
05/12/2011 

 :6יסודות החשבונאות: הרצאה 

 המשך דוגמה ג' משיעור קודם:

 פתרון:

U1.1.11  : 

 600,000 ח. חייבים בגין מענק השקעה

 600,000 ז. הכנסה נדחית 

U1.7.11: 

 300,000    ח. מזומן

 300,000 ז. חייבים בגין מענק השקעה 

U31.12.11: 

1=  200,000    ח. הכנסה נדחית *600,000
3

 

 יוצג במסגרת הכנסות אחרות  200,000ז. הוצ' מכירה ושיווק   או   200,000 ז. הכנסה מהפחתת מענק השקעה 

U31.12.12: 

1=  200,000    ח. הכנסה נדחית *600,000
3

 

 יוצג במסגרת הכנסות אחרות  200,000ז. הוצ' מכירה ושיווק   או   200,000 ז. הכנסה מהפחתת מענק השקעה 

U31.12.13: 

 200,000     ח. הכנסה נדחית 

 יוצג בהוצ' אחרות  400,000ח. הוצ' מכירה ושיווק  או 400,000 ז. הוצ' בגין ביטול הכנסה ממענק השקעה  

 300,000  ז. חייבים בגין מענק השקעה

 315,000    ז. מזומן

 15,000   הוצ' מימון ז.

 

 

U.הטיפול בסעיף הרכוש הקבוע: דף מצורף 

 פתרון הדוגמה:

U 'תנועה בכרטיס קו ייצור א' נטו: –נתון א 

 מס' התאמה סכום פירוט
 U1,100,00 1 רכישה + היוון עלויות

  1,100,00 31.12.06יתרת סגירה 
 U)222,222( 2 '07הוצ' פחת 

  877,778 31.12.07יתרת סגירה 
 3 200,000 1.1.08שדרוג קו ייצור 

 4 )244,444( '08הצ' פחת 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 



 U)833,334( 5 31.12.08מימון 
קובע כי יש להוון לרכוש הקבוע את כל העלויות הראשונות הרלוונטיות ע"מ להביא את הנכס למיקום ולמצב  27: תקן 1התאמה  

ויות המפורטות בטבלה יהוונו לנכס, פרט לעלויות הכרוכות לקיום הדרושים לצורך הפעלתו ע"פ כוונת הנהלת החברה, לפי כך , כל העל
 כנס הלקוחות, עלויות אלו לא מסייעות לחברה לתפעל את הנכס אלא מדובר בעלויות הקשורות לפעולות השיווק והמכירה של החברה.

 1,100,000 ח. קו יצור 

 1,100,000 ז. מזומן 

 

 .2007הוצ' פחת בגין  :2התאמה 

קובע כי יש להפחית את הנכס החל מיום הפעלתו, כמוכן אין להתחשב בעניין ההפחתה בעובדה שהפעלת קו היצור הופסקה למשך  21תקן 
ימים, אלא יש להמשיך את ההפחתה כרגיל, ההוצאה בין הטיפול השותף לא יהוונו לנכס, מאחר ומדובר בהוצ' אחזקה שוטפות  10

 יוצרות יתרון מתמיד.המשמרות את הנכס במצבו הנוכחי ולא 

368שנים:  8-סכום ספרות ל *(8 1)
2

+ = 

 222,222 
8 *(1,100,000 100,000)
2

− = 

 222,222 ח. הוצ' פחת 

 222,222 ז. פחנ"צ 

 

לנכס הוספת החלקים יוצרת לחברה יתרון מתמיד, שכן היא מגדילה את היכולות של הנכס, לפי כך יש להוון עלויות אלו :3התאמה 
 ולהפחיתם בהתאם.

 200,000 ח. קו ייצור 

 200,000 ז. מזומן  

 

 :4התאמה 

 ':08הוצ' פחת 

 :12/06בגין עלות 

)194,444 (
7 *(1,100,000 100,000)

36
− =, 

 :1.1.08בגין השדרוג 

7 28שנים:   7-סכום ספרות ל *(7 1)
2

+ = 

U)50,000(7 *(200,000)
28

=U 

)244,444( 

 

התקן קובע כי רווח או הפסד ההון יחושב כפונקציה של מחיר המכירה של הנכס במזומן, ההפרש בין המחיר  : הטיפול במימוש5התאמה 
 הנ"ל לתמורה שנקבעה בפועל יירשם כהכנסות מימון לאורך תקופת האשראי.

1 



 

 

 

 חישוב רווח / הפסד ההון:

 790,00  תמורה 

 )833,334( *עלות מופחתת

 )43,334(  הפסד הון

 

 *חישוב עלות מופחתת:

 1,100,000+200,00=  1,300,000 עלות מקורית

 244,444222,222+=  )466,666(  פחנ"צ

  833,334 

 

 31.12.08-פקודת יומן ב

 400,000   ח. מזומן

 390,000 ח. חייבים בגין רכוש קבוע

 1,300,000 ז. רכוש קבוע 

 466,666   ח. פחנ"צ

 43,334  וןח. הפסד ה

 

 ' :09ההכרה בהכנסות מימון בשנת לא נדרש בשאלה :

 מאזני  10,000  ח. חייבם לקבל

 תוצאת.  10,000 ז. הכנסות ריבית 

 

U:'נתון ב 

 מס' התאמה סכום פירוט
 1 920,000 1.07רכישה  

 2 )18,750( 1.7.07הוצ' פחת עד 
 3 )276,000( 1.7.07זכאות למענק השקעה 

 U)11,673( 4 31.7.07עד הוצ' פחת 
  200,000 31.12.07י.ס 

 4 )244,444( '08הצ' פחת 
 U)833,334( 5 31.12.08מימון 

 

 יש להוון לנכס (למבנה) גם את העלויות המשפטיות מיסי הרכישה: :1התאמה 

 920,000  ח. מבנה



 920,000ז מזומן  

 (עד ליום קבלת הזכאות למענק ההשקעה): 1.7.07הוצ' פחת עד  :2התאמה 

)18,750 (
0.5 *(920,000 170,000)
20

− =. 

 18,750 ח. הוצ' פחת 

 18,750 ז. פחנ"צ 

 

 קבלת מענק השקעה: :3התאמה 

 920,000*0.3=  276,000  ח. חייבים בגין מענק השקעה

 276,000   ז. מבנה 

 

 חית את יתרת העלות המופחתת של הנכס ליתרת אורך חיי הנכס.החל מיום הזכות יש להפ: 4התאמה 

 :31.12.07-עד ל 1.7.07 -הוצ' פחת מ

 920,000 – 276,000=  644,000 עלות מקורית

 )18,750(  פחנ"צ

 שנים 19.5על פני   625,250 יתרה להפחתה

)11,673 (0.5 *(625,250 170,000)
19.5

− = 

 11,673 ח. הוצ' פחת

 11,673 ז. פחנ"צ 

 

 ':08הוצ' פחת  :5התאמה 

)23,346 (
1 *(625,250 170,000)

19.5
− = 

 23,346 ח. הוצ' פחת 

 23,346 ז. פחנ"צ 

 

U:'תנועה בקו יצור ב' נטו נתון גU: 

 מס' התאמה סכום פירוט
 1 300,00 1.7.07רכישה 

 2 )60,000( 1.7.07זכאות למענק השקעה 
 3 )12,000( 31.12.07הוצ' פחת עד 

  228,00 31.12.07-לי.ס 
 4 )36,000( '08הוצ' פחת 

 5 60,000 31.12.08החזר מענק השקעה 
 U)12,000( 6 31.12.08תיקון הוצ' פחת 

  240,000 31.12.08י.ס 



 

 :1התאמה 

 300,000  ח. קו ייצור

 300,000  ז. מזומן 

 

U קבלת מענק השקעה: :2התאמה 

 60,000   ח. מזומן

 60,000  ז קו ייצור 

 

 :31.12.07-עד ה 1.7.07-הוצ' פחת מ:3התאמה 

4= 10שנים:   4-סכום ספרות השנים ל *(4 1)
2

+ = 

)12,000 (6 1*( *240,000)
12 10

= 

 12,000 ח. הוצ' פחת 

 12,000 ז. פחנ"צ 

 :2008-הוצ' פחת ל :4התאמה 

6 1 6 2*( *240,000) *( *240,000) 36,000
12 10 12 10

+ = 

 36,000 ח. הוצ' פחת 

 36,000 ז. פחנ"צ 

 

 :31.12.08החזר מענק השקעה  :5התאמה 

 60,000 ח. קו ייצור

 65,000 ז. מזומן 

 5,000 ח. הוצ' מימון

 

 תיקון הוצ' הפחת: :6התאמה 

)60,000( צריך לרשום 
1 6 2*300,000 *( *300,000)

10 12 10
+ = 

 )12,000) + (36,000( )48,000(  רשום

 )12,000( הגבלת הפחת

 



 פקודת יומן:

 12,000 ח. הוצ' פחת

 12,000 ז. פחנ"צ 

 

U: 'תנועה במכונות ייצור נטו: נתון ד 

 מס' התאמה סכום פירוט
 1 200,000 1.7.08רכישה  

 2  31.12.08הוצ' פחת עד 
   31.12.08י.ס 

   
   
   
   
   
 

התקן קובע כי אם נכס נרכש באשראי ספקים החורג מהמקובל לעסקאות של רכישת רכוש קבוע, אזי יש לרשום את העלות  :1התאמה 
המקורית של נכס ע"פ מחיר הרכישה של הנכס במזומן ההפרש בין מחיר המכירה במזומן ובין התמורה שהוסכמה בעסקה יהווה הוצאות 

 מימון. 

 פקודות יומן:

1.7.08: 

 200,000   יצורח. מכונת י

 200,000 ז. זכאים בגין רכוש קבוע 

 (לא נדרש) : 31.12.08

 10,000  ח. הוצ' ריבית

 10,000 ז. ריבית לשלם 

 (לא נדרש) : 1.1.09

 200,000 ח. זכאים בגין רכוש קבוע

 10,000  ח. ריבית לשלם

 210,000  ז. מזומן 

 

 :31.12.08-הוצ' פחת עד ה

5חישוב מקדם הפחת: 
1,0501 0.65

200,000
r = − = 

6 *(0.65*200,000) (65,000)
12

= 

 

 65,000  ח. הוצ' פחת

 65,000  ז. פחנ"צ 



U תנועה בקו ייצור ג' נטו: :6נתון 

 מס' התאמה סכום פירוט
 1 600,000 1.1.08רכישה  

 2 )76,905( 30.06.08הוצ' פחת עד 
 3 90,000 1.7.08גריעת תבנית 

 4 150,000 1.7.08רכישת תבנית 
 5 )79,405( 31.12.08-הוצ' פחת עד ה

  503,690 31.12.08-י.ס ל
 

 :1התאמה 

 600,000  ח. קו ייצור

 600,000  ז. מזומן 

 

התקן קובע כי אם נכס מורכב מחלקים משמעותיים אזי יש להפחית את החלקים הנ"ל בנפרד אלא אם כן לכל החלקים ישנו  :2התאמה 
אותו אורך חיים שימושיים וכולם מופחתים ע"פ אותה שיטת פחת. את יתר החלקים הלא משמעותיים ניתן להפחית ביחד או בנפרד ע"פ 

כי לכל חלק משמעותי ישנו אורך חיים שימושי שונה ושיטת פחת שונה, ולכן הוצ' הפחת  החלטת החברה. במקרה שלפנינו אנו רואים
 יחושבו על כך חלק בנפרד.

 :30.6.08-הוצ' פחת עד ה

)45,000מנוע   (
0.5 *(300,000 30,000)
3

− = 

) 20,000בוכנות (
6 4* *(200,000 20,000)

12 10
− = 

) = 10,000תבניות  (
0.5 *(100,000)
5

= 

=  )1,905(יתר החלקים 
6 1* (80,000)

12 21
= 

 )76,905( 

 76,905  ח.  הוצ' פחת

 76,905 ז. פחנ"צ  

 

 : החלפת תבנית:3התאמה 

התקן קובע, כי במועד ההחלפה של חלק משמעותי מה נכס יש לגרוע את החלק הישן ובמקומו להוסיף לעלות המקורית של הנכס את 
 רווח/ הפסד ההון בגין גריעת החלק הישן:עלות החלק החדש. חישוב 

 40,000   תמורה

 10,000-100,000) = 90,000(  עלות מופחתת

 )50,000(  הפסד ההון

 

 



 פקודת יומן:

 40,000   ח. מזומן

 100,000  ז. תבניות

 10,000   פחנ"צ ח.

  50,000  ח. הפסד הון

 

 :4התאמה 

 150,000 ח. תבניות 

 150,000  ז. מזומן

  

 :31.12.08הוצ' פחת עד  :5 התאמה

)45,000(     מנוע
0.5 *(300,000 30,000)
3

− = 

) 20,000(  בוכנות 
6 4* *(200,000 20,000)

12 10
− = 

) = 12,500(    תבניות
0.5 *(150,000)
6

= 

=  )1,905(  יתר החלקים
6 1* (80,000)

12 21
= 

 )76,405(   סה"כ

 

U:'תנועה במסננים נטו: נתון ו 

 מס' התאמה סכום פירוט
 1 500,000 1.1.07רכישה 

 2 )140,000( 07הוצ' פחת 
 3 60,000 31.12.07בדיקה תקופתית 

  420,000 31.12.07י.ס ל 
 4 )75,000( 30.06.08הוצ' פחת עד 

 5 )30,000( 1.7.8גריעת עלות בבדיקה ישנה 
 5 70,000 1.7.08עלות בדיקה חדשה 

 6 )80,000( 31.12.08הוצ' פחת עד 
  305,000 31.12.08-י.ס ל

 

 :1התאמה 

 500,000  ח. מסננים

 500,000  ז. מזומן

 ':07הוצ' פחת :2התאמה 



התקן קובע כי אם ע"מ להפעיל את הנכס נחוצה בדיקה תקופתית משמעותית אזי יש להפריד אותה מיתר העלויות של הנכס ולהפחיתה 
 שלפנינו יש להפחית את עלות הבדיקה ע"פ שנה אחת.על פני תקופת הבדיקה, במקרה 

פחת מסננים ללא בדיקה 
(500,000 50,000) (90,000)

5
−

= 

 ) = 50,000פחת הבדיקה (

 140,000סה"כ 

 

 140,000  ח. הוצ' פחת

 140,000  ז. פחנ"צ

 

 גריעת בדיקה ישנה: :3התאמה 

 50,000  ז. מסננים בדיקה ישנה 

50,000*50,000100%     ח. פחנ"צ = 

 רישום בבדיקה החדשה:

 60,000  ח. מסננים

 60,000  ז. מזומן

 

 :30.6.08: הוצ' פחת עד 4התאמה 

פחת מסננים ללא בדיקה 
(500,000 50,000) 6* (45,000)

5 12
−

= 

 (30,000) פחת הבדיקה
6100%*50,000*

12
= 

 )75,000(   סה"כ

 

 75,000   ח. הוצ' פחת

 75,000   ז. פחנ"צ

 

התקן קובע כי אם נכון לתאריך הבדיקה החדשה נותרה עלות של בדיקה ישנה שטרם הופחתה אזי יש לגרוע אותה מהספרים  :5התאמה 
 שכן היא לא תסייע לחברה להפיק הטבות כלכליות עתידיות.

 פקודת יומן:

U:גריעת בדיקה ישנה 

 60,000  בדיקה ישנה –ז. עלות מקורית 

 30,000      ח. פחנ"צ



  P.N 30,000     ח. הפסד הון

 

U:רישום של בדיקה חדש 

 70,000  בדיקה חדשה –ח. עלות מקורית 

  70,000    ז מזומן

 

U31.12.08-הוצ' פחת עד ה: 

 (45,000) פחת מסננים ללא בדיקה
(500,000 50,000) 6*

5 12
−

= 

 )30,000(  פחת הבדיקה
6100%*70,000*

12
= 

  80,000    סה"כ

 

  80,000  ח. הוצ' פחת 

 80,000  ז. פחנ"צ 

 

 מצורפים בדפים. 3ו  2, נדרשים 1עד פה זה היה נדרש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IAS 36U :ירידת ערך נכסים : U .דף מצורף 

 .IAS 36פתרון הדוגמה בדף המצורף: יישום הוראות 

 מס' התאמה סכום פירוט
 1 558,750 1.1.12רכישה 

 2 )58,750( 2012הוצ' פחת 
 3 )180,000( 31.12.12הפרשה לירידת ערך 

 4 320,000 31.12.12-י.ס ל
 5 )58,750( 2013הוצ' פחת 

 6 22,500 2013הפחתת הפרשה לירידת ערך 
 7 )63,750( 31.12.13הגדלת הפרשה לירידת ערך 

 8 220,000 31.12.13-לי.ס 
 9 )58,750( 2014הוצ' פחת 

 10 31,607 2014הפחתת הפרשה לירידת ערך 
 11 77,143 31.12.14הקטנת הפרשה לירידת ערך 

 12 270,000 31.12.14-י.ס ל

 

 

  :1התאמה 

 558,750 ח. קו ייצור 

 558,750 ז. מזומן 

 

 :2012: הפחתה לשנת 2התאמה 

] 58,750 ח. הוצ' פחת  ]1 * 558,750 30,000
9

− = 

 58,750 ז. פחנ"צ 

 

 :31.12.12-: סכום בר השבה נכון ל3התאמה 

350,000 320,000שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה:  30,000− = 

  שווי שימוש

258,039 
2 3 4 5 6 7 8

60,000 55,000 45,000 40,000 35,000 0.9*35,000 0.9*31,500 0.9*28,350 30,000
1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08

+
+ + + + + + + = 

320,000  . 320,000ולכן סכום בר השבה הינו  <258,039

 השוואה לעומת הספרים:

 320,000 בר השוואה 

 58,750-558,750= 500,000  ספרים

 )180,000(  הפרשה

 

 תוצאתי (הוצ' אחרות)  180,000  ח. הפסד מירידת ערך

31,50
 

28,350 
 גרט



 מאזני (בניכוי מהנכס)  180,000 ז. הפרשה לירידת ערך 

 31.12.12-: ביאור ל4התאמה 

 558,750 עלות מקורית

 )58,750(  פחנ"צ

  500,000 

 בניכוי:

 )180,000( הפרש לירידת ערך

  320,000 

 

 :2013: הטיפול בשנת 5התאמה 

]= 58,750  ח. הוצ' פחת ]1 * 558,750 30,000
9

− 

 58,750  ז. פחנ"צ 

 

 :6התאמה 

ע"מ  לתקן קובע כי לאחר ההכרה בהפסד מירידת ערך, יש להתאים את תוצאות הפחת של הנכס בתקופות החתך הבאות 63סעיף 
להקצות את הערך החדש בספרים באופן שיטתי ע"פ יתרת אורך החיים השימושיים שלו. לפי כך יש להפחית גם את ההפרשה לירידת ערך 

כנגד הוצ' הפחת ע"פ יתרת אורך חיי הכנס, המטרה של כלל זה היא שביום האחרון לשימוש בנכס יתרתו תעמוד על  (או על ערך הגרט 
 שלו).

 22,500 ח. הפרשה לירידת ערך 
180,000

8
= 

 22,500 ז. הוצ' פחת 

 

  :7התאמה 

, כלומר אם אין בידי החברה סימנים חדשים לעליית ערך או 31.12.13-יש להדגיש כי אין חובה לבדוק את הסכום בר ההשבה של הנכס ב
 .לירידת ערך בשווי הנכס אין צורך לחשב את הסכום בר ההשבה

 250,000-30,000=  220,000 שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה

U:שווי שימוש 

2 3 4 5 6 7

45,000 30,000 20,000 15,000 10,000 0.9*10,000 0.9*9,000 30,000 128,997
1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08

+
+ + + + + + = 

220,000 128,997>   220,000לכן סכום בר השבה הינו! 

 

 השוואה לעומת הספרים:

 220,000  בר השבה

9000 



 58,750-500,000=  441,250  ספרים

 )221,250( י.ס הפרשה

 22,500-180,000=  )157,500( הפרשה רשומה

 )63,750( הגדלת הפרשה

 

 63,750  ח. הפסד מירידת ערך 

 63,750 ז. הפרשה לירידת ערך 

 

 13.12.13-ביאור ל :8התאמה 

 558,750   עלות מקורית

 58,75058,750+=  )117,500(    פחנ"צ

    441,250 

 )221,250( בניכוי הפרשה לירידת ערך נטו

    220,000 

 

 :2014הוצ' פחת  :9התאמה 

]=  58,750 ח. הוצ' פחת  ]1 * 558,750 30,000
9

− 

 58,750 ז. פחנ"צ 

 

 :10התאמה 

221,250 31,607 ח. הפרשה לירידת ערך
7

= 

 31,607 ז. הוצ' פחת 

 

 :31.12.14-השבה ל-: בדיקת סכום בר11התאמה 

 300,000-30,000=  270,000 שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה 

 שווי שימוש:

2 3 4 5 6 7

55,000 45,000 30,000 15,000 10,000 12,000 0.9*12,000 30,000 158,225
1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08

+
+ + + + + + = 

270,000 158,225> 270,000השבה הינו -לכן סכום בר. 

 

 



U:השוואה לעומת הספרים 

 270,000  השבה-בר

 58,750-441,250=  382,500  ספרים

 )112,500( י.ס הפרשה

 31,607-221,250=  )189,643( הפרשה רשומה

 77,143 הקטנת הפרשה

 

 לתרגל את נושא הרכוש הקבוע לשבוע הבא.


