיקה השנייה:פקודות יומן לגריעת 

40,000  ח. פחת שנצבר (20,000)
2

= 

 40,000 ז. קו ייצור 

  P.N 20,000  ח. הפסד הון

 פקודות יומן להיוון עלות הבדיקה החדשה:

 50,000  ח. קו ייצור

 50,000  ז. מזומן 

 :31.1209-ביאור ל

 510,000-40,000+50,000=  520,000   קו ייצור 

 בניכוי:

 114,000188,000+-20,000=  )282,000( פחת שנצבר 

2  238,000  עלות מופחתת *470,000 50,000
5

+ = 

 

 

 

 

 

 

U :הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתייםIAS 20 

 פתרון דוגמה מדף שצורף:

U אדוגמה:' 

 

U:הנחה א 

1.4.11: 

 500,000*80%=  400,000  ח. קו ייצור

 100,000 ח. חייבים בגין מענק השקעה

 300,000  ז. מזומן 

 12.08-בדיקה ישנה + בדיקה ישנה 

 12.08+  09ישנה + הוצ'  פחת  פחנ"צ בגין בדיקה

 בדיקה חדשה + עלות מופחתת של קו הייצור ללא בדיקה



 

 

11.1.7: 

 100,00   ח. מזומנים

 100,000 ז. חייבים בגין מענק השקעה 

31.12.11:  

=  60,000  ח. הוצ' פחת
2 *300,000
5

= 

 60,000  ז. פחנ"צ 

 :31.12.11-ביאור ל

 נכסים לא שוטפים:

 ר"ק נטו:

 400,000 עלות מקורית 

 )60,000( בניכוי פחנ"צ 

 340,000  עלות מופחתת

 

31.12.12:  

=  80,000   ח. הוצ' פחת
1 *400,000
5

 

 80,000  ז. פחנ"צ 

 :31.12.12-מאזן ליום

 נכסים לא שוטפים:

 :ר"ק נטו

 400,000 עלות מקורית 

 )140,000( בניכוי פחנ"צ 

 260,000  עלות מופחתת

 

 

בעקבות החזרת המענק יש להעמיד את יתרת העלות המקורית והפחת שנצבר של הרכוש הקבוע על סכומים המתאימים אילו לא היה 
, כמו כן הוצ' הריבית והפרשי ההצמדה ששולמו למרכז 2013ה לדו"ח רווח והפסד של שנת זקפו כהוצאמתקבל מענק, הפרשי הפחת 

 ,.2013ההשקעות בעקבות החזרת המענק יירשמו כהוצ' מימון בדו"ח רווח והפסד של שנת 

 

1.1.13: 



 אם לא היינו מתחשבים במענק: 1.1.13-הפחת שנצבר נכון ל

=  175,000  פחת שנצבר
1.75 *500,000

5
 

 140,000  רשום בספרים

 35,000  הגדלת פחת

 

 100,000  ח. קו ייצור 

 107,000 ז. מזומנים 

 7,000  ח. הוצ' מימון

 

 35,000  ח. הוצ' פחת

 35,000  ז. פחנ"צ 

 לאחר החזרת המענק: 31.12.13-יתרות ל

 500,000  עלות מקורית

 )175,000(  בניכוי פחנ"צ

 325,000  מופחתתעלות 

 

31.12.13: 

=  100,000  ח. הוצ' פחת
1 *500,000
5

 

 100,000  ז. פחנ"צ 

 :31.12.13-מאזן ל

 נכסים לא שוטפים:

 ר"ק נטו:

 500,000  עלות מקורית 

 )325,000(  בניכוי פחנ"צ 

 275,000   עלות מופחתת

 

 

 הנחה ב':

U:הנחה א 

1.4.11: 

 500,000  ח. קו ייצור



 500,000  ז. מזומן 

 100,000 ח. חייבים בגין מענק השקעה

 100,000 ז. הכנסה נדחית 

 

11.1.7: 

 100,00   ח. מזומנים

 100,000 ז. חייבים בגין מענק השקעה 

 

31.12.11:  

=  75,000  ח. הוצ' פחת
9 1* *500,000

12 5
 

 75,000  ז. פחנ"צ 

=  15,000    ח. הכנסה נדחית 
9 1* *100,000

12 5
 

 יירשם במסגרת הכנסות אחרות  15,000 ז. הכנסה מהפחתת מענק השקעה  

 

 :31.12.11-ל מאזן

 נכסים לא שוטפים:

 ר"ק נטו:

 500,000 עלות מקורית 

 )00075,( בניכוי פחנ"צ 

 425,000  עלות מופחתת

 התחייבויות שוטפות

1) = 20,000( הכנסה נדחית  *100,000
5

 

 התחייבויות לא שוטפות:

) = 65,000( הכנסה נדחית 
3.25 *100,000

5
  

 

 

31.12.11:  

=  100,000  ח. הוצ' פחת
1 *500,000
5

 

6 



 100,000  ז. פחנ"צ 

=  20,000    ח. הכנסה נדחית 
1 *100,000
5

 

 יירשם במסגרת הכנסות אחרות  20,000 ז. הכנסה מהפחתת מענק השקעה  

 

 

1.1.13: 

 65,000    ח. הכנסה נדחית

 107,000    ז. מזומן 

 7,000    ח. הוצ' מימון

 יירשם במסגרת הוצ' אחרות P.N  35,000  ח. הוצ' בגין ביטול הכרה במענק השקעה

 

31.12.13: 

=  100,000  ח. הוצ' פחת
1 *500,000
5

 

 100,000  ז. פחנ"צ 

 

 :31.12.13מאזן ליום 

 נכסים לא שוטפים:

 ר"ק נטו:

 500,000  עלות מקורית 

 )275,000(  בניכוי פחנ"צ 

 235,000   עלות מופחתת

 

 :31.12.11-מאזן ל

 נכסים לא שוטפים:

 ר"ק נטו:

 500,000 עלות מקורית 

 )000175,( בניכוי פחנ"צ 

 325,000  מופחתתעלות 

 התחייבויות שוטפות

1) = 20,000( הכנסה נדחית  *100,000
5

 

 
7 



 התחייבויות לא שוטפות:

) = 45,000( הכנסה נדחית 
2.25 *100,000

5
  

 

 

U:'דוגמה ב 

 הנחה א':

1.1.11: 

 300,000  ח. מכונה

 300,000 ז. מזומן 

 :1.7.11עד 

=  30,000  ח. הוצ' פחת 
0.5 *300,000
5

 

 30,000  ז. פחנ"צ 

 

 ולהמשיך להפחית את הנכס נטו ליתרת אורך החיים השימושיים שלו, 1.7.11יש לקזז את המענק מעלות הנכס מה 

 הטיפול במענק:

 300,000*15% 45,000 ח. חייבים בגין מענק השקעה

 45,000  ז. מכונה 

 

 לאחר קיזוז המענק:מכונה נטו 

 300,000-45,000=  255,000  מכונה 

 )30,000( בניכוי פחנ"צ

 225,000 עלות מופחתת

 

 שנים 45 –יתרה להפחתה 

 :1.7.11 –מ 

= 25,000 ח. הוצ' פחת 
0.5 *225,000
45

 

 25,000 ז. פחנ"צ 

 

 



 :31.12.11 -מאזן ל

 נכסים לא שוטפים:

 45,000 חייבים בגין מענק השקעה

 ר"ק נטו:

 255,000 עלות מקורית 

 55,000 בניכוי פחנ"צ 

 200,000 עלןת מופחתת 

 

31.12.12 

 לחזיר את היתרות של הרכוש הקבוע למצב בו כאילו החברה לא קיבלה זכאות למענק השקעהיש 

UפירוטU  U31.12.12-צריך להיות נכון לU  U 31.12.11רשום עד U U31.12.12-תוקן ב 

 45,000   255,000    300,000 עלות מקורית

=  )120,000(  פחנ"צ
2 *300,000
5

= )55,000(   )65,000( 

  180,000    200,000   )20,000( 

 

 45,000    ח. מכונה 

 45,000 ז. חייבים בגין מענק השקעה  

 65,000   ח. הוצ' פחת*

 65,000   ז. פחנ"צ 

 

U 2011ניתוח הוצ' הפחת לשנת: 

]) 5,000( הגדלת הוצ' הפחת  ]1 *300,000 30,000 25,000
5

− + = 

=  60,000 2012הוצ' הפחת 
1 *300,000
5

=, 

  )65,000( 

 

 31.12.12 -מאזן ל

 נכסים לא שוטפים:

 ר"ק נטו:

 300,000  עלות מקורית: 

 )120,000(  בניכוי פחנ"צ 



 180,000  עלות מופחתת 

 

31.12.13: 

 היתרות של הרכוש הקבוע למצב בו הייתה החברה זכאית למענק השקעה:יש להחזיר את 

UפירוטU  U31.12.12-צריך להיות נכון לU   U 31.12.11רשום עד U U31.12.12-תוקן ב 

 45,000   300,000   300,000-45,000=  255,000 עלות מקורית

=  )000155,(  פחנ"צ
2.5 2.5*300,000 *255,000
5 4.5

+ ),000120(   ),00035( 

  100,000     180,000   )80,000( 

 

 45,000  ח. חייבים בגין מענק השקעה

 45,000   ז. מכונה 

 35,000   ח. הוצ' פחת*

 35,000   ז. פחנ"צ 

 

 

U 2013ניתוח הוצ' הפחת לשנת: 

) 5,000(  2011הקטנת הוצ' הפחת בגין 
0.5 0.5 1*300,000 *255,000 *300,000
5 4.5 5

 + − =  
 

=  10,000 2012הקטנת הפחת בגין 
0.5 1*255,000 *300,000
4.5 5

− =, 

=  )00050,(   2013הוצ' הפחת 
1 *225,000

4.5
 

   )35,000( 

 

 31.12.12 -מאזן ל

 נכסים שוטפים:

 45,000  חייבים בגין מענק השקעה 

 ר"ק נטו:

 255,000  עלות מקורית: 

 )000155,(  בניכוי פחנ"צ 

 100,000  עלות מופחתת 



U:'הנחה ב 

1.1.11: 

 300,000  מכונה ח.

 300,000 ז. מזומן 

 שנים. 45: המשך טיפול במענק, יש לרשום הכנסה נדחית בגובה המענק, ולהפחיתה ליתרת אורך חיי המכונה דהיינו ל 1.7.11

 300,000*15% 45,000  ח. חייבים בגין מענק השקעה

 45,000  ז. הכנסה נדחית 

 

31.12.11: 

=  60,000  ח. הוצ' פחת 
1 *300,000
5

 

 60,000  ז. פחנ"צ 

=  5,000  ח. הכנסה נדחית
0.5 *45,000
45

 

 5,000 ז. הכנסה מהפחתת מענק השקעה 

 

 :31.12.11 –מאזן ליום 

 נכסים לא שוטפים:

 45,000 חייבים בגין הכנסה נדחית 

 רכוש קבוע נטו:

 300,000  עלות מקורית  

 )60,000(  פחנ"צבניכוי  

 240,000  עלות מופחתת 

 התחייבויות שוטפות:

=  10,000  הכנסה נדחית 
1 *45,000
45

 

 התחייבויות לא שוטפות:

=  30,000  הכנסה נדחית 
3 *45,000
45

 

 

U31.12.12: 

 300,000*  1/5=  60,000 ח. הוצ' פחת 



 60,000 ז. פחנ"צ 

 40,000  נדחיתח. הכנסה 

 יוצג במסגרת הוצ' אחרות  5,000 ח. הוצ' בגין ביטול מענק השקעה

 45,000 ז. חייבים בגין מענק השקעה  

 

 :31.12.12 –מאזן ליום 

 נכסים לא שוטפים:

 רכוש קבוע נטו:

 300,000  עלות מקורית  

 )000120,(  בניכוי פחנ"צ 

 180,000  עלות מופחתת 

 

U31.12.13: 

 300,000*1/5=  60,000  ח. הוצ' פחת 

 60,000   ז. פחנ"צ 

 45,000   ח. חייבים בגין מענק השקעה

 45,000* 2/4.5=  20,000  ז. זכות הכנסה נדחית 

 25,000 ז. הכנסות מהפחתת מענק השקעה 

 

 :31.12.12 –מאזן ליום 

 נכסים לא שוטפים:

 45,000  חייבים בגין מענק השקעה

 רכוש קבוע נטו:

 300,000  עלות מקורית  

 )000120,(  בניכוי פחנ"צ 

 180,000  עלות מופחתת 

 התחייבויות שוטפות:

 45,000*1/45=  10,000   הכנסה נדחית

 התחייבויות לא שוטפות:

 45,000*1/45=  10,000   הכנסה נדחית

 

 


