
  
  
  
  
  

 חשבון רואי צתלמוע שמורות הזכויות כל© 
 

  מועצת רואי חשבון

  

  

  
  

  

              

  

  

  שאלון הבחינה ופתרונו

  2011 סתיומועד 
  

  

  

  

  מתפרסם בתאום עם ועדת הבחינות של מועצת רו"ח
        

        בעריכת פרופ' א. גנס, רו"חבעריכת פרופ' א. גנס, רו"חבעריכת פרופ' א. גנס, רו"חבעריכת פרופ' א. גנס, רו"ח
  
  

  
  יוצא לאור על ידי לשכת רואי חשבון בישראל

  

  

  2012פברואר 



  2011 סתיומועד  -שאלון הבחינה ופתרונו בנושא "חשבונאות פיננסית מתקדמת" 

 

2  
 חשבון רואי צתלמוע שמורות הזכויות כל© 

 
 

  

  הקדמה
  
  

הם לבחינה. מטרת הפרסום של שאלון הבחינה ופתרונו, הוא לסייע לנבחנים בהכנותי

  חשבון.-אין לראות בפתרון זה, עמדה מקצועית מחייבת של מועצת רואי

  

 חדשיםההתפתחות הדינמית המאפיינת את המציאות הכלכלית של ימינו, יוצרת 

לבקרים בעיות חשבונאיות מורכבות וסבוכות ביותר, שלפתרונן נדרשת מידה רבה 

לצפות לשיקול דעת אחיד מכלל  של שיקול דעת מקצועי. בנסיבות אלה לא תמיד ניתן

  העוסקים במקצוע החשבונאות.

  

מסיבה זו ייתכנו יותר מפתרון מוסכם אחד, גם לשאלות הנכללות בבחינות 

בחשבונאות פיננסית מתקדמת. הפתרון לדוגמה הנחה את בודקי הפתרון של 

 השאלות, אולם גם פתרונות חלופיים, אשר הוסברו ונומקו כיאות, מוכרים כקבילים

  ומזכים את הפותרים במלוא הניקוד.
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  תוכן העניינים

  
  

  ר פ ס מ     ד ו מ ע      
 שאלה

  מס'
  פתרון  שאלה  הניקוד  הנושא

          
  חלק א'

  IAS28 ;IAS21  22%  5-6  16-25ותרגום מט"ח,  שווי מאזני  .1
          
  נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה,  .2

IFRS 5 
  

18%  
  
7-8  

  
26-32  

          
  הפסד בחברה כלולה, זקיפת  -תיאוריה   .3

IAS 28 
  
5%  

  
9  

  
33  

          
  IFRS 3 5%  10  34-36צירוף עסקים,   -ה יתיאור  .4

        

        חלק ב'

          
  IAS 40 20%  11-12  37-40  - נדל"ן להשקעה   .5

          
  IAS 12 20%  13-14  41-47 –מסים על הכנסה   .6

         
ים שאינם מבוססים מדדים פיננסי -תיאוריה     .7

 על כללי חשבונאות מקובלים
  

%10  
  
15  

  
48-51  

         
    %100      
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  מועצת רואי חשבון
  

  2011 סתיומועד   -שאלון בחינה בנושא "חשבונאות פיננסית מתקדמת" 

  
                      

  שעות 3הבחינה: חלק א' של משך           
  שעות 3 של הבחינה: ' בחלק משך                 

  

  ל' בכסלו התשע"ב                        
  2011 לדצמבר 26

  

  לנבחן/ת
  

  50%, שלוש שעות :5-10עמודים  ,1-4שאלות   -חלק א'   משך הבחינה:
  50%, שעות שלוש : 11-15עמודים  ,5-7שאלות   -חלק ב'       

  
  בצורה עניינית ומתומצתת. ,בעטכתבו בכתב יד ברור, 

  הכינו תשובות מנומקות.
  סדר יובאו בחשבון בקביעת הציון.כתיב, ניקיון ו

  
  1,2,3,4שאלות   -חלק א' 

  
  מחברת לבנה  -במחברת א'   -  22%  - 1על שאלה   -יש לענות 

  כחולהמחברת   - במחברת ב'   - 18%  - 2על שאלה     
  צהובהמחברת    -במחברת ג'   -    5%  - 3על שאלה     
  מחברת ירוקה  - במחברת ד'   -    5%  - 4על שאלה     
      

  74,5,6,   שאלות -חלק ב' 
  

  מחברת ורודה -במחברת ה'   -    18%  - 5על שאלה   -יש לענות 
  מחברת כתומה  -במחברת ו'   -    20%  - 6על שאלה     
  מחברת אפורה -במחברת ז'   -    10%  - 7על שאלה     

  
  לפתרון. ובעיון את גיליון השאלות לפני שתיגש וקרא

  
  חשבון לא יורשו הבוחנים להשיב לשאלות הנבחנים. לפי החלטת מועצת רואי

הנך נדרש/ת לפרט, במקרה הצורך, את ההנחות שהנחת כדי לפתור את השאלות ואשר לא ניתן היה 
  להסיקן מתוך השאלות עצמן.

  
, של וגילוי דעתובנוסחים המשולבים של תקנים  ,מותר השימוש בספרי פרסומים מקצועיים

 נבחן שברשותו ימצא חומר נוסף או כתוביות בספרים, ללא תוספות לשכת רואי חשבון בישראל
  , בחינתו תפסל.שאינן במקור

  . Casio FC200כגון  בלבדשימוש במחשבונים פיננסיים המותר 
  

  נא להקפיד לענות על השאלות במחברות המצוינות לעיל.

  בדקנה.ילא ת –תשובות שלא תכתבנה במחברת הנכונה 
  

  לת לך הצלחה !מועצת רואי חשבון מאח
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  50% -חלק א' 

  

  
  

  (במחברת לבנה) %22  - 1מס' שאלה 

  
רכשה חברת  1.1.10חברת "אלפא" היא חברה ישראלית ומטבע פעילותה הוא השקל  החדש. ביום 

מהון מניות חברת  50%"אלפא" את מניות חברת "ביתא אינק". בנוסף, מחזיקה חברת "אלפא" 
  ראלית ומטבע פעילותה הוא השקל החדש."גמא". חברת "גמא" היא חברה יש

  
  השקעה בחברת "ביתא אינק":

  
  חברת "ביתא אינק" היא חברה צרפתית ומטבע פעילותה הוא האירו.

  
  באירו: 1.1.10הרכב הונה העצמי של חברת "ביתא אינק" ליום 

  
  200,000    אירו 1הון מניות בנות 
  200,000      פרמיה על מניות
  )300,000(      מניות באוצר (*)

  290,000        עודפים
  390,000          סה"כ

  
  אירו למניה. 3תמורת  1.1.09(*) המניות באוצר נרכשו ביום 

  
מחצית מהמניות הקיימות במחזור של חברת "ביתא אינק"  1.1.10חברת "אלפא" רכשה ביום 

אירו. לצורך מימון מחצית מסכום הרכישה נטלה חברת אלפא ביום הרכישה  300,000תמורת 
אירו. ההלוואה יועדה לגידור ההשקעה במט"ח בחברת "ביתא אינק".  150,000ואה מבנק בסך הלו

בכל שנה. קרן ההלוואה תיפרע  31.12-לשנה, המשולמת ב 5%ההלוואה נושאת ריבית בשיעור של 
  .31.12.2015במלואה ביום 

  
אם את ערכם שוויים ההוגן של הנכסים וההתחייבויות של חברת "ביתא אינק" ת 1.1.10ביום 

  בספרים למעט:
  

אירו. במועד רכישתם העריכה חברת  100,000תמורת  1.1.08כלי הרכב נרכשו ביום  –כלי רכב 
מעלותם.  20%) מהווה שנים וערך השייר (גרט 10"ביתא אינק" כי אורך חייהם השימושיים הוא 

משוויים  20%הווה אירו וערך השייר מ 110,000הוא  1.1.10שוויים ההוגן של כלי הרכב ליום 
  ההוגן.

  
(מניות  1.1.09מכרה חברת "ביתא אינק" לחיצוניים מחצית מהמניות שרכשה ביום  30.6.11ביום 

  אירו למניה. חברת "אלפא" לא רכשה מניות אלה. 4באוצר) תמורת 
  

אירו. אחוז הרווח  2,000מכרה חברת "ביתא אינק" מלאי לחברת "גמא" תמורת  2.1.11ביום 
  . העסקה הינה עסקה מהותית.1.7.11. המלאי מומש ביום 20%עסקה הגולמי ב
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  נתונים נוספים:

  
  .15%ושיעור מס רווח הון בצרפת  20%שיעור מס חברות בצרפת   .1
  .25%שיעור מס חברות ומס רווח הון בישראל   .2
  שיטת הפחת קו ישר.  .3
שנה. רווחיה מתפלגים  אירו בכל 120,000חברת "ביתא אינק" מדווחת על רווח נקי של   .4

  באופן שווה על פני השנה.
  אירו. 7הוא  31.12.11שוויה ההוגן של מניית חברת "ביתא אינק" ליום   .5
ההשקעות של חברת "אלפא" בחברות "ביתא אינק" ו"גמא" מטופלות בשיטת השווי   .6

  המאזני.
  שערי חליפין:  .7
  

  אירו 1-ש"ח ל  תאריך

1.1.2010  5.00  

  5.25  2010ממוצע 

2.1.2011 - 31.12.2010  5.50  

  5.20  1-6/2011ממוצע 

30.6.2011  4.90  

  5.25  7-12/2011ממוצע 

31.12.2011  5.60  

  
  

  נדרש:
  
 1.1.10 – 31.12.11להראות את התנועה בחשבון השקעה בחברת "ביתא אינק" לתקופה   .1

  בספרי חברת "אלפא".
  
הדוחות הכספיים של חברת "ביתא אינק" להסביר בקצרה את הטיפול החשבונאי בתרגום   .2

ולפרט ולנתח את הרכב הפרשי השער בגין תרגום ההשקעה של חברת "אלפא" בחברת 
  "ביתא אינק" ובגין ההלוואה מהבנק.

  
על  30.6.11לחשב את ההשפעה של מכירת המניות באוצר של חברת "ביתא אינק" ביום   .3

  .הדוחות הכספיים של חברת "אלפא"
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  )כחולה(במחברת  %18  - 2' מסשאלה 

  
(להלן "החברה") פעילויות רבות וביניהן פעילות נדל"ן בדרום אמריקה (להלן  B4לחברת האחזקות 

  "הפעילות").
  
  :31.12.10להלן נתונים נבחרים ממאזני הבוחן של החברה לגבי נכסיה נטו של הפעילות ליום   .1
  

  ערך בספרים  סעיף
  (באלפי ש"ח)

  מידע נוסף

אלפי ש"ח  560,000תמורת  1.1.07-נרכש ב  515,200  דירות להשכרה בסנטיאגו בניין
שנה בשיטת הקו הישר  50ומופחת על פני 

  ללא ערך שייר

ומופחת לפי סכום ספרות  1.1.06-נרכש ב  ?  זיכיון למתן שירותים בבוגוטה
שנים. סך הוצאות הפחת  8שנים יורד על פני 

 100,000-הסתכמו ל 2010בגין הזיכיון לשנת 
  ש"חאלפי 

השקעה בחברה בת "נדלן 
  ברסיפה" (הלן "החברה הבת")

הוקמה ע"י החברה ומוחזקת על ידה בשיעור   1,200,000
. נכסי החברה הבת כוללים שלושה 100%של 

 1.1.09- בניינים להשכרה אשר נרכשו ב
שנים  26בתמורה זהה ומופחתים כ"א על פני 

בשיטת הקו הישר ללא ערך שייר (שאר 
נכסיה נטו של החברה הבת אינם מהותיים 

  ככלל)

שנה ביום  15כרו ע"י החברה לתקופה בת חנ  ?  קרקעות חכורות בסאן פאולו
. סך התמורה בגין החכירה שולמה 1.1.08

 במלואהבמזומן באותו מועד ומומנה 
באמצעות הלוואה שנטלה החברה באותו 
מועד ואשר נפרעה בתשלום אחד בתום שנת 

ם כלל קרן וריבית בשיעור שנתי (התשלו 2008
). שיעור הריבית השנתית הגלומה 5%של 

והוצאות המימון שהתהוו  5%בהלוואה הינו 
 2008לשנת  1-בגין ההלוואה ברבעון ה

  אלפי ש"ח. 9,204.19-הסתכמו ב

  מיוחס למוניטין.אלפי ש"ח וחלקו  2,500,200ערכה בספרים של הפעילות הוא 

  
הנהלת  2011, החלה בחודש פברואר 2011 טוריון בחודש ינוארבעקבות החלטת הדירק  .2

הפעילות היתה זמינה  31.3.11-למימוש הפעילות. נכון ל החברה ביישום תכנית פעילה

כי מכירתה תושלם עד  (highly probable)למכירה באופן מיידי והיה צפוי ברמה גבוהה 
בעלי מניות החברה לשמר את  אור רצונם של, ל2011. במהלך חודש יוני 2011לתום שנת 

השקעתם בשווקים מתפתחים בדרום אמריקה, החליט דירקטוריון החברה לצמצם את 
  הרכב נכסי הפעילות המוצעים למכירה כמפורט להלן:

  

בלבד ממניות החברה הבת המוחזקות ע"י החברה, כך שתישאר לחברה  70%מכירת  •
 השפעה מהותית באותה חברה.

ראטה) - רקעות בסאן פאולו לבעלי מניות החברה (באופן פרוהעברת הזכויות בגין הק •
 ללא תמורה.



  2011 סתיומועד  -שאלון הבחינה ופתרונו בנושא "חשבונאות פיננסית מתקדמת" 

 

8  
 חשבון רואי צתלמוע שמורות הזכויות כל© 

 
 

  
להלן נתונים נבחרים בדבר שוויים ההוגן בניכוי עלויות למכירה של הפעילות ושל חלק   .3

  מנכסיה (באלפי ש"ח):
  

  31.3.11  30.6.11  

  479,000  481,000  בניין דירות להשכרה בסנטיאגו

  122,900  121,350  זיכיון למתן שירותים בבוגוטה

  1,174,000  1,190,000  השקעה בחברה הבת

  350,000  -  מההשקעה בחברה הבת 30%

  824,000  -  מההשקעה בחברה הבת  70%

  562,000  561,600  קרקעות חכורות בסאן פאולו

  2,342,600  2,358,650  סך הפעילות

  1,780,600  -  סך הפעילות למעט הקרקעות בסאן פאולו

  מעט הקרקעות בסאן פאולוסך הפעילות ל

  מההשקעה בחברה הבת 30%ולמעט 

-  1,430,600  

  
  
החברה מטפלת בנדל"ן להשקעה ובנכסים בלתי מוחשיים לפי מודל העלות בהתאם לתקני   .4

  החשבונאות הבינלאומיים הרלוונטיים.
  
  

  נדרש:
  

חד של להראות את הרכב היתרות המתייחסות לפעילות הנדל"ן בדרום אמריקה במאזן המאו

  .30.6.11-ו 31.3.11, 31.12.10לימים:  B4חברת האחזקות 
  

  יש לצרף חישובי עזר מלאים ומפורטים.
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  )צהובה(במחברת  %5  - 3מס' שאלה 
  

מהון המניות של חברת "ברוש" בע"מ  30%חברת "אודם" בע"מ שהינה חברה ציבורית מחזיקה 
קשר לבעלי  אוה קחברת "אודם" כל זי"החברה הכלולה") שהינה חברה פרטית. אין ל(להלן: 

  המניות האחרים בחברה הכלולה.
  

  :31.12.2010להלן תמצית מאזן החברה הכלולה ליום 
  

  אלפי ש"ח            
  

  10,000        סה"כ נכסים
  

  5,000    התחייבויות לתאגידים בנקאיים
  4,500        הלוואות בעלים*

  500          הון עצמי
  0010,0      סה"כ התחייבויות והון

  
  
לשנה אשר תשולם רק אם החברה תשיג בשנה השוטפת רווח  6%ההלוואות נושאות ריבית של  *

  אלפי ש"ח. הריבית אינה מצטברת משנה לשנה. 600תפעולי של מעל 
  . הלוואות הבעלים שוות בזכויותיהן המשפטיות.60%חלקה של "אודם" בהלוואות הבעלים הינו 

  
  לפי שיטת השווי המאזני. "אודם" כוללת את ההשקעה ב"ברוש"

אלפי ש"ח. פרט לכך, לא חל כל שינוי בהון  1,000צפוי ל"ברוש" הפסד נקי של  2011בשנת 
  ובהלוואות הבעלים של "ברוש".

  
  נדרש:

  
, שאותו 2011לחשב מה יהיה חלקה של "אודם" על בסיס השווי המאזני, בהפסד של "ברוש" לשנת 

  ?2011ם שלה לשנת יהיה על "אודם" לכלול בדוחות הכספיי
  

  נמקו תשובתכם!
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  )ירוקה(במחברת  %5 - 4מס' שאלה 
  
תמורת  מהון המניות המונפק של חברת "מגדים" בע"מ, 100%רכשה חברת "פרי" בע"מ  30.9.10-ב

 מהון "מגדים" 100%-אלפי ש"ח. המניות נרכשו מחברת "הילולים" בע"מ אשר החזיקה ב 80,000
, ונקבעה לפי הערכת שווי של מעריך 7של  EBITDAסקה שיקפה מכפיל . תמורת הע30.9.10עד ליום 

  שווי חיצוני, מוסכם על "פרי" ו"הילולים".
  

ש"ח. לצורך רישום העסקה בספריה, קיבלה  56,000של "מגדים" ביום הרכישה היה  השווי המאזני
ח לנכסים בלתי ש" 11,000חברת "פרי" חוות דעת ממעריך שווי חיצוני, לפיה יש לייחס סכום של 

  ש"ח יש לייחס למוניטין. 13,000מוחשיים (קשרי לקוחות) ואת יתרת עודף עלות הרכישה בסך 
  

  נתונים נוספים:
במועד הרכישה היתה תלויה בערכאות תביעה משפטית מהותית נגד חברת "מגדים" (להלן:   .1

רשה בסכום ). בדוחות הכספיים של "מגדים" ליום הרכישה, נכללה הפ"התביעה התלויה"
אלפי ש"ח בגין תביעה זו. הפרשה זו נערכה לפי חוות דעת של יועציה המשפטיים  5,000של 

  של "מגדים", ונמצאה הולמת בבדיקת הנאותות שנערכה ע"י "פרי".
  
מתמורת הרכישה שולמה ל"הילולים" במזומן, ויתרת התמורה  80%עפ"י הסכם הרכישה,   .2

נושא ריבית בידי נאמן. עפ"י ההוראות שניתנו לנאמן, עליו ) בפיקדון 30.9.10הופקדה (ביום 
להעביר למוכרים (חברת "הילולים" בע"מ), את סכום הפיקדון והריבית שנצברה עליו ביום 

), 2011(ולאחר פרסום הדוחות הכספיים של "מגדים" לרבעון השלישי של שנת  1.12.11
  בניכוי הסכומים הבאים:

  
סכום שייפסק בערכאות, בגין התביעה התלויה, על סכום מהסכום שבו יעלה ה 75%  א.  

  אלפי ש"ח. 5,000של 
שיושג בפועל  EBITDA-אלפי ש"ח לבין סכום ה 12,000מסכום ההפרש שבין  650%  ב.  

ושלושת הרבעונים  2010בארבעת הרבעונים האחרונים (רבעון אחרון של שנת 
רוע את השפעת תיקון יש לג EBITDA-). לצורך חישוב ה2011הראשונים של שנת 

  האומדן בגין התביעה המהותית, ככל שיהיה כזה.
  לא יהיה כל תיקון למחיר העסקה אם אחד או שני הסכומים הנ"ל יהיו שליליים.  ג.  

  
ניתן פסק דין בתביעה התלויה, ונפסק שעל "מגדים" לשלם לתובעים סכום  15.7.11בתאריך   .3

  אלפי ש"ח. 7,000כולל של 
  
-נמצא שסכום ה 2011ם הדוחות הכספיים של "מגדים" לרבעון השלישי של שנת לאחר פרסו  .4

EBITDA   (לאחר התאמתו בגין התביעה התלויה) של "מגדים" בארבעת הרבעונים האחרונים
  ש"ח. 10,800הינו 

  
  אלפי ש"ח. 400סכום הריבית שנצברה על הפיקדון היה   .5
  
הסכום המגיע לה, והחזיר ל"פרי" את חלקה, העביר הנאמן ל"הילולים" את  1.12.11ביום   .6

  בהתאם להוראות שניתנו לו.
  

  נדרש:
להסביר כיצד יש לתת ביטוי לאירועים הנ"ל בדוחות הכספיים של "פרי" לרבעון השלישי של שנת 

  ? (יש להתעלם מהשלכות המיסוי).2011

  סוף חלק א'

  ב ה צ ל ח ה!
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  50% -  ב'חלק 

  

  
  

  )ורודהת (במחבר %20 - 5מס' שאלה 
  

חברת הנרקיס בע"מ (להלן "החברה") הינה חברה ציבורית העוסקת בתחום הנדל"ן על כל מגזריו. 
  .1.1.10החברה החלה לפעול ביום 

  
קומות זהות,  10רכשה החברה, מחברת התומך בע"מ, מבנה משרדים בן  1.1.10ביום   .1

ה לעליית ערכו בעתיד. הממוקם במרכז הארץ, לצורך השכרתו לשוכרים חיצוניים ובציפיי
   להלן פרטים אודות המבנה:

  
  .ד.).1ליום רכישת המבנה, הוא מאוכלס במלואו ומניב תזרים מזומנים (ראה נתון   א.  

  
המבנה נרכש תמורת שוויו ההוגן שנאמד לפי היוון תזרימי המזומנים הנובעים ממנו   ב.  

  במשך אורך חייו השימושיים.
  

 30חייו השימושיים הנותר של המבנה ליום רכישתו הינו  לדעת הנהלת החברה, אורך  ג.  
משוויו של  40%שנה. הקרקע מיוחסת באופן שווה לכל אחת מהקומות ושוויה מהווה 

. לדעת יועציה המשפטיים של החברה, כל אחת מהקומות 2010-2012המבנה בשנים 
  ניתנת למכירה או להשכרה בנפרד וללא הגבלה.

  
הכנסות וההוצאות, על בסיס שנתי, שהועברה על ידי הנהלת להלן תחזית תזרים ה  ד.  

חברת התומך בע"מ בעת ביצוע שלב בדיקת הנאותות. התחזית מבוססת על נתוני שנת 
2009.  

  
החברה צופה כי בכל אחת מהשנים   2,000,000  הכנסות מהשכורים

 5%יחול גידול שנתי של  2010-2012
בהכנסות (לאחר מכן, רמת ההכנסות 

  ציבה).תישאר י
מהוות שיעור קבוע מההכנסות   )900,000(  הוצאות תחזוקה שוטפת

  המתקבלות בגין השכרת המבנה.
מהוות הוצאה קבועה ומיוחסות לכל   )100,000(  הוצאות בגין דמי ניהול

קומה בנפרד המנוהלת על ידי חברת 
  ניהול חיצונית.

    1,000,000  סה"כ
  

  ן.כל ההכנסות וההוצאות הינן במזומ  )1(    
  ההכנסות וההוצאות מתפלגות באופן שווה על פני השנה.  )2(    
  תחזית תזרימי המזומנים לא השתנתה לאורך השנים.  )3(    
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היוון אשר שימשו את החברה לאמידת השווי ההוגן של המבנה הלהלן שיעורי   ה.  

  במועדים שונים:
  

  שיעור היוון        תאריך    
    1.1.2010        10%  
    31.12.2010        8%  
    1.7.2011  /30.6.2011    7%  
    31.12.2011        5%  

  
  
, בשל האמרת מחירי הדיור, החליטה הנהלת החברה על פיתוח המבנה באופן 1.1.11ביום   .2

  הבא:
  

 20שלוש הקומות העליונות של המבנה תפורקנה ותיהרסנה, ובמקומן תבנה החברה   א.  
  יחידות דיור המיועדות למכירה.

  
היות ורק במועד זה פינו השוכרים את  1.7.11את ביצוע העבודות ביום  החברה החלה  ב.  

. עלויות הריסת 31.12.11הקומות הרלוונטיות. הריסת הקומות הסתיימה ביום 
  ש"ח והתפלגו באופן שווה על פני התקופה. 500,000-הקומות הסתכמו ב

  
. 31.12.12ה ביום הדיור. הבנייה הסתיימ החלה החברה בבניית יחידות 1.1.12ביום   ג.  

ש"ח והתפלגה באופן שווה על פני התקופה. כמו  2,000,000- עלות הבנייה הסתכמה ב
ש"ח שהוצאו בגין שינוי חלקי של  50,000כן, לחברה נגרמו הוצאות משפטיות בסך 

  ייעוד המבנה.
  

  ש"ח כל אחת. 700,000יחידות דיור תמורת  10עד ליום סיום הבנייה מכרה החברה   ד.  
  
  נתונים נוספים:  .3
  

החברה מודדת את הנדל"ן להשקעה לפי מודל השווי ההוגן, בהתאם להוראות תקן   א.  
  , נדל"ן להשקעה.40חשבונאות בינלאומי מספר 

  
. רשויות המס מתירות 25%רווחי הון החל על החברה הינו על  שיעור מס החברות ומס  ב.  

אינן מכירות בירידת ערך הוצאות פחת על פי שיטת הקו הישר לפי מודל העלות ו
  נכסים על סוגיהם.

  
  נדרש:

  
  להציג בדוחות הכספיים של חברת הנרקיס בע"מ:

  
  31.12.2011, 31.12.2010יתרות נדל"ן להשקעה, מלאי ומסים נדחים במאזנים לימים   .1

  .31.12.2012-ו 
  

  2011, 2010השפעות תוצאתיות של נדל"ן להשקעה, מלאי ומסים על ההכנסה בשנים   .2
  .2012-ו 

  
  יש לצרף חישובי עזר מלאים ומפורטים.
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  )כתומה(במחברת  %20  - 6מס' אלה ש
  

חברת גראד בע"מ (להלן: "החברה") עוסקת במחקר ופיתוח של טילים בליסטיים. החברה הינה 
חברה תעשייתית, כמשמעותה בחוק עידוד התעשייה (מסים), ולפיכך זכאית להטבות מס כמפורט 

  להלן:
  
ש"ח. קו  6,000,000הקימה החברה קו ייצור לטילים בעלי טווח ארוך בעלות של  1.1.11ום בי  .1

מעבר  נוסףמיד עם הקמתו. החברה זכאית, כחברה תעשייתית, לפחות הייצור החל לפעול 
מסכום הפחת לצורכי מס. אורך החיים  20%-בשיעור השווה ל לצורכי מסלפחת הרגיל 

שנים והוא מופחת בשיטת הקו הישר. לצורכי מס נקבע  15השימושיים של קו הייצור הוא 
  שנים. 10י נפחת לפי שיטת הקו הישר על פ

  
הנפיקה החברה מניות. לצורכי מס, הוצאות ההנפקה הותרו לחברה בניכוי  2011בשנת   .2

 1/3-ו 2012בשנת  1/3, 2011בשנת  1/3-(כלומר  2011בשלושה חלקים שווים החל משנת 
  ש"ח. 90,000-צאות ההנפקה הסתכמו ב). הו2013בשנת 

  
 2010ות זו לשנים החלה החברה בפעילות של מחקר ופיתוח. הוצאות בגין פעיל 1.7.10ביום   .3

א לפקודת 20ש"ח בהתאמה. על פי סעיף  500,000-ש"ח ו 200,000סך של הסתכמו ל 2011- ו
 משנתשנים  3משך בניכוי בחלקים שווים ב מס הכנסה, הוצאות בגין מחקר ופיתוח מותרות

  החברה טרם הגיעה לישימות טכנולוגית. 31.12.11הוצאתן. עד ליום 
  
ש"ח (ערך הקרקע  15,000,000רכשה החברה מבנה תעשייתי תמורת  1.10.09ביום   א.  .4

משווי הנכס, בכל המועדים הרלוונטיים). החברה העריכה כי אורך החיים  30%מהווה 
  שנה. הערכה זו לא השתנתה במשך השנים. 25א השימושיים של המבנה התעשייתי הו

  
שנים. בהתאם להסכם  3מיד עם הרכישה הושכר המבנה במלואו לתקופה של   ב.  

ש"ח והם יגדלו כל  500,000השכירות, נקבע כי דמי השכירות לשנה הראשונה יהיו 
  ש"ח לעומת השנה הקודמת. דמי השכירות לכל שנה ישולמו מראש  150,000-שנה ב

מדיניותה החשבונאית של החברה היא להכיר בהכנסות  אוקטובר של כל שנה.ב 1-ב
  מדמי שכירות על פי ממוצע ההכנסות בכל תקופת השכירות.

  
התגלעו חילוקי דעות בין החברה לשוכר וסוכם כי השוכר יעזוב את  30.9.11ביום   ג.  

ה, כאשר המבנה באופן מיידי תמורת מחצית דמי השכירות של שנת השכירות האחרונ
. בעקבות עזיבת השוכר, החליטה הנהלת החברה 1.1.12הסכום האמור ישולם ביום 

החלה החברה להשתמש  1.10.11כי המבנה התעשייתי ישמש את עסקי החברה. ביום 
  במבנה לצרכיה.

  
  להלן נתונים בדבר השווי ההוגן של המבנה התעשייתי בש"ח:  ד.  

  
  שווי הוגן      תאריך    
    31.12.2009      20,000,000  
    31.12.2010      24,000,000  
    1.10.11/30.9.2011    30,000,000  
    31.12.2011      32,000,000  

  
ב לפקודת מס הכנסה קובע שיש להכיר בהכנסה משכירות ובהכנסות דומות 8סעיף   ה.  

  לה על בסיס מזומן.
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  לשנה. 4%פחת לצורכי מס בגין מבנים (ללא רכיב הקרקע) הוא   ו.  
  
. 2011ש"ח בשנת  250,000ברה הכנסות דיבידנד מהשקעה בניירות ערך סחירים בסך לח  .5

  הכנסות אלו פטורות ממס.
  
ש"ח,  5,000,000הנפיק בעל השליטה בחברה לחברה מכשיר חוב בערך נקוב של  1.1.11ביום   .6

וייפרע בסכום  5%בתמורה לערכו הנקוב. מכשיר החוב נושא ריבית שנתית (מורכבת) של 
. באותו המועד הנפיק בעל השליטה בחברה מכשיר חוב, 31.12.13ד (קרן וריבית) ביום אח

ש"ח. לצורכי מס, ריבית (הכנסות ו/או  4,000,000באותם תנאים, לצד שלישי, תמורת 
  הוצאות) מוכרת על בסיס מצטבר.

  
בות החברה מצאה מספר רב של טילים פגומים, והכירה בעק 2011בספירת מלאי לסוף שנת   .7

ש"ח. רשויות המס אינן מכירות בירידת ערך  1,000,000זאת בירידת ערך מלאי בסכום של 
לא  31.12.10מלאי אלא רק בעת מימושו. מחזור המלאי של החברה הוא שנתיים. ליום 

  נמצאו טילים פגומים.
  
החברה מספקת אחריות בגין מכירת מוצריה. מס הכנסה אינו מכיר בהוצאות הפרשה   .8

רק בשעה שהן משולמות במזומן על ידי החברה. יתרת ההפרשה לאחריות ות, אלא לאחרי
  ש"ח בהתאמה. 300,000-ש"ח ו 400,000היא  31.12.11וליום  31.12.10ליום 

  
רשמה החברה בדוח רווח והפסד הוצאות בגין תרומות למוסד ציבורי בסך של  2011בשנת   .9

  .35%י ממס בשיעור של ש"ח. לצורכי מס, תרומות מקנות זיכו 80,000
  

. בהתאם 2009-ו 2008נסגרו שומות סופיות בין החברה למס הכנסה בגין השנים  2011בשנת   .10
ש"ח, מעבר למה שציפתה. סכום  500,000לכך, החברה שילמה למס הכנסה סכום נוסף של 

  זה כולל ריבית והפרשי הצמדה.
  

עריכת הדוחות  לפני, 2011ודש ינואר . בח25%בהתאם לחוקי המס, שיעור מס חברות הוא   .11
 2011, התקבל בכנסת חוק לשינוי שיעור מס חברות כך שבשנת המס 2010הכספיים לשנת 

  .20%ואילך ירד מס החברות לשיעור של 
  

  שיעור מס רווח הון ומס שבח זהה למס חברות בכל התקופות הרלבנטיות.  .12
  

ש"ח אשר  1,000,000לצורכי מס בסכום של  לחברה יתרת הפסדים מועברים 31.12.10ליום   .13
  בהיעדר צפי להכנסה חייבת, לא הוכרו מסים נדחים בגינם.

  
  החברה מיישמת את מודל השווי ההוגן ביחס לנדל"ן להשקעה.  .14
  

  ש"ח. 10,000,000הוצאות מסים הוא  לפני 2011הרווח החשבונאי של החברה בשנת   .15
  

  נדרש:
  

  .2011מס לשנת להציג את דוח ההתאמה ל  א.
תוך פירוט המרכיבים  2011-ו 2010בדצמבר  31לחשב את יתרות המסים הנדחים ליום   ב.

  השונים.
אור ההתאמה בין סכום המס בפועל לבין סכום המס המחושב לפי שיעור המס ילהציג את ב  ג.

  הסטטוטורי.
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  )אפורה(במחברת  %10  - 7מס' שאלה 
  
ים פיננסיים/חשבונאיים שאינם מבוססים על כללי שנים האחרונות נפוץ השימוש במדדב

בשנים האחרונות נפוץ השימוש במדדים  NON-GAAP MEASURESחשבונאות מקובלים 

   NON-GAAPפיננסיים/חשבונאיים שאינם מבוססים על כללי חשבונאות מקובלים 
MEASURES :כגון  

  

Earnings Before Interest Tax and Depreciation and Amortization – EBITDA 
Funds From Operations – FFO  

Net Operating Income – NOI 
Net Assets Value – NAV 

  
 

  נדרש:
  

  .NON-GAAP MEASURESלהסביר ולהדגים כל אחד מהמדדים הנ"ל שהם   א.

  ?NON-GAAP MEASURES -לאילו צרכים משמשים ה  ב.

  ?NON-GAAP MEASURES -משמשים להפצת ה אילו אמצעים  ג.

  ?NON-GAAP MEASURES -מהם החסרונות של השימוש ב  ד.

על ידי הרשויות NON-GAAP MEASURES -מהן המגבלות המוטלות על השימוש ב  ה.
  המפקחות (רשות ניירות הערך)?

  
  
  
  
  
  
  
  

  'בסוף חלק 
  
  

  ב ה צ ל ח ה!
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  חלק א'
  

  
  

  %22 - 1 פתרון שאלה מס'
  
  
  בספרי חברת אלפא התנועה בחשבון ההשקעה בחברת ביתא אינק.  .1
  

  חישוב  ש"ח  פרטים  תאריך
  עזר

  (א)  1,500,000  רכישת המניות  1.1.10
  (ב)  )6,300(  הפחתת עודף עלות כלי רכב  2010
  (ג)  315,000  חלק ברווחי ביתא  2010

  (א)2  164,700  הפרשי שער, מספר מַאֵזן  31.12.10
  (ד)  1,973,400  יתרה  31.12.10
  (ה)  )3,120(  כלי רכבהפחתת עודף עלות   1-6.2011
  (ו)  156,000  חלק ברווחי ביתא  1-6.2011

  (ז)  )413(  בין חברתי שטרם מומשרווח   30.6.2011
  (ב)2  )224,100(  הפרשי שער, מספר מאזן  30.6.2011
  (ח)  1,901,767  לפני מכירת מניות אוצר יתרה,  30.6.2011
  3  )307,393(  מכירת מניות אוצר, מספר מאזן  30.6.2011
  (ט)  1,594,374  אחרי מכירת מניות אוצר יתרה,  30.6.2011
  (י)  )614,374(  הפרשה לירידת ערך  30.6.2011
    980,000  אחרי הפרשה לירידת ערך יתרה  30.6.2011
  (יא)  )2,100(  הפחתת עודף עלות כלי רכב  1-7.2011
  (יב)  105,000  חלק ברווחי ביתא  1-7.2011
  (יג)  413  ימימוש רווח בין חברת  1.7.2011

  (ד)2  234,687  מַאֵזןהפרשי שער, מספר   31.12.2011
  (יד)  614,374  הפרשה לירידת ערך ביטול  31.12.2011
  (טו)  1,932,374  יתרה  31.12.2011

  
  

  ראה:
  
, 39סעיפים  –פין של מטבע חוץ יהשפעת השינויים בשערי חל – 21תקן חשבונאות בינלאומי   -

  .49-ג' ו48, 48, 41, 40

  
  .32סעיף  –השקעות בחברות כלולות  – 28תקן חשבונאות בינלאומי   -
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  רכישת מניות ביתא ע"י אלפא  (א)
  

    200,000      אירו 1הון מניות בנות 
  300,000/  3  )100,000(    מניות אוצר

    100,000    מניות במחזור
  x 3 x 100,000 5=   1,500,000    אלפא בש"ח עלות המניות שנרכשו ע"י

        
        באירו –חישוב עודף עלות 

    300,000    50% –עלות המניות 
  x 390,000 50%=   195,000    שווי מאזני
    105,000    עודף עלות

    *) 10,450    מיוחס לכלי רכב – פחות
    94,550    מוניטין – יתרה

        
        *) כדלקמן:

    %100  %50  יתרה להפחתה
  x 110,000 80%=   88,000    שווי הוגן

  x 80% x 100,000 8/10 =  64,000    ערך בספריה
  12,000  24,000    

  שעור מס בצרפת  )4,800(  )2,400(  20% –מסים נדחים 
  9,600  19,200    

        גרט
  x 110,000 20%=   22,000    שווי הוגן
  x 100,000 20%=   20,000    בספרים

  1,000  2,000    
  בצרפתוח הון שעור מס רו  )300(  )150(  15% –מסים נדחים 

  850  1,700    
  10,450  20,900    
  

  הפחתת עודף עלות כלי רכב  (ב)
  

  6,300    =5.25 x 1/8 x %80 x 12,000  
  

  חלק ברווחי ביתא  (ג)
  

  315,000    =5.25 x %50 x ,000120  
  

  31.12.10- יתרת ההשקעה ב  (ד)
  

  )x 50% x )120,000  +390,000 5.50=     1,402,500  חלק בשווי המאזני
      יתרה עודף עלות

    *)*50,875  המיוחסת לכלי רכב
  x 94,550 5.50=   520,025  מוניטין

  1,973,400    
      

      **) כדלקמן:
  (א) לעיל x 7/8 x 9,600 5.50=   46,200  יתרה להפחתה

  (א) לעיל              x 850 5.50=   4,675  גרט
  50,875    
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  הפחתת עודף עלות כלי רכב  (ה)

  

  ,1203    =5.20 x 6/12 x 1/8 x %80 x 12,000  
  

  ביתא ברווחיחלק   (ו)
  

  156,000    =5.20 x 6/12 x %05 x ,000120  
  

  רווח בין חברתי שטרם מומש  (ז)
  

  413   =50.5 x %75 x %05 x %50 x %20  x 2,000  
  

    2,000  מחיר מכירה
    20%  שעור רווח גולמי

    כרתהחברה המו - 50%  שעור החזקה בביתא
    החברה הקונה - 50%  שעור החזקה בגמא

    25%  שעור המס*
    100% - 25%=  75%  שעור הרווח לאחר מס

    5.50  שער חליפין
      

    ברה הקונה.הח -בחברת גמא  –* שעור המס בישראל 
  

  , לפני מכירת מניות אוצר30.6.11- יתרת ההשקעה ב  (ח)
  

  )x 50% x )50% x 120,000  +510,000 4.90=  1,396,500  י המאזניוחלק בשו
      יתרת עודף עלות

    ***) 42,385  המיוחסת לכלי רכב
  ראה (ז) לעיל  )413(  רווח בין חברתי שטרם מומש

  x 94,550 4.90=   463,295  מוניטין
  1,901,767    

      ***) כדלקמן:
  x 6.5/8  x9,600 4.90=   38,220  יתרה להפחתה

  x 850 4.90=   4,165  גרט
  385,42    

  
  , לאחר מכירת מניות אוצר30.6.11- יתרת ההשקעה ב  (ט)

  
  )x 1/3 x )4 x 50,000  +570,000 4.90=  1,257,667  חלק בשווי המאזני

      יתרת עודף עלות
  x 2 x 42,385 1/3=   28,257  המיוחסת לכלי רכב

  ראה (ז) לעיל  )413(  רווח בין חברתי שטרם מומש
  x 2 x 463,295 1/3=   308,863  מוניטין

  1,594,374    
      

  50,000   50% -מ  שעור ההחזקה בביתא ירד 
    100,000  
  50,000  1/3-ל  
    150,000  
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  לירידת ערך ההשקעה בביתא ה חישוב ההפרש  (י)
  

  ראה (ט) לעיל  1,594,374  30.6.11-יתרת ההשקעה ב
  שווי הוגן של ההשקעה בהתבסס

  על מחיר מניות אוצר שנמכרו   
  

0980,00    =4.90 x 4 x 50,000  
  374,614  הפרשה לירידת ערך

    
  

  ;40-42כלולות סעיפים  בחברותהשקעות  – 28תקן חשבונאות בינלאומי  ראה: 
  .ד'12 ערך נכסים סעיףירידת  – 36תקן חשבונאות בינלאומי   
  .58- ו א.2מכשירים פיננסיים ; הכרה ומדידה סעיפים  – 39תקן חשבונאות בינלאומי   

  
  הפחתת עודף עלות כלי רכב  יא)(
  

  2,100   =5.25 x 1/3 x 2 x 6/12 x 1/8 x 9,600    
  
  

  חלק ברווחי ביתא  (יב)
  

  105,000    =5.25 x 1/3 x 6/12 x 120,000  
  

  מימוש רווח בין חברתי  (יג)
  

  ראה (ז) לעיל  413  
  

  ביטול הפרשה לירידת ערך  (יד)
  

  ראה (י) לעיל   614,374  
      

  x 7 x 50,000 5.60=  1,960,000  הסכום בר השב
  ראה (טו) להלן  1,932,374  היתרה בספרים

               1,960,000    <1,932,374  
  

  
  31.12.11- יתרת ההשקעה ב  (טו)

  
  x 1/3 x 830,000 5.60=   1,549,333  בשווי המאזני חלק

  יתרת עודף עלות
  המיוחסת לכלי רכב

  
30,053 (***  

  

    7352,98  מוניטין
  1,932,373    
      

      ***) כדלקמן:
  x 1/3 x 2 x 6/8 x 9,600 5.60=     26,880  יתרה להפחתה

  x 1/3 x 2 x 850 5.60=    3,173  גרט
  30,053  
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  חישוב חלופי של יתרות ההשקעה בחברת ביתא אינק.
  

31.12.10      
    ש"ח  

  € x 300,000 5.00=   1,500,000  ההשקעה
  x 60,000 5.25=   315,000  חלק ברווח

 )1,200( x 5.25=   )6,300(  הפחתת עודף עלות
  1,808,700           358,800 €  

  _______         164,700  הפרשי שער
  1,973,400   =5.50 x 358,800 €  
      

  , לפני מכירת מניות אוצר30.6.11
  € x 358,800 5.50=   1,973,400  ההשקעה

  x 30,000 5.20=   156,000  חלק ברווח
  )600( x 5.20      )3,120(  ע.ע.הפחתת 

  )75( x 5.50      )413(  רווח שטרם מומש
  2,125,867                  388,125 €  

                *) 9(                  )100,224(  הפרשי שער
  1,901,767          =4.90  x  388,116 €  
    

*     9    =
5

45
  =

00.5

)50.590.4(x75 −
  

  
הרווח שטרם מומש ממכירה בין חברתית של ביתא לגמא. המלאי נמצא אצל גמא והוא נרכש 

  ש"ח. מטבע הפעילות של גמא הוא ש"ח. 5.50=   € 1לפי שע"ח  2.1.11במועד המכירה 
  

  , אחרי מכירת מניות אוצר30.6.11
  € x 388,125 2/3=   258,750  ההשקעה לפני מכירת מניות אוצר

  x 200,000 1/3=   66,667  התקבול ממכירת מניות אוצר
  x 75 2/3 =          50  רווח בין חברתי

  325,467    
  75+  9  )84(  רווח בין חברתי שטרם מומש

              1,594,374    =4.90  x  325,383  €  
  
  

.1112.31  
  € x 325,383 4.90=   1,594,374  ההשקעה
  x 20,000 5.25=   105,000  וחחלק ברו
  )400( x 5.25     )2,100(  עודף עלותהפחתת 

  }  x 75 5.50     413  שמומשרווח בין חברתי 
  _______               9                
  1,697,687                345,067 € 

  ________              234,687  הפרשי שער
  41,932,37   =5.60 x 345,067 €  
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 OCI  רווח כולל אחרי  .2
 

  ובגין ההלוואה מהבנק הפרשי שער מתרגום ההשקעה בחברת ביתא
  

  יתרה  בגין ההלוואה   בגין ההשקעה  תאריך
  )108,450(  (ה)     56,250  )  (א)164,700(  31.12.10

  156,600  (ו)   )67,500(  (ב)    224,100  1-6.11
30.6.11  59,400  )11,250(  48,150  
  )16,050(  (ז)       3,750  (ג)    )19,800(  30.6.11
30.6.11  39,600  )7,500(  32,100  
  )5,93751(  (ח)  78,750  (ד)  )234,687(  7-12.11

31.12.11  )195,087(  71,250  )123,837(  
        
      €                    ש"ח  

    )300,000( x )  5.50 – 5.00=  (  )150,000(  (א)

  )15,000)  =    (5.25 – 5.50  (x )60,000(    

  300            =    )5.25 – 5.50 (x 1,200    

  )164,700(    
      

    x 358,800 )  4.90 – 5.50=  (  215,280  (ב)

  9,000      )  =5.20 – 4.90  ( x 30,000    

  )180(       =   )5.20 – 4.90 (x )006(   

  224,100    
    )59,400( x 1/3=    )19,800(  (ג)

      
    )325,467( x) 5.60 – 4.90)  =  (227,827(  )ד(

  )7,000   (   )  =5.25 – 5.60  (x )2,000(    

  041            =  )55.2 – 06.5 (x 004   

  )687,432(    
      

    x )5.00-5.50 (x 150,000 0.75=    56,250  (ה)

      
    x )05.5-09.4 (x 150,000 0.75=    67,500  (ו)

      
    x 11,250 1/3=     3,750  )(ז

      
    x )90.4-60.5 (x 150,000 0.75=  78,750  (ח)

  
  .0.75-ולכן הפרשי השער בגין ההלוואה מוכפלים ב 25% -  שעור מס הכנסה בישראל
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  השפעה של מכירת המניות באוצר של חברת ביתא בע"מ  .3
  על הדוחות הכספיים של חברת אלפא בע"מ  

  
  ההשקעה   

  בביתא (א)
  רווח כולל 

  אחר (ב)
  סך הכל

        30.6.11-היתרה ב
  1,949,917  48,150  1,901,767  לפני מכירת מניות אוצר

  1,626,474  32,100  471,594,3  אחרי מכירת מניות אוצר
  307,393  16,050  323,443  

  )1,250(  (ג)  )1,250(  _______  הוצאות מסים על הכנסה
  322,193  14,800  393,307  הפסד הון

  
  לעיל. 1ראה חישוב עזר   (א)
  לעיל. 2ראה חישוב עזר   (ב)
  (ז).2ראה חישוב עזר   (ג)
  

1,250 =0.25 x 
75.0

750,3
  

  
השפעת השינויים בשערי חליפין של מטבע  – 21לתקן חשבונאות בינלאומי  50-ו 49ראה סעיפים 

  חוץ.
  

  21תקן חשבונאות בינלאומי 
  

  יפין של מטבע חוץהשפעות השינויים בשערי חל
  

  שימוש במטבע הצגה שונה ממטבע הפעילות

  תרגום למטבע ההצגה

הכספיים בכל מטבע (או מטבעות). אם מטבע ההצגה שונה  הלהציג את דוחותי היכול ישות  .38
למטבע  שלהמצב הכספי את הו יהאת תוצאות הישות מתרגמת, ישותממטבע הפעילות של ה

תוצאות העם מטבעות פעילות שונים,  ישויות בודדותלת , כאשר קבוצה כוללדוגמהההצגה. 
שניתן יהיה להציג דוחות כספיים  כדי, אחידבמטבע מבוטאים  ישותמצב הכספי של כל הו

 .מאוחדים
 

אינו מטבע של סביבה כלכלית  שלה, אשר מטבע הפעילות ישותמצב הכספי של התוצאות ו  .39
 הבאים: בנהלים תוך שימושאינפלציונית, יתורגמו למטבע הצגה אחר -היפר

  

, כולל מספרי השוואה) כלומר( לכל דוח על מצב כספי מוצג התחייבויותונכסים   )א(
 ;דוח על המצב הכספי במועד אותוסגירה היתורגמו לפי שער 

 
 על הרווח הכולל שמוצג או דוח רווח והפסד נפרד שמוצגוהוצאות לכל דוח ות הכנס  )ב(

 וכןלפי שערי החליפין במועדי העסקאות;  (כלומר, כולל מספרי השוואה) יתורגמו
  

  .ברווח כולל אחר כל הפרשי השער הנוצרים יוכרו  )ג(
 

, לדוגמה, שער במועדי העסקאותמסיבות מעשיות, שער המהווה קירוב לשערי החליפין   .40
אולם, אם  .הוהוצא הפריטי הכנס שמש, לעיתים קרובות, לצורך תרגוםמממוצע לתקופה, 

 אינו הולם.לתקופה יות בשערי החליפין, השימוש בשער הממוצע תנודות משמעות חלות
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 :-נובעים מ) ג(39שצוינו בסעיף הפרשי שער   .41

 
 נכסים והתחייבויותו ,עסקאותלפי שערי החליפין במועדי ה והוצאותות תרגום הכנס  )א(

 לפי שער סגירה. 
 
 ודם.קהסגירה ההשונה משער  סגירהתרגום יתרת פתיחה של נכסים נטו לפי שער   )ב(
  

מאחר ולשינויים בשערי החליפין יש  ברווח או הפסד,הפרשי שער אלה אינם מוכרים   
 יםוהעתידי יםהמזומנים הנוכחי מיהשפעה ישירה מעטה, אם בכלל, על תזרי

הסכום המצטבר של הפרשי השער מוצג ברכיב נפרד בהון עד למימוש של ת. יומפעילו
אינה אך  מאוחדת,אשר לפעילות חוץ  שער מתייחסיםההפרשי כאשר פעילות החוץ. 

זכויות מצטברים, הנובעים מתרגום והמתייחסים להשער הבבעלות מלאה, הפרשי 
דוח ב הזכויות שאינן מקנות שליטהכחלק מ ומוכרים מוקצים, שאינן מקנות שליטה

  המאוחד.על המצב הכספי 
  

  פעילות חוץ או מימוש חלקי שלה של מימוש

שער המתייחסים לאותה הפרשי ההסכום המצטבר של , ת חוץפעילו בעת המימוש של  .48
 יסווגו מחדש מההון הוכרו ברווח כולל אחר ונצברו כרכיב נפרד בהון,פעילות חוץ, אשר 

באותה תקופה בה הוכר הרווח או ההפסד  לרווח או הפסד (כתיאום בגין סיווג מחדש)
 שנת(כפי שעודכן ב םהצגת דוחות כספיי 1(ראה תקן חשבונאות בינלאומי  מהמימוש

2007((. 
  

במימוש חלקי של חברה בת שכוללת פעילות חוץ, הישות תייחס מחדש חלק יחסי של   ג. 48
הסכום המצטבר של הפרשי השער שהוכרו ברווח כולל אחר לזכויות שאינן מקנות שליטה 

ו באותה פעילות חוץ. בכל מימוש חלקי אחר של פעילות חוץ, הישות תסווג מחדש לרווח א
הפסד רק את החלק היחסי של הסכום המצטבר של הפרשי השער שהוכרו ברווח כולל 

  אחר.
  

באמצעות מכירה, פירוק,  בפעילות חוץ חלקהאת  , או לממש חלקית,לממש העשוי ישות  .49
הערך בספרים  ערך של רישום ירידת, כולה או חלקה. הפעילות נטישתאו פדיון הון המניות 

 ואינסדים עצמיים או עקב ירידת ערך שהוכרה על ידי המשקיע עקב הפ פעילות חוץשל 
שמוכר ברווח כולל אחר יסווג מהווה מימוש חלקי. לפיכך, שום חלק מהפרשי התרגום 

 הערך. רישום ירידתהפסד בעת או רווח ב מחדש
  

  הפרשי שער כל השפעות המס של

 כספיהמצב התוצאות וה ולהפסדים מעסקאות במטבע חוץ ולהפרשי שער מתרגוםלרווחים   .50
 . תקן חשבונאותעשויים להיות השפעות מס ישות (כולל פעילות חוץ) למטבע אחר של

  .אלה מיושם בגין השפעות מס מסים על ההכנסה 12 בינלאומי
  
  

  28תקן חשבונאות בינלאומי 
  

  השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות
  

מועד בו היא המהחל ת השווי המאזני שיטב תוך שימושהשקעה בחברה כלולה מטופלת   .32
כל הפרש בין עלות  ,. בעת רכישת ההשקעהאו עסקה משותפת הופכת להיות חברה כלולה

ההתחייבויות והניתנים לזיהוי נכסים השל נטו הוגן הבשווי  של הישות הההשקעה לבין חלק
 של הישות המושקעת מטופל כדלקמן:
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של  בספריםערך נכלל ב המשותפתאו לעסקה  לחברה כלולה מתייחסמוניטין ה  )א(
 אינה מותרת.זה הפחתה של מוניטין  ההשקעה.

 
 הניתנים לזיהויוההתחייבויות  בשווי ההוגן נטו של הנכסים הישותכל עודף של חלק   )ב(

ברווח או  ישותעל עלות ההשקעה, נכלל כהכנסה בקביעת חלק השל הישות המושקעת 
 ופה שבה נרכשה ההשקעה. בתקאו העסקה המשותפת הפסד של החברה הכלולה 

  
או של העסקה ברווח או הפסד של החברה הכלולה  הישותתיאומים מתאימים לחלק 

על מנת לתת ביטוי חשבונאי, לדוגמה, לפחת על נכסים מבוצעים לאחר הרכישה, המשותפת 
פחת, בהתבסס על שווים ההוגן במועד הרכישה. באופן דומה, מבוצעים תיאומים לחלק -בני

לאחר הרכישה בגין  או של העסקה המשותפת ווח או הפסד של החברה הכלולהבר ישותה
   הפסדים מירידת ערך כגון בגין מוניטין או רכוש קבוע.

  
  הפסדים מירידת ערך

או העסקה  הכרה בהפסדים של החברה הכלולה כולללאחר יישום שיטת השווי המאזני,   .40
 39בינלאומי שות של תקן חשבונאות את הדרי מתמיישישות , ה38בהתאם לסעיף המשותפת 

מירידת כלשהו כדי לקבוע אם צריך להכיר בהפסד נוסף מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה 
   .או בעסקה המשותפת ה נטו בחברה הכלולהתערך ביחס להשקע

 
כדי לקבוע אם צריך  39בינלאומי גם את הדרישות של תקן חשבונאות  מתמיישישות ה  .41

או בעסקה  בחברה הכלולה החלקמירידת ערך ביחס לכלשהו ף להכיר בהפסד נוס
   הפסד מירידת ערך. הסכום של אותוהשקעה נטו ואת החלק מה מהוו ושאינ ,המשותפת

 
או בעסקה  כיוון שמוניטין, אשר נכלל בערך בספרים של ההשקעה בחברה הכלולה  .42

בנפרד על ידי יישום  , אינו מוכר בנפרד, אין לבדוק ירידת ערך של המוניטיןהמשותפת
. ירידת ערך נכסים 36הדרישות לבדיקת ירידת ערך מוניטין בתקן חשבונאות בינלאומי 

במקום זאת, מבוצעת בדיקת ירידת ערך של הערך בספרים הכולל של ההשקעה בהתאם 
ההשבה של ההשקעה - , על ידי השוואת הסכום ברכנכס בודד 36לתקן חשבונאות בינלאומי 

ווי שימוש לבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה) לערכה בספרים, בכל עת (הגבוה מבין ש
, מצביעות על כך שייתכן שנפגם 39כאשר יישום הדרישות של תקן חשבונאות בינלאומי 

, כולל כלשהו לנכס הוקצמ ינואאלה בנסיבות שהוכר ירידת ערך מהפסד  ערכה של ההשקעה.
. חברה הכלולה או בעסקה המשותפתההשקעה בבספרים של  ערךחלק מה מהווהמוניטין, ש

 36 בינלאומי לתקן חשבונאותבהתאם וכר מהפסד מירידת ערך ה ביטול של, כל ךכפיל
השימוש של  שוויבקביעת  .לה לאחר מכןהשקעה עה לההשבה ש-במידה שהסכום בר

    :ישות אומדתההשקעה, 

 
  36תקן חשבונאות בינלאומי 

  
  ירידת ערך נכסים

  
לשקול ישות , על המצביע על ירידת ערך של נכסאם מתקיים סימן כלשהו,  רכהעלצורך ה  .12

  , את הסימנים הבאים:כמינימום

 
  מקורות מידע חיצוניים

  

 בערךבמהלך התקופה משמעותית  חלה ירידהש קיימים סימנים שניתנים לצפייה  )א(
 כתוצאה מחלוף הזמן או משימוש רגיל. למה שניתן לצפותהנכס מעבר 
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חלו במהלך התקופה או הישות שמעותיים בעלי השפעה שלילית על שינויים מ  )ב(
שיחולו בעתיד הקרוב, בסביבה הטכנולוגית, השיווקית, הכלכלית או המשפטית, 

 , או בשוק אליו מיועד הנכס.ת הישותשבה פועל
  

במהלך התקופה חלה עלייה בשיעורי הריבית בשוק או בשיעורי תשואה אחרים על   )ג(
ישפיעו על שיעור הניכיון, המשמש בחישוב  אלהשעליות השקעות בשוק, וסביר 

 ההשבה של הנכס.-שווי השימוש של הנכס ויקטינו באופן מהותי את הסכום בר
  

 Market(הישות גבוה משווי השוק של  הישותהערך בספרים של הנכסים נטו של   )ד(
capitalisation.( 

  
  

  39תקן חשבונאות בינלאומי 
  

  מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה
  

  תחולה

 כל הסוגים של מכשירים פיננסיים, למעט:לתקן זה ייושם על ידי כל הישויות   .2
 

בהתאם זכויות בחברות בנות, בחברות כלולות ובעסקאות משותפות, אשר מטופלות   )א(
חשבונאות בינלאומי , תקן דוחות כספיים מאוחדים 10דיווח כספי בינלאומי  לתקן

 השקעות בחברות כלולות 28תקן חשבונאות בינלאומי  או וחות כספיים נפרדיםד 27
. אולם, ישויות יישמו תקן זה לזכות בחברה בת, בחברה כלולה ובעסקאות משותפות

תקן חשבונאות או  27או בעסקה משותפת, אשר בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
שמו תקן זה גם לנגזרים על זה. ישויות יי בהתאם לתקןיש לטפל בה  28בינלאומי 

זכות בחברה בת, בחברה כלולה או בעסקה משותפת, אלא אם הנגזר מקיים את 
מכשירים  32ההגדרה של מכשיר הוני של הישות בתקן חשבונאות בינלאומי 

 .פיננסיים:הצגה
  
  

  ירידת ערך והעדר יכולת גבייה של נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת

וף כל תקופת דיווח אם קיימת ראיה אובייקטיבית לכך שנפגם ערכם של ישות תעריך בס  .58
. אם קיימת ראיה כזו הנמדדים בעלות מופחתתנכס פיננסי או של קבוצת נכסים פיננסיים 

  כדי לקבוע את הסכום של הפסד מירידת ערך. 63סעיף  אתכלשהי, הישות תיישם 
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  %18 - 2 פתרון שאלה מס'
  
  

  סות לפעילות הנדל"ן בדרום אמריקההרכב היתרות המתייח
  

31.12.2010  
  
  

  סיווג במאזן  סכום  סוג הנכס
  נדל"ן להשקעה  (א)   515,200  בנין דירות להשכרה בסנטיאגו
  רכוש בלתי מוחשי  (ב)   150,000  זכיון למתן שירותים בבוגוטה

  נדל"ן להשקעה  (א) 1,200,000  ברסיפההשקעה בחברה בת 
  רכוש קבוע  (ג)    600,000  אולוכורות בסאן פקרקעות ח

  רכוש בלתי מוחשי  (ד)      35,000  מוניטין
    (א) 200,2,500  ערך הפעילות

  
  

  נתון  (א)
  

  שנים. 8הפחתה לפי סכום שנים יורד על פני   (ב)
  

  36   =
2

8)81( +
  

  
  30/36    שנים 5-החלק שהופחת ב  

  
  6/36  שנים 3 –החלק שטרם הופחת   

  
  בשנה החמישית: הפחת  

  

    100,000    =x 4/36  
  

  900,000   =
4

000,600,3
    =

4

36x000,100
  =x  

  
  החלק שטרם הופחת:  

  

  150,000    =
4

000,900
   =

36

6
 x 900,000  
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  :2008של שנת בגין רבעון ראשון  רבית  (ג)
  

  9,204.10    =x   -  0.25 1.05  

  
  9,204.10  )  =1 – 0.25 1.05 (x 

  
  שווי הקרקעות החכורות  

  

750,000  =  
9,204.10  

=  
9,204.10  

=  x 
0.0122  1.05025-1  

  
  31.12.10היתרה ליום   

  

600,000    =12  x 
750,000  

      15  
  

    
  נתון  2,500,200  שווי הפעילות  (ד)
      פחות:  
    1,715,200  נדל"ן להשקעות  
    600,000  רכוש קבוע  
    150,000  זכיון –נכסים בלתי מוחשים   
    2,465,200    
    35,000  מוניטין – יתרה  
        
      יוצגו: 31.12.10במאזן ליום   
    1,715,200  נדל"ן להשקעה  
    600,000  רכוש קבוע  
    185,000  נכסים בלתי מוחשיים  
    002,465,2    
  

31.3.2011  
  

  סיווג במאזן  סכום  סוג הנכס
    (ה)    512,400  בגין דירות להשכרה בסנטיאגו

{  

  

  נכסי

  קבוצת

  מימוש

  המוחזקת

  למכירה

  (ו)     131,250  זכיון למתן שירותים בבוגוטה
  (ז)  1,187,500  השקעה בחברה בת ברסיפה

  (ח)     587,500  קרקעות חכורות בסאן פאולו
  (ד)       35,000  יטיןמונ

  2,453,650  ערך הפעילות
  (א)  2,358,650  שווי הוגן של הפעילות

  95,000  
  35,000  איפוס המוניטין

  60,000  הפסד מירידת ערך להקצאה
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  שנים 4 1/4 -  31.3.11עד  1.1.07-פחת לשנה מ 2%  (ה)

  

  x41/4 (– 100%  2%= ( 100% -  8.5%=  91.5% -היתרה המופחתת    
  

  512,400    =%91.5  x  560,000  
  
  

=    131,250  (ו)
36

25.5
 x 900,000    =

36

25.221 ++
 x  900,000  

  
  

  1.1.09 –ההשקעה המקורית   (ז)
    

  -    31.12.10 -ב   היתרה  
26

24
  

  

      1,200,000     =x  
26

24
  

  

=    1,300,000 –ההשקעה המקורית   
24

26x00,200,1
   =x 

 

=    1,187,500       31.3.11- היתרה ב 
26

75:23
 x 1,300,000  

  
  

  שנה 15    -    1.1.08  ההשקעה המקורית   (ח)
  

  שנה 11.75  -  31.3.11      - היתרה ב  
  

        587,500    =
15

75.11
 x  750,000  
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31.3.2011  
  

  יתרה  סוג הנכס

  בספרים

  יחס

%  

  הקצאת

60,000  

  יתרה לאחר

  ההקצאה

  בחינת

  האפקטיביות

  שווי הוגן

  יחס הקצאת

יתרת ירידת 

  ערך

  הקצאת

2,732(*  

  יתרה לאחר

ההקצאה 

  הנוספת

בחינת 

  -האקפקטיביות

  שווי הוגן

  481,000  >     485,253  2,175  79.60%  481,000  >     487,428  24,972  41.62%  512,400  בנין דירות להשכרה

  121,350  >    124,297  557  20.40%  121,350  >     124,854  6,396  10.66%  131,250  זכיון למתן שרותים

  1,60056                                                   -   561,600  <    558,868  28,632  %47.72  587,500  קרקעות חכורות

  1,231,150  100.00%  60,000  1,171,150  1,163,950  100.00%  2,732  609,550  1,163,950  

  1,190,000        000,1,190  <  1,187,500      1,187,500  השקעה בחברה בת

                  2,353,950  

        04,70  מוניטין כלכלי              

  2,358,650  נתון – שווי הוגן של הפעילות              

                  
  

  (*2,732    =558,868 – 561,600  
  

  2,358,650  -יוצגו נכסי קבוצת מימוש המוחזקת למכירה   31.3.2011במאזן ליום 
  

  ירידת ערך נכסים. – 36לתקן חשבונאות בינלאומי  105-ו 104סעיפים  – ראה
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30.5.2011  
  

  שווי הוגן  סוג הנכס
30.6.11  

  יתרה
31.3.11  

  - ההפרש 
  ירידת ערך

  יחס
%  

  הקצאת
  ההפרש

  יתרה לאחר
  הקצאה

בחינת 
 - אפקטיביות 

  שווי הוגן
  479,000  >     480,812  4,441  27.00%    485,253  479,000  בנין דירות להשכרה

  122,900  >     123,158  1,139  6.92%    124,297  122,900  זכיון למתן שירותים
  1,174,000  >  6,6301,17  10,870  %66.08    1,187,500  1,174,000  השקעה בחברת בת *)

  1,775,900  >  1,780,600  16,450  %100.00    1,797,050  1,775,900  סך הכל
                             4,700  מוניטין כלכלי

          16,450  1,797,050  <  1,780,600  סך פעילות ללא קרקעות חכורות
          )400(  561,600  >      562,000  קרקעות חכורות **)

                
  
  

  נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו. -  IFRS5- א ל8סעיף  – ראהאיבוד שליטה בחברה בת תוך הותרת זכויות שאינן מקנות שליטה,   )*
  

  יות שהופסקו.פעילוונכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה  – IFRS5-א ל5סעיף  – ראההקרקעות החכורות נחשבות כנכסים המוחזקים לחלוקה לבעלים,   **)
  

  יוצגו: נכסי קבוצת מימוש: 30.6.2011במאזן ליום 
  1,780,600 –המוחזקים למכירה                 
  562,000 –המוחזקים לחלוקה                 
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  ירידת ערך נכסים -  36תקן חשבונאות בינלאומי 

  
  מזומנים- הפסד מירידת ערך של יחידה מניבה

  
(הקבוצה הקטנה ביותר של מזומנים - דה מניבהיש להכיר בהפסד מירידת ערך של יחי  .104

אם, ורק אם, ) מטה החברהמזומנים שאליה הוקצה מוניטין או נכס -יחידות מניבות
של היחידה  בספריםמהערך נמוך יחידות) ה תשל היחידה (קבוצההשבה -הסכום בר

קטנת הערך בספרים של נכסי ה. יש להקצות את ההפסד מירידת הערך ליחידות)ה ת(קבוצ
 לפי הסדר הבא:יחידות) ה ת(קבוצהיחידה 

  

- שהוקצה ליחידה מניבהכלשהו מוניטין להקטין את הערך בספרים של תחילה,   )א(
 ולאחר מכן (קבוצה של יחידות);מזומנים 

  
בספרים של כל  על בסיס הערךבאופן יחסי (קבוצה של יחידות) לשאר נכסי היחידה   )ב(

 .(קבוצה של יחידות) נכס ביחידה
  

מירידת ערך של נכסים בודדים ויוכרו  יםבערכים בספרים יטופלו כהפסד אלההפחתות 
  .60 בהתאם לאמור בסעיף

  
הערך בספרים ישות לא תקטין את  104לסעיף  לצורך הקצאת ההפסד מירידת ערך בהתאם  .105

 של נכס מתחת לגבוה מבין:
  

 ;)מדידה(אם ניתן ל מימוששוויו ההוגן בניכוי עלויות   )א(
  

 או  ;ו (אם ניתן לקביעה)שווי השימוש של  )ב(
  

  אפס.  )ג(
  

לנכס, יוקצה באופן יחסי לשאר כן היה מוקצה א אילולסכום ההפסד מירידת ערך ש
   .(קבוצה של יחידות)ביחידה  הנכסים

  
  

  -  5תקן דיווח כספי בינלאומי 
  נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו

  
הנכסים המפורטים להלן, אשר מטופלים על ידי  הוראות המדידה של תקן זה אינן חלות על  .5

תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים המפורטים, בין כנכסים בודדים ובין כחלק מקבוצת 
 מימוש:

 
 ).מסים על הכנסה 12נכסי מסים נדחים (תקן חשבונאות בינלאומי   (א)

 
 ).הטבות עובד 19נכסים שנובעים מהטבות עובד (תקן חשבונאות בינלאומי   (ב)
 

: הכרה מכשירים פיננסיים 39ם שבתחולת תקן דיווח חשבונאות סים פיננסיינכ  (ג)
  ומדידה.

 
נכסים לא שוטפים המטופלים בהתאם למודל השווי ההוגן בתקן חשבונאות בינלאומי   (ד)

 .נדל"ן להשקעה  40
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נכסים לא שוטפים הנמדדים לפי שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה בהתאם לתקן   (ה)

 .חקלאות  41נאות בינלאומי חשבו
 

 .חוזי ביטוח 4זכויות חוזיות לפי חוזי ביטוח כפי שהוגדרו בתקן דיווח כספי בינלאומי   (ו)
  

דרישות הסיווג, ההצגה והמדידה בתקן זה החלות על נכס לא שוטף (או קבוצת מימוש) אשר   א.5
אשר מסווג כמוחזק מסווג כמוחזק למכירה חלות גם על נכס לא שוטף (או קבוצת מימוש) 

  לחלוקה לבעלים בתפקידם כבעלים (מוחזק לחלוקה לבעלים).
  
  

סיווג של נכסים לא שוטפים (או קבוצות מימוש) כמוחזקים למכירה או כמוחזקים 
  לחלוקה לבעלים

  
ישות תסווג נכס לא שוטף (או קבוצת מימוש) כמוחזק למכירה אם הערך בספרים שלו   .6

 ת מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך.ייושב בעיקר באמצעות עסק
 
כדי שמצב זה יתקיים, הנכס (או קבוצת המימוש) חייב להיות זמין למכירה מיידית במצבו   .7

הנוכחי, בכפיפות רק לתנאים שהם רגילים ומקובלים במכירות של נכסים (או של קבוצות 
 .)highly probable( צפויה ברמה גבוההמימוש) כאלה והמכירה שלו חייבת להיות 

 
כדי שהמכירה תהיה צפויה ברמה גבוהה, הדרג המתאים של ההנהלה חייב להיות מחויב   .8

 )active programme(למכור את הנכס (או את קבוצת המימוש), ותכנית פעילה  )plan(לתכנון 
. יתר על כן, הנכס (או )initiated(החלה  למכור את הנכסלאיתור קונה ולהשלמת התכנון 

ימוש) חייב להיות משווק באופן פעיל לצורך מכירה במחיר שהוא סביר ביחס קבוצת המ
שתוך שנה אחת ממועד  )expected(לשווי ההוגן הנוכחי שלו. נוסף לכך, צריך שיהיה חזוי 

, וצריך 9הסיווג, המכירה תהיה כשירה להכרה כמכירה שהושלמה, למעט כפי שמותר בסעיף 
צביעו על כך שאין זה סביר שיעשו שינויים שפעולות שנדרשות להשלמת התכנון י

משמעותיים לתכנון או שהתכנון יבוטל. ההסתברות לאישור בעלי המניות (אם נדרש בתחום 
 השיפוט) צריכה להילקח בחשבון כחלק מההערכה אם המכירה צפויה ברמה גבוהה.

  
תסווג את כל בת  החברעל שליטה  באיבודה כאשר כרו ,מכירה וןישות שמחויבת לתכנ    א.  8

 המפורטיםהקריטריונים ר שאמוחזקים למכירה ככהבת  החברההנכסים וההתחייבויות של 
זכויות שאינן מקנות שליטה  יישארוישות לאם  ללא קשר, וזאת מתקיימים 8-6בסעיפים 

  אחר המכירה.להבת לשעבר  הבחבר
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  %5 - 3 פתרון שאלה מס'
  

של חברת ברוש בע"מ עד לאיפוס ערך ההשקעה  מההפסד 30%-חברת אודם בע"מ תכיר תחילה ב
חברת  בחברה זו המייצג את שוויה המאזני, דהיינו חלקה של חברת אודם בע"מ בהון העצמי של

ברוש בע"מ. טיפול חשבונאי זה מתבסס על היות חברת ברוש חברה בערבון מוגבל. אולם חברת 
מכלל הלוואות הבעלים  60%של אודם בע"מ העניקה לחברת ברוש בע"מ הלוואות בעלים בשעור 

עודף שהוענקו לחברת ברוש בע"מ. לנוכח עובדה אחרונה זו על חברת אודם בע"מ לשאת גם ב
  כשעור החזקתה בהון של חברת ברוש בע"מ. 30%ההפסדים של חברת ברוש בע"מ שמעל 

  
שעור חלקה כ 60%חלקה של חברת אודם בע"מ בעודף ההפסדים כדלעיל, יהיה בשעור של 

  וואות הבעלים.בהל
  

  (באלפי ש"ח) הון עצמי של חברת ברוש בע"מ

  

  חלק אודם בע"מ  
%30  

  חלק בעלי מניות אחרים
%70  

  
  סך הכל

  500  350  150  31.12.10-הון עצמי ב
  )1,000(  )700(  )300(  2011הפסד נקי בשנת 

  )500(  )350(  )150(  31.12.11-הון בבגרעון 
  

  באלפי ש"ח)(של חברת ברוש בע"מ  בעליםהלוואות 

  

  חלק אודם בע"מ  
%60  

  חלק בעלי מניות אחרים
%40  

  
  סך הכל

  4,500  1,800  2,700  31.12.10-ב בעליםהלוואות 
  )500(  )350(  )150(  31.12.11-גרעון בהון ב

  4,000  1,450  2,550  31.12.11-ב בעליםהלוואות 
  

  (באלפי ש"ח) חלקה של חברת אודם בע"מ בהפסד של חברת ברוש בע"מ
  300    30% –קף כנגד ההשקעה בהון נז

  150  %60 – בעליםנזקף כנגד הלוואות 
            450  

  
  השקעות בחברות כלולות -  28תקן חשבונאות בינלאומי 

  
שווה או עסקה משותפת של  בהפסדיםאם חלקה של הישות בהפסדים של חברה כלולה או   .38

 הלהכיר בחלק הפסיקמ הישות, או בעסקה המשותפת בחברה הכלולה הזכויותי עולה על
הערך בספרים מהוות את  או בעסקה המשותפת . הזכויות בחברה כלולהנוספיםבהפסדים 

לפי שיטת השווי המאזני ביחד עם  או בעסקה המשותפת ההשקעה בחברה הכלולהשל 
בחברה  ישותחלק מההשקעה נטו של ה ת, מהוובמהותלזמן ארוך אשר, כלשהן ת יוזכו

מתוכנן ולא סביר שיתרחש  ינושלו א סילוק. לדוגמה, פריט שהתפתאו בעסקה המשו הכלולה
או  באותה חברה כלולה ישות, הרחבה של השקעת הבמהותבעתיד הנראה לעין מהווה, 

או הלוואות  חייבים לזמן ארוך. פריטים אלה יכולים לכלול מניות בכורה ובעסקה המשותפת
קיים  כלשהם שבגינםלזמן ארוך  יביםחיאו  ספקים, לקוחותכוללים  ינםלזמן ארוך, אבל א

השווי  ת. הפסדים המוכרים לפי שיטתומובטח ות, כמו הלוואמתהולנכס המשועבד כבטוחה 
במניות רגילות מיוחסים לרכיבים אחרים של הזכויות  ישותשל ה ההמאזני מעבר להשקעת

 בסדר הפוך לבכירותם (במילים אחרות,או בעסקה משותפת בחברה כלולה  ישותשל ה
  קדימות בפירוק).

  גם: ראה
  רשות ניירות ערך

  בנושא יישום שיטת השווי המאזני. - 2-11 חשבונאיתהחלטת אכיפה 
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  %5 - 4 פתרון שאלה מס'
  

צירופי עסקים קובע, בין היתר, כי במהלך תקופת המדידה, שלא  – 3בינלאומי תקן דיווח כספי 
ם שהוכרו במועד הרכישה, כדי לשקף ממועד הרכישה, יש לתאם למפרע סכומי תעלה על שנה אחת

. IFRS 3 -ל 45-49ונסיבות שהיו קיימות במועד הרכישה; ראה סעיפים  עובדותמידע חדש לגבי 
לאחר מועד הרכישה  תכמו כן נקבע בתקן הנ"ל, כי שינויים שנוצרו בשווי הוגן של תמורה מותני

ד הרווחים, אינם תיאומי כתוצאה מאירועים שהתרחשו לאחר מועד הרכישה, כגון עמידה ביע

  .IFRS 3- ל 58תקופת המדידה;  ראה סעיף 
  

  בהתאם לכך, האירועים המפורטים בשאלה יירשמו כדלהלן:
  

    80,000  לחובת השקעה בחברת מגדים  30.9.10
  64,000    )80%לזכות מזומן (    
  16,000    )%20לזכות התחייבות מותנית (    

    16,000  לחובת פקדון אצל נאמן  30.9.10
  16,000                  לזכות מזומן    

    400  לחובת פקדון אצל נאמן  30.9.11
  400    הכנסות רבית –רו"ח  לזכות    

    9,700  לחובת מזומן  30.9.11
  1,500    לזכות השקעה בחברת מגדים    
  7,800    הכנסות אחרות –לזכות רו"ה     
  400    לזכות פקדון אצל נאמן    

    16,000  ת מותניתלחובת התחייבו  30.9.11
  16,000    לזכות פקדון אצל נאמן    
  
  

  התאומים של סכום ההשקעה בתקופת המדידה:
  

  7,000  הסכום שנפסק בתביעה תלויה
  5,000  הסכום שהופרש במועד הרכישה

  2,000  ההפרש
  *1,500  מההפרש 75%

  
  סכום ייזקף להקטנת המוניטין במאזן המאוחד.* ה

  
  וח והפסד לאחר תקופת המדידה:הסכומים שיוכרו בדוח רו

  
    עמידה ביעד הרווחים:-אי

EBITDA 12,000  לפי הסכם הרכישה  

EBITDA 10,800  בפועל  

  1,200 ההפרש
  7,800  מההפרש 650%
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  צירופי עסקים -  3תקן דיווח כספי בינלאומי 

  
  תקופת מדידה

קופת הדיווח שבה אם הטיפול החשבונאי הראשוני בצירוף עסקים לא הושלם עד סוף ת  .45
צירוף העסקים אירע, הרוכש ידווח בדוחותיו הכספיים סכומים ארעיים בגין הפריטים 
שלגביהם לא הושלם הטיפול החשבונאי. במהלך תקופת המדידה, הרוכש יתאם למפרע 
את הסכומים הארעיים שהוכרו במועד הרכישה כדי לשקף מידע חדש שהושג לגבי 

במועד הרכישה, ואשר, אם היו ידועות, היו משפיעות על  עובדות ונסיבות שהיו קיימות
המדידה של הסכומים שהוכרו לאותו מועד. במהלך תקופת המדידה, הרוכש יכיר גם 
בנכסים או בהתחייבויות נוספים, אם מושג מידע חדש לגבי עובדות ונסיבות שהיו קיימות 

תם נכסים ובאותן למועד הרכישה, ואשר, אם היו ידועות, היו גורמות להכרה באו
התחייבויות לאותו מועד. תקופת המדידה מסתיימת מיד כאשר הרוכש מקבל את המידע 
שהוא חיפש לגבי עובדות ונסיבות שהיו קיימות במועד הרכישה, או לומד שמידע נוסף 

  אינו בר השגה. אולם, תקופת המדידה לא תעלה על שנה אחת ממועד הרכישה.
  

פה לאחר מועד הרכישה, שבמהלכה הרוכש יכול לתאם את תקופת המדידה היא התקו  .46
הסכומים הארעיים שהוכרו בגין צירוף עסקים. תקופת המדידה מספקת לרוכש פרק זמן 
סביר להשיג את המידע הדרוש לזיהוי ולמדידה של הפריטים הבאים, נכון למועד הרכישה, 

  בהתאם לדרישות תקן זה:
  

חייבויות שניטלו וזכויות כלשהן שאינן מקנות הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו, ההת  )א(
 שליטה בנרכש;

  

 התמורה שהועברה עבור הנרכש (או הסכום האחר ששימש לצורך מדידת מוניטין);  )ב(
 
בצירוף עסקים שהושג בשלבים, הזכות ההונית בנרכש שהוחזקה לפני כן על ידי   )ג(

 הרוכש; וכן
  

 ו.המוניטין או הרווח בגין רכישה במחיר הזדמנותי שנוצר  )ד(
 

הרוכש יביא בחשבון את כל הגורמים הרלוונטיים בקביעה אם התוצאה של מידע שהושג   .47
לאחר מועד הרכישה צריכה להיות תיאום לסכומים הארעיים שהוכרו, או אם מידע זה נובע 
כתוצאה מאירועים שהתרחשו לאחר מועד הרכישה. גורמים רלוונטיים כוללים את המועד 

ואם הרוכש יכול לזהות סיבה לשינוי בסכומים ארעיים. קיימת שבו המידע הנוסף הושג 
סבירות גבוהה יותר שמידע שהושג זמן קצר לאחר מועד הרכישה ישקף נסיבות שהיו 
קיימות במועד הרכישה, מאשר מידע שהושג מספר חודשים לאחר מכן. לדוגמה, המכירה 

משמעותית מהשווי ההוגן  של נכס לצד שלישי, זמן קצר לאחר מועד הרכישה, בסכום השונה
הארעי שלו שנמדד באותו מועד, עשויה להצביע על טעות בסכום הארעי, למעט אם ניתן 

 ), ואשר שינה את שוויו ההוגן.intervening eventלזהות אירוע, שהתרחש בין המועדים (
 

ת) הרוכש מכיר בגידול (בקיטון) בסכום ארעי שהוכר בגין נכס הניתן לזיהוי (התחייבו  .48
באמצעות קיטון (גידול) במוניטין. אולם, מידע חדש שהושג במהלך תקופת המדידה עשוי 
לעיתים לגרום לתיאום בסכום הארעי של יותר מנכס אחד או התחייבות אחת. לדוגמה, 
יתכן שהרוכש נטל התחייבות לשלם עבור נזקים המתייחסים לתאונה באחד מהמתקנים של 

סים על ידי פוליסת ביטוח האחריות של הנרכש. אם הנרכש, אשר חלקם או כולם מכו
הרוכש משיג מידע נוסף, במהלך תקופת המדידה, לגבי השווי ההוגן במועד הרכישה של 
אותה התחייבות, התיאום למוניטין, שנגרם כתוצאה מהשינוי לסכום הארעי שהוכר בגין 

ין, שנגרם כתוצאה ההתחייבות, יקוזז (במלואו או בחלקו) על ידי תיאום מקביל למוניט
  מהשינוי בסכום הארעי שהוכר בגין התביעה לקבל מהמבטח.
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במהלך תקופת המדידה, הרוכש יכיר בתיאומים לסכומים הארעיים כאילו שהטיפול   .49

החשבונאי בצירוף העסקים הושלם במועד הרכישה. לפיכך, הרוכש יתקן מידע השוואתי 
ככל שנדרש, כולל ביצוע שינוי כלשהו בפחת, לתקופות קודמות שמוצגות בדוחות הכספיים 

  הפחתה והשפעות אחרות על רווח או הפסד שהוכרו בהשלמת הטיפול החשבונאי הראשוני.
  

  תמורה מותנית

שינויים מסוימים בשווי ההוגן של תמורה מותנית שהרוכש מכיר בהם לאחר מועד הרכישה   .58
חר מועד זה לגבי עובדות ונסיבות עשויים להיגרם כתוצאה ממידע נוסף שהרוכש השיג לא

שהיו קיימות במועד הרכישה. שינויים כאלה הם תיאומי תקופת מדידה בהתאם לסעיפים 
. אולם, שינויים שנוצרו כתוצאה מאירועים שהתרחשו לאחר מועד הרכישה, כגון 49-45

יתוח, עמידה ביעד רווחים, הגעה למחיר מניה מוגדר, או הגעה לאבן דרך בפרוייקט מחקר ופ
אינם תיאומי תקופת מדידה. הרוכש יטפל בשינויים בשווי ההוגן של תמורה מותנית, שאינם 

  תיאומי תקופת מדידה, בדרך הבאה: 
  

תמורה מותנית המסווגת כהון לא תימדד מחדש, וסילוקה העוקב יטופל במסגרת   (א)
  ההון.

 
 תמורה מותנית המסווגת כנכס או כהתחייבות אשר:  (ב) 

  
)i( תימדד 9פיננסי ואשר נמצאים בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי  הם מכשיר ,

בשווי הוגן, ורווח או הפסד שנוצר כתוצאה מכך יוכר ברווח או הפסד או ברווח 
 כולל אחר, בהתאם לאותו תקן.

 
)ii(  תטופל בהתאם לתקן חשבונאות 9אינם בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי ,

 ינלאומיים אחרים, כפי שמתאים.או תקני דיווח כספי ב 37בינלאומי 
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  'בחלק 
  

  
  

  %20 - 5 פתרון שאלה מס'
  
  נדל"ן להשקעה    . (א)1
  
  

  תאריך
  שעור
  היוון

  
  פרטים

  בנין
%60  

  קרקע
%40  

  ס"ה
%100  

  )1( 11,435,881  4,574,352  6,861,529  רכישה  10%  1.1.10
  2,112,555  845,023  1,267,532  רו"ה    2010

  )2( 13,548,436  5,419,375  8,129,061  יתרה  8%  31.12.10
  1,240,142  496,056  744,086  רו"ה    1.1-30.6.11

  14,788,578  5,915,431  8,873,147  יתרה  7%  30.6.11
  )4,436,573(  )1,774,629(  )2,661,944(  מלאי    1.7.11
  )3( 10,352,005  4,140,802  6,211,203  יתרה    1.7.11

  984,964  985393,  590,979  רו"ה    1.7-31.12.11
  )4( 11,336,969  4,534,787  6,802,182  יתרה  6%  31.12.11

  5987,41  679,493  592,448  רו"ה    2012
  )5( 12,324,384  4,929,754  7,394,630  יתרה  5%  31.12.12

  
  
  
)1(  1.1.10  
  

  ס"ה  ואילך 2012  2011  2010  2009  פרטים
    2,315,250  2,205,000  2,100,000  2,000,000  משוכריםהכנסות 

    )1,041,862(  )992,250(  )945,000(  )900,000(  הוצאות תחזוקה שוטפות
    )100,000(  )100,000(  )100,000(  )100,000(  הוצאות דמי ניהול

    1,173,388  1,112,750  1,055,000  1,000,000  התזרים
            

FV   1,055,000  1,112,750  10,920,209 (*    

I    10%  10%  10%    
N        0.5  1.5  1.5    

PV   1,005,903  964,514  9,465,464  435,881,11  

           
            *) כדלקמן:

1,173,388  -  PMT           

 10%        -    i           

28  -        n            

10,920,213  -     PV           
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)2(  31.12.10  
  

  ס"ה  ואילך 2012  2011  פרטים
    1,173,388  1,112,750  התזרים

FV 1,112,750  12,967,197 (*    
I   8%  8%    

N 0.5  0.5    

PV 1,070,744  212,477,69  13,548,436  
       

        *) כדלקמן:

1,173,388  -  PMT       

 8%        -    i       

28  -        n        

197,967,12  -     PV       

  
  
)3(  30.6.11-1.1  
  

מחצית   פרטים
  שניה
2011  

העברה   ס"ה  ואילך 2012
  למלאי

נדל"ן 
  להשקעה

  %70  %30    1,173,388  556,375  התזרים

           

FV 556,375  14,241,535(*        
I 7%  7%        

N 0.25  0                      

PV 547,043  14,241,535  14,788,578  4,436,573  10,352,005  
           

            *) כדלקמן:

1,173,388  -  PMT           

 7%        -    i           

28  -        n            

535,241,14  -     PV           

  
  
)4(  31.12.11  

  
  

1,173,388  -  PMT 
6%  -  I 
28  -  N  
15,730,626  -  PV 
15,730,626  -  PV 
6%  -  I 
0.5  -  N 
16,195,670  -  FV 

  

  x  16,195,670  %70=    11,336,969  -החלק של נדל"ן להשקעה  
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)5(  12.31.12  

  
  

1,173,388  -  PMT 
5%  -  I 
27  -  N 
17,181,953  -  PV 
17,181,953  -  PV 
5%  -  I 
0.5  -  N 

262,606,17  -  FV 
     

12,324,484    =70%  x  17,606,262  
  
  
  המלאי  .(ב)1
  
  

  x 14,788,578 3/10  4,436,573  העברה מנדל"ן להשקעה  30.6.11
      -מחיקת רכיב המבנה  -רו"ה   
  x 4,436,573 60%  )2,661,944(  הקומות שנהרסו 3  

    500,000  הקומות 3 תעלויות הריס  1.7.11
    2,274,629  יתרה  31.12.11

    2,000,000  עלות הבניה  
    50,000  הוצאות משפטיות  

    4,324,629  יתרה  31.12.12
  
  
  מסים נדחים  .(ג)1
  
  

  ס"ה  )2מלאי (  )1נדל"ן להשקעה (  פרטים  תאריך
  585,318    585,318  יתרה  31.12.10

  )52,030(  )379,726(  327,696  "הרו  2011
  533,288  )379,726(  913,014  יתרה  31.12.11

  304,033  17,154  286,879  רו"ה  2012
  837,321  )362,572(  1,199,893  יתרה  31.12.12
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  %25 - שעור המס  -מסים נדחים 
  
  נדל"ן להשקעה  )1(
  

  מסים נדחים  הפרש זמני  לצרכי מס*)  בספרים  תאריך
1.1.10  11,435,881  11,435,881  --  --  

31.12.10  13,548,436  11,207,164  2,341,272  585,318  
31.12.11  11,336,969  7,684,912  3,652,057  913,014  
31.12.12  12,324,384  7,524,810  4,799,574  1,199,893  

          
        נדל"ן להשקעה לצרכי מס

  בנין                         קרקע                                 

31.12.10  11,207,164    =4,574,352   +
30

29
 x 6,861,529  

    

31.12.11  7,684,912  =  )4,574,352  +
30

28
 x 6,861,529 (x 70%  

    

31.12.12  7,524,810  )  =4,574,352  +
30

27
 x 6,861,529 (x 70%  

    
  מלאי

  
  מסים נדחים  הפרש זמני  *)*לצרכי מס  בספרים  תאריך

31.12.11  2,274,629  3,793,534  )1,518,905(  )379,726(  
31.12.12  4,324,629  5,774,919  )1,450,290(  )362,572(  

  
  **) כדלקמן:

  
  מלאי לצרכי מס

31.12.11  3,793,534    =500,000  +)4,574,352  +
30

28
 x 6,861,529 (x 30%  

    

31.12.12  5,774,919    =2,050,000  +500,000  +)524,574,3  +
30

27
 x 6,861,529 (x %30  

  
  פעות תוצאתיותהש  .2
  

  2010  2011  2012  
        התאמות שווי הוגן

  987,614  1,240,142  2,112,555  של נדל"ן להשקעה:
    984,964    
    2,225,106    

    )2,661,944(    ירידת ערך מלאי
  )304,033(  52,030  )585,318(  מסים על הכנסה

  2,205,000  2,100,000  2,000,000  משוכריםות הכנס
  )992,500(  )945,000(  )900,000(  הוצאות תחזוקה

  )100,000(  )100,000(  )100,000(  הוצאות דמי ניהול
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  %20 - 6 פתרון שאלה מס'
  
  

  2011דו"ח התאמה למס הכנסה לשנת   א.
  

  15נתון   10,000,000  רווח חשבונאי לפני מס

  )1(  )200,000(  ורפחת מואץ בגין קו יצ

  )2(  )120,000(  פחת נוסף בגין קו יצור

  )3(  )30,000(  הוצאות הנפקת מניות

      הוצאות מחקר ופיתוח:

  2010  )66,667(  )4(  

  2011  333,333  )5(  

  )6(  )487,500(  דמי שכירות שוטפים

  )7(  )250,000(  פיצוי מיוחד בגין הפסקת שכירות

  )8(  )6,000,000(  קעההתאמת שווי הוגן של נדל"ן להש

  )9(  )191,739(  פחת בנין תעשייתי

  5נתון   )250,000(  הכנסות דיוידנד

  )10(  )274,312(  הוצאות מימון בגין מכשיר חוב

  7נתון   1,000,000  ירידת ערך מלאי

  )11(  )100,000(  קיטון בהפרשה לאחריות

  9נתון   80,000  תרומות

    3,443,115  הכנסה חייבת לפני קיזוז הפסד

  13נתון   )1,000,000(  הפסד להעברה

    2,443,115  הכנסה חייבת לאחר קיזוז הפסד

  

  פחת מואץ בגין קו יצור  )1(
  

  פחת לצרכי מס
600,000    =

10

000,000,6
  

  פחת בספרים
400,000    =

15

000,000,6
  

  200,000  פחת מואץ
 
  פחת נוסף בגין קו יצור  )2(

  000,120    =%20 x 600,000  
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  הוצאות הנפקת מניות  )3(

    
  קוזזו מפרמיה על מניות שלא דרך רווח והפסד – בספרים

    
  - לצרכי מס

30,000    =
3

000,90
  

  
  
  הוצאת מחקר ופיתוח     )4() 5(

  
  ההפרש  לצרכי מס  בספרים  

  )66,667(  (א)   66,667  --"--  2010
  333,333  (ב) 166,667  500,000  2011

        
  

=    66,667  (א)
3

000,200
  

  

=   166,667  (ב)
3

000,500
  

  
  

  דמי שכירות שוטפים  )6(

  

  650,000  לצרכי מס  התקבול  
  162,500  בספרים  500,000  30.9.10
30.9.11  650,000    ______  
  487,500  ההפרש  800,000  30.9.12

        

162,500   =   1/4   x  
3

000,950,1
  

    

  

  

  פיצוי מיוחד בגין הפסקת שכירות  )7(

  

  =] 1,150,000 – )1,950,000 x 
36

24
([  –  

2

000,800
  

  =] 1,150,000 – 1,300,000 [ – 400,000  

       250,000   =150,000 – 400,000  
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  800,000    ירות לשנה שלישיתשכ דמי
  1,950,000      שנים 3-שכירות ל דמי
  1,150,000    שנים ראשונות 2-שכירות ל דמי

  
  .2011ולכן לא יתחייב במס בשנת  1.1.12-ש"ח ישולם רק ב 250,000הסך 

  
  
  התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה  )8(

  
  30.9.11    30,000,000  
  31.12.10    4,000,0002  
        006,000,0  

  
  
  פחת בנין תעשייתי  )9(

  

  x 70% x 15,000,000 4%=   420,000  פחת לצרכי מס  
  

  x 31/2 x %70 x 30,000,000 1/4=   228,261    פחת בספרים  
        191,739  

  
  
  הוצאות מימון בגין מכשיר חוב  )10(

  

 =  }  )5%x5,000,000  (-   ] 1-  
1/3  )  

3 1.05x5,000,000  {[(  x   4,000,000  
  4,000,000  

  

         = 250,0000 -  ] 1-  
1/3  ]  5,788,125  {[  x   4,000,000  
  4,000,000  

  

                   =250,000 -  )1 – 1/3 1.44703125  (x 4,000,000  
  

                    312,274    =250,000 – 2524,31  =250,000 – 131078.0 x 4,000,000  
  
  
  
  לאחריותקיטון בהפרשה   )11(
  

  31.12.10    400,000  
  31.12.11    300,000  
        100,000  
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  מסים נדחים  ב.
  

  
  פרטים

3 1 . 1 2 . 2 0 1 0  3 1 . 1 2 . 2 0 1 ם  1 נדחי   מסים 

  
  ספרים

  
  מס הכנסה

  
  הפרש

  
  ספרים

  
  מס הכנסה

  
  הפרש

)25%(  
31.12.10  

  
2011  

)20%(  
31.12.2011  

  )40,000(  )40,000(    )200,000(  5,400,000  5,600,000          )1(        קו יצור

  12,000  )6,000(  (*)  60,000  60,000          )2(      הנפקת מניות

  13,333  )20,000(  33,333  66,666  66,666    133,333  133,333    )3(      2010מחקר ופיתוח 

  66,667  66,667    333,333  333,333            )4(     2011מחקר ופיתוח 

  )80,000(  )164,375(  84,375  )400,000(    400,000  337,500    337,500  )5(                 דמי שכירות

  )3,143,348(  )762,098(  )2,381,250(  )15,716,739(  14,055,000  29,771,739  9,525,000  14,475,000  24,000,000  )6(      בנין תעשייתי

  145,137  )54,863(  (**)  725,687  5,250,000  4,524,313          )7(        מכשיר חוב

  200,000  200,000    1,000,000    1,000,000        )8(      ידת ערך מלאייר

  60,000  )40,000(  100,000  300,000    300,000  400,000    400,000  )9(     הפרשה לאחריות

            13,831,053  )2,163,542(  )820,669(  )2,766,211(  

                    

      18,000      90,000  רמיהפ –ההוצאות נזקפו כנגד הון עצמי  –הנפקת מניות   (*) 

  מכשיר החוב נרכש מבעל שליטה ולכן ההפרש הוא –מכשיר חוב   )*(*

  דיוידנד –חלוקת רווחים  –במהותו                

  

1,000,000  

      

200,000  

    

        )1,945,542(      
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  מס הכנסה  ספרים    

      קו יצור  )1(
    5,600,000    
  

15

14
 x 6,000,000  

  5,400,000  

  90% x 6,000,000      

        
      הנפקת מניות  )2(

    90,000  ההוצאות נזקפו להון עצמי  
      60,000  
  2/3 x 90,000      

        
      2010מחקר ופיתוח   )3(

  133,333  - 0-  31.12.2010-ב  
  2/3 x 200,000      

        
  66,666    -  31.12.2011-ב  
  1/3 x 200,000      

        
    - 0-  2011קר ופיתוח מח  )4(

      333,333  
  2/3 x 500,000      

        
      דמי שכירות  )5(

      31.12.2010-ב  
    
  

) =800,000 + 650,000  +500,000 (x 
36

15
- )650,000  +500,000(  

        
  

 =1,950,000 x 
36

15
  - 1,150,000  

    337,500    
  812,500 – 1,150,000      
        
      31.12.2011-ב  
  1/2 x 800,000  400,000    
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  מס הכנסה  ספרים    

      בנין תעשייתי  )6(
    24,000,000  נתון -  31.12.2010-ב  
        
  9,975,000  =95% x 70% x 15,000,000 מבנה  
  4,500,000    =%30 x 15,000,000  14,475,000  קרקע  

  14,475,000      
        
      31.12.2011-ב  
  

20,771,739  =
23

75.22
 x 70% x 30,000,000 מבנה  

  

  9,000,000     =%30 x 30,000,000  קרקע    

  29,771,739  29,771,739    
        
  9,555,000  =91% x 70%  15,000,000 מבנה    

  4,500,000    =%30 x 15,000,000  קרקע    

  14,055,000    14,055,000  
        

      מכשיר חוב  )7(
  

=
1/3  )  

1.053 x 5,000,000  (  x 4,000,000  
    

    4,000,000      
        
  

=  
1/3  )5,788,125  ( x 4,000,000 =  

    

    4,000,000      
        
   =1/3 1.44703125 x 4,000,0000  =      

        
  24,524,31  =131078.1 x 4,000,000    

        
  1.05 x 5,000,000    5,250,000  

        
    1,000,000  7נתון  –ירידת ערך מלאי   )8(

        
      8נתון  –הפרשה לאחריות   )9(

  31.12.10  400,000    
  31.12.11  300,000    
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  התאמה בין סכום המס בפועל לבין סכום המס המחושב   ג.
  טטוריטלפי השעור הס  

  
  15נתון   10,000,000  רווח לפני מסים על הכנסה

  11נתון   %20  המס הסטטוטורישעור 
  x 10,000,000 20%=    2,000,000  המס המחושב לפי שעור המס הסטטוטורי

  x 120,000 20%)    =   24,000(  פחת נוסף בגין קו יצור
  x 250,000 20%)    =  50,000(  וידנדוהכנסות מדי

  (א)  ) 12,000(  תרומות
      הפסד להעברה שלא נרשם

  x  500,000 20%=  )200,000(  נדחים בגינו נכס מסים   
  10נתון   500,000  מסים בגין שנים קודמות

  (ב)  )432,708(  השפעת השינוי בשעורי המס
      -המס בפועל 

  (ג)  1,781,292  הוצאות מסים על הכנסה בדוח רו"ה
      

    x 80,000 35%=  28,000    הזכוי בגין תרומות  (א)

  x 80,000 %20=  16,000    הניכוי שלא יותר  
          12,000  

  

 -1(=  432,708  (ב)
%25

%20
(  x  2,163,542(*  

  
  , ראה ב' לעיל.31.12.10-יתרת מסים נדחים ב  *)
  
  
  הוצאות מסים על ההכנסה בדוח רווח והפסד  (ג)
  

    2,443,115  20%=    488,623      המס לתשלום  

  x 80,000 %35=    )28,000(      זכוי בגין תרומות  
  460,523      מסים שוטפים  
  ראה ב. לעיל  820,669        מסים נדחים  
  10נתון   500,000    מסים בגין שנים קודמות  
            1,781,292  
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  %10 - 7 פתרון שאלה מס'
  
  

 GAAP MEASURES-NONתאור   א.
  

ולות ותזרימי מזומנים אלה מדדים פיננסיים של ביצועים כלכליים, מצב כספי, תוצאות פע 

 -  GAAP –של ישות הנגזרים מנתונים כספיים המבוססים על כללי חשבונאות מקובלים 
  והמשלבים שינויים בנתונים כספיים אלה לרבות גריעות ותוספות.

  
  EBITDA :משמעותו  

  
  Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization 

 
וצאות רבית, מסים, פחת והפחתות. בפועל זהו רווח תפעולי בתוספת או רווח נקי לפי ה 

הוא מדד מקובל על אנליסטים בניתוח דוחות כספיים   EBITDAהוצאות פחת והפחתות, ו
 30- של חברות והוא זוכה לשימוש נרחב בדוחות הדירקטוריון לבעלי מניות בארה"ב מזה כ

הרצון של מנהלי חברות להראות שנה. הרקע להמצאתו ולהתפשטותו של מדד זה הוא 
וח נקי ורווח תפעולי חיוביים ולמשקיעים בצועים חיוביים ומרשימים לכאורה בהעדר ר

  מספקים.
  

השקעות ניכרות זכה לפופולריות מיוחדת בענפים המאופיינים על ידי  EBITDA -מדד ה  
מניב  סלולר) ונדל"ן- תשתית (חברות כבלים, טלפוניה נייחת וניידת – ברכוש קבוע

באופן כבד. בענפים אלה העומס הכבד של הוצאות פחת וההוצאות ממון פוגע  והממונפים
  ברווח התפעולי וברווח הנקי. מכאן עולה הטענה כי בהיות שוויו ההוגן פגיעה חמורה

(Fair Value)  ך מעלותו בעיקר) גבוה לאין ערול הרכוש הקבוע (תשתית ונדל"ן מניב ש

משקפת את רמת  Ebitda-השקעות נוספות בעתיד הנראה לעיל, ההמופחתת ובהעדר צורך ב
התפעולי והרווח הנקי הנקבעים לפי הרווח ביצועי החברה באופן מהימן ומוסמך יותר מאשר 

  כללי חשבונאות מקובלים.
  

  FFO  משמעותו- FUNDS FROM OPERATIONS  
  

חת והפחתות ובניטרול רווח נקי בתוספת הוצאות שאינן כרוכות בתזרים מזומנים, בעיקר פ  
  .ןפריטים בלתי רגילים ורווחים או הפסדים ממכירת נדל"

  FFO  הוא מדד מקובל בעיקר בחברות נדל"ן מניב ובתאגידיREIT.  
   

   NOI  משמעותו- NET OPERATING INCOME 
  

, למעט בבחברת נדל"ן מני כנסות התפעוליותההרווח תפעולי נקי מייצג את כלל   - 
בזקיפת שינויים בשווי הוגן של הנדל"ן המניב לדוח רווח והפסד הכנסות שמקורן 

למעט הוצאות פחת (אם הנדל"ן מטופל במודל  ההוצאות התפעוליותובנכוי כלל 
  העלות).

  
כוללות דמי שכירות, הכנסות ממתן שירותים נילווים (שירותי  ההכנסות התפעוליות    

  ניהול הנכס, תחזוקה, חניה, אבטחה וכד').
  

כוללות הוצאות תיקונים, תחזוקה, מסי עיריה, הוצאות ניהול  אות התפעוליותההוצ    
  נכס וכד'.ה, אבטחה, ביטוח הנכס
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   NAV  משמעותו- EUNET ASSET VAL 
 

ך הנכסים בנכוי ההתחייבות של הישות. המונח הוא מונח מייצג  ערערך נכסי נקי   -  

  .EQUITY –או הון עצמי   BOOK VALUEנרדף לערך פנקסני 
מניה והוא מחושב כמנה של הערך הנכסי הכולל  ערך נכסי נקי מבוטא לפעמים לגבי    

  של החברה מחולק במספר מניותיה שבמחזור.
  

 NON GAAP MEASURES-השימוש ב  ב.
  

מדדים אלה נועדו להציג תמונה חיובית ככל האפשר של התוצאות העסקיות וזאת בדרך של   
  ים באופן שלילי על התוצאות העסקיות.ניטרול פריטים משמעותיים המשפיע

  

  EBITDA לכאורה בהעדר רווח תפעולי ורווח  משמש להצגת ביצועים חיוביים ומרשימים
  נקי חיוביים ומספיקים.

  

  EBITDA  משמש לעתים קרובות כתחליף לתזרים מפעילות שוטפת ואף מכונה לעתים
  בטעות "רווח תזרימי".

  

כתחליף לתזרים מזומנים פרמננטי   EBITDA-שתמש במסיבה זאת האנליסטים נוהגים לה  

(רווח נקי בתוספת הוצאות/הכנסות   Funds From Operations – FFOמפעילות שוטפת. 

שנועדו לבחון  Coverage Ratios –שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים) לצורך חישוב יחס כסוי 
  את האיתנות הפיננסית של החברות.

  

   EBITDA  כגוןציר הזמן,  נתונים עלשל  להשוואהאוי מהווה בסיס ר EBITDA  כשעור
  מהמכירות וכן להשוואה בין ביצועים של חברות דומות באותו ענף עסקי.

  

   EBITDA    זה מבודד את השפעת  בעל ציר הזמן. מצ להערכת מגמותעשוי לשמש כלי ראוי
  המימון של השקעות קפיטליות גדולות, פחת והפחתה.

  

  FFO רכת ביצועים של חברות השקעה בנדל"ן מניב משמש להע– Real Estate Investment 
Trust – REIT   וזאת בהנחה שהביצועים הקופתיים– Cash Performance  מהווים מדד

עדיף מאשר הרווח הנקי הכולל לעתים קרובות פריטים שאינם קשורים בתזרים מזומנים 
  הון). הוגן ורווחיבסכומים ניכרים (פחת והפחתות או התאמות שווי 

  

  FFO  של התוצאות העסקיות של חברות נדל"ן מניב הן על ציר הזמן והן בין  השוואהמאפשר
  חברות דומות.

  

  NOI  משמש לחישוב של שווי נכסים ע"י חלוקתו בשעור היוון המתאים לאיזור, לסוג
  השימוש (מגורים, תעשייה, משרדים וכד') ולאיכות השוכר.

  

  NOI שעור ההיוון המשוקלל לחברה ע"י חלוקת השווי ההוגן של הנדל"ן  ץמשמש לחילו

  .NOI-המניב ב
  

  NAV  משמש להערכת שווי חברה על פי הסכום של שווי כל חלקיה. בשיטה זו משתמשים
  בעיקר בהערכת שוויין של חברות נדל"ן וחברות אחזקה.

  

  NAV אמנות.משמש לצורך חישוב ערך שוק של כל ניירות הערך שבידי קרן נ  
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 NON GAAP MEASURES-אמצעי הפצה של ה  ג.
 

מדדים אלה נכללים בדרך כלל במידע הנילווה לדוחות הכספיים, דהיינו סקירות הנהלה   
  ודוחות הדירקטוריון.

  

ובאמצעי   PRESS RELEASEכמו כן, משמשים מדדים אלה לצרכי פרסום בעיתונות   
ו"ב. המדדים מלווים בדרך כלל בהסברים רדיו, טלויזיה, אינטרנט וכי –תקשורת אחרים 

  יים שהם לעתים מגמתיים.למילו
  

  NON GAAP MEASURES-חסרונות השימוש ב  ד.
 

 – GAAP-מדדים אלה אינם ערוכים ואינם מחושבים לפי מערכת כללים אחידה בניגוד ל  
  כללי חשבונאות מקובלים.

  
נכללים בדוחות הכספיים  אלה אינם מבוקרים על ידי רואי חשבון; הם אינם מדדים  -  

המבוקרים כי אם במסגרת מידע נוסף ונילווה לדוחות הכספיים, כגון בדוח 
  הדירקטוריון וכד'.

  
ההשוואה בין פירמות לפעמים  בהעדר כללים מוגדרים לעריכת מדדים אלה, אפשרות  -  

  משתבשת.
  

על  המידע המוצג באמצעות מדדים אלה לפעמים מוגזם תוך השמת דגש מגמתית  -  
  עובדות טריוויאליות והשמטת עובדות מהותיות.

  
מדדים אלה משמשים לעתים קרובות כתחליף לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת   -  

בין סך החוב הפיננסי לבין  COVERAGE RATIOS –לצרכי חישוב יחסי כיסוי 

המערכת הבנקאית . חברות הדירוג ואף (NOI & FFO, EBITDA)אותם מדדים 
לשירות  הדרושהקביעה של מספר השנים מדדים אלה למטרת ש כזה בעושות שימו

החוב הפיננסי (בעיקר אגרות חוב והלוואות ממוסדות פיננסיים). התוצאה המתקבלת 
  בדרך זו היא לעתים בלתי מהימנה.

  

 CREATIVE –יצירתית כמדדים אלה משמשים לעתים כלי של החשבונאות   -  
ACCOUNTING  

 
    NON GAAP MEASURES -ל השימוש במגבלות המוטלות ע  ה.

  על ידי הרשויות כמפקחות  
  

בדבר שימוש במדדים פיננסיים שאינם מבוססים על  99-6פרסמה החלטה  רשות ניירות ערך  
  כללי חשבונאות מקובלים.

הרשות הכירה בכך שהשימוש במדדים אלה נפוץ בעולם. הרשות אינה רואה פסול בהצגה   
מבוססים על כללי חשבונאות מקובלים ובלבד שילוו בגילוי  םוולונטרית של מדדים שאינ

  נוסף:
  

  .הסבר מפורט על המדד בו נעשה שימוש, משמעותו ומקובלתו  )1(  
  

  האופן בו חושב המדד והנתונים עליהם התבסס.  )2(  
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בנוגע למצב כספי של החברה ומדוע מידע זה  יהסבר מדוע המדד מספק מידע שימוש  )3(  
  המידע המבוסס על כללי חשבונאות מקובלים. אינו מתקבל ע"י

  
התאמה בין המדד המבוסס על כללי חשבונאות מקובלים לבין מדד זה, לכל התקופות   )4(  

  המדווחות (בצורת טבלה או בדרך בהירה אחרת).
  

  אין להציג מדדים כאלה במסגרת הדוחות הכספיים.  )5(  
  
  
  
  
  
  
  

 *     *   *  
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  שאלון הבחינה ופתרונו

  2011 אביבמועד 
  

  

  

  

  ח"מתפרסם בתאום עם ועדת הבחינות של מועצת רו
        

    חחחח""""רורורורו, , , , גנסגנסגנסגנס. . . . אאאא' ' ' ' בעריכת פרופבעריכת פרופבעריכת פרופבעריכת פרופ
  
  

  

  יוצא לאור על ידי לשכת רואי חשבון בישראל

  

  

  2011  אוגוסט
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  הקדמה
  
  

. חינההוא לסייע לנבחנים בהכנותיהם לב, מטרת הפרסום של שאלון הבחינה ופתרונו

  .חשבון-עמדה מקצועית מחייבת של מועצת רואי, אין לראות בפתרון זה

  

 חדשיםיוצרת , ההתפתחות הדינמית המאפיינת את המציאות הכלכלית של ימינו

שלפתרונן נדרשת מידה רבה , לבקרים בעיות חשבונאיות מורכבות וסבוכות ביותר

ת לשיקול דעת אחיד מכלל בנסיבות אלה לא תמיד ניתן לצפו. של שיקול דעת מקצועי

  .העוסקים במקצוע החשבונאות

  

גם לשאלות הנכללות בבחינות , מסיבה זו ייתכנו יותר מפתרון מוסכם אחד

הפתרון לדוגמה הנחה את בודקי הפתרון של . בחשבונאות פיננסית מתקדמת

מוכרים כקבילים , אשר הוסברו ונומקו כיאות, אולם גם פתרונות חלופיים, השאלות

  .ים את הפותרים במלוא הניקודומזכ
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  תוכן העניינים

  
  

  ר פ ס  מ    ד ו מ ע      
 שאלה

  'מס
  פתרון  שאלה  הניקוד  הנושא

          
  'חלק א

  IAS 33 22%  5-6  18-24 –רווח למניה   .1
          
  IFRS 2 20%  7-8  25-35 –תשלום מבוסס מניות   .2
          
  –שינוי מבני בצירוף עסקים  –תיאוריה   .3

  IAS 37   ; IFRS 3 
  
8%  

  
9  

  
36-37  

          
        'חלק ב

          

  38-46  10-11  22%  5ח " ות69ד " ג–ר "מלכ  .4

          
  – מזומנים על תזרימידוח מאוחד   .5

  IAS 27  ;  IAS 7 
  
18%  

  
12-16  

  
47-53  

          
  IAS 5%  17  54-59 27 - איבוד שליטה  –תיאוריה   .6
         
  IAS 2;  IAS16    ; IAS 37 %5  17  60-61 -  הגדרות–תיאורה     .7
         
    %100      
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  מועצת רואי חשבון
  

  2011 אביב  מועד -" חשבונאות פיננסית מתקדמת"שאלון בחינה בנושא 

  
                      

  שעות 2.5 : הבחינהשל ' חלק אמשך           
   שעות3 : של הבחינה' בחלק משך               

  

  א"בתמוז התשע' טו                        
  2011 ביולי 17

  

  ת/לנבחן
  

  50%, שעתיים וחצי :5-9 עמודים ,1-3  שאלות -' חלק א  :משך הבחינה
  50%,  שעותשלוש : 10-17 עמודים ,4-7  שאלות -' חלק ב      

  
  .בצורה עניינית ומתומצתת ,בעט, כתבו בכתב יד ברור

  .הכינו תשובות מנומקות
  .ון בקביעת הציוןניקיון וסדר יובאו בחשב, כתיב

  
  1,2,3   שאלות -' חלק א

  
    מחברת לבנה-'   במחברת א-  22%  - 1על שאלה   -יש לענות 

  כחולה  מחברת - '   במחברת ב- 20%  - 2על שאלה     
  צהובה  מחברת -' במחברת ג   -   8%  - 3על שאלה     
      
  74,5,6,    שאלות-' חלק ב

  
  ירוקה מחברת –' ברת ד  במח-  22%  - 4על שאלה   -יש לענות 

    מחברת ורודה-'  במחברת ה -  18%  - 5על שאלה     
    מחברת כתומה-'   במחברת ו-    5%  - 6על שאלה     
   מחברת אפורה–'   במחברת ז-    5%  - 7על שאלה     

  
  . לפתרוןו בעיון את גיליון השאלות לפני שתיגשוקרא

  
  .ים להשיב לשאלות הנבחניםלפי החלטת מועצת רואי חשבון לא יורשו הבוחנ

את ההנחות שהנחת כדי לפתור את השאלות ואשר לא ניתן היה , במקרה הצורך, ת לפרט/הנך נדרש
  .להסיקן מתוך השאלות עצמן

  
של , וגילוי דעת ובנוסחים המשולבים של תקנים ,מותר השימוש בספרי פרסומים מקצועיים

 ותו ימצא חומר נוסף או כתוביות בספריםנבחן שברש, ללא תוספות לשכת רואי חשבון בישראל
  .בחינתו תפסל, שאינן במקור

  . Casio FC200כגון  בלבדשימוש במחשבונים פיננסיים המותר 
  

  .נא להקפיד לענות על השאלות במחברות המצוינות לעיל

  .בדקנהילא ת –תשובות שלא תכתבנה במחברת הנכונה 
  

  !מועצת רואי חשבון מאחלת לך הצלחה 
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  50% -' חלק א

  

  
  

  )במחברת לבנה( %22  - 1' מסשאלה 
  
 . ח" מיליון ש200בערך נקוב של ' ח סדרה א"מ אג" הנפיקה חברת עמית בע1.1.07ביום   .1

 מניות של חברת 4-ל' ח סדרה א"אג. נ.ח ע" ש1ביחס המרה של , אגרות החוב ניתנות להמרה
 5-  לשנה ונפרעות ב2%עור של נושאות ריבית בשי, אגרות החוב אינן צמודות. מ"עמית בע

הריבית בגין יתרת . 31.12.11 ועד ליום 31.12.07תשלומי קרן שווים ורצופים החל מיום 
  .הקרן הבלתי מסולקת משולמת גם היא במועדים אלה

  
ועלויות ההנפקה , ח" מיליון ש180-הסתכמה ב) בניכוי עלויות הנפקה(תמורת ההנפקה נטו   

אך ללא זכות , אגרות חוב בתנאי פירעון דומים ובסיכון דומה. ח" מיליון ש15- הסתכמו ב
שיעור תשואה . 5% לפדיון של המרה כאמור נסחרו בשוק במועד ההנפקה בשיעור תשואה

  . בחשבון עלויות הנפקהמביאלפדיון זה אינו 
  
  .למועד זה'  אגרות החוב סדרה אמיתרת הומרה חמישית 30.12.10ביום   .2
  
מאז ועד לתום שנת . למועד זה'  אגרות החוב סדרה אמיתרתרה חמישית  הומ30.6.10ביום   .3

מ הפסיקה צבירת הריבית בגין אגרות החוב "חברת עמית בע.  לא היו המרות נוספות2011
  .מיד עם המרתן, שהומרו

  
כתבי האופציה ניתנים .  מיליון כתבי אופציה100מ " הנפיקה חברת עמית בע1.9.08ביום   .4

ח " ש5מ תמורת תוספת מימוש לא צמודה בסך "רת עמית בעב למניות ח1:1למימוש ביחס 
  ).מועד הפקיעה (1.9.10וזאת עד ליום 

  
 ממועד זה ועד מועד הפקיעה לא מומשו כתבי . מיליון כתבי אופציה10 מומשו 31.1.09ביום   .5

  .אופציה נוספים
  
ל מחזיק מניה רשאי לרכוש כך שכ, מ" הונפקו זכויות לבעלי מניות עמית בע31.1.11ביום   .6

. 2010מ ברבעון האחרון של שנת " ממחיר שוק ממוצע של מניית עמית בע80%-מניה אחת ב
כל בעלי . ח" ש15ערב הנפקת הזכויות היה , 31.1.11מ ביום " עמית בעמחיר השוק של מניית

ת מ לשנ"הדוחות הכספיים של חברת עמית בע. המניות מימשו זכותם לרכוש מניות כאמור
  .15.3.11 התפרסמו ביום 2010

  
  .25%מ הינו "שיעור המס החל על חברת עמית בע  .7
  
 מיליוני מניות 1,000- הורכב מ1.1.10מ ליום "הון המניות הרגילות של חברת עמית בע  .8

  .ח כל אחת" ש0.5רגילות בנות 
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  :מ"להלן נתונים נוספים לגבי חברת עמית בע  .9
  

  מ"ת עמית בערווח נקי מיוחס לבעלי מניו  
  )ח"בש(

  650  30.9.10מו ביום יתשעת החודשים שנסתי

  800  2010שנת 

  

  מ" מחיר שוק ממוצע של מניית עמית בע  
  )ח"בש(

  9.5  31.8.10שמונת החודשים שנסתיימו ביום 

  10.0  30.9.10תשעת החודשים שנסתיימו ביום 

  12.0  2010שנת 

  14.0  2010רבעון אחרון של שנת 

  
  

  :נדרש
  
 ולשנה 30.9.10- למניה בסיסי ומדולל לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה בהציג רווח ל

  .נדרשת הצגה של הרווח המצטבר למניה בלבד. 31.12.10שנסתיימה ביום 
  .יש לצרף חישובי עזר מלאים ומפורטים
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  )כחולהבמחברת ( %20  - 2' מסשאלה 
  

שיווק ומכירת צעצועים , ת בייצורהעוסק") החברה"להלן   ("צעצועים בכל מחיר'חברת 
תוכניות תגמול מבוסס מניות ") מועד הענקה"להלן  (1.1.07התפתחותיים לגיל הרך העניקה ביום 

  :לעובדיה כמתואר להלן
  
כתבי  200- עובדי המחלקה יהיה זכאי ל50- כל אחד מ:תכנית לעובדי מחלקת השיווק  .1

  בכפוף לכך שמחיר מניית החברה יגיע ,  הניתנים למימוש למניות החברה'אופציה סדרה א
 ולכך שהעובד ימשיך לעבוד ,)לכל המאוחר( 31.12.10ח במועד כלשהו עד ליום " ש20-ל

  .אירוע האמור הבחברה עד לקרות
  

ח ביום " ש20-צופה החברה כי מחיר מניתה יגיע לראשונה ל, 31.12.07למועד הענקה וליום   
יסטים כי מחיר ה לנוכח תחזיות מבשרות רעות של אנל צופה החבר31.12.08ליום . 31.12.10

  .31.12.11ח רק ביום " ש20-מניתה יגיע לראשונה ל
  ).6ראה נתון ( נסק מחיר מניית החברה לאור הרחבת פעילותה 31.12.09ביום   

  
 כתבי 150- עובדי המחלקה יהיה זכאי ל20- כל אחד מ:תכנית לעובדי מחלקת המכירות  .2

בכפוף לכך שימשיך לעבוד בחברה במשך שלוש , מימוש למניות החברהאופציה הניתנים ל
תוספת המימוש של כתבי האופציה תיקבע בהתאם לרמת המכירות של , בנוסף. שנים

  :משטחי פעילות לגיל הרך כמפורט להלן
תוספת המימוש ,  משטחים130,000-במידה וימכרו על פני תקופת ההבשלה למעלה מ •

 ).'להלן כתב אופציה סדרה ב( ח לכתב אופציה" ש6תהיה 
תוספת המימוש ,  משטחים150,000-במידה וימכרו על פני תקופת ההבשלה למעלה מ •

 ).'להלן כתב אופציה סדרה ג(ח לכתב אופציה " ש4תהיה 
  

 צופה החברה כי מספר המשטחים שימכרו על פני 31.12.08-ו, 31.12.07, 1.1.07לתאריכים 
  . יחידות בהתאמה160,000- ו145,000, 140,000- תקופת ההבשלה יסתכם ל

  
כתבי החליטה החברה להחליף את , מתוך מטרה להגדיל את נפח המכירות, 31.3.09ביום 

  : אשר תנאיהם מפורטים להלן'בכתבי אופציה סדרה ד' אופציה סדרה ג
  
,  משטחים על פני כל תקופת ההבשלה המקורית170,000-במידה וימכרו למעלה מ •

 2אים לממש את כתבי האופציה למניות החברה בתוספת מימוש של העובדים יהיו זכ
 .ח בלבד לכתב אופציה"ש

  
בפועל .  משטחים במהלך תקופת ההבשלה175,000 צופה החברה כי ימכרו 31.3.09נכון ליום   

  . משטחים180,000מכרה החברה במהלך תקופת ההבשלה 
  
 הייצור מחלקתושת קיפוח מצד עובדי לאור תח, 1.7.08 ביום :תכנית לעובדי מחלקת הייצור  .3

 עובדי המחלקה תכנית תגמול 80-העניקה החברה ל, "שביתה איטלקית'ואיומם בפתיחת 
כל עובד יהיה זכאי לבחור בין ,  חודשים30אשר לפיה לאחר השלמת תקופת עבודה בת 

ן לבין קבלה מיידית של מזומ, ח למניה" ש4 מימוש של  מניות תמורת תוספת1,000קבלת 
 במידה והעובד יבחר . מניות החברה נכון למועד תום תקופת ההבשלה700בגובה שוויין של 
 2009החברה הכירה בשנת . 31.12.13המניות תהיינה חסומות עד ליום , בחלופת המניות
עם תום תקופת ההבשלה כל העובדים בחרו . ח בגין התכנית" ש620,300הוצאות בסך 

  .בחלופת המזומן
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החברה במשך שנתיים ממועד  למניות 1:1האופציות למניות ניתנים למימוש ביחס כל כתבי   .4
 מהעובדים אשר היו זכאים למניות מימשו את כתבי 60%בכל אחת מהמחלקות . הבשלתם

  . כשנה לאחר מכן–ושאר העובדים , האופציות מיידית עם תום תקופת ההבשלה
  
  :דים אשר צפויים להמשיך לעבוד בחברהלהלן נתונים לתאריכים נבחרים לגבי מספר העוב  .5
  

                צפי לתאריך
  

  תאריך חתך

31.12.07  31.12.08  31.12.09  31.12.10  

          :עובדי מחלקת השיווק

  )צפי (39  )צפי (42  )צפי (44  )צפי (46  :1.1.07-  לנכוןצפי 

  )צפי (37  )צפי (40  )צפי (43  )בפועל (47  :31.12.07- צפי נכון ל

  )צפי (40  )צפי (42  )בפועל (44  -  :31.12.08- כון לצפי נ

  )צפי (39  )בפועל (43  -  -  :31.12.09- צפי נכון ל

  )בפועל (40  -  -  -  :31.12.10-נכון ל

          :ירותכעובדי מחלקת המ

  -  )צפי (17  )צפי (17  )צפי (18  :1.1.07- צפי נכון ל

  -  )צפי (16  )צפי (17  )בפועל (18  :31.12.07- צפי נכון ל

  -  )צפי (15  )בפועל (16  -  :31.12.08- צפי נכון ל

  -  )צפי (12  -  -  :31.3.09- צפי נכון ל

  -  )בפועל (15  -  -  :31.12.09- צפי נכון ל

          :עובדי מחלקת הייצור

  )צפי (68  )צפי (72  )צפי (75  -  :1.1.08- צפי נכון ל

  )צפי (65  )צפי (72  )בפועל (76  -  :31.12.08- צפי נכון ל

  )צפי (70  )בפועל (71  -  -  :31.12.09- ן לצפי נכו

  )בפועל (70  -  -  -  :31.12.10-נכון ל

  
  
ח ושווים ההוגן של כתבי " ש1להלן נתונים לתאריכים נבחרים לגבי מחיר מניית החברה בת   .6

  :האופציות שהנפיקה
  

               תאריך
  מכשיר

1.1.07  31.12.07  1.7.08  31.12.08  31.3.09  31.12.09  31.12.10  

  19.5  20.5  -  14  14.5  15.5  16  מניה

  -  12  -  9.8  -  10  11  'כתב אופציה סדרה א

  -  -  -  13.4  -  13.2  13  'כתב אופציה סדרה ב

  -  -  15.5  14.4  -  14.3  14  'כתב אופציה סדרה ג

  -  -  16.7  -  -  -  -  'כתב אופציה סדרה ד

  
  .שלה שהם תנאי שוקהשווי ההוגן של כתבי אופציה נאמד תוך התחשבות בתנאי הב  

  
  .יש להתעלם מהשפעת מיסים  .7
  

  :נדרש
  

  . תשלום מבוסס מניות-  IFRS 2בפתרון השאלה יש להתבסס על הוראות 
 בספרי החברה בגין תוכניות תשלום מבוסס מניות שהעניקה 2007-2010לרשום פקודות יומן לשנים 

  .יש לצרף חישובי עזר מלאים ומפורטים. לעובדיה
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  )צהובהבמחברת ( %8  - 3' מסשאלה 
  
  

תמורת סכום כולל של '  את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של חברה ב1.1.11-רכשה ב' חברה א
תכנית לשינוי מבני הכולל סגירת מחלקה ופיטורי עובדים שעלויותיו ' לחברה ב. ח" מיליון ש25

  .כישהפעילויות השינוי המבני מתוארות בהסכם הר. ח" מיליון ש3-מוערכות ב
  

  :נדרש
  

 שינוי מבני כחלק מתמורת הרכישה במסגרת צירופי להסביר באילו נסיבות ניתן לכלול עלויות
  .עסקים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  'סוף חלק א
  

  

  

  

  

  !ב ה צ ל ח ה



  2011 אביב מועד -" חשבונאות פיננסית מתקדמת"שאלון הבחינה ופתרונו בנושא 

 
10 

 חשבון רואי למועצת שמורות הזכויות כל© 
 

  

  
  50% - 'בחלק 

  

  

  )ירוקהבמחברת ( %22 - 4' מסשאלה 
  
עול למען הגברת  שמה לה למטרה לפ1.1.10אשר הוקמה ביום " עם הספר" עמותת  .1

  .האוריינות בישראל
  
לתקופה של , )קרוון(מבנה נייד , ללא תמורה,  העמיד אביגדור לרשות העמותה2.1.10ביום   .2

 המקובליםדמי השכירות . לשימוש משרדי הנהלת העמותה, )יתרת אורך חיי המבנה( שנה 20
  .ח לחודש" ש15,000למבנה כגון זה הינם 

  
תוך התניה כי הסכום ישמש , ח לעמותה" ש200,000 סכום של  תרם אהוד1.2.10ביום   .3

אהוד הודיע כי יתרום לעמותה סכום דומה . למימון קמפיין לעידוד קריאת ספרי מדע
  .אם יעלה בידה לגייס סכום כאמור ממשרד ההסברה, )לפעילותה השוטפת(

  
ום של עד לתרום סכ) בהתחייבות משפטית בלתי חוזרת( הבטיח אברהם 1.3.10ביום   .4

בתנאי שהעמותה , ח לעמותה למימון מחקר בתחום הקריאה בקרב בני הנוער" ש250,000
  .תקצה סכום דומה ממקורותיה שלה

  
 החליטה העמותה לבחון את היכולת להפיץ ספרים שזכויות היוצרים 2010בחודש אפריל   .5

אורי באותו ד "העמותה העסיקה את עו. ד אורי"ופנתה לשם כך לעו, ביחס אליהם פקעו
בעוד אשר , ח לשעה ששולמו במזומן" ש250 שעות ובתמורה של 100החודש בהיקף של 

  .ח לשעה" ש400ד בעל אותה השכלה וניסיון הינה "התמורה המקובלת לשעה לעו
  
, ח לפעילותה השוטפת" ש900,000  העביר משרד ההסברה לעמותה סכום של 1.5.10ביום   .6

  .30.4.11 ועד 1.5.10 ההענקה מיום תקופתבגין 
  
אנפין של -  רכשה העמותה מסוחר אפריקאי שלושה ינשופים לגן החיות בזעיר1.6.10ביום   .7

ינשוף חי (ח לכל ינשוף " ש30,000בתמורה של , הפתוח לקהל למטרות חינוך, העמותה
  ). שנים10, מעת שיכונו בגן חיות בשבי, בממוצע

  
ח לאולם " ש80,000של ) כולל(בשווי ) זהים(ם  כיסאות חדשי100 תרם שלמה 1.7.10ביום   .8

התמורה , תוך התניה כי אם העמותה תמכור בעתיד את הכיסאות, ההרצאות של העמותה
תרם שלמה באותו המועד לעמותה ציוד , בנוסף. תשמש ללימוד קרוא וכתוב בקרב מבוגרים

של ) כולל(שווי ב) בהתאמה,  טונרים וראשי דיו למדפסות לייזר והזרקת דיו100(להדפסה 
  .ח" ש50,000

  
 400,000של ) כולל(בשווי ) זהים( תרם צחי לעמותה ארבעה כלי רכב חדשים 1.8.10ביום   .9

העוסקת בחקר ) אחרת(תוך התניה כי העמותה תעביר את אחד מכלי הרכב לעמותה , ח"ש
הסובל ממחלה חשוכת , וכן תוך התניה כי העמותה תשלם לצחי, הבקיאות בספרות יפה

תוחלת חייו של ). 1.8.11החל מיום , 1.8בכל (ח " ש25,000סכום שנתי של , עד למותו, מרפא
 העבירה העמותה את אחד 2.8.10ביום .  בשנתיים ומספר חודשים1.8.10צחי הוערכה ביום 

בשאר כלי הרכב משתמשת העמותה למטרותיה . מכלי הרכב לעמותה האחרת כאמור
  .השוטפות
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ח והחליטה באותו המועד " ש40,000של ) כולל(ה העמותה מחשבים בסכום  רכש1.9.10ביום   .10

להעמידם ללא הגבלת זמן וללא תמורה לשימוש הבלעדי של חוקרים בבית הספר למדעי 
  .הרוח

  
ח למימון מחקר עתידי " ש100,000 החליטה העמותה להעמיד סכום של 1.10.10ביום   .11

  .בתחום הקריאה בקרב בני הנוער
  
, ח" ש99,000  מכרה העמותה את אחד מכלי הרכב שהעביר אליה צחי תמורת 1.11.10ם ביו  .12

  .ח" ש24,000של ) כוללת( מהכיסאות שתרם שלמה בתמורה 25וכן מכרה 
  
וכן , ח" ש150,000 יצאה העמותה בקמפיין לעידוד קריאת ספרי מדע בעלות של 1.12.10ביום   .13

. ח" ש180,000של ) כולל( בני הנוער בסכום  מחקר בתחום הקריאה בקרבהעניקה מענקי
  .ח" ש20,000אשר הפקתו עלתה לעמותה , רושם-מענקי המחקר כאמור הוענקו בטקס רב

  
 נתגלתה תרופה אשר יש בה כדי להאריך באופן משמעותי את חיי החולים 31.12.10ביום   .14

כ "שנים סהוכתוצאה מכך הוערכה יתרת אורך חיי צחי בארבע , במחלה בה חולה צחי
)31.12.10.(  

  
. ח" ש12,000סכום המשכורות החודשיות אשר משלמת העמותה לעובדי המטה שלה הינו   .15

עד ליום ( מסכום המשכורות 25%בגין השכר הינו ) חופשה ומחלה(רכיב הסוציאליות 
  ).מחלה כלשהםאו / העובדים כאמור טרם נוצלו ימי חופשה ו31.12.10

  
  :נתונים נוספים  .16

  . שלא ניתן להן תקצוב מיוחד ממומנות ממקורותיה השוטפים של העמותהפעילויות  .א  
נקבע בהתאם להיקף ) 'לצרכי מתן תמיכות ממשלתיות וכו(מאחר ודירוג העמותה   .ב  

מדיניותה החשבונאית של העמותה ,  מחד והוצאותיה ברוטו מאידךהכנסותיה ברוטו
ככל שהדבר ניתן בהתאם לכללי , יןבהתאם לעני, הינה להציג הכנסות או הוצאות

  .חשבונאות מקובלים
 לשימוש –העמותה נוהגת להבחין בין נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה   .ג  

  . ששימשו לרכוש קבוע–לבין נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה , לפעילויות
 בהתאמה ם שני3- ו10, 12כלי רכב ומחשבים הינו , אורך החיים הצפוי של רהיטים  .ד  

  ).ערך הגרט הינו אפס, ביחס לכל הללו(
  .5%שיעור הריבית השנתי במשק בכלל והרלבנטי לעמותה בפרט הינו   .ה  
  .יש להתעלם ממסים כלשהם  .ו  
.  של השנה העוקבת1.2העמותה מפרסמת את דוחותיה הכספיים השנתיים ביום   .ז  

  . לא חלו אירועים כלשהם2011בחודש ינואר 
  

  :נדרש
  

 של המוסד 5'  של לשכת רואי חשבון ותקן חשבונאות מס69סס על הוראת גילוי דעת בהתב
  :הישראלי לתקינה בחשבונאות

  
  .2010לרשום את פקודות היומן כפי שנרשמו בספרי העמותה בגין שנת   .א
  
 נטו של בנכסיםהדוח על השינויים , הדוח על הפעילויות: הדוחות הכספייםלהציג את   .ב

  .31.12.10 והמאזן ליום 2010העמותה לשנת 
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 חשבון רואי למועצת שמורות הזכויות כל© 
 

  

  )ורודהבמחברת ( %18 - 5' מסשאלה 
  

הינה חברת אחזקות הרשומה למסחר בבורסה לניירות ערך ") לנלור "–להלן (מ "חברת לנלור בע
  :2010- ו2009 בדצמבר 31להלן המאזנים המאוחדים של חברת לנלור לימים . בתל אביב

  
  31.12.10  

  ח"שבאלפי 
31.12.09  
  ח"באלפי ש

  3,200  6,204  מזומנים
  2,840  5,910  חייבים
  8,500  19,250  נטו, לקוחות
  1,300  700  נטו, מכונות
  -  4,000  קרקע
  -  980  פטנט

  860  2,809  מוניטין
  5,680  -  השקעה בביתא
  -  400  השקעה בדלתא
  -  120  השקעה בפאי

  )6,400(  )6,239(  ספקים
  )100(  )463(  התחייבויות מסים נדחים

  )1,000(  )1,000(  ן מניותהו
  )5,000(  )4,930(  קרנות הון

  -  )24(  נטו, ע זמינים למכירה"קרן הון בגין ני
  )9,586(  )13,115(  עודפים

  )294(  )14,602(  זכויות שאינן מקנות שליטה
  -  -  
  
  
  ")ביתא"להלן (מ "השקעה בחברת ביתא בע  .1
  

ח " אלפי ש5,500של חברת ביתא תמורת  מהון המניות 40% ר רכשה חברת לנלו1.7.09ביום   
  :להלן הרכב ההון העצמי של חברת ביתא למועד הרכישה. במזומן

    
  ח"אלפי ש  

  2,000  )ח"ש 1 מניות בנות 2,000,000(הון מניות 
  6,000  פרמיה
  3,000  עודפים

  11,000  כ"סה
  

רת ביתא את למועד הרכישה תאם שווים ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים של חב  
  :למעט האמור להלן, ערכם בספרים

    
  ערך בספרים  

  ח"שאלפי 
  שווי הוגן

  ח"שאלפי 
  הערות

    3,000  1,000  קרקע
  ) שנים ממועד הרכישה4 -אורך חיים (  500  --  פטנט

  
הרווח התפלג . ח" אלפי ש1,000 הינו 31.12.09 לשנה שהסתיימה ביום ארווח חברת בית  

  .באופן אחיד על פני השנה
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 חשבון רואי למועצת שמורות הזכויות כל© 
 

  
חברת . ח למניה" ש9ח תמורת " ש1 מניות בנות 1,500,000 א הנפיקה חברת בית1.7.10ביום   

  . מניות1,125,000לנלור רכשה בהנפקה 
  

 תאם שוויים ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים של חברת ביתא את 1.7.10ליום   
  :למעט האמור להלן, ערכם בספרים

  
  ערך בספרים  

  ח"שאלפי 
  גןשווי הו
  ח"שאלפי 

  הערות

    4,000  1,000  קרקע
  ) שנים3 –יתרת אורך חיים (  1,176  --  פטנט

  
הרווח התפלג . ח" אלפי ש1,500 הינו 31.12.10 לשנה שנסתיימה ביום ארווח חברת בית  

  .באופן אחיד על פני השנה
  

  ):ערב ההנפקה (30.6.10להלן מאזן חברת ביתא ליום   
  

  ח"שאלפי   
  500  מזומנים

  10,750  קוחותל
  1,000  קרקע

  )2,000(  הון מניות
  )6,000(  פרמיה
  )4,250(  עודפים

  ---  
  

מדיניות חברת לנלור לגבי רכישת השליטה בחברת ביתא הינה שזכויות שאינן מקנות שליטה   
  .נמדדות בשווי ההוגן

  
  ")גמא"להלן (מ "השקעה בחברת גמא בע  .2
  

 אלפי 1,000 מהון המניות של חברת גמא תמורת 80% רכשה חברת לנלור 31.12.09ביום   
תאם שוויים ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים נטו של , במועד הרכישה. ח"ש

  .ח" אלפי ש800כ " סה–חברת גמא את ערכם בספרים 
מדיניות חברת לנלור לגבי רכישת השליטה בחברת גמא הינה שזכויות שאינן מקנות שליטה   

  .ח" אלפי ש200-שווי הזכויות במועד הרכישה הוערך ב. גןנמדדות בשווי ההו
. ח" אלפי ש200 מהון המניות של חברת גמא תמורת 10% רכשה חברת לנלור 30.6.10ביום   

 אתבמועד זה תאם שוויים ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים נטו של חברת גמא 
  .ח" אלפי ש1,100כ " סה–ערכם בספרים 

הרווח התפלג באופן . ח"שאלפי  600 הינו 31.12.10לשנה שהסתיימה ביום רווח חברת גמא   
  . פני השנהעלאחיד 
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 חשבון רואי למועצת שמורות הזכויות כל© 
 

  
  ")דלתא"להלן (מ "השקעה בחברת דלתא בע  .3
  

  . חברת דלתא מהון המניות של90%חברת לנלור מחזיקה   
  :31.12.09 ניירות העבודה לאיחוד המאזן של חברת דלתא ליום להלן  
    

  ח"אלפי ש  

  פקודת איחוד  לתאד  לנלור  

    450    לקוחות
  460  --    מוניטין

  40  50    מיסים נדחים
  )200(  700    (*)נטו , מכונות

  )1,000(  --  1,000  )עלות(השקעה בדלתא 
    )100(    ספקים

  100  )100(    הון מניות
  200  )200(    פרמיה
  494  )800(    עודפים

      94        ---    זכויות שאינן מקנות שליטה
    ----  -----  

  
  . שנים בקו ישר4יתרת עודף העלות המיוחסת לרכוש הקבוע מופחתת על פני   (*)  

  
. ח" אלפי ש2,000 מהון המניות של דלתא תמורת 75% מכרה חברת לנלור 31.12.10ביום   

  .יתרת ההשקעה במניות חברת דלתא סווגה לאחר המכירה כזמינה למכירה
  

  .ח" אלפי ש400 הינו 31.12.10  חברת דלתא לשנה שהסתיימה ביוםרווח  
  

  .לא חייב במס ממימוש מניות חברת דלתא הרווחהניחו כי   
  

  .ח" אלפי ש400 הינו 31.12.10ליום ) 15%(שווי ההשקעה שנותרה בחברת דלתא   
  

  :31.12.10להלן מאזן חברת דלתא ליום   
    
    

  ח"שאלפי   
  1,125  לקוחות

  50  מסים נדחים
  525  רכוש קבוע

  )200(  ספקים
  )100(  הון מניות

  )200(  פרמיה
  )1,200(  עודפים

  --  
  

 מקנות מדיניות חברת לנלור לגבי רכישת השליטה בחברת דלתא הינה שזכויות שאינן 
  .שליטה נמדדות לפי חלקן בשווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים
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 חשבון רואי למועצת שמורות הזכויות כל© 
 

  
  ")פאי"להלן (מ "השקעה בחברת פאי בע  .4
  

  .ח" אלפי ש90חברת לנלור מניות של חברת פאי תמורת  רכשה 1.9.10ביום   
  .ההשקעה סווגה כהשקעה זמינה למכירה  

  
  נתונים נוספים  .5
  

, החל על כל חברות קבוצת לנלור, שיעור מס חברות וכן שיעור מס רווח הון ממכירת מניות  
לך מכירות של רכוש קבוע במה/ הקבוצה לא ביצעו רכישותחברת לנלור וחברות. 20%הוא 
  .2010שנת 

  
  

  :נדרש
  

  מ לשנה שנסתיימה"לערוך דוח מאוחד על תזרימי המזומנים של חברת לנלור בע
  .ר העבודה המצורףי ניתן להסתפק במילוי ני–לחילופין .31.12.10-ב

    .יש לצרף הסברים וחישובי עזר מלאים ומפורטים
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 חשבון רואי למועצת שמורות הזכויות כל© 
 

  )נייר עבודה( חברת לנלור -תזרים מזומנים מאוחד 
  

תיאומים   ח השנהרוו  31.12.09  

  לרווח

פעילות 

  השקעה

שינוי   העברות  דלתא  ביתא  פעילות מימון

  במזומן

31.12.10  

  6,204                  3,200  מזומנים

  5,910                  2,840  חייבים

  19,250                  8,500  נטו, לקוחות

  700                  1,300  נטו, מכונות

  4,000                  0  קרקע

  980                  0  פטנט

  2,809                  860  יןמוניט

  0                  5,680  השקעה בביתא

  400                  0  השקעה בדלתא

  120                  0  השקעה בפאי

  )6,239(                  )6,400(  ספקים

התחייבות מיסים 

  נדחים

)100(                  )463(  

  )1,000(                  )1,000(  הון מניות רגילות

  )4,930(                  )5,000(  קרנות הון

ע " ני–ן הון קר

  זמינים למכירה נטו

0                  )24(  

  )13,115(                  )9,586(  עודפים

זכויות שאינן מקנות 

  שליטה

)294(                  )14,602(  

  0                  0  מזומן כניסה לאיחוד

מזומן יציאה 

  מאיחוד

0                  0  

  0                  0  רווח ממימוש דלתא

  0                  0  
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 חשבון רואי למועצת שמורות הזכויות כל© 
 

  )כתומהבמחברת ( %5  - 6' מסשאלה 
  

  מחזיקה, אביב-שהיא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל, מ"חברת כחול בע
מ מחזיקה באופציות על "חברת כחול בע, נוסף לכך. מ" מהון המניות של חברת ירוק בע49.8%-ב

שמימושן יעלה את שיעור ההחזקה של חברת , מ הניתנות למימוש מיידי"מניות חברת ירוק בע
מ לממש את "בכוונתה וביכולתה של חברת כחול בע. 60%-מ ל"מ בחברת ירוק בע"חול בעכ

  .האופציות האמורות
  

מ לממש את האופציות ולהגיע "הרשות להגבלים עסקיים ערערה על כוונתה של חברת כחול בע
  .50%מ מעל "לשיעור החזקה בחברת ירוק בע

  
עור של הרשות להגבלים עסקיים ופסק סופית  קיבל בית המשפט העליון את הער2009בחודש יולי 

מ מעבר להחזקותיה "מ לא תוכל להעלות את החזקותיה בחברת ירוק בע"שחברת כחול בע
  .49.8% –הקיימות 

  
  :ח"במיליוני ש, להלן נתונים כספיים למועד קבלת פסק הדין הסופי של בית המשפט העליון

  
  729        מ"גרעון בהון של חברת ירוק בע

  
  מ"גן של ההשקעה של חברת כחול בעשווי הו

  בהתבסס על) 49.8%(מ "בחברת ירוק בע
  1,175        הערכה של מעריך שווי חיצוני

  
  :נדרש

  
מ בהשקעתה בחברת "להסביר ולנמק מהו הטיפול החשבונאי הנדרש על ידי חברת כחול בע  .1

  :מ"ירוק בע
  .עד מועד קבלת הפסיקה של בית המשפט העליון  .א  
  . הפסיקה של בית המשפט העליוןלאחר קבלת  .ב  

  
להסביר ולחשוב את ההשלכות התוצאתיות של השינוי בטיפול החשבונאי בהשקעה של   .2

  .מ לרגל קבלת הפסיקה של בית המשפט העליון"מ בחברת ירוק בע"חברת כחול בע
  
  

  )אפורהבמחברת ( %5  - 7' מסשאלה 
  

  .הגדרת מונחים בתקינה החשבונאית הבינלאומית
  

  :נדרש
  :להגדיר את המונחים הבאים

  

  Fair value  -    שווי הוגן  )1(

 Net realisable value  -  שווי מימוש נטו  )2(
 Entity specific value  -  שווי ספציפי לישות  )3(
 Recoverable amount  -  סכום בר השבה  )4(
  Value in use  -    שווי שימוש  )5(
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 חשבון רואי למועצת שמורות הזכויות כל© 
 

  
  

  'חלק א
  

  
  

  %22 - 1 'פתרון שאלה מס
  

  כללי
  
  יתרת  פרעון אגרות החוב  

  קרן  ה"ס  %2רבית   קרן  תאריך
1.1.07  200  -  -  200  

31.12.07  40  4.00  44.00  160  
31.12.08  40  3.20  43.20  120  
31.12.09  40  2.40  42.40  80  
31.12.10  40  1.60  41.60  40  
31.12.11  40  0.80  40.80  -"-  

  
  1.1.07-ערך נוכחי של אגרות החוב ב

 
40.80  41.60  42.40  43.20  44  

=  
1.055  

+  
1.054   

+  
1.053  

+  
1.052  

+  
1.05  

  
             3.9181  =  31.98  +  34.22  +  36.63  +  39.18  +  41.90=    
  

  שעור עלויות ההנפקה
  

15  15  
%7.69 =   0.0769   =  

195  
=  

15 + 180  
  

  תמורה נטו המיוחסת לרכיב התחייבות
  

169.76  =  3.9181 x 0.9230769 = 183.91 x) 0.0769 – 1(  
  

  )FC100בעזרת מחשבון פיננסי   (חישוב הרבית האפקטיבית
  

CFj   -+/        169.76   
      
CFj    44.00  
     
CFj    43.20  
     
CFj   42.40  
     
CFj   41.60  
     
CFj   40.80  
     

%8    =IRR  
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 חשבון רואי למועצת שמורות הזכויות כל© 
 

   חודשים 9חישוב רווח למניה לתקופה של 
  30.9.2010 עד 01.1.201-מ
  

  650    30.9.10 עד 1.1.10- לתקופה מרווח נקי
      רווח בסיסי למניה

      מספר המניות
    1,000.00  1.1.2010-ב

       *17.07  30.6.10-ח ב"מהמרת אג
    1,017.07  מספר מניות משוקלל לתקופה

  
  :כדלקמן*  
  

17.07  =  
9

3
 x  4  x  0.2  x  0.8  x  80  

  
    80    1.1.10-ח להמרה ב"יתרת אג

  
  ח אחרי ההמרה"שעור יתרת אג

  0.8  =  80%          31.12.08-ב
  

  0.2  =  20%      30.6.10-שעור ההמרה ב
  

  4      מספר מניות ההמרה
  

  :תקופת השיקלול בחדשים
    
30.9.10 – 30.6.10  

30.9.10 – 1.1.10  
   

9

3
  

          
  מניהרווח בסיסי ל

  
650  

0.64  =  
1,017.07  

  
  רווח מדולל למניה

  
  650    30.9.10 עד 1.1.10- לתקופה מרווח נקי

      מספר המניות
      השפעת אופציות

  1,017.07    כדלעיל, מספר  מניות לצורך הרווח הבסיסי למניה
     * 37.89    מספר מניות ממימוש האופציות

    1,054.96  
  
  :כדלקמן* 
  

37.89    =
9

8
 x)  

50.9

5
  x  90 – 90(  
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 חשבון רואי למועצת שמורות הזכויות כל© 
 

  
    100  המספר המקורי של האופציות

    10  31.1.09- החלק שמומש ב– פחות
  90    
      

    90   מספר מניות המימוש1.1.10
      :מספר מניות אוצר

      x 90 5 = 450התקבול מהמימוש  

    747.3  450  /  9.50רכישת מניות אוצר  
      

                                     37.89  =  
9

8
  x    342.6  

  

      1.9.10      מועד פקיעת האופציות
      :תקופת השקלול בחדשים

  
31.8.10 – 1.1  

30.9.10 – 1.1  
         

9

8
  

  

    

      
      5        תוספת המימוש

      המניהמחיר שוק ממוצע של 
      9.50      1.1-30.8.10בתקופה 

  
  ח להמרה"רווח מדולל למניה לפני השפעת אג

  

0.62   = 
96.054,1

650
  

  
  ח להמרה"השפעת אג

  תוספת לרווח
    :ח להמרה"יתרת רכיב ההתחייבות של אג

  )ב(  61.10  30.6.10-ב
  )א  (58.79  31.12.09-ב

  2.31  1.1-30.6.10עלויות מימון לתקופה 
  

40.8  41.6  
   (        =58.79  ) א(

1.082  +  
1.08  

 (x 0.8  

  

  x 58.79 = 0.5 1.08 x 58.79 1.0392  =  61.10  )ב(
  
  

  x 61.10 80%   =  48.88  ח להמרה"המרת רכיב התחייבות של אג
  1.080.25x48.88 – 48.88 =   0.95  2010עלויות מימון ברבעון שלישי 

  0.95  +  2.31  =  3.26  1.1-30.9.10עלויות מימון   
  x 0.25 3.26=    20.8   השפעת המס– בנכוי

    2.44  תוספת לרווח
    93.238  תוספת למספר המניות
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238.93 )  =  
9

6
 x  0.8  x  80  +  

9

3
 x 0.8 x 80  (x  4  

  
  80          1.1.10-ח ב"יתרת אג

    80%    31.12.08-  אחרי ההמרה בח"שעור יתרת אג
  80%    30.6.10- אחרי ההמרה בח "שעור יתרת אג

  

  =  0.01      -יחס מדלל 
93.238

44.2
  

  
  

  650+2.44=    652.44  רווח מדולל
  1,017.07    מספר מניות לצורך רווח בסיסי למניה

  37.89    מספר מניות ממימוש האופציות
  238.93    ח"מספר מניות מהמרת אג

    1,293.89  
      

   =   0.50רווח מדולל למניה           
89.293,1

44.652
  

  

    

  
  

  31.12.2010-חישוב הרווח למניה לשנה שנסתיימה ב
  

  800  31.12.2010-לשנה שנסתיימה ברווח נקי 
    רווח בסיסי למניה

    מספר המניות
  חישוב ההטבה הגלומה בהנפקת הזכויות

  )ב(27 וסעיף 64ראה סעיפים  (31.1.2011-ב

  ) רווח למניה-  IAS 33- ל

  

    *1,051.20  תומספר המניות ערב הנפקת הזכוי
  1,051.20  מספר המניות שהונפקו בעקבות מימוש הזכויות

  2,102.40  מספר המניות לאחר הנפקת הזכויות
    
    :כדלקמן* 

  1,051.20  =  4 x 0.2  x 0.8 x 80+  1,000    

    
  1,000  1.1.10-ר המניות במספ

  80  1.1.10-ח להמרה ב"יתרת אג
  ח אחרי המרה"שעור יתרת אג

  80% = 0.8 -  31.12.08-  ב
  

0.8  
  0.2  20% = 0.2   30.6.10- ח ב"שעור ההמרה של אג
  4  מספר מניות ההמרה

  x  1,051.2  15=      15,768.00  שווי החברה טרם הנפקת הזכויות  

  x 0.8 x 1,051.2 14=     11,773.44  מימוש הזכויותהתמורה שנתקבלה מ
            27,541.44    
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  ex 13.1  =  2,102.40  /  27,541.44  מחיר מניה

  cum   15.0מחיר מניה  

  15 / 13.1 – 1  =   %14.5  שעור ההטבה
    
  

    31.12.2010-מספר המניות ב
  1,000.00  1.1.2010-מספר המניות ב
        *25.60  30.6.10-ח ב"מהמרת אגמספר המניות 

  1,025.60  

  x 1,025.6  148.75 14.5%הטבה  מספר מניות 

  1,174.35  31.12.10-מספר המניות ב
    

  למניהרווח בסיסי 

        0.68  =  
35.174,1

800
  

  

    
    :כדלקמן*  

      25.60  =  0.5 x 4 x 0.2 x 0.8 x 80  
    

  80  1.1.10-ח להמרה ב"יתרת אג
  0.8  31.12.08- ח אחרי המרה ב"שעור יתרת אג

  0.2  30.6.10- ח ב"שעור ההמרה של אג
  4  מספר מניות ההמרה

פת השקלול    ותק
12

6
  = 

10.12.311.1

10.12.316.30

−

−
  0.5  

  
    רווח מדולל למניה

  800  31.12.2010-  לשנה שנסתיימה ברווח נקי
    מספר המניות

    פעת האופציותהש
  1,174.35  כדלעיל, מספר מניות לצורך הרווח הבסיסי למניות

     *28.42  אופציות שפקעו
       **4.12  הטבה בגין אופציות

  1,206.89  
    
    :כדלקמן*  

    .4228 =  
12

8
 x )  

50.9

5
x 90 – 90(  

  

    
  100  המספר המקורי של האופציות

  10  31.1.09- החלק שמומש ב - פחות
  90  

  :מספר מניות אוצר

  x 90 5 = 450    התקבול ממימוש

  

  47.37  450 / 9.50    רכישת מניות אוצר

28.42  = 
12

8
x   42.63  
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  :כדלקמן** 
  

4.12  =  0.145 x 28.42  
  

  ח להמרה"רווח מדולל למניה לפני השפעת אג
  

        66.0  =  
89.206,1

800
  

  
  
  

  ח להמרה"השפעת אג
  תוספת לרווח

  
  :עלויות מימון

  
  3.26  1.1-30.9.10ראה החישוב לתקופה , 1.1 – 30.9.2010בתקופה 

  x 49.83*  0.97) 1.08 0.25 – 1               (30.9 – 31.12.2010בתקופה 

  4.23  

  x 4.23  61.0 25%         השפעת המס-  בנכוי

  3.17  
  800.00   נתון– 2010הרווח לשנת 

  803.17  הרווח לצורך חישוב רווח מדולל למניה
    
    :כדלקמן* 

    49.83 = 0.25 1.08 x 48.88**     

    
  ,30.6.10ח להמרה ליום " המרת רכיב ההתחייבות של אג** 

  1.1-30.9.10      ראה החישוב לתקופה 
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    תוספת למספר המניות
   *230.40  ח להמרה" מניות פוטנציאליות בגין יתרת אגמספר

  x 230.40  33.42 14.5% –ל "הטבה בגין הנ

  263.82  
    
    :כדלקמן* 

230.40]  = )0.5 x 0.2 x 0.8 x 80) + (0.8 x 0.8 x 80 [(x 4  
  )כל השנה)                    ( שנה1/2    (    

  

    
  4  מספר מניות ההמרה

  80  1.1.10- בח להמרה"יתרת אג
    

    ח להמרה"שעור יתרת אג
    80%  =  0.8          31.12.08-ב
    80%  =  0.8          30.6.08-ב
    

    20%  =  0.2  30.6.10- ח ב"שעור ההמרה של אג
    

תקופת השקלול  
12

6
  =  

10.12.311.1

10.12.316.30

−

−
       0.5  

  

    
    להמרהח " בגין אגשוליתתוספת רווח 

    

        0.01      =
82.263

17.3
  

  

    
    רווח מדולל למניה

    

        0.55  =  
71.470,1

803
*  

  

    

   *1,470.71  =  263.82  x  1,206.89    
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  %20 - 2 'פתרון שאלה מס
  

  תכנית לעובדי מחלקת השיווק
  

  : בשני  תנאיםבעמידה מותנה מימוש כתבי האופציה
  
  .ח" ש20- כשמחיר המניה יגיע ל–תנאי שוק   .1
  .31.12.10- ח ולא יאוחר מ" ש20- מחיר המניה ל המשך עבודה בחברה עד הגיע –תנאי שירות   .2

  : תשלום מבוסס מניות נקבע-   IFRS2בתקן דיווח כספי בינלאומי   
  

בד כשל   לא תוכר הוצאה על בסיס מצטבר בגין שירותים שהתקבלו אם העו-   19סעיף   
  .בהשלמת תקופת השירות המוגדרת

  
   אי קיומו של תנאי שוק לא ישפיע על ההכרה בהוצאה בגין שירותים שהתקבלו -   21סעיף   

  .וזאת בהתקיים כל התנאים האחרים להבשלה
  

      2007שנת 
    20,350   תשלום מבוסס מניות–לחובת הוצאות שכר 

  20,350    לזכות קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות  

350,20 = 11 x 37 x 200 x 0.25      

      
      2008שנת 

    23,650   תשלום מבוסס מניות–לחובת הוצאות שכר 
  23,650    לזכות קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות  
      

650,23 = 20,350 – 11 x 40 x 200 x 0.50      

      
   קיומו של תנאי שוק לא ישפיעיהצפי לגבי א

 2IFRS- ל  - 21אה סעיף ר, על רישום ההוצאה
    

      
      2009שנת 

    50,600   תשלום מבוסס מניות–לחובת הוצאות שכר 
  50,600    לזכות קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות  
      

 ,60050 = 11 x 40 x 200  x 0.5 – 11 x 43 x 200      

      
 שנקבע  תאריך הצפילפנימאחר ותנאי השוק התקיים 

  " מואצת "הכיר בהוצאיש לה, במועד ההנפקה
  בגין כל העובדים הזכאים בפועל למענק 

  גם אם לא הובאו בחשבון בצפי

    

    56,760   תשלום מבוסס מניותלחובת קרן הון בגין
  5,160    לזכות הון מניות  
  51,600    פרמיהלזכות   
      

      x 43 x 200 x 0.6 11 = 56,760    קרן הון

      x 200  x 0.6 43 = 5,160    הון המניות

      56,760 – 5,160 = 51,600     פרמיה
      ' מכתבי אופציה א%60מימוש 
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      2010שנת 

    37,840  לחובת קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות
  3,440    לזכות הון מניות  
  34,400    לזכות פרמיה  
      

      x 43 x 200 x   0.4 11 =  37,840  קרן הון

      x 200 x 0.4 43  =  3,440  הון מניות

      37,840 – 3,440 =  37,840  פרמיה 
      ' מכתבי אופציה א%90מימוש 
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  ריכוז פקודות היומן

  
  

  שנה
  

  ם י ט ר פ
  הוצאות שכר תשלום

  מבוסס מניות
  קרן הון בגין תשלום

  מבוסס מניות
  פרמיה  הון מניות

  )זכות(  )זכות(  )זכות(חובה   חובה    
2007  20,350 = 11 x 37 x  200 x 0.25  20,350  )20,350(      

      )23,650(  x 40 x 200 x 0.50  23,650 11 – 20,350 = 23,650  )א(   2008

      )50,600(  x 40 x 200 x 0.5 – 11 x 43 x 200  50,600 11  )ב(  2009

2009  5,160 = 43 x 200 x 0.6;      56,760 = 11  x43 x 200 x 0.6) 51,600(  )5,160(  56,760    )ג(  

2010            37,840 = 11 x 43 x 200 x 0.4)  34,440(  )3,440(  37,840  _____  )ג(  

    94,600  --"--  )8,600(  )86,000(  
      
   IFRS2 - ל21סעיף ;  ההוצאההצפי לגבי אי קיומו של תנאי השוק לא ישפיע על רישום  )א(  

גם אם , בגין כל העובדים הזכאים בפועל למענק" מואצת" בהוצאה יש להכיר, מאחר ותנאי השוק התקיים לפני תאריך הצפי שנקבע במועד ההענקה  )ב(  
  .לא נלקחו בחשבון בצפי

  .החלק שמומש  )ג(  
  
  

מספר העובדים   'מספר כתבי אופציה א  להשחלק מתקופת ההב  תאריך
הצפויים להמשיך 

  לעבוד בחברה

  שווי הוגן של כתב 
במועד '  אהאופצי

  ההנפקה
31.12.07  0.25  =  1/4  200  37  11  
31.12.08  0.50 = 3/4  200  40  11  
31.12.09  1.00 = 4/4  200  43  11  
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  תכנית לעובדי מחלקת מכירות

  
יש לאמוד במועד ההענקה את שווין , תנאי ביצוע לפיו מחיר המימוש משתנהכאשר ההענקה כוללת 

גבי במידה ומשתנה הצפי ל, בתקופות עוקבות. ההוגן של האופציות בהתאם לתרחישים אפשריים
יש לעדכן את סכום ההוצאות שיוכרו בהתאם לשווי ההוגן של התרחיש כפי , התרחיש שיתקיים

  . תשלום מבוסס מניות-  IFRS2-  ל4ראה דוגמה ; שנקבע במועד ההענקה
  

      2007שנת 
    10,400   תשלום מבוסס מניות–לחובת הוצאות שכר 

  10,400    לזכות קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות  

0010,4 = 13 x 16 x 150 x /31      

      
      2008שנת 

    10,600   תשלום מבוסס מניות–לחובת הוצאות שכר 
  10,600    לזכות קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות  

10,600 = 10,400 – 14 x 15 x 150 x /32      

      
      2009שנת 

    13,200   תשלום מבוסס מניות–לחובת הוצאות שכר 
  13,200    גין תשלום מבוסס מניותלזכות קרן הון ב  

13,200 = 14x15x150x/32 – 14x15x150  + 15 x150x) 15.5 – 16.7(      

בעת החלת שינוי להסדר תשלום מבוסס מניות הגורם להגדלת 
השווי ההוגן של המכשירים ההוניים כשהם נמדדים מיד לפני 

  ;יש להכיר בשווי הוגן התוספתי שהוענק, השינוי ולאחריו

  . תשלום מבוסס מניות- 2IFRS  - ל'  לנספח ב43סעיף ראה 

    

      
    20,520  לחובת קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות

  1,350    לזכות הון מניות  
  19,170    לזכות פרמיה  

      x 0.6) 10,400 + 10,600 + 13,200 = (20,520  קרן הון

      x 150 x 0.6 15 = 1,350  הון מניות

      20,520 – 501,3 = 19,170  פרמייה
      

      2010שנת 
    13,680  לחובת קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות

  900    לזכות הון מניות  
  12,780    לזכות פרמיה  

      

      x 0.4) 10,400 + 10,600 + 13,200 = (13,680  קרן הון

      x 150 x 0.4 15=  900  הון מניות

      680,13 – 090 = 780,12  פרמייה



  2011 אביב מועד -" חשבונאות פיננסית מתקדמת"שאלון הבחינה ופתרונו בנושא 

 
29 

 חשבון רואי למועצת שמורות הזכויות כל© 
 

  ות היומןריכוז פקוד
  
  

  שנה
  

  ם י ט ר פ
  הוצאות שכר תשלום

  מבוסס מניות
  קרן הון בגין תשלום

  מבוסס מניות
  פרמיה  הון מניות

  )זכות(  )זכות(  )זכות(חובה   חובה    
2007  10,400 = 13 x 16 x 150 x 1/3  10,400  )10,400(      

2008  10,600 = 10,400 – 14 x 15 x 150 x 2/3  10,600  )10,600(      

2009  13,200 = 14x15x150x2/3 – 14x15x150 + 15x150x)15.5 – 16.7(  13,200  )13,200(      

2009  20,520) = 13,200 + 10,600 + 10,400 (0.6    20,520  )1,350(  )19,170(  
2010  13,680) = 13,200 + 10,600 + 10,400 (0.4  _____  13,680  )900(  )12,780(  

    34,200  --"--  )2,250(  )31,950(  
      
  
  

מספר העובדים   מספר כתבי אופציה   להשחלק מתקופת ההב  תאריך
הצפויים להמשיך 

  לעבוד בחברה

  שווי הוגן של כתב 
    במועד ההנפקההאופצי

  'ב'  אופ13  16  150  1/3  2007
  'ג'  אופ14  15  150  2/3  2008
  'ג'  אופ14  15  150  1  2009
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  תכנית לעובדי מחלקת יצור

  
יש למדוד תחילה , מניות מאפשרת לצד שכנגד בחירת אופן הסילוק מבוסס כאשר תכנית תשלום

תוך הבאה בחשבון , את השווי ההוגן של רכיב החוב ולאחר מכן את השווי ההוגן של הרכיב ההוני
ראה סעיפים ; שהצד שכנגד מוכרח לוותר על הזכות לקבלת מזומן כדי לקבל את המכשיר ההוני

  .ס מניות תשלום מבוס-  IFRS2-  ל37- ו36, 35
  

  .ח" ש620,300 בסך 2009 באמצעות הנתון של סכום ההוצאות שהוכרו בשנת –  הרכיב ההוניץחילו
 מורכב מהגידול ברכיב ההתחייבויות והגידול ברכיב ההוני 2009 סכום ההוצאות שהוכרו בשנת

  .באותה שנה
  

  2009הגידול ברכיב ההתחייבות בשנת 
  

31.12.09  602,700  =  20.5 x 70 x 700 x 18/30  
31.12.08  127,400    =14.0 x 65 x 700 x /306  

  475,300  
  

  2009הגידול ברכיב ההוני בשנת 
  

31.12.09       =X  x 70 x 1,000 x 18/30  
31.12.08  _______   =X  x 65 x 1,000 x 6/30  

  145,000  
       נתון620,300  2009ההוצאה בשנת 

    
    

145,000) = 65 x 1,000 x 0.2 (x –) 70 x 1,000 x 6.0 (x 
145,000) = 13,000 – 42,000 (x 

  

  =  5  -  הרכיב ההוני הוא
000,29

000,145
  = x 

  
  

      2008שנת 
    65,000   תשלום מבוסס מניות–אות שכר  הוצלחובת
  65,000    לזכות קרן הון בגין תשלום מבוסס מיניות  

65,000 = 5 x 65 x 1,000 x 6/30      

      הרכיב ההוני
    127,400   תשלום מבוסס מניות–לחובת הוצאות שכר 

  127,400    לזכות התחייבות  

127,000 = 14 x 65 x 700 x 6/30      

      רכיב ההתחייבות
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      2009שנת 
    145,000   תשלום מבוסס מניות–לחובת הוצאות שכר 

  145,000    לזכות קרן הון בגין תשלום מבוסס מיניות  

145,000 = 5 x 70 x 1,000 x 18/30      

      הרכיב ההוני
    475,300   תשלום מבוסס מניות–לחובת הוצאות שכר 

  475,300    לזכות התחייבות  

475,300 = 127,400 – 20.5 x 70 x 700 x 18/30      

      רכיב ההתחייבות
      

      2010שנת 
    140,000   תשלום מבוסס מניות–לחובת הוצאות שכר 

  140,000    לזכות קרן הון בגין תשלום מבוסס מיניות  

140,000 = 5 x 70 x 1,000 x0.6 –  5  x 70  x1,000       

      הרכיב ההוני
    352,800  מבוסס מניות תשלום –לחובת הוצאות שכר 

  352,800    לזכות התחייבות  

352,800 = 20.5 x 70 x 700 x 0.6 x 19.5 x 70 x 700      

    955,500  לחובת התחייבות
  955,500    לזכות מזומן  

955,500 = 19.5 x 70 x 700      
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  ריכוז פקודות יומן

  
הוצאות   פ ר ט י ם  שנה

  שכר
  התחייבות  קרן הון

  )זכות(חובה   )זכות(חובה   חובה    

2008  127,400 = 14  x 65 x 700 x 6/30  ;  65,000 = 5 x 65 x 1,000 x 6/30  192,400  )65,000(  )127,400(  

2009  475,300 – 127,400 – 20.5 x 70 x 700 x 18/30  ; 145,000 = 65,000 – 5 x 70 x 1,000 x 18/30  620,300  )145,000(  )475,300(  

2010  352,800=20.5x70x700x0.6 – 19.5x70x700  ; 140,000=5x70x1,000x0.6 – 5x70x1,000  492,800  )140,000(  )352,800(  

2010  955,500  =  19.5 x 70 x 700  ______  ______  955,500  

    1,305,500  )350,000(  -- " --  
  
  
  
  

  
  מספר מניות

  
  תאריך

  
  חלק מתקופת 

  חלופת מניות  חלופת מזומן  ההבשלה

מספר עובדים 
הצפויים להמשיך 

  בוד בחברהלע

  שווי 
  רכיב הוני

  שווי 
  הוגן מניה

2008  6/30  700  1,000  65  5  14  

2009  18/30  700  1,000  70  5  20.5  

2010  30/30  700  1,000  70  5  19.5  
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  2IFRS -תשלום מבוסס מניות 
  

  הטיפול בתנאי הבשלה
  
, לדוגמה. תנאי הבשלה מוגדרים מותנית בקיום הענקת מכשירים הוניים עשויה להיות  .19

בהמשך עבודתו בישות , אופן רגילב, מותנית, הענקה של מניות או אופציות למניות לעובד
כגון השגת , תנאי ביצועקיומם של הענקות עשויות להיות מותנות גם ב. לתקופת זמן מוגדרת

 למעט תנאי ,תנאי הבשלה. תצמיחה מוגדרת ברווח או עלייה מוגדרת במחיר המניה של הישו
למניות במועד שוק לא יובאו בחשבון באמידת השווי ההוגן של המניות או של האופציות 

המכשירים  תנאי הבשלה יובאו בחשבון על ידי התאמת מספר, במקום זאת. המדידה
 סחורות או הסכום שיוכר בגין, בעקבות התאמה זו. ההוניים הכלול במדידת סכום העסקה

 שהתקבלו תמורת המכשירים ההוניים המוענקים יתבסס על מספר המכשירים שירותים
לא יוכר סכום כלשהו בגין , שעל בסיס מצטבר, מכאן. בסופו של דבר, אשר הבשילו, ההוניים

סחורות או שירותים שהתקבלו אם המכשירים ההוניים המוענקים אינם מבשילים עקב אי 
או שהצד ,  כשל בהשלמת תקופת שירות מוגדרתלדוגמה הצד שכנגד, עמידה בתנאי ההבשלה

  .21בכפוף לדרישות סעיף , שכנגד לא קיים תנאי ביצוע
  

יובאו , )או יכולת המימוש(שעל פיהם הותנתה ההבשלה , מחיר יעד של מניה, כגון, תנאי שוק  .21
לגבי הענקת , משום כך. בחשבון באמידת השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים

הישות תכיר בסחורות או בשירותים שהתקבלו מהצד , רים הוניים עם תנאי שוקמכשי
שירותים שהתקבלו מעובד , לדוגמה(אשר מקיים את כל התנאים האחרים להבשלה , שכנגד

ללא תלות בקיומו של תנאי , )הממשיך בעבודתו בישות במהלך תקופת השירות המוגדרת
  . השוק

  
  פת תשלום במזומןעסקאות תשלום מבוסס מניות עם חלו

  
 תנאי ההסדר מאפשרים לישות או לצד בהן שלעסקאות תשלום מבוסס מניות באשר  .34

לבין סילוק ) או בנכסים אחרים(במזומן על ידי הישות העסקה בין סילוק  הרי בחשכנגד
, ברכיביהאו , הישות תטפל באותה עסקה, באמצעות הנפקת מכשירים הוניים שלה

התהוותה לישות , ועד למידה שבה, ות המסולקת במזומן אםכעסקת תשלום מבוסס מני
או כעסקת תשלום מבוסס , התחייבות לסלק את העסקה במזומן או בנכסים אחרים

לא התהוותה לישות , ועד למידה שבה, מניות המסולקת במכשירים הוניים אם
   . כזאתהתחייבות

  

  נגד בחירת אופן הסילוקעסקאות תשלום מבוסס מניות בהן תנאי ההסדר מאפשרים לצד שכ

אם ישות העניקה לצד שכנגד את הזכות לבחור אם עסקת תשלום מבוסס מניות מסולקת   .35
הכולל , הישות העניקה מכשיר פיננסי מורכב,  או על ידי הנפקת מכשירים הוניים*במזומן

 -ו דהיינ(ורכיב הוני )  זכותו של הצד שכנגד לדרוש תשלום במזומן- דהיינו (רכיב של חוב 
עסקאות באשר ל). זכותו של הצד שכנגד לדרוש סילוק במכשירים הוניים במקום במזומן

שבהן השווי ההוגן של הסחורות או של השירותים שהתקבלו , עם צדדים שאינם עובדים
הישות תמדוד את הרכיב ההוני של המכשיר הפיננסי המורכב כהפרש בין , נמדד במישרין

, השווי ההוגן של הסחורות או של השירותים שהתקבלו לבין השווי ההוגן של רכיב החוב
  .רות או השירותיםבמועד שבו מתקבלים הסחו

  
הישות תמדוד את השווי ההוגן של , כולל עסקאות עם עובדים, באשר לעסקאות אחרות  .36

תוך התחשבות בתנאים שלפיהם הוענקו , המכשיר הפיננסי המורכב במועד המדידה
  .הזכויות למזומן או למכשירים הוניים

  
ולאחר מכן , ן של רכיב החובהישות תמדוד תחילה את השווי ההוג, 36לצורך יישום סעיף   .37

 תוך הבאה בחשבון שהצד שכנגד מוכרח לוותר -תמדוד את השווי ההוגן של הרכיב ההוני 
השווי ההוגן של המכשיר הפיננסי . על הזכות לקבל מזומן כדי לקבל את המכשיר ההוני

                                                           
 .כל האזכורים למזומן כוללים גם נכסים אחרים של הישות, 35-43בסעיפים  *



  2011 אביב מועד -" חשבונאות פיננסית מתקדמת"שאלון הבחינה ופתרונו בנושא 

 
34 

 חשבון רואי למועצת שמורות הזכויות כל© 
 

עסקאות תשלום , אולם. המורכב הינו הסכום הכולל של השווי ההוגן של שני הרכיבים
בנויות לעתים , סס מניות שבהן יש לצד שכנגד אפשרות בחירה של אופן הסילוקמבו

. כך שהשווי ההוגן של חלופה אחת לסילוק זהה לשווי ההוגן של החלופה האחרת, קרובות
יתכן שלצד שכנגד תהיה אפשרות בחירה בין קבלת אופציות למניות לבין קבלת , לדוגמה

השווי ההוגן של הרכיב , במקרים כאלה. מזומןזכויות לעליית ערך מניות המסולקות ב
ומכאן שהשווי ההוגן של המכשיר הפיננסי המורכב זהה לשווי ההוגן של , ההוני הוא אפס

השווי ההוגן של הרכיב , אם השווי ההוגן של חלופות הסילוק שונה, ולהיפך. רכיב החוב
המכשיר הפיננסי השווי ההוגן של , במקרה כזה. גדול מאפס, בדרך כלל, ההוני יהיה

  .המורכב יהיה גדול מהשווי ההוגן של רכיב החוב
  
2IFRS  -  נספח ב' 
  
  :27כדי ליישם את הדרישות שבסעיף   .43ב
  

על , לדוגמה(אם השינוי גורם להגדלת השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים   )א(
שות תכלול הי, כשהם נמדדים מייד לפני השינוי ולאחריו, )ידי הקטנת מחיר המימוש

את השווי ההוגן התוספתי שהוענק במדידת הסכום המוכר בגין השירותים שהתקבלו 
השווי ההוגן התוספתי שהוענק הוא ההפרש . תמורת המכשירים ההוניים המוענקים

לבין השווי ההוגן של המכשיר ההוני , בין השווי ההוגן של המכשיר ההוני אחרי ששונה
אם השינוי מתרחש במהלך תקופת . ועד השינויכאשר שניהם נאמדים במ, המקורי
השווי ההוגן התוספתי שהוענק ייכלל במדידה של הסכום המוכר בגין , ההבשלה

השירותים שהתקבלו על פני התקופה ממועד השינוי ועד למועד שבו המכשירים 
בתוספת לסכום המבוסס על השווי ההוגן במועד ההענקה , ההוניים ששונו מבשילים

. המוכר על פני יתרת תקופת ההבשלה המקורית, ם ההוניים המקורייםשל המכשירי
השווי ההוגן התוספתי שהוענק מוכר באופן , אם השינוי מתרחש לאחר מועד ההבשלה

או על פני תקופת ההבשלה אם העובד נדרש להשלים תקופה נוספת של שירות , מיידי
  .וניים ששונולאותם מכשירים ה, ללא תנאי, לפני שהוא הופך להיות זכאי

  

הישות , אם השינוי גורם לגידול במספר המכשירים ההוניים המוענקים, באופן דומה  )ב(
כשהוא נמדד , תכלול את השווי ההוגן של המכשירים ההוניים הנוספים המוענקים

במדידה של הסכום המוכר בגין שירותים שהתקבלו תמורת המכשירים , במועד השינוי
, לדוגמה. לעיל) א(ן עקבי עם הדרישות שבסעיף משנה וזאת באופ, ההוניים המוענקים

השווי ההוגן של המכשירים ההוניים , אם השינוי מתרחש במהלך תקופת ההבשלה
הנוספים המוענקים נכלל במדידת הסכום המוכר בגין שירותים שהתקבלו על פני 
, התקופה ממועד השינוי ועד למועד שבו המכשירים ההוניים הנוספים מבשילים

ספת לסכום המבוסס על השווי ההוגן במועד ההענקה של המכשירים ההוניים בתו
  .המוכר על פני יתרת תקופת ההבשלה המקורית, המקוריים המוענקים

  

על , לדוגמה, אם הישות משנה את תנאי ההבשלה בדרך כזו שהיא מיטיבה עם העובד  )ג(
, למעט תנאי שוק(ידי צמצום תקופת ההבשלה או על ידי שינוי או ביטול תנאי ביצוע 

על הישות להביא בחשבון את , )לעיל) א(שהשינויים בו מטופלים בהתאם לסעיף משנה 
 .21-19תנאי ההבשלה ששונו ביישום הדרישות שבסעיפים 

  

2IFRS   -  דוגמאות להמחשה  
  

  4דוגמה 
  

  לפיו מחיר המימוש משתנה, הענקה הכוללת תנאי ביצוע
  

  רקע
בתנאי שהמנהל ימשיך להיות ,  אופציות למניות למנהל בכיר10,000 מעניקה ישות 1בתחילת שנה 

, ח" ש30 -אולם מחיר המימוש יורד ל. ח" ש40מחיר המימוש הוא . 3מועסק בישות עד תום שנה 
  . בממוצע לשנה במהלך תקופת שלוש השנים10% -אם רווחי הישות יגדלו לפחות ב
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 30שמחיר המימוש שלהן , ציות למניותהישות אומדת את השווי ההוגן של האופ, במועד ההענקה
הישות אומדת את השווי ההוגן של , ח" ש40אם מחיר המימוש יהיה . ח לאופציה" ש16 -ב, ח"ש

  .ח לאופציה" ש12 -האופציות למניות ב

  

והישות מצפה שהרווחים ימשיכו לגדול בשיעור זה , 12% -רווחי הישות גדלו ב, 1במהלך שנה 
ולכן מחיר המימוש , הישות מצפה שיעד הרווחיות אכן יושג, שום כךמ. במהלך השנתיים הבאות

  .ח" ש30של האופציות למניות יהיה 

  

  .והישות ממשיכה לצפות שיעד הרווחיות יושג, 13% -רווחי הישות גדלו ב, 2במהלך שנה 
  

פת המנהל השלים תקו. ולכן יעד הרווחיות לא הושג,  בלבד3% -רווחי הישות גדלו ב, 3במהלך שנה 
, מאחר שיעד הרווחיות לא הושג. ולכן מילא אחר תנאי תקופת השירות, שירות של שלוש שנים

  .ח" ש40 אופציות למניות שהבשילו הוא 10,000מחיר המימוש של 
  

  יישום דרישות

ההשפעה של , מאחר שמחיר המימוש משתנה בכפוף לתוצאות של תנאי ביצוע שאינו תנאי שוק
ח והאפשרות שמחיר " ש40האפשרות שמחיר המימוש עשוי להיות , דהיינו(אותו תנאי ביצוע 

אינה מובאת בחשבון באמידת השווי ההוגן של האופציות למניות ) ח" ש30המימוש עשוי להיות 
הישות אומדת את השווי ההוגן של האופציות למניות במועד , במקום זאת. במועד ההענקה

ובסופו של ) ח" ש30ח ומחיר מימוש של " ש40ל מחיר מימוש ש, דהיינו(ההענקה לפי כל תרחיש 
  .כמומחש להלן, דבר מתקנת את סכום העסקה כדי לשקף את התוצאות של אותו תנאי ביצוע

  
  הוצאות תגמול  חישוב  שנה

  לתקופה
  ח"ש

  הוצאות תגמול
  מצטברת

  ח"ש
  x 1/3  53,333  53,333ח " שx 16  אופציות 10,000  1
  )x 2/3ח " שx 16 אופציות 10,000(  2

  ח" ש53,333פחות 
  

53,334  
  

106,667  
  )x 3/3ח " שx 12 אופציות 10,000(  3

  ח" ש106,667פחות 
  

13,333  
  

120,000  
  

כגון מחיר יעד של מניה שעל פיהם ,  דורש שתנאי שוק2 לתקן דיווח כספי בינלאומי 21סעיף   .13
וגן של המכשירים יובאו בחשבון באמידת השווי הה, )או יכולת המימוש(הותנתה ההבשלה 
הישות , באשר להענקה של מכשירים הוניים עם תנאי שוק, לפיכך. ההוניים המוענקים

אשר עמד בכל תנאי ההבשלה , מכירה בסחורות או בשירותים שהתקבלו מהצד שכנגד
אשר ממשיך בעבודתו בישות במהלך תקופת , שירותים שהתקבלו מעובד, לדוגמה(אחרים 

  . ממחישה את דרישות אלו5דוגמה . נאי שוק זה לא התקייםגם אם ת, )שירות מוגדרת
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  %8 -3 'פתרון שאלה מס
  

ח יסקים מתיחס במפורט לטיפול החשבונאי בעלויות שינוי מבני ומנ  צירופי ע-  IFRS3 - ל11סעיף 

עלויות אלה .  Post – acquisition costs. שכל עלויות שינוי מבני נחשבות עלויות שלאחר רכישה
הכללת תכנית שינוי מבני בהסכם הרכישה אינה יוצרת . עות מכוונת ההנהלה ולא ממחויובותהנוב

הפרשה לשינוי מבני יכולה להרשם כהתחייבות . במועד הרכישה  (acquiree)התחייבות של הנרכש 

דבר . acquisition date –של העסק שנרכש כאשר זו מהווה התחייבות של הנרכש במועד הרכישה 
  – מבני מקיימת את התנאים של מחויבות משתמעת לשינוי אם התכנית רק זה יתרחש

constructive obligationל70-72 בסעיפים  כמפורט  -IFRS37   -התחייבויות תלויות ,  הפרשות
אם השינוי . וזאת לפני צירוף העסקים והשינוי המבני לא נעשה לטובת הרוכש, ונכסים תלויים

– 51-52ראה סעיפים ;   לדווח על השינוי המבני כעסקה נפרדתיש, המבני נעשה לטובת הרוכש

IFRS3   -צירופי עסקים .  
  
3IFRS  - צירופי עסקים   
  

בהתחייבויות שניטלו ובזכויות כלשהן , הכרה בנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו
  ומדידתם, שאינן מקנות שליטה בנרכש

  עיקרון ההכרה

, בנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו, המוניטיןבנפרד מ, הרוכש יכיר, ממועד הרכישה  .10
הכרה בנכסים ניתנים . בהתחייבויות שניטלו ובזכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בנרכש

  .12 - ו11לזיהוי שנרכשו ובהתחייבויות שניטלו כפופה לתנאים המוגדרים בסעיפים 
  

  תנאים להכרה

ו חייבים לקיים במועד הרכישה את הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו וההתחייבויות שניטל  .11
כדי , מסגרת המושגית להכנת דוחות כספיים ולהצגתםההגדרות של נכסים והתחייבויות ב

, צופהעלויות שהרוכש , לדוגמה. שהם יהיו כשירים להכרה כחלק מיישום שיטת הרכישה
או נרכש של כדי ליישם את תוכניתו לצאת מפעילות ,  בהן בעתידעמודאבל אינו מחויב ל

אינן , או למקם אותם מחדש, את ההעסקה של עובדים של נרכש) terminate(לסיים 
הרוכש לא יכיר בעלויות אלה כחלק מיישום שיטת , לפיכך. התחייבויות במועד הרכישה

הרוכש יכיר בעלויות אלה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים , במקום זאת. הרכישה
  .צירוףאחרים בדוחות הכספיים שלו לאחר ה

  

  קביעה מה מהווה חלק מעסקת צירוף העסקים

יתכן שבין הרוכש לבין הנרכש היו קיימים יחסים או הסדר אחר קודמים לפני שהחל   .51
שהוא , או יתכן שבמהלך המשא ומתן הם נכנסו להסדר, המשא ומתן על צירוף העסקים

 שאינם חלק הרוכש יזהה סכומים כלשהם, בכל אחד מהמצבים. נפרד מצירוף העסקים
כלומר סכומים , החליפו בצירוף העסקים) או בעליו הקודמים(ממה שהרוכש והנרכש 

הרוכש יכיר כחלק מיישום שיטת הרכישה . שאינם חלק מעסקת ההחלפה עבור הנרכש
ובנכסים שנרכשו ובהתחייבויות שניטלו בעסקת , רק בתמורה שהועברה עבור הנרכש

 יטופלו בהתאם לתקני הדיווח הכספי עסקאות נפרדות. ההחלפה עבור הנרכש
  . הבינלאומיים הרלוונטיים

 
, בשמם, סביר שעסקה שההתקשרות בה נעשתה על ידי הרוכש או על ידי הישות המשולבת  .52

תהיה , לפני הצירוף) או בעליו הקודמים(ולא בעיקר לטובת הנרכש , או בעיקר לטובתם
ות לעסקאות נפרדות שאינן נכללות הדוגמאות המפורטות להלן הן דוגמא. עסקה נפרדת

 :ביישום שיטת הרכישה
 ; הנרכשעסקה שנועדה ליישוב יחסים קודמים בין הרוכש לבין  )א(
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עבור שירותים , או את הבעלים הקודמים שלו, עסקה שמתגמלת עובדים של הנרכש  )ב(
  וכן; בעתיד

  
בגין תשלום עלויות , או את הבעלים הקודמים שלו, עסקה שמשפה את הנרכש  )ג(

 .רות לרכישה של הרוכשהקשו
  
 

37IAS  - התחייבויות תלויות ונכסים תלויים,   הפרשות  
  

  שינוי מבני

 :הגדרה של שינוי מבניב העשויים להיכלללהלן דוגמאות לאירועים   .70
  
 ; או חיסולותחום פעילות עסקיתמכירת   )א(  

  
ות ממדינה או או העברה של פעילויות עסקי, סגירת אתרים עסקיים במדינה או אזור  )ב(  

 ;אזור למדינה או אזור אחרים
  
  וכן;ביטול שכבה ניהולית, הלדוגמ, שינויים במבנה ההנהלה  )ג(  

  
  .ישות של פעולות הוהמיקודארגון מחדש יסודי שיש לו השפעה מהותית על המהות   )ד(  
  

 הכלליים קריטריוניםהפרשה בגין עלויות לשינוי מבני מוכרת רק כאשר מתקיימים ה .71
 קריטריוניםים כיצד המפרט 83-72סעיפים . 14 בסעיף המפורטים בהפרשות להכרה

  .מים לגבי שינויים מבנייםמיושהכלליים להכרה 
  

 :מחויבות משתמעת לשינוי מבני מתעוררת רק כאשר .72
  

 : יש תוכנית פורמלית מפורטת לשינוי מבני המזהה לפחות אתישותל  )א(
  

)i( או חלק העסק הרלוונטי, העסק הרלוונטי; 
 
)ii( ומים העיקריים המושפעיםהמיק; 

  

)iii( והמספר המשוער של העובדים שיפוצו כתוצאה מהפסקת , התפקוד, המיקום
 ;שירותם

  

)iv( וכן;היציאות שיידרשו  
  

)v( וכן;המועד בו תיושם התוכנית  
  

השינוי  את תבצעש,  ציפייה תקפה אצל אלה המושפעים מהתוכניתה יצרישותה  )ב(
ל ידי מסירת הודעה בדבר מרכיביה וזאת על ידי התחלת ביצוע התוכנית או ע, המבני

  .העיקריים לאלה המושפעים ממנה
  

  
 



  2011 אביב מועד -" חשבונאות פיננסית מתקדמת"שאלון הבחינה ופתרונו בנושא 

 
38 

 חשבון רואי למועצת שמורות הזכויות כל© 
 

  %22 -4 'פתרון שאלה מס
  
  פקודות יומן  .א
  

נתון 
  'מס

  זכות  חובה  פרטים  תאריך

    2,272,880   מבנה נייד–רכוש קבוע   2.1.10  .2
 נכסים נטו שלא קיימת –הכנסות מתרומות     

  משו לרכוש קבועישלגביהם הגבלה ש
  
  

  
2,272,880  

       אביגדורתתרומ    
    15,000       -  PMT        

    240 = 12x20   -  n     

    5/12%    -  i     

    2,88072,2    -  PV     

          
    200,000  מזומן  1.2.10  .3
 נכסים נטו שקיימת –הכנסות מתרומות     

  לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני
    

200,000  
      תרומת אהוד    
          
    100,000   אברהם–ים חייב  1.10.10  .4
 נכסים נטו שקיימת –הכנסות מתרומות     

  לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני
    

100,000  
 התחייבות משפטית הניתנת – הקבלה פנימית    

 אלא רק 1.3.10-אין לרשום פעולה זו ב. לאכיפה
 מועד בו התקבלה הקצבת המדינה – 1.10.10-ב

  .שהיא תנאי להתממשות הבטחתו של אברהם

    

          
    40,000  הוצאות משפטיות  4.10.10  .5
  x100    15,000)400-250(הכנסות מתרומות        

  x 100    25,000 250         מזומן    

      ד אורי"עו    
          
    900,000  מזומן  1.5.10  .6
  300,000    הכנסות מראש    
  600,000    הכנסות מהקצבות    
  מענק משרד ההסברה לתקופה    

30.4.11-1.5.10  
    

          
    90,000  הוצאות רכישת בעלי חיים  1.6.10  .7
  90,000    מזומן    
      רכישת שלושה ינשופים    
חיות בגני חיות ניתן להציג כהוצאה או כנכס (    

  )בנכוי פחת
    

          
    50,000  הוצאת ציוד מתכלה  1.7.10  .8
  50,000    הכנסות מתרומות    
       טונרים100 –תרומת שלמה     
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נתון 
  'מס

  זכות  חובה  פרטים  תאריך

    80,000   כסאות–רכוש קבוע   1.7.10  .8
       -הכנסות מתרומות     
  נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת     

  אופי זמני
    

80,000  
  תמורהנכסים שנתקבלו ללא     

   כסאות100 –שתמורתם הוגבלה 
    

          
    400,000   כלי רכב–רכוש קבוע   1.8.10  .9
      -מתרומות הכנסות     
      -נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלת     
  300,000    ששימשו לרכוש קבוע    
  100,000    התחייבות להעברת נכס    
       תרומת צחי–תרומת כלי רכב     
          
    100,000  תרומות שהתקבלו בעבור אחרים   1.8.10  .9
  100,000    הכנסות מתרומות    
      תרומת צחי    
          
      -הכנסות מתרומות   1.8.10  .9
  נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה    

  לשימוש לפעילויות
  

46,485  
  

  46,485    התחייבות אקטוארית    
    25,000       -  PMT        

    2      -  n     

    5%      -  i      

    46,485    -  PV     

       מחוייבות לתשלום שנתי–תרומת צחי     
          
    100,000  כסהתחייבות להעברת נ  2.8.10  .9
  100,000     כלי רכב–רכוש קבוע     
      העברה  לעמותה אחרת    
          
    40,000  הוצאות רכישה מחשבים  1.9.10  .10
  40,000    מזומן    
      'מחשבים שנרכשו לשם העברה לצד ג    
          
  –נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה   1.10.10  .11

   -לשימוש לפעילויות 
  

10,000  
  

  –ים נטו שקיימת לגביהם הגבלה נכס    
  בעלת אופי זמני

    
100,000  

       כספים יעוד–ממון מחקר     
          
  –נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה   1.11.10  .12

  ששימשו לרכוש קבוע
  

97,500  
  

  –נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה     
  לשימוש לפעילויות

    
97,500  

      מכירת כלי רכב    
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נתון 
  'מס

  זכות  חובה  פרטים  תאריך

    99,000  מזומן  1.11.10  .12
  97,500     כלי רכב–רכוש קבוע     
  1,500     פרוט מיוחד–רווח הון     
          
    

97,500 = 2,500-100,000=  
12

3
 x 100,000 x %10 - 100,000  

      מכירת כלי רכב    
          
    24,000  מזומן  1.11.10  .12
  19,444     קבוערכוש    
  4,556     נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה–רווח הון     
      אופי זמניבעלת     
    

19,444 = 20,000-5,556 =  
12

4
x 

12

1
 x 20,000 – 

100

25
x 80,000  

          
    150,000  הוצאות קמפיין  1.12.10  .13
    180,000   מתן מענקיםהוצאות    
    20,000  הוצאות טכס הענקת המענקים    
   סכומים ששוחררו מנכסים נטו–הכנסות     

  שהוגבלו
    

250,000  
   –נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה     

  לשימוש לפעילויות
    

100,000  
      קמפיין ומענקי מחקר    
          
      -סכומים ששוחררו   1.12.10  .13
   לגביהם הגבלהיימתשקנכסים נטו     

  בעלת אופי זמני
  

250,000  
  

  נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה     
  בעלת אופי זמני

  
100,000  

  

  350,000    מזומן    
      תשלום קמפיין ומענקי מחקר    
          
    955  הוצאות מימון  31.12.10  .14
  –נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה     

  לשימוש לפעילות
  

43,029  
  

  43,984    ייבות אקטואריתהתח    
          
    955) =  1 - /125 1.05 (x 546,48      

          
    25,000      25,000           -  FV     

    

12

43
 =

12

7
3      

12

31
 = 

12

7
2 -   n 

    

       5%          5%    -  i     

    43,029=  20,990           + 22,039   - PV     

       ההתחייבות האקטואריתהתאמת    
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נתון 
  'מס

  זכות  חובה  פרטים  תאריך

    180,000   משכורת–הוצאות הנהלה   31.12.10  .15
  144,000    מזומן    
  36,000    ומחלהאי ניצול ימי חופשה  -  התחייבות     
    144,000  =  12 x 12,000      

    36,000=      12 x 3,000      

    180,000      
          
    113,644  מבנים   פחת–הוצאות הנהלה   31.12.10  .16
    3,056  רהיטים            
    10,833  כלי רכב            
      :פחת שנצבר    
  113,644    מבנים            
  3,056    רהיטים            
  10,833    כלי רכב            
          
  מבנים  

113,644  =  
20

1
 x  2,272,880  

          
  כלי רכב  

10,833 =  3,333 + 7,500 = 
12

7
x 

12

1
x 75,000 + 

12

3
x %10 x 300,000  

          
 = 222,222 + 33833 = 553,055  רהיטים  

12

3
x 

12

1
x 60,000   +

12

4
 x 

12

1
x 80,000  

          
      2010פחת לשנת     
          
  נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה  31.12.10  .16

  ששימשו לרכוש קבוע
  

113,664  
10,833  

  

          
  נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה    

  בעלת אופי זמני
  

3,056  
  

          
  –א קיימת לגביהם הגבלה נכסים נטו של    

  לשימוש לפעילויות
  

113,644  
10,833  
3,056  

  

      2010פחת לשנת     
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  2010דוחות כספיים לשנת   .ב
  

  31.12.2010-דוח על הפעילויות לשנה שנסתיימה ב  
  
  נתון    

      מחזור הפעילויות
  5 ; 8 ,9  *165,000  תרומות
  6  600,000  הקצבות

  וסכומים ששוחררו מנכסים נט
  שהוגבלו לפעילויות

  
250,000  

  
13  

 תרומות שהתקבלו לשם העברה – בנכוי
  לאחרים

  
)100,000(  

  
9  

  915,000    
      

      עלות הפעילויות
  5  40,000  הוצאות משפטיות
  7  90,000  רכישת בעלי חיים

  8  50,000  רכישת ציוד מתכלה
  10  40,000  רכישת מחשבים

  13  150,000  קמפיין
  13  180,000  מתן מענקים

  13  20,000  הוצאות טכס מתן מענקים
  16  13,889  פחת
  583,889    
  331,111    
      

  הכנסות נטו מפעילויות
  :הוצאות הנהלה וכלליות

    

  15    180,000      משכורת
  16    113,644        פחת
  293,664    

    37,467  הכנסות נטו לפני מימון
  14  955  הוצאות מימון

    36,512  רגילותהכנסות נטו מפעילויות 
  12  1,500   רווח הון–הכנסות מפריטים מיוחדים 

  38,012    
      :כדלהלן * 

15,000  -  5      
50,000  -  8      

100,000  -  9      
165,000      
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  דוח על השינויים בנכסים נטו
  31.12.2010-לשנה שנסתיימה ב

  
    נכסים  נטו  

שקיימת לגביהם   שאין לגביהם הגבלה  
  הגבלה

  

  ששימול  
  לפעילויות

 וששימש
  לרכוש

  
  באופן

  
  באופן

  סך הכל

    קבוע  זמני  קבוע    
     יתרה1.1.2010
  : במהלך השנהתוספת

  הכנסות מתרומות

    
  

2,572,880  

  
  

480,000  

    
  

3,052,880  
  38,012        38,012  הכנסות נטו לשנה

הכנסות ממימוש נכסים 
   הוגבלהשתמורתם

      
4,556  

    
4,556  

            :שנהה במהלך גריעות
            

  )250,000(        )250,000(  סכומים ששוחררו מהגבלות
הקבלת סכומים בגין תרומות 

  שהתקבלו
  
)100,000(  

        
)100,000(  

            
סכומים שהוקבלו וששוחררו 

לנכסים נטו שלא קיימת 
  לגביהם הגבלה

  
  

100,000  

    
  
)100,000(  

    
  
-  

  )43,029(        )43,029(  התאמת קרנות אנונה
            

סכומים שנבעו ממימוש רכוש 
  קבוע

  
97,500  

  
)97,500(  

      
-  

העברת סכומים שלא קיימת 
  ששימשו הגבלה םלגביה

  לרכוש קבוע

  
  
)46,485(  

        
  
)46,485(  

סכומים שהועברו לכיסוי 
  הוצאות פחת

  
127,553  

  
)124,447(  

  
)3,056(  

  
______  

  
-                

  )76,469(  2,350,903  381,500    2,655,934  
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  31.12.2010מאזן ליום 
  

        נכסים
  נתון  באור    :רכוש שוטף

    )א(  574,000  מזומנים
  4    100,000  חייבים

      674,000   רכוש שוטףסך
    )ב(  2,408,403  :נטו, רכוש קבוע

      3,082,403   נכסיםסך
        

        התחייבויות
          :התחייבויות שוטפות

  6    300,000  הכנסות מראש
  9 ; 14  )ג(  46,338  התחייבות אקטוארית

  15    36,000  חופשה ומחלה
      382,338   התחייבויות שוטפותסך
        

  9 ; 14  )ג(  44,131  התחייבות אקטוארית
      426,469   התחייבויותסך
        

        :נכסים נטו
        :נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה

    )ד(  )76,469(  לשימוש לפעילויות
    )ה(  2,350,903   לרכוש קבועששימשו

  2,274,434      
        :נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה

    )ו(  381,500  בעלת אופי זמני
      2,655,934   נכסים נטוסך
  3,082,403      
  
  
  
  מזומנים  ) א(
  

)3(  200,000    )5(  25,000  
)6(  900,000    )7(  90,000  
)12(  99,000    )10(  40,000  

  24,000    )13(  350,000  
  ______    )15(  144,000  
  1,223,000      649,000  
  574,000  יתרה    ________  
  1,223,000      1,223,000  
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  רכוש קבוע  )ב(
  

)2(  2,272,880    )9(  100,000  
)8(  80,000    )12(  97,500  
)9(  400,000    )12(  19,444  

  2,752,880      216,944  
  2,535,936  יתרה    _______  
  2,752,880      2,752,880  
          
        :רכוש קבוע  
      2,535,936  עלות כדלעיל  
      127,553  פחת שנצבר  )16(

      2,408,403  נטו, רכוש קבוע  
  
  
  
  התחייבות אקטוארית  )ג(
  
  סך הכל  לאחר מכן  2011    
9.  1.8.10  23,810  22,675  46,485  
14.  31.12.10  24,299  23,141  47,440  
  31.12.10  22,039  020,99  43,029  
    46,338  44,131  90,469  
  
  
  
   לשימוש לפעילויות–נכסים נטו שאין לגביהם הגבלה   )ד(
  

  38,012  פעילויות    250,000  13
11  100,000        
14  43,029    13  100,000  
9  46,485    12  97,500  
      16  127,533  
  976,46  יתרה   ______  
  439,514      439,514  
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   ששימשו לרכוש קבוע- שאין לגביהם הגבלה נכסים נטו  )ה(
  

12  97,500    2  2,272,880  
16  113,644    9  300,000  
16  10,833        

  _______      2,350,903  יתרה
  2,572,880      2,572,880  
          
  
  נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה באופן זמני  )ו(
  

13  100,000    3  200,000  
16  3,056    4  100,000  
      8  80,000  
      11  100,000  
      12  4,556  

  _______      381,500  יתרה
  484,556      484,556  
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  %18 - 5 'פתרון שאלה מס
  

  מ" בעחברת ביתא
  

  חשבון ההשקעה
  

  נתון  5,500  40%רכישת   1.7.09
  x 40% x 1,000 1/2  200  חלק ברווח  1.7-31.12.09
  ראה להלן  )20(  הפחתת עודפי עלות  1.7-31.12.09

    802    
  נתון  5,680  יתרה  31.12.09

  x 40% x 1,500 1/2  300  חלק ברווח  1.1-30.6.10
  ראה להלן  )20(  הפחתת עודפי עלות  1.1-30.6.10

    280    
    5,960  יתרה  30.6.10
      התאמה לשווי הוגן  1.7.10

      לרגל הגדלת שעור  
  מספר משלים  1,240  *55%-ההחזקה ל  

  x 800 9  7,200  יתרה  1.7.10
  
  
  :שעור ההחזקה לאחר ההנפקה* 
  

%55  =    
500,3

925,1
  =  

500,1000,2

125,1800

+

+
  

  
  

  1.7.10-חישוב מוניטין ב
  
  חברה  

  אם
%55  

זכויות שאינן 
  מקנות שליטה

%45  

  
  

  סך הכל

  

  9x3,500  31,500  14,175  17,325  עלות
שווי הוגן של נכסים מזוהים 

  נטו
  

16,000  
  

13,091  
  

091,29  
  

    2,409  1,084  1,325  מוניטין
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   הקצאת עודפי עלות-  מ"בעחברת ביתא  
  
  

  יתרה  הפחתה  יתרה  הפחתה  עודפי עלות  הון עצמי  פרטים  1.7.09
      )%40(  31.12.09-1.7  31.12.09  30.6.10-1.1  30.6.10  
            11,000  הון עצמי נתון  
              :תוספת שווי  
  800    800    800  2,000  קרקע  
  )320(    )320(    )320(  )400(  מסים נדחים  
  150  )25(  175  )25(  200  500  פטנט  
  )30(  )5(  )35(  5  )40(  )100(  מסים נדחים  
  760  )20(  780  )20(  800  13,000   נכסים מזוהיםשווי הוגן  
  
  

              

  הפחתה  עודפי עלות  הון עצמי  פרטים  1.7.10
1.7.-31.12.10  

  יתרה
31.12.10  

    

            25,750  עצמי נתוןהון   
              :תוספת שווי  
      3,000    3,000  3,000  קרקע  
      )600(    )600(  )600(  מסים נדחים   
      980  )196(  1,176  1,176  פטנט  
      )196(  )39(  )235(  )235(  מסים נדחים  
      3,184  157  3,341  29,091   נכסים מזוהיםשווי הוגן  
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  ות שליטהחישוב הזכויות שאינן מקנ

  
  x 45% x 3,500 9  14,175  חלק בשווי הוגן של ההון עצמי  1.7.10 

  x 45% x 1,500 1/2  337  חלק ברווח הוני  1.7-31.12.10
  x 157 45%  )71(  חלק בהפחתת עודפי עלות  
    266    

    14,441  יתרה  31.12.10
  

  הכנסה לאיחוד
  
  זכות  חובה    

    x 375 + 500  3,875 9  מזומן
    10,750  וןנת  לקוחות
    4,000  1,000 + 3,000  קרקע
    1,176  ראה לעיל  פטנט

    2,409  ראה לעיל  מוניטין
        
  7,200    ראה לעיל', השקעה בחברה ב  
  835    600 + 235מסים נדחים   
  14,175  ______  ראה לעיל, זכויות שאינן מקנות שליטה  
    22,210  22,210  
  

  מ" בעחברת גמא
  

  חישוב המוניטין
  
      

  חברה אם
זכויות שאינן 

   שליטהמקנות 
  

  סך הכל
    %80  %20  %100  

  1,200  200  1,000  80%רכישת   31.12.09
שווי הוגן של נכסים   

  מגופים נטו
  

640  
  

160  
  

800  
  400  40  360  מוניטין  
          

        %10רכישת   30.6.10
    אחרי הרכישה  לפני הרכישה    
שווי הוגן של הנכסים   

  המזוהים נטו
  
001,1  

  
1,100  

  

שעור החזקה של   
הזכויות שאינן מקנות 

  שליטה

  
  
%20  

  
  
%10  

  

חלק הזכויות שאינן   
  מקנות שליטה

  
220  

  
110  

  

    20  40  מוניטין  
    260  130    
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  האיחוד

  
  130    שאינן מקנות שליטה' ח
  70        קרן הון' ח
  

  200      השקעה בגמא' ז  
  
  

  2010לשנת חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה ברווח 
  

30.6.10 – 1.1    60  =      20% x 1/2 x 600  
31.12.10 – 1.7    30  =      %10 x /21 x 600  
        90  

  
  

  מ" בעחברת דלתא
  

  עודף עלות המיוחס למכונות
  
  יתרה  הפחתה  יתרה  
  31.12.09  2009  31.12.10  

  )150(  50  )200(  עודף עלות
  30  )10(  40  מסים נדחים

  )160(  40  )120(  
        
  

  חלק זכויות שאינן מקנות שליטה
  

  נתון  94  10%  31.12.09
  x 400 10%  40  חלק ברווח  2010

  x 40 10%  4  חלק בהפחתת עודף עלות  
    44    

    138  יתרה  31.12.10
        
        
      יציאה מאיחוד  
    2,000  מזומן  
    200  ספקים  
    400  )75%-90%(השקעה   
    138  זכויות שאינן מקנות שליטה  
  1,125    לקוחות    
  460    מוניטין    
  375    )525-150(מכונות      
  80    )50+30(מסים נדחים      
  *698  ______  רווח ממימוש ההשקעה    
    2,738  2,738  
  
 .P.N –מספר משלמים * 
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  מ" בעחברת פאי

  
  .ההשקעה בחברת פאי היא ההשקעה היחידה בניירות ערך זמינים למכירה

  
  נתון  90  עלות ההשקעה  1.9.10

    30  התאמה לשווי הוגן  31.12.10
  נתון  120  יתרה  31.12.10

        
   בגין התאמה לשווי הוגןקרן הון  

  של השקעה זמינה למכירה
    

30  
  6    20% – מסים נדחים – בנכוי  
  24    נטו  
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  נייר עבודה לדוח מאוחד על תזרימי מזומנים

  
  יתרה  פרטים

31.12.09  
  רווח

  לשנה
  תאומים

  לרווח
  ותפעיל

  השקעה
  פעילות
  מימון

  שינוי  העברות  דלתא  ביתא
  במזומנים

  יתרה
31.12.10  

  6,204  3,004                3,200  מזומנים
  5,910              3,070    2,840  חייבים
  19,250      )1,125(  10,750      1,125    8,500  נטו, לקוחות
  700      )375(        )225(    1,300  נטו, מכונות
  4,000        4,000            קרקע

  980        1,176      )196(      טנטפ
  2,809      )480(  2,409          860  מוניטין

  280    5,680  השקעה בביתא
1,240  

    )7,200(        -  

  400      400              השקעה בדלתא
  120    30        90        השקעה בפאי

  )6,239(      200        )39(    )6,400(  ספנים
  )463(    )6(  )80(  )835(      558    )100(  התחייבות מסים נדחים

  )1,000(                  )1,000(  הון מניות רגילות
  )4,930(          70        )5,000(  קרנות הון

  )24(    )24(                 ניירות ערך זמינים למכירה–קרן 
  )13,115(                )3,529(  )9,586(  עודפים

  )14,602(      138  )14,175(  130      )410(  )294(  זכויות שאינן מקנות שליטה
  -        3,875    )3,875(        סה לאיחוד כני–מזומנים 
  -      2,000      )2,000(         יציאה מאיחוד–מזומנים 

          -  ____  ____  )698(  ____  ____  _____  698  _____  ______  רווח הון ממימוש דלתא
  --"-  )3,930(  6,511  )5,785(  200  --"--  --"--  --"--  3,004  --"--  
  
  



  2011 אביב מועד -" חשבונאות פיננסית מתקדמת"שאלון הבחינה ופתרונו בנושא 

 
53 

 חשבון רואי למועצת שמורות הזכויות כל© 
 

  דוח מאוחד על תזרימי המזומנים
  31.12.2010-לשנה שנסתיימה ב

  
  ח"אלפי ש  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

  3,930  רווח נקי לשנה

    :תאומים בגין

  225  פחת מכונות  

  196  הפחתת פטנט  

  )1,240(  רווח הון מצירוף עסקים  

  )698(  רווח הון ממימוש השקעה בחברה שאוחדה  

  )280(  חלק ברווחי חברה כלולה  

  )558(  הכנסות מסים  

  1,575  :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים

  )3,070(  חייבים  

  )1,125(  לקוחות  

          39  ספקים  

  )2,581(  מזומנים ששימשו לפעילות שוטפת

    תזרים מזומנים מפעילות השקעה

  3,875  צירוף עסקים  

  2,000  מימוש השקעה בחברה שאוחדה  

  )90(  מכירההשקעה בניירות ערך זמינים ל  

  5,785  מזומנים שנבעו מפעילות השקעה

    תזרים מזומנים מפעילות מימון

  )200(  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה  

  )200(  מזומנים ששימשו לפעילות מימון

  3,004  שינוי במזומנים במהלך השנה

  3,200  מזומנים לתחילת השנה

  6,204  מזומנים לגמר השנה
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  %5 - 6 'פתרון שאלה מס
  
 מ עד מועד"מ בהשקעתה בחברת ירוק בע"הטיפול החשבונאי הנדרש על ידי חברת כחול בע  .א.1

  : העליוןקבלת הפסיקה של בית המשפט
  

התבסס על התחשבות בזכויות הצבעה פוטנציאליות הגלומות באופציות על ב – איחוד מלא  
 מ"בעה של חברת כחול  למימוש מיידי ובכוונתה וביכולתהניתנותמ "מניות חברת ירוק בע

 דוחות כספיים מאוחדים – IAS 27 - ל15-  ו14, 12ראה סעיפים , לממש אופציות אלה
  .ונפרדים

  
 בהתבסס על פסיקה סופית של בית המשפט העליון לפיה – מעבר לשיטת השווי המאזני  .ב.1

מ מעבר להחזקותיה "מ לא תוכל להעלות את החזקותיה בחברת ירוק בע"חברת כחול בע
 ירוק ועל כן אינן מקנות שליטה כי אם השפעה מהותית בלבד בחברת 49.8%שהן , קיימותה

  . דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים– IAS 27-  ל34- ו32ראה סעיפים . מ"בע
  
מ בחברת "ההשלכות התוצאתיות של השינוי בטיפול החשבונאי בהשקעה של חברת כחול בע  .2

  :של בית המשפט העליוןמ לרגל קבלת הפסיקה הסופית "ירוק בע
 יוצרים רווח  מאיחוד מלא לשיטת השווי המאזניוהמעברמ "איבוד השליטה בחברת ירוק בע  

  :כדלהלן
  

  ח"מש                  

  )729 (x 49.8%) = 363(    מ"החלק בהון העצמי של חברת כחול בע  
  מ"שווי הוגן של ההשקעה בחברת כחול בע  
  בהתבסס) ההשקעה כוללת מניות ואופציות(  
  1,175        על הערכת מעריך שווי חיצוני  
  1,538      מימוש רעיוני / מאיחוד מיציאה רווח  

  
  הערה

מ "החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"נתוני השאלה לקוחים מהדוחות הכספיים של חברת 
  .2009לשנת 

  
  

27IAS  –דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים   
  

  תחולה של דוחות כספיים מאוחדים
  
  .*חברה האםה כספיים מאוחדים יכללו את כל החברות הבנות של דוחות  .12
  
באמצעות (במישרין או בעקיפין , החברה האםבבעלות שליטה נחשבת כמתקיימת כאשר   .13

ניתן , בנסיבות חריגות, אלא אם, שותהצבעה ביהיותר ממחצית זכויות , )חברות בנות
בבעלות מתקיימת גם כאשר שליטה .  שליטההווה מינה כזו אבעליל שבעלותלהראות 

  :**כאשר, ישות הצבעה בחהחברה האם מחצית או פחות ממחצית כו
  

 ;יותר ממחצית מזכויות הצבעה מכוח הסכם עם משקיעים אחריםבכוחה להפעיל   )א(
  

                                                           
 בת מקיימת את הקריטריונים לסיווג כמוחזקת למכירה בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי חברהאם בעת הרכישה  *
  . היא תטופל בהתאם לאותו תקן,ת שהופסקונכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויו, 5
 
  .ישויות למטרות מיוחדות – איחוד, (SIC 12) של הוועדה המתמדת לפרשנויות 12ראה גם פרשנות מספר  **
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או לתקנון  בהתאם ישותלקבוע את המדיניות הפיננסית והתפעולית של הבכוחה  )ב(
 ;הסכםל

  

,  או גוף הממלא תפקיד מקבילהדירקטוריוןרי מרבית חבאו להדיח את  למנות בכוחה )ג(
  או;גוף הממלא תפקיד מקבילאותו דירקטוריון או שליטה היא על ידי אותו הו

  

 שליטה היאהו, גוף הממלא תפקיד מקבילב או הדירקטוריון בישיבות בכוחה להכריע )ד(
 .גוף הממלא תפקיד מקבילאותו  או על ידי אותו דירקטוריון

 
אופציות רכש על מניות , )share warrants(למניה  ות בעלים של כתבי אופציהלהי הישות יכול  .14

)share call options( ,או ,מכשירי חוב או מכשירים הוניים הניתנים להמרה למניות רגילות 

נוסף עה צב החלהקנות כו, אם ימומשו או יומרו, להם פוטנציאלש, אחריםדומים מכשירים 
מדיניות הפיננסית והתפעולית של ישות השל צד אחר על עה צב החלישות או להקטין כו

הניתנות , קיומן של זכויות הצבעה פוטנציאליות). זכויות הצבעה פוטנציאליות (תאחר
כולל זכויות הצבעה פוטנציאליות המוחזקות על , והשפעתן, באופן מיידילמימוש או המרה 
ת הכוח לקבוע את המדיניות מובאים בחשבון כאשר מעריכים אם לישו, ידי ישויות אחרות

זכויות הצבעה פוטנציאליות לא ניתנות למימוש או . הפיננסית והתפעולית של ישות אחרת
 ניתנות למימוש או להמרה עד למועד עתידי או ינןהן א, לדוגמה, להמרה באופן מיידי כאשר
  .עד להתרחשות אירוע עתידי

  
 את כל תדקוהישות ב, שליטהורמות לת אם זכויות הצבעה פוטנציאליות מעריכיםכאשר   .15

 יםתנאים למימוש של זכויות הצבעה פוטנציאליות וכל הסדרה כולל(והנסיבות העובדות 
למעט ,  המשפיעים על זכויות הצבעה פוטנציאליות,)בין במשולב ובין בנפרד, ים אחרםייחוז

  . זכויות כאלההנהלה והיכולת הפיננסית לממש או להמירהכוונה של 
  

   שליטהאיבוד
  
באופן מוחלט או , בעלותבשינוי מ על חברה בת כתוצאהשליטה עשויה לאבד חברה אם   .32

 של שליטהכאשר חברה בת עברה ל, לדוגמה, איבוד השליטה יכול להתרחש. או בלעדיו, יחסי
איבוד השליטה יכול . גוף פיקוחאו ) administrator (מנהל או כונס נכסים, בית משפט, ממשלה

  .ם כתוצאה מהסכם חוזילהתרחש ג
 
. או יותר) עסקאות(חברה אם עשויה לאבד שליטה על חברה בת באמצעות שני הסדרים   .33

כדי . לעיתים נסיבות מצביעות על כך שראוי לטפל בהסדרים המרובים כעסקה אחת, אולם
חברה אם תבחן את כל התנאים של ההסדרים , לקבוע אם לטפל בהסדרים כעסקה אחת

אחד או יותר מהסימנים הבאים עשוי להצביע על כך .  הכלכליות שלהםואת ההשפעות
 :שראוי שהחברה האם תטפל בהסדרים המרובים כעסקה אחת

  
 . ההסדרים נקשרו באותו זמן או תוך ראייה כוללת  )א(  

 
 .ההסדרים יוצרים עסקה אחת שתוכננה להשיג מטרה מסחרית כוללת  )ב(

  
 .התרחשות של הסדר אחר אחד לפחותההתרחשות של הסדר אחד תלויה ב  )ג(

  
אבל הוא מוצדק כלכלית , אם הוא נבחן בפני עצמו, הסדר אחד אינו מוצדק כלכלית  )ד(

דוגמה לכך יכולה להיות כאשר מימוש . כאשר בוחנים אותו יחד עם הסדרים אחרים
אחד של מניות מתומחר מתחת למחיר שוק ותמחור זה מפוצה באמצעות מימוש 

 . מעל מחיר שוקעוקב שמתומחר
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 :החברה האם, אם חברה אם מאבדת שליטה על חברה בת  .34
  

ואת ההתחייבויות של החברה הבת לפי ) כולל מוניטין כלשהו(גורעת את הנכסים   )א(  
 ;הערכים בספרים שלהם במועד שבו אבדה השליטה

 
כלשהן שאינן מקנות שליטה בחברה הבת זכויות גורעת את הערך בספרים של   )ב(

כולל רכיבים כלשהם של רווח כולל אחר ( במועד שבו אבדה שליטה לשעבר
 ;)שמיוחסים אליהן

  

 :מכירה  )ג(
  

)i( מהאירוע או , מהעסקה, אם בכלל, בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה
 וכן; מהנסיבות שגרמו לאיבוד השליטה

 
)ii(  אם העסקה שגרמה לאיבוד השליטה כרוכה בחלוקת מניות של החברה הבת

 ; בחלוקה זו, עליםלבעלים בתפקידם כב
 

מכירה בהשקעה כלשהי שנותרה בחברה הבת לשעבר לפי שוויה ההוגן במועד שבו   )ד(
 ;אבדה שליטה

 
אם הדבר נדרש , או מעבירה ישירות לעודפים, מסווגת מחדש לרווח או הפסד  )ה(

 וכן; 35את הסכומים שזוהו בסעיף , בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים אחרים
  

 שנוצר כרווח או כהפסד ברווח או הפסד המתייחס לחברה מכירה בהפרש כלשהו  )ו(
 .האם
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  מ"החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"
  2009באורים לדוחות הכספיים לשנת 

 
   פעילות שהופסקה- 5באור 

 קיבל בית המשפט העליון את ערעור הממונה על הגבלים עסקיים 2009 באוגוסט 20ביום 
 למניות אס בעניין מימוש אופציות.בי.גישו החברה ודיבעניין הודעת מיזוג שה") הממונה("
פסק הדין של בית המשפט . והחליט שלא לאשר את המיזוג בין החברות, אס על ידי החברה.בי.די
איחדה החברה בדוחותיה הכספיים את , עד החלטת בית משפט העליון האמורה. העליון הינו חלוט.

למרות העדר שליטה , ) מהון המניות שלה49.8%- אשר החברה מחזיקה בכ(אס .בי.דוחותיה של די
לרבות זכויות ההצבעה הפוטנציאליות הנוספות , היות ולאור מכלול הנסיבות, אס.בי.משפטית בדי

היתה החברה בדעה כי היתה לה יכולת לכוון את המדיניות הכספית , שהיו לחברה מכוח האופציות
  .אס.בי.והתפעולית של די

המהווה חסם חוקי חיצוני סופי ובלתי הפיך , ית המשפט העליוןבהחלטת ב, להערכת החברה
יש כדי לגרום לשינוי מהותי , אס.בי. מזכויות ההצבעה בדי50%לאפשרותה של החברה להגיע למעל 

 ובעקבותיו החברה אינה יכולה עוד לכוון את ,אס ובעלי מניותיה.בי.בהתנהלות בין החברה לדי
ולפיכך לא ניתן לראות את החברה כשולטת , אס.בי.המדיניות הכספית והתפעולית של די

 2009 באוגוסט 21בהתאם לכך החל מיום ). לא שליטה משפטית ולא שליטה אפקטיבית(אס .בי.בדי
אס מוצגת לפי .בי.אס והשקעתה בדי.בי.הפסיקה החברה לאחד בדוחותיה הכספיים את דוחות די

אס מצורפים לדוחות כספיים .בי.ם של דיהדוחות הכספיי. שיטת השווי המאזני החל מאותו היום
  .אלה

למניות ובהלוואות באופציות , ליום הפסקת האיחוד העמידה החברה את השקעתה במניות
אס על פי השווי ההוגן בהתבסס על הערכת שווי שבוצעה על ידי מעריך .בי.שהועמדו על ידה לדי

שווי השקעת החברה , וות הדעתעל פי ח. שווי חיצוני שחוות דעתו מצורפת לדוחות כספיים אלה
החברה . ח" מיליוני ש1,145 – 1,234-אס מוערך בכ.בי.אופציות למניות ובהלוואות לדי, במניות

  .ח" מיליוני ש1,538-ח והכירה ברווח של כ" מיליוני ש1,175העמידה את ההשקעה על סך של 
  

אס על פי שווייה .בי.החברה הכירה כאמור במועד הפסקת האיחוד בהשקעה שנותרה לה בחברת די
החברה מדדה את , כאשר לשם יישום שיטת השווי המאזני ממועד הפסקת האיחוד כאמור, ההוגן

אס במועד הפסקת האיחוד .בי.אס ובהתחייבויות של די.בי.חלקה בנכסים הניתנים לזיהוי של די
הנכסים , ייםהוערך שוויים ההוגן של הנכסים המוחש, במסגרת זאת. מעריך שווי חיצוניבאמצעות 

ההפרש בין . אס למועד הפסקת האיחוד.בי.וההתחייבויות של די) למעט מוניטין(מוחשיים -הלא
אס במועד הפסקת האיחוד לבין חלקה של .בי.השווי ההוגן של ההשקעה שנותרה לחברה בדי

 למועד הפסקת האיחוד אס.בי.אס ובהתחייבויות של די.בי.החברה בנכסים הניתנים לזיהוי של די
  .אס במועד הפסקת האיחוד.בי.הווה מוניטין הנכלל  כחלק מחשבון ההשקעה של החברה בדימ
  

 של נכסים (Fair Value)השווי ההוגן מבוססת על הערכה פרטנית של השווי ההוגן הערכת 
) התחייבות(אס שווי הוגן מוגדר כשווי הנכס .בי.המוחשיים והלא מוחשיים של די) והתחייבויות(

  .עסקה בין מוכר מרצון לקונה מרצוןבמועד ביצוע ה
  

  :שוויהלהלן עיקרי הערכת 
  
הערכה בוצעה בשיטת היוון ). 100%לפי (ח " מיליון ש797-הוערכו בכ –קשרי לקוחות   .א

 הכרוכה בעריכת תחזית רווחים (Multi Period Excess Earning Method)הרווחים העודפים 
נבחר מודל המניח הפקת . ת הנרכשים בלבדתפעוליים עתידיים המתייחסים לקשרי הלקוחו
לאור שעורי הנטישה , בין היתר,  שנים7הטבות כלכליות מקשרי לקוחות אלה למשך 

 לאחר תקופה זו לנוכח ההתפתחויות שנאמדו ואי הודאות לגבי שרידות בסיס הלקוחות
  ).IPTV-למשל ה(הטכנולוגיות בתחום 
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 20%מנים הצפוי מקשרי הלקוחות לפי קצב ההפחתה נקבע בהתאם לצפי תזרים המזו  

  . לשנתיים נוספות5%- לשנתיים הבאות ו15%, לשלוש שנים הראשונות
  
ההערכה בוצעה בהתאם לשיטת ). 100%לפי (ח " מיליון ש174-הוערך בכ –שווי המותג   .ב

  . שנה12לפי יתרת אורך חיים כלכליים של , (Relief From Royalty)" הפטור מתמלוגים"
  
אס .בי.שוויו ההוגן של הרכוש הקבוע הוערך בהתאם לערכו בספרי די –י הרכוש הקבוע שוו  .ג

  .ח" מיליון ש29במועד הפסקת האיחוד בתוספת 
  
). 100%לפי (ח " מיליון ש53-עודף השווי על העלות הוערך בכ –ח "הלוואות ממוסדות ואג  .ד

מזומנים הכרוכים בהן ח חושב על פי היוון תזרימי ה"השווי ההוגן של ההלוואות והאג
יתרות . המשקף את מחיר החוב המשוקלל, 8%-בשעור היוון של כ, ממועד הרכישה ואילך

  .התשלומים מודדו בהתאם למדד הידוע במועד הרכישה
  
שווין ההוגן של ההלוואות והאופציה נקבע במסגרת הקצאת שווי  –הלוואות בעלים ואופציה   .ה

לדוחות מצורפת הערכת השווי (ירי ההשקעה השונים הון המניות והלוואות הבעלים למכש
מ מייצג עבור כל אחת מהלוואות הבעלים "נאמד מח, לצורך ההקצאה כאמור). האמורה

  .ושעור התשואה האפקטיבי
  
ח והוא מהווה כאמור את ההפרש בין השווי ההוגן של " מיליון ש814שוויו בסך  –מוניטין   .ו

מועד הפסקת האיחוד לבין חלקה של החברה בנכסים אס ב.בי.ההשקעה שנותרה לחברה בדי
  .אס במועד הפסקת האיחוד.בי.אס ובהתחייבויות של די.בי.הניתנים לזיהוי של די

  
 מוצגים ללא איחוד דוחות 2009 בדצמבר 31דוחות רווח והפסד מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 

 ומספרי ההשוואה הוצגו 2009ט  באוגוס20אס לתקופה עד ליום .בי.תוצאות פעילות די. אס.בי.די
 וביום 2008 בדצמבר 31דוחות רווח והפסד מאוחדים לשנים שהסתיימו ביום . כפעילות שהופסקה

בנפרד , עקב הפסקת האיחוד,  הוצגו מחדש על מנת לשקף את הפעילות שהופסקה2007 בדצמבר 31
 ודוחות על תזרימי 2008- ו2007 בדצמבר 31הדוחות על המצב הכספי ליום . מפעילויות נמשכות
  . לא הוצגו מחדש2008- ו2007המזומנים לשנים 

  



  2011 אביב מועד -" חשבונאות פיננסית מתקדמת"שאלון הבחינה ופתרונו בנושא 

 
59 

 חשבון רואי למועצת שמורות הזכויות כל© 
 

  )המשך( פעילות שהופסקה - 5באור 

  
  תוצאות פעילות שהופסקה  )1(
  
  לתקופה מיום  

 20 בינואר עד ליום 1

  2009באוגוסט 

  סתיימה הלשנה ש

  2008 בדצמבר 31ביום 

לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

2007  

  ח"שמיליוני   ח"וני שמילי  ח"מיליוני ש  

  1,415  1,513  970  הכנסות
  1,117  1,091  663  עלות ההכנסות

  298  422  307  רווח גולמי
        

  138  128  79  הוצאות מכירה ושיווק
  104  117  74  הוצאות הנהלה וכלליות

  153  245  242  
        

  56  177  154  רווח תפעולי
  168  441  313  נטו, הוצאות מימון

        
  )112(  )264(  )159(  י מסים על הכנסההפסד לפנ

                6              1            -  מסים על ההכנסה
  )118(  )265(  )159(  הפסד לאחר מסים על ההכנסה

רווח מיציאה מאיחוד של חברה  
  מאוחדת

  
1,538  

  
-             

  
-                

לתקופה מפעילות ) הפסד(רווח (
  שהופסקה

  
379,1  

  
)265(  

  
)118(  

  
  
  תזרים מזומנים מפעילות שהופסקה  )2(
  
  לתקופה מיום  

 20 בינואר עד ליום 1

  2009באוגוסט 

  סתיימה הלשנה ש

  2008 בדצמבר 31ביום 

לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

2007  

  ח"שמיליוני   ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש  

  250  347  260  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
 מזומנים ששימש לפעילות תזרים
  השקעה

)176(  )237(  )254(  

) ששימש(תזרים מזומנים שנבע 
  לפעילות מימון

  
)84(  

  
)110(  

  
4           

תזרים מזומנים מפעילות 
  שהופסקה

  
-             

  
-             

  
-              
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  %5 - 7 'פתרון שאלה מס
  

  הגדרת מונחים
  
    UEFAIR VAL  -שווי הוגן   )1(
    IAS 38.8 IFRS 2A 
    IAS 39.9 IAS 2.6 
    IAS 40.5 IAS 16.6 
    IAS 41.8 IAS 17.4 
    IFRS 1A IAS 18.7 
    IFRS 3A IAS 19.7 
    IFRS 4A IAS 20.3 
    IFRS 5A IAS 21.8 
     IAS 32.11 
      
 NET REALI SABLE VALUE  -שווי מימוש נטו   )2(
    IAS 2. 6-7 
     
 ENTITY SPECIFIC VALUE  - ספציפי לישות שווי  )3(
    IAS 16.6 
    IAS 38.8 
     
 RECOVERABLE AMOUNT  -סכום בר השבה   )4(
    IAS 16.6 
    IAS 36.6 
    IFRS 5A 
     
 VALUE IN USE  -שווי שימוש   )5(
    IAS 16.6 
  
  

2IAS   -מלאי    
  

  הגדרות

  
 :אההמונחים הבאים משמשים בתקן זה במשמעות הב  .6
  

  :הוא נכס)Inventory(מלאי   
  

 ;מכירה במהלך העסקים הרגילצרכי המוחזק ל  )א(  
 או; תהליך ייצור למכירה כזו  )ב(  
במהלך הספקת  שיצרכושיצרכו בתהליך הייצור או וחומרי עזר בצורה של חומרים   )ג(  

 .השירותים
  

מהלך העסקים הרגיל בניכוי  הוא אומדן מחיר המכירה ב)Net realisable value(שווי מימוש נטו 
  .אומדן העלויות להשלמה ואומדן העלויות הדרושות לביצוע המכירה
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16IAS  –רכוש קבוע   

  הגדרות

  :להלן מונחים המשמשים בתקן זה ומשמעותם  .6
  

 ובניכוי  הוא הסכום בו מוכר הנכס בניכוי פחת שנצבר(Carrying amount)ערך בספרים   
  .ורהפסדים מירידת ערך שנצב

  
היא סכום המזומנים או שווי המזומנים ששולם או השווי ההוגן של תמורה   (Cost)  עלות   

הסכום , כאשר מתאים, אחרת שניתנה על מנת לרכוש נכס בעת רכישתו או הקמתו או
שיוחס לנכס זה כאשר הוכר לראשונה בהתאם לדרישות הספציפיות של תקני דיווח כספי 

  . תשלום מבוסס מניות2ן דיווח כספי בינלאומי לדוגמה תק, בינלאומיים אחרים
  

או סכום אחר המחליף את , הוא העלות של נכס (Depreciable amount)פחת -סכום בר  
  .בניכוי ערך השייר שלו, העלות

  
פחת של נכס על פני אורך חייו -הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר (Depreciation)   פחת   

  .השימושיים
  

הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים שישות הוא  (Entity-specific value)שות שווי ספציפי לי  
או , צופה שינבעו מהשימוש המתמשך בנכס וממימושו בתום אורך החיים השימושיים שלו

  .צופה שיתהוו בעת סילוק התחייבות
  

 מוכר בין קונה מרצון לבין, הוא הסכום שבו ניתן היה להחליף נכס (Fair value)שווי הוגן   
  .הפועלים בצורה מושכלת בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים, מרצון

  
  

36IAS  –התחייבויות תלויות ונכסים תלויים,  הפרשות  
  

מזומנים הוא הגבוה מבין השווי -של נכס או יחידה מניבה (Recoverable amount)השבה -סכום בר
  .וי השימוש בוההוגן שלו בניכוי עלויות למכירה לבין שו

  
  : הוא(Useful life)אורך חיים שימושיים 

  
  או; תקופת הזמן שלאורכה הנכס חזוי לשמש את הישות  )א(
  
  .מספר יחידות תפוקה או יחידות דומות שחזויות לנבוע לישות מהנכס  )ב(
  

ע החזויים לנבו, הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים הוא (Value in use)שווי שימוש 
  .מזומנים- מנכס או מיחידה מניבה

  
  
  
  

*  *  *  
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  שאלון הבחינה ופתרונו

  2010 סתיומועד 
  

  

  

  

  ח"מתפרסם בתאום עם ועדת הבחינות של מועצת רו
        

    חחחח""""רורורורו, , , , גנסגנסגנסגנס. . . . אאאא' ' ' ' בעריכת פרופבעריכת פרופבעריכת פרופבעריכת פרופ
  
  

  

  יוצא לאור על ידי לשכת רואי חשבון בישראל

  
  

  2011  ינואר
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  הקדמה
  
  

.  לבחינההוא לסייע לנבחנים בהכנותיהם, מטרת הפרסום של שאלון הבחינה ופתרונו

  .חשבון-עמדה מקצועית מחייבת של מועצת רואי, אין לראות בפתרון זה

  

יוצרת חדשים , ההתפתחות הדינמית המאפיינת את המציאות הכלכלית של ימינו

שלפתרונן נדרשת מידה רבה , לבקרים בעיות חשבונאיות מורכבות וסבוכות ביותר

צפות לשיקול דעת אחיד מכלל בנסיבות אלה לא תמיד ניתן ל. של שיקול דעת מקצועי

  .העוסקים במקצוע החשבונאות

  

גם לשאלות הנכללות בבחינות , מסיבה זו ייתכנו יותר מפתרון מוסכם אחד

הפתרון לדוגמה הנחה את בודקי הפתרון של . בחשבונאות פיננסית מתקדמת

מוכרים כקבילים , אשר הוסברו ונומקו כיאות, אולם גם פתרונות חלופיים, השאלות

  .מזכים את הפותרים במלוא הניקודו
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  תוכן העניינים

  
  

  ר פ ס  מ    ד ו מ ע      
 שאלה

  'מס
  פתרון  שאלה  הניקוד  הנושא

          
        'חלק א

          
  R (IPRS 3 23%  5-7  18-27(צירופי עסקים   .1
          
  IAS 12 17%  8-9  28-35 -מסים על הכנסה   .2
          
  IAS 37 10%  10-11  36-39  -  תלויות-ה יתיאור  .3
          

        'בחלק 
        
  IAS 34 18%  12-13  40-44 -דוחות ביניים   .4
          
  IFRS 2 22%  14-16  45-54 -תשלום מבוסס מניות   .5
          
   הקצאת עלות רכישה–ה יתיאור  .6

  –ונכסים בלתי מוחשיים 
)R (IPRS 3  ; IAS-38 

  
  
10%  

  
  

16-17  

  
  

55-57  
         
          
    %100      
  

  
  

  



  2010 סתיו מועד -" חשבונאות פיננסית מתקדמת"שאלון הבחינה ופתרונו בנושא 

  
 חשבון רואי למועצת מורותש הזכויות כל© 

4

          

  מועצת רואי חשבון
  

  2010 סתיו  מועד -" חשבונאות פיננסית מתקדמת"שאלון בחינה בנושא 
  
  

  שעות 3 : הבחינהשל ' חלק אמשך 
  שעות 3:  של הבחינה' בחלק שך מ

  

  א"התשע  ,בכסלו  'כ                      
  2010,  בדצמבר 27                   

  ת/לנבחן
  

  50%, שלוש שעות: 5-11 עמודים 1-3  שאלות -' חלק א  :משך הבחינה
  50%, שלוש שעות :12-17 עמודים 4-6  שאלות -' חלק ב      

  

  .בצורה עניינית ומתומצתת ,בעט, כיתבו בכתב יד ברור ♦

  .הכינו תשובות מנומקות ♦

  .ניקיון וסדר יובאו בחשבון בקביעת הציון, כתיב ♦
  

  1,2,3  שאלות -' חלק א
  

    מחברת לבנה-' ברת א  במח-  23%  - 1על שאלה   -יש לענות 
  כחולה  מחברת - '   במחברת ב- 17%  - 2על שאלה     
  צהובה  מחברת -' במחברת ג   - 10%  - 3על שאלה     
      
  4,5,6   שאלות-' חלק ב

  
  ירוקה מחברת –'   במחברת ד-  18%  - 4על שאלה   -יש לענות 

    מחברת ורודה-'  במחברת ה -  22%  - 5על שאלה     
    מחברת כתומה-'   במחברת ו-   10%  - 6על שאלה     
      
  . לפתרוןו בעיון את גיליון השאלות לפני שתיגשוקרא

  
  .לפי החלטת מועצת רואי חשבון לא יורשו הבוחנים להשיב לשאלות הנבחנים

את ההנחות שהנחת כדי לפתור את השאלות ואשר לא ניתן היה , במקרה הצורך, ת לפרט/הנך נדרש
  .ות עצמןלהסיקן מתוך השאל

  
 של , ובנוסחים המשולבים של תקנים וגילוי דעתמותר השימוש בספרי פרסומים מקצועיים

 נבחן שברשותו ימצא חומר נוסף או כתוביות בספרים, ללא תוספותלשכת רואי חשבון בישראל 
  .בחינתו תפסל, שאינן במקור

  . Casio FC200כגון  בלבדשימוש במחשבונים פיננסיים המותר 
  

  .פיד לענות על השאלות במחברות המצוינות לעילנא להק

  .בדקנהילא ת –תשובות שלא תכתבנה במחברת הנכונה 
  
  

  !מועצת רואי חשבון מאחלת לך הצלחה 
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  50% -' חלק א

  

  

  )במחברת לבנה( 23%  - 1' מסשאלה 
  

נגד  כ2006הוקמה בשנת ") רון"להלן (חברת רון . 2005הוקמה בשנת ") תומר"להלן (חברת תומר 
חברת רון הינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה . ח" ש0.02 מניות רגילות בנות 10,000הנפקת 

 ובעלת מפעל מאושר על ידי מרכז ההשקעות בהתאם 2006נסחרים בבורסה בתל אביב החל משנת 
 רון היא במסגרת התכנית המאושרת חברתכל פעילות . 1959ט " התשי,לחוק לעידוד השקעות הון

  .ל"הנ
  
להלן פירוט הסעיפים המאזניים הדוחות הכספיים הנפרדים של חברת תומר לתאריכים   .1

  :שונים
  

    

  31.12.09  31.12.09  

  50,000  48,000  מזומנים

  60,000  50,000  לקוחות וחייבים

  90,000  60,000  מלאי

  132,000  132,000  )11ראה סעיף ( על בסיס עלות –השקעות בחברת רון 

  8,000  10,000  טונ, רכוש קבוע

  )80,000(  )70,000(  ספקים

  )100(  )100(  הון מניות רגילות

  )29,900(  )29,900(  פרמיה על מניות

  )230,000(  )200,000(  עודפים

  
  
להלן פירוט הסעיפים המאזניים בדוחות הכספיים הנפרדים של חברת רון לתאריכים   .2

  :שונים
  

    

  31.3.09  31.12.09  31.12.10  

  27,000  15,000  15,000  מזומנים

  30,000  25,000  20,000  לקוחות וחייבים

  30,000  25,000  15,000  מלאי

  10,000  15,000  20,000  נטו, רכוש קבוע

  )15,000(  )13,000(  )11,200(  זכאים

  )8,000(  )10,000(  )11,800(  ספקים

  )200(  )200(  )200(  הון מניות רגילות

  )6,800(  )6,800(  )6,800(  פרמיה על מניות

  )67,000(  )50,000(  )40,000(  עודפים
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מיום . ח" ש20,000 ממניות חברת רון תמורת 22% רכשה חברת תומר לראשונה 1.1.07ביום   .3

זה לחברת תומר השפעה מהותית בחברת רון ולפיכך ההשקעה מטופלת לפי שיטת השווי 
י המאזני הסתכמה לסך של  ההשקעה בחברת רון בהתאם לשיטת שוו31.3.09ליום . המאזני
  .ח" ש21,000

  
 104,000 מניות נוספות של חברת רון תמורת 48% חברת תומר  רכשה31.3.09ביום   .א  .4

 תשהתמורה בגין רכיש, סוכם בין חברת תומר לבעלי המניות של חברת רון. ח"ש
 על מחיר המניה של חברת רון בבורסה ביום 20%המניות תתבסס על תוספת של 

ח שחברת תומר שילמה "  ש17,600 התמורה שסוכמה לעיל כוללת סך של .הרכישה
ומותנה בהמשך העסקתו , ל ובעל מניות עיקרי בחברת רון"ששימש כמנכ, לאלון

  .ל חברת רון" אלון עדיין משמש כמנכ31.12.10ליום . במשך שלוש שנים בחברת רון
  

 8,000גין הרכישה בסך של חברת תומר נשאה בעלויות ליועצים  מקצועיים ב, בנוסף  .ב  
  .ח"ש

  
חברת תומר מחויבת לשלם לבעלי ,  מהמניות הנוספות48%כחלק מרכישת , בנוסף  .ג  

, 2010במידה והרווח התפעולי של חברת רון לשנת , ח" ש10,000המניות המוכרים 
השווי ההוגן של מחויבות . ח" ש30,000 על יעלה, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

  .ח" ש8,600 – 31.12.09ח וליום " ש7,600 – 31.3.09זו ליום 
  

, ח" ש100,000 בסך 2007 מס משנת  נצברו בחברת רון הפסדים לצרכי31.3.09ליום   .ד  
. שלא נוצר בגינם נכס מס בעבר וכן חברת רון לא צופה את ניצולם בעתיד הנראה לעין

רות תומר ורון חב, בעקבות הזמנות מלקוחות חדשים שנחתמו, 31.12.10 החל מיום
הנתונים . 31.12.11ח מההפסדים הצבורים לעיל עד ליום " ש50,000צופות ניצול 

  .בסעיף זה טרם באו לידי ביטוי בספרים של חברות תומר או רון
  

נח כי תקופת המדידה הסתיימה ביום ה, לעניין הטיפול החשבונאי בצירוף העסקים  .ה  
31.12.09.  

  
,  זהה לערכם בספרים31.3.09 וההתחייבויות בחברת רון ליום השווי ההוגן של כל הנכסים  .5

  :למעט להלן
  

 שנים ומופחת 4 –יתרת אורך החיים . ח" ש12,000 –השווי ההוגן של קשרי לקוחות   .א  
  .לסעיף הוצאות הנהלה וכלליות, לפי שיטת סכום ספרות השנים היורד

  
 שנים ומופחת לפי 8 –ורך החיים יתרת א. ח" ש16,000 –השווי ההוגן של הטכנולוגיה   .ב  

  . עלות המכירותלסעיף, שיטת הקו הישר
  

יתרת אורך החיים . ח" ש8,000 –השווי ההוגן של פרויקט מחקר ופיתוח בתהליך   .ג  
  . הפיתוח טרם הושלם31.12.10ליום .  שנים5הצפוי הוא 

  
 שנים ומופחת 4 – יתרת אורך החיים .ח" ש24,000 –נטו , השווי ההוגן של רכוש קבוע  .ד  

  .לסעיף עלות המכירות, לפי שיטת הקו הישר
  

הנח כי אין הבדלים אחרים בין הערך בספרים של , למעט עודפי עלות המצוינים לעיל  .ה  
  .נכסים והתחייבויות במאזן חברת רון לשוויים ההוגן
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 שליטה מדיניות חברת תומר בדוחות הכספיים המאוחדים הינה למדוד זכויות שאינן מקנות  .6
  .בשווי ההוגן

  
חברת . ח" ש6,000ח תמורת " ש2,000מלאי שעלותו ,  מכרה חברת רון לתומר31.1.10ביום   .7

  .ח" ש7,200תמורת , 31.12.10 ממלאי זה לחיצוניים ביום 40%תומר מכרה 
  
שיעור מס חברות . 25%שיעור מס חברות וכן שיעור מס רווח הון החל על חברת תומר הוא   .8

  .הנח כי דיבידנד בין חברות פטור. 15%ור מס רווח הון החל על חברת רון הוא וכן שיע
  
להלן פירוט הסעיפים מתוך דוחות רווח והפסד הנפרדים של חברת תומר ורון לשנה   .9

  :כפי שנרשמו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, 31.12.10-שהסתיימה ב
    

  רון  תומר  

  200,000  100,000  הכנסות ממכירות

  100,000  30,000  ות המכירותעל

  30,000  10,000  הוצאות הנהלה וכלליות

  30,000  15,000  הוצאות מחקר ופיתוח

  20,000  5,000  הוצאות מכירה ושיווק

  3,000  10,000  הוצאות מסים שוטפים

  
  .כל הוצאות שכר המנהלים נכללות בסעיף הוצאות הנהלה וכלליות  .10
  
. מוצגת ההשקעה בחברת רון על בסיס עלות,  חברת תומרבדוחות הכספיים הנפרדים של  .11

את , להוון לעלות ההשקעה על בסיס עלות, מדיניות החברה בדוחות הכספיים הנפרדים
  .עלויות הרכישה

  
   2009בשנים , לרבות המוניטין, הנח כי לא חלה ירידת ערך בגין הנכסים הבלתי מוחשיים  .12

  .2010- ו
  
  .2010 עד 2007נדים בחברות תומר ורון במהלך השנים הנח כי לא חולקו דיביד  .13
  

  :נדרש
  

 במאזן המאוחד (Purchase Price Allocation)לחשב את סכומי המוניטין ועודפי העלות   .א
  .31.12.09מ ליום "של חברת תומר בע

  
  .31.12.09מ ליום "לחשב את סכום העודפים במאזן המאוחד של חברת תומר בע  .ב
  
  .31.12.10מ ליום "ומר בעתאוחד של חברת לערוך מאזן מ  .ג
  
יש לצרף . 31.12.10-מ לשנה שנסתיימה ב" מאוחד של חברת תומר בעלערוך דוח רווח והפסד  .ד

  .חישובי עזר מלאים ומפורטים
  

  : בפתרון השאלה יש להתבסס על הוראות התקנים הבינלאומיים הבאים:הערה
  

 IAS 27  דוחות כספיים מאוחדים  -
 IAS 28  ברות כלולותהשקעות בח  -
 IFRS 3 (R)      צירופי עסקים  -
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  )כחולהבמחברת ( 17%  - 2' מסשאלה 
  

 ועוסקת מאז בפעילויות מגוונות מתחום 1.1.07 הוקמה ביום") החברה"להלן (מ "חברת קידמה בע
  .הטכנולוגיה

  
גילות  מניות ר45,000הנפיקה החברה בהנפקה פרטית ") מועד ההנפקה"להלן  (30.9.08ביום   .1

 לצרכי מס . מתמורת ההנפקה5%עלויות ההנפקה היוו . ח" ש80,000ח תמורת " ש1בנות 
 מסך עלויות ההנפקה ואת יתרת העלויות לפי שיטת 25%לנכות באופן מיידי הכנסה יותר 

  . שנים החל ממועד ההנפקה3הקו הישר לאורך 
  
ני תביעות בגין אחריות  שנים בפ3 ביטחה החברה את מנהליה לתקופה של 30.9.08ביום   .2

הוצאות הביטוח , לצרכי מס". ביטוח לכל בכיר ברבע מחיר"מקצועית בסוכנות הביטוח 
 בגין האמור היא 31.12.09יתרת התחייבות המס הנדחה ליום . הותרו במועד התשלום

  .ח" ש392,000
  
 בה העניק לה בעל השליטה, בשל היקלעות החברה לקשיים תזרימיים, 31.12.08ביום   .3

. להלוואה לא נקבע מועד פירעון. ח אשר בכוונתו לגבות" ש800,000הלוואת בעלים בסך 
   8%שיעורי הריבית השנתית של הישות הם . 6%ההלוואה נושאת ריבית בשיעור שנתי של 

הוצאות המימון מותרות , לצרכי מס.  בהתאמה2009- ו2008 בדצמבר 31 לימים 9%- ו
  .ההלוואהבהתאם לשיעור הריבית שנושאת 

  
העוסקת בפיתוח " מבט לעתיד"ח לעמותת " ש23,000 תרמה החברה 2009במהלך שנת   .4

, תרומות אלו אינן מותרות בניכוי, לצרכי מס. המודעות לקדמה טכנולוגית בקרב בני נוער
  .37%אך ניתן בגינן זיכוי מס בשיעור 

  
הזיכיון עומד . ת מוצרי תוכנהח זיכיון להפצ" ש3,600,000 רכשה החברה תמורת 1.1.08ביום   .5

 ומופחת בספרים ולצרכי 38בהגדרת נכס בלתי מוחשי בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
  .מס הכנסה על פני תקופה זהה לפי שיטת הקו הישר

  
 החברה מודדת את הזיכיון , ולמדיניותה החשבונאית38בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי   

ערכה מחדש לזיכיון אחת לשנה ומפחיתה את קרן מבצעת ה, לפי מודל ההערכה מחדש
יתרת קרן ההערכה מחדש בגין . ההערכה מחדש בגין הזיכיון לעודפים בתום תקופת הזיכיון

הזיכיון נמדד לפי עלותו ההיסטורית , לצרכי מס. ח" ש108,900 היא 31.12.08הזיכיון ליום 
  .ללא התרת ירידות ערך או הערכות מחדש

  
  ):ח"בש(ר שוויו ההוגן של הזיכיון לתאריכים נבחרים להלן נתונים בדב  
    

  שווי הוגן  תאריך

1.1.2008  3,600,000  

31.12.2008  3,465,000  

31.12.2009  2,805,000  

  
  .הנח כי סכום בר החשבה של הזיכיון זהה תמיד לשוויו ההוגן*   
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  :2009- ו2008להלן נתונים לגבי מכירות מוצרי כף יד של החברה בשנים   .6
  

  2008  2009  פרטים

  750,000  820,000  מכירות בפועל במהלך השנה

  59,000  81,000  החזרות במהלך השנה

  340,000  450,000  גבייה במזומן במהלך השנה

    
החברה מכירה בהכנסות ממכירות מוצרי כף יד על בסיס צבירה ומפרישה בגין החזרות   

  . בניכוי סך ההחזרות המצטברות מסך המכירות המצטברות שטרם נגבו10%מלקוחות 
ללא (הכנסות החברה ממכירות מוצרי כף יד מוכרות על בסיס מזומן , לצרכי מס הכנסה  

 בספרי 31.12.08יתרת ההפרשה להחזרות ליום ). התרת הפרשה בגין החזרות מלקוחות
  .ח" ש40,000החברה הינה 

  
ביומטרי ששווייה ההוגן הוא  רכשה החברה מערכת לפיתוח ערכות לבידוק 30.11.09ביום   .7

שווי , לטענת רשויות מס הכנסה. ח בתמורה להנפקת מניות בהנפקה פרטית" ש4,000,000
ערך המערכת שהפחת בגינה יוכר , ולשיטתן, המערכת אינו משקף את הטבותיה הכלכליות

 שנים 8המערכת המופחתת בשיטת הקו הישר על פני . ח"ש 3,700,000לצרכי מס הוא 
  .לפי מודל העלות הן בספרים והן לצרכי מס הכנסהונמדדת 

  
  .ח" ש2,950,000 הוא 2009הרווח החשבונאי של החברה לפני מס לשנת   .8
  
 34% במקום שיעור מס של 32%- שונה שיעור המס למפרע מתחילת השנה ל2009במאי   .9

  .שהיה נהוג מיום הקמת החברה
  
  

  :נדרש
  
  .2009 לערוך חישוב הכנסה חייבת לשנת המס  .א
  .31.12.09-  ו31.12.08לערוך חישוב מפורט של המסים הנדחים במאזני החברה לימים   .ב
 והפסד של החברה לשנה שהסתיימה ביום רווחעל ההכנסה בדוח לחשב את סעיף המסים   .ג

31.12.09.  
להציג את באור ההתאמה בין המס התיאורטי לבין המס בפועל של החברה לשנה   .ד

  .31.12.09שהסתיימה ביום 
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  )צהובהבמחברת ( 10%  - 3' מסשאלה 
  

להלן פירוט אירועים שונים בהם . פועלת במגוון של תחומים") החברה"להלן (מ "חברת סיון בע
 בטיוטתהיתה מעורבת החברה והטיפול החשבונאי ביחס אליהם כפי שיושם על ידי חשב החברה 

  .2010הדוחות הכספיים של החברה לשנת 
  
 בטענה כי גבתה ממנו כספים  הוגשה נגד החברה תביעה על ידי אחד מלקוחותיה1.4.10ביום   .1

האומדן הטוב . ח" ש15,000הלקוח דרש פיצוי בסך , בהתאם לכתב התביעה. שלא כדין
הוא שהחברה תשלם , בהתבסס על חוות דעתם של יועציה המשפטיים, ביותר של החברה

 בטיוטת הדוחות הכספיים של ב החברה מטעמי שמרנות כלל חש.ח בלבד" ש9,000ללקוח 
  .ח" ש15,000 הפרשה בסכום של 2010החברה לשנת 

  
.  הוגשה נגד החברה תביעה על ידי אחד מספקיה בטענה של הפרת החוזה עמו2009בשנת   .2

,  לא נכללה הפרשה בגין תביעה זו2009לשנת בדוחות הכספיים השנתיים של החברה 
לפיה סיכויי התביעה להתקבל ,  המשפטיים של החברהבהתבסס על חוות דעתם של יועציה

אשר קבע כי החברה ,  התקבל פסק דינו של בית משפט השלום15.2.11ביום . הינם קלושים
 החברה מיהרה והגישה כעבור מספר ימים ערעור .ח" ש65,000נדרשת לשלם לספק סכום של 

ת דעתם של יועציה בהתבסס על חוו. לבית המשפט המחוזי על החלטת בית משפט השלום
חשב החברה נמנע , לפיה סיכויי הזכייה של החברה בערעור הינם גבוהים ביותר, המשפטיים

  .2010מלכלול הפרשה בטיוטת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 
  
 החברה הקימה שתי אסדות. בהפקת גז טבעי ממימי הים האדום, בין היתר, החברה עוסקת  .3

על . נתה להקים שלוש אסדות קידוח נוספות בעתיד באזור זהקידוח מול חופי אילת ובכוו
בעיתונות (החברה הצהירה בעבר , אף שאין זה מחובתה מכוח חוק או הסכם כלשהו

כי היא רואה עצמה מחויבת לשיקום שוניות האלמוגים ) ובדיווחי החברה בבורסה
תה לשיקום החברה הוכיחה בעבר את מחויבו. שתיהרסנה כתוצאה מהקמת אסדות הקידוח

ח " ש100,000של ) ערך נוכחי(לאור אומדן .  באתרי קידוח אחרים בהם פעלההסביבה
חשב החברה כלל הפרשה בסכום של , )בגין כל אסדת קידוח(לשיקום כל שונית אלמוגים 

  .2010ח בטיוטת הדוחות הכספיים של החברה לשנת " ש500,000
  
ידי אחד מלקוחותיה בטענה כי רכש מוצר דרישה אצל החברה על  התקבלה 20.12.10ביום   .4

החברה החליטה כי תיענה בתוך פחות מחודש . ח" ש1,500 סכום הפיצוי הנדרש הוא .פגום
במקרה של מוצר , על פי הסכם שקיים בין החברה לבין ספק המוצרים שלה. לדרישת הלקוח

וי תקורות לכיס (10%פגום הספק מחויב לשפות את החברה בסכום הפיצוי ללקוח בתוספת 
המקרה אינו מעורר כל מחלוקת , לדעת יועציה המשפטיים של החברה). בהן נושאת החברה

 של החברה חשב החברה כלל בטיוטת הדוחות הכספיים. וקבלת השיפוי הינה ודאית למעשה
) בצד הנכסים" (נטו"והציגם , ח" ש1,650ח ונכס שיפוי בגובה " ש1,500הפרשה בגובה 

  .ח" ש150בסכום של 
  
 ברמת החייל בתל אביב משרדים) בחכירה תפעולית( שוכרת החברה 1.7.01החל מיום   .5

 של כל 1.7דמי השכירות משולמים מראש ביום (ח לשנה " ש300,000תמורת דמי שכירות של 
כאשר החברה , 30.6.14הסכם השכירות הינו בתוקף עד ).  החודשים הבאים12שנה בעד 

ומבלי (ח " ש750,000כנגד תשלום חד פעמי של , ת בכל עתיכולה להודיע על הפסקת השכירו
החברה אינה רשאית להשכיר את ). שמושבים לה תשלומים קודמים כלשהם שכבר שולמו

 החליט דירקטוריון החברה על העתקת משרדי 15.11.10 ביום . המשרדים בשכירות משנה
חשב .  ברמת החייל פינתה החברה את המשרדים30.12.10החברה להרצלייה פיתוח וביום 

אך נמנע מלהכיר בהפרשה בטיוטת , "הוצאות שכירות מראש"החברה גרע את הנכס של 
,  בדיקה כלכלית שערך ולפיה פעילות החברהלאור, 2010הדוחות הכספיים של החברה לשנת 



  2010 סתיו מועד -" חשבונאות פיננסית מתקדמת"שאלון הבחינה ופתרונו בנושא 

  
 חשבון רואי למועצת מורותש הזכויות כל© 

11

 המשרדים הנטושים ברמת בגין" (הכפולים"אף לאחר הבאה בחשבון של תשלומי השכירות 
  .צפויה להניב תזרים מזומנים חיובי, )שרדים החדשים בהרצלייה פיתוח מזההחייל ובגין המ

  
 לעיון לרואי 2010חשב החברה העביר את טיוטת הדוחות הכספיים של החברה לשנת   

  .החשבון של החברה
שיעור .  של השנה העוקבת31.3החברה מפרסמת את דוחותיה הכספיים לכל שנה ביום   

  . לשנה10%הינו ) ל המקרים הרלבנטייםלכ(של החברה ההיוון המתאים 
  
  

  :נדרש
  

נדרשים רואי החשבון של החברה לערוך בטיוטת הדוחות , אם בכלל, להסביר אילו תיקונים
כדי שדוחות החברה יהיו ערוכים ,  כפי שנמסרו לו על ידי החשב2010הכספיים של החברה לשנת 

  .(IFRS) בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 
 
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

  'סוף חלק א
  

  
  !ב ה צ ל ח ה   
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  50% - 'בחלק 

  

  
  

  )ירוקהבמחברת ( 18%  - 4' מסשאלה 
  

העוסקת במכירת , ")החברה: "להלן(מ "להלן נתונים מתוך מאזני הבוחן של חברת סיגל בע

  : ולרבעון השני של אותה השנה2010 לרבעון הראשון של שנת (commodities)סחורות 
  

  )ח"באלפי ש (2010 - 2בעון ר  )ח"אלפי שב (2010 -1רבעון   

  300,000  200,000  הכנסות

  150,000  150,000  קניות

  10,000  10,000  פ"הוצאות מו

  20,000  20,000  הוצאות מכירה ושיווק

  30,000  40,000  הוצאות הנהלה וכלליות

  
  : הובאו בחשבון במאזני הבוחן האמורים לעילטרםהנתונים המפורטים להלן 

  

  ):ח"באלפי ש( של החברה (commodities)ווי בבורסת הסחורות של מלאי הסחורות הש  .1
  

  הערות  שווי שוק  עלות  תאריך

 נמכר 2010במהלך חודש ינואר   15,000  20,000  31.12.09
  ח" אלפי ש18,000המלאי תמורת 

 2010המלאי נמכר בחודש מאי   30,000  30,000  31.3.10
  ח" אלפי ש25,000תמורת 

 נמכר 2010במהלך חודש יולי   45,000  40,000  30.6.10
  ח" אלפי ש35,000המלאי תמורת 

  
 בגין ההכנסות השנתיות של החברה 5%ל החברה זכאי לבונוס שנתי בשיעור של "מנכ  .2

 בגין ההכנסות 10%ח ובשיעור של " אלפי ש1,000,000ח ועד " אלפי ש500,000העולות על 
  .ח" אלפי ש1,000,000החברה העולות על השנתיות של 

  
דירקטוריון החברה החליט . ל החברה על התפטרותו במפתיע" הודיע סמנכ15.4.10ביום   .3

  .2010ח בגין עבודתו בשנת " אלפי ש10,000ל בסך של "לאשר בונוס מיוחד לסמנכ
  
אחד הלקוחות של החברה אשר היה בקשיים במשך תקופה ארוכה פשט רגל בתחילת חודש   .4

  . החברה בדעה שהיא לא תוכל לגבות את חוב הלקוח, קבות ההכרזהבע. 2010אפריל 
אחרי הכרה בירידת (ח " אלפי ש5,000- יתרת חוב הלקוח בספרים הסתכמה ב31.3.10ביום   

  ).ח" אלפי ש4,000ערך בסך של 



  2010 סתיו מועד -" חשבונאות פיננסית מתקדמת"שאלון הבחינה ופתרונו בנושא 

  
 חשבון רואי למועצת מורותש הזכויות כל© 

13

  
הפיתוח הסתיים ביום . החברה פיתחה תוכנה ייחודית המשמשת לצורך ניהול מכירותיה  .5

באותו מועד . ח" אלפי ש40,000- התוכנה בספרים באותו יום הסתכמה ב ועלות31.3.09
  שנים וכן שיש להפחית את התוכנה לפי3 שאורך החיים של התוכנה הוא החברה העריכה

לאחר פרסום  (2010במהלך הרבעון השני של שנת . שיטת סכום ספרות הרבעונים היורד
קבות הניסיון שנצבר עם השימוש בע, )2010הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 

 5החברה העריכה מחדש את אורך החיים של התוכנה והגיעה למסקנה כי הוא , בתוכנה
החברה הגיעה למסקנה כי יש להפחית את התוכנה לפי , כמו כן). ממועד סיום הפיתוח(שנים 

ן בגין התוכנה טרם נכללה במאזני הבוחהפחתה כלשהי , למען הבהירות(שיטת הקו הישר 
  ).של החברה

  
 בגינו לא יצרה החברה מסים ,ח" אלפי ש100,000לחברה הפסד מועבר לצרכי מס בסך   .6

  ). החברה לא צפתה כי תהא לה הכנסה חייבת לצורך מס31.12.09עד וכולל יום (נדחים 
  
בשל התחרותיות (צפי החברה ביחס להכנסות ולהכנסה החייבת לצורך מס בתקופות הבאות   .7

בשל ; לא ניתן לבסס תחזית מעבר לארבעה רבעונים מראש, ק בו פועלת החברההגבוהה בשו
  ;) כי ההכנסות וההכנסה החייבת יתפלגו באופן אחידהנחת הבסיס היא, היעדר עונתיות

  

סך הכנסות בארבעת   תאריך
  הרבעונים העוקבים 

  )ח"באלפי ש(

סך הכנסה חייבת לצורכי מס 
בארבעת הרבעונים העוקבים 

  )ח"באלפי ש(

31.3.10  800,000  65,667  

30.6.10  1,400,000  200,000  

  
  .הרווח החשבונאי של החברה זהה להכנסה החייבת לצורכי מס  .8
  
  .25% שיעור המס החל על החברה הוא  .9
  
  . יום לאחר תום תקופת הדיווח30) שנתיים ורבעוניים(החברה מפרסמת דוחות כספיים   .10
  
  

  :נדרש
  

סד לתקופות ביניים של שלושה חודשים ושל שישה חודשים שהסתיימו ביום להציג דוחות רווח והפ
30.6.10.  

  
  .יש לצרף חישובי עזר מלאים ומפורטים
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  )ורודהבמחברת ( 22%  - 5' מסשאלה 
  
ביום הקמתה הקימה החברה  1.1.07הוקמה ביום ") החברה"הלן ל (מ"חברת המתגמלים בע  .1

 מהון המניות של חברת 75%- החברה מחזיקה ב.מ"מפנקים בעחברת העם משקיע נוסף את 
  .מ"המפנקים בע

  
  :1.1.10להלן נתונים לגבי מצבת כוח אדם בכל אחת מהחברות ביום   .2

    

  מ"המפנקים בע  מ"המתגמלים בע  סוג עובדים

  2  10  עובדים בכירים

    25  עובדי דרג ביניים

    100  עובדים זוטרים

  
  : תכניות תגמול לעובדיה3חברה  העניקה ה1.1.10ביום   .3
  

 כתבי אופציה 1,500 כל אחד מהעובדים הבכירים של החברה יקבל – תכנית לבכירים  .א  
 31בימים )  הבשלהבכל כתבי אופציה 500 ( מנות שוות3-אשר יבשילו ב, 'סדרה א

וזאת בתנאי שימשיך לעבוד בחברה , 2012- ו2011, 2010בדצמבר בכל אחת מהשנים 
 1ניתן למימוש למניה רגילה אחת בת ' כל כתב אופציה סדרה א. ההבשלהעד לימי 

 5תמורת תוספת מימוש לא צמודה בסך , תוך שנה מיום הבשלתו, ח של החברה"ש
הארכת תקופת ההבשלה של כתב אופציה , בכל נקודת זמן, לפי מעריכי שווי. ח"ש

כתב אופציה שמבשיל שווי , לדוגמה(ח " ש2-בשנה אחת מגדילה את שוויו ב' סדרה א
  ).31.12.10ח משווי כתב אופציה שמבשיל בתאריך " ש2- גבוה ב31.12.11בתאריך 

 15תמורת ) במועד הבשלתן(לחברה שמורה הזכות לפרוע כל אחת מהמנות במזומן     
והעובדים הזכאים , החברה לא השתמשה בזכות זו, בפועל. ח בגין כל כתב אופציה"ש

החברה לא נהגה . מימשו את זכותם ביום האחרון למימושקיבלו את כתבי האופציה ו
  .בעבר להשתמש בזכותה לפרוע תכניות תשלום מבוסס מניות במזומן

  
 להעניק לכל מ"חברת המפנקים בעהחליטה , במטרה לפצות את עובדיה הבכירים    

 ,מ"בעחברת המתגמלים  זכויות לעליית ערך מניות 1,000, 1.1.10ביום , אחד מהם
ובתנאי שהעובד ימשיך לעבוד בחברת , 31.12.11 ביום נטו במניותלקנה אשר תסו

מ " בעהמפנקיםתרכוש חברת , לצורך סילוק התכנית. מ באותו המועד"המפנקים בע
מ לא לקחה חלק "חברת המתגמלים בע.  בשוק החופשי המניות הנדרשתאת כמות

  .מ" בעהמפנקיםבתגמול עובדי חברת 
  

 מניות 500 דרג הביניים של החברה יקבל כל אחד מעובדי – ייםתכנית לעובדי דרג בינ  .ב  
ובתנאי שמחיר המניה יגיע ,  שנים3בתנאי שימשיך לעבוד בחברה במשך , של החברה

תינתן , במועד הסילוק, כמו כן). 20%-תנאי המקטין את שווי המניות ב(ח " ש20-ל
  .ן מערכ70%זכות לעובדי החברה לפרוע את המניות במזומן תמורת 

  
 כתבי אופציה 200 כל אחד מעובדי החברה הזוטרים יקבל – תכנית לעובדים זוטרים  .ג  

ובתנאי שהרווח השנתי ,  שנים5בתנאי שימשיך לעבוד בחברה במשך , 'סדרה ב
לפני רישום הוצאות בגין תשלום , המאוחד הממוצע של החברה בתקופת ההבשלה

 ניתן למימוש למניה' ופציה סדרה בכל כתב א. ח" ש100,000-יסתכם ב, מבוסס מניות
תמורת תוספת מימוש לא , תוך שנה מיום הבשלתו, ח של החברה" ש1רגילה אחת בת 
אשר מתירות , תכנית תגמול זו מוכרת על ידי רשויות המס. ח" ש1צמודה בסך 

בגובה הערך הפנימי של , הוצאות לחברה בעת מכירת מניות על ידי העובדים
. שינוי התכנית על 1.1.11החליטה החברה ביום , ד העובדיםבשל לחץ מצ. האופציה
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ותקופת המימוש , )31.12.14במקום  (31.12.12מועד ההבשלה יחול ביום , בשל כך
דבר שהביא לגידול בשווי ההוגן של כל ,  שנים לאחר מועד ההבשלה4-תוארך ל
  .ח" ש2.5-אופציה ב

 ניתן יהיה להשיג את יעד הרווח לא צפתה החברה כי, 2010לאחר הרווח הנמוך בשנת     
 החברה צופה כי תצליח להשיג 2011החל משנת , עם זאת. ח" ש100,000הממוצע של 

  .'את היעד הנדרש והעובדים יהיו זכאים לקבל את כתבי אופציה סדרה ב
  
  :להלן נתונים לגבי השווי ההוגן של המכשירים השונים  .4
   

מניית חברת   
  -המתגמלים 

  ח ערך " ש1 
  (*)וב נק

כתב אופציה 
מניה (' סדרה א

  המבשילה
  )31.12.10-ב

זכות לעליית ערך 
מניית חברת 
  -המתגמלים 

  ח ערך נקוב" ש1 

  כתב אופציה
  'סדרה ב

1.1.10  10  10  4    10    

31.12.10  13  12  5    13  

31.12.11  16  ?  ?    16(**)   

31.12.12  19  -  -    17(**)   

  
מ כי מחיר היעד של המניה "ת המתגמלים בעהנהלת חבר צפתה 2010-2011בשנים   (*)

- מחיר המניה לא הגיע ל,  התקופותכל לאורך ,בפועל. ח" ש21 יהיה 2012לתום שנת 
  .ח" ש20

  
  .לעיל. ג.3שווי האופציה לאחר שינוי תנאים כאמור בסעיף   (**)

  
  :מ"להלן נתונים לגבי מספר העובדים אשר צפויים להמשיך לעבוד בחברת המתגמלים בע  .5
  

       צפי                  
  

  לתאריך
  תאריך חתך

31.12.2010  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2013 –  
  

31.12.2014  

          עובדים בכירים

  -  )צפי (9  )צפי (9  )בפועל (10  31.12.10צפי נכון ליום 

  -  )צפי (9  )בפועל (10  -  31.12.11צפי נכון ליום 

  -  )פועלב (9  -  -  31.12.12צפי נכון ליום 

  
  עובדי דרג הביניים

        

  -  )צפי (20  )צפי (21  )בפועל (23  31.12.10צפי נכון ליום 

  -  )צפי (18  )בפועל (20  -  31.12.11צפי נכון ליום 

  -  )בפועל (18  -  -  31.12.12צפי נכון ליום 

  
  עובדים זוטרים

        

  )צפי (60  )צפי (70  )צפי (80  )בפועל (90  31.12.10צפי נכון ליום 

  -  )צפי (70  )בפועל (80  -  31.12.11צפי נכון ליום 

  -  )בפועל (77  -  -  31.12.12צפי נכון ליום 

  
  .מ" בעהמפנקיםאין צפי לפרישת עובדי חברת   (*)
  
רשויות המס אינן מכירות , למעט התכנית לעובדים הזוטרים. 25%שיעור מס חברות הוא   .6

  .בהוצאות בגין תשלום מבוסס מניות
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  :נדרש

  

  . תשלום מבוסס מניות-   IFRS 2בפתרון השאלה יש להתבסס על הוראות 
  
 בגין תכנית תשלום מ" בספרי חברת המפנקים בע2010-2011לרשום פקודות יומן בשנים   .1

  .מ" בעהמפנקיםמבוסס מניות אשר הוענקה לעובדיה הבכירים של חברת 
  
מ בגין "ם של חברת המתגמלים בע בספרים המאוחדי2010-2012לרשום פקודות יומן בשנים   .2

 המפנקיםמ וחברת "כל תכניות תשלום מבוסס מניות אשר העניקו חברת המתגמלים בע
  .מ לעובדיהן"בע

  
התחייבויות ומסים נדחים בדוחות הכספיים המאוחדים של חברת , להציג יתרות קרן הון  .3

בעות מכל תכניות יתרות הנו (31.12.12- ו31.12.11, 31.12.10מ לימים "המתגמלים בע
מ " בעמ וחברת המפנקים"תשלום מבוסס מניות אשר העניקו חברת המתגמלים בע

  ).לעובדיהן
  

  
  )המכתובמחברת ( 10%  - 6' מסאלה ש
  

" אריגו" ממניות חברת 60%") החברה: "להלן" (שופרא דשופרא" רכשה חברת 2010בתחילת שנת 
, הערכת שווי לפי מכפיל רווח נקי של שבע" אריגו"מחיר הרכישה שיקף ל. ח" ש12,600,000תמות 

  .המקובל בענף
  

ניתן להניח כי כל . ח" ש5,000,000  היה31.12.09הונה העצמי של חברת אריגו שנכלל במאזנה ליום 
  . נכללו לפי שוויים ההוגן31.12.09ליום " אריגו"הנכסים וההתחייבויות במאזן 

  
ת בקרבת תחנת הרכבת המרכזית של רומא הינה הבעלים של מסעדה איטלקית עממי" אריגו"

רוב רובן של הכנסותיה של המסעדה נובע מתיירים מזדמנים המקדימים . 1948הפועלת מאז שנת 
ומנהלי חברת שופרא ,  הכנסותיה של המסעדה בשנים האחרונות היו יציבות. להגיע לתחנת הרכבת

תשיג החברה , חנת הרכבתדשופרא סבורים כי בשל מיקומה הגיאוגרפי של המסעדה בקרבת ת
  . ורווחים דומים לאלו שהושגו בשנים קודמותבשנים הפעילות הבאות הכנסות

  
 את עודף עלות הרכישה על 31.3.10בקרב מנהלי החברה נתגלע ויכוח כיצד יש לייחס במאזנה ליום 

  :השווי המאזני
  
  .חשב  החברה סבור שיש לראות במלוא הסכום מוניטין  )1
  
 של החברה סבור שיש לייחס חלק מהותי מההפרש לשני נכסים בלתי מנהל הכספים  )2

  :מוחשיים
  ;תזרים המזומנים הצפוי מקשרי הלקוחות הקיימים  .א  
  .1948שם המסעדה שנשמר מאז שנת   .ב  

  
  .ל החברה ציין כי אינו רואה כל חשיבות בשאלת הקצאת עודף העלות"מנכ  )3
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  :נדרש
  
  .ת במקרה שלפנינו את עודף עלות הרכישהלהסביר כיצד לדעתכם יש להקצו  .א
  
להסביר מה תהיינה ההשלכות של הקצאת עודף העלות על הדוחות הכספיים של השנים   .ב

  .לפי כל אחת משתי החלופות שהוצעו, הבאות
  
והצגתה בדוח הביניים לרבעון הראשון של , הניחו עתה כי לאחר רישום ההשקעה בספרים  .ג

 2010בסוף חודש יוני " אריגו"חילקה , )2010בסוף חודש מאי שפורסם לציבור  (2010שנת 
בששת החודשים " אריגו"הרווח הנקי שהשיגה . ח" ש3,000,000דיבידנד בסכום של 

  .ח" ש1,000,000 היה 2010הראשונים של שנת 
לחלוקת , "אריגו"יש לתת ביטוי בהקצאת עודף עלות הרכישה של , אם בכלל, כיצד  

  ?ל"הדיבידנד הנ
  
כי במהלך הרבעון השלישי של שנת , הניחו עתה בנוסף לכל הנתונים הקודמים שפורטו לעיל  .ד

 פסק בית המשפט ברומא כי על החברה לפצות לקוחות שלקו בהרעלת קיבה לאחר 2010
 ניתן מ על הרכישה"במהלך המו. ח" ש2,000,000בסכום של , 2009שסעדו במסעדה בקיץ 

הניחה כי מדובר בתביעה ,  בעצת יועציה המשפטיים,אלא שהחברה, גילוי מלא לתביעה
  .קנטרנית שהסיכוי להפסיד בגינה הינו קלוש

לפסק הדין , "אריגו"יש לתת ביטוי בהקצאת עודף עלות הרכישה של , אם בכלל, כיצד  
  ).יש להתעלם מהשלכות המיסוי(? ל"בתביעה הנ

  
  .יש לנמק בקצרה את תשובתכם לכל אחד מחלקי השאלה

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  'בסוף חלק 
  

  

  

  

  !ב ה צ ל ח ה   
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  'חלק א
  

  

   %23 - 1' פתרון שאלה מס
  

 Purchase Price Allocationחישוב סכומי המוניטין ועודפי עלות   .א
  31.12.2009מ ליום "מאוחד של חברת תומר בעהבמאזן  

  
   32, 41, 42 סעיפים, השקעה בחברת רון

   IFRS3 (R) -ל
  
  

172,000   )1(  

      :תפחו
  שווי הוגן של הנכסים נטו במועד

  31.3.2009 –רכישת השליטה 
    

       )2(      47,000  נכסים מוחשיים
  )3(      40,000  עודפי עלות

    87,000  
  85,000    מוניטין

  
  ההשקעה בחברת רון  )1(
  

  104,000-*)17,600  86,400  48%התשלום תמורת 
      

  33,000  22% –בורסה של ההשקעה שווי 

%48

%22
x 

2.1

400,86
   

      
  p.58 IFRS3 (R)  7,600  תמורה תלויה

     
  45,000  שווי זכויות שאינן מקנות שליטה

%48

%30
x 

2.1

400,86
 

  172,000    
  
, י בחברהל החברה ובעל שליטה עיקרי בה בעד שירות עתיד" מנכ–הסכום ששולם לאלון   *)

  .IFRS3 (R)  - ל51-52ראה סעיפים 
  
   נתון,נכסים מוחשיים  )2(
  

  200    הון מניות רגילות  
  6,800       פרמיה  
  40,000      עודפים  
          47,000  
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  ישוב עודפי עלותח  )3(
  
  יתרה  הפחתה  יתרה  הפחתה  יתרה  

  31.12.10  2010  31.12.09  2009  31.3.09  פרטים
  4,500 3,900  8,400  3,600  12,000  )א(קשרי לקוחות  
  12,500  2,000  14,500  1,500  16,000  )ב(טכנולוגיה        

  8,000  - 0 -  8,000  - 0 -  8,000  מחקר ופיתוח בתהליך
  2,250  1,000  3,250  750  4,000  )ג(רכוש קבוע      

  40,000  5,850  34,150  6,900  27,250  
             *)15% -מסים נדחים 

  )4,088(  1,035  )5,122(  878  )6,000(  התחייבות
  4,088  )1,035(  5,122  )878(  6,000  נכס
  40,000  5,850  34,150  6,900  27,250  
  

   מסים על הכנסה– IAS12 - ל28ראה סעיף   *)
  .ים נדחיםסיצירת נכס מס בגין הפסדים להעברה עד גובה ההתחייבות למ  

  
  הפחתת קשרי לקוחות  )א(
  

  3,600)  =  1+2+3+4  /  (0.75 x 4 x 12,000      -  2009  
  

  3,900)  =  1+2+3+4  /  ()0.75 x 3 + 0.25 x 4( x 12,000  -  2010  
  
  
  הפחתת טכנולוגיה  )ב(
  

  1,500  =  8 / 0.75 x 16,000  -  2009  
  

  2,000  =  1/8  x  16,000      -   2010  
  
  
  פחת רכוש קבוע  )ג(
  

  750  =  4 / 0.75 x 4,000  -  2009  
  

  1,000  =  1/4  x  4,000   -  2010  
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  מ"חישוב סכומי העודפים במאזן מאוחד של חברת תומר בע  .ב

  31.12.09ליום   
  

  )1(  200,000  רווח חברת תומר
  )2(  10,000  1.4-31.12.09רווח חברת רון לתקופה 

  )3(  12,000  רווח  מהתאמת ההשקעה הקודמת לשווי הוגן
  )4(  1,000   השליטהחלק ברווחי חברת רון לפני השגת

  )1(  )8,000(  עלויות הקשורות לרכישת ההשקעה בחברת רון
  )5(  )5,850(  :הפחתת עודפי עלות

  )6(  )4,400(  התמורה הנוספת לאלון
  )7(  )1,000(  תמורה תלויה

  203,750    
  )8(  )1,245(  חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה

  202,505    
  
  נתון  )1(
  
  :31.12.2009-1.4קופה רווח חברת רון לת  )2(
  

      :יתרת עודפים  
  31.12.09        50,000  
  31.3.09        40,000  
  10,000  31.12.09-1.4רווח לתקופה   

  
    

    רווח מהתאמת ההשקעה הקודמת לשווי הוגן  )3(
        
  שווי בורסה   

33,000   
%48

%22
  x 

%120

600,1700,104 −
  

  תוןנ  21,000  שווי מאזני  
  ת ההשקעה הקודמתרווח מהתאמ  

  לשווי הוגן
  

12,000  
  

        
    חלק ברווח חברת רון לפני השגת השליטה  )4(

  נתון  21,000  31.3.09- שווי מאזני ב  
  נתון  20,000  1.1.07- עלות השקעה ב  
    1,000  חלק ברווח חברת רון לפני השגת השליטה  
        
        
      הפחתת עודפי עלות  )5(

      לעיל) 3(.א, "שוב עודפי עלותחי"ראה   
        
      התמורה הנוספת לאלון  )6(

  
  4,400  =  

12

9
 x  

3

600,17
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      תמורה תלויה  )7(

      :שווי הוגן  
  נתון  8,600    31.12.09    
  נתון  7,600  31.3.09    
    1,000  תמורה תלויה  
        
        
      כויות שאינן מקנות שליטהחלק הז  )8(

  לעיל) 2(ראה   10,000  1.4-31.12.09רווח חברת רון לתקופה   
  לעיל) 5(ראה   5,850   הפחתת עודפי עלות– פחות  
    4,150    
  x 4,150 %30  =   1,245  חלק זכויות שאינן מקנות שליטה  
  
  
  31.12.2010מ ליום "מאזן מאוחד של חברת תומר בע  .ג
  

חברת   פרטים
  מרתו

חברת 
  רון

באו  פעילות איחוד  ה"ס
  ר

  מאוחד

      זכות  חובה        
  77,000        77,000  27,000  50,000  מזומנים

  97,333  )1(    7,333  90,000  30,000  60,000  לקוחות וחייבים
        7,500        

  8,100  )2(    600        מסים נדחים
  117,600  )3(  2,400    120,000  30,000  90,000  מלאי

          17,600  )4(    
  --"--  )4(  119,400  5,000  132,000    132,000  השקעה בחברת רון

  20,250  )5(    2,250  18,000  10,0000  8,000  נטו, רכוש קבוע
  25,000  )6(    25,000        נכסים לא מוחשיים

  85,000  )7(    85,000        מוניטין
  )15,000(        )15,000(  )15,000(    זכאים
  )88,000(        )88,000(  )8,000(  )80,000(  ספקים

  )100(      200  )300(  )200(  )100(  הון מניות רגילות
  )29,900(      6,800  )36,700(  )6,800(  )29,900(  פרמיה על מניות

 זכויות שאינן
  מקנות שליטה

        
540  

  
51,525  

  
)8(  

  
)50,985(  

          5,000  )4(    
  )298246,(  )9(  11,298  67,000  )297,000(  )67,000(  )230,000(  עודפים

  --"--  --"--  --"--  207,223  207,223    --"--  
  
  לקוחות וחייבים  )1(
  

    17,600   אלון-ל "התשלום למנכ
  )5,867(  2010ל לשנת " מהסכום הנ1/3

3

600,17
  

  
  2009ל בגין שנת "חלק מהסכום הנ

)4,400(   =
12

9
  x  

3

600,17
  

  ,3337    
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  מסים נדחים  )2(
  

  נכס מס לפי תחזית ניצול הפסדים  
  

  R 3IFRS    7,500  =  %15  x  50,000 45ראה סעיף , 31.12.11עד   
  

   המס המתייחס לרווח שטרם מומש  
  )upstream(  600  =  %25(*  x  %60 x) 2,000 – 6,000( רון לתומר י"ע  מלאיבגין מכירת  

  
  .25% תומר הוא –שת שעור המס של החברה הרוכ  *)  

  
  
  מלאי  )3(
  

  –חברתיות -רווח שטרם מומש ממכירות בין  
  )2,000 – 6,000 (x %60 = )2,400(        מכירות רון לתומר   

  
  
  השקעה בחברת רון  )4(
  

  )17,600(  - בחברת רון %48 אלון הכלול בעלות הרכישה של –ל "התשלום למנכ  
  

  נתון    )8,000(  הקשורות לרכישה נזקפות כהוצאהעלויות 
  לעיל) 3 (.בראה     12,000  רווח משערוך ההשקעה
  4)ב(ראה     1,000   לפני השגת השליטהחלק ברווחי חברת רון

  5,000    
  )119,400(    איפוס יתרת ההשקעה לצרכי איחוד

  
  
  רכוש קבוע נטו  )5(
  

  .לעיל) 3 (.אראה חישוב עודפי עלות   
  
  
  נכסים לא מוחשיים  )6(
  

  .לעיל) 3 (.א, פי עלותראה חישוב עוד  
  

    12,500  טכנולוגיה
    8,000  מחקר ופיתוח בתהליך

    4,500  קשרי לקוחות
  25,000    

  
  
  . לעיל.אראה חישוב מוניטין ועודפי עלות , מוניטין  )7(
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  זכויות שאינן מקנות שליטה  )8(
  

  במועד הרכישה  31.3.09
45,000 = 

%48

%30
x 

2.1

400,86
  

      
  )x) 40,000 – 50,000 30% = 3,000  חלק בגידול העודפים  1.4-31.12.09

  x 5,850 %30  =  )1,755(  חלק בהפחתת עודפי עלות  
  46,245  יתרה  31.12.09

  4,740   להלן.דראה , חלק ברווח  2010
  859,50  יתרה  31.12.10

  
  
  עודפים  )9(
  

  חלק בעלי זכויות שאינן מקנות
  ח שטרם מומששליטה ברוו

  
540 = 30% x] 600 – )2,000 – 6,000 (x 60%  

    2010תאום לרווח והפסד לשנת 
1,533  

  ראה דוח רווח והפסד
  להלן) 5(.ד

  29,073    
      :פחות

  ראה חישוב עודפי עלות  5,850  2009הפחתת עודפי עלות בשנת 
  לעיל) 3(.א

  8,600 – 7,600=   1,000  השינוי בתמורה תלויה
      

  יחסי של התשלום לאלוןחלק 
  1.4-31.12.09בתקופה 

4,400   =
12

9
 x  

3

600,17
  

      
      :חלק בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  *x 4,150 30%=   1,245  2009הגידול בנכסים נטו בשנת 
  x 17,600 30%=   5,280  בתשלום לאלון

  17,775    
  11,298    
  
  )8(.ב   *
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  31.12.10- דוח רווח והפסד מאוחד של חברת תומר לשנה שנסתיימה ב  .ד
  

חברת   פרטים
  תומר

  מאוחד  באור  פעילות איחוד  ה"ס  חברת רון

      זכות  חובה        
  294,000  )1(    6,000  300,000  200,000  100,000  מכירות

  )129,400(  )2(  3,600  3,000  )130,000(  )100,000(  )30,000(  עלות המכירות
הוצאות הנהלה 

  וכלליות
  
)10,000(  

  
)30,000(  

  
)40,000(  

  
1,167  

    
)3(  

  
)41,167(  

הוצאות מחקר 
  ופיתוח

  
)15,000(  

  
)30,000(  

  
)45,000(  

        
)45,000(  

הוצאות מכירה 
  ושיווק

  
)5,000(  

  
)20,000(  

  
)25,000(  

  
  

      
)25,000(  

  
  הוצאות מסים

  
)10,000(  

  
)3,000(  

  
)13,000(  

  7,500  
600  

)4(  
)4(  

  
)4,900(  

        10,167  11,700      
  30,000  17,000  47,000    1,533  )5(  48,533  

מיוחס לזכויות 
שאינן מקנות 

  שליטה

        
  

5,280  

  
  

540  

    
  
)4,740(  

מיוחס לבעלי מניות 
  מ"תומר בע

              
43,793  

  
      חברתיות-בין מכירות  )1(

  נתון  6,000  מכירות רימון לתומר  
        
      ת המכירותעלו  )2(

החלק שטרם , עלות מכירות בין  חברתיות  
  נמכר ללקוחות חיצוניים

  
3,600  

  
60% x 6,000  

  :הפחתת עודפי עלות  
  טכנולוגיה  

  
)2,000(  

  

    )1,000(  רכוש קבוע    
    )3,000(    
      הוצאות הנהלה וכלליות  )3(

    8,600  31.12.09תמורה תלויה ליום   
  )5,867(  חלק יחסי מהתשלום לאלון  

3

600,17
  

    )3,900(  הפחתת קשרי לקוחות  
  לעיל) א)(3(אראה   )1,167(    
        
      הוצאות מסים על הכנסה  )4(

      הנכס מסים נדחים בגין הפסדים להעבר  
  IFRS3 R 7,500  15% x 50,000 - ל45ראה סעיף   
  x 60% x 4,000  25%  600  נכס מסים נדחים בגין רווח שטרם מומש  
        
      פעולות איחוד בדוח רווח והפסד  )5(

      10,167      חובה  
      )11,700(      זכות  
      )1,533(      נטו  
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3IFRS  -צירופי עסקים   
  

  ומדידתם, הכרה במוניטין או ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי
  
  :להלן) ב(על פני ) א(הרוכש יכיר במוניטין למועד הרכישה שימדד כעודף של   .32
  
  :הסכום הכולל של  )א(
  

  )i(  אשר בדרך כלל דורש שווי הוגן , שנמדדת בהתאם לתקן זה, ההתמורה שהועבר
  ;)37ראה סעיף (למועד הרכישה 

 
 )ii(  שנמדדות בהתאם לתקן זה, הסכום של זכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בנרכש ;

  ושל
  

  )iii(   בצירוף עסקים שהושג בשלבים) השווי ההוגן למועד , )42- ו41ראה סעיפים
  . בנרכש שהוחזקה קודם לכן על ידי הרוכשהזכות ההוניתהרכישה של 

  
הסכום נטו למועד הרכישה של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות   )ב(

  .שנמדד בהתאם לתקן זה, שניטלו
  

  צירוף עסקים שהושג בשלבים
  
. חזיק זכות הונית מייד לפני מועד הרכישהלפעמים רוכש משיג שליטה על נרכש שבו הוא ה  .41

ישות א מחזיקה זכויות הוניות שאינן מקנות שליטה , x 20 1 בדצמבר 31ביום , לדוגמה
 אחוזים 40ישות א רוכשת זכויות נוספות בשיעור , במועד זה.  אחוזים בישות ב35בשיעור 
 כזו כאל צירוף תקן זה מתייחס לעסקה. אשר מעניקות לה שליטה על ישות ב, בישות ב

  .(step acquisition)אשר לפעמים מכונה גם רכישה בשלבים , עסקים שהושג בשלבים
  
הרוכש ימדוד מחדש את הזכות ההונית שהוא החזיק לפני , בצירוף עסקים שהושג בשלבים  .42

, ויכיר ברווח או בהפסד שנוצר כתוצאה מכך, כן בנרכש בשווי ההוגן שלה במועד הרכישה
יתכן שהרוכש הכיר בשינויים בערך של , בתקופות דיווח קודמות. ברווח או הפסד, אם נוצר

משום שההשקעה סווגה כזמינה , לדוגמה( הזכות ההונית שלו בנרכש ברווח כולל אחר
הסכום שהוכר ברווח כולל אחר יוכר לפי אותו בסיס כפי שהיה נדרש , במצב זה). למכירה

  .ההונית שהחזיק לפני כןאם הרוכש היה מממש ישירות את הזכות 
  

  תקופת מדידה
  
אם הטיפול החשבונאי הראשוני בצירוף עסקים לא הושלם עד סוף תקופת הדיווח שבה   .45

הרוכש ידווח בדוחותיו הכספיים סכומים ארעיים בגין הפריטים , צירוף העסקים אירע
פרע הרוכש יתאם למ, במהלך תקופת המדידה. שלגביהם לא הושלם הטיפול החשבונאי

את הסכומים הארעיים שהוכרו במועד הרכישה כדי לשקף מידע חדש שהושג לגבי עובדות 
 היו משפיעות על המדידה ,אם היו ידועות, ואשר, ונסיבות שהיו קיימות במועד הרכישה

הרוכש יכיר גם בנכסים או , במהלך תקופת המדידה. של הסכומים שהוכרו לאותו מועד
ג מידע חדש לגבי עובדות ונסיבות שהיו קיימות למועד מושאם , בהתחייבויות נוספים

היו גורמות להכרה באותם נכסים ובאותן התחייבויות , אם היו ידועות, ואשר, הרכישה
תקופת המדידה מסתיימת מיד כאשר הרוכש מקבל את המידע שהוא חיפש . לאותו מועד

.  נוסף אינו בר השגהאו לומד שמידע, לגבי עובדות ונסיבות שהיו קיימות במועד הרכישה
  .תקופת המדידה לא תעלה על שנה אחת ממועד הרכישה, אולם
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  קביעה מה מהווה חלק מעסקת צירוף העסקים
  
יתכן שבין הרוכש לבין הנרכש היו קיימים יחסים או הסדר אחר קודמים לפני שהחל   .51

 שהוא ,או יתכן שבמהלך המשא ומתן הם נכנסו להסדר, המשא ומתן על צירוף העסקים
הרוכש יזהה סכומים כלשהם שאינם חלק , בכל אחד מהמצבים. נפרד מצירוף העסקים

כלומר סכומים ,  בצירוף העסקיםהחליפו) או בעליו הקודמים(ממה שהרוכש והנרכש 
הרוכש יכיר כחלק מיישום שיטת הרכישה . שאינם חלק מעסקת ההחלפה עבור הנרכש

 שנרכשו ובהתחייבויות שניטלו בעסקת ובנכסים, רק בתמורה שהועברה עבור הנרכש
עסקאות נפרדות יטופלו בהתאם לתקני הדיווח הכספי . ההחלפה עבור הנרכש
  .הבינלאומיים הרלוונטיים

  
, בשמם, סביר שעסקה שההתקשרות בה נעשתה על ידי הרוכש או על ידי הישות המשולבת  .52

תהיה , לפני הצירוף) יםאו בעליו הקודמ(ולא בעיקר לטובת הנרכש , או בעיקר לטובתם
הדוגמאות המפורטות להלן הן דוגמאות לעסקאות נפרדות שאינן נכללות . עסקה נפרדת

  :ביישום שיטת הרכישה
  

  ;קודמים בין הרוכש לבין הנרכש עסקה שנועדה ליישוב יחסים  )א(  
  

עבור שירותים , או את הבעלים הקודמים שלו, עסקה שמתגמלת עובדים של הנרכש  )ב(  
  וכן; בעתיד

  
בגין תשלום עלויות , או את הבעלים הקודמים שלו, עסקה שמשפה את הנרכש  )ג(  

  .הקשורות לרכישה של הרוכש
  

  . מספקים הנחיות יישום קשורות62ב-50סעיפים ב  
  

  עלויות הקשורות לרכישה
  
עלויות אלה . עלויות הקשורות לרכישה הן עלויות שמתהוות לרוכש כדי לבצע צירוף עסקים  .53

, עמלות חשבונאיות, עמלות משפטיות, עמלות ייעוץ; (finder)ללות עמלות למתווכים כו
עלויות הנהלה ; ועמלות אחרות בגין שירותים מקצועיים או שירותי ייעוץ, הערכת שווי

ועלויות רישום והנפקת ניירות ערך ; כולל עלויות החזקת מחלקת רכישות פנימית, כלליות
הרוכש יטפל בעלויות הקשורות לרכישה כהוצאות . ונייםהמהווים חוב וניירות ערך ה

העלויות להנפקת . למעט חריג אחד, בתקופות שבהן העלויות מתהוות והשירותים מקבלים
 32ניירות ערך המהווים חוב וניירות ערך הוניים יוכרו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

  .39ותקן חשבונאות בינלאומי 
  

  תמורה מותנית
  
ים מסוימים בשווי ההוגן של תמורה מותנית שהרוכש מכיר בהם לאחר מועד הרכישה שינוי  .58

עשויים להיגרם כתוצאה ממידע נוסף שהרוכש השיג לאחר מועד זה לגבי עובדות ונסיבות 
פת מדידה בהתאם לסעיפים שינויים כאלה הם תיאומי תקו. ישהכשהיו קיימות במועד הר

כגון , אה מאירועים שהתרחשו לאחר מועד הרכישהשינויים שנוצרו כתוצ, אולם. 49-45
, או הגעה לאבן דרך בפרוייקט מחקר ופיתוח, הגעה למחיר מניה וגדר, עמידה ביעד רווחים

שאינם , הרוכש יטפל בשינויים בשווי ההוגן של תמורה מותנית. אינם תיאומי תקופת מדידה
  :בדרך הבאה, תיאומי תקופת מדידה

  
פל במסגרת ווסילוקה העוקב יט, ווגת כהון לא תימדד מחדשתמורה מותנית המס  )א(  

  .ההון
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  :תמורה מותנית המסווגת כנכס או כהתחייבות אשר  )ב(  

  
    )i(   תימדד , 39הם מכשיר פיננסי ואשר נמצאים בתחולת תקן חשבונאות בינלאומי

ורווח או הפסד שנוצר כתוצאה מכך יוכר ברווח או הפסד או ברווח , בשווי הוגן
  .בהתאם לאותו תקן, ל אחרכול

  
    )ii(   תטופל בהתאם לתקן חשבונאות , 39אינם בתחולת תקן חשבונאות בינלאומי

  .כפי שמתאים,  או תקני דיווח כספי בינלאומיים אחרים37בינלאומי 
  

12IAS  –מסים על ההכנסה   
  
כאשר , יהא זה צפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל הפרש זמני הניתן לניכוי  .28

המתייחסים לאותה רשות מס ולאותה ישות , ישנם מספיק הפרשים זמניים חייבים במס
  :ואשר חזויים להתהפך,  במסתחייב

  
  או; באותה תקופה של ההיפוך החזוי של ההפרש הזמני הניתן לניכוי  )א(  

  
הנובע מנכס , בתקופות אליהן ניתן להעביר קדימה או אחורה הפסד לצורך מס  )ב(  

  .המסים הנדחים
  

נכס המסים הנדחים מוכר בתקופה בה נוצרים ההפרשים הזמניים הניתנים , בנסיבות אלה  
  .לניכוי
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   %17 - 2' פתרון שאלה מס
  
  
  2009הכנסה חייבת לשנת מס חישוב   .א

 
  2,950,000    וח רווח והפסדלפי ד, רווח נקי לשנה

      :נוסף
      :הוצאות שלא יותרו

    700,000  )1(    ביטוח אחריות מקצועית
    14,815  )2(   רבית בגין הלוואות בעלים
    195,000  )3(   זכיון להפצת מוצרי תוכנה

    23,000  נתון        תרומות
    3,125  )4(   פחת מערכת פיתוח ערכות

    935,940  
    3,885,940  
      

      - פחות
      :הוצאות שיותרו
    1,000  )5(      הוצאת הנפקה

    001,260  )6(  הפרשה להחזרת מוצרי כף יד
    261,100  
    3,624,840  
  
  
  חישוב מסים נדחים  .ב
  

  יתרה   פרטים
  )זכות(חובה 

  יתרה   חשבון נגדי
  )זכות(חובה 

  31.12.09  הון עצמי  רווח והפסד  31.12.08  
  560  )55(  )320(  935  )5( הנפקה עלויות

ביטוח אחריות 
  )1(מקצועית 

  
)654,500(  

  
262,500  

    
)392,000(  

    296  4,741  )5,037(  )2(הלוואת בעלים 
      )7,046(  )7,046(  

זכיון להפצת מוצרי 
  )3(תוכנה 

  
)56,100(  

  
62,400  

3,300  
52,800  

  
62,400  

  )220,480(    )84,480(  )136,000(  )6(מוצרי כף יד 
 הפרשה – מוצרי כף יד
  )6(להחזרות  

  
13,600  

  
8,448  

  
______  

  
22,048  

  )837,102(  253,289  49,295  )534,518(  
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  31.12.09-מסים על ההכנסה בדוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ב  .ג
  

      :מסים שוטפים
    3,624,840   לעיל.אראה , הכנסה חייבת

    32%  שעור המס
    1,159,949  לפני קיזוז תרומות, סכום המס

  x 23,000 37%  8,510  קיזוז זיכוי בגין תרומות
    1,151,439  מסים שוטפים
    )253,289(   לעיל.בראה , מסים נדחים

  898,150    
  
  התאמה בין המס התיאורטי לבין המס בפועל  .ד
  

  ,רווח לפני מסים על הכנסה
   רווח והפסדלפי דוח

  
2,950,000  

  

    %32  שעור המס הסטטוטורי
  x 2,950,000 32%  944,000  טיהמס התיאור

      
 פחת מערכת פיתוח –הוצאות שלא יותרו 

  לבידוק ביומטריערכות 
  

1,000  
  

32% x 3,125  
      

  x 23,000) 0.37 - 0.32(  )1,150(   תרומות–שעור מס שונה 
      

  :ור המסעשינוי בש
  )1(ביטוח אחריות מקצועית  

  
)38,500(  

)0.32 - 0.34( x 
00.3

75.2
 x 2,100,000  

      
  x 0.9 x 400,000) 0.34 – 0.32(  )7,200(  )6(מוצרי כף יד     

    898,150  המס בפועל
  
  
  ביטוח אחריות מקצועית  )1(
  

  :2009הסכום שנזקף בדוח רווח והפסד בשנת   
  

  700,000  =  1.75/1 x 0.32/1 x 392,000  
  

  ; אפס– 2009 שיותר לצרכי מס בשנת מס הסכום  
  

  .2008כל הסכום הותר בשנת מס   
  

  שנים  הוצאות ביטוח  שנה
2008  175,000  0.25  
2009  700,000  1.00  
2010  700,000  1.00  
2011  525,000  0.75  

  2,100,000  3.00  
  
  



  2010 סתיו מועד -" חשבונאות פיננסית מתקדמת"שאלון הבחינה ופתרונו בנושא 

  
 חשבון רואי למועצת מורותש הזכויות כל© 

30

    
  מסים נדחים  שעור המס  הוצאות מראש  תאריך

31.12.08  1,925,000  34%  654,500  
31.12.09  1,225,000  32%  392,000  

  262,500  הסכום שייזקף לדוח רווח והפסד  2009
  
  
  רבית בגין הלוואת בעלים  )2(
  
  

    62,815   הוצאות מימון– ה"לחובת רו  2008
  )א  (14,815    לזכות הון עצמי    
  )ב  (48,000    לזכות הלוואת בעלים    
  )ג   (    5,037  לחובת הון עצמי  
  )ג   (  5,037    לזכות התחייבות מסים נדחים    

  )ד   (    7,046  לחובת הון עצמי  2009
  )ד   (  7,046    לזכות התחייבות מסים נדחים    
  )ג   (    5,037  לחובת התחייבות מסים נדחים  
  4,741     מסים נדחים– ה"לזכות רו    
  )ה   (  296    לזכות הון עצמי    
  
  

  =  (14,815    )א(
08.1

06.1
 - 1  (x  800,000  

  
  x  800,000  6%  =  48,000    )ב(
  
    x  14,815  34%  =  5,037    )ג(
  

  =  (22,018    )ד(
09.1

06.1
 - 1  (x  800,000  

  
    7,046  =  32%  x  22,018  

  

  =  296    )ה(
%34

%2
 x  5,037  
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  זכיון להפצת מוצרי תוכנה  )3(
  

  רכוש בלתי מוחשי
  

  )1/12(  300,000   הפחתה- ה"רו  2008  3,600,000  רכישת הזכיון  1.1.08
  3,465,000  יתרת סגירה  31.12.08  165,000  קרן הערכה מחדש  31.12.08

    3,765,000      3,765,000  
            

  )1/11  (315,000   הפחתה– ה"רו  2009  3,465,000  יתרת פתיחה  1.1.09
    :התאמת ערך  31.12.09      
  165,000  קרן הערכה מחדש        
  180,000   ירידת ערך– ה"רו        
  2,805,000  יתרת סגירה    _______    
    3,465,000      3,465,000  
            
  

  קרן הערכה מחדש
  

התחייבות מסים   31.12.08
  נדחים

  
56,100  

  165,000  רכוש בלתי מוחשי  31.12.08

  _______      108,900  יתרת סגירה  31.12.08
    165,000      165,000  

  )נתון  (108,900  יתרת פתיחה  1.1.09  165,000  וחשירכוש בלתי מ  31.12.09
התחייבות מסים   2009      

  נדחים
  

3,300  
      

______  
התחייבות מסים   31.12.09

  נדחים
  

52,800  
    165,000      165,000  
  

  התחייבות מסים נדחים
  

  56,100  קרן הערכה חדש  31.12.08  3,300  קרן הערכה מחדש  2009
  _______      52,800  קרן הערכה מחדש  31.12.09

    56,100      56,100  
  

  נכס מסים נדחים
  

 מסים על – ה"רו  31.12.09
  הכנסה

  
62,400  

      

            
  

   הפרשה לירידת ערך-  רווח והפסד
  

        180,000  נכס בלתי מוחשי  31.12.09
  

   מסים על הכנסה-  רווח והפסד
  
  62,400  נכס מסים נדחים  31.12.09      
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  רי תוכנהזכיון להפצת מוצ  )3( 
  
  

  מסים נדחים  קרן הערכה מחדש  ההפרש  שווי הוגן  עלות  פרטים  תאריך
              

        3,600,000  3,600,000  רכישת הזכיון  1.1.08
        )300,000(  )300,000(  1/12 – הפחתה –ה "רו  2008

        65,0001  _______   הערכה מחדש–קרן   31.12.08
  )34%  (56,100  108,900  165,000  3,465,000  3,300,000  יתרה  31.12.08

        )315,000(  1/11  1/12 הפחתה –ה "רו  2009
  )34%) (56,100(  )108,900(  )165,000(  )165,000(    קרן הערכה מחדש  31.12.09

        )180,000(     הפרשה לירידת ערך–ה "רו  
        2,805,000    יתרה  31.12.09

              
        :ף לרווח והפסדוהסכום שנזק  2009

        315,000            תההפח  
        180,000         הפרשה לירידת ערך  
                495,000        
      x  3,600,000 121/=    300,000     הפחתה–הסכום שיותר לצרכי מס   
      195,000       שלא יותר לצרכי מסההפרש  
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  מסים נדחים בגין הזכיון להפצת מוצרי תוכנה  )3(
  

  זכות  חובה  חשבון נגדי  פרטים  תאריך
  )א  (56,100    קרן הערכה מחדש  יצירת ההתחייבות  31.12.08
התאמת ההתחייבות בגין   31.12.09

  השינוי בשעור המס
  

  קרן הערכה מחדש
  

  )ב (  3,300
  

  _____  52,800  קרן הערכה מחדש  סגירת היתרה  31/12/09
      56,100  56,000  
          

מסים  -רווח והפסד   יצירת נכס מסים נדחים  31.12.09
  על הכנסה

  
  )ג  (62,400

  

          
  

  =  56,100  )א(
%66

%34
 x  108,900  

  

  =  3,300  )ב(
%34

%2
 x  56,100  

  
  )2,805,000 – 3,000,000  (x %32  =  62,400  )ג(
  
  
  
  ידוק ביומטריבמערכת לפיתוח ערכות ל  )4(

  2009הפחת לשנת   
  

  x 1/12   x 4,000,000 1/8  =  41,666        בספרים  
    
  x /121 x  3,700,000 81/ =    38,541        לצרכי מס  

  
  x /121 x  300,000 81/    =  3,125  הסכום שלא יוחד לצרכי מס  
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  עלויות הנפקה  )5(

  :בספרים  
  

    )א  (76,000  לחובת מזומן  30.9.08
    )ב    (1,360  לחובת מסים נדחים  
  45,000    ותלזכות הון מני    
  )ג  (32,360  ______  לזכות פרמיה    
    77,360  77,360  
  
  x 80,000 95% = 76,000  )א(
  
  x 5% x 80,000 34%  =  1,360  )ב(
  
  80,000 – 45,000 + 1,360 – 4,000 = 32,360  )ג(
  
  

    425   מסים על הכנסה–ה "לחובת רו  31.12.08
  425    לזכות מסים נדחים    
        
  

425 = 34% x )
4

%25
+25% (x 5% x 80,000  

    

        
    320   מסים על הכנסה–ה "לחובת רו  31.12.09

    55  לחובת פרמיה  
  375    לזכות מסים נדחים    
  320 = 32% x 1/3 x 3,000      
        
  

55 = 
34.0

02.0
 x  935  

    

      חשבון מסים נדחים בגין עלויות הנפקה  

        
    
  יתרת חובה  זכות  חובה  תאריך
30.9.08  1,360    1,360  

31.12.08    425  935  
31.12.09    375  560  

  
   אפס –      ה "הסכום שנזקף לרו   2009בשנת 
  1,000  – לצרכי מסהסכום שיותר     
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  הפרשה להחזרת מוצרי כף יד  )6(
  

  %10 - הפרשה להחזרות   לקוחות  פרטים  תאריך
  40,000          400,000  יתרה  31.12.08

    820,000  מכירות  2009
  28,900  )81,000(  החזרות  
  )450,000(  תוגבי  

{  
______  

  68,900  689,000  יתרה  31.12.09
        
  
  
    יותר לצרכי מס  ה"נזקף לרו  

      820,000  מכירות
      )81,000(  החזרות

      )28,900(  החזרותהפרשה ל
  710,100      

    450,000    גביות
  

  710,100 – 450,000 = 001,260 –  שלא יותר לצרכי מס ההפרש
  
  

  מסים נדחים
  

  לקוחות
  

31.12.08  136,000   =34% x 400,000    
31.12.09  220,480   =32% x 689,000    

2009  84,480      
        

  ל" מהנ%10 –הפרשה להחזרות 
  

    

31.12.08  13,600   =34% x 40,000    
31.12.09  22,048   =32% x 68,900    

2009  8,448      
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   %10 - 3' פתרון שאלה מס
  
  
 לתקן חשבונאות 36סעיף (החברה נדרשת לחשב את ההפרשה בהתאם לאומדן הטוב ביותר   .1

לא ניתן להעמיד את ההפרשה על סכום החשיפה המלאה . ח" ש9,000, היינו, )37בינלאומי 
  ".מטעמי שמרנות"

  
לתקן ) א(9סעיף (ח הינו אירוע מחייב התאמה  לאחר תאריך הדיווהדין אשר נתקבל-פסק  .2

. ח לתאריך הדיווח" ש65,000יש לכלול הפרשה בסכום של , לכן). 10חשבונאות בינלאומי 
  .עובדה כי החברה צופה לזכות בערעור אינה מאפשרת לה שלא לרשום את ההפרשהה

  
 לתקן )ב(17סעיף (לחברה מחויבות משתמעת לשקם את שוניות האלמוגים שנהרסו   .3

אולם ביחס לאסדות הקידוח שטרם הוקמו לא קמה לחברה , )37חשבונאות בינלאומי 
כלומר אין לרשום את ההפרשה , )37 לתקן חשבונאות בינלאומי 19סעיף (המחויבות לשיקום 

אלא ,  אם אכן החברה תבנה את אסדות הקידוח הנוספות,בגין הפגיעה העתידית בשוניות
  .ח בלבד" ש200,000יש להכיר בהפרשה בסכום של , לכן. רק בגין אלו שכבר נפגעו

  
. ויש להכיר בהפרשה, הרי התשלום הינו צפוי, מאחר והחברה אינה כופרת בחובת הפיצוי  .4

 ולא אך עד גובה ההפרשה, הרי ניתן להכיר בנכס שיפוי, מאחר וקבלת השיפוי ודאית למעשה
אחר והחברה נותרת אחראית גם אם מ). 37 לתקן חשבונאות בינלאומי 53סעיף (יותר מכך 

הרי יש להכיר בנכס מזה ובהתחייבות מזה ואין , הספק לא יעמוד בהתחייבותו לשפותה
יש להעמיד את נכס השיפוי על ,  לכן).37 לתקן חשבונאות בינלאומי 56סעיף (לקזז ביניהם 

  ".ברוטו"ח בלבד ולהציג את הנכס מזה ואת ההפרשה מזה ב" ש1,500סכום של 
  
הרי הוא אינו מניב עוד כל תועלת , ל"מאחר והחברה נטשה את מבנה המשרדים ברמת החי  .5

 .ולכן העובדה כי כלל פעילות החברה מניבה תזרים מזומנים חיובי אינה רלבנטית, שהיא
משום שהעלויות הבלתי נמנעות לצורך עמידה במחויבות על פיו , החוזה הינו חוזה מכביד

 חל 37תקן חשבונאות בינלאומי ). 0(ת החזויות להתקבל על פיו עולות על ההטבות הכלכליו
יש ). 37לתקן חשבונאות בינלאומי ) ג(5סעיף (על חוזי חכירה תפעולית שהפכו למכבידים 

הנמוך מבין עלות מילוי , היינו,  ממנולהכיר בהפרשה בסכום העלות הקטנה ביותר של יציאה
 1.7.11ח ביום " ש750,000ה לפיכך הנמוך מבין עלות מילוי החוזה הינ. החוזה או הפיצויים
אשר ערכם הנוכחי ,  השכירותאו תשלום יתרת דמי, ח" ש715,097אשר ערכו הנוכחי 

בשיעור , בהתאמה,  שנים2.5- ו1.5, 0.5בעוד , ח" ש300,000 תשלומים של 3(ח " ש782,470
 יתקבל פתרון לפיו – הערה(ח " ש715,097יש לכלול הפרשה בסכום של , לכן). 10%היוון של 

יש לכלול הפרשה בסכום של ,  ולכן,פעמי השפעת הזמן אינה מהותית-ביחס לתשלום החד
  ).ח" ש750,000



  2010 סתיו מועד -" חשבונאות פיננסית מתקדמת"שאלון הבחינה ופתרונו בנושא 

  
 חשבון רואי למועצת מורותש הזכויות כל© 

37

  
  חישוב הערך הנוכחי

  
750,000  -  FV 
0.5  -  N  
10%  -  I  
715,097  -  PV 

     
300,000  -  FV 
10% -  I 

     
286,039 – PV   ;   0.5  - N 
260,035 – PV   ;   1.5  - N 
236,396 – PV   ;   2.5  - M 
782,470     

     
715,097   <   782,470 

  
  

10IAS  - אירועים לאחר תקופת הדיווח  
  

  הכרה ומדידה
  

  אירועים מחייבי תיאום לאחר תקופת הדיווח - 2נדרש 
  
על ישות להתאים את הסכומים שהוכרו בדוחותיה הכספיים כדי לשקף אירועים מחייבי   .8

  .לאחר תקופת הדיווחתיאום 
  
להלן דוגמאות לאירועים מחייבי תיאום לאחר תקופת הדיווח שבגינם נדרשת הישות לבצע   .9

  :או להכיר בפריטים שלא הוכרו קודם לכן, תיאום לסכומים שהוכרו בדוחותיה הכספיים
  

המאשר כי בסוף תקופת ,  בבית משפטתנהלמהסדר לאחר תקופת הדיווח של הליך ה  )א(  
הישות מתאימה הפרשה כלשהי שהוכרה קודם . ח לישות היתה מחויבות בהווההדיוו

 37לכן הקשורה להליך זה המתנהל בבית משפט בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
הישות לא .  או מכירה בהפרשה חדשההתחייבויות תלויות ונכסים תלויים, הפרשות

,  מספק ראיה נוספתמאחר שההסדר, תסתפק במתן גילוי בלבד להתחייבות התלויה
  .37 של תקן חשבונאות בינלאומי 16אשר יש להביאה בחשבון בהתאם לסעיף 

  

37IAS   -  התחייבויות תלויות ונכסים תלויים, הפרשות  
  
, התחייבות תלויה או נכס תלוי, כאשר תקן חשבונאות אחר עוסק בסוג ספציפי של הפרשה  .5

סוגי הפרשות מסוימות נידונות , לדוגמה. על ישות ליישם את אותו תקן במקום תקן זה
  :בתקנים בגין

  
  ;)חוזי הקמה 11 תקן חשבונאות בינלאומי ראה(חוזי הקמה   )א(    

  
  ;)מסים על הכנסה 12ראה תקן חשבונאות (מסים על הכנסה   )ב(  5נדרש 
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מאחר ותקן , אולם. )חכירות 17ראה תקן חשבונאות בינלאומי (חכירות   )ג(    
 אינו כולל דרישות ספציפיות לטיפול בחכירות 17מי חשבונאות בינלאו

  ; תקן זה מיושם למקרים אלה,תפעוליות שהפכו למכבידות

 
  אירוע מהעבר

  
כדי שאירוע יהיה . מכונה אירוע מחייב, המוביל ליצירת מחויבות בהווה, אירוע מהעבר  .17

שנוצרה על ידי תהיה חלופה מציאותית לסילוק המחויבות צריך שלישות לא , אירוע מחייב
  :זה המקרה רק. האירוע

    
  או; כאשר ניתן לאכוף את סילוק המחויבות על פי חוק  )א(   
  3נדרש 
) שיכול להיות פעולה של הישות(כאשר האירוע , במקרה של מחויבות משתמעת  )ב(    

  .יוצר ציפיות תקפות בקרב צדדים אחרים שהישות תפרע את המחויבות
  

  3נדרש 
הקיימות באופן עצמאי , הנובעות מאירועי העבר, ויבויותרק אותן מח  .19    

מוכרות , )התנהגות העסק בעתיד, דהיינו(מפעולותיה של הישות בעתיד 
דוגמאות למחויבויות אלה הן קנסות או עלויות טיהור בגין נזק . כהפרשות

באשר שניהם מובילים לתזרים שלילי של משאבים , סביבתי בלתי חוקי
ליות לצורך סילוק המחויבות ללא קשר לפעולותיה של המגלמים הטבות כלכ

ישות מכירה בהפרשה בגין עלויות פירוק מתקן נפט ,  בדומה לכך.הישות בעתיד
, בניגוד לכך. או תחנת כוח גרעינית אם הישות מחויבת לתקן נזק שכבר נגרם

יכול שיהיו לישות כוונה או , או דרישות משפטיות, כתוצאה מלחצים מסחריים
על ידי התקנת , לדוגמה( להוציא כספים כדי לפעול בדרך מסוימת בעתיד צורך

היות והישות יכולה להימנע מהיציאה ). מסנני עשן בבית חרושת מסוים
אין , לדוגמה על ידי שינוי שיטת פעולתה, העתידית באמצעות פעולותיה בעתיד

  .לה מחויבות בהווה בגין אותה יציאה עתידית ואין להכיר בהפרשה
  
  דידהמ
  

  האומדן הטוב ביותר
  

 כהפרשה יהיה האומדן הטוב ביותר של היציאה הנדרשת הסכום המוכר  .36  1נדרש 
  .לסילוק המחויבות בהווה בסוף תקופת הדיווח

  
האומדן הטוב ביותר של היציאה הנדרשת לסילוק מחויבות בהווה הוא הסכום   .37    

חויבות בסוף תקופת כדי לסלק את המ, באופן רציונלי, שישות היתה משלמת
לעיתים קרובות יהיה זה . הדיווח או כדי להעבירה לצד שלישי באותו תאריך

.  לסלק מחויבות בסוף תקופת הדיווח או להעבירה, או יקר מידי, בלתי אפשרי
באופן רציונלי כדי לסלק , שישות היתה משלמת, אומדן הסכום, אולם

ותר של היציאה הנדרשת מחוייבות או להעבירה משקף את האומדן הטוב בי
  .לסילוק מחוייבות בהווה בסוף תקופת דיווח
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  יםישיפו

  
הנדרשת , כולה או חלקה, כאשר חזוי שיתקבל שיפוי מצד אחר בגין יציאה  .53  4נדרש 

וודאי למעשה שהשיפוי , ורק אם, יש להכיר בשיפוי אם, לסילוק הפרשה
הסכום . נכס נפרדהשיפוי יטופל כ. יתקבל אם הישות תסלק את המחויבות

  .שיוכר בגין השיפוי לא יעלה על סכום ההפרשה
  

ניתן להציג את ההוצאה המתייחסת להפרשה לאחר , בדוח על הרווח הכולל  .54    
  .ניכוי הסכום שהוכר בגין השיפוי

  
ישות יכולה לצפות שצד אחר ישלם חלק או את כל היציאה הנדרשת , לעתים  .55    

או , סעיפי שיפוי בחוזה, עות חוזי ביטוחבאמצ, לדוגמה(לסילוק הפרשה 
ייתכן שהצד האחר ישפה את הישות בגין סכומים ששולמו על ). אחריות ספקים

  .ידה או ישלם את הסכומים ישירות
  

כך , תישאר הישות אחראית עבור מלוא הסכום המדובר, במרבית המקרים  .56  4נדרש 
א ישלם מסיבה שהישות תצטרך לסלק את מלוא הסכום אם הצד השלישי ל

ומוכר נכס נפרד , במצב זה מוכרת הפרשה בגין מלוא סכום ההתחייבות. כלשהי
כאשר וודאי למעשה שהשיפוי יתקבל אם הישות תסלק , בגובה השיפוי החזוי

  .את ההתחייבות
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  'בחלק 
  

  
  

   %18 - 4' פתרון שאלה מס
  

  2010ל שנת דוחות רווח והפסד ביניים לרבעונים ראשון ושני ש
  
רבעון   

  ראשון
    סך הכל  רבעון שני

  )1(  500,000  300,000  200,000  מכירות
  )2(  275,000  140,000  135,000  עלות המכירות

    225,000  160,000  65,000  רווח גולמי
  )3(  )20,000(  )10,000(  )10,000(  הוצאות מחקר ופיתוח
  )4(  )45,769(  )21,154(  )24,615(  הוצאות מכירה ושיווק

  )5(  )103,750(  )55,000(  )48,750(  הוצאות הנהלה וכלליות
    55,481  73,846  )18,365(  תפעולי) הפסד(רווח 

  )6(  )4,949(  )022,04(  17,091  מסים על הכנסה
    250,53  51,806  )1,274(  נקי לתקופה) הפסד(רווח 

          
           נתון– מכירות  )1(
          
          :עלות המכירות  )2(
          

  )א(    30,000  15,000  מלאי פתיחה  
  נתון    150,000  150,000  קניות  
  )ב(    )40,000(  )30,000(  מלאי סגירה  

  135,000  140,000      
          

          :מלאי פתיחה  )א(  
      30,000  20,000  עלות    
      30,000  15,000  שווי מימוש נטו    
      30,000  15,000  מוצג כדלעיל    

          
          :המלאי סגיר  )ב(  
      40,000  30,000  עלות    
      45,000  30,000  שווי מימוש נטו    
      )40,000( )30,000(  מוצג כדלעיל    

  
   נתון–הוצאות מחקר ופיתוח   )3(
  
  הוצאות מכירה ושיווק  )4(
  

  נתון    20,000  20,000  הוצאות מכירה ושיווק  
  )ג(    1,154  4,615  הפחתת תוכנה  

  24,615  21,154      
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  :הפחתת תוכנה  )ג(  

  
  31.3.2009- הפחתת התוכנה לפי סיכום ספרות רבעוני יורד החל מ– רבעון ראשון    

  
        78  =  12) +121(  
                 2  

  

        12/78     -  209 Q  
        11/78     -  309 Q  
        /7810      -  409 Q  
        9/78      -  Q110  

  

      4.615  =  /789 x 40,000  
 

החל ממועד  שנים 5התוכנה לפי שיטת הקו הישר לתקופה של  הפחתת – רבעון שני    
  .31.3.2009 –סיום הפיתוח 

  
  . רבעונים16 שנים שהן 4 נותרו 2010רבעון השני של שנת ב    

  

1.154  =  /161 x /7836 x 40,000  
  
  
  הוצאות הנהלה וכלליות  )5(
  

  נתון    30,000  40,000  הוצאות הנהלה וכלליות
  )ד(      5,000  חוב אבוד

  נתון
      10,000    ל"בונוס לסמנכ

  )ה(    15,000  3,750  ל"למנכבונוס 
  48,750  55,000      

  
  

  חוב אבוד  )ד(  
  

זהו ארוע המחייב תאום לאחר תקופת . 2010חוב של לקוח שפשט את הרגל באפריל     
 אירועים לאחר תקופת – 10לתקן חשבונאות בינלאומי ) 1)(ב(9ראה סעיף , הדיווח
  .הדיווח
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  ל"בונוס למנכ  )ה(  

  
    

      רבעון ראשון
    200,000  הכנסות ברבעון ראשון

  x 800,000 3/4=   600,000  צפי הכנסות עד סוף השנה
  800,000    

    500,000   הסכום שאינו מזכה בבונוס– בנכוי
    300,000  הסכום המזכה בבונוס

    %15  שעור הבונוס
  x 300,000 15%=   15,000  סכום הבונוס לשנה

  x 15,000 1/4=   3,750   הבונוס לרבעון ראשוןסכום
      
  1.875%   שעור הבונוס השנתי הממוצע– או

 =
000,800

000,15
  

  x  200,000 1.875%=   3,750  סכום הבונוס לרבעון ראשון
      

      רבעון שני
    200,000  הכנסות ברבעון ראשון

    300,000  הכנסות ברבעון שני
  500,000    
      

  x 1,400,000 1/2=   700,000   הכנסות עד סוף השנהצפי
  1,200,000    
      

    500,000  הסכום שאינו מזכה בבונוס -  בנכוי
  700,000    

  x 500,000 5%=   25,000  5%בונוס שנתי בשעור 
  x 200,000 %10  20,000  10%בונוס שנתי בשעור 

  45,0000       700,000  
      

  45,000  %3.75  שעור בונוס שנתי ממוצע
    1,200,000  
    

  x 500,000 %3.75 – 3,750 =   15,000  סכום הבונוס לרבעון שני
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  מסים על הכנסה  )6(
  
  חציון ראשון  רבעון ראשון  

      :מסים שוטפים
  55,481  )18,365(  לפני מסים, חשבונאי) והפסד(רווח 

  55,481  )18,365(  הכנסה חייבת
  100,000  50,000  2010מס הכנסה חייבת צפויה ליתרת שנת ה

  2010הכנסה חייבת צפויה לשנת מס 
  לפני קיזוז הפסדים

  
31,635  

  
155,481  

  )100,000(  )100,000(  הפסד להעברה משנים קודמות
  55,481  )68,365(  2010הכנסה חייבת צפויה בשנת מס 

  )ו  (   8.92%  אין חבות מס  שעור מס שנתי משוקלל
  )4,949(  ---  סכום המס לתום התקופה

      
      :מסים נדחים

  ---  )68,365(  יתרת הפסדים להעברה
    )ז   (17,091  מסים נדחים לתום תקופה

  )17,091(        0      מסים נדחים לתחילת תקופה
  )17,091( 17,091  מסים נדחים לתקופת הדיווח

  )040,22(  17,091  סך מסים על הכנסה
  
  

%25  x  55,481  
  =  %8.92  )ו(

      155,481    
      
  x 68,365 25%  =  17,091  )ז(
  
  

  פתרון חלופי אפשרי
  
  רבעון ראשון  

  18,365  הכנסה חייבת ברבעון הראשון
  50,000  2010הכנסה חייבת צפויה ליתרת שנת מס 

  68,365  
  )100,000(  הפסד להעברה משנים קודמות

  )31,635(  2010 מס לשנתהפסד לצרכי מס 
  

 נדחים בגין הפסדים להעברה משנים קודמות מאחר ואין צפי להכנסה חייבת אין להכיר במסים
  .2011 ואף לא בשנת 2010בשנת מס 

  

היפוך סכום זה ;  ברבעון הראשוןx 18,365 %25  =  4,591 – אפשר להכיר במסים נדחים בסך – או
ווח כספי  די– 34 לתקן חשבונאות בינלאומי 16.ראה סעיף ב.  הבאיםהרבעוניםיתרחש בשלשת 
  .לתקופות ביניים
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10IAS   -  אירועים לאחר תקופת דיווח  
  

  הכרה ומדידה
  

  אירועים מחייבי תיאום לאחר תקופת הדיווח
  
על ישות להתאים את הסכומים שהוכרו בדוחותיה הכספיים כדי לשקף אירועים מחייבי   .8

  .תיאום לאחר תקופת הדיווח
  
ם לאחר תקופת הדיווח שבגינם נדרשת הישות לבצע להלן דוגמאות לאירועים מחייבי תיאו  .9

  :או להכיר בפריטים שלא הוכרו קודם לכן, תיאום לסכומים שהוכרו בדוחותיה הכספיים
  

המאשר כי בסוף תקופת , הסדר לאחר תקופת הדיווח של הליך המתנהל בבית משפט  )א(  
כרה קודם הישות מתאימה הפרשה כלשהי שהו. הדיווח לישות היתה מחויבות בהווה

 37לכן הקשורה להליך זה המתנהל בבית משפט בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
הישות לא .  או מכירה בהפרשה חדשההתחייבויות תלויות ונכסים תלויים, הפרשות

, מאחר שההסדר מספק ראיה נוספת, תסתפק במתן גילוי בלבד להתחייבות התלויה
  .37 תקן חשבונאות בינלאומי  של16אשר יש להביאה בחשבון בהתאם לסעיף 

  
, קבלת מידע לאחר תקופת הדיווח המצביע על ירידת ערך נכס בסוף תקופת הדיווח  )ב(  

. או על הצורך בהתאמתו של סכום שהוכר קודם לכן כהפסד מירידת ערך הנכס
  :לדוגמה

  

    )i(  מאשרת , בדרך כלל, המתרחשת לאחר תקופת הדיווח, פשיטת רגל של לקוח
ה קיים בגין יתרת לקוח בסוף תקופת הדיווח ושהישות צריכה שהפסד הי

  וכן; להתאים את הערך בספרים של יתרת הלקוח
  
  

34IAS   -  דיווח כספי לתקופות ביניים  
  

 רווח לפני מס ברבעון 15,000מרוויחה , ישות המדווחת רבעונית, כהדגמה אחרת  .16ב  
כל אחד משלושת הרבעונים  ב5,000אך מצפה שיתהוו לה הפסדים בסך , הראשון

ופועלת באזור מס שבו אומדן שיעור מס , )כך שההכנסה לשנה תהיה אפס(הנותרים 
הטבלה הבאה מציגה את סכום הוצאת . 20%ההכנסה השנתי הממוצע חזוי להיות 

  ;המסים על ההכנסה המדווחת בכל רבעון

 
  שנה  IVרבעון   IIIרבעון   IIרבעון   Iרבעון   

  הוצאת
  מסים

  
3,000  

  
)1,000(  

  
)1,000(  

  
)1,000(  

  
0  
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   %22 - 5' פתרון שאלה מס
  

מ בגין תכנית תשלום " בספרי חברת המפנקים בע2011-2010פקודות יומן בשנים    -  1נדרש 
  מ" המפנקים בעחברתמבוסס מניות לעובדיה הבכירים של 

  
י שווי הוגן בכל במענק התחייבותי הנמדד לפמ מדובר "מנקודת הראות של חברת המפנקים בע

  . תאריך דיווח
מאחר ומדובר ,  במהותו עסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במזומןהמענק ההתחייבותי הוא

  . של החברה האם–המניות - בתשלום המבוסס על מחירי המכשירים ההוניים

 IFRS2-  ל34- ו31סעיפים ראה 
 

    5,000  לחובת הוצאות שכר  -   2010
  5,000    תשלום מבוסס מניות לזכות התחייבות בגין    
  5,000 = /21 x 5 x 1,000 x 2      

        
    7,000  לחובת הוצאות שכר  -  2011

  7,000    לזכות התחייבות בגין תשלום    
      מבוסס מניות    
  7,000 = 5,000 –) 10-16(x 1,000 x 2      

        
    12,000  מ" חברת מתגמלים בעלחובת מניות  
  12,000    לזכות מזומן    
  12,000) = 10-16 (x 1,000 x 2      

        
    12,000  לחובת התחייבות בגין תשלום מבוסס מניות  
  12,000    מ"מניות חברת מתגמלים בעלזכות     
        
      סילוק ההתחייבות במניות  

     במניות הקבוצה ובמניות אוצרעסקאות – IFRIC11-  ל11ראה סעיף 

  
  

 לצרכי איחוד הדוחות הכספיים של חברת 2012-2010יומן בשנים לרשום פקודות    -  2נדרש 
 תכניות תשלום מבוסס מניות אשר העניקו חברת כלמ בגין "המתגמלים בע
  מ לעובדיהן"מ וחברת המפנקים בע"המתגמלים בע

  
  עובדים בכירים

  מ"חברת מתגמלים בע
  ' מנה א– 2010שנת 

  
    98,000  לחובת הוצאות שכר

  98,000    'ציה סדרה אלזכות קרן הון בגין כתבי אופ  
      

      x 500 x 10 10=   50,000 –'  מנה א– 31.12.10

      x 12 x  500 x 9 1/2=   27,000 –'  מנה ב– 31.12.11

      x 14 x 500 x 9 31/   = 21,000 –'  מנה ג– 31.12.12

         98,000      
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    50,000  'לחובת קרן הון בגין כתבי אופציה סדרה א

  50,000    'אופציה סדרה אלזכות כתבי   
      'הבשלת מנה א

      

      ' מנה א- 2IFRS -ל) ג(43בדיקה לפי סעיף 

  x 500 x 10 12 = 60,000  שווי הוגן של המכשירים ההוניים
  x 500 x 10 15 = 75,000  השווי לפי סילוק במזומן

  
  . במועד הסילוקנמוך יותרהישות בחרה בחלופת סילוק ששווייה ההוגן 

  
  ' מנה ב– 2011 שנת

  
    54,000  לחובת הוצאות שכר

  54,000    'לזכות קרן הון בגין כתבי אופציה סדרה א  
  
  ה"ס  'מנה ג  'מנה ב  

12 x 500 x  10  60,000    60,000  

2/3 x 14 x 500 x 9  _____  42,000  42,000  

  60,000  42,000  102,000  
  48,000  21,000  27,000  2010- נזקף ב– פחות

  54,000  21,000  33,000  2011-ייזקף ב
  

    60,000  'בת קרן הון בגין כתבי אופציה סדרה אלחו
  60,000    'לזכות כתבי אופציה סדרה א  

  'הבשלת מנה ב
  

  ' מנה ב–) ג (43בדיקה לפי סעיף 
  

   x 500 x 10 13  =  65,000   שווי הוגן של המכשירים ההוניים

  15x  500 x 10  =  75,000      השווי לפי סילוק במזומן
 

  . במועד הסילוקנמוך יותרהישות בחרה בחלופת סילוק ששווייה ההוגן 
  

    50,000  'לחובת כתבי אופציה סדרה א

    x 500 x 10(  25,000 5(לחובת מזומן 

  1x5,000(    5,000(לזכות הון המניות   

  70,000    לזכות פרמיה  
      

      ' מנה א–' מימוש כתבי אופציה סדרה א
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  ' מנה ג– 2012שנת 
  

    21,000  לחובת הוצאות שכר
  21,000    'לזכות קרן הון בגין כתבי אופציה סדרה א  

  

          63,000 = 14 x 500 x 9  
  42,000  2011-2010  נזקף בשנים– פחות

          21,000  
  

  ' מנה ג–) ג(43בדיקה לפי סעיף 
  

  x 500 x 9 16  =  72,000  ההוגן של המכשירים ההונייםהשווי 
  x 500 x 9 15  =  005,67       לפי סילוק במזומןהשווי

  4,500          ההפרש
  

    4,500  לחובת הוצאות שכר
  4,500    'לזכות קרן הון בגין כתבי אופציה סדרה א  
        )ג(43ההוצאה הנוספת לפי סעיף   

    67,500  'לחובת קרן הון בגין כתבי אופציה סדרה א
  67,500    'לזכות כתבי אופציה סדרה א  
      'שלת מנה גהב

    60,000  'לחובת כתבי אופציה סדרה א

    x 500 x 10(  25,000 5(לחובת מזומן 

  x 5,000(    5,000 1(לזכות הון המניות   

  80,000    לזכות פרמיה  
      'מנה ב' מימוש כתבי אופציה סדרה א

  
  עובדים בכירים

  מ"חברת המפנקים בע
. מ הם עובדי הקבוצה שלה"חברת המפנקים בעעובדי , מ"מנקודת הראות של חברת המתגמלים בע

מדובר בסילוק ) גם אם הסילוק הוא נטו(מ "מאחר והסילוק הוא במניות של חברת המתגמלים בע
  .במכשירים הוניים

  
  2010שנת 

    4,000  לחובת הוצאות שכר
  4,000    זכויותלזכות קרן הון בגין   

4,000 = /21 x 4 x 1,000 x 2      

      
      2011שנת 

    4,000  חובת הוצאות שכרל
  4,000    לזכות קרן הון בגין זכויות  

4,000 = 4,000 -  4 x 1,000 x 2      

    12,000  לחובת מניות אוצר
  12,000    לזכות מזומן  

12,000) = 10-16( x 1,000  x2       

    8,000  לחובת קרן הון בגין זכויות
    4,000  לחובת פרמיה

  12,000    לזכות מניות אוצר
      מ"לוק במניות חברת המתגמלים בעסי
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  מ"חברת המתגמלים בע

  
  עובדי דרג ביניים

  .1.1.2010-להלן פירוק המכשיר ב. מדובר במכשיר מורכב הכולל רכיב הוני ורכיב התחייבותי
  
  שווי  מספר                        

  המניה    המניות               
  x   500 x       10 70%=   3,500  רכיב התחייבותי

 .P.N         מספר מאזן     500  רכיב הוני
  4,000    
      
  

    תשלום מבוסס מניות-    IFRS2, IG - ל13ראה דוגמה 
  
  

      2010שנת 
    33,666  לחובת הוצאות שכר

  30,333    לזכות התחייבות בגין תשלום מבוסס מניות  
  3,333    לזכות קרן הון בגין מניות לעובדים  

  
  

  מספר    
  יותהמנ

  מספר
  העובדים

  שווי
  המניה

30,333   =1/3 x  70%   x  500     x  20    x  13  

3,333    =1/3              x 500    x  20    

33,666          
  
  

      2011שנת 
    39,534  לחובת הוצאות שכר

  36,867    לזכות התחייבות בגין תשלום מבוסס מניות  
  2,667    לזכות קרן הון בגין מניות לעובדים  

  
  

  מספר    
  המניות

  מספר
  העובדים

  שווי
  המניה

36,867   =30,333 - 2/3 x 70% x 500     x  18    x 16  

2,667  = 3,333  -  2/3             x 500    x  18    

534,39          
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  2012שנת 

ח שהוא תנאי שוק אחר ואין " ש20 לא התקיים התנאי של מחיר המניה המינימלי של 31.12.12-ב
אולם מאידך השווי ההוגן של ההתחייבות הוא אפס , אין לבטל את ההוצאה, ר בתנאי בצועמדוב

  . ההוצאהביטול ולכן ביטול ההתחייבות מחייב
  

    67,200  לחובת התחייבות בגין תשלום מבוסס מניות
  3,000     קרן הון מניות לעובדיםלזכות  
  64,200    לזכות הוצאות שכר  
      

67,200  =  36,867 + 30,333      

3,000     = 2,667 – 3,333 – 500 x 18      

002,64      
  
  

    9,000  לחובת קרן הון בגין מניות לעובדים
  9,000    פרמייהלזכות   

9,000 = 3,000 + 2,667 + 3,333      
  
  

  עובדים זוטרים
  

  מ"חברת המתגמלים בע
  

  2010שנת 
 –ח " ש100,000י מאוחד ממוצע בסך  רווח שנת–אין רישום הוצאות מכיוון שמדובר בתנאי ביצוע 

  . לא צפתה כי ניתן יהיה להשיג יעד רווח זהמ"וחברת המתגמלים בע
  

  2011שנת 
  .מ צופה עמידה ביעד הרווח" חל שינוי בתנאי התכנית וחברת המתגמלים בע1.1.2011-ב
  

    110,833  לחובת הוצאות שכר
  110,833    'לזכות קרן הון בגין כתבי אופציה סדרה ב  
      
  

  x 200 x 10 x 70 2/3  =  93,333  -      המקוריהמענק
  x 200 x 2.5 x 70 21/  =  17,500  -   התוספתיהמענק

  110,833  
  

    )א (35,000  לחובת מסים נדחים
  )ב (27,708     מסים על ההכנסה– ה"לזכות רו  
  )ג   (7,292    'לזכות קרן הון בגין כתבי אופציה סדרה ב  
      

      16-1(x 70 [ x 25% (x 200  x 2/3 = [35,000    )א(

      x 110,833 25% = 27,708    )ב(

      35,000 – 27,708  =  7,292    )ג(
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  2012שנת 
  

    81,667  לחובת הוצאות שכר
  81,667    'לזכות קרן הון בגין כתבי אופציה סדרה ב  
      
  

  x 200 x 10 x 77 3/3  =  154,000  - המקורי     המענק
  x 200 x 2.5 x 77 22/  =  50038,  -התוספתי   המענק

  192,500  
  110,833  2011-  החלק שנזקף ב– בנכוי

  81,667  
  
  

    )ג (34,300  לחובת מסים נדחים
  )ד (20,417     מסים על הכנסה–ה "לזכות רו  
  )ה (13,883    ' הון בגין כתבי אופציה סדרה בקרןלזכות   
      
  19-1 (x 77 [x 25% (x 200          =  [69,300  )ג(

        35,000  2011-החלק שנזקף ב + פחות
  34,300        
          
  x 192,500 25%     =   48,125  )ד(

        27,708  2011- החלק שנזקף ב– פחות
  20,417        
          
  34,300 – 20,417 = 13,883  )ה(

          
    213,675  'לחובת קרן הון בגין כתבי אופציה סדרה ב

  213,675    'כתבי אופציה סדרה בלזכות   
      

213,675 = 13,883 + 81,667 + 7,292 + 110,833      
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   יתרות קרן הון ומסים נדחים–' נדרש ג
  
  31.12.12  31.12.11  31.12.10  

        קרן הון
  עובדים בכירים
  מ"המתגמלים בע

      

  48,000  42,000  -- "  --  'כתבי אופציה סדרה א
        

        מ"המפנקים בע
  4,000      זכויות

        
        עובדי דרג ביניים

  3,333  6,000  --"--  מ"המתגמלים בע
        מניות

        
        עובדים זוטרים
  _____ 118,125  --"--  מ"המתגמלים בע

  55,333  166,125    'כתבי אופציה סדרה ב
        

        :התחייבויות
  30,333  67,200  --"--  מ"המתגמלים בע
        ייםעובדי דרג בינ

        
        מסים נדחים

  מ"המתגמלים בע
  עובדים זוטרים

69,300  35,000    

  
  
  

  מ"המתגמלים בע
  

  מסים נדחים  התחייבות  כתבי אופציה  קרן הון  
          עובדים בכירים

2010  98,000        
  )50,000(  50,000      

31.12.10  48,000  50,000      
2011  54,000        

  )60,000(  60,000      
  _____  )50,000(      

31.12.11  42,000  60,000      
2012  21,000        

  4,500        
  )67,500(  )60,000(      

31.12.12  _ -- " --    -- " --       
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   המשך–מ "המתגמלים בע
 
  מסים נדחים  התחייבות  כתבי אופציה  קרן הון  

         עובדי דרג ביניים
31.12.2010  3,333   30,333    

2011  2,667   6736,8    
31.12.2011  6,000   67,200    

2012  3,000       
  )9,000(   )67,200(    

31.12.12  _ --"--     _ --"--     
         

         עובדים זוטרים
1.1.11  110,833       
2011  7,292       

31.12.11  118,125     35,000  
2012  81,667       
2012  13,883     34,300  
2012  213,675       

  )213,675(     0069,3  
31.12.12  _ --"--         

  
  

  מ"המפנקים בע
  

      עובדים בכירים
  קרן הון   

  זכויות
  

  התחייבות
31.12.10  4,000  5,000  

2011  4,000  7,000  
  )8,000(  )12,000(  

31.12.11  _ --"--   _ --"--   
  
  
  

2IFRS   -תשלום מבוסס מניות    
  

 (share appreciation rights)ית ערך מניות ישות עשויה להעניק לעובדים זכויות לעלי, לדוגמה  .31
במקום (לפיהן העובדים יהיו זכאים לתשלום עתידי במזומן ,  מחבילת התגמול שלהםכחלק

המבוסס על עליית מחיר המניה של הישות מרמה מוגדרת תוך תקופת זמן , )מכשיר הוני
 במזומן על ידי ישות יכולה להעניק לעובדיה זכות לקבל תשלום עתידי, כמו כן. מוגדרת

, הניתנות לפדיון) כולל מניות שיונפקו עם המימוש של אופציות למניות(הענקת זכות למניות 
  .או לפי בחירתו של העובד) עם הפסקת ההעסקה, לדוגמה(באופן מחייב 

  
  עסקאות תשלום מבוסס מניות עם חלופת תשלום במזומן

  
דר מאפשרים לישות או לצד שכנגד באשר לעסקאות תשלום מבוסס מניות שהן תנאי ההס  .34

לבין סילוק באמצעות ) או בנכסים אחרים(בחירה בין סילוק העסקה על ידי הישות במזומן 
 כעסקת תשלום ,או ברכיביה, הישות תטפל באותה עסקה, הנפקת מכשירים הוניים שלה

התהוותה לישות התחייבות לסלק , ועד למידה שבה, מבוסס מניות המסולקת במזומן אם
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או כעסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת , את העסקה במזומן או בנכסים אחרים
  .לא התהוותה לישות התחייבות כזאת, ועד למידה שבה, במכשירים הוניים אם

  
בעסקה בהתאם לדרישות החלות לגבי עסקאות תטפל הישות , אם מחויבות כזו אינה קיימת  .43

  :בעת הסילוק. 29-10כאמור בסעיפים , יםתשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוני
  

התשלום במזומן יטופל כרכישה חזרה של זכות , אם הישות בוחרת לסלק במזומן  )א(  
  .להלן) ג(למעט האמור בסעיף ,  כהפחתה מההון העצמי–דהיינו , הונית

  
לא נדרש טיפול חשבונאי , אם הישות בוחרת לסלק על ידי הנפקת מכשירים הוניים  )ב(  

למעט , )במידת הצורך, למעט העברה ממרכיב הוני אחד בהון העצמי למשנהו(נוסף 
  .להלן) ג(האמור בסעיף 

  
, אם הישות בוחרת בחלופת הסילוק שלה השווי ההוגן הגבוה יותר במועד הסילוק  )ג(  

 ההפרש בין סכום –דהיינו , הישות תכיר בהוצאה נוספת בגין עודף השווי שניתן
או , וי ההוגן של המכשירים ההוניים שאחרת היו מונפקים ששולם לבין השוהמזומן

, ההפרש בין השווי ההוגן של המכשירים ההוניים שהונפקו לבין סכום המזומן
  .לפי המקרה המתאים, שאחרת היה משולם

  
   של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי11פרשנות מספר 

  עסקאות במניות בקבוצה ובמניות אוצר
  

  ))ב(3סעיף (מעניקה לעובדיה זכויות למכשירים הוניים של חברה אם שלה חברה בת 
  
דרישה זו חלה מבלי להתחשב . החברה הבת תטפל בעסקה עם עובדיה כמסולקת במזומן  .11

בדרך שבה החברה הבת משיגה את המכשירים ההוניים כדי לסלק את מחויבויותיה 
  .לעובדים שלה

  
  

  GI2 IFRS  -תשלום מבוסס מניות  
  הנחיות ביצוע

  
  13דוגמה 

  רקע

 זכות –דהיינו , (phantom shares) מניות פאנטום 1,000ישות מעניקה לעובד את הזכות לבחור בין 
ההענקה מותנית בהשלמת תקופת .  מניות1,200לבין ,  מניות1,000למזומן בסכום השווה לשווי של 

 להחזיק בהן שלוש שנים לאחר מועד עליו, אם העובד יבחר בחלופת המניות. שירות בת שלוש שנים
  .ההבשלה

  
מחיר המניה , 3- ו2, 1תום השנים ב. ח למניה" ש50מחיר המניה של הישות הוא , במועד ההענקה

הישות אינה מצפה לשלם דיבידנדים בשלוש השנים . בהתאמה, ח" ש60-ח ו" ש55, ח" ש52הוא 
הישות , ה שלאחר מועד ההבשלהלאחר שהובאו בחשבון ההשפעות של הגבלות על העבר. הבאות

  .ח למניה" ש48-אומדת את השווי ההוגן של חלופת המניות במועד ההענקה ב
  

  :העובד בוחר, 3בתום שנה 
  

  . חלופת מזומן:1תרחיש 
  

  . חלופת הון עצמי:2תרחיש 
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  יישום דרישות

י ההוגן של השוו). ח" שx 48 מניות 1,200(ח " ש57,600השווי ההוגן של חלופת ההון העצמי הוא 

השווי ההוגן של הרכיב ,  לפיכך).ח" שx 50 מניות פאנטום 1,000(ח " ש50,000חלופת המזומן הוא 
  ).ח" ש50,000ח פחות " ש57,600(ח " ש7,600ההוני של המכשיר המורכב הוא 

  
  :הישות מכירה בסכומים הבאים

  
  התחייבות  הון עצמי  הוצאה    שנה
  ח"ש  ח"ש  ח"ש    
        :רכיב התחייבותי  1
  )1,000 x 52ח " שx 1/3(  17,333    17,333  

        :רכיב הוני  
    x 1/3(  2,533  2,533ח " ש7,600(  

          
        :רכיב התחייבותי  2
  )1,000 x 55ח " שx 2/3(  19,333    19,333  

        :רכיב הוני  
    x 1/3(  2,533  2,533ח " ש7,600(  

          
        :רכיב התחייבותי  3
  )1,000 x 60פחות)ח" ש         

  23,334    23,334  ח" ש36,666  
        :רכיב הוני  
    x 1/3(  2,534  2,534ח " ש7,600(  

        
        3תום שנה 

  מזומן: 1תרחיש   
  ח" ש60,000בסך 
  שולם

      
  
)60,000(  

  0  7,600  67,600   סך הכל– 1תרחיש   
          
        1,200: 2תרחיש   
  )60,000(  60,000    מניות הונפקו  
  0  67,600  67,600  הכלסך   
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   %10 - 6' פתרון שאלה מס
  
" אריגו"בהעדר נתונים מפורשים באשר לאפשרות קיומם של נכסים בלתי מוחשיים בחברת   .א

  .למוניטיןיש ליחס את מלוא עודף עלות הרכישה 
ההכרה בשם . מקום להכיר בשם המסחרי של המסעדה כנכס בלתי מוחשימאידך יתכן ויש   

 מותנית בכך שהשם מוגן משפטית באמצעות  בלתי מוחשידה כנכסהמסחרי של המסע
 20רישום או באמצעים אחרים או שמתקיים קריטריון יכולת ההפרדה כמוסבר בסעיף 

  .20IE , 3IFRS –) צירופי עסקים (3שבתקן דיווח כספי בינלאומי לדוגמאות להמחשה 
  
משום כך המוניטין . בלתי מוגדרמוניטין הוא נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים   .ב

אינו מופחת באופן שיטתי כי אם כפוף לבחינה של ירידת ערך מידי שנה או בכל עת שקיים 
 לתקן 108- ו107ראה סעיפים , סימן המצביע כי יתכן שחלה ירידת ערך של המוניטין

  .נכסים בלתי מוחשיים – 38בינלאומי בחשבונאות מספר 
אורך חיים שימושיים מוגדר טעונים הפחתה שיטתית על פני נכסים בלתי מוחשיים בעלי   

  .אורך החיים השימושיים שלהם
  
 יירשם בדוחות הכספיים הנפרדים 2010ח שנתקבל בחודש יוני " ש3,000,000הדיבידנד בסך   .ג

פני רכישת לשכהכנסה וזאת על אף היותו נובע בחלקו מרווחים " שופרא דשופרא"של חברת 
לדיבידנד זה אין השפעה כלשהי על הקצאת עלות הרכישה של ". יגואר"השליטה בחברת 

  .ועל המוניטין שנקבע במועד הרכישה" אריגו"חברת 
  

  דנדיחלוקת הדיב  הרכישהבמועד   
  מרווחים שמלפני הרכישה

לאחר חלוקת 
  הדיבידנד

  11,400,000  )*1,200,000(  12,600,000  עלות הרכישה
  )1,800,000(  *0,0001,20  )3,000,000(   בהון העצמי60%

  9,600,000  ---"-- -  9,600,000  מוניטין

  
  :כדלקמן  *)

    

  1,200,000  =  %60 x)  1,000,000 – 3,000,000(  
  
  

 דוחות כספיים מאוחדים – 27 לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 38)א(ראה גם סעיף   
  .ל"לבסיס למסקנות לתקן הנ. ח66- ו.  ד66סעיפים ונפרדים וכן 

  
ח " ש1,200,000- סכום המוניטין שהוכר במועד הרכישה ולהגדילו בלתקן למפרע אתיש   .ד

)60% x 2,000,000 ( וזאת בהנחה כי פסיקת בית המשפט נבעה מעובדות ומנסיבות שהיו
פסיקת בית המשפט נתקבלה במהלך תקופת המדידה שלא עלתה . קיימות במועד הרכישה

  . צירופי עסקים– 3לתקן דיווח כספי בינלאומי  45סעיף ראה , על שנה אחת ממועד הרכישה
  

אם הזכויות שאינן מקנות , ח" ש1,200,000-התיקון לסכום המוניטין יכול להיות שונה מ  
 –שליטה נמדדו במועד הרכישה לפי שווי הוגן ולא לפי החלק בנכסים נטו של החברה הבת 

  ".אריגו"
  

 שלא חדשותבסיס עובדות ונסיבות ההנחה שפסיקת בית המשפט נתקבלה על , לעומת זאת  
  .מלוא סכום הפיצוי ללקוחות צריך להזקף לדוח רווח והפסד, היו ידועות במועד הרכישה
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ניתן לטעון שצריך היה לכלול את ההפרשה בגין התביעה בין ההתחייבויות במועד , מאידך  

ה צפוי הרכישה וזאת משום שבצירוף עסקים יש להכיר בהתחייבות תלויה גם אם אין ז

)probable(23סעיף ראה ,  שכדי לסלק את ההתחייבות יידרש תזרים שלילי של משאבים 
במקרה זה יידרש תיקון למפרע של סכום ,  צירופי עסקים– 3לתקן דיווח כספי בינלאומי 

  .המוניטין אשר יחשב כתיקון טעות מהותית בדרך של הצגה מחדש
  

)R(3 IFRS  -צירופי עסקים   
  

20IE  
  .א

סימנים קולקטיביים וסימני , סימני שירות, שמות מסחריים, סימנים מסחריים  .20
, אישור יכול שיהיו מוגנים משפטית באמצעות רישום במוסדות ממשלתיים

 סימן מסחרי או סימן אחר שנרכש .או באמצעים אחרים, שימוש מתמשך במסחר
-וזיבצירוף עסקים מהווה נכס בלתי מוחשי אשר מקיים את הקריטריון הח

, אחרת. משפטי אם הוא מוגן משפטית באמצעות רישום או באמצעים אחרים
סימן מסחרי או סימן אחר שנרכש בצירוף עסקים יכול להיות מוכר בנפרד 

  .בדרך כלל, והוא מתקיים, מהמוניטין בתנאי שקריטריון יכולת ההפרשה מתקיים
      

3IFRS 
  .ד

ן חלות כאשר קובעים באיזה  אינ37הדרישות בתקן חשבונאות בינלאומי   .23
הרוכש יכיר במועד , במקום זאת. התחייבויות תלויות יש להכיר במועד הרכישה

 הרכישה בהתחייבות תלויה שניטלה בצירוף עסקים אם היא מחויבות בהווה
, לפיכך. שנובעת מאירועים בעבר והשווי ההוגן שלה ניתן למדידה באופן מהימן

הרוכש מכיר בהתחייבות תלויה שניטלה , 37י בניגוד לתקן חשבונאות בינלאומ
גם אם אין זה צפוי כדי לסלק את ההתחייבות , בצירוף עסקים במועד הרכישה

 כולל 56סעיף . ידרש תזרים שלילי של משאבים שגלומות בהם הטבות כלכליות
  .הנחיות לגבי הטיפול החשבונאי העוקב בהתחייבויות תלויות

     
  תקופת מדידה

     

3IFRS 
  .ד

אם הטיפול החשבונאי הראשוני בצירוף עסקים לא הושלם עד סוף תקופת   .45
הרוכש ידווח בדוחותיו הכספיים סכומים , הדיווח שבה צירוף העסקים אירע

במהלך תקופת . ארעיים בגין הפריטים שלגביהם לא הושלם הטיפול החשבונאי
ד הרכישה הרוכש יתאם למפרע את הסכומים הארעיים שהוכרו במוע, המדידה

כדי לשקף מידע חדש שהושג לגבי עובדות ונסיבות שהיו קיימות במועד 
היו משפיעות על המדידה של הסכומים , אם היו ידועות, ואשר, הרכישה

הרוכש יכיר גם בנכסים או , במהלך תקופת המדידה. שהוכרו לאותו מועד
ו קיימות אם מושג מידע חדש לגבי עובדות ונסיבות שהי, בהתחייבויות נוספים

 באותם נכסים ובאותן היו גורמות להכרה, אם היו ידועות, ואשר, למועד הרכישה
תקופת המדידה מסתיימת מיד כאשר הרוכש מקבל . התחייבויות לאותו מועד

 או ,את המידע שהוא חיפש לגבי עובדות ונסיבות שהיו קיימות במועד הרכישה
דידה לא תעלה על שנה אחת תקופת המ, אולם. לומד שמידע נוסף אינו בר השגה

  .ממועד הרכישה
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27IAS -דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים   
  

מישות בשליטה משותפת או , ישות תכיר בדיבידנד שהתקבל מחברה בת  .א38 
מחברה כלולה ברווח או הפסד בדוחות הכספיים הנפרדים שלה כאשר זכותה 

  .לקבלת הדיבידנדים מוסדה
  

  בסיס למסקנות
  מישות בשליטה משותפת או מחברה כלולה, דנדים שהתקבלו מחברה בתדיבי

  
בישות בשליטה משותפת ,  של עלות השקעה בחברה בת2008לפני הפרסום במאי   .ד66 .ג

שיטה זו ". שיטת עלות" תיאר 27תקן חשבונאות בינלאומי , או בחברה כלולה
ים שלאחר דרשה מישות להכיר בחלוקות כהכנסה רק אם החלוקות היו מרווח

 נחשבו כהחזר השקעה והוכרו כאלהחלוקות שהתקבלו מעבר לרווחים . הרכישה
  .כדי ליישם שיטה זו למפרע באימוץ. כהקטנה של עלות ההשקעה

     

הוועדה הגיעה למסקנה שמשקיע , באמצעות מחיקת ההגדרה של שיטת העלות  .ח66 
 כלולה כהכנסה מישות בשליטה משותפת או מחברה, יכיר בדיבידנד מחברה בת

הדרישה להפריד את העודפים של , כתוצאה מכך. בדוחותיו הכספיים הנפרדים
רכישה כשיטה להערכה אם דיבידנד הוא -רכישה ולאחר- ישות לרכיבים לפני

  .השבה של השקעתו המתייחסת הוסרה מתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים
  

38IAS -נכסים בלתי מוחשיים   
  

  עלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדרנכסים בלתי מוחשיים ב
  

  .נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר לא יופחת  .107 

     
 ישות נדרשת לבדוק  ,ירידת ערך נכסים 36בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי   .108 .ב

ירידת ערך של נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר על ידי 
  :ההשבה אלו לערכו בספרים- הסכום ברהשוואת 

      
  וכן, מידי שנה  )א(    
      
בכל עת שקיים סימן המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך של הנכס הבלתי   )ב(    

  .מוחשי
  
  
  
  
  
  

* * *  
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 שאלון הבחינה ופתרונו

 2010 אביבמועד

ח"מתפרסם בתאום עם ועדת הבחינות של מועצת רו

ח"רו, גנס.א' בעריכת פרופ

 יוצא לאור על ידי לשכת רואי חשבו� בישראל

 2010 אוגוסט

 מועצת רואי חשבו�
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 הקדמה

.נההוא לסייע לנבחני� בהכנותיה� לבחי, מטרת הפרסו� של שאלו הבחינה ופתרונו

�עמדה מקצועית מחייבת של מועצת רואי, אי לראות בפתרו זה.חשבו

 חדשי�יוצרת, ההתפתחות הדינמית המאפיינת את המציאות הכלכלית של ימינו

שלפתרונ נדרשת מידה רבה, לבקרי� בעיות חשבונאיות מורכבות וסבוכות ביותר

לשיקול דעת אחיד מכלל בנסיבות אלה לא תמיד נית לצפות. של שיקול דעת מקצועי

.העוסקי� במקצוע החשבונאות

ג� לשאלות הנכללות בבחינות, מסיבה זו ייתכנו יותר מפתרו מוסכ� אחד

של. בחשבונאות פיננסית מתקדמת הפתרו לדוגמה הנחה את בודקי הפתרו

מוכרי� כקבילי�, אשר הוסברו ונומקו כיאות, אול� ג� פתרונות חלופיי�, השאלות

.את הפותרי� במלוא הניקוד ומזכי�
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תוכ� הענייני�

רפסמדומע
 שאלה

'מס
פתרו�שאלההניקודהנושא

 32IAS[ - מכשירי� פיננסיי�.1
]39IAS 

22% 518

3� צירופי עסקי�.2IFRS 20% 828

2� תשלו� מבוסס מניות�תיאוריה.3IFRS 8% 1140

21�שינויי� בשערי חליפי של מטבע חו).4IAS 22% 1241

12� מסי� על ההכנסה.5IAS 20% 1550

18�הכנסות–ה תיאורי.6IAS 8% 1755

%100
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 מועצת רואי חשבו�

2009 אביבמועד�" חשבונאות פיננסית מתקדמת" שאלו� בחינה בנושא

אמש!  שעות3: הבחינהשל' חלק
 שעות3: של הבחינה'בחלק מש!

ע"התשאב'א
 2010ביולי 12

ת/לנבחן

א:מש. הבחינה  50%, שעות3: 11�5עמודי�,3�1שאלות�' חלק
ב  50%, שעות17:3�12עמודי�,6�4שאלות�' חלק

.בצורה עניינית ומתומצתת,בעט, כתבו בכתב יד ברור
.הכינו תשובות מנומקות

.ניקיו וסדר יובאו בחשבו בקביעת הציו, כתיב

א 1,2,3 שאלות�' חלק

22%�1על שאלה�יש לענות �א ל�' במחברת  בנהמחברת
20%�2על שאלה �ב  כחולהמחברת�' במחברת
8%�3על שאלה�ג  צהובהמחברת�' במחברת

ב 4,5,6 שאלות�' חלק

22%�4על שאלה�יש לענות �ד  ירוקהמחברת–' במחברת
20%�5על שאלה �ה  מחברת ורודה�' במחברת
8%�6על שאלה�ובמח  מחברת כתומה�' ברת

.לפתרוובעיו את גיליו השאלות לפני שתיגשוקרא

.לפי החלטת מועצת רואי חשבו לא יורשו הבוחני� להשיב לשאלות הנבחני�
את ההנחות שהנחת כדי לפתור את השאלות ואשר לא נית היה, במקרה הצור.,ת לפרט/הנ. נדרש

.להסיק מתו. השאלות עצמ

של, וגילוי דעתובנוסחי� המשולבי� של תקני�,וש בספרי פרסומי� מקצועיי�מותר השימ
נבח� שברשותו ימצא חומר נוס) או כתוביות בספרי�,ללא תוספות לשכת רואי חשבו� בישראל

.בחינתו תפסל, שאינ� במקור
Casioכגו�בלבדשימוש במחשבוני� פיננסיי�המותר FC200.

.ת במחברות המצוינות לעילנא להקפיד לענות על השאלו
ת–תשובות שלא תכתבנה במחברת הנכונה .בדקנהילא

!מועצת רואי חשבון מאחלת לך הצלחה
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א  50%-' חלק

)במחברת לבנה(%22-1'מסשאלה

בע 1.1.2010ביו�.1 חבילות ניירות ער. אשר הרכב כל אחת 1,000,000מ"הנפיקה חברת עדי
:מה היה כדלקמ

 מספר יחידות
 מנייר הער.

א ח ער. נקוב"ש1בנות' אגרות חוב סדרה
20)להל2ראה סעי2(

ב ח ער. נקוב"ש1בנות' אגרות חוב סדרה
25)להל3ראה סעי2(

45כ"סה

ב ש 45,000�תמורת ההנפקה ברוטו הסתכמה הוצאות ההנפקה ליועצי�.ח"אלפי
ב מתמורת ההנפקה 0.5%ח ולגורמי� אחרי� בשיעור"ש אלפי 1,000�המשפטיי� הסתכמו

.ברוטו

א.2 'אגרות חוב סדרה

א ונושאות ריבית, 1.1.10ב ליו�"צמודות לשער החליפי של דולר ארה' אגרות חוב סדרה
אגרות החוב נפרעות בחמישה תשלומי� שנתיי� שווי� של קר.4%דולרית בשיעור של 

שיעור התשואה השנתי לפדיו שבו נסחרו ביו�. ואיל. 31.12.10החל מיו�,)שפיצר(וריבית 
א שיעור ריבית. 5.5%היה ', ההנפקה אגרות חוב בתנאי� דומי� לאלו של אגרות חוב סדרה

.זה אינו מגל� בחובו הוצאות הנפקה

ב.3 'אגרות חוב סדרה

ב עאינ' אגרות חוב סדרה בעצמודות וניתנות להמרה למניותיה של חברת של"די מ ביחס
של. 1:1 קר. 31.12המשולמת מדי שנה ביו�,8%אגרות החוב נושאות ריבית בשיעור

שיעור התשואה השנתי לפדיו שבו נסחרו. 31.12.16אגרות החוב נפרעת בסכו� אחד ביו� 
ב אול� ללא זכות ', ביו� ההנפקה אגרות חוב בתנאי� דומי� לאלו של אגרות חוב סדרה

.שיעור ריבית זה מגל� בחובו הוצאות הנפקה.8%היה, המרה

ב 20%הומרו 30.6.10ביו�.4 בע' מאגרות החוב סדרה .מ"שהנפיקה חברת עדי

בע 1.1.11ביו�.5 ש 5,000מ"רכשה חברת רוני א"אלפי 'ח ער. נקוב מאגרות חוב סדרה
ת בגי רכישת ההוצאות הישירו. לפי מחיר בשוק לאותו מועד,מ"שהנפיקה חברת עדי בע

במועד רכישת ייעדה. משווי השוק שלה 0.2%אגרות החוב הסתכמו בעמלת קנייה של
רוני, פרט לאגרות חוב אלו.מ את אגרות החוב כאגרות חוב זמינות למכירה"חברת רוני בע

.מ אינה מחזיקה נכסי� פיננסיי� בתיק הזמי למכירה"בע
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בע 30.9.11ביו�.6 אמ"מכרה חברת רוני לפי מחיר ', מחצית מהחזקותיה באגרות חוב סדרה
בע. בשוק באותו מועד זו"חברת רוני .מ לא נשאה בעלויות ישירות בגי מכירה

בע.7 בע,מ"עקב הידרדרות במצבה הפיננסי של חברת עדי  31.12.11מ ביו�"הכירה חברת רוני
א לראשונה לא.'בהפסד מירידת ער. בגי החזקתה באגרות חוב מסדרה עד לאותו מועד

עד, למרות ההידרדרות במצבה הפיננסי. נוצרו נסיבות המחייבות הכרה בהפסד מירידת ער.
בע) כולל( 31.12.11ליו� .מ בכל תשלומי אגרות החוב שהנפיקה"עמדה חברת עדי

בע.8 בע"להל הרכב ההו העצמי של חברות עדי ש( 31.12.09מ ליו�"מ ורוני ):ח"באלפי

בעמ"בעעדי מ"רוני
 8,000 10,000)ח ער. נקוב"ש1בנות(הו מניות

 8,000 10,000 פרמיה על מניות
 1,500 2,000 עודפי�

 17,500 22,000כ"סה

בע) ההפסד(להל נתוני הרווח הנקי.9 בע"של חברות עדי 2011�ו 2010מ לשני�"מ ורוני 
ש( ):ח"באלפי

בעמ"עדי בע מ"רוני
2010 400 400 
2011 )500(400 

בעהרווח הנקי של חברת אינו כולל הפסד מירידת ער., המפורט לעיל 2011מ לשנת"רוני
א31.12.11שהוכר ביו�  וכ אינו כולל את ההשפעה ', בגי החזקתה באגרות חוב סדרה

א .30.9.11שהוכרה ביו�' התוצאתית ממכירת אגרות חוב סדרה
.בלה לעיל מתפלג באופ שווה על פני השנההרווח הנקי המפורט בט

:להל נתוני� נוספי�.10

של תארי. ער. נקוב1שווי שוק
א"אג  באגורות'ח סדרה

 שער חליפי של
ב"דולר ארה1

 3.70 לעיל2ראה סעי2 30.9.10עד 1.1.10
 803.80 1.1.11עד 31.12.10
31.3.11 753.80 
30.6.11 603.80 
30.9.11 553.90 

31.12.11 503.90 

מס.11 .יש להתעל� מהשפעות

בע.12 .מ מודדת את כל התחייבויותיה הפיננסיות לפי שיטת העלות המופחתת"חברת עדי

.תוצאות ההנפקה יוחסו לניירות הער. שהונפקו לפי שוויי� ההוג היחסי ליו� ההנפקה.13

בע.14 בע"חברות עדי צ"מ ורוני יבוריות המיישמות תקני חשבונאות בינלאומיי�מ הינ חברות
ואת" הצגה: מכשירי� פיננסיי�"בדבר32את תק חשבונאות בינלאומי מספר, ובכלל זה

".הכרה ומדידה: מכשירי� פיננסיי�"בדבר39תק חשבונאות בינלאומי מספר 
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בע.15 בע"מטבע הפעילות של חברת עדי .מ הינו שקל חדש"מ וחברת רוני

:נדרש.16
מ"עדי בע

בעלהציג את התנועה.א עד 2010מ בשני�"באגרות החוב שהונפקו על ידי חברת עדי
יש להציג בנפרד את התנועה. תו. הפרדה בי השני� ובי סוגי אגרות החוב 2011

.תשלומי� והמרה, הנובעת מצבירת הוצאות מימו

חברת.ב בעלהציג דוח על השינויי� בהו העצמי של תו. 2011�ו 2010מ לשני�"עדי
.הפרדה בי השני�

מ"רוני בע

א 2011להציג את התנועה הרבעונית בשנת.ג על' בהשקעה באגרות חוב סדרה שהונפקו
אי צור. להפריד(את התנועה בהכנסות מימו יש להציג בנפרד,מ"ידי חברת עדי בע

.אחר והתנועה ברווח כולל) בי הפרשי שער לבי ריבית

בדוח על השינויי� בהו העצמי של חברת 2011להציג את התנועה הרבעונית בשנת.ד
לרבות הצגה בנפרד של התנועה בהתאמות לשווי הוג של ניירות ער.(מ"רוני בע

).זמיני� למכירה
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)כחולהבמחברת(%20-2'מסשאלה

צי") עיד"–להל( חברת עיד נסחרי� בוריות שניירות הער. שלה וחברת יהלי הינ חברות
.אביב� בבורסה בתל

ב" עסק"חברת יהלי מהווה �לפי הגדרתוR3IFRS.

להל פירוט הסעיפי� המאזניי� בדוחות הכספיי� הנפרדי� של חברת יהלי לתאריכי�.1
ש(שוני�  ):ח"באלפי

31.3.2010 30.6.2010 31.12.2010 
 8,050 7,200 6,800 לקוחות ומלאי, מזומני�

 500 500 500 נכסי� לא שוטפי� המיועדי� למכירה
 4,250 4,750 5,000 נטו, רכוש קבוע

 5,600 6,200 6,400 ספקי�
 1,300 1,150 1,200 התחייבויות בשל הטבות לעובדי�

 100 100 100)ח"ש1מניות בנות 100,000(הו מניות רגילות
 400 400 400 פרמיה על מניות

 5,400 4,600 4,200 עודפי�

ל 40,000רכשה חברת עיד לראשונה 1.1.10ביו�.2 ש 3,000�ממניות יהלי בתמורה .ח"אלפי
ההשקעה בחברת יהלי מוצגת בספרי חברת עיד לפי שיטת השווי המאזני 31.3.10ליו�

ש 3,200בסכו� של  .ח"אלפי

ש 20,000רכשה חברת עיד 31.3.10ביו�.א.3 למניות נוספות 2,500�ל חברת יהלי בתמורה 
ש ב,ח"אלפי ש 200�העלויות הקשורות לרכישת המניות הסתכמו ליו�.ח"אלפי
31.3.10 ב) בהתבסס על ציטוטי המניה בבורסה(השווי ההוג � של ההשקעה הקודמת

ש 4,200הינו, ממניות חברת יהלי 40% .ח"אלפי

חברת עיד מחויבת לשל� לבעלי,המניות הנוספות 20,000כחלק מרכישת, בנוס2.ב
ש 1,000המניות המוכרי�  יהיו 2010במידה והמכירות של חברת יהלי לשנת,ח"אלפי

ש 10,000מעל  ש 300הינו 31.3.10השווי ההוג של מחויבות זו ליו�.ח"אלפי ח"אלפי
ש 180הינו 30.6.10וליו� .יעד המכירות לא הושג 31.12.10ליו�.ח"אלפי

, זהה לערכ� בספרי� 31.3.10י ההוג של כל הנכסי� וההתחייבויות בחברת יהלי ליו� השוו.4
:פרט לנכסי� הבאי�

ש 5,500–נטו, השווי ההוג של רכוש קבוע.א הרכוש הקבוע נרכש ביו�.ח"אלפי
מיו� זה לא היו. שני�7של ומופחת לפי שיטת הקו הישר לאור. תקופה 31.3.2008

.שות נוספות של רכוש קבועמימושי� או רכי

ש 500) אשר ניתני� להפרדה(השווי ההוג של קשרי לקוחות.ב יתרת אור..ח"אלפי
.שני�5–החיי� 

ש50–השווי ההוג של רשימת הלקוחות.ג ע�.ח"אלפי הסכמי סודיות שנחתמו בעבר
בדר. אחרת להחכיר או להחלי2 מידע, כל הלקוחות הללו מונעי� מחברת עיד למכור

.שני�5–יתרת אור. החיי�. לגבי הלקוחות

חברת יהלי ניהלה משא ומת ע� לקוחות פוטנציאליי� במש.–חוזי� פוטנציאליי�.ד
כ. שלושת החודשי� שקדמו למועד הרכישה 100�חברת עיד מייחסת לכ. ער. של 
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ש לתו� השנה טר� נחת� א2 אחד מהחוזי� הללו ועד, 30.6.10עד ליו�.ח"אלפי
.נחתמו מחצית מהחוזי� הללו

ש 770�השווי ההוג של סימ מסחרי שמוג משפטית.ה �יתרת אור. החיי�.ח"אלפי
.שני�7

של.ו של5הנהלת חברת עיד צופה את סיו� העסקת� עובדי חברת יהלי בעלות כוללת
ש 250�כ י� ממנה וטר� טר� נמסרה הודעה לאלה המושפע,עד תו� השנה.ח"אלפי

.ננקטו צעדי� אחרי� ליישו�

בחברת עיד.ז ש 150�מעריכה את קיו� כוח העבודה המגובש בחברת יהלי ,ח"אלפי
שהוא קבוצה של עובדי� שמאפשרת לחברת עיד להמשי. להפעיל את העסק הנרכש

.ממועד הרכישה

של.5IFRSמוצגי� במאז לפי�נכסי� לא שוטפי� שמיועדי� למכירה.ח השווי ההוג
ש 600� הנכסי� הלא שוטפי� שמיועדי� למכירה  –עלויות מכירה צפויות.ח"אלפי

ש 20 .ח"אלפי

�התחייבויות בשל הטבות לעובדי�.טחברת יהלי מפעילה תכנית הטבה מוגדרת בגי
ההתחייבות בשל סיו� יחסי. תשלו� פיצויי� בהתא� לחוק פיצויי פיטורי בישראל

. מעביד מוצגת לפי שיטת הערכה אקטוארית של שיטת יחידת הזכאות החזויה�עובד
מייצגת את הער.19IASלפי, ההתחייבות בשל הטבות לעובדי� המוצגת במאז

 השווי. של נכסי התכניתהנוכחי של התחייבות ההטבה המוגדרת בניכוי השווי ההוג
ש 1,400–נטו, ההוג של התחייבויות בשל הטבות לעובדי� .ח"אלפי

הסיווג נקבע( 31.3.14עד 31.3.08חברת יהלי חוכרת קו ייצור בחכירה תפעולית מיו�.י
הנהלת, למרות שתנאי החכירה לא שונו לאור. התקופה). כראוי ביו� יצירת החוזה

חברת עיד מעריכה שהחכירה היא חכירה הונית לפי התנאי� שקיימי� במועד 
של. הרכישה 800� 31.3.10ליו� תשלומי החכירה המינימליי� הנותרי� הער. הנוכחי 
ש ש 750� 30.6.10ליו�,ח"אלפי ש 710� 31.12.10ח וליו�"אלפי לפי.ח"אלפי

תנאי החכירה עדיפי� ביחס לתנאי� של עסקאות, התנאי� הקיימי� למועד הרכישה
ש 200קווי ייצור דומי� בסכו� כולל של שוטפות בשוק עבור  תנאי החכירה.ח"אלפי

באמצעות בי א� באמצעות מכירה ובי(התפעוליי� אוסרי� על העברה של החכירה 
).חכירת משנה

ל 5,000חברת עיד מכרה 1.7.10ביו�.5 ש 950� מניות חברת יהלי בתמורה העלויות.ח"אלפי
ב הקשורות ש50�למכירת המניות הסתכמו .ח"אלפי

ל 25,000 מכרה חברת עיד 31.12.10ביו�.6 ש 5,000�מניות חברת יהלי בתמורה .ח"אלפי
ש 6,000והשווי ההוג של יתרת ההשקעה בחברת יהלי לאחר מכירת המניות הינ .ח"אלפי

בהו המניות של חברת יהלי ולא חולק דיבידנד בשנת 2010לא היו שינויי� נוספי� בשנת.7
2010.

חברת עיד ).28IAS(ת לפי שיטת השווי המאזני בהשקעות בחברות כלולותחברת עיד מטפל.8
.לא צפתה מראש מימוש השקעותיה או חלק מהשקעותיה בחברת יהלי

לגבי רכישת השליטה בחברת יהלי הינה, מדיניות חברת עיד בדוחות הכספיי� המאוחדי�.9
 שאינ לזכויותכלומר שמוניטי מיוחס(שזכויות שאינ מקנות שליטה נמדדות בשווי ההוג
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לגבי ירידה בשיעור, מדיניות חברת עיד בדוחות הכספיי� המאוחדי�). מקנות שליטה
הינה שזכויות שאינ מקנות שליטה יתואמו לפי, ללא איבוד שליטה, ההחזקה בחברת יהלי

כלומר מדידה תו.(במועד מכירת המניות, החלק היחסי מזכויות חברת עיד בחברת יהלי
).הקצאת פרמיית השליטה

. 25%שיעור המס חברות וכ שיעור מס רווחי הו החל על חברת עיד ממכירת מניות הוא.10
.חלק מעלות המניותהעלויות הקשורות לרכישת המניות מהוות, לצרכי מס

:נדרש

לנכסי�, 31.3.10להציג את הקצאת התמורה בגי השגת השליטה בחברת יהלי ביו�.א
למוניטי ולזכויות שאינ מקנות שליטה, התחייבויות שניטלול, הניתני� לזיהוי שנרכשו

4הסבר בקצרה את השלכות כל אחד מהפריטי� המופיעי� בסעי2. בנרכשת בחברת יהלי
.על אופ הקצאת התמורה) ששוויי� ההוג שונה מערכ� בספרי�(לעיל

לאחר עסקת( 1.7.10וליו� 30.6.10לחשב את יתרת הזכויות שאינ מקנות שליטה ליו�.ב
על תוצאות, 1.7.10ביו� העסקהלהסביר ולחשב את השלכות ). מכירת מניות חברת יהלי

.הפעולות ועל ההו העצמי של חברת עיד במאוחד

סה.ג נטו של חברת יהלי,כ נכסי�"לחשב את יתרת הזכויות שאינ מקנות שליטה ואת
. מניות חברת יהלי 25,000ני מכירתלפ, 31.12.10בדוחות המאוחדי� של חברת עיד ליו� 

על תוצאות הפעולות ועל ההו העצמי, 31.12.10ביו�העסקהלהסביר ולחשב את השלכות
.של חברת עיד

ב) לא נדרש לחשב(להסביר באופ מילולי.ד 1.7.10�כיצד תשובת. לעסקאות שהתרחשו החל 
ש, ע� בכלל, היו משתנות 31.12.10�ו 1.7.10בוצעו בימי� במידה ושני הסכמי מכירת המניות 

כבר ביו� .1.7.10נקשרו תו. ראיה כוללת ע� אותו רוכש

לצר) חישובי עזר מפורטי� .יש
.R3IFRSאי צור. לפרט גילויי� נוספי� הנדרשי� לפי, הדרישות לעיל מלבד
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)צהובהבמחברת(%8-3'מסשאלה

רבת 2004תשלו� מבוסס מניות בשנת–2פרסומו של תק דיווח כספי בינלאומי ש� ק) למחלוקת
.בגי הענקת אופציות לעובדי�השני� באשר לנאותות ההכרה בהוצא

:נדרש
.לפרט את הנימוקי� בעד ונגד ההכרה בהוצאה בגי הענקת אופציות לעובדי�

א 'סו) חלק

ה ח ל צ ה !ב
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 50%-'בחלק

)ירוקהחברתבמ(%22-4'מסשאלה

(חברת קנגרו אינק.א .בינואר1הינה חברה אוסטרלית אשר הוקמה ביו� ") החברה"–להל
מטבע הפעילות של החברה הינו.החברה עוסקת במכירה ושיווק של מוצרי ספורט. 2010

.הדולר האוסטרלי

הכולל לשנה ומתו. הדוח על הרווח 2010בדצמבר31להל נתוני� מתו. מאז החברה ליו�.ב
):בדולר אוסטרלי( 2010בדצמבר31שהסתיימה ביו� 

הערות2010בדצמבר31מאז� ליו�נכסי�

20,000ני�מזומ
35,000לקוחות

נכסי� פיננסיי� המוחזקי�
למסחר

ד? 3.ראה ג� נתו

ד30,000מלאי 4.ראה ג� נתו
נכסי� פיננסיי� זמיני�

למכירה
ד? 3.ראה ג� נתו

ד40,000נטו,ציוד משרדי�רכוש קבוע 2.ראה ג� נתו
ד63,000קרקע�רכוש קבוע 1.ראה ג� נתו
התחייבויות

)32,000(ספקי�
)65,000(הלוואות

?התחייבות מסי� נדחי�
הו�

)10,000(הו מניות
)5,000(פרמיה

רווח כולל אחר מנכסי�
ד)15,200(הזמיני� למכירפיננסיי� 3.ראה ג� נתו

ד?קר הערכה מחדש 1.ראה ג� נתו
?יתרת רווח

דוח על הרווח הכולל לשנה
הערות2010בדצמבר31שהסתיימה ביו�

441,000מכירות
)200,000(עלות המכר
241,000רווח גולמי

)25,000(הוצאות מכירה ושיווק
)45,000(הוצאות הנהלה וכלליות

171,000רווח תפעולי
19,000הכנסות מימו
)2,250(הוצאות מימו

187,750רווח נקי לפני מסי� על הכנסה
?הוצאות מסי� על הכנסה

?רווח נקי
ד?שערו. קרקע 1.ראה ג� נתו

התאמת נכסי� פיננסיי�
ד?למכירהזמיני� 3.ראה ג� נתו

? רווח כולל
=====



 2010 אביבמועד-" חשבונאות פיננסית מתקדמת"שאלון הבחינה ופתרונו בנושא

13 
 חשבו� רואי למועצת שמורות הזכויות כל©

ולשנה שהסתיימה באותו 2011בדצמבר31להל נתוני� חלקיי� מתו. ספרי החברה ליו�.ג
):בדולר אוסטרלי(כפי שדווחו לרשויות המס באוסטרליה, תארי.

2011נתוני� תוצאתיי� לשנת2011בדצמבר31מאזניי� ליו� נתוני�
 300,000 מכירות 24,000 מזומני�

)137,500( עלות המכר 32,000 וחותלק
)70,000( הוצאות מכירה ושיווק 28,000 מלאי

שרדי� רכוש קבוע )74,000( הוצאות הנהלה וכלליות 34,500נטו, ציוד
)1,000( הוצאות מימו)27,000( ספקי�

 25,000רווח נקי לפני מסי� על הכנסה)50,000( הלוואות

2011� 2010ו בחברה במהל. השני� להל אירועי� שהתרחש.ד:

יו� הקמתה רכשה החברה קרקע לצור. הקמת בניי משרדי� לשימוש עובדיב)1
 כרכושלגבי קבוצת הקרקעות המסווגות. דולר אוסטרלי 40,000תמורת, החברה
הערכה מחדש כהגדרתו בתק חשבונאות בינלאומיההחברה מיישמת את מודל, קבוע

בוחרת להעביר את קר ההערכה מחדש לעודפי� במועד גריעת החברה.16מספר 
השווי ההוג. החברה מעריכה את קבוצת הקרקעות מחדש בכל סו2 שנה. הנכס בלבד

.דולר אוסטרלי 75,000הינו 2011בדצמבר31של הקרקע ליו� 

למעט הרכישות. רכשה החברה ציוד משרדי 2011ביולי1ביו� הקמתה וביו�)2
לגבי קבוצת הציוד המשרדי. לא רכשה החברה ציוד משרדי נוס2,� כאמורבתאריכי

את מודל העלות כהגדרתו בתק חשבונאות החברה מיישמת, המסווגת כרכוש קבוע
שני� והוא5אור. החיי� השימושיי� של הציוד המשרדי הינו.16בינלאומי מספר 

ער. שייר(מופחת בשיטת הקו הישר  .אות הנהלה וכלליותהפחת נכלל בהוצ). ללא

ער. 2010באפריל1ביו�)3 המורכב ממגוו) מניות בלבד(רכשה החברה תיק ניירות
ולכ סווג לנכסי�, מחצית מהתיק יועד למסחר. דולר אוסטרלי 72,000מניות תמורת 

שינויי� בשווי(פיננסיי� המוחזקי� למסחר הנמדדי� בשווי הוג כנגד רווח והפסד 
את יתרת מחצית המניות סיווגה ). לרווח והפסד כהכנסות מימו ההוג נזקפי�

החברה לנכסי� פיננסיי� זמיני� למכירה הנמדדי� בשווי הוג כנגד רווח כולל אחר 
השווי ההוג של מלוא תיק ניירות ). שינויי� בשווי ההוג נזקפי� לרווח כולל אחר(

לאור. כל התקופות מיו�.ידולר אוסטרל 125,000הינו 2011בדצמבר31הער. ליו� 
 50%השווי ההוג של התיק למסחר מהווה, 2011בדצמבר31רכישת התיק ועד 

או 2011�ו 2010בשני�. מהשווי ההוג של מלוא תיק ניירות הער. לא בוצעו רכישות
.מכירות של ניירות ער.

ה1מלאי הסגירה בכל שנה מורכב מרכישות שבוצעו ביו�)4 בכל. דוחבנובמבר בשנת
.המכירות והקניות התפלגו באופ שווה על פני השנה, שנה

 10,000החברה הכריזה וחילקה דיבידנד בס. 2011ביוני30�ו 2010ביוני30בימי�)5
).בכל פע�(דולר אוסטרלי

לרבות שינויי� בשווי הנכסי�(תוצאות הפעולות של החברה, בכל שנה)6
).אלא א� כ צוי אחרת(פ שווה על פני השנה באוהתפלגו) וההתחייבויות
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בע.ה בינואר1ביו�.מ הינה חברה ישראלית העוסקת בייצור מוצרי ספורט"חברת ספורטיבי
מ את מלוא הו המניות של החברה במטרה שזו תשווק"בע רכשה חברת ספורטיבי 2011

מחדש את מטבע בעקבות הרכישה בחנה החברה. באופ בלעדי את תוצרתה באוסטרליה
� להל(החדש מטבע הפעילות שלה הינו השקל 2011בינואר1וקבעה כי החל מיו�, פעילותה

 ").ח"ש"

ללא(החברה נישומה באוסטרליה על פי הרווח המדווח בדולר אוסטרלי 2011�ו 2010בשני�.ו
מ את דוחותיה הכספיי� של החברה"קשר לאופ שבו מתרגמת חברת ספורטיבי בע

לרבות מס על רווחי הו ומס על רווחי� בגי(שיעור מס חברות באוסטרליה ). וסטרליתהא
רשויות המס באוסטרליה מכירות. 20%החל על החברה הינו) מכירת ניירות ער.

ער.ומכירת רכוש קבוע הפסדי הו בגי/ברווחי , למעט האמור. בעת המימוש בפועל ניירות
ה מסאי הפרשי� נוספי� בי הטיפול הוצאות המסי�. חשבונאי לבי הטיפול לצרכי

ב 2011השוטפי� והנדחי� בספרי החברה לשנת  .ח"ש 85,000�הסתכמו

:להל נתוני� לגבי שער החליפי של הדולר האוסטרלי.ז

ל"שע תארי. דולר אוסטרלי1�ח
1.1.2010 3.00 

30.6.2010 3.20 
1.11.2010 3.45 

31.12.2011/1.1.2011 3.55 
30.6.2011/1.7.2011 3.50 

1.11.2011 3.60 
31.12.2011 3.70 

3.30 12/2010�1ממוצע 
3.35 12/2010�4ממוצע 
3.65 12/2011�1ממוצע 

:נדרש

על, מאז(לתרג� את הדוחות הכספיי� של חברת קנגרו אינק.א דוח על הרווח הכולל ודוח
ש, שנסתיימה באותו תארי.ולשנה 2010בדצמבר31ליו�) השינויי� בהו ,ח"למטבע הצגה

בהתא� להוראות, לרבות הצגת התנועות ברווח כולל אחר בגי הפרשי תרגו� על מרכיביה
.21מספר תק חשבונאות בינלאומי 

של חברת) הכולל ודוח על השינויי� בהו דוח על הרווח, מאז(להציג את הדוחות הכספיי�.ב
�ולשנה שהסתיימה באותו תארי. במטבע הפעילות 2011ר בדצמב31ליו�. קנגרו אינק

.ח"ש
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)ורודהבמחברת(%20-5'מסשאלה

. 2009בינואר1הינה חברה ישראלית אשר הוקמה ביו� ") החברה"–להל(מ"בעחברת הנישו�
:להל אירועי� שהתרחשו בחברה. ובשיווק ירקותהחברה עוסקת בגידול

שלנב 2009במהל. שנת.1 .ח"ש 200,000עו לחברה הפסדי� עסקיי� הניתני� להעברה בס.
.ולכ יצרה בגינ� מסי� נדחי�, 2010החברה צפתה כי תוכל לנצל הפסדי� אלו בשנת

של10 החברהביו� הקמתה רכשה.2 ביו� רכישת.ח"ש 1,000,000טרקטורי� בעלות כוללת
ואומד ער., שנה15–הטרקטורי� הטרקטורי� נקבע אומד אור. החיי� השימושיי� של 

אומדני� אלה לא השתנו בכל(ח"ש 100,000השייר בתו� החיי� השימושיי� נקבע על 
על מנת לעודד את תחו� החקלאות. הטרקטורי� מופחתי� בשיטת הקו הישר). התקופות
הכוללת של מהעלות 125%רשויות המס מכירות בהוצאות פחת בגובה, בישראל

.שני�10טת הקו הישר על פני הטרקטורי� בשי

של 2010בינואר1ביו� .3  2,400,000רכשה החברה שתי חלקות קרקע זהות בעלות כוללת
ואילו החלקה, חלקה ראשונה עתידה לשמש את החברה לגידול פירות אורגניי�.ח"ש

כל."השנייה נרכשה במטרה להפיק רווחי� מעליית ער. הונית של הנדל  השווי ההוג של
ב 2010בדצמבר31אחת מחלקות הקרקע ביו� .ח"ש 1,500,000�נאמד

ע� 2010ביולי1ביו�.4 בעהתקשרה החברה בהסכ� למת שירותי ייעו)מ"חברת המשווק
שכר הטרחה. ממועד ההתקשרותשל שנתיי� לתקופה  בס., החברה קיבלה מראש את מלוא

.בלבדמת שירותי ייעו) על בסיס מזומ רשויות המס ממסות הכנסות בגי.ח"ש 50,000של 

של 2010באוקטובר1ביו� .5 רכשה החברה אגרות חוב קונצרניות סחירות בער. נקוב
אגרות החוב סווגו בספרי החברה לתיק ניירות ער..ח תמורת ערכ הנקוב"ש 500,000

.ח"ש 600,000הינו 2010בדצמבר31השווי ההוג של אגרות החוב ליו�. זמיני� למכירה
רשויות המס ממסות רווח הו מניירות ער. לפי שיעור מס רווח הו בעת המימוש בפועל

.בלבד

ח"ש 50,000פטורות בס. של נקבעו לחברה הוצאות לא מוכרות והכנסות 2010במהל. שנת.6
.בהתאמה,ח"ש 30,000�ו

הי, הגיעה החברה להסדר ע� רשויות המס 2010במהל. שנת.7 מסא תחויב לפיו בתשלו�
.ח"ש 9,875בס. 2009נוס2 בגי שנת 

בע.8 :מ"חברת המגדל
מהו המניות הרגילות של חברת המגדל 80%רכשה החברה 2010באפריל1ביו�.א

בע.ח"ש 2,000,000מ תמורת"בע מ לאותו מועד הסתכ�"ההו של חברת המגדל
יי� ההוג של הנכסי� וההתחייבויות נכו למועד הרכישה תא� שוו.ח"ש 1,200,000�ב

:מ את ערכ� בספרי� למעט"של חברת המגדל בע

ב� מומש המלאי.ח"ש 20,000�מלאי ירקות ששוויו ההוג עלה על ערכו בספרי�
.2010במהל. שנת 

 ששוויו ההוג עלה על ערכו בספרי�) מכונות לעיבוד ירקות(רכוש קבוע�
הש.ח"ש 140,000�ב שני�7ימושיי� של הרכוש הקבוע הינו יתרת אור. החיי�

ער. שייר .והוא מופחת בשיטת הקו הישר ללא
בע� מ"ביו� צירו2 העסקי� נמדדו זכויות שאינ מקנות שליטה בחברת המגדל

.ח"ש 328,000�בדלפי שוויי ההוג אשר נאמ
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בע, על פי הסדר מיוחד ע� רשויות המס.ב מ"שיעור המס שחל על רווחי חברת המגדל
.20%הינו

לחברה מדיניות מוצהרת של אי מימוש חברות מוחזקות והיא אינה יוצרת מסי� בגי.ג
.חברות אלה

בע.9 ו"ש 800,000הינו 2010מ לשנת"הרווח לפני מס של החברה ושל חברת המגדל 200,000�ח 
ת הרווח לפני מס של חבר. הרווחי� התפלגו באופ שווה על פני השנה. בהתאמה,ח"ש

.מ שווה להכנסה החייבת שלה"המגדל בע

:נתוני� נוספי�.10

על–12החברה מיישמת את הוראות תק חשבונאות בינלאומי מספר.א מסי�
.ההכנסה

בשנת 24%, 2010בשנת 25%, 2009בשנת 27%שיעורי מס החברות הידועי� הינ�.ב
.ואיל. 2012בשנת 23%�ו 2011

הו.ג .בכל התקופות 25% הינו שיעור מס רווח

 להשקעה לפי מודל השווי ההוג"החברה מודדת את הנדל.ד,בהתא� להוראות תק
.40חשבונאות בינלאומי מספר 

. לפי מודל העלות, למעט קבוצת קרקעות, החברה מודדת את קבוצות הרכוש הקבוע.ה
ת תק בהתא� להוראו, קבוצת הקרקעות נמדדת על פי מודל ההערכה מחדש

.16חשבונאות בינלאומי מספר

רשויות המס אינ מכירות בשערו. בגי הרכוש הקבוע או בהתאמות לשווי הוג בגי.ו
 להשקעה"הנדל.

:נדרש

בע.1 מ לימי�"להציג את יתרות המסי� הנדחי� במאז המאוחד של חברת הנישו�
.2010בדצמבר31�ו 2009בדצמבר 31

בדוח רווח,)לרבות הפרדה בי מסי� שוטפי� לבי מסי� נדחי�(ות המס להציג את הוצא.2
יש לפרט את התנועה במסי�. 2010מ בשנת"והפסד המאוחד של חברת הנישו� בע

.2010השוטפי� ובמסי� הנדחי� במהל. שנת 

בעלהצ.3 .2010מ בשנת"יג באור על המס התיאורטי המאוחד של חברת הנישו�
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)המכתובמחברת(%8-6'מסאלהש

במסע לגיוס לקוחות חדשי� וגדולי� החברה.מ עוסקת במכירות רהיטי� בסיטונות"חברת יעל בע
.הלקוחות נהני� מאשראי ללא ריבית לשנה אחת שלמה.הציעה תנאי תשלו� אטרקטיביי� מאוד

בכ. שלעתי� פריטי ריהוט גדולי� משמשי� את הלקוחות  תנאי� אלה נקבעו בהתחשב
.הקמעונאיי� לצרכי הדגמה באולמות תצוגה

בע 31.12.09�ב ש1מ ביצעה מכירה בס."חברת יעל חדש"מיליו לקוח זה הוא חברה.ח ללקוח
ע. קמעונאית חדשה בתחו� הריהוט שזה עתה הוקמה זו"לא נתקבלה מקדמה כלשהי ח מכירה

ב 31.12.10�ותמורתה במזומ אמורה להתקבל.

:נדרש
ה (הכנסות"18וראות תק בינלאומי בחשבונאות בהתבסס על להסביר במפורט–)14�ו9סעיפי�"

.מהמכירה המתוארת לעילבהכנסה להכרה מהו העיתוי ומה� התנאי� 

'בסו) חלק

ה ח ל צ ה !ב
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א 'חלק

%22-1'פתרון שאלה מס

מ"ספרי חברת עדי בע

על.א בעידי התנועה של אגרות חוב שהונפקו מ"חברת עדי

'אאגרות חוב סדרה

שפרטי�תארי! חישוב עזרח"אלפי
)1( 18,662 ההנפקה 1.1.10

)2( 1,753 והפרשי שער ריבית 2010
31.12.10 )3()4,614( פרעו
)4( 15,801 יתרה 31.12.10

)5( 1,472 והפרשי שער ריבית 2011
31.12.11 )6()4,735( פרעו
)7(12,538היתר 31.12.11

חישובי עזר

הנפקהה 1.1.10)1(

חישוב התשלו� השנתי
20,000,000FV - 
4%i -
5n -
4,492,542PMT -

חישוב הער! הנוכחי של תקבולי ההנפקה
4,492,542PMT -
5.5%i -
5n -
19,184,434PV -

זקיפת הוצאות ההנפקה

 1,000,000 יועצי� משפטיי�
 X45,000,000 %0.5=__225,000 אחרי�

1,225,000ס. הוצאות



 2010 אביבמועד-" חשבונאות פיננסית מתקדמת"שאלון הבחינה ופתרונו בנושא

19 
 חשבו� רואי למועצת שמורות הזכויות כל©

הנפקה לניירות ער! שהונפקוהיחוס הוצאות

א ב'סדרה ס. הכל'סדרה
 45,000,000 25,815,566 19,184,434 התקבולי�ס.

)1,225,000()702,757()522,243(ס. הוצאות הנפקה
62,19118,625,112,80943,775,000 התקבולי� נטו

ב ריביתחישוב)2( שער 2010�והפרשי

א 31.12.10 'יתרת אגרות חוב סדרה
 לפני הפרעו השנתי

20,415 =
3.80

X1.0651(*) X18,662 
3.70 

א 1.1.10  לעיל)1(ראה18,662'יתרת אגרות חוב סדרה
1,753 והפרשי שער ריבית 2010

ה (*) :האפקטיבית כדלקמ� ריביתחישוב

4,492,542 �PMTלעיל)1(ראה 
5�n

18,662,191 �PVלעיל)1(ראה 
%6.5146383�i

ב)3( 31.12.10�חישוב סכו� הפרעו�

4,614,013=
3.80

X4,492,542 
3.70 

א)4( 31.12.10�ב' חישוב יתרת אגרות חוב סדרה

= 20,414,319 יתרה 1.1.10
3.80

X1.0651 X18,662,191 
3.70 

31.12.10  לעיל)3(ראה4,614,013 פרעו
15,800,306 יתרה 31.12.10

ב ריביתחישוב)5( שער 2011�והפרשי

סדרה יתרת אגרות חוב 31.12.10
 לפני הפרעו השנתי'א 

17,272,583 =
09.3

X1.06515 X15,800,306 
3.80 

יתרת אגרות חוב 1.1.11
א  'סדרה

15,800,306

1,472,277 והפרשי שער ריבית 2011

ב)6( 31.12.11�חישוב סכו� הפרעו�

4,735,422=
90.3

X4,614,013 לעיל)3(ראה 
3.80 
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א)7( 31.12.11�ב' חישוב יתרת אגרות חוב סדרה

 סדרהרת אגרות חובית 31.12.11
 פני הפרעו השנתיל'א

17,272,583 =
90.3

X1.06515 X15,800,306 
3.80

31.12.11 4,735,422 פרעו
12,537,161

� או
PMT – 4,492,542
n - 3
i - 6.515%

12,538,086=3.90
XPV - 11,895,107

3.70 
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ס באגרות חוב 'דרה

נירכיב הופרטי�תארי!
בירכ

חישוב עזרער! נקובס! הכלהתחייבותי
)1( 25,000 25,113 25,000 113 ההנפקה 1.1.10

1.1�)8( 981 ביתיר 30.6.10
)9()5,196( המרה 30.6.10
)10( 20,785 יתרה 30.6.10

30.6�)11( 815 ביתיר 31.12.10
ר 31.12.10 )12()1,600(תבייפרעו
 20,000 יתרה 31.12.10

)12( 1,600 ביתיר 2011
)12()1,600( פרעו ריבית 31.12.11
20,000 יתרה 31.12.11

1.1� 30.6.10חישוב ריבית לתקופה)8(

PV - 25,000

I - 8%
n - 0.5

PV - 25,981

25,981 - 25,000 = 981

ב)9( 30.6.10�חישוב סכו� ההמרה

25,981 X 20% = 5,196

ב)10( 30.6.10�כ' חישוב היתרה של אגרות חוב סדרה

PV - 25,000 X 80% = 20,000
i - 8%
n - 0.5
FV - 20,785

30.6� 31.12.10לתקופה ריביתחישוב)11(

20,785 X 1.08 0.5 – 20,785 = 815

�או

PV - 20,000
i - 8%
n - 0.5
FV - 21,600
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)12(815=20,785 �21,600 

1,600 =82X20,000 

מ"ספרי חברת עדי בע

מ"בעדוח על השינויי� בהו� עצמי של חברת עדי.ב

פרמיההו� מניותפרטי�תארי!

ח"אג
ב 'סדרה
 מרכיב
ס! הכלעודפי�הוני

 חישוב
עזר

 נתו 22,000 2,000 10,000 10,000 יתרה 31.12.09
הנפקת 1.1.10

ח"אג
ב 'סדרה

)13(

המרת 30.6.10
ח"אג

ב  219 5,000'סדרה

)113(

)23(

113 

5,196 

)14(

 נתו400400 ____ ___________ רווח נקי 2010
 27,709 902,400 10,219 15,000 יתרה 31.12.10

 נתו)500()500( ____ _____ _____ הפסד 2011
15,00010,219901,90022,209 יתרה 31.12.11

ב)13( 'הרכיב ההוני באגרות חוב סדרה
ב  לעיל)1(ראה 25,113'התקבולי� נטו מהנפקת אגרות חוב סדרה

ה25,000 ער. נקוב של אגרות החוב שהונפקו  האפקטיבית ריביתשעור
 זהה לשיעור הריבית הנקובה

113הרכיב ההוני

 לעיל)9(ראה חישוב, 5,196�סכו� ההמרה)14(
 %20X113–23 מהרכיב ההוני%20ביטול

 23+5,196= 5,219 סכו� ההמרה
ער. נקוב של מניות ההמרה 5,000 בניכוי

219 הפרמיה
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בעספרי חברת מ"רוני

בע'אתנועה בהשקעה באגרות חוב סדרה.ג מ"של עדי

פרטי�תארי!
עלות

מופחתת
התאמות
שווי הוג�

יתרה
במאז�

חישוב
עזר

)15( 4,008 4,008 רכישה 1.1.11
)16( 146 146 והפרשי שער ריבית 31.3.11

)17()404()404( _____ התאמות שווי הוג
)18( 3,750)404( 4,154יתרה 31.3.11
)19( 151 151 והפרשי שער ריבית 30.6.11

)20()901()901( _____ התאמת שווי הוג
)21( 3,000)1,305( 4,305יתרה 30.6.11
)22( 274 274 והפרשי שער ריבית 30.9.11

)23()524()524( _____ התאמות שווי הוג
)24( 2,750)1,829( 4,579 לפני המכירה,יתרה 30.9.11
25()1,375(915)2,290( 50%�מכירה 30.9.11(
)26( 1,375)914( 2,289 לאחר המכירה,יתרה 30.9.11

)27(8383 והפרשי שער ריבית31.12.11
ו )28()726()726( ריביתתקבול קר

)29(223223 _____ התאמת שווי הוג
בירידת ההכרהלפני,יתרה
)29( 955)691( 1,646 ער.

�691)691( הכרה בירידת ער.,�
�595יתרה31.12.11,�595

חישוב עלות הרכישה)15(

1.1.11 �ארכישת אגרות חוב  X5,000 0.80= 4,000'סדרה
 X4,000 %0.2=8 עמלת קניה

4,008

שערו ריבית� 31.3.11)16( הפרשי

4, 008 (*) X 1.1538 0.25 - 4,008 = 4,008 X 1.036412 - 4,008 =
4,154 - 4,008 = 146

:לקמןכד
n - 4
PV - 4,008,000

1,415~PMT - 4,614,013 (**) X 0.306616 = 1,414,733
i - 15.382% ~ 15.38%
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(**) :כדלקמ
ע בע"החלק שנרכש מ"י חברת רוני

30,66%~%30.6616=
5,000

=
5,000

16,30720,000-3,693
)1(ראה חישוב עזר4,493 כו� הפרעו השנתיס

ה"ע�זהמ  X20,000 8004% ריביתח
3,693ח הקר"ע�יתרה

התאמת שווי הוג�� 31.3.11)17(
4,008 + 146 – 5,000 X 0.75 = 4,154 – 3,750 = 404

יתרה� 31.3.11)18(

5,000 X 0.75 = 3,750

שעריתריב� 30.6.11)19( והפרשי
n - 0.25
i - 15.38 %
PV - 4,154
FV - 4,305

151=4,154 -4,305

התאמות שווי הוג�� 30.6.11)20(

30.6.11 � 4,305 עלות מופחתת
 שווי הוגתהתאמ–פחות

404 31.3.11�ב
 3,901 יתרה

30.6.11 � X5,000 0.60= 3,000 שווי הוג
901 הגדלת ההתאמה לשווי הוג

)21(30.6.11 � X5,000 0.60=3,000יתרה

שער ריבית– 30.9.11)22( והפרשי
n - 0.25
i - 15.38 %
PV - 4,305
FV - 4,461

4,461 X
3.90

- 4,305 = 4,579 – 4,305 = 274
3.80

התאמת שווי הוג�– 30.9.11)23(

30.9.11 � 4,579 ות מופחתתעל
ת שווי הוגוהתאמ–פחות

1,305 30.6.11�ב
3,274 

30.9.11  X5,000 0.55=2,750 שווי הוג
524 הגדלת ההתאמה לשווי הוג
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 X5,000 0.55=2,750 לפני המכירה,יתרה– 30.9.11)24(

מכירה– 30.9.11)25(

0.55=1,375� יתרה X002,5 
%50=2,289� עלות מופחתתX4,579 

%50=915� התאמת שווי הוגX1,829 

.לעיל)25(ראה חישוב עזר, לאחר המכירה,יתרה– 30.9.11)26(

שער– 131.12.1)27( ריבית והפרשי

n - 0.25
i - 15.38 %
PV - 2,289
FV - 2,372

2,372 - 2,289 = 83

ו– 21.12.11)28( ריביתתקבול קר�

עזר 4,735-סכו� הפרעו השנתי )6(ראה חישוב
ע בע"החלק שנרכש  X0.3066 50%= 0.1533מ"י רוני

726=0.1533 X4.735 

התאמות שווי הוג��12.1131.)29(

)1,646( עלות מופחתת 31.12.11
 התאמות שווי הוג–פחות

491 30.9.11�ב

31.12.11  שווי הוג
(732)
955 (*)

223
(* :כדלקמ

i - 4%
n - 3

12,467 X 0.3066 X 50% X 0.50 = 955PMT - 4,493
PV - 12,467
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בעספרי.ד מ"חברת רוני

דוח על השינויי� בה� העצמי

פרטי�תארי!
הו�

פרמיהמניות

התאמות
שווי

הוג� של
ע"ני

זמיני�
עודפי�כירהמל

ס!
הכל

17,900 1,900 8,000 8,000 יתרה 1.1.11
1.1� 100 100 רווח נקי 31.3.11

)404(_____)404(_____ _____ התאמת שווי הוג
17,596 2,000)404( 8,000 8,000יתרה 31.3.11

1.4� 100 100 רווח נקי 30.6.11
)901(_____)901( ____ _____ התאמות שווי הוג

16,795 2,100)1,305( 8,000 8,000יתרה 30.6.11
1.7� 100 100 רווח נקי 30.9.11

)524()524( התאמת שווי הוג
 50%מימוש

 מהתאמות
�)915(915_____ _____ שווי הוג,�

)ב(55 ראה סעי2

לתק בינלאומי

39בחשבונאות 

16,371 1,285)914( 8,000 8,000יתרה 30.9.11
1.10� 100 100 רווח נקי 31.12.11

 223 223 התאמות שווי הוג
זקיפת הפרשה

ער. לרווח  לירידת
�)691(691 ____ ____ והפסד,�

67ראה סעי2

לתק בינלאומי

39בחשבונאות 

�8,0008,000יתרה 31.12.11,�69416,694



 2010 אביבמועד-" חשבונאות פיננסית מתקדמת"שאלון הבחינה ופתרונו בנושא

27 
 חשבו� רואי למועצת שמורות הזכויות כל©

�39תק� בינלאומי בחשבונאות
הכרה ומדידה: מכשירי� פיננסיי�

 רווחי� והפסדי�
ת שאינ� רווח או הפסד הנובע משינוי בשווי ההוג� של נכס פיננסי או של התחייבות פיננסי.55

.כדלהל�, יוכר,)89�102ראה סעיפי�(חלק מיחסי גידור

או, רווח או הפסד מנכס פיננסי או מהתחייבות פיננסית)א( שסווגו כשווי הוג� דר! רווח
.יוכר ברווח או הפסד, הפסד

פרט להפסדי�, רווח או הפסד מנכס פיננסי זמי� למכירה יוכרו ברווח כולל אחר)ב(
ער!  ראה(ורווחי� והפסדי� משינויי� בשערי חליפי�) 67�70י� ראה סעיפ(מירידת

א א83סעי) יגרע,)לנספח באותו מועד הרווח או ההפסד,עד שהנכס הפיננסי
או, שהוכרו קוד� לכ� ברווח כולל אחר, המצטבר יסווגו מחדש מההו� העצמי לרווח

דוחות הצגת1תק� חשבונאות בינלאומי ראה(הפסד כתיאו� בגי� סיווג החדש 
ריבית שחושבה באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית, אול�). 2007עודכ�(כספיי� 

דיבידנדי�).18ראה תק� חשבונאות בינלאומי(מוכרת ברווח או הפסד)9ראה סעי)(
בגי� מכשיר הוני זמי� למכירה מוכרי� ברווח או הפסד כאשר התמסדה זכות הישות 

).18לאומי ראה תק� חשבונאות בינ(לקבלת התשלו� 

�ו46ראה סעיפי�(לגבי נכסי� פיננסיי� והתחייבויות פיננסיות המוצגי� בעלות מופחתת.56
או,)47 רווח או הפסד מוכר ברווח או הפסד כאשר נפג� ערכ� של הנכס הפיננסי

לגבי, אול�. וכ� באמצעות תהלי! ההפחתה, ההתחייבות הפיננסית או כאשר ה� נגרעי�
 78�84ראה סעיפי�(או התחייבויות פיננסיות שה� פריטי� מגודרי� נכסי� פיננסיי�

א א 101א�98וסעיפי� הטיפול החשבונאי ברווח או בהפסד יהיה בהתא� לסעיפי�) לנספח
102�89.

 נכסי� פיננסיי� זמיני� למכירה

ת ירידה בשווי ההוג� של נכס פיננסי זמי� למכירה הוכרה ברווח כולל אחר וקיימכאשר.67
שהוכר, ההפסד המצטבר,)59ראה סעי)(ראיה אובייקטיבית לירידת ער! של הנכס

, יסווג מחדש מההו� העצמי לרווח או הפסד כתיאו� בגי� סיווג מחדש, ברווח כולל אחר
.למרות שהנכס הפיננסי לא נגרע
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%20-2'פתרון שאלה מס

הש.א 31.3.10�ב ליטההקצאת התמורה בגי� רכישת

.א3נתו 2,500)20%( מניות 20,000התשלו� תמורת
40,000� שווי הוג של ההשקעה 

 4,200)40%(מניות
(א3נתו .32.p,3IFRS(

(ב3נתו 300 של תמורה תלויהשווי הוג .58.p,53IFRS(
7,000 

 מקנות שווי הוג של זכויות שאינ
 4,200 40%שליטה

)ע 40%של זהה לשווי הוג י"המוחזקי�
).א3נתו,מ"עיד בע

 11,200 ס. הכל
�פחות

עזר, ראה6,238ל נכסי� מזוהי�ששווי הוג  להל, חישוב
4,962 יטימונ�יתרה

42�ו32,41צירופי עסקי� סעיפי��3תק דווח כספי בינלאומי�ראה.
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עזר חישוב
31.3.2010

4נתו�פרטי�
!ער

בספרי�
שווי
הוג�

עוד)
עלות

30.6.10�31.3
הפחתה

30.6.2010
יתרה

31.12.10�30.6
הפחתה

31.12.2010
הערותיתרה

ומלאי,מזומני� �6,8006,800לקוחות
למכירה מיועדי� ,31סעי5005808080802)ח(נכסי�

3IFRS
המס )20()20()20()20(השפעת
קבוע 425)50(475)25(5,0005,500500)א(נטו,רכוש

המס )106(13)119(6)125()125(השפעת
לקוחות המחשות425)50(475)25(500500)ב(קשרי נספח

,23סעי2
3IFRS

המס )107(12)119(6)125()125(השפעת
מסחרי המחש688)55(743)27(770770)ה(סימ ,ותנספח

,20סעי2
3IFRS

המס )171(14)185(7)192()192(השפעת
)6,400()6,400(ספקי�

לעובדי� )1,200()1,200(התחייבויות
משופר חכירה ,17סעי1632)25(188)12(200200)י(הסכ�

3IFRS
ב סעי2'ונספח

)א(32
המס )41(6)47(3)50()50(_____השפעת

4,7006,2381,538)67(1,471)135(1,336

מהמוניטי:הערות בנפרד להכיר :אי
לקוחות'ג4נתו ב;רשימת נספח 33,3IFRSסעי2',ראה
פוטנציאל'ד4נתו ב;י�יחוזי� נספח 38,3IFRSסעי2'ראה
מגובש'ז4נתו עבודה נ;כוח בראה 37,3IFRSסעי2',ספח
העסק)ו(4נתו סעי2,עובדי�5תסיו� 11,3IFRSראה
להוראותלבשהתחייבות)ט(4נתו בהתא� במאז מוצגת לעובדי� .19IASהטבות
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חישוב הזכויות שאינ� מקנות שליטה.ב

1.7.10�וב 30.6.10�ב

פרטי�תארי!
חברת חלק
עיד�

זכויות שאינ�
מקנות שליטה

ס!
הכל

נכסי�
מוניטי�מזוהי�

 4,962 6,238 11,200)40%( 4,200)60%( 7,000)א( יתרה 31.3.10
1.4� _____333)ב(333)%40(133)%60(200 רווח30.6.10

 4,962)'ג( 6,571 11,533)40%( 4,333)60%( 7,200 יתרה 30.6.10
�)%5(600)%5()600()'ד(מכירת מניות 1.7.10��
11,5336,5714,962)%45(4,933)%55(6,600 יתרה 1.7.10

 לעיל.אראה)א(
1.4� 30.6.10רווח:כדלקמ)ב(

:יתרת עודפי�
30.6.10 4,600 
31.3.10 4,200

400 
 ות עוד2 עלותפח

)67( ראה חישוב עזר
333

 5,100 נתו, הו עצמי:כדלהל)ג(
 חישוב עזר1,471 יתרת עודפי עלות

6,571 נכסי� מזוהי�ס.
:כדלקמ)ד(

600
%60

%5
200,7 =×

27, 31�30ראה סעיפי�, ירידה בשעור החזקה ללא איבוד שליטה�הערהIAS
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חישוב הזכויות שאינ� מקנות שליטה וסעיפי� אחרי�.ג

31.12.10�ב

פרטי�תארי!
 חלק חברת

עיד�
 זכויות שאינ�

ס! הכלמקנות שליטה
נכסי�
מוניטי�מזוהי�

 4,962 6,571 11,533 4,933 6,600)א(יתרה 1.7.10
1.7� _____665)'ב(665)%45( 299)%55( 366 רווח 31.12.10

4,962)'ג(6,9665,23212,1987,236 יתרה 31.12.10

 לעיל.בראה)א(

1.7�31.12.10רווח)ב(
:יתרת עודפי�

31.12.10 5,400 
30.6.10 4,600

800 
,הפחתת עוד2 עלות

)135( ראה חישוב עזר
665

:כדלקמ)ג(
 5,900 נתו, הו עצמי

1,336 יתרת עודפי עלות
7,236ס. נכסי� מזוהי�
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המסחישוב רווח הו� וחבות

פרטי�תארי!
 מספר

המניות
 שעור

התמורהעלותהחזקה

 רווח הו�
לצרכי
 מס

 מס
 רווח הו�

)%25(
 3,000 40% 40,000 רכישה 1.1.10

20,000%202,700 רכישה 31.3.10
 5,700 60% 60,000 יתרה 31.3.10
)106( 425 900)א()475()%5()5,000( מכירה 1.7.10
 5,225 55% 55,000 יתרה 1.7.10

)656( 2,625 5,000)ב()2,375()%25()25,000( מכירה 31.12.10
30,000%302,850 יתרה 31.12.10

:לפי עלות ממוצעת
)א(

475
000,60

000,5
700,5 =×

)ב(
375,2

000,60

000,25
700,5 =×

375,2
000,55

000,25
225,5 =×

�או

מי מכירת המניות בראיה כוללתהטיפול בהסכ.ד

ב 5,000מכירת שלהעסקה הראשונה של 1.7.10�מניות 55%�ל 60%�מ(5%גרמה לירידה בשעור (
בע"בהחזקותיה של חברת עיד בע א�.מ"מ בחברת יהלי זהו שינוי בזכויות הבעלות של חברה

31�30ראה סעיפי�, שינוי כזה יטופל כעסקה הונית.אינה איבוד שליטהבחברה בת שתוצאתו  
.דוחות כספיי� מאוחדי� ונפרדי��27לתק חשבונאות בינלאומי

ב 25,000של מכירתהעסקה השניה של 31.12.10�מניות 30%�ל 55%�מ( 25%גרמה לירידה בשעור (
בע"בהחזקותיה של חברת עיד בע לאיבוד זהו שינוי בזכויות הבעלות הגור�.מ"מ בחברת יהלי

דוחות�27בינלאומי לתק חשבונאות32�37כזה יטופל בהתא� להוראות סעיפי� שינוי. שליטה
.כספיי� מאוחדי� ונפרדי�

ד במפורט בנסיבות של איבוד שליטה באמצעות שתי עיסקאות או יותר שנית27ב"לתח33סעי2
.לראות כעסקה אחת

 מאוחדי�השתירש� לצור. הדוחות הכספיי� הפעולה
בשל חברת עיד �31.12.10 :

)נתו( 5,000 לחובת קופה
)נתו(* 6,000 לחובת השקעה ביהלי

 לחובת זכויות שאינ
 לעיל'גראה 5,232 מקנות שליטה
 לעיל'גראה 7,236 מזוהי� נטולזכות נכסי�
 לעיל'גראה 4,962 לזכות מוניטי

 4,034 לזכות רווח ממכירת מניות יהלי

37�34לפי סעיפי�* IASזה. ההשקעה ביהלי לאחר איבוד שליטה תירש� לפי שווי הוג שווי
.יחשב כעלות בעת ההכרה לראשונה בהשקעה ביהלי לפי שיטת השווי המאזני
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צירופי עסקי��3בינלאומי תק� דווח כספי

שנ,ה בנכסי� הניתני� לזיהוי שנרכשוהכר טלו ובזכויות כלשה�יבהתחייבויות
 ומדידת�, שליטה בנרכששאינ� מקנות 

 עיקרו� ההכרה

, בנכסי� הניתני� לזיהוי שנרכשו, בנפרד מהמוניטי�, הרוכש יכיר, ממועד הרכישה.10
הכרה בנכסי�. בהתחייבויות שניטלו ובזכויות כלשה� שאינ� מקנות שליטה בנרכש

11ניתני� לזיהוי שנרכשו ובהתחייבויות שניטלו כפופה לתנאי� המוגדרי� בסעיפי� 
.12�ו

 תנאי� להכרה

שנ.11 אתיהנכסי� הניתני� לזיהוי שנרכשו וההתחייבויות טלו חייבי� לקיי� במועד הרכישה
כדי,להכנת דוחות כספיי� ולהצגת�תבמסגרת המושגיההגדרות של נכסי� והתחייבויות 

,שהרוכש צופהעלויות, לדוגמה. שה� יהיו כשירי� להכרה כחלק מיישו� שיטת הרכישה
או, אבל אינו מחויב לעמוד בה בעתיד כדי לייש� את תוכניתו לצאת מפעילות של נרכש

אינ, או למק� אות� מחדש, את ההעסקה של עובדי� של נרכש)terminate(לסיי� 
כחלק מיישו� שיטת הרוכש לא יכיר בעלויות אלה, לפיכ.. התחייבויות במועד הרכישה

בע, במקו� זאת. הרכישה לויות אלה בהתא� לתקני דיווח כספי בינלאומיי� הרוכש יכיר
.אחרי� בדוחות הכספיי� שלו לאחר הצירו2

:15תק זה קובע שני חריגי� לעיקרו בסעי2 17

סיווג של חוזה חכירה כחכירה תפעולית או כחכירה מימונית בהתא� לתק)א(
וכ; חכירות17חשבונאות בינלאומי 

.חוזי ביטוח4ביטוח בהתא� לתק דיווח כספי בינלאומי סיווג של חוזה כחוזה)ב(

יסווג חוזי� אלה על בסיס התנאי� החוזיי� וגורמי� אחרי� במועד יצירת החוזה הרוכש
זה, א� התנאי� של החוזה שונו באופ שהיה משנה את סיווגו,או( שעשוי, במועד של שינוי

).להיות מועד הרכישה

 נכסי� המוחזקי� למכירה

המסווג כמוחזק למכירה במועד, שנרכש) או קבוצת מימוש(הרוכש ימדוד נכס לא שוט31.2
נכסי� לא שוטפי� המוחזקי� למכירה5בהתא� לתק דיווח כספי בינלאומי, הרכישה

15�18בשווי הוג בניכוי עלויות למכירה בהתא� לסעיפי� ופעילויות שהופסקו .לאותו תק

 ומדידת�,ח מרכישה במחיר הזדמנותיהכרה במוניטי� או ברוו

של.32 :להל�)ב(על פני)א(הרוכש יכיר במוניטי� למועד הרכישה שימדד כעוד)

של)א( :הסכו� הכולל

)i(אשר בדר! כלל דורש שווי הוג�,זהשנמדדת בהתא� לתק�, התמורה שהועברה
;)37ראה סעי)(למועד הרכישה 
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)ii(שנמדדות בהתא�, מקנות שליטה בנרכשכלשה� שאינ� של זכויות הסכו�
 ושל; לתק� זה

)iii(ו41ראה סעיפי�( בשלבי�בצירו) עסקי� שהושג�השווי ההוג� למועד,)42
.בנרכש שהוחזקה קוד� לכ� על ידי הרוכש הזכות ההוניתהרכישה של 

ו.ב של ההתחייבויות הסכו� נטו למועד הרכישה של הנכסי� הניתני� לזיהוי שנרכשו
זה, שניטלו .שנמדד בהתא� לתק�

הנחיות נוספות לגבי יישו� שיטת הרכישה לגבי סוגי� מסוימי� של
 צירופי עסקי�

 צירו) עסקי� שהושג בשלבי�

. מייד לפני מועד הרכישהלפעמי� רוכש משיג שליטה על נרכש שבו הוא החזיק זכות הונית.41
א מחזיקה זכויות הוניות שאינ, 1X20בדצמבר31ביו�, לדוגמה מקנות שליטה ישות
ב35בשיעור  זה. אחוזי� בישות א רוכש, במועד אחוזי�40זכויות נוספות בשיעורתישות
ב ב, בישות זה מתייחס לעסקה כזו כאל צירו2 תק. אשר מעניקות לה שליטה על ישות

step( אשר לפעמי� מכונה ג� רכישה בשלבי�, עסקי� שהושג בשלבי� acquisition.( 

הרוכש ימדוד מחדש את הזכות ההונית שהוא החזיק לפני, בצירו2 עסקי� שהושג בשלבי�.42
, ויכיר ברווח או בהפסד שנוצר כתוצאה מכ., כ בנרכש בשווי ההוג שלה במועד הרכישה

של יתכ שהרוכש הכיר בשינויי� בער., בתקופות דיווח קודמות. ברווח או הפסד, א� נוצר
משו� שההשקעה סווגה כזמינה, לדוגמה(הזכות ההונית שלו בנרכש ברווח כולל אחר

זה). למכירה הסכו� שהוכר ברווח כולל אחר יוכר לפי אותו בסיס כפי שהיה נדרש, במצב
.א� הרוכש היה מממש ישירות את הזכות ההונית שהחזיק לפני כ

 תמורה מותנית

הנרכש כוללת כל נכס או התחייבות שנוצרו כתוצאה מהסדר התמורה שרוכש מעביר עבור.39
הרוכש יכיר בשווי ההוג למועד הרכישה של התמורה).37ראה סעי2(תמורה מותנית 

.המותנית כחלק מהתמורה שהועברה עבור הנרכש

 תמורה מותנית

הרכישה שהרוכש מכיר בה� לאחר מועד שינויי� מסוימי� בשווי ההוג של תמורה מותנית.58
עשויי� להיגר� כתוצאה ממידע נוס2 שהרוכש השיג לאחר מועד זה לגבי עובדות ונסיבות 

שינויי� כאלה ה� תיאומי תקופת מדידה בהתא� לסעיפי�. שהיו קיימות במועד הרכישה
49�כגו, שנוצרו כתוצאה מאירועי� שהתרחשו לאחר מועד הרכישהשינויי�, אול�. 45

, או הגעה לאב דר. בפרוייקט מחקר ופיתוח,ה למחיר מניה מוגדרהגע, עמידה ביעד רווחי�
, הרוכש יטפל בשינויי� בשווי ההוג של תמורה מותנית. אינ� תיאומי תקופת מדידה

:בדר. הבאה, תקופת מדידהתיאומי שאינ�

וסילוקה העוקב יטופל, תמורה מותנית המסווגת כהו עצמי לא תימדד מחדש)א(
.צמיבמסגרת ההו הע

:תמורה מותנית המסווגת כנכס או כהתחייבות אשר)ב(
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)i(נמ תימדד,39ת תק חשבונאות בינלאומי אי� בתחולצה� מכשיר פיננסי ואשר
מכ. יוכר ברווח או הפסד או ברווח ורווח או הפסד, בשווי הוג שנוצר כתוצאה
.בהתא� לאותו תק, כולל אחר

)ii(חשב תטופל בהתא� לתק חשבונאות,39ונאות בינלאומי אינ� בתחולת תק
.כפי שמתאי�, או תקני דיווח כספי בינלאומיי� אחרי�37בינלאומי 

ב IFRS�' נספח 3

 נכסי� בלתי מוחשיי�

בנכסי� הבלתי המוחשיי� הניתני� לזיהוי שנרכשו בצירו2, בנפרד מהמוניטי, יכיר הרוכש.31ב
ה. עסקי� וא נית לזיהוי א� הוא מקיי� את קריטריו יכולת ההפרדה או נכס בלתי מוחשי
ה .משפטי�חוזיאת

משפטי הוא נית לזיהוי ג� א� הנכס אינו�נכס בלתי מוחשי שמקיי� את הקריטריו החוזי.32ב
:לדוגמה. נית להעברה או להפרדה מהנרכש או מזכויות ומחויבויות אחרות

תנאי. תפעולית שתנאיה עדיפי� ביחס לתנאי השוק נרכש חוכר מתק ייצור בחכירה)א(
בי א� באמצעות(החכירה התפעולית אוסרי� במפורש על העברה של החכירה 

הסכו� שבו תנאי החכירה עדיפי� ). מכירה ובי א� באמצעות חכירת משנה
נכסיבהשוואה לתנא � של עסקאות שוטפות בשוק עבור פריטי� זהי� או דומי� הוא
�שמקיי� את הקריטריו החוזיבלתי מוחשי, משפטי להכרה בנפרד מהמוניטי

.את חוזה החכירה, או להעביר בדר. אחרת, למרות שהרוכש לא יכול למכור

המשמעות של קריטריו יכולת ההפרדה היא שנית להפריד נכס בלתי מוחשי או לפצל אותו.33ב
ר, להעביר אותו, מהנרכש ולמכור אותו בושיו לשימילהעניק או,וש להשכיר אותו

נכס. נכס נית לזיהוי קשור או התחייבות קשורה, בנפרד או יחד ע� חוזה קשור, להחליפו
ר, בלתי מוחשי אשר הרוכש יוכל למכור אותו או להחלי2 אותו,בושיו לשימושילהעניק

דבר בעל ער. אחר מקיי� את קריטריו יכולת ההפרדה ג� א� הרוכש, בדר. אחרת עבור
נכס בלתי. לתת רישיו לשימוש בו או להחלי2 אותו בדר. אחרת,א מתכוו למכור אותול

מוחשי שנרכש מקיי� את קריטריו יכולת ההפרדה א� קיימות ראיות לעסקאות החלפה 
תכופות וללא קשר א� הרוכש ג� א� עסקאות אלה אינ, בסוג נכס זה או בנכס מסוג דומה

קר, לדוגמה. מעורב בה , לשימוש ברשימות של לקוחות ומנויי�ויובות נית רישלעתי�
ג� א� הנרכש מאמי שלרשימת. ולפיכ. ה מקיימות את קריטריו יכולת ההפרדה

העובדה, מאפייני� השוני� מהמאפייני� של רשימות אחרות של לקוחותהלקוחות שלו יש 
. כלל שרשימת שלעתי� קרובות נית רישיו לשימוש ברשימות לקוחות משמעותה בדר

רשימת לקוחות שנרכשה, אול�. הלקוחות שנרכשה מקיימת את קריטריו יכולת ההפרדה
בצירו2 עסקי� לא תקיי� את קריטריו יכולת ההפרדה א� תנאי� של סודיות או הסדרי� 

.להחכיר או להחלי2 מידע בדר. אחרת לגבי לקוחותיה, אחרי� מונעי� מישות למכור

 ריטי� אחרי� שאינ� ניתני� לזיהויכוח עבודה מגובש ופ

שאינו נית לזיהוי במועד, הרוכש כולל במוניטי את הער. של נכס בלתי מוחשי שנרכש.37ב
שהוא אוס2 קיי�, רוכש עשוי לייחס ער. לקיו� של כוח עבודה מגובש, לדוגמה. הרכישה

עבודה כוח. של עובדי� שמאפשר לרוכש להמשי. להפעיל עסק שנרכש ממועד הרכישה
 שלעתי�(הידע והניסיו–מגובש לא מייצג את ההו הרוחני של כוח העבודה המיומ

משו� שכוח עבודה מגובש. שעובדי� של נרכש תורמי� לעבודת�) קרובות ה� ייחודיי�
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ער. כלשהו שמיוחס אליו נכלל, אינו נכס הנית לזיהוי שיש להכיר בו בנפרד מהמוניטי
.במוניטי

ער. כלשהו שיוחס לפריטי� שאינ� כשירי� כנכסי� במועד, בנוס38.2ב הרוכש כולל במוניטי
ער. לחוזי� פוטנציאליי� שלגביה� הנרכש מקיי�, לדוגמה. הרכישה הרוכש עשוי לייחס

האלה אינ� משו� שהחוזי� הפוטנציאליי�. משא ומת ע� לקוחות חדשי� במועד הרכישה
לא. כש לא מכיר בה� בנפרד מהמוניטיהרו, בפני עצמ� נכסי� במועד הרכישה הרוכש

יסווג מחדש לאחר מכ את הער. של החוזי� האלה מהמוניטי בגי אירועי� שהתרחשו 
הרוכש יערי. את העובדות ואת הנסיבות סביב אירועי�, אול�. לאחר מועד הרכישה

 בלשהתרחשו זמ תי קצר לאחר הרכישה כדי לקבוע א� במועד הרכישה היה קיי� נכס
.שראוי היה להכיר בו בנפרדמוחשי 

3IFRS–נספח דוגמאות להמחשה

 נכסי� בלתי מוחשיי� הקשורי� לשיווק

של.18 נכסי� בלתי מוחשיי� הקשורי� לשיווק משמשי� בעיקר כדי לשווק או לקד� מכירות
ה. מוצרי� או שירותי� :דוגמאות לנכסי� בלתי מוחשיי� הקשורי� לשיווק

סיסב קבוצה
,סימני שירות, שמות מסחריי�, סימני� מסחריי�

 סימני אישור, סימני� קולקטיביי�
 חוזי

 חוזי)צורה או עיצוב אריזה ייחודיי�, צבע(עיצוב מסחרי
Newspaper(עיצוב ש� עיתו Mastheads(חוזי 

 חוזי שמות דומיי אינטרנט
 חוזי הסכמי� למניעת תחרות

 סימני�, סימני שירות, מסחריי� שמות, סימני� מסחריי�
 קולקטיביי� וסימני אישור

כדי סמלי� או אמצעי�, שמות, סימני� מסחריי� ה� מילי�.19 אחרי� שמשמשי� במסחר
סימ שירות מזהה. מהמוצרי� של אחרי�לציי את המקור של מוצר וכדי להבדיל אותו 

טיביי� משמשי� כדי לזהות את סימני� קולק. ומבדיל את המקור של שירות ולא של מוצר
משמשי� כדי לאשר את המקור סימני אישור. הסחורות או את השירותי� של חברי קבוצה

.הגיאוגרפי או מאפייני� אחרי� של סחורה או שירות

סימני� קולקטיביי� וסימני אישור יכול, סימני שירות, שמות מסחריי�, סימני� מסחריי�.20
או, שימוש מתמש. במסחר, צעות רישו� במוסדות ממשלתיי�שיהיו מוגני� משפטית באמ

נכס בלתי סימ מסחרי או סימ אחר שנרכש בצירו2 עסקי� מהווה. באמצעי� אחרי�
משפטי א� הוא מוג משפטית באמצעות רישו��מוחשי אשר מקיי� את הקריטריו החוזי

עסקי� יכול להיות סימ מסחרי או סימ אחר שנרכש בצירו2, אחרת. או באמצעי� אחרי�
בדר., והוא מתקיי�, מוכר בנפרד מהמוניטי בתנאי שקריטריו יכולת ההפרדה מתקיי�

.כלל
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 נכסי� בלתי מוחשיי� הקשורי� ללקוחות

:להל דוגמאות לנכסי� בלתי מוחשיי� הקשורי� ללקוחות.23

 בסיס קבוצה
 לא חוזי רשימות לקוחות

 חוזי צבר הזמנות או ייצור
 חוזי חוזי� ע� לקוחות וקשרי הלקוח המתייחסי�

 לא חוזי קשרי לקוח לא חוזיי�

 רשימת לקוחות

כמו שמותיה� ומידע לגבי אופ יצירת קשר, רשימת לקוחות מהווה מידע לגבי לקוחות.24
רשימת לקוחות יכולה להיות ג� בצורת בסיס נתוני� הכולל מידע אחר לגבי. אית�

רשימת לקוחות אינה. שלה� ומידע דמוגראפי עליה�טוריית ההזמנות כמו היס, הלקוחות
לעתי� קרובות, אול�. נובעת בדר. כלל מזכויות חוזיות או מזכויות משפטיות אחרות

רשימת לקוחות הנרכשת בצירו2 עסקי�,לכ. רשימות לקוחות מוחכרות או מוחלפות
.את קריטריו יכולת ההפרדה, באופ רגיל, מקיימת

דוחות כספיי� מאוחדי� ונפרדי�–�27 בינלאומי בחשבונאות תק

שינויי� בזכויות הבעלות של חברה א� בחברה בת שתוצאת� אינה איבוד שליטה.30
).כלומר עסקאות ע� בעלי� בתפקיד� כבעלי�(מטופלי� כעסקאות הוניות 

ות שאינ מקנות בנסיבות כאלה הערכי� בספרי� של הזכויות המקנות שליטה ושל הזכוי.31
כל הבדל בי. יותאמו כדי לשק2 את השינויי� בזכויות היחסיות שלה בחברת הבת שליטה 

הסכו� שבו מתואמות הזכויות שאינ מקנות שליטה לבי השווי ההוג של התמורה 
.ששולמה או התקבלה יוכר ישירות בהו העצמי וייוחס לבעלי� של החברה הא�

 שליטהאיבוד

או, א� עשויה לאבד שליטה על חברה בת כתוצאה משינוי בבעלותחברה.32 באופ� מוחלט
כאשר חברה בת עברה לשליטה, לדוגמה, איבוד השליטה יכול להתרחש. או בלעדיו, יחסי

איבוד. או גו) פיקוח)administrator(מנהל או כונס נכסי�, בית משפט, של ממשלה
חהשליטה יכול להתרחש  .וזיג� כתוצאה מהסכ�

. או יותר) עסקאות(חברה א� עשויה לאבד שליטה על חברה בת באמצעות שני הסדרי�.33
כדי. לעתי� נסיבות מצביעות על כ. שראוי לטפל בהסדרי� המרובי� כעסקה אחת, אול�

חברה א� תבח את כל התנאי� של ההסדרי�, לקבוע א� לטפל בהסדרי� כעסקה אחת
חד או יותר מהסימני� הבאי� עשוי להצביע על כ. שראויא. ואת ההשפעות הכלליות שלה�

:שהחברה הא� תטפל בהסדרי� המרובי� כעסקה אחת

.ההסדרי� נקשרו באותו זמ או תו. ראייה כוללת)א(

.ההסדרי� יוצרי� עסקה אחת שתוכננה להשיג מטרה מסחרית כוללת)ב(

.אחר אחד לפחות בהתרחשות של הסדרההתרחשות של הסדר אחד תלויה)ג(
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כלכלית מוצדקאבל הוא, בפני עצמוא� הוא נבח, הסדר אחד אינו מוצדק כלכלית)ד(
דוגמה לכ. יכולה להיות כאשר מימוש. כאשר בוחני� אותו יחד ע� הסדרי� אחרי�

אחד של מניות מתומחר מתחת למחיר שוק ותמחור זה מפוצה באמצעות מימוש 
.עוקב שמתומחר מעל מחיר שוק

בת.34 :החברה הא�, א� חברה א� מאבדת שליטה על חברה

ואת ההתחייבויות של החברה הבת לפי) כולל מוניטי� כלשהו(גורעת את הנכסי�)א(
;הערכי� בספרי� שלה� במועד שבו אבדה השליטה

גורעת את הער! בספרי� של זכויות כלשה� שאינ� מקנות שליטה בחברה הבת)ב(
כולל רכיבי� כלשה� של רווח כולל אחר(אבדה שליטה לשעבר במועד שבו
;)שמיוחסי� אליה�

:מכירה)ג(

)i(או, מהעסקה, א� בכלל, בשווי ההוג� של התמורה שהתקבלה מהאירוע
וכ�; מהנסיבות שגרמו לאיבוד השליטה

)ii(לאיבוד השליטה כרוכה בחלוקת מניות של החברה הבת א� העסקה שגרמה
זו, בתפקיד� כבעלי�לבעלי�  ;בחלוקה

שבו)ד( מכירה בהשקעה כלשהי שנותרה בחברה הבת לשעבר לפי שוויה ההוג� במועד
;אבדה שליטה

הדבר נדרש בהתא�א�, או מעביר ישירות לעודפי�, מסווגת מחדש לרווח או הפסד)ה(
וכ�;35את הסכומי� שזוהו בסעי), לתקני דיווח כספי בינלאומיי� אחרי�

המתייחס לחברה מכירה בהפרש כלשהו שנוצר כרווח או כהפסד ברווח או הפסד)ו(
.הא�

בת.35 החברה הא� תטפל בכל הסכומי� שהוכרו, א� חברה א� מאבדת שליטה על חברה
ברווח כולל אחר בהתייחס לאותה חברה בת לפי אותו בסיס שהיה נדרש א� החברה הא� 

אוהיתה מממשת  א� רווח או הפסד, לפיכ.. ההתחייבויות הקשורי� ישירות את הנכסי�
שהוכרו קוד� לכ ברווח כולל אחר היו מסווגי� מחדש לרווח או הפסד בעת המימוש של 

החברה הא� מסווגת מחדש את הרווח או ההפסד, הנכסי� או ההתחייבויות הקשורי�
ת שליטה על כאשר היא מאבד) כתיאו� בגי סיווג מחדש(מההו העצמי לרווח או הפסד 

א� לחברה הבת יש נכסי� פיננסיי� זמיני� למכירה והחברה הא�, לדוגמה. החברה הבת
אזי החברה הא� תסווג מחדש לרווח או הפסד את הרווח, מאבדת שליטה על החברה הבת

קר, באופ דומה. או ההפסד שהוכרו קוד� לכ ברווח כולל אחר בגי נכסי� אלה א�
� לכ ברוח כולל אחר היתה מועברת ישירות לעודפי� בעת שהוכרה קודהערכה מחדש 

אזי החברה הא� מעבירה את קר הערכה מחדש ישירות לעודפי� כאשר, המימוש של הנכס
.היא מאבדת שליטה על החברה הבת

בת.36 השקעה כלשהי שנותרה בחברה הבת לשעבר וסכומי�, בעת איבוד שליטה על חברה
לה, חייבתכלשה� שהחברה הבת לשעבר  יטופלו בהתא� לתקני דיווח כספי, או שחייבי�

.בינלאומיי� אחרי� החל מהמועד שבו אבדה השליטה
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השווי ההוג של השקעה כלשהי שנותרה בחברה הבת לשעבר במועד שבו אבדה השליטה.37
יחשב לשווי ההוג במועד ההכרה לראשונה בנכס פיננסי בהתא� לתק חשבונאות בינלאומי 

כעלות בעת ההכרה לראשונה, מתאי� כאשר, או הכרה ומדידה: כסי� פיננסיי�נ 39
.בהשקעה בחברה כלולה או בישות בשליטה משותפת
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%8-3'פתרון שאלה מס

הנימוקי� נגד רישו� הוצאות בגי� תשלו� מבוסס מניות

IFRS 2
BASIS FOR CONCLUSIONS

:העסקה היא אקסוגנית לישות.1
המניות לבי העובדי� ולא בי הישות בי בעלי

BC לבי העובדי�  34-35
BCהאופציות העובדי� אינ� מספקי� שירותי� תמורת.2 36-39
:לאופציות אי עלות לישות.3

BC לא ניתנו מזומני� ולא ניתנו נכסי� אחרי� 40-44
הגדרת ההוצאה לפיאת סותרתהכרה בהוצאה.4

:המסגרת המושגית
התקופה של הטבות כלכליות במהל. נה הקט

של)outflowהחשבונאית בצורה של זרימה שלילית 
נכסי� או נטילת התחייבויות הגורמת להקטנת ההו

BC.תהעצמי שלא על ידי חלוקה לבעלי המניו 45-53
;הנפקת האופציות גורמת להקטנת הרווח למניה.5

בהקטנת הרווחלכפילותהכרה בהוצאה תגרו�
BC.ניהלמ 54-57

הכרה בהוצאה תשפיע שלילית על הכלכלה ותמנע.6
ESOPBCחברות מלקד�  58-60

BC הקושי במדידת ההוצאה.7 61-68

הנימוקי� בעד רישו� הוצאה בגי� תשלו� מבוסס מניות
תתהענק–במהות.1 :גמול בדומה לאמצעי התגמולי� האחרי�יאופציות מהווה אמצעי

וכדב, משכורת .'ונוס

על.2 .של העסקאות ולא על צורת המשפטית המהות הכלכליתהחשבונאות מתבססת

מדידה מהימנה של ההוצאה מתאפשרת באמצעות יישו� טכניקות ומודלי� להערכת.3
�שהפכו מקובלי� על הכלל ותימחוראופציות B&S\וכדמודל בינומי'.
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%22-4'פתרון שאלה מס

2010בדצמבר31ליו�. דוחות כספיי� של חברת קנגרו אינקתרגו�.א

 דולר אוסטרלי�מטבע פעילות
ח"ש� מטבע הצגה

סעיפי�, השינויי� בשערי חליפי של מטבע חו)השפעת�21תק חשבונאות בינלאומי�ראה
38�39.

שימוש במטבע הצגה שונה ממטבע הפעילות

 תרגו� למטבע ההצגה

א� מטבע ההצגה ). או מטבעות(ה להציג את דוחותיה הכספיי� בכל מטבע יכולותיש.38
הישות מתרגמת את תוצאותיה ואת המצב הכספי, שונה ממטבע הפעילות של הישות

כאשר קבוצה כוללת ישויות בודדות ע� מטבעות, לדוגמה. שלה למטבע ההצגה
כדי,� במטבע אחידוהמצב הכספי של כל ישות מבוטאיהתוצאות, פעילות שוני�

.שנית יהיה להציג דוחות כספיי� מאוחדי�

אשר מטבע הפעילות שלה אינו מטבע של סביבה, התוצאות והמצב הכספי של ישות.39
יתורגמו למטבע הצגה אחר תו! שימוש בנהלי�, אינפלציונית�כלכלית היפר

:הבאי�

מצב כספי מוצג)א( כולל מספרי, כלומר(נכסי� והתחייבויות לכל דוח על
;יתורגמו לפי שער הסגירה במועד אותו דוח על המצב הכספי) השוואה

הכנסות והוצאות לכל דוח על הרווח הכולל שמוצג או דוח רווח והפסד נפרד)ב(
יתורגמו לפי שערי החליפי� במועדי) כולל מספרי השוואה, כלומר(שמוצג 

וכ�; העסקאות
.� יוכרו ברווח כולל אחרכל הפרשי השער הנוצרי)ג(

תרגו� פריטי ההו� העצמי

IFRS ראה – Manual Of Accounting, 2009
Price Waterhouse Coopers

 7.77.1סעי2, 7029עמוד

Translation to the presentation currency equity items

The standard is silent on how to translate equity items, management,
therefore, has a choice of using either the historical rate or the closing
rate. The chosen policy should be applied consistently.

�ב כתבטיפול זהה מו

International GAAP, 2009
Ernst & young
Chapter 13, - C סעי2 937עמוד  
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� ז א מ
�31.12.2010 ליו

ח"שח"שעדולר אוסטרליפרטי�

שע 71,000 3.55 20,000 מזומני� ח סגירה"תרגו� לפי
" 124,250 3.55 35,000 לקוחות

נכסי� פיננסי�
" 195,250 3.55 55,000)א( המוחזקי� למסחר

" 106,500 3.55 30,000 מלאי
נכסי� פיננסי�
" 195,250 3.55 55,000)א( זמיני� למכירה

" 142,000 3.55 40,000)ב( ציוד� רכוש קבוע
" 223,650 3.55 63,000 קרקע� רכוש קבוע

")113,600( 3.55)32,000( ספקי�
")230,750( 3.55)65,000( הלוואות

התחייבות מסי�
")43,310( 3.55)12,200()ג( נדחי�

שע)30,000( 3.00)10,000( הו מניות ח במועד ההנפקה"תרגו� לפי
")15,000( 3.00)5,000(הפרמי

�רווח כולל אחר
נכסי� פיננסי�
שע)50,920( 3.35)15,200( זמיני� למכירה 4�ח ממוצע"תרגו� לפי�12.10 

שע)60,720( 3.30)18,400()ד( קר הערכה מחדש 2010�ח ממוצע"תרגו� לפי 
�רווח כולל אחר
.P.Nמספר מאז)49,180()ה( הפרשי תרגו�

)464,420()140,200()ו( יתרת רווח
�,��,�

2010דוח על הרווח הכולל לשנת
 2010ח ממוצע"תרגו� לפי שע1,455,300 3.30 441,000 מכירות

")660,000( 3.30)200,000( עלות המכר
 795,300 241,000 רווח גולמי

הוצאות מכירה
")82,500( 3.30)25,000( ושיווק

הוצאות הנהלה
")148,500( 3.30)45,000( וכלליות

 564,300 171,000 רווח תפעולי
שע 63,650 3.35 19,000 הכנסות מימו 4�ח ממוצע"תרגו� לפי�12.10 
ממ"תרגו� לפי שע)7,425( 3.30)2,250( הוצאות מימו 2010� וצעח 

רווח לפני מסי� על
 620,525 187,750 הכנסה

)124,105()ח()37,550()ז( מסי� על הכנסה
 496,420 150,200 רווח נקי לשנה

התאמת שווי הוג
של נכסי� פיננסי� 

שע 50,920 3.35 15,200 זמיני� למכירה 4�ח ממוצע"תרגו� לפי�12.10
�חדשמקר הערכה

18,40060,720עקרק
183,800 608,060 

 ראה לעיל,מספר מאז49,180)ה(_______ הפרשי תרגו�
183,800657,240
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 המוחזקי�נכסי� פיננסיי�)א(
)%50(למסחר

 זמיני�
)%100(ס! הכל)%50למכירה

 72,000 36,000 36,000 רכישה 1.4.10
1.4�ער. 31.12.10 עלות

 
9,000119,000*38,000

55,00055,000110,000

 פיננסי�רווח כולל אחר מנכסי�*
 15,200 נתו, זמיני� למכירה

 20% שיעור המס

19,000=
100% 

X15,200 
80% 

ציוד�רכוש קבוע)ב(
 נתו 40,000 יתרה מופחתת 31.12.10

=50,000ותעל 1.1.10
5

X40,000
4

התחייבות מסי� נדחי�)ג(
X38,000 20%= 7,600 בגי תיק ניירות ער.

X23,000 20%=4,600 בגי קרקע
12,200

קרקע–רכוש קבוע)ד(
נתו 63,000 יתרה משוערכת 31.12.10

תונ 40,000 רכישה 1.1.10
23,000 תוספת מהערכה מחדש

לאחר( X23,000 80%=18,400קר הערכה מחדש
)השפעת מס

הפרשי תרגו��רווח כולל אחר)ה(
:בגי

()8,250( הו ופרמיה =3.55�3.00 (X)5,000 +10,000(
 התאמת שווי הוג
 נכסי� פיננסיי�
()3,040( זמיני� למכירה =3.35 �3.55 (X15,200 
()4,600( קרקע–הערכה מחדש =3.30 �3.55 (X18,400 

3.55� 496,420=)36,790( רווח נקי X150,200 
( 3,500 דיבידנד =3.20 �3.55 (X10,000 

)49,180(

יתרת רווח)ו(
ח"שדולרי� אוסטרלי� 2010רווח נקי לשנת

ד  496,420 150,200 וח רווח והפסדלפי
 (*)10,00032,000 דיבידנד�פחות

140,200464,420

שע *) ח"ש 3.20� 30.6.10ח במועד התשלו�"מתורג� לפי
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בדולרי� אוסטרליי��מסי� על הכנסה)ז
 187,750 רווח לפני מסי� על הכנסה

 20% שעור המס
 %20X187,750=550,37 מסי� על הכנסה

בש)ח ח"מסי� על הכנסה
 620,525 רווח לפני מסי�

 20% שעור המס
 %20X620,525=124,105 מסי� על הכנסה

. דוחות כספיי� של חברת קנגרו אינק.ב
2011בדצמבר31ליו�

, י� של מטבע חו3השפעת השינויי� בשערי חליפ–21תק� חשבונאות בינלאומי–ראה
.38�35סעיפי�

 שינוי במטבע פעילות

ישות תיש� את נהלי התרגו� המתאימי�, כאשר חל שינוי במטבע הפעילות של ישות.35
.למטבע הפעילות החדש באופ� של מכא� ולהבא החל ממועד השינוי

, והנסיבות האירועי�, מטבע הפעילות של ישות משק2 את העסקאות,13כפי שצוי בסעי36.2
לכ.. הרלוונטיי� לישות הוא ישתנה רק א� חל שינוי, לאחר שנקבע מטבע הפעילות, בהתא�
אשר משפיע בעיקר על מחירי, שינוי במטבע, לדוגמה. אירועי� ונסיבות, באות עסקאות

.יכול לגרו� לשינוי במטבע הפעילות של הישות, המכירה של הסחורות והשירותי�

ישות, במילי� אחרות. פעילות מטופלת באופ של מכא ולהבאוי במטבע ההשפעה של שינ.37
. מתרגמת את כל הפריטי� למטבע הפעילות החדש תו. שימוש בשער החליפי במועד השינוי
. הסכומי� המתורגמי� המתקבלי� של פריטי� לא כספיי� מטופלי� כעלות� ההיסטורית

קוד� לכ ברווח כולל אחר בהתא� שהוכרו, הפרשי שער בגי תרגו� של פעילות חו)
עד למימוש אינ� מסווגי� מחדש,)ג(39�ו32להוראות סעיפי�  מהו עצמי לרווח או הפסד

.הפעילות
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מאז�
1.1.11ליו�

פרטי�
דולר

ח"שח"שעאוסטרלי

 71,000 3.55 20,000 מזומני�
 124,250 3.55 35,000 לקוחות

 195,250 3.55 �55,000 למסחרנכסי� פיננסיי� המוחזקי
 106,500 3.55 30,000 מלאי

 195,250 3.55 55,000 נכסי� פיננסיי� זמיני� למכירה
 142,000 3.55 40,000 ציוד–רכוש קבוע
 223,650 3.55 63,000 קרקע–רכוש קבוע

)113,600( 3.55)32,000( ספקי�
)230,750( 3.55)65,000( הלוואות

)43,310( 3.55)12,200( התחייבות מסי� נדחי�
)35,500( 3.55)10,000( הו מניות

)17,750( 3.55)5,000( פרמיה
:רווח כולל אחר

)53,960( 3.55)15,200( מנכסי� פיננסיי� זמיני� למכירה
)65,320( 3.55)18,400( קר הערכה מחדש

)497,710( 3.55)140,200( יתרת רווח
�,��,�

ב התרגו� לתק חשבונאות23יבוצע בהתא� להוראות סעי2 31.12.11� של הדוחות הכספיי�
;השפעות השינויי� בשערי חליפי במטבע חו)�21בינלאומי 

 דיווח בסו) תקופות הדיווח העוקבות

:בסו) כל תקופת דיווח.23

;כספיי� במטבע חו3 יתורגמו תו! שימוש בשער הסגירהפריטי�)א(

לא)ב( כספיי� שנמדדי� במונחי עלות היסטורית במטבע חו3 יתורגמו תו!� פריטי�
 וכ�; שימוש בשער החליפי� במועד העסקה 

לא)ג( כספיי� שנמדדי� בשווי הוג� במטבע חו3 יתורגמו תו! שימוש בשערי�פריטי�
שבו  .נקבע השווי ההוג�החליפי� במועד
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מאז
31.12.11ליו�

פרטי�

דולר

ח"שח"שעאוסטרלי

ח סגירה"שע� פריט כספי 88,800 3.70 24,000 מזומני�

" 118,400 3.70 32,000 לקוחות

נכסי� פיננסיי�

 231,250 3.70 62,500)א( המוחזקי� למסחר 

ח סגירה"פריט לא כספי בשווי הוג שע

 1.11.11ח"שע,פי עלותלט לא כספייפר 100,800 3.60 28,000 מלאי

נכסי� פיננסיי� זמיני�

 למכירה 

 סגירהח"שע, פריט לא כספי בשווי הוג 231,250 3.70 62,500)א(

 122,250 34,500)ב( רכוש קבוע ציוד

סג"שע, פריט לא כספי בשווי הוג 277,500 3.70 75,000)ג( קרקע�רכוש קבוע  ירהח

ח סגירה"שע, פריט כספי)99,900( 3.70)27,000( ספקי�

")185,000( 3.70)50,000( הלוואות

")63,480()17,600()ד(התחייבות מסי� נדחי�

")35,500( 3.55)10,000( הו מניות

")17,750( 3.55)5,000( פרמיה

:רווח כולל אחר

 מנכסי� פיננסיי�

)82,760)(ו()21,200()ה( י� למכירה זמינ

)108,400()28,000()ז( קר הערכה מחדש

P.Nמספר מאז)577,460()159,700( יתרת רווח
�'��'�

2011 דוח על הרווח הכולל לשנת
 2011ח ממוצע"שע 1,095,000 3.65 300,000 מכירות

")501,875( 137,5003.65 המכרעלות

 593,125 162,500 רווח גולמי

)255,500( 3.65)70,000( הוצאות מכירה ושיווק

")269,025()ח()74,000(הוצאות הנהלה וכלליות

18,500 68,600 

P.N, מספר מאז 134,800 7,500 הכנסות מימו
")3,650( 3.65)1,000( הוצאות מימו

לפני מסי� על רווח

 199,750 25,000 הכנסה

)85,000( מסי� על ההכנסה

 114,750רווח נקי לשנה

:רווח כולל אחר

י� זמיני�ינכסי� פיננס

 28,800 6,000)ט( למכירה

�קר הערכה מחדש

43,080 9,600)י( קרקע

186,630רווח כולל
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נכסי� פיננסיי�)א(

62,500 50%�המוחזקי� למסחר 
%5062,500�זמיני� למכירה

ב 31.12.11�שווי הוג �125,000 נתו

ציוד�רכוש קבוע)ב(

דולרי� אוסטרליי�
 תארי.
פחת שנצברעלותרכישה

 יתרה
ח"שח"שע31.12.11

1.1.10 50,000 20,000 )40%(30,000 )60%(3.55 (*) 106,500 
1.7.11 5,000500)%10(4,500)%90(3.50 (**) 15,750

55,00020,50034,500122,250

3.55� 1.1.11ח בתארי. השינוי"שע *) 
1.7.11�ח בתארי. הרכישה"שע **) �3.50 

רקעק)ג(

ב 31.12.11�שווי הוג –75,000 נתו

התחייבות מסי� נדחי�)ד(

ולרי� אוסטרלי�ד
ח"שח"שע1.1.11201131.12.11בגי�

 39,220 3.70 10,600 3,000 7,600 ניירות ער.
25,900 4,6002,4007,0003.70 קרקע� רכוש קבוע

12,2005,40017,6003.70 65,120 
:הפרשי תרגו�

 ) (*)560( מלאי
 (**))1,080( ציוד� רכוש קבוע

480,63

(* 560 =20% X)]3.60 �3.70 (X28,000 [
(** =20% X)]3.50 �3.70 (X4,500 ) +3.55 �3.70 (X30,000[

=20% X)0.20 X4,500 +0.15 X30,000(
1,080 =20% X5,400 =20% X)900 +4,500(

בדולרי� אוסטרליי�, למכירה�יזמ, מנכס פיננסי, רווח כולל אחר)ה(

:שווי הוג
50%= 62,500 31.12.11�ב X125,000 
50%=36,000 1.1.11�ב X72,000 

ב ער. 26,500 2011�עלית
%20 שעור המס

ב 80%=21,200 2011�רווח כולל אחר X26,500 



 2010 אביבמועד-" חשבונאות פיננסית מתקדמת"שאלון הבחינה ופתרונו בנושא

48 
 חשבו� רואי למועצת שמורות הזכויות כל©

זמ)ו( בשירווח כולל אחר מנכסי� פיננסיי� ח"ני� למכירה

 53,960 1.1.11יתרה
:2011הגידול בשנת

31.12.11 �3.70 X62,500 231,250 
1.1.11 �3.55 X55,000 195,250

%80X36,00028,800
82,760

קר� הערכה מחדש, רווח כולל אחר)ז(

ח"שדולר אוסטרלי
 277,500 75,000 31.12.11–שווי הוג קרקע
40,000142,000 1.1.10ועד הרכישה עלות קרקע במ
ער. קרקע  135,500 35,000 עלית

7,00027,100 20%�השפעת המס�בניכוי
28,000108,400

הוצאות הנהלה וכלליות)ח(

 דולרי�
ח"שח"שעאוסטרלי�פרטי�

 לעיל)ב(ראה 35,500 3.55 10,000 פחת ציוד
1.7.10ח"שע, לעיל)ב(הרא 1,750 3.50 500 פחת ציוד

 2011ח ממוצע"שע231,775 63,5003.65 הוצאות אחרות
74,000269,025

נכסי� פיננסי� זמיני� למכירה, רווח כולל אחר)ט(

דולרי�
ח"שאוסטרלי�

:לעיל)ו(�ו)ה(ראה
31.12.11 21,200 89,960 

1.1.11 15,20053,960
6,00036,000

28,800 =80% X36,000 

קרקע�קר� הערכה מחדש, רווח כולל אחר)י(

דולרי�
ח"שאוסטרלי�

:לעיל)ז(ראה
31.12.11 28,000 108,400 

1.1.11 18,40065,320
9,60043,080
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העצמי בהו� השינויי� על דוח
אוסטרליי� בדולרי�

אחר כולל רווח

מניותפרטי� פרמיההו�
הערכהק ר�

מחדש
מכשירי�

תרגו�למכירהזמיני� רווחהפרשי הכליתרת ס!
10,0005,00015,000יתרה1.1.10

18,40015,200150,200183,800תנועה2010
)10,000()10,000(_____________________דיוידנד30.6.10

10,0005,00018,40015,200140,200188,800יתרה31.12.10
9,6006,00029,50045,100תנועה2011

)10,000()10,000(______________________דיוידנד30.6.11
10,0005,00028,00021,200159,700223,900יתרה31.12.11

ח"שב
30,00015,00045,000יתרה1.1.10

60,72050,92049,180496,420657,240תנועה2010
)32,000()32,000(___________________________דיוידנד30.6.10

30,00015,00060,72050,92049,180464,420670,240יתרה31.12.10
פעילות1.1.11 מטבע �35,50017,75065,32053,960שינוי,�497,710670,240

43,08028,800114,750186,630תנועה2011
)35,000()35,000(__________________________דיוידנד30.6.11

�35,50017,750108,40082,760יתרה31.12.11,�577,460821,870
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%20-5'פתרון שאלה מס

יתרות מסי� נדחי�.1

31.12.2009
חישוב עזרנכס מסי� נדחי�

)1( 50,000 ברי�בגי הפסדי� מוע
)2()9,200( בגי טרקטורי�

40,800
31.12.2010

התחייבות מסי� נדחי�
:בגי

)2()18,400( טרקטורי�
)3()75,000()רכוש קבוע(קרקע
 להשקעה"נדל(קרקע()3()75,000(

)4( 8,875 שירותי יעו)
)5()25,000( אגרות חוב

ח בערכוש קבוע )6()25,000(מ"ברת המגדל
)209,525(

31.12.09�ב, נכס מסי� נדחי� בגי� הפסדי� מועברי�)1(

50,000 =25% X200,000 

התחייבות מסי� נדחי� בגי� טרקטורי�)2(

31.12.1031.12.09
 940,000 880,000 בספרי� ער.

800,000900,000 בסיס המס
)40,000()80,000( הפרש זמני
%23%23 שעור המס

)9,200()18,400( התחייבות מסי� נדחי�

ער.
בספרי�

בסיס המס

 1,000,000 1,000,000 עלות 1.1.09
)ב()100,000()א()60,000( פחת 2009

 900,000 940,000 יתרה 31.12.09
)100,000()60,000( פחת 2010

880,000800,000 יתרה 31.12.10

))א( ) 000,60
15

1
000,100000,000,1 =×−

000,100)ב(
10

1
000,000,1 =×

)X1,000,000 125%= 1,250,000(ח"ש 250,000בס.ור מסי� נדחי� בגי ההפרש אי ליצ
12לתק חשבונאות בינלאומי22ראה סעי2; שנוצר ביו� רכישת הטרקטורי�
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אוה ותבהתחייבכרה לראשונה בנכס

יה.22 כאשר חלק, לדוגמה, כול להיווצר בעת ההכרה לראשונה בנכס או בהתחייבותפרש זמני
שיטת הטיפול החשבונאי בהפרש זמני. או מלוא עלות הנכס לא יהיה נית לניכוי לצורכי מס

:כזה תלויה במהות העסקה שהובילה להכרה לראשונה בנכס או בהתחייבות

נכסבכל התחייבות מסי�המכיר ישותה, צירו2 עסקי�ב)א( מסי� נדחי� נדחי� או
שמוכר בגי מוניטי או רווח מרכישה במחיר הזדמנותי והדבר משפיע על הסכו� 

;)19ראה סעי2(

בכלהמכיר ישות,� העסקה משפיעה על הרווח החשבונאי או על ההכנסה החייבתא)ב(
מכ. היא מכירה בהוצאת התחייבות מסי� נדחי� או נכס מסי� נדחי� וכתוצאה

;)59אה סעי2ר(רווח והפסדבי� או בהכנסת מסי� נדחי� מסי� נדח

� מדובר בעסקה שאינה צירו2 עסקי� ואשר אינה משפיעה על הרווח החשבונאיא)ג(
בהיעדר ההחרגות,הה מכירתהיי ישותה, וג� אינה משפיעה על ההכנסה החייבת

בהתחייבות מסי� נדחי� או בנכס מסי� נדחי� שנגרמו,24�ו15בסעיפי� 
תיאומי�. את הער. בספרי� של הנכס או של התחייבות בסכו� זההמהתאיומ

תק זה אינו מתיר, לפיכ.. כאלה היו גורמי� לדוחות הכספיי� להיות פחות שקופי�
א�, להכיר בהתחייבות המסי� הנדחי� או בנכס המסי� הנדחי� שנגרמו ישותל בי

 לכ.). להלראה דוגמה(במועד ההכרה לראשונה ובי א� לאחר מכ לא ישות, מעבר
א בנכסו מכירה בשינויי� לאחר מכ בהתחייבות המסי� הנדחי� שלא הוכרה

. המסי� הנדחי� שלא הוכר בעת הפחתת הנכס

–ח"ש 25,000ינוכה פחת נוס2 לצרכי מס בס. 2010בשנת

000,25%25
10

1
000,000,1 ≡××

קרקע)3(

והיא תטופל בהתא� להוראותוש קבוערכהמיועדת לגידול ירקות מהווה הקרקע
.לפי מודל הערכה מחדש16תק חשבונאות בינלאומי 

 להשקעה והיא"הקרקע המיועדת להפקת רווחי� מעליית ער. הונית מהווה נדל
.לפי מודל השווי ההוג,40תטופל בהתא� להוראות תק חשבונאות בינלאומי

31.12.2010
 להשקעה"נדלרכוש קבוע

 1,500,000 1,500,000 ער. בספרי�
1,200,0001,200,000 בסיס המס
)300,000()300,000( הפרש זמני
%25%25 (*)שעור המס

)75,000()75,000( התחייבות מסי� נדחי�

(*) 25%�שעור מס רווח הו 
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שירותי יעו3)4(

201220112010ה"ס
 12,500 25,000 12,500 50,000 הכנסה בספרי�

�)50,000( הכנסה לצרכי מס�)50,000(
� שעור המס,�12,500 25,000 )37,500(
%23%24 _____ שעור המס

8,8752,8756,000 מסי� נדחי�

אגרות חוב)5(

31.12.10
 600,000 שווי הוג, ער. בספרי�
500,000 עלות, בסיס המס
)100,000(יהפרש זמנ
%25 שעור המס

)25,000( התחייבות מסי� נדחי�

בע%80רכישת)6( ב"בחברת המגדל 1.4.10�מ

 2,000,000 התמורה
328,000 שווי הוג של זכויות שאינ מקנות שליטה

2,328,000
�פחות

נטו, נכסי� מזוהי�
 1,200,000 הו עצמי

ער. מלאי  20,000 התאמת
ה )4,000( 20%–מס השפעת

 140,000 התאמת ער. רכוש קבוע
)28,000( 20%–השפעת המס

1,328,000
1,000,000מוניטי

התחייבות מסי� נדחי�
 2010מומש במהל. שנת0 בגי מלאי

=)25,000( בגי רכוש קבוע
7

25.6
000,28 ×
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ו.2 הפסד מאוחדהוצאות מסי� על הכנסה בדוח רווח

)7( 123,000 מסי� שוטפי�
)8(118,325 מסי� נדחי�

241,325

:מסי� שוטפי�)7(

)א( 83,000מ"חברת הנישו� בע
)ב(40,000מ"חברת מגדל בע

123,000

בע)א( מ"חברת הנישו�
� השוטפי� חישוב הכנסה חייבת והמסי

מס רווח  נתו 800,000 חשבונאי לפני
:וס2נ

 נתו 50,000 הוצאות לא מוכרות
 לעיל)4(ראה37,500 שירותי יעו)

87,500 
:פחות

 נתו 30,000 הכנסות פטורות
 לעיל)2(ראה 40,000 פחת טרקטורי�

 לעיל)2(ראה 25,000 טרקטורי��פחת נוס2
ער. קרקע  נתו300,000 עלות

)395,000(
 2010492,500נת הכנסה חייבת לש

 נתו)200,000( הפסד מועבר�פחות
292,500

%25 שעור המס
 73.125 2010מסי� על ההכנסה לשנת

 נתו9,875 מסי� על ההכנסה בגי שני� קודמות
83,000 מסי� שוטפי�ס.

בע)ב( מ"חברת המגדל
חישוב המסי� השוטפי�

,רווח חשבונאי לפני מס
 X200,000 3/4= 150,000 להכנסה החייבת שלהשווה

 20% שעור המס
30,000 מסי� שוטפי�
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מסי� נדחי�)8(

31.12.09פרטי�

רכישת
מגדל
מ"בע

רווח
כולל אחר

רווח
(*) 31.12.10והפסד

�)50,000( 50,000 מועברי�הפסדי�
)18,400()9,200()9,200( טרקטורי�

קבו�קרקע )75,000()75,000(ערכוש
)75,000()75,000( השקעהל"נדל�קרקע

 8,875 8,875 שירותי יעו)
)25,000()25,000( אגרות חוב

� 4,000)4,000(מ"מלאי חברת המגדל בע
רכוש קבוע חברת המגדל

)25,000(3,000 ______)28,000(______מ"בע
40,800)32,000()100,000()118,325(209,525*

.לעיל.1 ראה (*)

באור המס התיאורטי המאוחד.3

 965,000 רווח חשבונאי לפני מס
%25ישעור מס סטטוטור

 241,250 המס התיאורטי
 X50,000 25%= 12,500 הוצאות לא מוכרות

 X30,000 25%=)7,500( הכנסות פטורות
 X25,000 25%=)6,250( פחת נוס2 בגי טרקטורי�
*8,250( הכנסה בשעור מס מיוחד () =20% �25% (X165,000 
 9,875תמסי� בגי שני� קודמו

 הפרש בי שעור מס שוט2 לבי
:שעור מסי� נדחי�

()800( טרקטורי� =23% �25% (X40,000 
25%� 8,875= 500 שירותי יעו) X37,500 

 **1,32542עלהמס בפו

(* :כדלקמ

רווח
והפסד

המס
%20� בפועל

המס
%25

ההפרש
במס

 7,500 37,500 30,000 150,000מ"רווח מגדל בע
15,0003,0003,750750 פחות רכוש קבוע

5,00061,00033502,418,250

.לעיל.2ראה **)
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%8-6'פתרון שאלה מס

ההכרחיי� להכרה בהכנסה הכנסות מפרט את כל התנאי��18בינלאומי לתק חשבונאות14סעי2
:ממכירת סחורות כדלהל

 מכירת סחורות

:הכנסות ממכירת סחורות תוכרנה כאשר כל התנאי� הבאי� מתקיימי�.14

על)א( הישות העבירה לקונה את הסיכוני� וההטבות המשמעותיי� הנובעי� מהבעלות
;הסחורות 

, בדר. כלל, מעורבות ניהולית נמשכת ברמה המיוחסת)retains(שות אינה שומרתהי)ב(
;לבעלות ואינה שומרת את השליטה האפקטיבית על הסחורות שנמכרו

;סכו� ההכנסות נית למדידה באופ מהימ)ג(

וכ; צפוי שההטבות הכלכליות המיוחסות לעסקה יזרמו לישות)ד(

.או שיתהוו בגי העסקה ניתנות למדידה באופ מהימהעלויות שהתהוו)ה(

א ד'וה'ג',ב', מנתוני השאלה עולה כי התנאי� .אינו מתקיי�' אכ מתקיימי� אול� התנאי

לא נתקבל תשלו� מקדמה כלשהו. הלקוח הוא לקוח חדש שהתחיל בעסקיו רק לאחרונה
לא  .יקיי� את העסקהולא ייגרמו נזק או הפסד כלשה� ללקוח א� הלקוח

אדבר שה�אינו מתקיי�' זה עלול להביא למסקנה שיתכ וא2 התנאי סיכוני� לא ודאי
.וההטבות הנובעי� מהבעלות אכ הועברו ללקוח 

בע, מאיד. בדר. של ביטוח(מ יכולה להבטיח קבלת התמורה מהלקוח"א� חברת יעל
בנית להכיר)ב"בטחונות וכיוקבלת, אשראי לקוחות 31.12.09� כהכנסה א� לא נית

כאשר קבלת התמורהרקלהבטיח את קבלת התמורה הכספית מהלקוח ההכנסה תוכר 
.או בעת קבלת התמורה בפועל)probable(תהפו. לצפויה 

�א� צפוי)probable(ב סכו� ההכנסה שיוכר טעו היוו לפי 31.12.10�שהתמורה תתקבל
שעור זה מ הראוי שייקבע לאחר בחינת. כו של הלקוחשעור היוו המבוסס על רמת הסי

.הכנסות–18לתק חשבונאות בינלאומי11ראה סעי2; סיכו האשראי של הלקוח

התמורה מתקבלת במזומני� או שווי מזומני� וסכו� ההכנסות, במרבית המקרי�.11
והוא סכו� המזומני� או  ל/שווי המזומני� שהתקבלו ע�.קבלאו שהישות זכאית

של, כאשר התזרי� החיובי של מזומני� או שווי מזומני� נדחה, זאת השווי ההוג
ו או המזומני�/התמורה עשוי להיות נמו. מהסכו� הנקוב של המזומני� שהתקבלו

או, לדוגמה.שהישות זכאית לקבל ישות עשויה להעניק אשראי ללא ריבית לקונה
כתמורה, עור הנמו. משיעור ריבית השוקהנושא ריבית בשי, לקבל מהקונה שטר חוב
של, כאשר ההסדר כולל למעשה עסקת מימו. עבור מכירת הסחורות השווי ההוג

התמורה ייקבע על ידי היוו כל התקבולי� העתידיי� תו. שימוש בשיעור ריבית 
שיעור הריבית הגלומה הוא שיעור הריבית הנית לקביעה באופ הברור ביותר. גלומה
:מבי
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או; השיעור השורר לגבי מכשיר דומה של מנפיק בעל דירוג אשראי דומה)א(

שיעור ריבית שמנכה את הסכו� הנקוב של המכשיר למחיר המכירה הנוכחי)ב(
.של הסחורות או השירותי� במזומ

ההפרש בי השווי ההוג והסכו� הנקוב של התמורה מוכר כהכנסות ריבית בהתא�
.39ובהתא� לתק חשבונאות בינלאומי30�ו29לסעי2 



�חשבו רואי למועצת שמורות הזכויות כל©

 מועצת רואי חשבו�

 שאלון הבחינה ופתרונו

 2010אביב מועד
 2009מועד מיוחד לפי סילבוס

ח"מתפרסם בתאום עם ועדת הבחינות של מועצת רו

ח"רו, גנס.א' בעריכת פרופ

 יוצא לאור על ידי לשכת רואי חשבו� בישראל

 2010אוגוסט
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 הקדמה

ל, מטרת הפרסו� של שאלו הבחינה ופתרונו . סייע לנבחני� בהכנותיה� לבחינההוא

�עמדה מקצועית מחייבת של מועצת רואי, אי לראות בפתרו זה.חשבו

יוצרת חדשי�, ההתפתחות הדינמית המאפיינת את המציאות הכלכלית של ימינו

שלפתרונ נדרשת מידה רבה, לבקרי� בעיות חשבונאיות מורכבות וסבוכות ביותר

בות אלה לא תמיד נית לצפות לשיקול דעת אחיד מכלל בנסי. של שיקול דעת מקצועי

.העוסקי� במקצוע החשבונאות

ג� לשאלות הנכללות בבחינות, מסיבה זו ייתכנו יותר מפתרו מוסכ� אחד

של. בחשבונאות פיננסית מתקדמת הפתרו לדוגמה הנחה את בודקי הפתרו

כ, אול� ג� פתרונות חלופיי�, השאלות מוכרי� כקבילי�, יאותאשר הוסברו ונומקו

.ומזכי� את הפותרי� במלוא הניקוד
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תוכ� הענייני�

רפסמדומע
 שאלה

'מס
פתרו�שאלההניקודהנושא

א 'חלק

�רכוש קבוע וחכירות.1IAS 16
IAS 1722% 5!616!21 

ת ביניי�ווח כספי לתקופויד.2
�IAS 3420% 7!822!25 

,מדיניות חשבונאית–תיאוריה.3
שינויי� באומדני� חשבונאיי�

� וטעויות IAS 8
8% 926

'בחלק

� מגזרי פעילות.4IFRS 820% 10!11 27!32 

לא.5 שוטפי� המוחזקי� נכסי�
 למכירה ופעילויות שהופסקו 

�IFRS 5
20% 12!13 32!40 

 41!40 15!14 10%הערכת שווי–תיאוריה.6

%100
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 מועצת רואי חשבו�

2010 מועד מיוחד!" חשבונאות פיננסית מתקדמת"שאלו� בחינה בנושא

אמש)  שעות3: הבחינהשל'חלק
 שעות3: של הבחינה'בחלק מש)

ע"התש,אב'א
 2010ביולי 12

ת/לנבחן

א:מש) הבחינה  50%, שלוש שעות:9�5עמודי�3�1שאלות�' חלק
ב  50%, שלוש שעות:15�10עמודי�6�4שאלות�' חלק

יד ברור .בצורה עניינית ומתומצתת,בעט, כיתבו בכתב
.הכינו תשובות מנומקות

.ניקיו וסדר יובאו בחשבו בקביעת הציו, כתיב

א 1,2,3שאלות!' חלק

22%�1על שאלה�יש לענות �א  מחברת לבנה�' במחברת
20%�2על שאלה �ב  כחולהמחברת�' במחברת
8%�3על שאלה�ג  צהובהמחברת�' במחברת

ב 4,5,6 שאלות!' חלק

20%�4על שאלה�יש לענות �ד  ירוקהמחברת–' במחברת
20%�5על שאלה �ה  מחברת ורודה�' במחברת
10%�6על שאלה �ו  מחברת כתומה�' במחברת

.לפתרוובעיו את גיליו השאלות לפני שתיגשוקרא

.מועצת רואי חשבו לא יורשו הבוחני� להשיב לשאלות הנבחני�לפי החלטת
את ההנחות שהנחת כדי לפתור את השאלות ואשר לא נית היה, במקרה הצור),ת לפרט/הנ) נדרש

.להסיק מתו) השאלות עצמ

של,ובנוסחי� המשולבי� של תקני� וגילוי דעת מותר השימוש בספרי פרסומי� מקצועיי�
נבח� שברשותו ימצא חומר נוס+ או כתוביות בספרי�, ללא תוספות,בישראל לשכת רואי חשבו�

.בחינתו תפסל, שאינ� במקור
Casioכגו�בלבדשימוש במחשבוני� פיננסיי�המותר FC200.

.נא להקפיד לענות על השאלות במחברות המצוינות לעיל
ת–תשובות שלא תכתבנה במחברת הנכונה .בדקנהילא

!חשבון מאחלת לך הצלחה מועצת רואי
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א  50%-' חלק

)במחברת לבנה( 1-22%'מסשאלה

של 2006בינואר1רכשה ביו� ") החברה"–להל(מ"חברת זיו בע ח"ש 650,000קרקע בעלות
חתמה החברה חוזה ע� חברת הבניה סיברוס ובו נקבע כי חברת, באותו מועד. בדרו� האר0

בע, סיברוס תבנה על הקרקע .בניי משרדי� לשימוש ההנהלה של החברה,מ"בעבור חברת זיו

בע, עוד נקבע. 2007הוסכ� כי הבנייה תחל לאלתר ותסתיי� בתו� שנת בחוזה מ"כי חברת זיו
ש2תשל� בע.ח בעבור הבנייה"מיליו ש1מ תעביר לחברת סיברוס"חברת זיו 31ח ביו�"מיליו

ש1תעביר, ע� סיו� הבנייה, 2007בדצמבר31וביו� 2006בדצמבר התשלומי�.ח נוספי�"מיליו
.אינ� צמודי�

בע 2007בניית בניי המשרדי� הסתיימה עד תו� שנת מ העתיקה את משרדי ההנהלה"וחברת זיו
.2007בדצמבר31לבניי ביו�

בעלהל מצבת :2007בדצמבר31מ ליו�"ההתחייבויות הפיננסיות של חברת זיו

בע, לצור) מימו חלקי של רכישת הקרקע.1 אגרות חוב 1.1.2006מ ביו�"הנפיקה חברת זיו
אגרות החוב נושאות. 2010בדצמבר31ח העומדות לפירעו ביו�"ש 500,000בער) נקוב של 

ב. לשנה6%ריבית בשיעור של  בדצמבר החל מיו�31� הריבית משולמת מידי שנה
וה. 31.12.2006 הוצאות. ריבית צמודות במלוא למדד המחירי� לצרכקר אגרות החוב

ב אגרות חוב בעלות סיכו ומועדעל ריבית השוק.ח"ש 42,148�הנפקת אגרות החוב הסתכמו
.לשנה5%פירעו דומי� הינה 

צמודה למדד) קר וריבית(ההלוואה. 2006ביולי1ח נלקחה ביו�"ש 400,000הלוואה בס).2
של ריביתאת המחירי� לצרכ ונוש 31קר ההלוואה תיפרע ביו�.4%חצי שנתית בשיעור

. 2006בדצמבר31החל מיו�, הריבית על ההלוואה משולמת מידי חצי שנה. 2009בדצמבר
.ההלוואה נלקחה לצור) מימו כלל פעילות החברה

הק. שנה20הוא 2007בדצמבר31אור) חייו השימושיי� של הבניי מיו� רקע מהווה עלות מרכיב
הקמת הבניי בדרו� האר0 עומדת בהגדרת. מס) עלות המקרקעי לאחר היוו עלויות אשראי 25%

.23נכס כשיר כמשמעותו בתק חשבונאות בינלאומי מספר 
.החברה מיישמת מודל העלות לגבי הרכוש הקבוע שלה

את בניי 2009בינואר1מכרה החברה ביו�, בעקבות קשיי� תזרימיי� אליה� נקלעה החברה
ל"המשרדי� לחברת דורית ליסינג בע של,ח"ש 3,200,000�מ בתמורה המשקפי� שווי הוג

 .וחכרה אותו בחזרה) מתייחס למרכיב הקרקע 30%–מזה(המקרקעי
של, החכירה נקבע בחוזה תשלומי�19שנה תמורת19כי חברת זיו תחכור את המקרקעי לתקופה

ב דמי החכירה צמודי�. 2009בדצמבר31החל מיו�, מבר של כל שנהבדצ31�שווי� המשולמי�
הוסכ� בי. לשנה6%שיעור הריבית הגלומה בהסכ� החכירה הוא. למדד המחירי� לצרכ

בע, הצדדי� מחיר.מ"כי החברה תשיב את המקרקעי בתו� תקופת החכירה לחברת דורית ליסינג
ל מחיר. שווי ההוג של עסקאות דומות בשוקעסקאות המכירה והחכירה בחזרה נקבע בהתא�

ס)  ש3עסקת החכירה החוזרת נקבע על .מתייחס למרכיב הקרקע 30%–מזה,ח"מיליו
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של. הסכ� החכירה אינו נית לביטול לא היה שינוי באומד אור) החיי� השימושיי� הכולל
.הבניי

. מחדש בגי המקרקעי שלההחליטה החברה לייש� את מודל ההערכה 2009בדצמבר31ביו�
ב  30%מרכיב הקרקע מהווה(ח"ש 2,900,000�שוויי� ההוג של המקרקעי בדרו� האר0 הוער)

).משווי המקרקעי

:להל נתוני� לגבי מדד המחירי� לצרכ לתקופות הרלוונטיות

מדדתארי)
1.1.06 100 
1.7.06 105 

31.12.06 107 
1.7.07 110 

31.12.07 110 
31.12.08 115 

1.1.09 115 
31.12.09 117 

23�ו16,17החברה מיישמת בדוחותיה הכספיי� את הוראות התקני� הבינלאומיי� מספר.

:נדרש לחשב

בע.1 .2008בדצמבר31מ ליו�"העלות המופחתת של הנכס כפי שתיכלל במאז חברת זיו

שייזק2 בדוח רווח והפסד של חברת זיו הרווח בגי עסקת המכירה והחכירה בחזרה כפי.2
.2009בדצמבר31מ בשנה שהסתיימה ביו�"בע

בע.3 בדצמבר31מ ליו�"יתרת ההתחייבויות בגי החכירה כפי שתיכלל במאז חברת זיו
2009.

בע.4 .2009בדצמבר31מ ליו�"ס) היתרות בגי המקרקעי כפי שתיכללנה במאז חברת זיו
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)כחולהבמחברת( 2-20%'מסשאלה

א להל סעיפי� מתו).DVDהינה חברה העוסקת בייצור ובשיווק מכשירי")החברה"להל(' חברה
30.6.2008�ו 31.3.2008חודשי� שהסתיימו בימי� דוחות רווח והפסד של החברה לשלושה:

 שלושה חודשי�
 שהסתיימו ביו�

31.3.2008

 שלושה חודשי�
 שהסתיימו ביו�

6.2008.30
ח"שח"ש

 980,000 780,000 מכירות
429,000730,000 עלות המכר
 241,000 351,000 רווח גולמי

 88,200 70,200 הוצאות מכירה ושיווק
62,400108,400 הוצאות הנהלה וכלליות

 44,400 218,400 רווח תפעולי
22,00026,000 הוצאות מימו
 18,400 196,400 רווח לפני מס

:נתוני� נוספי�

:וללא התייחסות לנתוני� הבאי�על פי עלותוהמלאי בחברה נכלל בדוחות הכספיי�.1

:31.12.2007מלאי ליו�
 3,000–מספר יחידות
ח"ש 130–עלות ליחידה

.ח"ש 115– 31.12.2007שווי מימוש נטו ליו�

:31.3.2008מלאי ליו�
 4,000–מספר יחידות

ח"ש 135–ידה עלות ליח
.ח"ש 140– 31.12.2008נטו ליו� שווי מימוש

:30.6.2008מלאי ליו�
 3,500–מספר יחידות
ח"ש 135–עלות ליחידה

.ח"ש 120– 30.6.2008שווי מימוש נטו ליו�

ב.2 של 1.1.2006�לחברה מכונת ייצור שנרכשה אור) החיי�.ח"ש 1,500,000בעלות
בהשימושיי� של המ ב. שני�5� כונה בעת רכישה הוער) 200,000�ער) גרט המכונה הוער) 

נעשה שיפו0 1.4.2008ביו�.ח והיא הופחתה לפי שיטת סכו� ספרות השני� הפוחת"ש
אור) חייה, אשר בעקבותיו תפוקת המכונה עלתה,ח"ש 322,000במכונה בעלות שלמהותי

ל עד מלבד רישו�.ח"ש 256,000ש לשווי של וכ) ער) הגרט הוער) מחד 31.3.2014� הואר)
הנתוני� בדוחות הכספיי� אינ� משקפי� את השינויי�, השיפו0 כהוצאות החזקה

.המתחייבי� בגי שינוי אור) חיי המכונה
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3.:מפיצי החברה זכאי� לבונוס לפי ביצועי החברה כדלהל

 גובה הבונוס תנאי
מ ס) המכירות השנתיות  לא זכאי� לבונוסח"ש 3,000,000�נמו)

מ ח"ש 3,000,000�ס) המכירות השנתיות גבוה
מ 3,500,000�א) נמו) 

 מס) המכירות השנתיות 2.5%

מס) המכירות השנתיות  מס) המכירות השנתיות 4.5%ח"ש 3,500,000�גבוה

זו. החברה מעריכה כי המכירות מתפלגות באופ שווה על פני השנה בהסתמ) על הנחה
זה. רבעו תחזית המכירות השנתיות נקבעת מידי .טר� נית ביטוי בדוחות הכספיי� לבונוס

ל החליט דירקטוריו החברה"כהוקרה למנכ.ל החליט לפרוש"המנכ,2008במהל) יוני.4
טר� נית ביטוי. 2009ח אשר ישול� לו בתחילת"ש 50,000להעניק לו בונוס מיוחד של
.בדוחות הכספיי� לבונוס זה

של, הרבעו השני במהל).5 החברה בדקה והחליטה ליצור הפרשה לחובות מסופקי� בס)
של"ש 80,000 טר� 15.7.2008�ב.ח של לקוח המצוי בקשיי� כלכליי�"ש 100,000ח בגי חוב

.התברר כי הלקוח פשט את הרגל וחוב זה הינו אבוד, פרסו� הדוחות הכספיי�

 12,000שכירות משרדי ההנהלה לשנה מראש בס) של שילמה דמי החברה 31.5.2008ביו�.6
.2הסכו� נכלל בהוצאות הנהלה וכלליות ברבעו.ח"ש

ח"ש 40,000כי חשבוניות בס), נודע מסקירת נתוני המכירות לחודש אפריל 15.7.2008ביו�.7
.2008שסופקו בחודש מרסDVDמתייחסות למכשירי

של.8 השנתי לפני מס של החברה יהיה כה החברה כי הרווחמערי 2008בסו2 הרבעו הראשו
מס 2008בסו2 הרבעו השני של שנת.ח"ש 1,000,000 מעריכה החברה כי הרווח השנתי לפני

.ח"ש 1,500,000יהיה 

של 2007לחברה הפסד לצרכי מס מועבר משנת.9 לא יצרה 2007בשנת.ח"ש 600,000בס)
.החברה בגינו מס נדחה

שונה שיעור מס החברות 1.7.2008ביו�. 28%שיעור מס החברות הינו �1.7.2008עד ליו.10
ל .2008התיקו יחול רטרואקטיבית החל משנת. 25%�לפיו יופחת מס החברות

:נדרש

ולשלושה 31.3.2008להציג את דוח רווח והפסד של החברה לשלושה חודשי� שהסתיימו ביו�
.30.6.2008חודשי� שהסתיימו ביו� 
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)צהובהבמחברת(3-8%'מסשאלה

.להל שלושה מקרי� של שינויי� חשבונאיי� המתייחסי� לעלויות פיתוח

1מקרה
. לא תואמו ולא הופחתו מאז, שהוונו לפני שלוש שני�, לאחרונה נתגלה כי עלויות פיתוח מוצר

, בקידוד פריטי� אלהא) בגלל טעות, עלויות אלה היו טעונות הפחתה על פני שלוש השני�
.ההפחתה הושמטה מספרי החשבונות בתהלי) הכנת הדוחות הכספיי� השנתיי�

2מקרה
.חברה שינתה את מדיניות הטיפול החשבונאי בעלויות פיתוח

לנוכח התפתחות טכנולוגית, חודשי�24בעבר עלויות אלה היו מופחתות על פני תקופה של
החברה החליטה לזקו2 את מלוא עלויות הפיתוח, המוצרשבעקבותיה התקצר מחזור החיי� של 

.לדוח רווח והפסד ע� תחולת

3מקרה
את מדיניות ההפחתה של עלויות הפיתוח משיטת הקו הישר על פני אומד חברה החליטה לשנות

לפי השיטה החדשה. מש) החיי� השימושיי� של המוצר לשיטה המבוססת על היק2 הפעילות
השינוי נעשה משו�. י� של הפחתת עלויות הפיתוח לכל יחידת מוצר שיוצרהנזקפי� חיובי� זה

.שהשיטה החדשה מייצגת טוב יותר את ההטבות המופקות מעלויות פיתוח המוצרי�

:נדרש

:להסביר ולנמק אלו מהמקרי� המתוארי� לעיל מהווי�.א

.שינוי במדיניות חשבונאית)1(
.שינוי באומד חשבונאי)2(
.טעות חשבונאית)3(
.אינו מהווה שינוי חשבונאי או תיקו טעות חשבונאית)4(

.להסביר כיצד ידווח כל אחד מהמקרי� המתוארי� לעיל.ב

א 'סו+ חלק

ה ח ל צ ה !ב
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 50%-'בחלק

)ירוקהבמחברת( 4-20%'מסשאלה

(דייג בלפלנד"חברת "בי")החברה"להל . ופועלת מאז בחבל האר0 לפלנד 1.1.2007ו� הוקמה
כל סני2 פועל באזור שונה. לחברה חמישה סניפי� עצמאיי� העוסקי� במכירת ציוד דייג לתיירי�

.לפלנדשל 

ע ל החברה לצור) הערכת"י מנכ"התוצאות התפעוליות של כל אחד מהסניפי� נסקרות באופ סדיר
מי. ביצועיה� והקצאת משאבי� לה� .דע כספי נפרד בגי כל אחד מהסניפי� הינו זמיכמו כ

וליו� 2009להל סעיפי� נבחרי� מדוח רווח והפסד ומהדוח על המצב הכספי של הסניפי� לשנת
ש(בהתאמה, 31.12.2009 ):ח"באלפי

'ה'ד'ג'ב'א
 113,000 23,000 60,000 98,000 98,000 מכירות

 5,000 12,000 1,800 2,300 2,000 הכנסות מימו
)4,000()7,000()3,000()7,000()8,000( הוצאות מימו

????? הוצאות הנהלה וכלליות
 32,000 10,000 50,000 40,000 30,000 מזומני� ושווי מזומני�

 20,000 15,000 35,000 30,000 20,000 לקוחות
 20,000 5,000 40,000 40,000 25,000 מלאי

 4,000 5,000 7,500 8,000 8,000ונט, מכונות וציוד
)11,000()29,000()18,000()25,000()11,000( ספקי�

)29,000()26,000()43,500()31,000()41,000( הלוואות לשל�

ה�(כל הסעיפי� התוצאתיי� האמורי�: הערה כל סעיפי; נכללי� בחישוב תוצאות המגזרי�) רק
ה�(הכספי הנכסי� האמורי� מהדוח על המצב  .נכללי� בחישוב נכסי המגזרי�) ורק

ביטוי בסעיפי�וקיבל(ובשני� קודמות 2009נתוני� נוספי� ביחס לפעילות הסניפי� בשנת
):האמורי� לעיל

ג 2009מכר בחודש יוני, מחסור זמני במלאי בשל• א' סני2  30,000חכות דייג תמורת' לסני2
ש  40%. 31.12.2009ומ והיתרה טר� שולמה ליו� מחצית מהתמורה שולמה במז.ח"אלפי

ג א' מהחכות שמכר סני2 .לחיצוניי� תמורת מזומ ששול� 2009נמכרו במהל) שנת' לסני2

א 2009במהל) חודש נובמבר לשנת• ב'מכר סני2  12,000ציוד דייג משומש תמורת' לסני2
ש .31.12.2009מהתמורה שולמה במזומ והיתרה טר� שולמה ליו� 70%.ח"אלפי

ה 1.7.2007ביו�• ב' הנפיק סני2 של מכשיר' לסני2 ש 20,000חוב בסכו� נקוב נושא,ח"אלפי
הריבית תתוס2. המשק2 את ריבית השוק למכשירי חוב דומי� 7.5%ריבית שנתית בשיעור 

.1.7.2010הקר והריבית הצבורה ייפרעו בסכו� אחד ביו�. מידי שנה לקר
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ש 140,000וו לחברה הוצאות הנהלה וכלליות בס) התה 2009במהל) שנת• .ח"אלפי
ההוצאות הוקצו במלוא בי הסניפי� בהתא� לחלק� במכירות לחיצוניי� בדוחות

.הכספיי� של החברה

:נתוני� נוספי�•
א ע'ג�ו' סניפי�  מיועדי� לפלח,י טכנולוגיה דומה"מוכרי� מוצרי דיג זהי� המיוצרי�

, התנאי� הכלכליי�, בנוס2. וקי� באמצעות חנויות מורשות בלבדומשו אוכלוסייה הומוגני
בנוס2 לשני. הסיכוני� מה� מושפעות פעילויות סניפי� אלו דומי� ושאר הפוליטיי�

.הסניפי� יחס מינו2 דומה ותחזיות דומות בנוגע לשיעור הגידול בקצב המכירות השנתי
וממכירות בי סניפי� הינו 25%הינו שיעור הרווח הגולמי של הסניפי� ממכירות לחיצוניי�

20%.

:נדרש

מגזרי8על פי תק דיווח כספי בינלאומי מספר 2009להציג את באור המגזרי� של החברה לשנת
IFRS)פעילות  רווחי� ונכסי� מגזריי� לסכומי� המוצגי�, כולל ההתאמות של הכנסות(8

א בדוחות הכספיי� של החברה וכמו כ .חרי�פרטי� מהותיי�

יש לדווח עליה�, לפי תקני דיווח כספי בינלאומיי�כאשר לחברה מגזרי� הניתני� לקיבו0: הערה
.במקוב0
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)ורודהבמחברת( 5-20%'מסשאלה

"להל(Y7לחברת האחזקות נדל") החברה: "פעילויות רבות וביניה פעילות)"להל ") הפעילות:
 במזרח"נדל פיתוח ואחזקת נכסי,הכוללת השקעה�לאור צמצו� מקורות האשראי. אירופה

ב, שהועמדו לפעילות מחד וירידה ברווח התפעולי מאיד) בספטמבר30�התכנס דירקטוריו החברה
החלה החברה לשווק 2009במהל) חודש אוקטובר. והחליט למכור את הפעילות בהקד� 2009

מ 2009בדצמבר31וביו� באופ פעיל את הפעילות סמ) הבנות למכירות הפעילות לקבוצת נחת�
"להל(רכישה מטביליסי  החל מאותו מועד צופה החברה ברמה גבוהה כי "). קבוצת הרכישה:

עד ליו�  ).להל10ראה נתו נוס2( 2010ביוני30מכירת הפעילות תושל�

ש(ממאזני הבוח של החברה ביחס לפעילות 30.9.2009להל נתוני� ליו� ):ח"באלפי

 נתוני� נוספי� סעי+
)1( 700,000 מלאי קרקעות

)2( 130,000 לקוחות
)3(,)8( 402,500 קניו במוסקבה

)4(,)8( 282,500 בניי דירות בטשקנט
)5(,)8( 343,750 זיכיו

)6(? מוניטי
)7(?א"הלוואה לז

:נתוני� נוספי�

הינו 31.3.2010�ו 31.12.2009הקרקעות לימי� שוויי ההוג בניכוי עלויות למכירה של מלאי.1
ש 680,000 ו"אלפי .ח בהתאמה"ש 720,000�ח

ש 20,000יתרת לקוחות בס).2 מרס"אלפי .2010ח נפרעה במהל) חודש

ע.3 ב"נרכש ל40ומופחת על פני 1.1.2000�י החברה מעלות 20%�שנה כאשר ער) השייר שווה
.הרכישה

ב.4 ש 300,000תמורת 1.1.2008�נרכש 30מופחת על פני.ח ומשמש להשכרה למגורי�"אלפי
.שנה ללא ער) שייר

ב.5 ש 500,000תמורת 30.3.2007�בגי תיוו) דירות באוקראינה נרכש ח ומופחת לפי"אלפי
.שיטת הקו הישר ללא ער) שייר

עס 2009הפעילות מהווה יחידה מניבה מזומני� ובמהל) שנת.6 קי� שהחברה לאחר צירו2
ש 120,000הוקצה לפעילות מוניטי בס), ביצעה ).להל13ראה נתו נוס2(ח"אלפי

הלוואה מבית השקעות 30.3.2008לצור) פירעו חוב לעיריית מינסק נטלה החברה ביו�.7
ש 224,622בקייב בתנאי שוק בס)  ח כאשר תיפרע בשלושה תשלומי קר וריבית שווי�"אלפי

.3%שיעור הריבית השנתית הגלומה בעסקה הינו. 2009לכל שנה החל בשנת ביוני30�ב
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להל נתוני� בדבר שוויי� ההוג בניכוי עלויות למכירה של הפעילות ושל חלק מנכסיה.8

ש( ):ח"באלפי

30.9.2009 31.12.2009 31.3.2010 
 1,631,618 1,612,770 1,784,538 פעילות

 390,000 358,000 403,000 קניו במוסקבה
 279,000 270,000 287,000 בניי דירות בטשקנט

 330,000 335,000 344,000 זיכיו

ש 284,000הינו 31.3.2010שווי השימוש של בניי הדירות בטשקנט ליו�.9 מלבד.ח"אלפי
של בניי, של הקניו במוסקבה, שווי השימוש של הפעילות 2010�2009לאור) השני�, זאת

.הדירות בטשקנט ושל הזיכיו הינ� נמוכי� משוויי� ההוג בניכוי עלויות למכירה

כי אינה 31.3.2010לאור החמרת המצב הכלכלי באוזבקיסט החליטה קבוצת הרכישה ביו�.10
החל ממועד. חפצה ברכישת בניי הדירות בטשקנט אלא רק בשאר נכסיה נטו של הפעילות

.� לדירות הבנייזה החברה מנסה לאתר שוכרי

ער) בגי נכסי הפעילות השוני� 30.9.2009עד ליו�.11 כולל(החברה לא הכירה בירידת
).המוניטי

ה.12 .לדצמבר31�המועד השנתי לביצוע בחינת ירידת ער) לפעילות הינו

 להשקעה ובנכסי� בלתי מוחשיי� לפי מודל העלות בהתא� לתקני"החברה מטפלת בנדל.13
.בונאות הבינלאומיי� הרלבנטיי�החש

.יש להתעל� מהשפעת המס.14

:נדרש

לחשב ולהציג את היתרות של הנכסי� וההתחייבויות של הפעילות כפי שייכללו בדוחות על המצב
.31.3.2010, 31.12.2009, 30.9.2009: הכספי ובביאורי� הרלבנטיי� בתאריכי�
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)המכתובמחברת( 6-10%'מסאלהש

חברת 100%נתבקשת לחוות דעת) לגבי השווי של חברה תעשייתית,"אלפא"מהו המניות של
נמסרה ל) רק תמצית מהדוחות הכספיי� של החברה ליו�, בשל מגבלות שונות. פרטית

ותחזיות אחרות של הנהלת, לא נמסרו ל) כל נתוני� לגבי תקציב החברה לשנה הבאה. 31.12.2009
).כאלוככל שהוכנו(החברה 

:להל תמצית הנתוני� שנמסרו ל)

ש( 31.12.2009תמצית מאז ליו� ):ח"באלפי

 30,000כ נכסי�"סה

 10,000 התחייבויות
20,000 הו עצמי

30,000 

ש( 2009תמצית נתוני� תוצאתיי� לשנת ):ח"באלפי

 30,000 מכירות
 3,750 רווח תפעולי

EBITDA5,500 
 1,840ירווח נק

בעלות" דלתא"ו,"גאמא","ביתא"חברות, איתרת שלוש חברות ציבוריות, לצור) ביצוע ההערכה
אספת את הנתוני� הבאי� לגבי שלוש החברות ". אלפא"מאפייני גודל ופעילות דומי� לחברת 

):31.12.2009נכו ליו�(ל"הציבוריות הנ

 דלתא גאמא ביתא
ש שח"אלפי שח"אלפי ח"אלפי

Market–שווי שוק Capitalization25,000 29,000 25,000 

 38,000 30,400 28,000כ נכסי�"סה
:תמצית מאזני�

 16,000 14,000 8,000 הו עצמי
20,00016,40022,000 נטו, התחייבויות כספיות

28,000 30,400 38,000 

:נתוני� מדוחות רווח והפסד
ב  36,000 35,000 32,000 2009שנת מכירות

 4,600 4,200 4,000 רווח תפעולי
EBITDA6,300 6,500 6,900 
 2,100 2,175 1,800 רווח נקי
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:נתוני� נוספי�

 נערכו לפי כללי) גאמא ודלתא, ביתא, אלפא(הדוחות הכספיי� של כל ארבע החברות.1
�הIFRS.

הנ נית להניח כי השווי המאזני.2 הנשל ל אינו שונה"כסי� וההתחייבויות בדוחות הכספיי�
.באופ מהותי משוויי� ההוג

הנ.3 ל הינה גבוהה יחסית"רמת הסחירות במניות של כל אחת משלוש החברות הציבוריות
.לשוויי

:נדרש

וזאת בהתבסס על הנתוני�, מהו המניות של חברת אלפא 100%לקבוע טווח לאומד שווי.א
.דלעיל

לתאר בקצרה את המגבלות שיש בהערכת שווי של חברה פרטית המבוססת על נתוני�.ב
.המתקבלי� משווי השוק של חברות ציבוריות בעלות מאפייני גודל ופעילות דומי�

'בסו+ חלק

ה ח ל צ ה !ב
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א 'חלק

%22-1' פתרון שאלה מס

 �31.12.2008 ליו� העלות המופחתת של הנכס במאז.1

 נתו 650,000 עלות הקרקע
 נתו2,000,000 עלות הבניה

2,650,000 
:היוו עלויות אשראי

2006בשנת
)א( 69,479 בגי אגרות חוב

)ב( 20,016 בגי הלוואה
2007בשנת

)ג( 51,688 בגי אגרות חוב
)ד(44,953 הלוואהיבג

2,836,136

:סמיוח
 709,034 25%–לקרקע
2,127,102 75%–למבנה

2,836,136

2006היוו עלויות אשראי בשנת)א(
בגי אגרות חוב

 רבית צמודה
32,100 =

100

107
x6% x500,000 

( 35,000קר–הפרשי הצמדה =1�
100

107
(x500,000 

 *)2,379 הפחתת נכיו
ב עלות 69,479 2006�אשראי

(*:כדלקמ

= 535,000 ער) נקוב 31.12.06
100

107
x500,000 

 **)516,878 ער) נוכחי 31.12.06
31.12.06  18,122 יתרת נכיו

1.1.06  ***)20,501 יתרת נכיו
2006 2,379 הפחתת נכיו
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(** � 535,000 כדלקמFV
4�n
7% �i

32,100 �PMT
516,878�PV

(***:כדלקמ
20,501=479,499 (**** �500,000 

ב****) 1.1.06�הנפקת אגרות חוב
500,000 �FV
5�n
5% �i

)6%x500,000 (30,000 �PMT
521,647 �PV

42,148 הוצאות הנפקהבנכוי
479,499

2006עלויות אשראי בשנת היוו)ב(
בגי ההלוואה
עלות אשראי

 רבית צמודה 1.7– 31.12.06
16,305 =

105

107
x4% x400,000 

7,613י הצמדה קרהפרש 31.12.06
) =1-

105

107(x400,000 

23,924 עלויות אשראי 2006

תנועת ההלוואה
 400,000 קבלת ההלוואה 1.7.06

 ראה לעיל 23,924 עלות אשראי 2006
 ראה לעיל)16,305( תשלו� רבית 31.12.06
407,619 יתרה 31.12.06

תיתרה ממוצע 2006
203,810=

2

619,407

 שעור ההיוו
%11.74=

810,203

924,23

2006 :הסכו� שיהוו
 650,000 עלות הקרקע

ע�הזמ י"מומ באשראי ספציפי
479,499 לעיל)א(ראה, אגרות חוב

170,501י ההלוואה"ע מומנה–יתרה

20,016=%11.74 x170,501 
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2006אשראי שיהוו בשנת עלויותהסכו� הכולל של 

 69,479 בגי אגרות חוב
20,016 הלוואההבגי

89,495

2007אשראי בשנת עלויותהוו)ג(
בגי אגרת חוב

 רבית צמודה
33,000 =

100

110
x6% x500,000 

 הפרשי הצמדה קר
15,000 ) =1�

107

110
(x

100

107
x500,000 

 *)3,688 הפחתת נכיו
51,688

(*:כדלקמ
ער) נקוב 31.12.07

550,000 =
100

110
x500,000 

 **)535,566ער) נוכחי 31.12.07
31.12.07  14,434 יתרת נכיו
31.12.06 א18,122 יתרת נכיו  לעיל) ראה

2007 3,688 הפחתת נכיו

(** 550,000 –FV
3�n
7% �i

33,000 –PMT
535,566�PV
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2007היוו עלות אשראי בשנת)ד(

בגי ההלוואה
אשראי עלויות

1.1�31.12.07  הפרשי הצמדה קר
11,429 ) =1�

107

110
(x

105

107
x400,000 

1.1� רבית צמודה 30.6.07
16,762 =

105

110
x4% x400,000 

1.7� רבית צמודה 31.12.07
16,762=

105

110
x4% x400,000 

44,953 עלות אשראי 2006

תנועת ההלוואה
 לעיל)ב(ראה 407,619 יתרת פתיחה 1.1.07

 ראה לעיל 44,953 עלויות אשראי 2007
 ראה לעיל)16,762( תשלו� רבית 30.6.07

 ראה לעיל)16,762( תשלו� רבית 31.12.07
419,048 יתרה 31.12.07

=419,048 יתרה ממוצעת 2007
12

12
x

105

110
x400,000 

 שעור ההיוו
%10.73=

048,419

953,44

שי 2007 :ווההסכו�
 650,000 עלות הקרקע

עב מומ–מזה י אגרות"אשראי ספציפי
479,499 לעיל)א(ראה, חוב

ע–יתרה  170,501י ההלוואה"מומנה

כולל עלויות אשראי, עלויות בניה–נוס2
 1,000,000+ 9,4951,0889,495 שהוונו

1,259,996

135,198=%10.73 x1,259,996 

 135,198<44,953עלויות אשראי בפועל
תקרת ההיוו האפקטיבית
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:הרווח בגי� עסקת המכירה והחכירה בחזרה.2

**)הרווחהתמורה*)מופחתת עלות
 219,253)70%( 2,240,000 2,020,747 מבנה
250,966)%30( 709,034960,000 קרקע

2,729,7813,200,000)%100(470,219

(*:כדלקמ
 מבנה

2,020,747=
20

19
x2,127,102 לעיל.1ראה 

 לעיל1ראה709,034 קרקע

ר והחכירה בחזרה היא חכירה מימונית הרווח יידחה ויוכר לאור) תקופת החכירה מאח **)
ה .מבנהבהיותה נמשכת למלוא אור) החיי� השימושיי� של

ג� חכירת הקרקע מהווה חכירה מימונית מאחר ודמי החכירה של הקרקע מהווי� חלק
:מהותי משווי הקרקע

30%= 900,000� דמי החכירה בגי הקרקע x3,000,000 
 x3,200,000 30%= 960,000 שווי הקרקע

 שעור דמי החכירה

= %93.8 משווי הקרקע
000,960

000,900

.חכירות–17לתק חשבונאות בינלאומי59�ו58',א15',ד10ראה סעיפי�

במהות העסקה ולא בצורת תפעולית תלויהסיווג של חכירה כחכירה מימונית או כחכירה.10
בדר), דוגמאות למצבי� שכל אחד מה� בנפרד או בשילוב זה ע� זה יובילולהל. החוזה
:לסיווג חכירה כחכירה מימונית, כלל

;החכירה מעבירה את הבעלות בנכס לחוכר בתו� תקופת החכירה)א(

לחוכר יש אופציה לרכישת הנכס במחיר שצפוי להיות נמו) מספיק מהשווי ההוג)ב(
כ) שתהיה וודאות סבירהבמועד בו נית לממש  במועד ההתקשרות, את האופציה

;שהאופציה תמומש, חכירהב

ג�, תקופת החכירה היא למש) החלק העיקרי של אור) החיי� הכלכליי� של הנכס)ג(
;א� הזכות הקניינית אינה מועברת

מסתכ��המינימלייבמועד ההתקשרות בחכירה הער) הנוכחי של תשלומי החכירה)ד(
כו� המהווה באופ מהותי את מלוא השווי ההוג של הנכס המוחכר ולא פחות בס
וכ; מזה

כ) שרק החוכר יכול להשתמש בה�)ה( הנכסי� המוחכרי� ה� בעלי מהות כה ייחודית
.ללא צור) בשינויי� ניכרי�
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כחכירה ישות מעריכה את הסיווג של כל מרכיב, כאשר חכירה כוללת מרכיבי קרקע ומבני�.א15

בקביעה א� מרכיב הקרקע.7�13תפעולית או כחכירה מימונית בנפרד בהתא� לסעיפי� 
יש, מהווה חכירה תפעולית או חכירה מימונית חשוב להביא בחשבו שלקרקע באופ רגיל

.אור) חיי� כלכליי� לא מוגדר

עסקאות מכירה וחכירה בחזרה

ה של נכס ואת החכירה החוזרת של אותו עסקת מכירה וחכירה בחזרה כוללת את המכיר.58
תלויי� אחד בשני משו� שמנהלי� משא, בדר) כלל, תשלומי החכירה ומחיר המכירה. נכס

 הטיפול החשבונאי בעסקת מכירה וחכירה בחזרה תלוי בסוג החכירה. ומת לגביה� כחבילה
.המעורבת

של,תא� כתוצאה מעסקת מכירה וחכירה בחזרה נוצרת חכירה מימוני.59 עוד+ כלשהו
חוכר!התמורה מהמכירה על הער) בספרי� לא יוכר באופ� מיידי כהכנסה על ידי מוכר

(seller-lessee).העוד+ ידחה ויופחת לאור) תקופת החכירה, במקו� זאת.

31.12.2009יתרת התחייבות בגי� חכירה במאז� ליו�.3

 נתו 3,000,000 מקרקעיהמכירת 1.1.09
:תשלו� דמי חכירה–פחות 31.12.09

*268,863 תשלו� שנתי
 6%x3,000,000=180,000 רבית–הזמ
88,863 קרח"ע

 2,911,137 יתרת קר
116117/ עלית המדד 2009

2,961,766 יתרת ההתחייבות 31.12.09

*:כדלקמ
3,000,000 �PV

19 �n
6% �i

268,863�תשלו� שנתי�PMT

31.12.09בגי� המקרקעי� במאז� ליו� היתרות.4

 3,000,000 עלות–נכס חכור 1.1.09
 19/3,000,000=157,895 פחת שנצבר–בנכוי

 2,842,105 עלות מופחתת 31.12.09
57,895 מהערכה מחדש תוספת

 נתו000,2,900 לפי שווי הוג,יתרה 31.12.09

 157,895 2009הוצאות פחת לשנת *)
 חלק מהרווח הנדחה–בנכוי

 470, 24,748219/19 ממכירה וחכירה בחזרה
133,146

�קר הערכה מחדש)57,895(
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%20-2' פתרון שאלה מס

חישוב עזרשלושה חודשי� שנסתיימו
30.6.08!ב31.3.08!ב

1 940,000 820,000 מכירות
2)456,000()384,000( עלות המכירות

 484,000 436,000 רווח גולמי
3)146,900()90,700( הוצאות מכירה ושיווק
4)167,400()62,400( הוצאות הנהלה וכלליות

 169,700 282,900 רווח תפעולי
)26,000()22,000( הוצאות מימו

 143,700 260,900 רווח לפני מסי� על הכנסה
5)29,041()29,221( מסי� על ההכנסה
231,679114,658 רווח נקי לתקופה

מכירות–1חישוב עזר

שלושה חודשי� שנסתיימו
30.6.08!ב31.3.08!ב

 980,000 780,000 נתו, מכירות
)40,000(740,000נתו, תיקו

820,000940,000 מתוק, מכירות

עלות המכירות–2עזר חישוב

שלושה חודשי� שנסתיימו
30.6.08!ב31.3.08!ב

 739,000 429,000 נתו, עלות המכירות
:תיקוני�

)א( 52,500)45,000(1נתו, מלאי
)ב()13,500(2נתו, פחת

)000322,( _______2נתו, שיפו0
384,000456,000 מתוק, עלות המכירות

1נתו�,מלאי)א(

1.1.0830.6.08
 135 130 עלות

115120 שווי מימוש נטו
15 15

3,0003,500 מספר יחידות
)45,000()52,500(

 הקטנת מלאי סגירה הקטנת מלאי פתוחה
 הגדלת עלות המכירות הקטנת עלות המכירות
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2נתו�,פחת)ב(

 הפחת שנזק2 בספרי�
65,000 =

4

1
x

15

3(*
x)200,000 –1,500,000(

 הפחת המתוק
51,500=x

4

1

21

6
x721,000 (** 

13,500 התיקו

(*:כדלקמ
הפחת

2006 5/15 
2007 4/15 

15=
2

5)51( +

2008 /153

(**:כדלקמ
ב 35%= 455,000 1.4.08�יתרה מופחתת (***x1,500,000 

322,000 השיפו0
777,000 

 256,000– 200,000=) 56,000( הגרטהפרש בער)
721,000 יתרה מתוקנת

ב 2, 2008�פחתQ

4

1

21

6
x21=

2

6)61( +

(***:כדלקמ

%35=
300

105
=

300

195
�1=)

60

3
+

15

9
(�1) =x

4

1

15

3
+

15

4
+

15

5
(�1
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הוצאות מכירה ושיווק!3חישוב עזר

שלושה חדשי� שנסתיימו
30.6.08!ב31.3.08!ב

 88,200 70,200 נתו, הוצאות מכירה ושיווק
 **)58,700 *)320,500נתו, בונוס למפיצי�

90,700900,146 מתוק, הוצאות מכירה ושיווק

(*:כדלקמ
4= 3,280,000�צפי שנתי של מכירותx820,000 

3,000,000 >3,280,000 
20,500=%2.5 x820,0000 

(**:כדלקמ
2= 3,520,000�צפי של מכירותx1,760,000 =2x)980,000 +780,000(

3,500,000 >3,520,000 
700,58=20,500 –79,200 =20,500 –%4.5 x1,760,000 

הוצאות הנהלה וכלכליות–4חישוב עזר

שלושה חדשי� שנסתיימו
30.6.08!ב31.3.08!ב

 108,400 62,400 נתו, הנהלה וכלליותהוצאות
 450,000נתו,ל"בונוס למנכ
*) 520,000נתו, חוב אבוד

11,000( _____6 נתו, דמי שכירות(** ( 
62,400167,400 מתוק, הוצאות הנהלה וכלליות

).א(3סעי2, אירועי� לאחר תקופת הדיווח–10ראה תק חשבונאות בינלאומי *)

ארועי� לאחר תקופת הדיווח–10תק� חשבונאות בינלאומי

הגדרות

:להל� מונחי� המשמשי� בתק� זה ומשמעות�.3

Events)הדיווח תקופת עי� לאחראירו after the reporting period)ה� אירועי� ,
בו, חיוביי� או שליליי� המתרחשי� בתקופה שבי� סו+ תקופת הדיווח לבי� התארי)

:נית� לזהות שני סוגי� של אירועי�. מאושרי� הדוחות הכספיי� לפרסו�

אירועי� מחייבי(פת הדיווח אירועי� המספקי� ראיה לתנאי� ששררו בסו+ תקו)א(
Adjusting)תיאו� לאחר תקופת הדיווח  events aftet the reporting period)(;

 וכ�
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אירועי� שאינ� מחייבי�(אירועי� המצביעי� על תנאי� שנוצרו לאחר תקופת הדיווח)ב( 
Non-adjusting)תיאו� לאחר תקופת הדיווח  events after the reporting pertiod).( 

12/11=11,000– 30.6.08�בדמי שכירות מראש **)x12,000 

9�10נתוני�,מסי� על הכנסה–5חישוב עזר�8

שלושה חדשי� שנסתיימו
30.6.08!ב31.3.08!ב

291,2929,041 ראה להל

 1,500,000 1,000,000,רווח חשבונאי שנתי לפני מס
8 נתו, לפי הערכת החברה

)600,000()600,000(9נתו, 2007הפסד להעברה משנת
400,000 900,000 

 24% 1028%נתו, שעור המס סטטוטורי
 216,000 112,000 סכו� המס

 שעור מס שנתי ממוצע
%11.2=

000,000,1

000,112
%14.4 =

000,500,1

000,216

 x260,900 11.2%= מסי� על ההכנסה לרבעו
29,221,04129(* 

(*:כדלקמ
)x)143,700 x260,900 14.4%= הוצאות מס לששה חודשי�

58,262 =14.4% x404,600 
29,221 הוצאות מס לרבעו ראשו–בנכוי

29,041
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%8-3' פתרון שאלה מס

1מקרה.א
ההפחתה, לא הופחתו בגלל טעות בקידוד פריטי� אלהמהוונותההוצאות הפיתוח

שהושמטה מספרי החשבו בתהלי) הכנת הדוחות הכספיי� השנתיי� מהווה טעות הטעונה 
48�41ראה סעיפי�. תיקו בדר) של הצגה מחדש של מספרי ההשוואה לתקופות קודמות 

.חשבונאיי� וטעויותשינויי� באומדני�, מדיניות חשבונאית–8לתק חשבונאות בינלאומי

2מקרה
נאות מלוא עלויות הפיתוח לדוח רווח והפסד ע� תחולת מהווה טיפול חשבונאי זקיפת

של–לנוכח השינוי שחל בנסיבות  התפתחות טכנולוגית חדשה גרמה לקיצור מחזור החיי�
בא, מדיניות חשבונאית–8לתק חשבונאות בינלאומי16ראה סעי2. המוצר ומדני� שינויי�

.חשבונאיי� וטעויות

3מקרה
השינוי נעשה, יות חשבונאיתינהשינוי בשיטת ההפחתה של עלויות הפיתוח מהווה שינוי במד

. משו� שהשיטה החדשה מייצגת טוב יותר את ההטבות המופקות מעלויות פיתוח המוצרי�
עה של יותר לגבי ההשפהשיטה החדשה היא נאותה מאחר והיא מספקת מידע רלוונטי

ראה, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומני� של החברה, עלויות הפיתוח על המצב הכספי
.שינויי� חשבונאיי� וטעויות, מדיניות חשבונאית–8לתק חשבונאות בינלאומי14סעי2 

 שני� שוואה לפיהה תיקו טעות חשבונאית מחייב הצגה מחדש של מספרי�1מקרה.ב
.עותקודמות שבה ארעה הט

.המקרה אינו מהווה שינוי חשבונאי או טעות ועל כ אי צור) בדיווח כלשהו�2מקרה

קו ישר על פני מש) השימוש משיטתעלויות הפיתוחשלשינוי מדיניות ההפחתה�3מקרה
, פל כשינוי באומד חשבונאיוהמשוער של המוצר לשיטה המבוססת על היק2 הפעילות יט

.38ק חשבונאותלת 104ראה סעי2

 סקירת תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה

תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי בעל אור) חיי� שימושיי� מוגדר.104
א� אור) החיי� השימושיי� החזוי של הנכס שונה. ייסקרו לפחות בכל סו+ שנת כספי�

ח. יש לשנות את תקופת ההפחתה בהתא�, מאומדני� קודמי� ל שינוי בתבנית החזויה א�
יש לשנות את שיטת ההפחתה, של צריכת ההטבות הכלכליות העתידיות שגלומות בנכס

שינויי� כאלה יטופלו כשינויי� באומדני�. על מנת לשק+ את התבנית שהשתנתה
.8חשבונאיי� בהתא� לתק� חשבונאות בינלאומי 

הכ ללתה ברווח והפסד בתקופת השינוי ההשפעה של השינוי תוכר בדר) של מכא ולהבא על ידי
:36ראה תק בינלאומי בחשבונאות סעי2,ובתקופות עתידיות

של, חל עליו37למעט שינוי שסעי+, ההשפעה של שינוי באומד� חשבונאי.36 תוכר בדר)
:על ידי הכללתה ברווח או הפסד, מכא� ולהבא

בל, בתקופת השינוי)א( או;בדא� השינוי משפיע על תקופה זו

.א� השינוי ישפיע ג� עליה�, בתקופת השינוי ובתקופות עתידיות)ב(
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'בחלק

%02-4' פתרון שאלה מס

.מגזרי פעילות–8לתק דיווח כספי בינלאומי13ראה סעי2, ספי� כמותיי�

מבח� הכנסות.1

ס) הכל'ה'ד'ב*'ג!ו'אסני+
 350,000 113,000 23,000 98,000**116,000 מכירות לחיצוניי�

12,000 ______ _____ _____12,000 מכירות בי מגזריות
128,00098,00023,000113,000362,000 ס) הכל

36,200כלאככ עמידה במבח ההכנסות

.מגזרי פעילות–9לתק דיווח כספי בינלאומי12ראה סעי2*

** :כדלקמ

א  98,000'מכירות
ג  60,000'מכירות
ג INTRA-SEGMENTמגזריותתו)מכירות)30,000('א�ל' מכירות
א INTER-SEGMENTמגזריותבימכירות)12,000('ב�ל' מכירות

116,000

הרווחמבח�.2

ס) הכל'ה'ד'ב'ג!ו'אסני+
128,00098,00023,000113,000)א(מכירות

)ג( 28,250)ג( 5,750)ג( 24,500)ב( 33,800 רווח גולמי
)45,200()9,200()39,200()46,400()ד(הוצאות הנהלה וכלליות

)4,000()7,000()7,000()11,000( הוצאות מימו
3,8002,30012,0005,000 הכנסות מימו

)53,600()15,950(1,550)19,400()19,800( רווח לצור) מבח הרווח

5,515כלאככ עמידה במבח הרווח

.ראה מבח הכנסות)א(
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:כדלקמ)ב(

רווח גולמישעור רווח גולמימכירות
:מכירות פנימיות

 2,400 20% 12,000 בי מגזריות'ב�ל'א
 6,000 20% 30,000 תו) מגזריות–'א�ל'ג

29,000 116,00025% מכירות לחיצוניי�
158,00037,400 

 רווח שטר� מומש–פחות
60% x20% x30,000 )3,600(

33,800

:כדלקמ)ג(

'ה'ד'ב
 113,000 23,000 98,000 מכירות

 25% 25% 25% שעור רווח גולמי
24,5005,75028,250 רווח גולמי

הוצאות הנהלה וכלליות)ד(

כ"סה'ה'ד'ב'ג!ו'א
 350,000 113,000 23,000 98,000 116,000 לחיצוניי�מכירות

שעור מס) המכירות
 100% 32.29% 6.57% 28.00% 33.14% לחיצוניי�

הקצאת הוצאות
 140,000 45,200 9,200 39,200 46,400 הנהלה וכלליות

מבח� הנכסי�.3

כ"סה'ה'ד'ב'ג!ו'א
מזומני� שווי

 162,000 32,000 10,000 40,000 80,000 מזומני�
 105,000 20,000 15,000 30,000*)40,000 לקוחות
 126,400 20,000 5,000 40,000 61,400 מלאי

15,5008,0005,0004,00032,500 נטו, מכונות וציוד
196,900118,00035,00076,000425,900 נכסי�ס)

42,590כלאככעמידה במבח הנכסי�

לקוחות *)

 20,000'א
35,000'ג

55,000 
 חוב פנימי–פחות
ג  %50x30,000=15,000'א�ל' של

40,000
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ס) כל הכנסות מחיצוניי�.4 מבח�

ס) הכנסות מחיצוניי�–8לתק דיווח כספי בינלאומי15ראה סעי2 –מגזרי פעילות

350,000�ס) הכנסות מחיצוניי�
ס) הכנסות מחיצוניי� של מגזרי� בני

:דיווח
 116,000'ג�ו'א
 98,000'ב
113,000'ה

327,000

%75>%93.4 =
000,350

000,327

 קריטריוני� לקיבו3

מגזרי פעילות מציגי� ביצועי� כספיי� דומי� לזמ ארו) א� יש לה�, לעתי� קרובות.12
נית לצפות למרווחי� גולמיי� ממוצעי� דומי� לזמ, לדוגמה. דומי�מאפייני� כלכליי� 

נית לקב0 שני מגזרי. א� המאפייני� הכלכליי� שלה� דומי�, ארו) של שני מגזרי פעילות
זה, למגזר פעילות אחד, או יותר, פעילות , א� הקיבו0 הוא עקבי לעיקרו המרכזי של תק

:והמגזרי� דומי� בכל אחד מהנושאי� הבאי�,למגזרי� יש מאפייני� כלכליי� דומי�

;מהות המוצרי� והשירותי�)א(

;מהות תהליכי הייצור)ב(

;סוג או קבוצת הלקוחות למוצרי� ולשירותי� שלה�)ג(

 וכ; השיטות שמשמשות להפצת המוצרי� או להספקת השירותי�)ד(

ביטוח או שירותי�, בנקאות, לדוגמה, מהות הסביבה המפקחת, א� מתאי�)ה(
.ציבוריי�

נכסי� והתחייבויות של מגזרי� בני דיווח, מידע לגבי רווח או הפסד.5

ס) הכלאחרי�'ה'ב'ג!ו'א
 350,000 23,000 113,000 98,000 116,000 הכנסות מלקוחות חיצוניי�

12,000 _____ ______ _____12,000 הכנסות בי מגזריות
 362,000 23,000 113,000 98,000 128,000 הכנסותס)

 23,100 12,000 5,000 2,300 3,800 הכנסות מימו
)29,000()7,000()4,000()7,000()11,000( הוצאות מימו

)53,600( 1,550)15,950()19,400()19,800( המגזר) הפסד(רווח
 425,900 35,000 76,000 118,000 196,900 נכסי מגזר

מ )249,500()55,000()40,000()56,000()98,500(*)גזרהתחייבות
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:התחייבויות מגזר*)

ס) הכלאחרי�'ה'ב'ג!ו'א
)79,000()29,000()11,000()25,000(**))14,000( ספקי�

)005,170()26,000()29,000()31,000()84,500( הלוואות
)98,500()56,000()40,000()55,000()249,500(

א**) 'ג�ו' ספקי�
)11,000('א
)00018,('ב

)29,000(

א–פחות  x30,000 50%=15,000'ג�ל' חוב פנימי של
14,000

נכסי� והתחייבויות של מגזרי� בני דיווח, רווח או הפסד, התאמות של הכנסות

:הכנסות
 339,000 הכנסות של מגזרי� בני דיווחס) הכל

 23,000 הכנסות אחרי�
)12,000( מגזריות�ביטול הכנסות בי

350,000 הכנסות החברהס)

:רווח או הפסד
)56,700(ס) הכל הפסדי� של מגזרי� בני דיווח

 1,550 רווח אחרי�
)2,400( ביטול רווחי� בי מגזרי�

ה )57,550( כנסההפסד החברה לפני מסי� על

:נכסי�
 390,900ס) הכל נכסי� של מגזרי� בני דיווח

 35,000 נכסי� אחרי�
*))29,964( ביטול נכסי� בי מגזרי�

395,936 נכסי החברהס)

:התחייבויות
)194,500(ס) הכל התחייבות של מגזרי� בני דיווח

)55,000( התחייבויות אחרי�
 **)564,27 זריותהתחייבויות בי מג

221,936

מהותיי� אחרי� פריטי�

מגזרי� בני דיווח
החברה ***)תיאומי�ואחרי�

 21,428)1,672( 23,100 הכנסות מימו
)27,328( 1,672)29,000( הוצאות מימו
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*(:כדלקמ

ב ה"ע 1.7.07�מכשיר חוב שהונפק ב'י סני2 'לסני2
20,000 �PV

2.5 31.12.09�ב �n
7.5% �i

23,964 �FV

ב  x12,000 30%= 3,600'א�ל' חוב של
ב 'א�ל' רווח שטר� מומש ממכירות

א  x12,000 20%=2,400'כלול במלאי של
29,964

(**:כדלקמ
ע ה"מכשיר חוב שהונפק ',ב�ל'י

 23,964 ראה לעיל
ב 3,600 ראה לעיל',א�ל'חוב של

27,564

(***:כדלקמ
31.12.0931.12.08

20,000 20,000 �PN
1.5 2.5 �n

7.5% 7.5% �i
23,964– 22,292=1,672�2009 לשנתהרבית �FV

8תק� דיווח כספי בינלאומי

מגזרי פעילות

ספי� כמותיי�

ב.13 :נפרד מידע לגבי מגזר פעילות שמקיי� אחד מהספי� הכמותיי� הבאי�ישות תדווח

כולל מכירות ללקוחות חיצוניי� ומכירות או העברות בי, ההכנסות המדווחות שלו)א(
הפנימיות,(combined)אחוז מההכנסות המשולבות10ה לפחות, מגזריות

.של כל מגזרי הפעילות, והחיצוניות

בער), אחוז מהגבוה10של הרווח או ההפסד המדווח שלו הוא לפחות הער) המוחלט)ב(
, הרווח המדווח המשולב של כל מגזרי הפעילות שלא דיווחו על הפסד)i(מבי, מוחלט
.ההפסד המדווח המשולב של כל מגזרי הפעילות שדיווחו על הפסד)ii(לבי

של10הנכסי� שלו ה� לפחות)ג( .כל מגזרי הפעילות אחוז מהנכסי� המשולבי�
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 א2 אחד מהספי� הכמותיי� עשויי� להיחשב בני דיווח ויינת מגזרי פעילות שלא מקיימי�
א� ההנהלה מאמינה שמידע לגבי המגזר יהיה שימושי למשתמשי� בדוחות, לה� גילוי נפרד

.הכספיי�

פח.15 ס) כל ההכנסות מחיצוניי� שמדווחות על ידי מגזרי פעילות מהוות מא� אחוז75� ות
לא(יש לזהות מגזרי פעילות נוספי� כמגזרי� בני דיווח, מההכנסות של הישות ג� א� ה�

אחוז75עד שיכללו במגזרי� בני דיווח לפחות)13מקיימי� את הקריטריוני� בסעי2 
.מההכנסות של הישות

%20-5' פתרון שאלה מס

מאז� ליו�
)ח(31.12.0931.3.10)*30.9.09

:נכסי� שוטפי�
)א( 700,000 מלאי קרקעות

)ב( 130,000 לקוחות
 נכסי קבוצת מימוש
 1,509,553)ז( 1,768,125 המוחזקת למכירה

:שוטפי� שאינ�נכסי�
 277,500)ג( 685,000 להשקעה"נדל

)ד( 343,750 זכיו
)ה( 80,000 מוניטי

:טפותהתחייבויות שו
 חלות שוטפת

(78,425( של הלוואה לזמ ארו) )ו)
 התחייבויות קבוצת מימוש

(155,355( המוחזקות למכירה )156,507()ז)

:התחייבויות שאינ שוטפות
(154,212( הלוואה לזמ ארו) )ו)

)ו( 78,425 חלות שוטפת–פחות
)75,787) )ו)

נכסי� לא שוטפי� המוחזקי� למכירה ופעילויות–5ראה תק דיווח כספי בינלאומי)*
8�6סעיפי�, שהופסקו.
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30.9.09

700,000�מלאי קרקעות)א( – נתו

130,000�לקוחות)ב( – נתו

:להשקעה"נדל)ג(

402,500�קניו במוסקבה)1( –3נתו

402,500 =x0.2 ) +
40

75.9-1(x0.8 

402,500 =x0.2 +0.75.625 xx0.8 

500,000�עלות הרכישה =
805.0

500,402
=x

� 282,500=טנבני דירות בטשק)2(4נתו

282,500 =x)
30

75.1-1(

282,500 =x0.94167 

00,0003�עלות הרכישה=
94167.0

500,282=x

� 402,500 בני במוסקבה)1( נתו
�282,500 בני דירות בטשקנט)2( נתו

685,000

343,750�זכיו)ד( �5נתו

343,750 ) =
x

5.2-1(x500,000 

343,750 =
x

000,250,1-500,000 

x343,750 =1,250,000 –x500,000 

1,250,000 =x156,250 

8=
250,156

000,250,1=x
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ל  .שני�8�הפחתה

120,000�מוניטי)ה( – 120,000– 40,000= 80,000;6נתו

ירידת הער), ו� בר השבה של כל אחד מנכסי הפעילות גבוה מעלות� המופחתתמאחר שסכ
לתק בינלאומי בחשבונאות98�ו97ראה סעיפי�. של הפעילות תוקצה במלואה למוניטי

.36מספר 

�הלוואה לזמ ארו))ו(7נתו

224,622=
x

+
X

+
x

1.033.251.032.251.031.25

224,622=
x

+
X

+
x

1.1008381.0687681.014458

224,622=
3.37751 
1.193594 

268,107 
=

1.193594 x224,622 
=x

3.37751 3.37751 

80,000�התשלו� השנתי =x

ב 30.9.09�חלות שוטפת

78,425=
80,000 

=
80,000 

1.0224171.030.75

ב � ער) בספרי�.0930.9

=
80,000 

+
80,000 

=
80,000 

+
80,000 

1.0530891.0224171.031.751.030.75

154,212 =75,787 +,42578=
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31.12.09

נכסי קבוצת מימוש המוחזקת למכירה)ז(

הפרשה לירידתלפני ירידת ער)
)5(ער)

אחרי ירידת ער)

*) 680,000*) 680,000 מלאי
*) 130,000*) 130,000 חותלקו
 360,000)40,000()1 400,000 קניו
 270,000)10,000()2 280,000 בני
 328,125)3 328,125 זכיו

�)80,000(80,000 מוניטי� "��
1,898,125 )130,000(1,768,125

)155,355( _______)4)155,355( הלוואה
1,742,770)130,000(,612,77018 נתו

(*  נתו

1(%20=400,000�קניוx500,000 +%75x%80x500,000 

2(280,000�בני=
30

28
x300,000 

3(125,328�זכיו=
8

25.5
x00,0005

0.25=155,355�הלוואה)4
 1.03 x154,212 

ער))5 הפרשה לירידת

 1,742,270 הער) בספרי�
8נתו1,612,770 שווי הוג בנכוי עלויות למכירה

130,000 הפסד מירידת ער)

,הקצאת ההפסד מירידת ער)
105�104ירידת ער) נכסי� סעיפי�,36ראה תק בינלאומי בחשבונאות:

 130,000 ראה לעיל, הפסד מירידת ער)
80,000 איפוס המוניטי

50,000 יתרה
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:פיצול היתרה לפי יחס הערכי� בספרי�

ס) הכלבני�קניו�
 680,000 280,000 400,000 הער) בספרי�

)50,000( *))58802,( )*)29,412( ירידת ער)
370,588259,412630,000

8נתו358,000270,000628,000 שווי הוג בנכוי עלויות למכירה

:יוצג
 680,000 280,000 400,000 הער) בספרי�

)50,000()10,000()40,000( הפרשה לירידת ער)
360,000270,000630,000

(*:כדלקמ

29,412 =
680

400
x50,000 

20,588=x
680

280
50,000 

50,000

31.3.10)ח(

נכסי קבוצת המימוש המוחזקת למכירה

לפני ירידת
ער)

ביטול הפרשה
)3(לירידת ער)

אחרי הפרשה
לירידת ער)

1נתו 700,000 700,000 מלאי
2נתו 110,000 110,000 לקוחות
 361,428 11,428 360,000 קניו
 278,572 8,572 270,000 בני
328,125 _____328,125 זכיו
 1,788,125 20,000 1,768,125 נכסי�ס)

)156,507( _____)1)156,507( הלוואה
1,611,61820,0001,631,6188נתו

 1,788,125 20,000 1,768,125ס) נכסי�
278,572)8,572()270,000()2(גריעת בני

1,498,12511,4281,509,553
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:הערה

ראה תק דיווח כספי, אי זוקפי� פחת והפחתה בגי נכסי קבוצת המימוש המוחזקת למכירה
.25סעי2, פעילויות שהופסקוונכסי� לא שוטפי� המוחזקי� למכירה–5בינלאומי 

1(156,507�0.251.03 x155,355 

2(הוא ייגרע מקבוצת בני הדירות אינו עומד עוד בתנאי� לסיווג כמוחזק למכירה ולכ
נכסי� המוחזקי�,5ראה תק דיווח כספי בינלאומי, להשקעה"המימוש ויוצג כנדל

27�26למכירה ופעילות שהופסקו סעיפי� .

ער))3 ביטול הפרשה לירידת

21�20סעיפי�,5ראה תק דיווח כספי בינלאומי.

8נתו 1,631,618 שווי הוג בנכוי עלויות למכירה
1,611,618) בספרי�הער

20,000 ביטול הפרשה לירידת ער)

:לפי יחס הערכי� בספרי�, ההקצאה של ביטול ההפרשה לירידת ער)

ס) הכלבני�קניו�
 630,000 270,000 360,000 הער) בספרי�
11,4288,57220,000ה לירידת ער)שביטול ההפר

371,428278,572650,000

ה 8נתו 279,000 390,000 וג בנכוי עלויות למכירהשווי
9נתו 284,000 שווי שימוש

הער) בספרי� של הבני לפני שסווג
 277,500 כמוחזק למכירה

=
30

75.27
x300,000 

278,572 <277,500 

של 31.3.10יוצג בדוח על המצב הכספי ליו�הבניולכ 0277,50–בסכו�
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5תק� דיווח כספי בינלאומי

נכסי� לא שוטפי� המוחזקי� למכירה ופעילויות שהופסקו

כמוחזקי� למכירה או כמוחזקי� לחלוקה) או של קבוצות מימוש(סיווג של נכסי� לא שוטפי�
לבעלי�

כמוחזק למכירה א� הער) בספרי� שלו) או קבוצת מימוש(לא שוט+ ישות תסווג נכס.6
.קר באמצעות עסקת מכירה ולא באמצעות שימוש מתמש)ייושב בעי

חייב להיות זמי למכירה מיידית במצבו) או קבוצת המימוש(הנכס, כדי שמצב זה יתקיי�.7
או של קבוצות(בכפיפות רק בתנאי� שה� רגילי� ומקובלי� במכירות של נכסי�, הנוכחי
גב) מימוש highly)והה כאלה והמכירה שלו חייבת להיות צפויה ברמה probable).

הדרג המתאי� של ההנהלה חייב להיות מחויב, כדי שהמכירה תהיה צפויה ברמה גבוהה.8
 active)ותכנית פעילה,)או את קבוצת המימוש(למכור את הנכס(plan)לתכנו

programme)למכור את הנכס החלה על.(initiated)לאיתור קונה ולהשלמת התכנו יתר
מכירה במחיר שהוא לצור)חייב להיות משווק באופ פעיל) או קבוצת המימוש(ס הנכ, כ

לכ). סביר ביחס לשווי ההוג הנוכחי שלו שתו) שנה(expected)צרי) שיהיה חזוי, נוס2
למעט כפי שמותר, המכירה תהיה כשירה להכרה כמכירה שהושלמה, אחת ממועד הסיווג

ל,9בסעי2  כ) שאי זה סביר שיעשו וצרי) שפעולות שנדרשות השלמת התכנו יצביעו על
א� נדרש(ההסתברות לאישור בעלי המניות. שינויי� משמעותיי� לתכנו או שהתכנו יבוטל

.צריכה להילקח בחשבו כחלק מההערכה א� המכירה צפויה ברמה גבוהה) בתחו� השיפוט

 הכרה בהפסדי� מירידת ער) וביטול�

מי.20 ער) בגי כל הורדת ער) ישות תכיר בהפסד לראשונה או עוקבת של(write-down)רידת
במידה שהוא לא הוכר, לשווי הוג בניכוי עלויות למכירה) או של קבוצת המימוש(הנכס 

.19בהתא� לסעי2 

נכס.21 לא, ישות תכיר ברווח בגי גידול עוקב כלשהו בשווי ההוג בניכוי עלויות למכירה של א)
מירידת ער) המצטבר שהוכר בהתא� לתק זה או לפני כ בהתא� לתק מעבר להפסד 

.ירידת ער) נכסי�36חשבונאות בינלאומי 

 שינויי� לתכנו� המכירה

7�9א) הקריטריוני� בסעיפי�, כמוחזק למכירה) או קבוצת מימוש(א� ישות סיווגה נכס.26
את(הישות תפסיק לסווג את הנכס, אינ� מתקיימי� עוד כמוחזק) קבוצת המימושאו

.למכירה

או שאינו כלול עוד בקבוצת(הישות תמדוד נכס לא שוט2 שאינו מסווג עוד כמוחזק למכירה.27
:לפי הנמו) מבי) מימוש המסווגת כמוחזקת למכירה

מותא� בגי, סיווג כמוחזק למכירה) או קבוצת המימוש(ערכו בספרי� לפני שהנכס)א(
) או קבוצת המימוש(כות מחדש כלשה שהיו מוכרי� א� הנכס הפחתה או הער, פחת

 לבי, לא היה מסווג כמוחזק למכירה

.הסכו� בר ההשבה שלו במועד ההחלטה העוקבת שלא למכור)ב(
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36תק� בינלאומי בחשבונאות

 עיתוי בחינות ירידת ער)
יכולה, מוניטי�אליה הוקצה, מזומני�! בחינת ירידת ער) שנתית של יחידה מניבה.96

בכל, להתבצע בכל מועד במהל) התקופה השנתית בתנאי שהמבח� מבוצע באותו מועד
כל, אול�. שונות במועדי� שוני� מזומני�! נית� לבחו� יחידות מניבות. שנה א� חלק או

מזומני� נרכש בצירו+ עסקי� במהל) התקופה!המוניטי� שהוקצה ליחידה מניבה
ער) של יחידה זו לפני תו� התקופה השנתית יש לבחו�, השנתית השוטפת ירידת

.השוטפת

אליה, מזומני�!א� בחינה לירידת ער) של הנכסי� המרכיבי� את היחידה המניבה.97
אשר מכילה, מתבצעת באותו מועד שבו נבחנת ירידת הער) של היחידה, הוקצה המוניטי�

לבצע את הבחינה לירידת הער) של הנכסי�, את המוניטי� לפני הבחינה לירידת ער) יש
א� בחינה לירידת ער) של יחידות, באופ� דומה. אשר מכילה את המוניטי�, של היחידה

, שאליה הוקצה מוניטי�, מזומני�!המרכיבות קבוצה של יחידות מניבות, מזומני�! מניבות
יש, אשר מכילה את המוניטי�, מתבצעת באותו מועד שבו נבחנת ירידת הער) של הקבוצה

שללב ער) צע את הבחינה לירידת ער) של היחידות הבודדות לפני הבחינה לירידת
את, הקבוצה .מוניטי�האשר מכילה

ער) של יחידה מניבה.98 �במועד בחינה לירידתעשוי להיות, מזומני� אליה הוקצה מוניטי
בוחנת הישות, בנסיבות כאלה. אשר מכילה את המוניטי, סימ לירידת ער) של נכס ביחידה

ער) של הנכס ומכירה בהפסד מירידת ער) כלשהו בגי נכס זה לפני הבחינה  תחילה ירידת
ער) של היחידה המניבה עשוי, באופ דומה. אשר מכילה את המוניטי, מזומני�� לירידת

את, מזומני� בקבוצה של יחידות�להיות סימ לירידת ער) של יחידה מניבה אשר מכילה
כ. המוניטי מזומני�� הישות בוחנת תחילה ירידת ער) של היחידה המניבה, אלהבנסיבות

ומכירה בהפסד מירידת ער) כלשהו בגי יחידה זו לפני הבחינה לירידת ער) של קבוצת 
. אשר מכילה את המוניטי, היחידות

ער) נכסי� ירידת

 זומני�מ!הפסד מירידת ער) של יחידה מניבה

ער).104 של(מזומני�! יחידה מניבהשליש להכיר בהפסד מירידת הקבוצה הקטנה ביותר
א�,א�) מזומני� שאליה הוקצה מוניטי� או נכס מטה החברה!יחידות מניבות , ורק

נמו) מהער) בספרי� של היחידה) קבוצת היחידות(ההשבה של היחידה!הסכו� בר
של). קבוצת היחידות( נכסי יש להקצות את ההפסד מירידת הער) להקטנת הער) בספרי�

:לפי הסדר הבא) קבוצת היחידות(היחידה 

! להקטי� את הער) בספרי� של מוניטי� כלשהו שהוקצה ליחידה מניבה, תחילה)א(
 ולאחר מכ�;)קבוצה של יחידות(מזומני�

כל) קבוצה של יחידות(לשאר נכסי היחידה)ב( באופ� יחסי על בסיס הער) בספרי� של
).תקבוצה של יחידו(נכס ביחידה 

ער) של נכסי� בודדי� ויוכרו הפחתות אלה בערכי� בספרי� יטופלו כהפסדי� מירידת
.60בהתא� לאמור בסעי+ 
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ער) בהתא� לסעי+.105 ישות לא תקטי� את הער) בספרי� 104לצור) הקצאת ההפסד מירידת
:של נכס מתחת לגבוה מבי�

לק(שוויו ההוג� בניכוי עלויות למכירה)א( ;)ביעהא� נית�

או;)א� נית� לקביעה(שווי השימוש שלו)ב(

.אפס)ג(

יוקצה באופ� יחסי לשאר, סכו� ההפסד מירידת ער) שאילולא כ� היה מוקצה לנכס
).קבוצה של יחידות(הנכסי� ביחידה 

%10-6' פתרון שאלה מס

ל, גישת העלות: קיימות שלוש שיטות לאומד שווי.1 ) שימוש במכפילי�(שוק גישת ההשוואה
 ).DCFהיישו� הנפו0 שלה הינו גישת(והגישה הכלכלית

אול� כלל נקוט הוא שעל מערי) השווי, בדר) כלל אנו מעדיפי� כיו� את הגישה הכלכלית
.לבחור באותה השיטה המתאימה לנתוני� שיש בידיו

.יש לבחור בגישת ההשוואה לשוק, שלפנינובמקרה

:מכפילי שווי רלוונטיי� קיימי� ארבעה

).הער) התפעולי למכירותסיח(מכפיל מכירות.א
לסיח(EBITDAמכפיל.ב �ער) התפעוליEBITDA.( 
).יחס שווי השוק לרווח הנקי(מכפיל רווח.ג
).יחס שווי השוק להו העצמי(מכפיל הו.ד

:להל פירוט חישוב ארבעת המכפילי�

:מכפיל מכירות.א

 ממוצע דלתא גאמא ביתא
 25,000 29,000 25,000 שווי שוק

התחייבויות
 22,000 16,400 20,000 כספיות נטו

EV45,000 45,000 47,000 
 36,000 35,000 32,000 מכירות
 1.34 1.31 1.30 1.41 מכפיל

:EBITDAמכפיל.ב

EV45,000 45,000 47,000 
EBITDA6,300 6,500 6,900 

 6.98 6.81 6.98 7.14 מכפיל
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:מכפיל רווח נקי 

 25,000 29,000 25,000 שווי שוק
 2,100 2,175 1,800 רווח נקי
 13.04 11.9 13.3 13.9 מכפיל

:הו�מכפיל

 25,000 29,000 25,000 שווי שוק
 16,000 14,000 8,000 הו עצמי
 2.25 1.56 2.07 3.03 מכפיל

.שלפנינו ברור כי מכפיל ההו אינו רלוונטי במקרה

.ג� במכפיל הרווח יש שונות גבוהה יחסית בי החברות

וה, לעומת זאת �מכפיל המכירותEBITDAנע י2 את השימושדדומי� בשלוש החברות ולכ
:בה�

 1.34 מכפיל המכירות הממוצע הנו
30,000 מכירות אלפא
 40,200ער) תפעולי
10,000 ות כספיותהתחייבוי

 30,200 אומד שווי ההו העצמי

 6.98 הממוצע הנוEBITDAמכפיל
EBITDA5,500 אלפא

 38,390ער) תפעולי
10,000 התחייבויות כספיות

 28,390 אומד שווי ההו העצמי

 13.4 מכפיל הרווח הממוצע
1,840 רווח נקי אלפא

24,656 

כ .ח"מלש 30.2–ח"מלש 28.4� טווח השווי הנו
.30.2– 24.6נית ג� לקבל תשובה לפיה טווח השווי הנו

הקושי העיקרי בהסתמכות על שווי השוק של חברות ציבוריות כאומד לשווי חברות.2
באומד שווי החברה ). אי סחירות של החברה הפרטית(הוא גור� הסחירות, פרטיות

ב Discount(DLOM)של אי סחירות הפרטית יש להביא בחשבו ניכיו for Lack of
Marketability.

* * *
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 מועצת רואי חשבו�

חשבונאות
 פיננסית מתקדמת

 שאלו� הבחינה ופתרונו

 2009מועד סתיו

ח"מתפרס� בתאו� ע� ועדת הבחינות של מועצת רו

ח"רו, גנס.א' בעריכת פרופ

 2010פברואר
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הקדמה

. יע לנבחני� בהכנותיה� לבחינההוא לסי, מטרת הפרסו� של שאלו  הבחינה ופתרונו

זהאי  לראות בפתר .עמדה מקצועית מחייבת של מועצת רואי חשבו , ו 

יוצרת חדשי� לבקרי�, מית המאפיינת את המציאות הכלכלית של ימינוההתפתחות הדינ

שלפתרונ  נדרשת מידה רבה של שיקול דעת, בעיות חשבונאיות מורכבות וסבוכות ביותר

ות אלה לא תמיד נית  לצפות לשיקול דעת אחיד מכלל העוסקי� במקצוע בנסיב. מקצועי

.החשבונאות

ג� לשאלות הנכללות בבחינות בחשבונאות, מסיבה זו ייתכנו יותר מפתרו  מוסכ� אחד

אול� ג� פתרונות הנחה את בודקי הפתרו  של השאלות הפתרו  לדוגמה. פיננסית מתקדמת

ו,ותו ונומקו כיאאשר הוסבר, חלופיי� .מזכי� את הפותרי� במלוא הניקודמוכרי� כקבילי�
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תוכ  הענייני�

עמוד מספרהניקודהנושא'שאלה מס
שאלה פתרו 

419 22% הערכת שווי.1

824 21%ח מגזריודיו.2

7%1130 שינוי מבני'התיאורי.3

1231 22% הצגה'רי� פיננסי� מכשי.4

1538 18% רווח למניה.5

ער+'תיאוריה.6 6%1744 ירידת

4%1847 נכסי� המוחזקי� למכירה'תיאוריה.7

______ 

%100
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שאלו� הבחינה

א )50%(' חלק

)במחברת לבנה(%22�1' שאלה מס

"להל (מ"בע4Uחברת קפה הינה רשת בתי קפה ותיקה הפועלת במש+ שני� ") החברה:

, ולאותו המועד 31.12.08להל  תמצית דוח רווח והפסד ומאז  לשנה שנסתיימה ביו�. רבות

ש, כל הנתוני�(בהתאמה ).ח"לרבות הנתוני� הנוספי� הינ� באלפי

2008בדצמבר31דוח רווח והפסד לשנה שהסתיימה ביו 

נתוני� נוספי�0אלפי
)1(1,480,000הכנסות ממכירות

)2()884,000(עלות המכירות
596,000רווח גולמי

)7(100,000הכנסות אחרות
)3()73,000(הוצאות מכירה ושיווק

)4()105,000(וצאות הנהלה וכלליותה
)5()25,000(הוצאות אחרות

493,000רווח תפעולי
)167,800(הוצאות מימו 

325,200רווח לפני מסי� על ההכנסה
)6()87,804(מסי� על הכנסה

237,396רווח נקי

2008בדצמבר31מאז� ליו 

נתו 
 נוס1

נתו 
 נוס1

ש:רכוש שוט' ש:התחייבויות שוטפותח"אלפי ח"אלפי
)11(37,000ספקי�)8(44,614מזומני�

נכסי� פיננסיי�
 3,300 מוחזקי� למסחר

)12(45,000הלוואה לזמ  קצר

חלויות שוטפות של)9(49,333לקוחות
156,240 הלוואה לזמ  ארו+

)13(

)10(66,600מלאי
238,240התחייבויות שוטפות ס*163,847ס* רכוש שוט'

התחייבויות בלתי:רכוש בלתי שוט'
:שוטפות

נכסי� פיננסיי�
 17,700 זמיני� למכירה

)13(1,406,160הלוואה לזמ  ארו+

5,000הטבות עובד)6(3,500מסי� נדחי�
ס* התחייבויות בלתי)7(720,000רכוש קבוע

1,411,160 שוטפות
1,649,400כ התחייבויות"סה)7(1,200,000עה  להשק"נדל

קרנות, הו� מניות1,941,200ס* רכוש בלתי שוט'
 ועודפי 

455,647

2,105,0472,105,047
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נתוני� נוספי�
:הכנסות ממכירות.1

) לעומת שנה קודמת(2%החברה צופה כי השוק בו היא פועלת יצמח בשיעור שנתי של

החברה. 30%הינו 2008נתח השוק של החברה בשנת. 2010'ו 2009מהשני� בכל אחת

ל) כמפורט להל (צופה כי לאור מאמצי השיווק   2009בשנת 33%'נתח השוק שלה יגדל

.בהמש+18ראו בנתו –ואיל+ 2011לגבי שיעור הצמיחה משנת. 2010בשנת 35%'ול

:עלות המכירות.2

:2008החברה בשנת להל  הרכב עלות המכירות של

 444,000 (*)חומרי�

 360,000 (**)שכר עבודה

 80,000)להל 7ראו(פחת

.שיעור עלות החומרי� מההכנסות צפוי להישאר ברמתו הנוכחית(*)

העלויות המשתנות מהוות. 50%מרכיב העלויות המשתנות בשכר העבודה הינו (**)

.אחוז קבוע מהמכירות

:קהוצאות מכירה ושיוו.3

. ההוצאות צפויות לגדול בשיעור שנתי דומה לשיעור הגידול השנתי במכירות

:הוצאות הנהלה וכלליות.4

:2008להל  הרכב עלות הוצאות הנהלה וכלליות של החברה בשנת

 15,000(*)דמי ניהול

 65,000)להל 7ראה(פחת

 25,000(**)' ביקורת וכו, משפטיות

ל (*) כשיעור ממחזור ההכנסות של כל סני1, מנהלי סניפי הרשתדמי הניהול משולמי�

 שיעור(

).אחיד ביחס לכל הסניפי�

של) למעט פחת(יתר הוצאות הנהלה וכלליות (**) משיעור 50%צפויות לגדול בשיעור

.הגידול במכירות

:הוצאות אחרות.5

חד פעמיות בס+' הוצאות אלו כוללות עלויות רה ת רכישת מספר בעקבו 25,000ארגו 

 .2008בתחילת שנת) מרשת בתי קפה אחרת אשר הגיעה לחדלות פירעו (סניפי�

:מסי  על ההכנסה.6

מס 2009בשנת. 27%הינו 2008שיעור המס החל על חברות בשנת , 26%יחול שיעור

שיעורי מס אלו היו ידועי� כבר בסו1 שנת. 25%יהיה שיעור המס 2010והחל משנת

2008.

מס לחברה כל. התהוו בעבר הפסדי� לצורכי החברה הכירה בנכסי מסי� נדחי� בגי 

כאשר החברה מניחה כי יתרת ההפסדי� ינוצלו במועד המוקד�, ההפסדי� כאמור

.האפשרי

:� להשקעה"רכוש קבוע ונדל.7

. הרכוש הקבוע של החברה כולל בנייני� וציוד
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קבוע והוצאות הפחת הצפויות בכל להל  נתוני� אודות תכנית ההשקעה בפריטי רכוש

:2010'ו 2009אחת השני� 

ואיל* 20102011 2009

200,000170,000170,000)ח"ש(השקעות

150,000170,000170,000*הוצאות פחת

.  להשקעה"ללא הוצאות פחת בגי  הנדל*

מ"נדל שמשי�  להשקעה הינ� נכסי מקרקעי  אשר מושכרי� לצדדי� שלישיי� ואינ�

.לפעילות השוטפת של החברה

 "החברה בחרה לייש� את מודל העלות ה  ביחס לרכוש הקבוע וה  ביחס לנדל

.להשקעה

.  להשקעה מוצגות בסעי1 הכנסות אחרות"ההכנסות מדמי השכירות בניכוי פחת הנדל

:מזומני .8

מהמכירות3%הנהלת החברה מעריכה כי החברה נדרשת למזומני� בשיעור של

.לפעילות השוטפת

:לקוחות.9

שקלול לקוחות המשלמי� במזומ (ימי אשראי בממוצע12החברה מעניקה ללקוחותיה

מבחינת אמצעי,הרכב הלקוחות; ולקוחות המשלמי� באמצעות כרטיס אשראי

).אינו צפוי להשתנות, תשלו�

:מלאי.10

יחס זה צפוי. מצריכת החומרי� 15%היק1 המלאי המוחזק על ידי החברה הינו

.להישמר ג� בעתיד

:ספקי .11

תקופת האשראי אינה. ימי אשראי בממוצע30החברה מקבלת מספקי חומרי הגל�

.צפויה להשתנות

:הלוואה לזמ� קצר.12

.ההלוואה נכללת במאז  לפי שוויה ההוג 

:הלוואה לזמ� ארו*.13

של 31.12.08ההלוואה גויסה ביו� ית המקובלת בשוק הריב( 12%ונושאת ריבית

הריבית משולמת בתו� כל שנה בגי  יתרת הקר  הבלתי ). להלוואות דומות באותו היו�

מיו�, ההלוואה אמורה להיפרע בעשרה תשלומי קר  שווי� בתו� כל שנה. מסולקת

31.12.09 .

למעט, תא� שווי השוק של נכסי החברה את ערכ� בספרי� 2008בדצמבר31ליו�.14

:המפורט להל 

31.12.2008שווי שוק ליו�הסעי1 המאזני

80,000מלאי

900,000רכוש קבוע
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אי  הבדלי� בי  הער+ בספרי� של הנכסי� וההתחייבויות של החברה לבי  בסיס .15

.המס שלה�

מחיר ההו . 12%מחיר ההו  הממוצע להיוו  זרמי מזומני� תפעוליי� אחרי מס הוא.16

.מג  המס בגי  הוצאות המימו  מביא בחשבו  את

בשנה(הכנסות והוצאות הכרוכות בזרימת מזומני� מתפלגות באופ  אחיד על פני השנה .17

).יו� 360

ב 2011יש להניח כי החל משנת.18 מידי שנה2%'ואיל+ יגדל התזרי� התפעולי הנקי

).צמיחה לאינסו1(לעומת השנה הקודמת 

:נדרש

ק.א של, 31.2.08מ ליו�"בע4Uפה לחשב את שווי חברת על פי שיטת הער+ הנוכחי

כ+. (DCF)תזרימי המזומני� הצפויי� בעתיד  :לש�

יש לחשב את תזרימי המזומני� הלא מהווני� של החברה לכל אחת מהשני�)1

.ולהוו  אות�, 2010'ו 2009

.של החברה (Terminal Value)יש לחשב את השווי השיורי)2

את)3 .של החברה Enterprise Valueהשווי התפעולי יש לחשב

.יש לקבוע מהו השווי הכולל של החברה)4

.מ על פי שיטת השווי הנכסי הנקי"בע4Uלחשב את שווי חברת קפה.ב

.להסביר בקצרה את הסיבה העיקרית להבדל בשווי המחושב בשתי השיטות האמורות.ג
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)במחברת כחולה(%21�2' שאלה מס

ה בעחברת "להל (מ"רהיט . מוכרת רהיטי� שוני� למדינות האיחוד האירופי") החברה:

כאשר כל חטיבת סחר מופקדת על שיווק סוג, החברה פועלת באמצעות מספר חטיבות סחר

חלק מהרהיטי� נרכשי� על ידי החברה וחלק� מיוצר. רהיט מסוי� למדינת יעד מסוימת

הו(באמצעות חטיבת הייצור  ).1.1.09קמה ביו� חטיבת הייצור

):0באלפי( 31.12.2009וליו� 2009להל  נתוני� אודות פעילות החברה בשנת.1

מזנוני כסאותשולחנותסוג הרהיט

ייצורדנמרקבריטניהמדינת יעד

 עצמי
דנמרקגרמניהדנמרקבריטניה

100,00020,00050,00050,00030,00010,0005,000מכירות

עלויות

מכירה 

והנהלה 

כולל פחת(

)והפחתות

20,000 10,000 20,000 20,000 10,000 3,500 2,000 

פחת

 והפחתות
5,0002,50010,0002,5001,0001,0001,000

''5,0005,000'5,000'מזומני�

100,00020,000100,00050,0005,0005,0005,000רכוש קבוע

10,0005,0001,0001,000'10,0005,000לקוחות

50,00020,00050,00050,00010,0005,0002,000מלאי

נכסי�

 אחרי�
20,000''10,000'100,000'

ה  ביחס לרהיטי� הנרכשי� על ידי(הרווח הגולמי של החברה ממכירות חטיבות הסחר.2

א+ למעט העברות בי ,החברה וה  ביחס לרהיטי� המיוצרי� על ידה בייצור עצמי

.30%הינו) חטיבות הסחר הנמדדות בעלות

חטיבת מכירת השולחנות בבריטניה משקיעה את עוד1 המזומני� העומדי� לרשותה.3

להל  נתוני� אודות ההשקעה במכשירי�. במכשירי� פיננסיי� מוחזקי� למסחר

ש( 2009הפיננסיי� המוחזקי� למסחר בשנת  ):ח"באלפי

ל  100,000 1.1.09יו� שווי התיק

 25,000 רכישות במהל+ השנה

)8,000עלות ניירות הער+ שנמכרו הינה( 10,000 מכירות במהל+ השנה

 120,000 31.12.09שווי התיק ליו�
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מכשירי� פיננסיי� מוחזקי� למסחר נמדדי�, בהתא� לכללי החשבונאות המקובלי�

.י� ברווח או הפסדכאשר השינויי� מוכר, מידי תקופת דיווח בשווי הוג 

מתו+ המכירות. כל פעילות הייצור העצמי הינה לצור+ מכירת שולחנות לבריטניה.4

מהשולחנות אשר יוצרו על ידי חטיבת הייצור טר� נמכרו בתו� שנת 50%, כאמור

2009.

. במקרי� מסוימי� החברה מניידת ריהוט מחטיבת סחר מסוימת לחטיבת סחר אחרת.5

מחטיבת כסאות לבריטניה0 אלפי 5,000הועבר ריהוט בשווי 2009במהל+ שנת

הכיסאות טר� נמכרו על ידי חטיבת 2009נכו  לתו� שנת. לחטיבת כסאות לדנמרק

.כסאות לדנמרק

יו,ר הדירקטוריו "בחברה קיימת ועדה המורכבת מיו.6 ל"ר הדירקטוריו  והמנכ"סג 

"להל ( זרי� השוני� בחברה ולהחליט על אשר אחראית לסקור את המג") הוועדה:

כ+. הקצאת המשאבי� בי  המגזרי� ל, לצור+ חודשי� נתוני�3' הוועדה מקבלת אחת

:מפורטי� על פעילות החברה באופ  הבא

(מתקבלי� נתוני� נפרדי� ביחס לפעילויות הבאות• )ב(; שולחנות לבריטניה)א:

;כסאות לבריטניה

א. ייצור עצמי)ה(; לדנמרקרהיטי�)ד(; מזנוני� לגרמניה)ג( 'לכל אחת מהפעילויות

.ה קיי� בחברה מנהל פעילות האחראי על הפעילות ועל הדיווח לוועדה

א• (ה מתקבלי�'ביחס לכל אחת מהפעילויות לרבות מכירות בי  חטיבת(מכירות)1:

תוצאות)2(;)סחר אחת לאחרת ולרבות מכירות מהייצור העצמי לחטיבות הסחר

להמגזר בה בתוספת רווחי� אשר) רווח תפעולי לפני פחת והפחתות( EBITDA'תא�

; לקוחות ומלאי, רכוש קבוע: נכסי מגזר הכוללי�)3(; מניירות ער+ סחירי� מומשו

.השקעות הוניות)5(; פחת והפחתות)4(

א• .ה שונות זו מזו בביצועי� הכספיי� לטווח ארו+'הפעילויות

וההפחתותבכל חטיבת סחר שווה לסכו� הפחתנתיותהשהיק1 ההשקעות ההוניות.7

.השנתי

אשר אינ  מוקצות לחטיבות הסחר0 אלפי 3,000בחברה קיימות הוצאות מטה בס+.8

.או הייצור העצמי

נכסי� או התחייבויות, לא היו לחברה הכנסות או הוצאות אחרות, פרט לנתוני� לעיל.9

.בהתאמה,31.12.2009וליו� 2009לשנת, אחרי�

.החברה אינה מציגה מגזרי� שאינ� עומדי� בספי� הכמותיי� כמגזרי� בני דיווח.10

.יש להתעל� מהשפעת המס.11



 כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבו�©

10

:נדרש

8על פי תק  דיווח כספי בינלאומי מספר 2009להציג את ביאור המגזרי� של החברה לשנת

 מגזרי פעילות

(IFRS 8) מגזריי� לסכומי� המוצגי� בדוחות רווחי� ונכסי, כולל ההתאמות של הכנסות �

.8אי  צור+ בגילויי� נוספי� הנדרשי� לפי תק  דיווח כספי בינלאומי. הכספיי� של החברה
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)במחברת צהובה(%7�3' שאלה מס

בע 3.11.10'ב :מ קיבל החלטות בדבר שינוי מבני כדלהל "דירקטוריו  חברת מתכת

גמ.1 .ייסגר ויוצע למכירה' פעל

ג 2.100 ב' עובדי מפעל 3תו+ תשלו� פיצויי פיטורי  בתוספת שכר בגי  30.11.10'יפוטרו

.חודשי הודעה מוקדמת

ג3.20 ד' עובדי� נותרי� של מפעל .שיוסי1 להתקיי�' יועברו למפעל

ב4.5 ב 30.12.10'מנהלי עבודה יפוטרו שכר בגי  תו+ תשלו� פיצויי פיטורי  3תוספת

.חודשי הודעה מוקדמת

ב"בתו� שנת הכספי� של חברת מתכת בע :התבררו העובדות כדלהל  31.12.10'מ

ג.5 ב' מפעל ג. 30.11.10' נסגר א+ טר�,0מיליו 4'ב' נתקבלה הצעה לרכישת מפעל

.נחת� הסכ� מכירה מחייב

ג 6.100 טר� שול� הס+. טורי  שולמו לה�ופיצויי הפי' העובדי� שפוטרו עזבו את מפעל

.חודשי הודעה מוקדמת3המהווה חלק מהשכר בגי 0 76,000

ג20ח הכרוכות בהעברת"ש 23,000צפויות עלויות נוספות בס+.7 למפעל' עובדי� ממפעל

ל.'ד .14.1.11'ההעברה מתוכננת

חודשי הודעה3בגי  מנהלי העבודה שפוטרו שולמו פיצויי הפיטורי  והשכר5מבי 4'ל.8

ג. מוקדמת והעברת' מנהל עבודה אחד נותר להשלמת תפקידיו הקשורי� בסגירת מפעל

ד 20 בע.'העובדי� למפעל עד"אותו מנהל צפוי להישאר בשירות חברת מתכת מ

ח וחבילת הפיצויי� שלו תסתכ�"ש 4,000תהיה 2011משכורתו לחודש ינואר. 31.1.11

.לו ביו� פרישתוח שישולמו"ש 13,000'ב

ש ג 60%'הוא מערי+ 20מזמנו יוקדשו להעברת 30%', מזמנו יוקדשו לסגירת מפעל

ד .מזמנו יוקדשו לניהול כללי 10%'ו' העובדי� למפעל

:נדרש

לחשב במפורט את סכו� ההפרשה לשינוי מבני שיוכר בדוחות הכספיי� של חברת מתכת

.37תק  חשבונאות בינלאומי מספר בהתא� להוראת, 2010בדצמבר31מ ליו�"בע

א 'סו1 חלק

!בהצלחה



 כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבו�©

12

ב )50%(' חלק

)במחברת ירוקה(%22�4' שאלה מס

בע 1.1.08ביו�.1 חבילות ניירות ער+ בהרכב 1,000,000מ"הנפיקה חברת אלו 

:כדלקמ 

שווי הוג  של כל רכיב

)ח"בש(בחבילה 

א2 6.00'כתבי אופציה סדרה

104.50בת מניה רגילה1

א8 40.0ח"ש1בנות' אגרות חוב להמרה סדרה

50.50כ תמורה ברוטו בגי  כל חבילה"סה

של"חברת אלו  בע השווי(מס+ התמורה ברוטו1%מ נשאה בהוצאות הנפקה בשיעור

.של ניירות הער+) ההוג 

בע.2 ה הכספיי� לפי דוחותי 31.12.08מ ליו�"להל  הרכב ההו  העצמי של חברת אלו 

:לאותו מועד

ש ח"אלפי

3,000הו  מניות

11,000פרמיה על מניות

א 5,940'תקבולי� על חשבו  כתבי אופציה סדרה

א 26,000'מרכיב הוני של אגרות חוב להמרה סדרה

4,000עודפי�

49,940כ"סה

א.3 בע אחתניתני� למימוש למניה' כתבי אופציה סדרה תמורתמ"של חברת אלו 

.31.12.11וזאת עד ליו�20תוספת מימוש לא צמודה בס+ 

א.4 לא10בנות' אגרות חוב ניתנות להמרה סדרה אינ  צמודות ונושאות ריבית שקלית

אגרות החוב נפרעות בחמישה תשלומי קר  שנתיי� שווי�.2%צמודה בשיעור שנתי של 

י. ואיל+ 31.12.08ורצופי� החל מיו�  תרת הקר  הבלתי מסולקת משולמת הריבית על

של10בת אחתכל אגרת חוב ניתנת להמרה למניה. 31.12.08מידי שנה החל מיו� 

.מ"חברת אלו  בע

א 500,000מומשו 30.6.09ביו� .5 .'כתבי אופציה סדרה
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זה, 31.12.09ביו�.6 הומרה חמישית מיתרת, מיד לאחר תשלו� הריבית והקר  למועד

ל .המרהאגרות החוב

בע, על מנת לנצל הזדמנויות בשוק 30.6.10ביו�.7 מ הנפיקה אגרות חוב"חברת אלו 

ב שאינ  צמודות ונושאות ריבית שקלית לא צמודה בשיעור שנתי' ניתנות להמרה סדרה

א.4%של  ' הער+ הנקוב של אגרות החוב שהונפקו זהה ליתרת הער+ הנקוב של סדרה

.30.6.10ליו�

נ הריבית. 30.6.13פרעות בשלושה תשלומי קר  שווי� ורצופי� החל מיו� אגרות החוב

ועד למועד 30.6.11על יתרת הקר  הבלתי מסולקת משולמת מידי שנה החל מיו� 

 אחתכל אגרת חוב ניתנת להמרה למניה ). 30.6.15(הסילוק הסופי של קר  אגרות החוב 

בע10בת כ הכוללהשווי ההוג .מ"של חברת אלו  בשל 'ל אגרת החוב להמרה סדרה

הוצאות ההנפקה.ער+ נקוב אגרת חוב להמרה10לכל20הינו 30.6.10ליו�

ב2%הסתכמו בשיעור של  ליו�' מהשווי ההוג  הכולל של אגרות החוב להמרה סדרה

כלנטו לפירעו , חברת אלו  השתמשה באותו מועד במלוא תמורת ההנפקה. 30.6.10

ס אאגרות חוב להמרה .'דרה

א.8 אול� ללא זכות המרה ', שיעור הריבית השנתית אותו נושאות אגרות חוב זהות סדרה

.שיעור ריבית זה אינו מגל� בחובו הוצאות הנפקה. 20%הינו 30.6.10ליו� 

ב אול� ללא זכות המרה ', שיעור הריבית השנתית אותו נושאות אגרות חוב זהות סדרה

.יעור ריבית זה מגל� בחובו הוצאות הנפקהש. 10.6%הינו 30.6.10ליו� 

בכתבי, בהו  המניות 2010עד 2008פרט לאמור לעיל לא היו שינויי� נוספי� בשני�.9

.מ"אופציה ובאגרות החוב להמרה של חברת אלו  בע

בע"הרכיב ההוני בגי  האג.10 מ מועבר לפרמיה על מניות"ח להמרה שהנפיקה חברת אלו 

בבד ע� תשלו לפי שיעור מרכיב הקר ,ח להמרה"� או המרה של הקר  בגי  האגבד

.ששול� או הומר מס+ יתרת הקר  ערב התשלו� או ההמרה

.יש להתעל� מהשפעת המס.11

בע.12 ב 2010'ו 2009מ לשני�"ההפסדי� של חברת אלו  ש 5,000'הסתכמו ו"אלפי 'ח

ש 8,000 .ח בהתאמה"אלפי

בע.13 בדבר32תק  חשבונאות בינלאומי מספר 1.1.08ת החל מיו�מ מיישמ"חברת אלו 

".הצגה: מכשירי� פיננסיי�"
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:נדרש

:מ"לחשב ולהציג את הפריטי� הבאי� של חברת אלו  בע

א.א ב' התנועה ברכיב ההתחייבותי של אגרות החוב להמרה סדרה מ' וסדרה 'לתקופה

. המרה והנפקה, תשלומי�, אות מימו יש להציג בנפרד צבירת הוצ. 31.12.10עד 1.1.09

, אי  צור+ להפריד בי  התנועה ברכיב הקר  לבי  התנועה ברכיב הריבית, לצור+ הפתרו 

.וכ  אי  להפריד בי  רכיב הניכיו  לבי  רכיב הער+ הנקוב

אג, פרמיה, הו  מניות(התנועה במרכיבי ההו  העצמי השוני�.ב ,ח להמרה"רכיב הוני של

בע)ה ועודפי�כתבי אופצי מ"של חברת אלו  .31.12.10עד 1.1.09'מ לתקופה

אג.ג א"טיפול חשבונאי מפורט בפירעו  .30.6.10ליו�'ח להמרה סדרה

.יש לצר1 חישובי עזר מלאי� ומפורטי�
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)במחברת ורודה(%18�5' שאלה מס

של) החברה'להל (מ"חברת עיד  בע ה נסחרי� בבורסה הינה חברה ציבורית שניירות הער+

.בתל אביב

מ 1.1.08ליו� .ח"ש1מניות רגילות בנות 400,000'הו  המניות של החברה היה מורכב

:להל  נתוני� נוספי� לגבי החברה

א 100,000הנפיקה החברה 30.6.08ביו�.א.1 של' כתבי אופציה סדרה 5לתקופה

תמורת תוספת מימוש,כל כתב אופציה נית  למימוש למניה רגילה אחת. שני�

.ח הצמודה למדד המחירי� לצרכ "ש60של 

.מומשו כל כתבי האופציה 30.11.08ביו�.ב

1אגרות חוב הניתנות להמרה בנות 10,000,000הנפיקה החברה 1.1.08ביו�.א.2

אגרות החוב אינ . 31.12.10לפירעו  בסכו� אחד ביו�,ח תמורת ערכ  הנקוב"ש

של צמודות ונושאות כל31שתשול� ביו�4%ריבית שנתית בשיעור בדצמבר של

עד לפדיו , אגרות חוב ניתנות להמרה50כל. שנה . למניה רגילה אחת, בכל עת

שיעור הריבית השנתית המקובלת בשוק לחוב דומה, ביו� הנפקת אגרות החוב

.5%ללא אופציות ההמרה הינו 

.חוב למניות החברהאגרות 6,000,000הומרו 31.3.09ביו�.ב

אגרות חוב להמרה 4,000,000רכשה החברה בחזרה את יתרת 30.9.09ביו�.ג

שיעור הריבית השנתית, ביו� הרכישה.ח"ש 6,500,000תמורת, שהונפקו על ידה

.3%המקובלת בשוק לחוב דומה ללא אופציות ההמרה הינו 

ה 1.1.10ביו�.3 לרכוש מניות, קיימי� לאותו יו�הציעה החברה לבעלי המניות הרגילות

ב. בדר+ של זכויות ח יהיה זכאי לרכוש מניה אחת"ש1מניות רגילות בנות5'כל מחזיק

, 1.2.10המועד הקובע והמועד האחרו  לניצול הזכויות הינו.ח"ש60תמורת, נוספת

לפי. 2009שחל לפני מועד החתימה והפרסו� של הדוחות הכספיי� של החברה לשנת

יותא�, במקרה של הנפקת זכויות, אי� המקוריי� של כתבי האופציה ואגרות חובהתנ

.מחיר המימוש ויחס ההמרה בהתא� למרכיב ההטבה הגלו� בהנפקת הזכויות

ח ולשנה"ש 1,200,000הינו 31.12.08הרווח הנקי של החברה לשנה שהסתיימה ביו�.4

.ח"ש 1,300,000הינו 31.12.09שהסתיימה ביו�

ה. 25%שיעור מס החברות הינו.5 , IFRS'הנח שהטיפול החשבונאי הנדרש לפי תקני

ו או קבועי� נוספי� המתייחסי�/מקובל על רשויות המס ולפיכ+ אי  הפרשי� זמניי�

.לנתוני השאלה
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שווי כתבי אופציה סדרה, מחיר ממוצע של מניה רגילה, להל  נתוני� לגבי מחיר מניה רגילה

:2009'ו �2008 לצרכ  במהל+ השני� ומדד המחירי'א

מחיר ממוצע של מניה רגילהתקופה

1.1.08'31.12.0875

30.6.08'30.11.0880

30.6.08'31.12.0881

1.1.09'31.12.0985

מחיר מניה רגילהתארי+

1.1.0860

31.12.0882

31.12.0987

)וש הנפקת הזכויותמיד לפני המועד הקובע למימ( 1.2.1090

אתארי+ 'שווי כתב אופציה סדרה

30.6.0810

30.11.0810.35

מדד המחירי� לצרכ  הידועתארי+

1.1.08200

30.6.08230

30.11.08240

31.12.08260

:נדרש

פיי� כפי שיוצגו בדוחות הכס, 2009'ו 2008לחשב את הרווח הבסיסי והמדולל למניה לשני�

.31.12.09של החברה לשנה שהסתיימה ביו� 

.יש לצר1 חישובי עזר מלאי� ומפורטי�
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)במחברת כתומה(%6�6' שאלה מס

אחד מקווי הייצור עוסק.מ היא חברה תעשייתית בעלת מספר קווי יצור"חברת ברוש בע

ותי של השוק לאחרונה נתגלו סימני� של צמצו� משמע. בייצור חלקי� למכשירי טלפו  קווי

.ושל הביקוש למוצרי� אלה

ער+ נכסי� שוני�"חברת ברוש בע הנכסי� הבאי� משמשי�.מ עורכת אומדני� של ירידת

ש :ח"ספציפית לייצור החלקי� למכשירי טלפו  קווי במיליוני

יתרה מופחתתפחת שנצברעלות

1064כלי� ומבלטי�

503515ציוד ספציפי

301821ציוד כללי

90 

== 
59 

== 
31 

== 

הציוד הכללי. הכלי� והמבלטי� והציוד הספציפי אינ� ניתני� למכירה אלא כגרוטאות בלבד

.נית  למכירה או לשימוש חלופי באחד מקווי הייצור האחרי� של החברה

החברה מתכננת המש+ הייצור של החלקי� לטלפו  קווי בשנתיי� הקרובות וזאת כדי לעמוד

.ה כלפי הלקוחותבמחויבויותי

26הער+ הנוכחי של תזרי� המזומני� מייצור החלקי� לטלפו  הקווי בשנתיי� הקרובות הוא

הנ"מש .ח"מש15ל במקרה של מכירה הוא"ח ואילו אומד  סכו� ההשבה הנקי של הנכסי�

:נדרש

הנ.א אול טעוני� בדיקה לצור+ הערכה של ירידת ער+ בנפרד"להסביר ולנמק א� הנכסי�

.כחלק מיחידה המניבה מזומני�

הנ, להסביר.ב הא� יש ליצור'ל מיוחסי� ליחידה מניבה מזומני�"בהנחה שהנכסי�

.הפרשה לירידת ער+ ובאיזה סכו�

ער+.ג בי  הנכסי� הכלולי� ביחידה מניבת) א� קיי�(להקצות את ההפסד מירידת

.המזומני�
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)במחברת ירוקה(%4�7' שאלה מס

בעשנת ב"הכספי� של חברת דקל של 2008ביוני30'ב. בדצמבר31'מ מסתיימת הדירקטוריו 

.מ אישר תכנית רשמית מפורטת למכירה של בניי  המשרדי� של החברה"חברת דקל בע

ש 100הער+ בספרי� של בניי  המשרדי� הוא מיליו 95מחיר המכירה החזוי הוא.ח"מיליו 

.ח"ש

עד השלמת בניי  משרדי� חדש שהקמתו מתוכננת החברה תוסי1 להשתמש בבנ יי  המשרדי�

.2008להתחיל בחודש ספטמבר 

:נדרש

להסביר במפורט את הסוגיות החשבונאיות העולות בהקשר לתכנית המכירה.א

.2008בדצמבר31'המתוארת לעיל לקראת תארי+ המאז  

לת.ב כנית המכירה המתוארת להסביר בקצרה את הסוגיות החשבונאיות העולות בהקשר

בע, לעיל  "מ היא יצרנית ציוד תעשייתי והבניי  הוא הנדל"בהנחה שחברת דקל

.המוחכר היחיד של החברה

ב  סו1 חלק

!בהצלחה



 כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבו�©

19

 
%22�1' פתרו� שאלו� מס

מישל תזריפי שיטת הער+ הנוכחיעל 31.12.08מ ליו�"בע U4חישוב שווי חברת קפה.א

)DCF( המזומני� הצפויי� בעתיד

 2011 2010 2009 2008בסיס פרטי 
 ואיל*

חישוב
 עזר

)א(1,480,0001,660,5601,796,424 הכנסות ממכירות

)ב( 538,927 498,168 444,000 חמרי�

)ג( 398,484 381,960 360,000שכר עבודה

)ד( 88,607 81,906 73,000 הוצאות מכירה ושיווק

:הוצאות הנהלה וכלליות

)ה( 18,207 16,830 15,000 דמי ניהול

)ו( 27,610 26,525 25,000'משפטיות ביקורת וכו

)ז( 25,000 הוצאות אחרות

)ח( 170,000 150,000 145,000 פחת

)ט(_______ _______)100,000( הכנסות אחרות

493,000505,171554,589 רווח תפעולי

)י()138,647()127,844( הכנסהה� על מסי

 415,942 377,327רווח תפעולי לאחר מסי� על הכנסה

 170,000 150,000 החזרת פחת

)א"י()11,322()15,433( שינויי� בהו  חוזר

)ב"י()170,000()200,000( השקעות ברכוש קבוע

311,894,620404 תזרי� מזומני� מפעילות שוטפת

)ג"י(294,712341,3653,481,927 ותזרי� מזומני� מהו

enterprise–שווי תפעולי value

2009 294,712 

2010 341,365 

 3,481,927 ואיל+ 2011

4,118,004
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חישובי עזר

הכנסות ממכירות)א(

560,660,1 2009שנת
30

33
*02.1*000,480,1 =

424,796,1 2010שנת
33

35
*02.1*560,660,1 =

מרי�וח)ב(

*168,498560,660,1 2009שנת
000,480,1

000,444 =

*927,538424,796,1 2010שנת
560,660,1

000,498 =

שכר עבודה)ג(

*960,381000,180560,660,1 2009שנת
000,480,1

000,180 =+

*484,398000,180424,796,1 2010שנת
000,480,1

000,180 =+

הוצאת מכירה ושיווק)ד(

*906,81000,73 2009שנת
000,480,1

560,660,1 =

*607,88906,81 2010ת שנ
560,660,1

424,796,1 =

דמי ניהול)ה(

*830,16000,15 2009שנת
000,480,1

560,660,1 =

*207,18830,16 2010שנת
560,660,1

424,796,1 =

וכויב,משפטיות)ו( 'קורת

525,26000,25 2009שנת
2

1
*1

000,480,1

560,660,1
*000,25 =+







 −

610,27525,26 2010שנת
2

1
*1

560,660,1

424,796,1
*525,26 =+







 −
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הוצאות אחרות)ז(

פ–ארגו רהעלויות תועמיחד

 25,000–נתו  2008שנת

פחתהוצאות)ח(

 80,000 עלות מכירות 2008שנת

65,000 הוצאות הנהלה וכלליות

145,000 

 150,000–נתו  2009שנת

 170,000–נתו  2010שנת

הכנסות אחרות)ט(

 100,000–נתו  2008שנת

על)י( ההכנסהמסי�

 505,171* 26%= 131,344 2009שנת

)3,500( מסי� נדחי�

127,844

 554,589*%25=138,647 2010שנת

שינויי� בהו  חוזר)יא(

2008 2009 2010 

 53,893 49,817 44,614 מההכנסות3%–מזומ 

 מההכנסות 3.333%–לקוחות
3.333% =12/360 

49,333 55,352 59,881 

 80,839 74,725 66,000 מרי�והח מצריכת 15%–מלאי

 מצריכת החומרי� 8.333%–ספקי�
3.333% =30/360 

)37,000()41,514 ()44,911 (

122,947138,380149,702

15,43311,322 השינוי בהו  חוזר

השקעות ברכוש קבוע)יב(

 200,000–נתו  2009שנת

 170,000–נתו  2010שנת
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מה)יג( ו ותזרי� מזומני�

712,294 2009שנת
0583.1

894,311

12.1

894,311
5.0

==

365,341 2010שנת
185296.1

619,404

12.1

619,404
5.1

==

 ואיל* 2011שנת

927,481,3
1185296.0

712,412

185296.1*1.0

712,412

12.1*1.0

712,412

12.1*)02.012.0(

02.1*619,404
5.15.1

====
−

GORDONראה נוסחת:הערה SHAPIRO

t
t

igi

PV
i

gi

PV

)1(*)(
)1(

+−
=+

−

על פי שיטת הער+ הנוכחי של תזרימי 31.12.08מ ליו�"בעU4שווי חברת קפה סיכו�
הצפויי� בעתידDCF–המזומני�

 4,118,004) ראה לעיל(שווי תפעולי

1,200,000  להשקעה"נדל–נכס עוד1:בתוספת

5,318,004 

 (*)הסבר1,591,186 נטו, התחייבויות פיננסיות:בניכוי

183,726,8

:(*)הסבר

 1,406,160 הלוואה לזמ  ארו+

156,240 שוטפות של הלוואה לזמ  ארו+ חלויות

1,562,400 

 45,000 הלוואות לזמ  קצר

5,000 הטבות עובד

1,612,400 
'''''''''''' 

:תופח

יתרת מזומני�

 44,614 31.12.08במאז  ליו�

 1,480,000*%3=44,400 הסכו� התפעולי

214 

 3,300 נכסי� פיננסי� המוחזקי� למסחר

17,700 י� למכירהיננכסי� פיננסי� זמ

21,214 
''''''''

1,591,186
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:הנקימ על פי שיטת השווי הנכסי"בעU4 חישוב שווי חברת קפה.ב

 455,647 31.12.08קרנות ועודפי� במאז  ליו�, יותמנ הו 

 ההפרשער* בספרי  שווי שוק

 13,400 66,600 80,000 מלאי

900,000720,000180,000רכוש קבוע

980,000786,600193,400 

50,284 26%–מסי� על ההכנסה: בניכוי

6143,11

SSET' נקי שווי נכסי VALUENET A598,763

הנ.ג ל"הסיבה העיקרית להבדל בשווי המחושב בשתי השיטות

אינו משק1 בהכרח אתDCF–מחושב בדר+ של היוו  תזרימי המזומני�ההשווי

של החברה מהרווחיות הצפויההשווי המחושב בדר+ זו נגזר.הנכסי של החברההשווי 

.ההו בהתחשב במחיר 

דר+. השווי הנכסי הנקי משק1 את הנכסי� המוחשיי� בלבד הכלולי� במאז  החברה

חישוב זו אינה מביאה בחשבו  קיו� אפשרי של נכסי� בלתי מוחשי� מהותיי� 

. מוניטי  שאינ� משתקפי� במאז  החברהובעיקר 

ת הרווחיומ מוכח בעליל על ידי"בעU4קפה חברתבמקרה של קיומו של המוניטי 

:המשופרת

 30%מעל'שעור רווח תפעולי

 16%מעל' רווח נקישעור

 !!! 52%מעל' שעור תשואה להו  העצמי
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%21�2' פתרו� שאלו� מס

)א(מגזרי פעילות–IFRS8 לתק  חשבונאות6'ו5ראה סעיפי�' מגזרי פעילות

מבח� ההכנסות

שולחנות רטי פ
בריטניה

כסאות
בריטניה

מזנוני 
 גרמניה

רהיטי 
 דנמרק

יצורי
 עצמי

כ"סה

265,000 50,000 55,000 10,000 50,000 100,000 ס+ הכנסות

)55,000()50,000()5,000(בי  מגזריות הכנסות

210,000'' 55,000 10,000 45,000 100,000 הכנסות מחיצוניי�

מיש ס+ עור

 סותהכנה
38% 19% 4%21% 19% 

עברעברעבר תוצאות המבח  עברעבר לא

מבח� התוצאות

שולחנות פרטי 
בריטניה

כסאות
בריטניה

מזנוני 
 גרמניה

רהיטי 
 דנמרק

יצורי
 עצמי

כ"סה

 79,500 15,000 16,500 3,000 13,500 30,000 רווח גלמי

 מכירההוצאות
 הנהלהו

)20,000()20,000()3,500()22,000()20,000()85,500(

ביטול פחת

 והפחתות

5,000 2,500 1,000 4,500 10,000 23,000 

 2,000ער+ מניירותרווח

 5,000)1,000( 500)4,000( 17,000 המגזרתוצאות

ס+ מגזרי�

 חי�ימרוו

22,500 

ס+ מגזרי�

 מפסידי�

)5,000(

 2%4%22% 18% 76% עור מהגבוהיש

עבר לא עבר לא עבר עבר עבר המבח תוצאות

מבח� הנכסי 

שולחנות פרטי 
בריטניה

כסאות
בריטניה

מזנוני 
 גרמניה

רהיטי 
 דנמרק

יצורי
 עצמי

כ"סה

 32,000' 11,000 1,000 10,000 10,000 לקוחות

187,000 50,000 32,000 5,000 50,000 50,000 מלאי

285,000 100,000 30,000 5,000 50,000 100,000 רכוש קבוע

504,000 150,000 73,000 11,000 110,000 160,000 נכסי הס*

 30% 2%14% 22% 32%נכסי�העור מס+יש

עבר עבר לא עברעברעבר תוצאות המבח 

)ב(מגזרי פעילות–IFRS8 תק  חשבונאותל13ראה סעי1' ספי  כמותיי 
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מחיצוניי  מההכנסות%75בח�מ 

שולחנות פרטי 
בריטניה

כסאות
בריטניה

מזנוני 
 גרמניה

רהיטי 
 דנמרק

יצורי
 עצמי

כ"סה

210,000' 55,000 10,000 45,000 100,000 הכנסות מחיצוניי�

הכנסות מחיצוניי�
מגזרי� בני של 

 דיווח

100,000 45,000 '55,000 200,000

 95% תוצאת המבח 

 מגזרי�י1 אי  צור+ להוס

IFRS תק  חשבונאותל21'ו20ראה סעיפי�' גילוי )ג(מגזרי פעילות'8

מ"חברת הרהיט בע

ש בההדיווח על מגזרי  לשנה 2009בדצמבר31 יו סתיימה

שולחנות פרטי 
בריטניה

כסאות
בריטניה

רהיטי 
 דנמרק

כ"סהאחרי  יצור עצמיי

 10,000210,000' 55,000 45,000 100,000 חיצוניי�מהכנסות

 55,000 50,000 5,000 מגזריות בי  הכנסות

100,00050,00055,00050,00010,000265,000 ס+ הכנסות

מ  2,000 2,000 ימו הכנסות

 23,000 1,000 10,000 4,500 2,500 5,000 והפחתותפחת

 19,000 500 5,000)1,000()2,500( 17,000 תוצאות המגזר

 11,000504,000 150,000 73,000 110,000 160,000 נכסי המגזר

 23,000 1,000 10,000 4,500 2,500 5,000 השקעות הוניות



 כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבו�©

26

IFRSתק�ל23ראה סעי',תיוהתחייבוונכסי ,מידע לגבי רווח או הפסד )ד(8

התאמה לדוחות הכספיי�

הכנסות

 255,000 וחי�ס+ הכנסות של מגזרי� מדו

 10,000ס+ הכנסות של מגזרי� אחרי�

)55,000( ביטול הכנסות בי  מגזריות

210,000ס+ הכנסות החברה

רווח והפסד

)1( 18,500ס+ הוצאות של מגזרי� מדווחי�

 500ס+ הוצאות של מגזרי� אחרי�

)2( 3,000 התאמה של הכנסות מימו  לכללי החשבונאות

(7,500( בי  מגזריי� רווחי�ביטול (3(

)3,000( הוצאות מטה שלא הוקצו

)23,000( התאמת פחת והפחתות

)11,500( החברה לפני מסי� על הכנסה)הפסד(רווח

נכסי�

 493,000ס+ נכסי� של מגזרי� מדווחי�

 11,000ס+ נכסי� של מגזרי� אחרי�

)7,500(י�יביטול נכסי� בי  מגזר

265,000 נכסי� אחרי� שלא הוקצו

761,500ס+ נכסי החברה

:ס+ תוצאות של מגזרי� מדווחי�)1(

 17,000 שולחנות בריטניה

)4,000( כסאות בריטניה

 5,000 יצור עצמיי

500 גרמניה מזנוני�

18,500 
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ת מימו  לכללי חשבונאותהתאמה של הכנסו)2(

י� למסחרקמכשירי� פיננסי� המוחז

 120,000 31.12.09שווי התיק ליו�
'''''''''' 

 100,000 1.1.09שווי התיק ליו�

 25,000 רכישות במהל+ השנה

)8,000( מכירות במהל+ השנה ולפי העלות

117,000 
''''''''''

מ ער+ המוחזקי� למסחררווח 3,000 ניירות

י�יביטול רווחי� בי  מגזר)3(

מ  50,000 יצור עצמי לבריטניהימכירת שולחנות

 15,000ל"מהנ 30%–רווח גלמי

7,500ש בגי  מחצית השולחנותמרווח גלמי שטר� מו
 שטר� נמכרו

 נכסי� אחרי� שלא הוקצו)4(

נכסי  פרטי 
 אחרי 

מכשירי  פיננסי  מזומני 
 מוחזקי  למכירה

כ"סה

' 20,000 שולחנות בריטניה

 5,000 10,000 כסאות בריטניה

 100,000 מזנוני� גרמניה

 5,000 שולחנות דנמרק

 5,000 כסאות דנמרק

 120,000 מכשירי� פיננסי�

130,00015,000120,00000265,0

מגזרי פעילות.א

:מגזר פעילות הוא רכיב של ישות.5

הכנסות ובגינ earn)(יות עסקיות שמה  הוא עשוי להניבואשר עוסק בפעיל)א(

כולל הכנסות והוצאות המתייחסות לעסקאות(להתהוות לו הוצאות עשויות 

,)רכיבי� אחרי� של אותה ישות ע�

נס)ב(  קרות באופ  סדיר על ידי מקבל ההחלטות אשר התוצאות התפעוליות שלו

התפעוליות הראשי של הישות כדי לקבל החלטות לגבי משאבי� שיוקצו למגזר

וכ , וכדי להערי+ את ביצועי המגזר 

.אשר קיי� לגביו מידע כספי נפרד זמי )ג(
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, לדוגמה, מגזר פעילות עשוי לעסוק בפעילויות עסקיות שמה  הוא טר� הניב הכנסות

start)(פעילויות התחלתיות upעשויות להיות מגזרי פעילות לפני שה  הניבו הכנסות.

, לדוגמה. לא כל חלק של ישות הוא בהכרח מגזר פעילות או חלק ממגזר פעילות.6

functional)(שהנהלת התאגיד או מחלקות פונקציונליות יתכ  departmentsלא

הכ, הכנסות הניבו  , נסות שה  נלוות בלבד לפעילויות של הישותאו יתכ  שה  הניבו

זהצל. ולא יהיו מגזרי פעילות של,ור+ תק  תוכניות הטבת עובד לאחר סיו� העסקה

.ישות אינ  מגזרי פעילות

ספי  כמותיי .ב

ישות תדווח בנפרד מידע לגבי מגזר פעילות שמקיי� אחד מהספי� הכמותיי�.13

:הבאי�

ל מכירות ללקוחות חיצוניי� ומכירות או כול, ההכנסות המדווחות שלו)א(

אחוז מההכנסות המשולבות10ה  לפחות, בי  מגזריות העברות

)combined(,של כל מגזרי הפעילות, והחיצוניותהפנימיות.

, מהגבוהאחוז10הער+ המוחלט של הרווח או ההפסד המדווח שלו הוא לפחות)ב(

:מבי , בער+ מוחלט

 לבי , וח המשולב של כל מגזרי הפעילות שלא דיווחו על הפסדהרווח המדו)1(

של)2( על ההפסד המדווח המשולב .הפסדכל מגזרי הפעילות שדיווחו

.אחוז מהנכסי� המשולבי� של כל מגזרי הפעילות10הנכסי� שלו ה� לפחות)ג(

א1 אחד מהספי� הכמותיי� עשויי� להיחשב בנימגזרי פעילות של דיווחא מקיימי�

יהיה שימושי א� ההנהלה מאמינה שמידע לגבי המגזר, ויינת  לה� גילוי נפרד

.למשתמשי� בדוחות הכספיי�

גילוי.ג

את.20 ישות תית  גילוי למידע שיאפשר למשתמשי� בדוחותיה הכספיי� להערי+

המהות ואת ההשפעות הכספיות של הפעילויות העסקיות שבה  היא עוסקת ואת 

. לכליות שבה  היא פועלתהסביבות הכ

ישות תית  גילוי למידע הבא לכל תקופה שלגביה,20כדי לייש� את העיקרו  בסעי21.1

:מוצג דוח על הרווח הכולל 

.22מידע כללי כמתואר בסעי1)א(

כולל הכנסות והוצאות מוגדרות, מידע לגבי רווח או הפסד מגזרי מדווח)ב(

התחייבויות מגזריות, נכסי� מגזריי�, סד המגזרי המדווחשנכללו ברווח או הפ

 וכ ;23'27כמתואר בסעיפי�, מדידההובסיס 
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נכסי�, רווח או הפסד מגזרי מדווח, התאמות בי  ס+ הכל הכנסות מגזריות)ג(

התחייבויות מגזריות ופריטי� מגזריי� מהותיי� אחרי� לבי ,מגזריי�

כ הסכומי�  .28מתואר בסעי1 המקבילי� של הישות

התאמות בי  סכומי� בדוח על המצב הכספי של מגזרי� בני דיווח לבי 

תארי+ שלגביו מוצג הסכומי� בדוח על המצב הכספי של הישות נדרשות לכל

.דוח על המצב הכספי

נכסי  והתחייבויות, מידע לגבי רווח או הפסד.ד

הפ)measure(ישות תדווח על מידה.23 בר דיווחשל רווח או ישות. סד לגבי כל מגזר

תדווח על מידה של ס+ הנכסי� וההתחייבויות לגבי כל מגזר בר דיווח א� סכומי� 

ישות, בנוס1. כאלה מסופקי� באופ  סדיר למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי

בר דיווח א� הסכומי� המוגדרי�  תית  גילוי לסכומי� הבאי� לגבי כל מגזר

או ההפסד המגזרי שנסקר על ידי מקבל ההחלטות נכללי� במדידת הרווח

או א� ה� מסופקי� בדר+ אחרת באופ  סדיר למקבל, התפעוליות הראשי

ג� א� ה� לא נכללי� במדידת הרווח או ההפסד, ההחלטות התפעוליות הראשי

:המגזרי

;הכנסות מלקוחות חיצוניי�)א(

;� של אותה ישותהכנסות מעסקאות ע� מגזרי פעילות אחרי)ב(

;הכנסות ריבית)ג(

;הוצאת ריבית)ד(

;פחת והפחתות)ה(

של97פריטי� מהותיי� של הכנסה והוצאה שנית  לה� גילוי בהתא� לסעי1)ו(

;)2007כפי שעודכ  בשנת(הצגת דוחות כספיי�1תק  חשבונאות בינלאומי

של)ז( ות כלולות ושל עסקאות משותפות חבר חלק הישות ברווח או בהפסד

;שמטופלות לפי שיטת השווי המאזני

וכ ; הכנסה או הוצאה של מסי� על ההכנסה)ח(

.שאינ� פחת והפחתות, פריטי� מהותיי� שלא במזומ )ט(

א�, ישות תדווח על הכנסות ריבית בנפרד מהוצאת ריבית לגבי כל מגזר בר דיווח אלא

ר נובעות מריבית ומקבל ההחלטות התפעוליות הראשי מסתמ+ רוב הכנסות המגז

בעיקר על הכנסות ריבית נטו כדי להערי+ את הביצועי� של המגזר וכדי לקבל החלטות

זה. לגבי משאבי� שיוקצו למגזר ישות יכולה לדווח על הכנסות הריבית של מגזר, במצב

זו, זה נטו מהוצאת הריבית שלו .ולתת גילוי לעובדה
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מספת %7�3' רו� שאלו�

ג.1 ב' מפעל ,ח''שמיליו 4של תקבלה הצעה לרכישתו בס+ה. 2010בנובמבר30'נסגר

:37IAS'ל78ראה סעי1, הסכ� מכירה מחייב דבר זה אינו רלוונטיאול� בהעדר

הי.78" דהיינו, שות מחויבת למכירהלא נוצרת מחויבות למכירה של פעילות עד אשר

מכקיי�  ".ירה מחייבהסכ�

. במקרה הנתו  המפעל נסגר ומשו� כ+ יישו� השינוי המבני הושל� למעשה

ס+.העובדי� שפוטרו עזבו את המפעל וסכומי הפיצויי� שולמו לה� 2.100 של אול�

סכו� זה כלול. חודשי הודעה מוקדמת טר� שול�3ח המייצג חלק משכר"ש 76,000

.ולכ  הוא מייצג מחויבות בהווה,ללשינוי המבני שביישומו הוח בהפרשה 

ד20הכרוכות בהעברתח''ש 23,000צפויות עלויות בס+.3 ההעברה.'העובדי� למפעל

ב זה, 14.1.2011 תארי+תבוצע .בהוצאות המתייחסות לפעולות נמשכותאינו כלולסכו�

חודשי3עזבו ופיצויי הפיטורי  שלה� לרבות שכר בגי , מנהלי העבודה פוטרו5מבי 4.4

ג. הודעה מקודמת שולמו לה� ' מנהל עבודה אחד נשאר להשלמת תפקידו בסגירת מפעל

ד עד.'והעברת העובדי� למפעל בינואר31אותו מנהל צפוי להישאר בשירות החברה

ב 2011משכורתו לינואר. 2011 שלוחבילת הפיצויי� שלוח''ש 4,000'שתסתכ�  בס+

:מערי+ שזמנו יוקדש כדלהל לאותו מנה.וישולמו ביו� פרישתח''ש 13,000

ג' 60% 'לסגירת מפעל

ד' 30% 'להעברת העובדי� למפעל

 לניהול כללי' 10%

:לשינוי מבני הואההסכו� שיוכר כהפרש

 פיצויי� משכורת
15,400=13,000 +4,000 *%60

:ההפרשה הכוללת לשינוי מבני תהיה

 76,000 העובדי� שפוטרו

15,400 מנהל העבודה שנותר

91,400
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מס שאלו� %22�4'פתרו�

להמרה.א חוב אגרות של א�התנועה 'סדרה

הוניאוריבפרטי תארי* רכיברכיב
התחייבותי

נקובכ"סה ער*

140,000,0008,000,000ההנפקה1.1.08

הנפק1% )400,000(1ההוצאות

32,500,0007,100,00039,600,000

2448,254448,254ביתיר2008

קר 31.12.08 )1,600,000()8,260,000()1,760,000()6,500,000(3פירעו 

26,000,0005,788,25431,788,2546,400,000יתרה1.1.09

365,438365,438ביתיר2009

קר 31.12.09 )1,600,000()8,228,000()1,728,000()6,500,000(4פירעו 

19,500,0004,425,69223,925,6924,800,000

)960,000()4,785,138()885,138()3,900,000(20%5המרה31.12.09

15,600,0003,540,55419,140,5543,840,000יתרה31.12.09

6110,055110,055ביתיר30.6.10

15,600,0003,650,60919,250,6093,840,000

סופי30.6.10 )3,840,000()19,250,609()3,650,609()15,600,000(פירעו 

''''''''
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ב–התנועה של אגרות חוב להמרה 'סדרה

רכיב רכיב הוני פרטי אוריב תארי*
התחייבותי

 ער* נקובכ"סה

 3,840,00 7,526,400 3,052,143 4,474,257 ההנפקה7 30.6.10

 157,722(*) 157,722 ביתיר 1.7' 31.10.10

 3,840,000 7,684,122 3,209,865 4,474,257 יתרה 31.12.10

:(*)הסבר

3,052,143 'PV

n - 0.5

10.6% 'i

3,209,865 'FV

157,722=143,3,052 '3,209,865 
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העצמי.ב ההו� במרכיבי התנועה

אג הוני ח"רכיב

מניותבאורפרטי תארי* עלהו� פרמיה
מניות

ע ח"תקבולי 
אופציות

א ב'סדרה כ"סהעודפי 'סדרה

פתיחה1.1.09 83,000,00011,000,0005,940,00026,000,0004,000,00049,940,000יתרת

אופציות30.6.09 1,000,000)1,485,000(9500,0001,985,000מימוש

אג31.12.09 א"פירעו  )6,500,000(106,500,000'ח

לשנה2009 )5,000,000()5,000,000(8הפסד

אג31.12.09 א"המרת 885,138)3,900,000(11960,0003,825,138'ח

46,825,138)1,000,000(4,460,00023,310,1384,455,00015,600,000יתרה31.12.09

אג30.6.10 ב"הנפקת 124,474,2574,474,257'ח

אג30.6.10 א"פירעו  )15,600,000()15,600,000(13'ח

מניותפרמיה 11,152,53111,152,531על

לשנה2010 )8,000,000()8,000,000(8הפסד

38,851,926)9,000,000(4,474,257'''4,460,00034,462,6694,455,000יתרה31.12.10
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אג.ג א"פעולת יומ� לרישו  הפירעו� המוקד  של 'ח להמרה סדרה

'ז'חביאור

ח להמרה"רכיב הוני אג
א 'סדרה

15,600,000 

אג 13 ח"רכיב התחייבות
א 'להמרה סדרה

3,650,609 

אג 12 ח להמרה"רכיב הוני
ב 'סדרה

4,474,257 

אג7 ח"רכיב התחייבות
ב 'להמרה סדרה

3,052,143 

אג 13 ח"רווח מפירעו  מוקד�
ס אלהמרה 'דרה

571,678 

מספר(פרמיה על מניות
)מאז 

11,152,531 

19,250,609 19,250,609 

אורי יב

 נתו .1

2.448,254 =6.313% *7,100,00 

א 'ראה חישוב עזר

 5/32,500,000= 6,500,000 רכיב הוני.3

 1,600,000+ 160,000= 1,760,000 רכיב התחייבותי

אראה חישוב עז 'ר

 5/32,500,000= 6,500,000 רכיב הוני.4

 1,600,000+ 128,000= 1,728,000 רכיב התחייבותי

א 'ראה חישוב עזר

:המרה.5

 19,500,000* 20%= 3,900,000 רכיב הוני

 4,425,692* 20%= 885,138ירכיב התחייבות

 1.1– 30.6.10ריבית.6

3,540,554 'PV
6.313%'i

0.5 'n
3,650,609 'FV

110,055=3,540,554 –3,650,609 
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ב"אג.7 'ח להמרה סדרה

אג לוח סילוקי ב"של 'ח להמרה סדרה

פירעו� ריבית פירעו� קר� יתרת פתיחה תארי*
4% 

כ"סה

30.6.11 3,840,000 '153,600 153,600 

30.6.12 3,840,000 '153,600 153,600 

30.6.13 3,840,000 1,280,000 153,600 1,433,600 

30.6.14 2,560,000 1,280,000 102,400 1,382,400 

30.6.15 1,280,000 1,280,000 51,200 1,331,200 

:חישוב הרכיב ההתחייבותי

PV%nFV

139,63610 1153,600

126,94210 2153,600

1,077,08510 31,433,600

944,19810 41,382,400

826,57010 51,331,200

3,052,143=%98*3,114,431 

CASIO-100באמצעות מחשבו IRRחישוב FC:

CFj'+/3,052,143

CFj153,600

CFj1,433,600

CFj1,382,400

CFj1,331,200

%10.602 'IRR
 נתו .8

:ציותמימוש אופ'6.0930..9

ש  500,000*2=1,000,000:מימוש האופציותמתקבלההסכו� במזומ 

ע :ח אופציות"הסכו� שנגרע מתקבולי�

000,485,1
000,000,2

000,500
*%99*000,000,6 =
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:פעולת היומ�

'ז'ח

 1,000,00 מזומני�

ע  1,485,000ח אופציות"תקבולי�

 500,000 הו  מניות

 1,985,000 פרמיה על מניות

אג– 10.31.12.09  5/32,500,000=6,500,00ח"פדיו 

אג' 11.31.12.09 ה''אח סדרה"המרת :יתחייבותרכיב

 7,100,000* 1.06313– 1,760,000= 5,788,254 1.1.09יתרה ליו�

 5,788,254* 6.313%= 365,438 31.12.09'1.1הוצאות רבית

)1,728,000(1.12.093רעו  קר  וריביתיפ

4,425,692 

 5/692,4,425=)885,138( 31.12.09–ח"המרת אג

3,540,554 31.12.09יתרה ליו�

ב"אג.12 'ח להמרה סדרה

א' הרכיב ההתחייבותי ' סדרה

ב  לעיל7 ביאורראה 3,052,143'ערב ההנפקה של סדרה

א' הרכיב ההוני 'סדרה

7,526,400 =3,840,000 *98% *2

 3,052,143 כלעיל, הרכיב ההתחייבותי:פחות

 4,474,257 הרכיב ההוני

א"אג 'ח להמרה סדרה

ב :30.6.2010 יו�שווי הוג  של הרכיב ההתחייבותי

PVinFV

1,548,22920% 0.5 1,696,000

1,265,84820% 1.5 1,664,000 

1,034,58720% 2.5 1,632,000

3,078,931 =%80*3,848,664
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אג.13 א"רווח מפדיו  מוקד� של 'ח להמרה סדרה

)*(הסבר 3,650,609 יתרת הרכיב ההתחייבותי

:שווי הוג  של הרכיב ההתחייבות

3,078,931 ראה לעיל

571,678 רווח מפדיו  מוקד�

(*):הסבר

3,540,554 PV

0.5n

6.31% )**(i

3,650,609FV

: כדלהל )**(

א–ח להמרה"שחזור של התשואה לפדיו  של אג 'סדרה

א"התקבולי� מהנפקת אג  1,000,000*40* 99%= 39,600,000'ח להמרה סדרה

 26,000,000 נתו , הרכיב ההוני: בניכוי

13,600,000 

ב: פחות  6,500,000 31.12.209'החלק שנפרע

 7,100,000 1.1.2008הרכיב ההתחייבותי ליו�

אג לוח סילוקי א"של :'ח להמרה סדרה

ר פירעו� קר� יתרת פתיחה תארי*  ביתיפירעו�
2% 

כ"סה

1.1.08 )7,100,000(

31.12.08 8,000,000 1,600,000 160,000 1,760,000 

31.12.09 6,400,000 1,600,000 128,000 1,728,000 

31.12.10 4,800,000 1,600,000 96,000 1,696,000 

31.12.11 3,200,000 1,600,000 64,000 1,664,000 

31.12.12 1,600,000 1,600,000 32,000 1,632,000 

CASIO-100באמצעות מחשבו IRRחישוב FC:

CFj'+/7,100

CFj1,760

CFj1,728

CFj1,696

CFj1,664

CFj1,632

%6.313'IRR
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%18�5' פתרו� שאלו� מס

2008שנת

למניה בסיסיחישוב רווח

מספר פרטי  תארי*
 המניות

רווח הרווח
 למניה

חישוב
 עזר

 3.00 1,200,000 400,000 מניות רגילות 1.1.08

א30.11.08 )1( 8,333'מימוש כתבי אופציות סדרה

408,3331,200,0002.94

התאמה בגי  מרכיב ההטבה 1.1.10
 בהנפקת זכויות

1.0588)2(

)3(2.78 2008רווח בסיסי למניה לשנת

א)1( 333,8' מימוש כתבי אופציה סדרה
12

1
*000,100 =

 (*)הנפקת זכויות)2(

 ex90מניההמחיר

ה cum85 מניה מחיר
6

510

6

60*190*5 ==+

0588.1 מרכיב ההטבה
85

90 =

78.2 למניהירווח בסיס)3(
0588.1

94.2 =

ב)*( ב 1.1.10'מאחר והנפקת הזכויות הוצעה , 1.2.10'והמועד האחרו  לניצול הזכויות נקבע

וה, דהיינו לאחר תקופת הדיווח שלא+ לפני מועד החתימה פרסו� של הדוחות הכספיי�

על, 2009'ו 2008החברה לשני�  המניות המותא� בגי  מספר חישוב הרווח למניה יתבסס

. ההטבה שבהנפקת הזכויותמרכיב 

:רווח למניה-IAS33'ל64ראה סעי1

תיאומי  למפרע

מס.64 פר המניות הרגילות א� מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור או

או מפיצול הקיימות במחזור גדל כתוצאה מהנפקת מניות הטבה ליות הפוטנציא

חישובי הרווח הבסיסי למניה והרווח, מפיצול מניות במהופ+או קט  כתוצאה, מניות

א� שינויי� אלה התרחשו. המדולל למניה יותאמו למפרע לכל התקופות המוצגות

הכס, לאחר תקופת הדיווח , לפרסו�פיי� א+ לפני התארי+ בו אושרו הדוחות
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, וצגת בדוחות הכספיי�המ, ות אלה ולכל תקופה קודמתהחישובי� למניה לתקופ

החישובי� למניהשיש לתת גילוי לעובדה. יתבססו על המספר החדש של המניות

כ . משקפי� שינויי� אלה במספר המניות למניה והרווח המדולל הרווח הבסיסי, כמו

בגי  השפעות של טעויות ותיאומי� כתוצאה למניה לכל התקופות המוצגות יותאמו 

.המטופלי� למפרע, משינויי� במדיניות חשבונאית

חישוב רווח מדולל למניה

מספר פרטי 
 המניות

 חישוב עזר רווח למניה הרווח

 ראה לעיל 2.94 1,200,000 408,333 רווח בסיסי למניה

א )4( 2.90 26,250 9.058'כתבי אופציות סדרה

)5( 1.82 364,788 200,000ח להמרה"אג

617,3911,591,038

א)4( צמודה למדד המחירי� לצרכ  ועל כ  כתבי' תוספת המימוש בגי  כתבי אופציה סדרה

.אופציה אלה מהווי� התחייבות פיננסית שתימדד בשווי הוג  בכל תקופת דיווח 

:היאג התוספת לרווח בגי  התאמת ההתחייבות לשווי הו

250,26%75*1
00.10

35.10
*10*000,100 =






 −

 באוצרמשוקלל של המניות לפי שיטת מניות מספר

 חודשי�30.11.08:5עד מועד המימושו 30.6.08–כתבי האופציה הנפקתממועד

058,9
12

5
*1

80
230

240
*60*000,100

000,100 =


















−−

הצגה' מכשירי� פיננסי�–32IAS'ל33ראה סעי1

מניות אוצר

מכש. 33 )'מניות האוצר'(מכשירי� אלו, יריה ההוניי�א� ישות רוכשת חזרה את

, המכירה, לא יוכר רווח או הפסד בעקבות הרכישה. ינוכו מההו  העצמי

. ההנפקה או הביטול של המכשירי� ההוניי� של הישות עצמה ברווח או הפסד

מניות אוצר אלו עשויות להירכש ולהיות מוחזקות על ידי הישות או על ידי

תמורה ששולמה או שהתקבלה. רי� בקבוצה המאוחדתאחmembers)(חברי� 

.תוכר ישירות בהו  העצמי
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ח להמרה"אג)5( 

יש לפצל את המכשיר הפיננסי, הצגה– מכשירי� פיננסי�32IAS'ל28לפי סעי1

:המורכב ביו� ההנפקה לרכיב התחייבותי ולרכיב הוני

על מנת,  את תנאי המכשיר הפיננסיהמנפיק של מכשיר פיננסי לא נגזר נדרש לבחו.28

רכיבי� אלו יסווגו בנפרד. לקבוע א� הוא כולל ג� רכיב התחייבות וג� רכיב הוני

בהתא� לאמור, נכסי� פיננסיי� או מכשירי� הוניי�, התחייבויות פיננסיותכ

.15בסעי1 

10,000,000 'FV

400,000 'PMT

3'N

5% 'i

PV' 9,727,675 הרכיב ההתחייבותי

272,325 הרכיב ההוני

10,000,000

 9,727,675*%5*%75=364,788:נטו, 2008הוצאת מימו  לשנת

 10,000,000/50= 200,000:מספר מניות ההמרה

2008מבח  הדילול לשנת

מספר פרטי 
 המניות

 חישוב עזר רווח למניה הרווח

 ראה לעיל 1,200,0002.94 408,333 רווח בסיסי למניה

 לעיל)5( 1.82 364,788 200,000ח להמרה"אג

333,608788,564,12.57

התאמה בגי  מרכיב ההטבה
 בהנפקת זכויות

 לעיל)2(1.0588

רווח מדולל למניה לשנת
2008 

43.2)6(

)6(43.2
0588.1

57.2 =
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 2009שנת 

הילמני בסיסיחישוב רווח

מספר פרטי 
 המניות

רווח הרווח
 למניה

חישוב
 עזר

)7( 2.60 1,300,000 500,000 מניות רגילות

)8( 90,000ח"מניות המרה מאג

590,000,000300,120.2

ההטבה התאמה בגי  מרכיב
 בהנפקת זכויות

1.0588

)9(08.2 2009רווח בסיסי למניה לשנת

 400,000 מספר מניות רגילות 1.1– 30.11.08)7(

א מימוש 30.11.08 100,000'כתבי אופציה סדרה

500,000 מספר מניות רגילות 2009

אג)8( ב"מניות המרה מהמרת 31.3.09:000,90'ח
12

9
*

50

000,600 =

08.2:רווח בסיסי למנייה)9(
0588.1

2.2 =

היחישוב רווח מדולל למני

מספר פרטי  תארי*
המניות

רווח הרווח
יהלמני

 חישוב עזר

 ראה לעיל 590,0001,300,0002.20 רווח בסיסי למניה 2009

)10( 1.81 54,198 30,000 מניות המרה 31.3.09

מניות המרה מרכישה 30.9.09
ח להמרה"בחזרה של אג

60,000 181,723 3.03 )11(

680,0001,535,921
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אגממספר משוקלל של מניות ההמרה)10( ב"המרת 31.3.09:000,30'ח
12

3
*

50

000,600 =

הרכיב ההתחייבותי–ח להמרה"אג

 הפיצול במועד ההנפקה)5(ראה לעיל 9,727,675 יתרה 1.1.08

 10,000,000*4%=)400,000( רבית ששילמת 2008

 9,727,675*%5=486,384 רבית שנזקפה 2008

 9,814,059 יתרה 31.12.08

* 0.251.05'1(=440,120 רבית שנזקפה1'3.09 (9,814,059 

 9,934,499 יתרה לפני המרה 31.3.09

=5,960,700 ההמרה3.0931.
000,000,10

000,000,6
*499,934,9

3,973,799 

* 0.51.05'1(=98,133 רבית שנזקפה4'9.09 (3,973,799 

 4,071,932 יתרה 30.9.09

4,071,932 פדיו  מוקד�

''' 

*198,54%75:ח שהומר"הוצאות מימו  בגי  אג
000,000,10

000,000,6
*440,120 =

ח להמרה שנרכש"אג)11(

30.9.09 000,60
12

9
*

50

000,000,4 =

של– 30.9.09 :ח''ש 6,500,000ח להמרה תמורת"אג 4,000,000פדיו  מוקד�

4,000,000 160,000 160,000 FV
3% 3%3%i

1.25 1.25 0.25 N
4,167,921 =3,854,903 +154,196 +158,822 PV

:יחוס התמורהי

 4,167,921 ראה לעיל, לרכיב התחייבותי

2,332,079 לרכיב הוני

6,500,000לס+ הכ

ההפסד מפדיו  מוקד�

 4,167,921ער+ נוכחי של הרכיב ההתחייבותי

4,071,932 לעיל)10(ראה, יתרה במספרי�:פחות

95,988 הפסד מפדיו  מוקד�
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בגי  החלק שהומר הוצאות מימו  

*198,54%75 לעיל)10(ראה
000,000,10

000,000,6
*440,120 =

השפעה על דוח רווח והפסד

 120,440 לעיל)10(ראה, רבית שנזקפה 3.09'1

 98,133 לעיל)10(רבית שנזקפה ראה 9.09'4

95,988 ראה לעיל, הפסד מפדיו  מוקד� 30.9.09

314,561 

%2578,640השפעת המס: בניכוי

235,921 

אג: בניכוי 54,198 לעיל)10(ראה,ח שהומר"הוצאות מימו  בגי 

181,723

2009מבח  דילול לשנת

מספר פרטי 
 המניות

 חישוב עזר רווח למניה הרווח

 1,300,0002.20 590,000 רווח בסיסי למניה

 1.81 54,198 30,000 מניות המרה

000,620198,354,118.2

התאמה בגי  מרכיב ההטבה
 בהנפקת זכויות

1.0588

רווח מדולל למניה לשנת
2009 

2.06)12(

)12(06.2
0588.1

18.2 =
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%6�6' פתרו� שאלו� מס

ר.א ק הכלי� והמבלטי� והציוד הספציפי ה� נכסי� שאינ� ניתני� למכירה אלא

כמ. כגרוטאות בשילוב ע� העובדה. יצג שווי שימושימשו� כ+ העדר שווי הוג  נחשב

ה� טעוני�, שנכסי� אלה אינ� מייצרי� תזרימי מזומני� בלתי תלויי� משל עצמ�

 ).CGU(מזומני� קיבו9 כיחידה מניבה

שי,יצור אחרי�ימאחר והציוד הכללי נית  למכירה ונית  להפעלה בקוו ש לו קרוב לוודאי

א1 יכול להפ תזרימייקשווי הוג  בניכוי עלויות מכירה המיצג שווי שימוש שלו והוא

כ+ ירידת הער+ של הציוד הכללי ניתנת להערכה באופ . מזומני� באופ  בלתי תלוי משו�

.נפרד

):ח"במש(� של היחידה המניבה מזומני� הסכו� בספרי.ב

 יתרה מופחתת פחת שנצבר עלות

1064 ומבלטי� כלי�

503515 ציוד ספציפי

301812 ציוד כללי

905931

ה שווי הוג  בניכוי עלויות הוא הגבוה מבי  שבה של היחידה המניבה מזומני�ההסכו� בר

.שלבי  שווי שימו מכירה 

–מני� העתידיי� נמו+ מער+ נוכחי של תזרימי המזו15–שווי הוג  בניכוי עלויות מכירה

26.

)15(שווי הוג  בניכוי עלויות מכירה>)26(שווי שימוש

:ההפסד מירידת ער+

31 הער+ בספרי�

26 שווי שימוש

5 הפסד מירידת ער+

:פעולת היומ .ג

'ז'ח

 5.00 הפסד מירידת ער+

:הפרשה לירידת ער+

)1( 0.65 כלי� ומבלטי�

)2( 2.42יציוד ספציפ

)3( 1.93 ציוד כללי

:חישובי�

)1(0.65 =4/31 *5

)2(2.42 =15/31 *5

)3(1.93 =12/31 *5
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ר+ ההפסד מירידת ער+ מיוחס לכל קבוצת נכסי� ביחידה המניבה מזומני� לפי יחס הע

.בספרי� של אות� נכסי�

מס)ב( 104ראה סעי1 .ירידת ער+ נכסי�'36' לתק  חשבונאות בינלאומי

ירידת ער* נכסי –36תק� חשבונאות בינלאומי מספר

. המצביעי� על ירידת ער+ של נכס, ישות תבח  בסו1 כל תקופת דיווח א� קיימי� סימני�.9

בר, א� מתקיי� סימ  כלשהו .ההשבה של הנכס'על הישות לאמוד את הסכו�

ב.59 א�'ריש להפחית את ער+ הנכס בספרי� לסכו� א�, ההשבה שלו בר, ורק 'הסכו�

.הפחתה זו מהווה הפסד מירידת ער+. ההשבה של הנכס נמו+ מערכו בספרי�

מ.60  אלא א� הנכס הוער+ מחדש בהתא�, הפסדירידת ער+ יוכר מיידית ברווח או הפסד

הערכה מחדש בתק  חשבונאות בינלאומי בהתא� למודל, לדוגמה(לתק  חשבונאות אחר

ק16  ער+ של נכס שהוער+ מחדש). בוערכוש יטופל כהקטנת הערכה, כל הפסד מירידת

.מחדש בהתא� לאותו תק  חשבונאות 

נכס–זיהוי יחידה מניבה מזומני  אליה שיי*

נכס.66 בר, א� ישנו סימ  כלשהו לירידת ערכו של ההשבה של אותו'יש לחשב את הסכו�

ברא� לא נית  לאמוד את הסכו. נכס  את, ההשבה של הנכס הבודד'� על הישות לחשב

'היחידה המניבה(אליה שיי+ הנכס, מזומני�'ההשבה של היחידה המניבה'הסכו� בר

).מזומני� של הנכס

בר.67 :ההשבה של נכס בודד כאשר'לא נית  לקבוע את הסכו�

עלאומד  שווי השימוש של הנכס אינו קרוב)א( ויות למכירה לשוויו ההוג  בניכוי

הדכאשר אומ, לדוגמה( עתידיי� משימוש מתמש+ בנכס אינו  תזרימי המזומני�

 וכ ;)זניח

הנכס אינו מפיק תזרימי מזומני� חיוביי� שה� בלתי תלויי� בעיקר� בתזרימי)ב(

.מזומני� חיוביי� מנכסי� אחרי�

בר, במקרי� אלה  רק לגבי היחידה ההשבה ניתני� לקביעה'שווי השימוש ולכ  הסכו�

.מזומני� של הנכס–המניבה
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 דוגמה

זו. המסייעת בפעילויות הכרייה בבעלות ישות בענ1 הכרייה מסילת רכבת פרטית  מסילה

ב, יכולה להימכר רק כגרוטאה תלויי� לתי והיא אינה מפיקה תזרימי מזומני� חיוביי� שה�

.כרהבעיקר� בתזרימי המזומני� של שאר הנכסי� במ

של'לא נית  לאמוד את הסכו� בר ההשבה של מסילת הרכבת הפרטית מכיוו  ששווי השימוש

הישות תאמוד,לפיכ+. וצפוי שהוא שונה מער+ הגרט שלה, מסילת הרכבת לא נית  לקביעה

, דהיינו, אליה משתייכת המסילה, מזומני�'ההשבה של היחידה המניבה'את הסכו� בר

.המכרה כולו

מזומני �מירידת ער* של יחידה מניבה הפסד

של(מזומני�'ער+ של יחידה מניבה יש להכיר בהפסד מירידת.104 הקבוצה הקטנה ביותר

א�,א�) מזומני� שאליה הוקצה מוניטי  או נכס מטה החברה'יחידות מניבות  , ורק

דה נמו+ מהער+ בספרי� של היחי) קבוצת היחידות(ההשבה של היחידה'הסכו� בר

 מירידת הער+ להקטנת הער+ בספרי� של יש להקצות את ההפסד ). קבוצת היחידות( 

הבא) קבוצת היחידות( נכסי היחידה :לפי הסדר

'  כלשהו שהוקצה ליחידה מניבהלהקטי  את הער+ בספרי� של מוניטי, תחילה)א(

 ולאחר מכ ;)קבוצה של יחידות(מזומני�

של באופ ) צה של יחידותקבו(לשאר נכסי היחידה)ב( כל יחסי על בסיס הער+ בספרי�

).קבוצה של יחידות(נכס ביחידה 

ו ער+ של נכסי� בודדי� יוכרו הפחתות אלה בערכי� בספרי� יטופלו כהפסדי� מירידת

.60בהתא� לאמור בסעי1 
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%4�7' פתרו� שאלו� מס

ל.א 31.12.08ארי* המאז�ת קראתהסוגיות החשבונאיות

–הסוגיות החשבונאיות מתמקדות סביב השאלה הא� הבניי  ידווח כמוחזק למכירה

IFRS51או הא� העסקה עשויה להיחשב כפעילות מופסקת6סעי–IFRS .30סעי51

?נכס המוחזק למכירה

ידיותוכנית רשמית מפורטת שהוכנה–קיימת תכנית למכירה• אושרה על

.וריו הדירקט

המכירה צפויה ברמה; למכירהמקיי� אחדי� מהתנאי� של נכס המוחזק הבניי •

high(,גבוהה probable(,אי  סבירות שהתכנית תשתנה בשנה הבאה.

והא� המכירה ראויה, הא� הבניי  זמי  למכירה מיידית במצבו הנוכחי, אול�•

?להכרה חשבונאית תו+ שנה אחת מתארי+ המאז 

בשהבניי  בעוד עסקת המכירה עשויה, 30.6.09'החדש לא היה מוכ  לאכלוס

כ+.להתרחש לפני כ  כ,משו� בהצגת הבניי  נראית 31.12.08'מוחזק למכירה

. כמוקדמת מידי

בע• .מ למכרו לאלתר"הצגת הבניי  כמוחזק למכירה מותנית ביכולתה של חברת דקל

ר הוא יוצג במאז  ליו� לאלת מ יכולה למכור את הבניי"א� אכ  חברת דקל בע

שהא הער+ בספרי� לבי ח''שמיליו  100כנכס שוט1 בסכו� הנמו+ מבי  31.12.08

.מחיר המכירה החזוישהואח''שמיליו  95

למ ע� סיווג הבניי .ירה תיפסק זקיפת הפחת בגינוככמוחזק

בע• למ"א� חברת דקל למ אינה יכולה צגמו היותכור את הבניי  לאלתר הוא יוסי1

.וכ  תימש+ זקיפת הפחת בגינו,כחלק מהרכוש הקבוע

פעילות מופסקת

שהוא ית הבעלות והשימוש בבניי  כמשרדי החברה אינ� מהווי� תחו� פעילות עסק•

IFRS(ונפרדיעיקר ).)א(32סעי51

IFRS5(מני� שניתני� להבחנה בבירור לבניי  המשרדי� אי  פעילויות ותזרי� מזו•

).31סעי1

.ירה לא תדווח בנפרד בדוח רווח והפסד כפעילות מופסקתהמכ•

במקרה זה הבניי  מהווה קו עסקי� עיקרי נפרד שלו תחו� פעילות ותזרימי מזומני�.ב

IFRS(משאר הישות שניתני� להבחנה בבירור מבחינה תפעולית ולמטרות דיווח כספי 5

כפ).31סעי1 עילות מופסקת ובמאז  משו� כ+ העסקה תדווח בנפרד בדוח רווח והפסד

.המוחזק למכירהכנכס 
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IFRS 5�.נכסי  לא שוטפי  המוחזקי  למכירה ופעילויות שהופסקו

כמוחזקי  למכירה או כמוחזקי )או של קבוצות מימוש(סיווג של נכסי  לא שוטפי 

לחלוקה לבעלי 

הע) או קבוצת מימוש(ישות תסווג נכס לא שוט6.1 ר+ בספרי� שלו כמוחזק למכירה א�

.מכירה ולא באמצעות שימוש מתמש+ ייושב בעיקר באמצעות עסקת

הצגה וגילוי

רי+ את ההשפעות ישות תציג ותגלה מידע שמאפשר למשתמשי� בדוחות הכספיי� להע.30

או של קבוצות(נכסי� לא שוטפי� הכספיות של פעילויות שהופסקו ושל מימושי� של 

.)מימוש

והצגת פעילויות שהופסק

,clearly)(בירורבשניתני� להבחנה רכיב של ישות מורכב מפעילויות ותזרימי מזומני�. 31

רכיב של ישות, במילי� אחרות. משאר הישות, מבחינה תפעולית ולמטרות דיווח כספי

א� הוא היה, שר היה יחידה מניבה מזומני� או קבוצה של יחידות מניבות מזומני�א

.וחזק לשימושמ

שה.32  וכ , ופסקה היא רכיב של ישות שמומש או שמסווג כמוחזק למכירהפעילות

line(מייצג תחו� פעילות עסקית)א( of business(,של פעילויותיאו אזור גיאוגרפ ,

.ונפרד)major(שהוא עיקרי

 למימוש של תחו� פעילות)co-ordinated(מהווה חלק מתכנו  יחיד ומתוא�)ב(

א, עסקית או, שהוא עיקרי ונפרד, זור גיאוגרפי של פעילויותאו

.מהווה חברה בת שנרכשה בלעדית למטרת מכירה מחדש)ג(
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  ח"מתפרסם בתאום עם ועדת הבחינות של מועצת רו
  
 ח"רו, גנס. א' בעריכת פרופ

  
  

  

  יוצא לאור על ידי לשכת רואי חשבון בישראל

  

  
  

  2009  יולי



  2009 אביב מועד - " חשבונאות פיננסית מתקדמת"שאלון הבחינה ופתרונו בנושא 

 2 
 

  

  הקדמה
  
  

. הוא לסייע לנבחנים בהכנותיהם לבחינה, רונומטרת הפרסום של שאלון הבחינה ופת

  .חשבון- עמדה מקצועית מחייבת של מועצת רואי, אין לראות בפתרון זה

  

 חדשיםיוצרת , ההתפתחות הדינמית המאפיינת את המציאות הכלכלית של ימינו

שלפתרונן נדרשת מידה רבה , לבקרים בעיות חשבונאיות מורכבות וסבוכות ביותר

בנסיבות אלה לא תמיד ניתן לצפות לשיקול דעת אחיד מכלל . קצועישל שיקול דעת מ

  .העוסקים במקצוע החשבונאות

  

גם לשאלות הנכללות בבחינות , מסיבה זו ייתכנו יותר מפתרון מוסכם אחד

הפתרון לדוגמה הנחה את בודקי הפתרון של . בחשבונאות פיננסית מתקדמת

מוכרים כקבילים , רו ונומקו כיאותאשר הוסב, אולם גם פתרונות חלופיים, השאלות

  .ומזכים את הפותרים במלוא הניקוד
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  תוכן העניינים

  
  

  ר פ ס  מ    ד ו מ ע      
 שאלה
  'מס

  פתרון  שאלה  הניקוד  הנושא

          
  17-26  5-6  22%  מכשירים פיננסיים  .1

          
  27-32  7-8  18%  תשלום מבוסס מניות  .2

          
  33-35  9  10% קעהן להש" נדל–תיאוריה   .3

          
  36-43  10-12  20%  ר"מלכ  .4

          
  44-51  13-15  20%  מסים על הכנסה  .5

          
  52-53  15  6% ים מזומנים תזר–תיאוריה   .6

         
  54-55  16  4%  היוון עלויות אשראי–תיאוריה   .7

          
    %100      
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  מועצת רואי חשבון
  

  2009 אביב  מועד -" ת פיננסית מתקדמתחשבונאו"שאלון בחינה בנושא 
  
  

  שעות 2.5 : הבחינהשל ' חלק אמשך                   
   שעות3    : של הבחינה' בחלק משך                   

  

  ט"בתמוז תשס' כב                                  
  2009 ביולי 14                              

  ת/לנבחן
  

  50%, ם וחצישעתיי: 5-9 עמודים 1-3  שאלות -' חלק א  :משך הבחינה
  50%, שלוש שעות :10-16 עמודים 4-7  שאלות -' חלק ב      

  
  .בצורה עניינית ומתומצתת ,בעט, כתבו בכתב יד ברור

  .הכינו תשובות מנומקות
  .ניקיון וסדר יובאו בחשבון בקביעת הציון, כתיב

  
  1,2,3   שאלות - ' חלק א

  
  בנה  מחברת ל-'   במחברת א- 22%  - 1על שאלה   -יש לענות 

  כחולה  מחברת -'   במחברת ב- 18%  - 2על שאלה     
  צהובה  מחברת -' במחברת ג   -  10%  - 3על שאלה     
      
  4,5,6,7    שאלות-' חלק ב

  
  ירוקה מחברת –'   במחברת ד-  20%  - 4על שאלה   -יש לענות 

    מחברת ורודה-'  במחברת ה -  20%  - 5על שאלה     
    מחברת כתומה-' במחברת ו  -   6%  - 6על שאלה     
  אפורה  מחברת -'   במחברת ז-   4%  - 7על שאלה     

  
  . לפתרוןו בעיון את גיליון השאלות לפני שתיגשוקרא

  
  .לפי החלטת מועצת רואי חשבון לא יורשו הבוחנים להשיב לשאלות הנבחנים

אשר לא ניתן היה את ההנחות שהנחת כדי לפתור את השאלות ו, במקרה הצורך, ת לפרט/הנך נדרש
  .להסיקן מתוך השאלות עצמן

  
של , וגילוי דעת ובנוסחים המשולבים של תקנים ,מותר השימוש בספרי פרסומים מקצועיים

 נבחן שברשותו ימצא חומר נוסף או כתוביות בספרים, ללא תוספות לשכת רואי חשבון בישראל
  .בחינתו תפסל, שאינן במקור

  . Casio FC200כגון  בלבדם שימוש במחשבונים פיננסייהמותר 
  

  .נא להקפיד לענות על השאלות במחברות המצוינות לעיל
  .בדקנהילא ת –תשובות שלא תכתבנה במחברת הנכונה 

  
  

  !מועצת רואי חשבון מאחלת לך הצלחה 
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  50% -' חלק א

  

  
  

  )במחברת לבנה( %22  - 1' מסשאלה 
  
ות להמרה למניותיה בסכום נקוב של אגרות חוב ניתנ'  הנפיקה חברה א1.1.2008ביום   .1

אגרות החוב אינן צמודות ונושאות ריבית ). ברוטו(ח " ש9,500,000ח תמורת " ש10,000,000
אגרות החוב נפרעות בחמישה תשלומי קרן שנתיים . 1%שקלית לא צמודה בשיעור שנתי של 

 מסולקת  הריבית על יתרת הקרן הבלתי. ואילך31.12.2008שווים ורצופים החל מיום 
למניה אחת של כל אגרת חוב ניתנת להמרה . 31.12.2008משולמת מידי שנה החל מיום 

) ברוטו(תמורה ה מ2%נשאה בהוצאות הנפקת אגרות החוב בשיעור של ' חברה א. 'חברה א
  .שנתקבלה מרוכשי אגרות החוב

  
  .' מאגרות החוב שהנפיקה חברה א30%'  רכשה חברה ב1.1.2008ביום   .2
  
על ידי חברה '  מאגרות החוב להמרה למניות שהנפיקה חברה א10% הומרו 31.3.2008ם ביו  .3

  .'ב
  
  .ח" ש4,000,000 מהון מניותיה בשוק תמורת 15%'  רכשה חברה א30.6.2008ביום   .4
  
,  מיתרת אגרות החוב להמרה ליום זה20%' רכשה בחזרה מחברה ג'  חברה א30.9.2008ביום   .5

  ).אריפ(תמורת ערכן הנקוב 
  
. ח" ש7,000,000ח תמורת " ש1 מניות בנות 5,000,000' ברה א הנפיקה ח31.12.2008ביום   .6

באופן חד ' החליטה חברה א,  כדי למנוע דילול מחזיקי אגרות החוב להמרהערב ההנפקה
כך ששיעור ההחזקה שלהם לאחר ההנפקה , פעמי להתאים את יחס ההמרה של המחזיקים

יחס המרה זה יחול מיד לאחר תשלום הקרן . קתם טרם ההנפקהיהיה זהה לשיעור החז
  .31.12.2008ח להמרה ביום "והריבית בגין האג

  
החוב שהחזיקה לאותו מחצית מיתרת אגרות ' לחברה ד'  מכרה חברה א31.3.2009ביום   .7

  .ח" ש700,000מועד תמורת 
  
ניות ובאגרות החוב להמרה  בהון המ2009לא היו שינויים נוספים בשנת , פרט לאמור לעיל  .8

  .'של חברה א
  
ההלוואה תיפרע . 400,000הלוואה בסכום של ' לחברה ב'  העניקה חברה א30.6.2009ביום   .9

 ההלוואה אינה צמודה ונושאת ריבית שקלית .31.12.2010בסכום אחד של קרן וריבית ביום 
זכות לקזז ' ה אהסכם ההלוואה הוקנתה לחברבמסגרת .  לשנה4%לא צמודה בשיעור של 

וזאת על מנת להבטיח את פירעון , 31.12.2010ביום ' תשלומים כלשהם המגיעים לחברה ב
זכות קיזוז משפטית הניתנת ' לחברה א, על פי חוות דעת יועציה המשפטיים. ההלוואה
בהסכם ההלוואה צוין כי בכוונת שני הצדדים לסלק את העסקאות , כמו כן. לאכיפה

  .על בסיס נטו, מורההדדיות ביניהם כא
 ולחברה ',אין כל התחייבות נוספת כלפי חברה ב' לחברה א, פרט לעסקאות המתוארות לעיל  
  .'אין כל התחייבות נוספת כלפי חברה א' ב



  2009 אביב מועד - " חשבונאות פיננסית מתקדמת"שאלון הבחינה ופתרונו בנושא 

 6 
 

  
מועבר לפרמיה על מניות בד בבד עם '  אח להמרה שהנפיקה חברה"הרכיב ההוני בגין האג  .10

לפי שיעור מרכיב הקרן ששולם או הומר , הח להמר"תשלום או המרה של הקרן בגין האג
  .מסך יתרת הקרן ערב התשלום או ההמרה

  
  .יש להתעלם מהשפעת המס  .11
  

  :1.1.2008ליום ' להלן פירוט כל מרכיבי ההון העצמי של חברה א  .12
  

  ח"ש    
  20,000,000  ח"ש 1 מניות בנות 20,000,000 –הון מניות 

  10,000,000  פרמיה על מניות
  5,000,000  עודפים

  
אולם ללא זכות , להלן נתונים לגבי שיעור הריבית השנתית אותו נושאות אגרות חוב זהות  .13

  .שיעור ריבית זה אינו מגלם בחובו את הוצאות ההנפקה. המרה
    

  שיעור ריבית  תאריך
1.1.2008  4%  

31.3.2008  3.5%  
30.6.2008  5%  
30.9.2008  5%  

31.12.2008  6%  
31.3.2009  6.5%  
30.6.2009  7%  

  
  

ח " ש1,500,000-ח ו" ש1,000,000- הסתכם ב2009- ו2008לשנים ' הרווח הנקי של חברה א  .14
  .בהתאמה

  
מכשירים  "32 את תקן חשבונאות בינלאומי מספר 1.1.2008מיישמת החל מיום ' חברה א  .15

  ".הצגה: פיננסיים
  

  :נדרש
  

  :'לחשב את הפריטים הבאים בספרי חברה א
  .30.9.2008ההפסד מהרכישה החוזרת של אגרות החוב להמרה שנוצר ביום /רווחה  .א
 עד 1.1.2008התנועה ברכיב ההתחייבותי של אגרות החוב להמרה לתקופה מיום   .ב

לצורך . המרה והנפקה,  תשלומים,יש להציג בנפרד צבירת הוצאות מימון. 31.12.2009
  .קרן לבין התנועה ברכיב הריביתפריד בין התנועה ברכיב ההאין צורך ל, הפתרון

  .31.12.2009התחייבות בגין אגרות חוב להמרה ואופן הצגתה במאזן ליום   .ג
ח להמרה "רכיב הוני של אג, פרמיה, הון מניות(התנועה במרכיבי ההון העצמי השונים   .ד

  .31.12.2009 עד 1.1.2008לתקופה מיום ' של חברה א) ועודפים
  

  .ים ומפרטיםיש לצרף חישובי עזר מלא
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  )כחולהבמחברת ( %18  - 2' מסשאלה 

  
 לכל אחד מעשרת עובדיה הבכירים זכות לבחור בין 2007 בינואר 1מ העניקה ביום "חברת עדי בע

  .ח" ש6,000לבין )  מניות5,000זכות למזומן בסכום השווה לשווי של ( מניות פאנטום 5,000
  
אם העובדים ימשיכו לעבוד בחברה עד מועד , 2010  בינואר1 ביום מניות הפאנטום יבשילו  .1

  .זה
  
לפני שיוכל ,  שנים3הוא נדרש להחזיק במניות למשך , אם העובד בוחר בחלופת המניות  .2

  .למכור אותן
  
  .מ אינה צופה חלוקת דיבידנדים במהלך תקופת ההבשלה"חברת עדי בע  .3
  
בהתחשב בדרישה , ספר תאריכיםלהלן נתונים לגבי השווי ההוגן של חלופת המניות במ  .4

  :להחזקת המניות לאחר ההבשלה
  

  שווי הוגן למניה אחת בחלופת המניות      תאריך  
  ח" ש23          1.1.2007  
  ח" ש25          31.12.2007  
  ח" ש18      31.12.2008/1.1.2009  

  
  
מ ששמונה מתוך עשרת העובדים " בע העריכה הנהלת חברת עדי 2007 בדצמבר 31ביום   .5

  השווי ההוגן של ההענקה הוערך . ירים ימשיכו לעבוד בחברה עד להבשלת האופציותהבכ
  .ח לעובד" ש150,000-ב

  
.  חלה הרעה במצבה הכספי של החברה והחברה נקלעה לקשיי נזילות2008במהלך שנת   .6

  .העובדים הבכירים וחילטה שת זכויותיוהחברה פיטרה את אחד מעשרת 
  
 ששבעה מתוך תשעת עובדיה מ"עריכה הנהלת חברת עדי בע ה2008 בדצמבר 31ביום   .7

 של ההענקה לעובדים השווי ההוגן.  לעבוד בחברה עד להבשלת האופציותהבכירים ימשיכו
  .ח לעובד" ש108,000-הוערך ב

  
 להעניק לתשעת העובדים הבכירים 2009 בינואר 1עקב קשיי הנזילות החליטה החברה ביום   .8

תקופת . 2007 בינואר 1 הזכויות שהוענקו להם ביום במקוםלכל עובד  אופציות למניות 7,500
כל אופציה ניתנת למימוש למניה אחת . ההבשלה של כתבי האופציה החדשים היא שנתיים

 יעלה 2011 בינואר 1רק אם מחיר המניה בבורסה ביום , ח" ש2תמורת תוספת מימוש בסך 
השווי ההוגן של אופציות ). 2012 בדצמבר 31ניתן לממש את האופציות עד ליום (ח " ש28על 

לא חל שינוי בהערכת הנהלת החברה ששבעה מתוך תשעת . ח לאופציה" ש16-אלה נאמד ב
  .2011 בינואר 1העובדים הבכירים ימשיכו לעבוד בחברה עד 

  
 עזבו את חברת עדי שני עובדים בכירים והחברה מעריכה שעד סוף שנת 2009במהלך שנת   .9

 עובדים 6-שהאופציות שהוענקו ל, כלומר(עוד עובד אחד מהעובדים הבכירים  יעזוב 2010
  ).יבשילו

  
  .מ" לא עזב אף עובד בכיר את חברת עדי בע2010במהלך שנת   .10
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  :מ בבורסה בתאריכים מוגדרים"להלן מחירי מניית חברת עדי בע  .11
  
  

  )ח"בש(מ "מחיר מניית חברת עדי בע      תאריך  
  

  1.1.2007          25  
  31.12.2007          28    
  31.12.2008          20  
  31.12.2009          24  
  31.12.2010/1.1.2011      27  

  
  .בפתרון יש להתעלם ממסים על ההכנסה  .12
  
  

  :נדרש
  

  להציג את ההשפעה המאזנית וההשפעה התוצאתית של התשלומים מבוססי מניות בשנים
  .תוך פירוט הסעיפים שיושפעו ויתרותיהם, 2010-2007

  .יש לצרף חישובי עזר מלאים ומפורטים
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  )צהובהבמחברת ( %10  - 3' מסשאלה 
  

עורכת את הדוחות הכספיים שלה לפי , ן"חברה ציבורית הפועלת בתחום הנדל, מ"חברת אלפא בע
 קרקע באחת ממדינות מזרח אירופה תמורת סכום 2009החברה רכשה בתחילת שנת . IFRS-תקני ה

  .ח" מיליון ש50של 
  

תחילה התכוונה החברה להקים על הקרקע . רכישת הקרקע הושלמה לאחר משא ומתן ממושך
החליטה החברה , אולם לנוכח ההאטה בביקוש לדירות מגורים באזור, בנייני מגורים למכירה

ולחזור ולדון בייעוד הקרקע לאחר סיום , להקפיא את תכניות הבנייה שלה לשנתיים הקרובות
  .המשבר הנוכחי

קיבלה החברה הערכת שווי ,  עריכת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של השנהלקראת
 מיליון 60-לפיה שווי הקרקע במצבה הנוכחי אינו נופל מ, משמאי מקרקעין מוסמך ובעל מוניטין

  .ח"ש
  :2009 ביוני 30בפני דירקטוריון החברה הוצגו שתי חלופות לסיווג הקרקע במאזן החברה ליום 

  
  .ן להשקעה"סיווג כנדל)  ב;   וג כמלאי קרקעות סיו)א
  
  

  :נדרש
  
ל והשלכותיה "הדירקטוריון של החברה מבקש את חוות דעתך בשאלת סיווג הקרקעות הנ  .א

  .החשבונאיות
  
מתבקשת חוות דעתך בשאלה האם ובאילו נסיבות ניתן יהיה לשנות בעתיד את סיווג , כמו כן  .ב

  .ספיים הקרוביםלאחר שזה יקבע בדוחות הכ, הקרקע
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  'סוף חלק א
  

  

  

  

  

  !ב ה צ ל ח ה
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  50% - 'בחלק 

  

  
  
  

  )ירוקהבמחברת ( %20 - 4' מסשאלה 
  
 על ידי 1.1.2006הוקמה ביום ") העמותה: "להלן" ( מיתוס או מציאות–המקרא "עמותת   .1

 ושמה לה למטרה להוכיח את אמיתות סיפורי המקרא באמצעות חשיפות ,שאול
לפקודת מס הכנסה ) 2(9לעניין סעיף " מוסד ציבורי"העמותה הוכרה כ. כיאולוגיותאר

  .לעניין חוק מס ערך מוסף) ר"מלכ(וסווגה כמוסד ללא כוונת רווח 
  
תוך התניה כי רבע מכלל , ח" ש1,000,000 תרם יאשיהו לעמותה סכום של 2.1.2006ביום   .2

תישמר והריבית תשמש למתן פרסים כאשר הקרן , הסכום יופקד בפיקדון נושא ריבית
רבע מכלל הסכום ישמש למימון חפירות , לסטודנטים מצטיינים לארכיאולוגיה

  .ויתרת הסכום תשמש את העמותה לפעילויותיה השוטפות, ארכיאולוגיות באזור מגידו
  
המתוארכת לאלף " (מצבת מישע" רכשה העמותה ממוזיאון הלובר את 1.2.2006ביום   .3

שווי השוק של נכס היסטורי זה מוערך (ח " ש500,000תמורת סכום של , )נ"ההראשון לפס
  ).ח" ש2,500,000-בכ

  
בתנאי , ח לעמותה למימון שיקום נקבת השילוח" ש250,000 תרם חזקיהו 1.3.2006ביום   .4

העמותה הודיעה לחזקיהו באותו . שהעמותה תקצה סכום דומה ממקורותיה שלה למטרה זו
לתרום לעמותה ) באופן בלתי חוזר(חזקיהו התחייב , בנוסף.  לעשות כןהמועד על החלטתה

אם יעלה בידי העמותה לגייס , )לפעילויותיה השוטפות(ח " ש250,000 עדסכום נוסף של 
  .הקצבה בסכום דומה מעיריית ירושלים

  
אגודת : "להלן" (אגודת ידידי הארכיאולוגיה" הקימה העמותה את עמותת 1.4.2006ביום   .5

אגודת .  אשר לפי תקנונה ההטבות ממשאביה ומפעילויותיה ישמשו את העמותה,")ידידיםה
אשר אינם נושאי משרה בעמותה ואינם , זכריה ונתנאל, הידידים מנוהלת על ידי יהואש

ח " ש100,000במועד הקמתה העבירה העמותה לאגודת הידידים סכום של . מתמנים מטעמה
  .למימון לפעילותה השוטפת

  
 120,000מ ציוד חפירה בשווי " קיבלה העמותה מהחברה הקבלנית יהורם בע1.5.2006יום ב  .6

וכן , ח" ש50,000בשווי ) המשמשות בחפירות ארכיאולוגיות(מלאי יריעות מתכלות , ח"ש
מ להעמיד בעתיד לרשות העמותה את עובדיה הזרים המומחים "הבטיחה חברת יהורם בע

מ כי "הוסכם בין העמותה לבין החברה הקבלנית יהורם בע. לביצוע חפירות) פועלים רומנים(
  .יועבר על ידי העמותה לאגודת הידידים) אך לא היריעות המתכלות(מחצית מציוד החפירה 

  
, ח" ש300,000 קיבלה אגודת הידידים הקצבה מהסוכנות היהודית בסך 1.6.2006ביום   .7

  .31.5.2007 – 1.6.2006לתקופה 
  
סיורי "את חברת , מ"בשיתוף עם חברת מנשה טורס בע, הקימה העמותה 1.7.2006ביום   .8

אשר מטרתה לערוך סיורים ארכיאולוגיים , ")החברה: "להלן" (מ"ארכיאולוגיה בע
  .לקהל הרחב) בתשלום(
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לפי תקנון .  ממניות החברה50%מ מחזיקות כל אחת "העמותה וחברת מנשה טורס בע  
וחברת מנשה העמותה ) ב ( ;ברה יתקבלו פה אחדכל ההחלטות המהותיות בח) א: (החברה
מ ימנו "העמותה וחברת מנשה טורס בע) ג(; מ ישקיעו סכומים זהים בהון החברה"טורס בע

סכום זהה (באותו המועד השקיעה העמותה . כל אחת שני דירקטורים לדירקטוריון החברה
  .ברהח בהון הח" ש250,000סכום של ) מ"ה טורס בעשהושקע ל ידי חברת מנ

  
סטודנטית מצטיינת , ח לעתליה" ש15,000 העניקה העמותה מלגה בסך 1.8.2006ביום   .9

  .לארכיאולוגיה
  

עלות החפירות הסתכמה בסך של .  החלה העמותה בחפירות באזור מגידו1.9.2006ביום   .10
השתתפו , כמו כן. וזאת בנוסף לשימוש במחצית מהיריעות המתכלות, ח" ש200,000

 שעות 400כ "בסה(מ " הזרים המומחים של חברת יהורם בעעובדיה) לא תמורהל(פירות חב
פירות חכמו כן השתתפו ב). ח" ש100-שעת עבודה של עובד זר מומחה מתומחרת ב; עבודה

שעת עבודה של בן ;  שעות עבודה50כ "בסה(אשר עסקו בפינוי שקי חול , בני נוער מתנדבים
  ).ח" ש20-נוער מתומחרת ב

  
תוך התניה כי העמותה , ח לעמותה" ש400,000 תרם אמציה סכום של 1.10.2006ביום   .11

וכי לאחר מותו , ח" ש10,000של ) 31.10.2006החל מיום ( סכום חודשי ,עד למותו, תשלם לו
במועד , תוחלת חייו של אמציה הוערכה. תשתמש העמותה בכספים לחפירות באזור גזר

  . שנים3-ב, התרומה
  

. ח" ש200,000 התחייבה עיריית ירושלים להקציב לעמותה סכום של 1.11.2006ביום   .12
עקב . ההתחייבות נחתמה כדין על ידי ראש העירייה וחשב העירייה ובצירוף חותמת העירייה

 מסכום ההקצבה נתקבלו בפועל ביום 3/4, מצבה הכספי הקשה של עיריית ירושלים
  .1.5.2007 ויתרתה ביום 1.2.2007

  
וכעבור ימים , אמציה מעד ונפל לחפירה.  ביקר אמציה בחפירות במגידו2.12.2006ביום   .13

  .ספורים נקבע מותו
  

בעלות כוללת של .  ביצעה העמותה חפירות נוספות באתרים שונים2006במהלך שנת   .14
ח להסברה ולגיוס " ש250,000 סכום של 2006הוציאה העמותה בשנת , כמו כן. ח" ש300,000

  .חברים חדשים
  

שיעור הרווח הגולמי . ח" ש1,500,000- הסתכמו הכנסותיה של החברה ב2006במהלך שנת   .15
;  מהמחזור10%-הוצאות המכירה והשיווק של החברה הסתכמו ב; 40%של החברה הינו 

 מהרווח הנקי 25%ל אשר התמורה המשתלמת לו הינה "החברה מנוהלת על ידי מנכ
או התחייבויות /לחברה אין כל נכסים ו, ןפרט למזומ). ל"המחושב לאחר שכר המנכ(

  .כלשהם
  

  .אלא אם נאמר אחרת, (out-sourcing)חוץ -העמותה מבצעת את החפירות באמצעות מיקור  .16
  

  .פעולות שלא ניתן להן תקצוב מיוחד ממומנות ממקורותיה השוטפים של העמותה  .17
  

  :יים של העמותהנתונים נוספים בדבר מדיניותה החשבונאית ודוחותיה הכספ  .18
  

 לשימוש –העמותה נוהגת להבחין בין נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה   18.1  
  . ששימשו לרכוש קבוע–נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לבין נכסים , לפעילויות

  



  2009 אביב מועד - " חשבונאות פיננסית מתקדמת"שאלון הבחינה ופתרונו בנושא 

 12 
 

העמותה החליטה לטפל בנכסים ובשירותים הניתנים ללא תמורה בהתאם לסעיפים   18.2  
  .בהתאמה,  של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית5' ס לתקן חשבונאות מ25- ו24

  
  . לשנה15%העמותה מפחיתה את נכסיה בשיעור של   18.3  

  
  .15.4.2007 נחתמו ביום 2006דוחותיה הכספיים של העמותה לשנת   18.4  

  
  :כלכליים-נתונים מאקרו  .19

    
  .12%שיעור הריבית השנתית על פיקדונות בנק הינו   19.1  

  
  .0%התחייבויות הינו הריבית השנתית המשמש להיוון שיעור   19.2  

  
  .יש להתעלם ממסים ומהשפעות האינפלציה  .20
  
  

  :נדרש
  
בהתאם לתקן , 2006 היומן כפי שנרשמו בספרי העמותה בגין שנת פקודותלרשום את   .א

  . של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות5' חשבונאות מס
  
יות ואת הדוח המאוחד על השינויים בנכסים נטו של להציג את הדוח המאוחד על הפעילו  .ב

 של המוסד הישראלי לתקינה 5' בהתאם לתקן חשבונאות מס, 2006העמותה לשנת 
  .בחשבונאות
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  )ורודהבמחברת ( %20  - 5' מסשאלה 

  
למכור ולשווק , כדי לייצר, 2003 בינואר 1הוקמה ביום )  החברה–להלן (מ "חברת עידן בע  .1

  .לחברה חמישה קווי ייצור זהים. יטת הבית החכםמטבחים בש
  
  עלות רכישת קו הייצור הסתכמה .  רכשה החברה קו ייצור משוכלל2006 בינואר 1ביום   .2

.  שנים10קו הייצור מופחת לפי שיטת הקו הישר לאורך תקופה של . ח" ש3,000,000-ב
חליף את מערכות במועד רכישת קו הייצור צופה החברה שבתוך ארבע שנים תידרש לה

 מעלות הרכישה מיוחסת למערכת 30% להניח כי יש. המחשוב וההפעלה של קו הייצור
פה של ארבע שנים וקו הייצור בכללותו מופחת על פני תק, לצרכי מס. המחשוב וההפעלה

. IAS 16-החברה מיישמת את מודל העלות שנקבע ב. בשיטת הקו הישר עד למועד מכירתו
  . להלן7 ראה סעיף – 2008 קו הייצור בשנת לגבי ההחלטה למכירת

  
 כתבי אופציה למניות החברה 5,000ל החברה " הנפיקה החברה למנכ2007 בינואר 1ביום   .3

וזאת במידה וימשיך לעבוד בחברה , ח לכל כתב אופציה" ש15תמורת תוספת מימוש של 
השווי .  שניםכתבי האופציה מבשילים במנה אחת בתום ארבע. במשך ארבע השנים הבאות

התכנית , על פי פקודת מס הכנסה. ח" ש20ההוגן של כל כתב אופציה במועד הענקה הינו 
מוכרת לחברה , בהתאם למסלול זה.  לפקודה102 למסלול הפירותי שנקבע בסעיף כפופה

המהווה את ההפרש בין התמורה ממכירת המניה לבין (הוצאה בגובה ההכנסה לעובד 
וזאת , וזאת במועד בו ימכור העובד את מניות החברה בפועל) תוספת המימוש ששולמה

  .בהתאם לשיעור מס חברות רגיל
  
 רכשה החברה מלאי חומרי גלם באשראי ספקים לתקופה של שנתיים 2007 ביוני 30ביום   .4

. ח" ש1,200,000 ידוע כי מחיר הרכישה של מלאי במזומן הינו .ח" ש1,400,000-בתמורה ל
 2008 בדצמבר 31עד ליום . רכישת המלאי לפי המחיר הנקוב בחוזהות מס הכנסה מכיר בעל

  .המלאי טרם נמכר
  
לפיו החברה תשכור לתקופה ,  התקשרה החברה בהסכם עם מר מגרשי2008 בינואר 1ביום   .5

ח " ש300,000דמי השכירות הינם .  שנים מבנה משרדים אשר ישמש את הנהלת החברה5של 
דמי השכירות משולמים . ח לכל שנה" ש200,000 ולאחר מכן לכל שנה בשנתיים הראשונות

 הוצאות השכירות יותרו לצרכי מס בעת תשלומן .2009 בינואר 1החל מיום ,  בינואר1בכל 
  .בפועל

  
אשר עתיד לשמש כמפעל הייצור ,  החלה החברה בהקמת מפעל חדש2008 בינואר 1ביום   .6

החברה . יה להימשך כשלוש שניםתקופת הקמת המפעל החדש צפו. הראשי של החברה
עלויות הבנייה בשנת .  המתוקןIAS 23מהוונת עלויות אשראי בגין הנכס בהתאם להוראות 

יש להניח כי כל עלויות הבנייה התהוו , לצרכי השאלה. ח" ש1,800,000- הסתכמו ב2008
  .2008 בינואר 1ביום 

העמלים הלוואה דולרית בסכום קיבלה החברה מבנק ) 2008 בינואר 1(באותו מועד , כמו כן  
 וכן הלוואה שקלית בסכום של 2% דולר הנושאת ריבית שנתית דולרית בשיעור 175,000של 

שתי ההלוואות נפרעות . 9%ח הנושאת ריבית שנתית שקלית בשיעור של " ש300,000
 31כאשר הריבית בגינן משולמת מידי שנה החל מיום , 2012 בדצמבר 31בתשלום אחד ביום 

  . הינם זהיםהביטחונות שבנק העמלים דרש בגין שתי ההלוואות . 2008צמבר בד
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  :דולר למועדים השונים הינם-שערי החליפין שקל  

  
  ח" ש4=  דולר 1    2008 בינואר 1  
  ח" ש4.4=  דולר 1    2008 בדצמבר 31  

  
  .מטבע הפעילות של החברה הינו השקל  

  
ואילו הפרשי שער בגין קרן , ום בפועלהוצאות הריבית יותרו במועד התשל, לצרכי מס  

  .ההלוואה על בסיס צבירה
  
 אושרה החלטת הנהלת החברה על 2008 בספטמבר 30בישיבת דירקטוריון שנערכה ביום   .7

באותה ישיבה החליט הדירקטוריון על מתווה מוסכם למכירת קו הייצור . מכירת קו הייצור
לפיה השווי ההוגן , ן הערכת שווי מעודכנתעוד הוצגה בפני הדירקטוריו. בפרק זמן של שנה

 קיבלה 2008 בדצמבר 31ביום . נטו של קו הייצור גבוה פי שניים מעלותו המופחתת בספרים
 בדצמבר 31ביום . לפיה שוויו ההוגן נטו של קו הייצור לא השתנה, החברה הערכה מעודכנת

עסקת המכירה . ר חתמה החברה על מסמך הבנות עם צד שלישי למכירת קו הייצו2008
  .2008טרם פרסום הדוחות הכספיים לשנת , 2009 בפברואר 20הושלמה ביום 

  
, לצרכי מס. ח" ש60,000 שילמה החברה הוצאות כיבודים בסך כולל של 2008במהלך שנת   .8

  . מסכום ההוצאה40%יותרו לניכוי רק 
  
תרומות אינן ,  מסלצרכי. ח לעמותת מטבחים לבנים" ש30,000 תרמה החברה 2008בשנת   .9

  .35%אך ניתן בגינן זיכוי ממס בשיעור של , מותרות בניכוי
  

  :להלן נתונים לגבי מחיר מנית החברה במועדים השונים  .10
  

  )ח"בש (מחיר מנייה    תאריך  
  1.1.2007      29  
  31.12.2007      38  
  31.12.2008      32  

  
אישרה , המשבר הפיננסיכחלק מהתמודדות עם . 32%שיעור המס החל על החברה היה   .11

 2009 החל משנת %30 הפחתת שיעור מס חברות לשיעור של 2008הכנסת במהלך שנת 
  .ואילך

  . ולא חל בו שינוי במהלך השנים25%שיעור מס רווח הון החל על החברה הוא   
  

ח " ש791,576 לחברה יתרת הפסד מועבר עסקי לצורך מס בסך של 2007 בדצמבר 31ליום   .12
 ממנו יצרה החברה נכס מס נדחה וזאת לנוכח אי הוודאות בניצול יתרת 70%אשר בגין 

  .ההפסד
  

 מתקיימים התנאים להכרה בכל נכסי מסים נדחים בגין הפרשים 2008 בדצמבר 31ליום   .13
וזאת לנוכח הצפי שתהיה הכנסה חייבת מספקת , זמניים עסקיים ניתנים לניכוי לצרכי מס

  .רשים הזמנייםבתקופות בהם יחול היפוך ההפ
  

  .אין הבדלים נוספים בין הרווח החשבונאי לבין ההכנסה החייבת, למעט האמור לעיל  .14
  

  .ח" ש950,000 הוא 2008הרווח החשבונאי לפני מס של החברה לשנת   .15
  



  2009 אביב מועד - " חשבונאות פיננסית מתקדמת"שאלון הבחינה ופתרונו בנושא 

 15 
 

  
  :נדרש

  
 31- ו2007 בדצמבר 31מ לימים "לחשב את יתרות מסים הנדחים במאזני חברת עידן בע  .א

  .2008בדצמבר 
  
מ לשנה "לחשב את סעיף המסים על ההכנסה בדוח רווח והפסד של חברת עידן בע  .ב

  .2008 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 
  
מ לשנה "ור ההתאמה בין המס התיאורטי לבין המס בפועל של חברת עידן בעאלהציג את בי  .ג

  .2008 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

  
  
  
  )המכתובמחברת ( %6  - 6' מסאלה ש
  

 100,000 בערך נקוב של – Zero Coupon Bond – מנפיקה אגרות חוב שאינן נושאות ריבית 'חברה א
  .ח" אש38,554מחיר ההנפקה הוא אפוא . ח" אש61,446בניכיון של , ח"אש

רכשה את ' חברה ב. 10% שנים והתשואה האפקטיבית היא 10אגרות החוב עומדות לפירעון כעבור 
  .מלוא ההנפקה של אגרות חוב אלה

  
  

  :נדרש
  

שהנפיקה את ' להסביר במפורט כיצד תשתקף עסקה זו בדוח על תזרימי המזומנים אצל חברה א
  :שהשקיעה באגרות חוב אלה' ל ואצל חברה ב"אגרות החוב הנ

  
  .במועד ההנפקה של אגרות החוב  )1(
  .במהלך חיי אגרות החוב  )2(
  .במועד פדיון אגרות החוב  )3(
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  )אפורה במחברת( %4 - 7' מסאלה ש
  

 עד שנת 2011בתקופה משנת ,  מטוסים למסירה4הזמינה מיצרן '  חברת תעופה א2008בחודש מרץ 
היתרה משולמת לפי לוח . במעמד חתימה על הסכם הרכישה משולמת מקדמה בגין כל מטוס. 2015

  .תשלומים המבוסס על מועדי המסירה החזויים של כל מטוס
  

  .מצעות אשראי מבנקמממנת את כל התשלומים בא' חברה א
לרבות הזמנת חלקים מספקים שונים מיד לאחר , היצרן מתחיל בתכנון הייצור של המטוס הראשון

  .חתימת הסכם הרכישה
  

במפעל , אולם הייצור של החלקים,  חודשים לפני מסירתו6ההרכבה הפיסית של המטוס מתחילה 
  .י מסירת המטוס חודש לפנ24מצריך פרק זמן של עד , היצרן או רכישה מספקים

טרם . 2009קיבלה מידע מהיצרן שייצור החלקים למטוס הראשון התחיל בחודש פברואר ' חברה א
  .הוחל בייצור כלשהו לגבי שלושת המטוסים הנותרים

  . עלויות אשראי–) מתוקן ( IAS 23מיישמת הוראות ' חברה א
  

  :נדרש
  

ושאת בהן ומתי יש להתחיל בהיוון נ' להסביר מהו הטיפול החשבונאי בעלויות אשראי שחברה א
  .עלויות האשראי

  
  
  

  'בסוף חלק 
  

  

  

  

  !ב ה צ ל ח ה
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  'חלק א

  

  
  
  

  %22 - 1 'פתרון שאלה מס
  
  
  30.9.08-הפסד מהרכישה החוזרת של אגרות חוב להמרה שנוצר ב/רווח   .א
  

  
  

    ,הרכיב ההתחייבותי של אגרות חוב להמרה  
     התנועה ברכיב ההתחייבותי–ראה   
    של אגרות חוב להמרה  
  8,380,151  להלן  .ב  
  1,676,030   מהסכום כדלעיל20%  
    שווי הוגן של אגרות חוב  
    ,להמרה שנרכשו בחזרה  
  1,666,779   להלן4 חישוב עזר –ראה   

    
  9,151  רווח מרכישה חוזרת של אגרות חוב להמרה
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  ות החוב והמרהרשל אג, התנועה ברכיב ההתחייבותי  .ב
  
   עזריחישוב  סכום  נקוב ערך  פרטים  תאריך  

 1חישוב עזר   8,994,179  10,000,000  ההנפקה  1.1.08
  x 8,994,179) 1.0473 0.25 -1(  104,482  _______  רבית  1-3.08

 9,098,661fv-;  0.25-n ;4.73%-i; 8,994,179-pv  9,098,661  10,000,000  יתרה  
  x 9,098,661 10%  )909,866(  )1,000,000(  10%-המרה  31.3.08

    8,188,794  9,000,000  יתרה  
  x 8,188,794) 1.0473 0.5 -1(  191,357  _______  רבית  4-9.08

 fv;  0.5-n ;4.73%-i ;9,098,661-pv – 8,380,151  8,380,151  9,000,000  יתרה  
  x 8,380,151 20%  )1,676,030(  )1,800,000(  20%-'רכישה מג  30.9.08

      6,704,121  7,200,000  יתרה  

  x 6,704,121) 1.0473 0.25 -1(  77,879  _______  רבית  10-12.08
 6,782,000fv-;  0.25-n ;4.73%-i ;6,704,121-pv  6,782,000  7,200,000  יתרה  

  x 90% x 2,100,000 80%  )1,512,000(  )1,440,000(   מהיתרהI ,1/5פרעון   31.12.08
    5,270,000  5,760,000  יתרה  

  x 5,270,000 0.0473  8249,17  ________  רבית  1-12.09
    5,519,178  5,760,000  יתרה  

  2חישוב עזר   673,660  720,000  הנפקה מחדש  31.3.09
    6,192,838  6,480,000  יתרה  

  x 90% x 2,080,000 80%  )1,497,600(  )1,620,000(   מהיתרהII 1/4פרעון   31.12.09
    4,695,238  004,860,0  יתרה  

  x 720,000 + 1/4 x 0.5x1,440,000 1%  )187,200(    מחדש מההנפקה – IIפרעון   31.12.09
    4,508,038    יתרה  31.12.09
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  31.12.09התחייבות בגין אגרות חוב להמרה ואופן הצגתה במאזן ליום   .ג
  
  

    31.12.09יתרת אגרות חוב להמרה ליום 
    ראה אגרות חוב להמרה

  4,508,038  לעיל. בהתחייבותי החלק ה
     יתרת אגרות חוב להמרה– פחות

    'המוחזקת על ידי חברה ב
  *393,399  31.12.10-העומדת לפרעון ב

  4,114,639  
    
    :כדלקמן*

 x  1,200,000  1/3 =  400,000  קרן אגרות החוב להמרה
  x 1,200,0000 %1=     12,000  רבית

  12,0004  31.12.10- לפרעון בסך הכל
    

  412,000  31.12.09ערך נוכחי ליום 
  

393,399   =   
1.0473  

    
    יתרת ההלוואה שניתנה

  x 400,000 1.04 0.5  =  407,922  31.12.09-ב' לחברה ב
    

 יתרת ההתחייבות האמורה זזתקו, מאחר שיתרת ההלוואה גבוהה מיתרת אגרות החוב להמרה
  .מסכום ההלוואה

  
  
  
  
  



  2009 אביב מועד - " חשבונאות פיננסית מתקדמת"שאלון הבחינה ופתרונו בנושא 

 20 
 

  מרכיבי ההון העצמיהתנועה ב  .ד
  
  

רכיב הוני של   עודפים  פרמיה  הון המניות  פרטים  תאריך
   להמרהח"אג

  חישוב עזר  סך הכל  קרן הון

    35,000,000      5,000,000  10,000,000  20,000,000  יתרה  1.1.08
  1  315,821    315,821        ח להמרה"הנפקת אג  1.1.08

  3  909,866    )31,582(    )58,552(  1,000,000  ח להמרה"המרת אג  31.3.08
    )4,000,000(        )850,000(  )3,150,000(  *רכישת מניות אוצר  30.6.08
  4  )133,221(    )56,848(    )76,373(    ח להמרה"רכישת אג  30.9.08

  5      )45,478(    45,478    ח להמרה" של אגIפרעון   31.12.08
    7,000,000        2,000,000  5,000,000  הנפקת מניות  31.12.08
  6  2,258,824  **2,258,824          התאמת יחס ההמרה  31.12.08

    1,000,000  _________  _______  1,000,000  ________  ________  רווח נקי לשנה  2008
    42,305,812  2,258,824  181,913  6,000,000  11,015,075  22,850,000  יתרה  31.12.08
  7  57,418    57,418        ח להמרה"הנפקה מחדש של אג  31.3.09

    1,500,000      1,500,000      רווח נקי לשנה  2009
  8  ________  ________  )59,833(  ________  59,833  _________  ח להמרה" של אגIIפרעון   31.12.09
    43,908,708  2,258,824  179,498  7,500,000  11,120,386  22,850,000  יתרה  31.12.09

                  
    

  . ללא פיצול בין הון מניות ופרמיה מסך הכל ההון העצמי–ח " ש4,000,000 –ת מניות אוצר ניתן לקזז את מלוא סכום רכיש  *
  . בסעיף הפרמיה–ח " ש2,258,824 –ניתן לכלול את סכום קרן ההון   **
  
  
  
  
  
  
  



  2009 אביב מועד - " חשבונאות פיננסית מתקדמת"שאלון הבחינה ופתרונו בנושא 

 21 
 

  1חישוב עזר 
  

  ח להמרה ומציאת החלק ההתחייבותי" הנפקת אג– 1.1.08
  

  )%4(ערך נוכחי   כ"סה  )%1(ן רבית פרעו  יתרת הקרן לתחילת השנה  פרעון הקרן  שנה
1.  2,000,000  10,000,000  100,000  2,100,000  2,019,231  
2.  2,000,000  8,000,000  80,000  2,080,000  1,923,077  
3.  2,000,000  6,000,000  60,000  2,060,000  1,831,332  
4.  2,000,000  4,000,000  40,000  2,040,000  1,743,801  
5.  2,000,000  2,000,000  20,000  2,020,000  293,1,660  

  10,000,000        9,177,734  
            
  

  ח להמרה"פיצול תמורת ההנפקה של אג – 1.1.08
  
  אחרי הוצאות הנפקה  הוצאות הנפקה  לפני הוצאות הנפקה  

  8,994,179  183,555  9,177,734  רכיב התחייבותי
  315,821  6,445  322,266  רכיב הוני

  9,500,000  0190,00  9,310,000  
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  מציאת שעור הרבית האפקטיבי
  המביא בחשבון את הוצאות ההנפקה

  
 CASIO FC-100 –מחשבון פיננסי בעזרת 

 
CFj - / +

   8,994,179  

CFj     2,100,000  
CFj     2,080,000  
CFj     2,060,000  
CFj     2,040,000  
CFj     2,020,000  

     
 

%4.73  ~% 4.728 – IRR 
 
  

   הנפקה מחדש–' ח להמרה לחברה ד" מכירת מחצית מיתרת אג– 31.3.09 – 2חישוב עזר 
  
  
  

  שנה
יתרת קרן לתחילת 

  השנה
  פ ר ע ו ן

  ה"ס  %1 –רבית   קרן    

  
  

  %6.5 -ערך נוכחי 
1  720,000  180,000  7,200  187,200  175,775  
2  540,000  180,000  5,400  185,400  163,460  
3  360,000  180,000  3,600  183,600  151,993  
4  180,000  180,000  1,800  181,800  141,317  

          632,545  
  

642,582  =  0.25 1.065 x 632,545  
  

673,660  =  0.75 1.065 x 642,582  
  

673,660 – FV  ;0.75 – n  ;%6.5 - i  ; 642,582 – PV 
  
  

   המרת אגרות חוב להמרה– 31.3.08 - 3חישוב עזר 
  

  x 10,000,000 10%  1,000,000  וב שהומרוהערך הנקוב של אגרות הח
      :פחות

הרכיב ההוני של אגרות החוב שהומרו 
  1 חישוב עזר –ראה 

  
31,582  

  
10% x 315,582  

      הרכיב ההתחייבותי של אגרות החוב
       התנועה ברכיב–ראה , שהומרו

      ההתחייבותי של אגרות החוב
    909,866   לעיל.בלהמרה 

  941,448    
    58,552  חלק הפרמיה – יתרה
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  ' רכישה חוזרת של אגרות חוב להמרה מחברה ג– 30.9.08 – 4חישוב עזר 
  

  x 90% x 10,000,000 20%  1,800,000  הסכום ששולם
      :פחות

      חובההרכיב ההוני של אגרות 
  x 90% x 315,821 20%  56,848  1 חישוב עזר –ראה , שהומרו

בותי של אגרות החוב יהרכיב ההתחי
  שהומרו

  
1,666,779  

  
20% x 90% x  9,259,881*  

  1,723,627    
    76,373   חלק הפרמיה– יתרה

      
      
 
  :כדלקמן* 
  

  שנה
  פרעון

  קרן ורבית
  ערך נוכחי

  %5לפי 
1  2,100,000  2,074,541  
2  2,080,000  1,956,936  
3  2,060,000  1,845,828  
4  2,040,000  1,740,864  
5  2,020,000  1,641,712  

    9,259,881  
  

   של אגרות חוב להמרהIהרכיב ההוני בפרעון  – 0812.31. – 5חישוב עזר 
  

    , הסכום המקורי–הרכיב ההוני   1.1.08
  315,821  1 חישוב עזר –ראה   

  )31,582(  , מאגרות החוב10%המרה של   31.3.08
  284,239  3 חישוב עזר –ראה   

    ,רכישה חוזרת של אגרות החוב  30.9.08
  )56,848(  4 חישוב עזר –ראה   

  227,391  יתרה  30.9.08
  45,478  ל" מהסכום הנ1/5 –פרעון   30.9.08

  



  2009 אביב מועד - " חשבונאות פיננסית מתקדמת"שאלון הבחינה ופתרונו בנושא 

 24 
 

  
   התאמת יחס ההמרה– 31.12.08 – 6חישוב עזר 

  
      :שעור ההחזקה של בעלי אגרות החוב להמרה

       מניות5,000,000 הנפקת לפני
        

5,760  5,760,000      
23,610  

=  
17,850,000+  5,760,000    %4.24  

      
     מניות5,000,000 הנפקת אחרי

      
5,575,000  24.4% x 22,850,000      

0.756  
=  

24.4% - 1    7,373,445  
      
      

  –ראה ,  ערך נקוב של אגרות החוב להמרה– פחות
  .בהתנועה ברכיב ההתחייבותי של אגרות חוב להמרה 

  
5,760,000  

    1,613,445  
      
      

7,000,000  
2,258,824  =  

5,000,000  
x 1,613,445  

      
  
  
  

  ; ייזקף כהוצאה כנגד קרן הון2,258,824הסך 
 –וכן ,  הצגה– מכשירים פיננסיים – 32 להנחיות יישום לתקן חשבונאות בינלאומי .35ראה סעיף א

מה דוג, דוגמאות להמחשה', נספח ב,  מכשירים פיננסיים גילוי ותצוגה– 22תקן חשבונאות מספר 
  :להלן, 12מספר 

  
  

   הצגה- מכשירים פיננסיים - 32תקן חשבונאות בינלאומי 
  

  הנחיות ליישום – נספח
  
, ישות יכולה לשנות את התנאים של מכשיר ניתן להמרה בכדי לעודד המרה מוקדמת  .35א

במקרה של , או על ידי תשלום תמורה נוספת אחרת, לדוגמה על ידי יחס המרה מיטיב יותר
, ההפרש בין השווי ההוגן של התמורה,  במועד בו שונו התנאים.י מועד מוגדרהמרה לפנ

לבין השווי ההוגן של , שהמחזיק מקבל במועד ההמרה בהתאם לתנאים המתוקנים
שהמחזיק יכול היה לקבל בהתאם לתנאים המקוריים מוכר כהפסד ברווח או , התמורה
  .הפסד
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   גילוי והצגה–  מכשירים פיננסיים– 22חשבונאות מספר תקן 
  

   דוגמאות להמחשה–' נספח ב
  

   שינוי תנאי מכשיר בר המרה על מנת לעודד המרה מוקדמת– 12דוגמה מספר 
  
  

כאשר תנאי מכשיר בר המרה ,  ממחישה כיצד ישות מטפלת בתמורה הנוספת ששולמהדוגמה זו
  .על מנת לעודד המרה מוקדמת, שונו

  
הנושאות ריבית , ח ערך נקוב אגרות חוב להמרה" ש1,000 'הנפיקה ישות א, 0x20,  בינואר1ביום 

 1x20,  בינואר1ביום . 11בתנאים זהים לאלו המפורטים בדוגמה מספר , 5%חצי שנתית בשיעור של 
מפחיתה את מחיר ' ישות א, על מנת לעודד את המחזיקים להמיר את אגרות החוב להמרה מיידית

  ). יום60לאמור  (1x20,  במרס1ד ליום אם אגרות החוב יומרו ע, ח" ש20-ההמרה ל
  

השווי . ח למניה" ש40במועד שינוי התנאים הוא ' מחיר השוק של המניות הרגילות של ישות א
  :מחושב כדלקמן' המשולמת על ידי ישות א, ההוגן של התמורה הנוספת

  
  :יםהחדשוב להמרה בהתאם לתנאי ההמרה חמספר המניות הרגילות שיונפקו למחזיקי אגרות ה

  
  ח" ש1,000               ערך נקוב

  ח למניה" ש20             מחיר המרה חדש
  201,000/=      מניות50    מספר מניות רגילות אשר יונפקו בהמרה

  
  :המקורייםמספר המניות הרגילות שיונפקו למחזיקי אגרות החוב להמרה בהתאם לתנאי ההמרה 

  
  ח" ש1,000               ערך נקוב

  ח למניה" ש25             מחיר המרה מקורי
       מניות40    מספר מניות רגילות אשר יונפקו בהמרה

  
   מניות10   שיונפקו המרההנוספותמספר המניות הרגילות 

  
   מניות נוספות במחיר 10    ח" ש400  ערך המניות הרגילות הנוספות שיונפקו בהמרה

  ח למניה" ש40 של                       
  

  :כדלקמן,  והפסדח מוכרת כהפסד בדוח רווח" ש400התמורה הנוספת של 
  

  ח" ש400             הוצאות–' ח  
  ח" ש400     קרן הון–' ז                 
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   הרכיב ההוני בהנפקה מחדש של אגרות חוב להמרה– 31.3.09 – 7חישוב עזר 
  
  

  700,000  התמורה שנתקבלה
  642,582  2 ראה חישוב עזר ,הרכיב ההתחייבותי

  57,418   הרכיב ההוני– יתרה
  
  
  

   של אגרות חוב להמרהII בפרעון הרכיב ההוני – 0912.31. – 8חישוב עזר 
  
  

    , המרכיב ההוניתיתר  30.9.08
  227,391  5ראה חישוב עזר   

  )45,478(  5ראה חישוב עזר , Iפרעון   30.9.08
  57,418  7ראה חישוב עזר , הנפקה מחדש  31.3.09

  II 239,331 לפני פרעון –יתרה   31.12.09
  59,833  ל" מהסכום הנ1/4 –פרעון   31.12.09
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  %18 - 2 'פתרון שאלה מס
  

  חישוב  החלק שיוכר  הסכום המלא

  עזר

  

  תאריך

מספר 

  חישוב עזר  סך הוצאה  הון עצמי  התחייבות  סך הוצאה  הון עצמי  התחייבות  העובדים

1.  1.1.07  10  1,250,000  130,000  1,380,000          

2.  31.12.07  8        373,333  34,667  408,000  2  

3.  2008          93,334  26,000  119,334  3  

  31.12.08  7        446,667  60,667  527,334  4  

4.  1.1.09          )466,667(  466,667  -  "  -    

  1.1.09          -  "  -  527,334  527,334  4  

5.    7          263,666  263,666  5  

  31.12.09  7          791,000  791,000    

6.  2009            36,000  36,000  6  

  31.12.09            827,000  827,000    

7.  2010  7          48,000  48,000    

  31.12.10            875,000  875,000    
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   תשלום מבוסס מניות– 2 דיווח כספי בינלאומי  תקן   – ראה

  13 ודוגמה 37- ו36, 35סעיפים     
  
     מועד ההנפקה– 1.1.07  .1

  x 23 x 6,000 10 = 1,380,000  שווי הוגן של חלופת המניות  
  x 25 x 5,000 10 = 1,250,000  שווי הוגן של חלופת המזומן  
  1,380,000 – 1,250,000  = 130,000  שווי הוגן של רכיב ההמרה  
      
2.  31.12.07    

  x 8 x  13,000 1/3 = 34,667  לזכות הון עצמי  
  x 28 x  8 x 5,000 31/ = 373,333  לזכות התחייבות  
  408,000  לחובת הוצאה  
      
3.  31.12.08    

    :שתוכרההוצאה   
    :בגין רכיב הוני  
  x 7 x  13,000 2/3  =  60,667  הוצאה מצטברת  
  34,667   החלק שהוכר– פחות  
  )הון עצמי' הוצאה ז' ח  (26,000  2008 בשנת שתוכרההוצאה   
      
    רכיב התחייבותבגין   
  x 20 x 7 x 5,000 2/3 = 466,667  הוצאה מצטברת  
  373,333   החלק שהוכר– פחות  
  )התחייבות'  הוצאה ז'ח ( 334,93  2008 בשנת שתוכרההוצאה   
      

   תשלום מבוסס מניות– 2דיווח כספי בינלאומי תקן    – ראה
  43ב-  ו42סעיפים ב'  ונספח ב28- ו27, 26סעיפים     

  
4.  1.1.09    

  
  

החלפת . הענקת אופציות למניות מהווה החלפה של הענקה קודמת בהענקה חדשה
מכשירים הוניים במכשירים הוניים חדשים במהלך תקופת ההבשלה תטופל כשינוי של 

 לשווי 1.1.09- ולכן יש להשוות את השווי ההוגן של ההענקה המקורית בההענקה המקורית
  :ההוגן של האופציות למניות החדשות

      
  x 108,000 7   =  756,000  שווי הוגן של ההענקה המקורית  
  x 7 x 7,500 16   =   840,000  החדשהשווי הוגן של ההענקה   
  84,000  גידול השווי ההוגן  
      
הענקה תטופל כהמרה של התחייבות בהון עצמי ומאותו מועד תירשם הוצאה החלפת ה  

והוצאה נוספת בגין ההענקה )  מהתקופה המקורית1/3נותר עוד (בגין ההענקה המקורית 
  : שנות הבשלה2על פני החדשה שתיפרס 

      
  466,667  לחובת התחייבות  
  466,667            לזכות הון עצמי  
    :1.1.09- הון עצמי בסך  
  60,667  31.12.08-  יתרה ב  
  466,667   כדלעיל1.1.09  
    527,334  
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5.  1.1.2009    

  .31.12.2009ההבשלה המקורי הוא מועד   -  
במועד זה יש להכיר בהוצאה בגין ההענקה המקורית תוך התעלמות מהעובדה שהנפקה   -

  .זו הוחלפה
   –אה לפי מספר העובדים בפועל חשב בצפי של עזיבת עובדים ויש להכיר בהוצתאין לה  -

   . עובדים7  
      
    :ההוצאה בגין ההענקה המקורית  
  791,000  =  7 x) 20 x 5,000 + ,00013(  
  527,334   1.1.09-ב המצטברת ההוצאה  
      
  791,000  -  527,334  =  263,666הון עצמי    ' הוצאה ז' ח  
      
6.  2009    

    :הגידול בשווי הוגן  
  84,000                לעיל4ראה , ידול בשווי הוגן  הג-  
  6- ל7-  הירידה במספר העובדים מ-  
  *2 –  מספר שנות ההבשלה -  
      
  x  /76   x  84,000  21/  =  36,000 – הון עצמי 'זהוצאה ' ח  
    

תוך מתן ,  ולכן הגידול בהון העצמי נפרס על פני שנתיים1.1.2011מועד ההבשלה הוא   *
  .טוי לצפי לגבי מספר העובדים שיהיו זכאים באותו מועדבי

  
7.  2010  

  הון עצמי' הוצאה  ז'   ח84,000 – 36,000 = 48,000הגידול בשווי הוגן    
  
  

   תשלום מבוסס מניות– 2תקן דיווח כספי בינלאומי 
  

  כולל ביטולים וסילוקים, שינויים לתנאים לפיהם הוענקו מכשירים הוניים

הישות , לדוגמה. שויה לבצע שינויים בתנאים שלפיהם הוענקו המכשירים ההונייםישות ע  .26
 לתמחר מחדש -דהיינו (יכולה להפחית את מחיר המימוש של אופציות שהוענקו לעובדים 

  הדרישות בסעיפים . דבר המביא לעליית השווי ההוגן של אותן אופציות, )את האופציות
ינן בהקשר של עסקאות תשלום מבוסס מניות עם ה,  לטיפול בתוצאות השינויים29-27
דרישות אלה תיושמנה גם לגבי עסקאות תשלום מבוסס מניות עם צדדים , אולם. עובדים

במקרה . הנמדדות בהתייחס לשווי ההוגן של המכשירים ההוניים שהוענקו, שאינם עובדים
ה כמועד שבו  בהקשר למועד ההענק29-27יש להתייחס לאזכור כלשהו בסעיפים , האחרון

  .הישות מקבלת את הסחורות או שהצד שכנגד מספק את השירותים
  

הישות תמשיך להכיר בשירותים שהתקבלו כשהם נמדדים לפי השווי ההוגן של המכשירים   .27
אלא אם כן מכשירים הוניים אלה אינם מבשילים עקב , ההוניים המוענקים במועד ההענקה

דרישה זו חלה ללא . שהוגדר במועד ההענקה) שוקלמעט תנאי (אי עמידה בתנאי הבשלה 
או לביטול או לסילוק , קשר לשינויים כלשהם בתנאים שלפיהם הוענקו המכשירים ההוניים

הישות תכיר בהשפעות שינויים המגדילים , נוסף לכך. של אותה הענקה של מכשירים הוניים
טיבים עם העובד באופן את השווי ההוגן הכולל של הסדר תשלום מבוסס מניות או שהם מי

  .הנחיות ליישום דרישה זו מפורטות בנספח ב. אחר
 

פרט (אם הישות מבטלת או מסלקת הענקה של מכשירים הוניים במהלך תקופת ההבשלה   .28
  : אזי) להענקה שבוטלה בדרך של חילוט כאשר תנאי ההבשלה לא קוימו
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 באופן מיידי בסכום ולכן תכיר, הישות תטפל בביטול או בסילוק כהאצת ההבשלה  )א(

  .שאחרת היה מוכר בגין שירותים שהתקבלו על פני יתרת תקופת ההבשלה
  

תשלום כלשהו לעובד בעת ביטול או סילוק של ההענקה יטופל כרכישה חזרה של זכות   )ב(
פרט למידה שבה התשלום עולה על השווי ,  כהפחתה מההון העצמי-דהיינו , הונית

כל . כשהוא נמדד במועד הרכישה חזרה, נקיםההוגן של המכשירים ההוניים המוע
אם הסדר התשלום מבוסס מניות כלל רכיבים של ,  אולם.עודף כזה יוכר כהוצאה

הישות תמדוד מחדש את השווי ההוגן של ההתחייבות במועד הביטול או , התחייבות
כל תשלום שבוצע על מנת לסלק את רכיב ההתחייבות יטופל כסילוק של . הסילוק

  .תההתחייבו
    
, ובמועד הענקת מכשירים הוניים אלו, אם מוענקים לעובד מכשירים הוניים חדשים  )ג(

, הישות רואה במכשירים ההוניים החדשים כמחליפים מכשירים הוניים מבוטלים
באופן זהה לשינוי של , הישות תטפל בהענקה של המכשירים ההוניים המחליפים

.  ולהנחיות שבנספח ב27יף בהתאם לסע, ההענקה המקורית של מכשירים הוניים
השווי ההוגן התוספתי שהוענק הוא ההפרש בין השווי ההוגן של המכשירים ההוניים 

במועד שבו , יים המבוטליםהמחליפים לבין השווי ההוגן נטו של המכשירים ההונ
השווי ההוגן נטו של המכשירים ההוניים . מוענקים המכשירים ההוניים המחליפים

בניכוי הסכום של תשלום כלשהו , מייד לפני הביטול, המבוטלים הוא שווים ההוגן
 כהפחתה מההון העצמי בהתאם המטופל, לעובד בשל ביטול המכשירים ההוניים

ת אינה רואה במכשירים ההוניים החדשים שהוענקו אם הישו. לעיל) ב(לסעיף 
הישות תטפל , כמכשירים הוניים המחליפים את המכשירים ההוניים המבוטלים
 .באותם מכשירים הוניים חדשים כהענקה חדשה של מכשירים הוניים

  
  

  עסקאות תשלום מבוסס מניות בהן תנאי ההסדר מאפשרים לצד שכנגד בחירת אופן הסילוק
  

ות העניקה לצד שכנגד את הזכות לבחור אם עסקת תשלום מבוסס מניות מסולקת אם יש  .35
הכולל , הישות העניקה מכשיר פיננסי מורכב, במזומן או על ידי הנפקת מכשירים הוניים

 -דהיינו (ורכיב הוני )  זכותו של הצד שכנגד לדרוש תשלום במזומן-דהיינו (רכיב של חוב 
באשר לעסקאות עם ). וק במכשירים הוניים במקום במזומןזכותו של הצד שכנגד לדרוש סיל

שבהן השווי ההוגן של הסחורות או השירותים שהתקבלו נמדד , צדדים שאינם עובדים
הישות תמדוד את הרכיב ההוני של המכשיר הפיננסי המורכב כהפרש בין השווי , במישרין

במועד שבו ,  רכיב החובההוגן של הסחורות או השירותים שהתקבלו לבין השווי ההוגן של
  .מתקבלים הסחורות או השירותים

  
הישות תמדוד את השווי ההוגן של , כולל עסקאות עם עובדים, באשר לעסקאות אחרות  .36

תוך התחשבות בתנאים שלפיהם הוענקו הזכויות , המכשיר הפיננסי המורכב במועד המדידה
  .למזומן או למכשירים הוניים

  
ולאחר מכן , הישות תמדוד תחילה את השווי ההוגן של רכיב החוב, 36לצורך יישום סעיף   .37

 תוך הבאה בחשבון שהצד שכנגד מוכרח לוותר על -תמדוד את השווי ההוגן של הרכיב ההוני 
השווי ההוגן של המכשיר הפיננסי המורכב . הזכות לקבל מזומן כדי לקבל את המכשיר ההוני

עסקאות תשלום מבוסס מניות , אולם. ני הרכיביםהינו הסכום הכולל של השווי ההוגן של ש
כך שהשווי , בנויות לעתים קרובות, שבהן יש לצד שכנגד אפשרות בחירה של אופן הסילוק

יתכן שלצד , לדוגמה. ההוגן של חלופה אחת לסילוק זהה לשווי ההוגן של החלופה האחרת
זכויות לעליית ערך שכנגד תהיה אפשרות בחירה בין קבלת אופציות למניות לבין קבלת 

ומכאן , השווי ההוגן של הרכיב ההוני הוא אפס, במקרים כאלה. מניות המסולקות במזומן
אם , ולהיפך. שהשווי ההוגן של המכשיר הפיננסי המורכב זהה לשווי ההוגן של רכיב החוב

ל גדו, בדרך כלל, השווי ההוגן של הרכיב ההוני יהיה, השווי ההוגן של חלופות הסילוק שונה



  2009 אביב מועד - " חשבונאות פיננסית מתקדמת"שאלון הבחינה ופתרונו בנושא 

 31 
 

השווי ההוגן של המכשיר הפיננסי המורכב יהיה גדול מהשווי ההוגן של , במקרה כזה. מאפס
  .רכיב החוב

  

  המסולקים במכשירים הוניים, שינויים להסדרי תשלום מבוסס מניות

ללא קשר לשינויים כלשהם בתנאים שלפיהם מוענקים המכשירים ההוניים ,  מחייב27סעיף   .42 ב
שהישות תמשיך להכיר , של אותה הענקה של מכשירים הונייםאו לביטול או לסילוק 

 בשירותים שהתקבלו כשהם נמדדים לפי השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים
אלא אם כן מכשירים הוניים אלה לא הבשילו עקב אי עמידה  בתנאי , במועד ההענקה

ת תכיר בהשפעות של הישו, נוסף לכך. שהוגדר במועד ההענקה) למעט תנאי שוק(הבשלה 
המגדילים את השווי ההוגן הכולל של הסדר תשלום מבוסס מניות או שהם , שינויים

  .באופן אחר, מיטיבים עם העובד
  
  :27כדי ליישם את הדרישות שבסעיף   .43ב
  

על , לדוגמה(אם השינוי גורם להגדלת השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים   )א(
הישות תכלול ,  כשהם נמדדים מייד לפני השינוי ולאחריו,)ידי הקטנת מחיר המימוש

את השווי ההוגן התוספתי שהוענק במדידת הסכום המוכר בגין השירותים שהתקבלו 
השווי ההוגן התוספתי שהוענק הוא ההפרש . תמורת המכשירים ההוניים המוענקים

המכשיר ההוני לבין השווי ההוגן של , בין השווי ההוגן של המכשיר ההוני אחרי ששונה
אם השינוי מתרחש במהלך תקופת . כאשר שניהם נאמדים במועד השינוי, המקורי
השווי ההוגן התוספתי שהוענק ייכלל במדידה של הסכום המוכר בגין , ההבשלה

השירותים שהתקבלו על פני התקופה ממועד השינוי ועד למועד שבו המכשירים 
סס על השווי ההוגן במועד ההענקה בתוספת לסכום המבו, ההוניים ששונו מבשילים

. המוכר על פני יתרת תקופת ההבשלה המקורית, של המכשירים ההוניים המקוריים
השווי ההוגן התוספתי שהוענק מוכר באופן , אם השינוי מתרחש לאחר מועד ההבשלה

או על פני תקופת ההבשלה אם העובד נדרש להשלים תקופה נוספת של שירות , מיידי
  .לאותם מכשירים הוניים ששונו, ללא תנאי, ופך להיות זכאילפני שהוא ה

  
הישות , אם השינוי גורם לגידול במספר המכשירים ההוניים המוענקים, באופן דומה  )ב(

כשהוא נמדד , תכלול את השווי ההוגן של המכשירים ההוניים הנוספים המוענקים
מורת המכשירים במדידה של הסכום המוכר בגין שירותים שהתקבלו ת, במועד השינוי

, לדוגמה. לעיל) א(וזאת באופן עקבי עם הדרישות שבסעיף משנה , ההוניים המוענקים
השווי ההוגן של המכשירים ההוניים , אם השינוי מתרחש במהלך תקופת ההבשלה

הנוספים המוענקים נכלל במדידת הסכום המוכר בגין שירותים שהתקבלו על פני 
, שבו המכשירים ההוניים הנוספים מבשיליםהתקופה ממועד השינוי ועד למועד 

בתוספת לסכום המבוסס על השווי ההוגן במועד ההענקה של המכשירים ההוניים 
  .המוכר על פני יתרת תקופת ההבשלה המקורית, המקוריים המוענקים

  
על , לדוגמה, אם הישות משנה את תנאי ההבשלה בדרך כזו שהיא מיטיבה עם העובד  )ג(

, למעט תנאי שוק(שלה או על ידי שינוי או ביטול תנאי ביצוע ידי צמצום תקופת ההב
על הישות להביא בחשבון את , )לעיל) א(שהשינויים בו מטופלים בהתאם לסעיף משנה 

 .21-19תנאי ההבשלה ששונו ביישום הדרישות שבסעיפים 
  

  13דוגמה 
  רקע

 זכות – דהיינו ,(Phantom Shares) מניות פאנטום 1,000ישות מעניקה לעובד את הזכות לבחור בין 
מותנית בהשלמת תקופת ההענקה .  מניות1,200 לבין  מניות1,000בסכום השווה לשווי של למזומן 

עליו להחזיק בהן שלוש שנים לאחר מועד , אם העובד יבחר בחלופת המניות. שירות בת שלוש שנים
  .ההבשלה

  
מחיר המניה , 3- ו2, 1בתום השנים . ח למניה" ש50 הישות הוא מחיר המניה של, במועד ההענקה

הישות אינה מצפה לשלם דיבידנדים בשלוש השנים .  בהתאמה, ח" ש60-ח ו" ש55, ח" ש52הוא 
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הישות , לאחר שהובאו בחשבון ההשפעות של הגבלות על העברה שלאחר מועד ההבשלה. הבאות
  .ח למניה" ש48-אומדת את השווי ההוגן של חלופת המניות במועד ההענקה ב

  
  :העובד בוחר, 3בתום שנה 

  
  .חלופת מזומן: 1תרחיש 

  
  .חלופת הון עצמי: 2תרחיש 

  
  יישום דרישות

השווי ההוגן של ). ח" שx 48 מניות 1,200(ח " ש57,600השווי ההוגן של חלופת ההון העצמי הוא 
הרכיב  של השווי ההוגן, לפיכך). ח" שx 50 מניות פאנטום 1,000(ח " ש50,000חלופת המזומן הוא 

  ).ח" ש50,000ח פחות " ש57,600(ח " ש7,600ההוני של המכשיר המורכב הוא 
  
  

  :הישות מכירה בסכומים הבאים
  
  

  ח" ש–התחייבות   ח"ש –הון עצמי   ח" ש–הוצאה     שנה
  :רכיב התחייבותי  .1

)1,000 x 52 ח"ש x 1/3(  
  

17,333  
    

17,333  
        :רכיב הוני  
    x 1/3(  2,533  2,533ח " ש7,600(  
          
        :רכיב התחייבותי  .2

  )1,000x55ח" שx2/3(        
  19,333    19,333  ח"ש 17,333פחות   
        :רכיב הוני  
    x 1/3(  2,533  2,533ח " ש7,600(  
          
        :רכיב התחייבותי  .3

  )1,000x60  פחות) ח"ש        
  23,334    23,334  ח"ש 36,666  
        :רכיב הוני  
    x 1/3(  2,534  2,534ח " ש7,600(  

        3תום שנה 
  מזומן בסך: 1תרחיש   

  ח"ש 60,000
      

  )60,000(      שולם  
  0  7,600  67,600   סך הכל– 1תרחיש   
          
        1,200: 2תרחיש   
  )60,000(  60,000    מניות הונפקו  
  0  67,600  67,600   סך הכל– 2תרחיש   
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  %10 - 3 'פתרון שאלה מס
  
  השלכותיו החשבונאיותסיווג הקרקע ו  .א
  

  במועד רכישת הקרקע    )1(  
      
  הסיווג      
 החברה התכוונה להקים על הקרקע בניני 2009 בתחילת שנת  במועד רכישת הקרקע      

  .מגורים למכירה
ראה תקן . כמלאיבמועד רכישתה  לכך מן הראוי היה לסווג את הקרקע בהתאם      

  : מלאי– 2חשבונאות בינלאומי 
  

  6סעיף       
  : הוא נכס(Inventory)מלאי       
  ;המוחזק לצרכי מכירה במהלך העסקים הרגיל  )א(      

  
  המדידה   
  9סעיף       
  ".נטומדד לפי הנמוך בין עלות לבין שנוי מימוש "מלאי       

  
  ההצגה      
  : הצגת דוחות כספיים– 1ראה תקן חשבונאות בינלאומי , המלאי יוצג כנכס שוטף      

  
  66סעיף       
  :ג נכס כנכס שוטף כאשרישות תסוו      
, או מתכוונת למכור או לצרוך אותו,  לממש את הנכס(expects) היא חוזה  )א(      

  ;במהלך המחזור התפעולי הרגיל שלה
  .ח" מיליון ש50הקרקע תוצג איפוא במועד רכישתה לפי העלות בסך         

  
  2009בעת עריכת הדוחות הכספיים של חברה לרבעון השני של שנת     )2(  

  
  הסיווג      

  
החברה החליטה להקפיא את התכניות , לנוכח ההאטה שחלה בביקוש לדירות מגורים      

להקמת בניני מגורים למכירה לשנתיים ולחזור ולדון ביעוד הקרקע לאחר סיום 
  .המשבר

 לסווג את הקרקע בדוחות הכספיים לרבעון לכאורהלנוכח נתונים אלה צריך היה       
 לתקן חשבונאות 30- ו20, 8, 5ראה סעיפים , השקעהן ל" כנדל2009השני של שנת 

 אינו דן – מלאי – 2תקן חשבונאות בינלאומי ,  אולם.ן להשקעה" נדל– 40בינלאומי 
 – 40ן להשקעה ואילו תקן חשבונאות בינלאומי "באפשרות של מעבר ממלאי לנדל

ראה ,  בעת התחלת חכירה תפעולית לצד אחררק מאפשר מעבר כזה –ן להשקעה "נדל
  .ן להשקעה" נדל– 40לתקן חשבונאות בינלאומי ) 3(57סעיף 

  
לפי  2009 במאזן החברה לסוף הרבעון השני של שנת הקרקע תוצגבהכרח , מסיבה זו      

 מיליון 60ח שאינה עולה על שוויה על פי הערכת שמאי שהוא " מיליון ש50 – העלות
  .ח"ש
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  קעהן להש" נדל– 40תקן חשבונאות בינלאומי 

  
  :ומשמעותםמשמשים בתקן זה  המונחיםלהלן   .5

  
  . בדוח על המצב הכספי הוא הסכום בו נכס מוכר )Carrying amount(ערך בספרים 

היא סכום המזומנים או שווי המזומנים ששולם או השווי ההוגן של תמורה  )Cost(עלות 
הסכום , תאיםכאשר מ, או, אחרת שניתנה על מנת לרכוש נכס בעת רכישתו או הקמתו

שיוחס לנכס זה כאשר הוכר לראשונה בהתאם לדרישות הספציפיות של תקני דיווח כספי 
  . תשלום מבוסס מניות 2לדוגמה תקן דיווח כספי בינלאומי , בינלאומיים אחרים

  
מוכר בין להחליף נכס בין קונה מרצון להיה בו ניתן ש הוא הסכום Fair value)(שווי הוגן 

  .בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים, בצורה מושכלתהפועלים , מרצון
  

 או - ממבנה או חלק - מבנהקרקע או (ן " הוא נדלInvestment property)(ן להשקעה "נדל
 הכנסות על מנת להניב) על ידי הבעלים או על ידי חוכר בחכירה מימונית(המוחזק ) שניהם

  :ושלא לצורך, הםאו שניהונית שכירות או לשם עליית ערך 
  
 או; ספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיותהשימוש בייצור או   )א(

  
  .מכירה במהלך העסקים הרגיל  )ב(

  
  

 שניתן לייחסוכן כל יציאה , תומחיר רכישאת ן להשקעה שנרכש כוללת "העלות של נדל  .21
  מקצועייםשל יועציםשכר טרחה , דוגמהלכוללת , במישרין שניתן לייחס יציאה .במישרין

  . ועלויות עסקה אחרותן"רכישה של נדלמסי , עבור שירותים משפטיים
 

הושלם  במועד בו הושלמה ההקמה או עלותו היא בהקמה עצמיתן להשקעה "העלות של נדל  .22
, מועד זהב. 16ישות מיישמת את הוראות תקן חשבונאות בינלאומי ,  עד למועד זה.הפיתוח
   ).65 -ו) ה(57פים ראה סעי(חל שקעה ותקן זה ן לה"ן הופך להיות נדל"הנדל

  
  מדידה בעת הכרה

  .עלויות עסקה יכללו במדידה לראשונה זו. ן להשקעה יימדד לראשונה לפי העלות"נדל  .20
  

  מדידה לאחר הכרה
  מדיניות חשבונאית

ישות תבחר במודל השווי ההוגן בסעיפים , 34-א ו32למעט החריגים שנזכרים בסעיפים   .30
 כמדיניותה החשבונאית ותיישם מדיניות זו לגבי כל 56 או במודל העלות בסעיף 55-33
  .ן להשקעה שלה"הנדל
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  באילו נסיבות ניתן יהיה לשנות בעתיד את סיווג הקרקע  .ב
  

   מלאי– 2תקן חשבונאות בינלאומי   
  

  .ן להשקעה" מלאי לרכוש קבוע או לנדלהפיכתאינו דן באפשרות של   
ע כמלאי חייב הכרה בהפסד במקרה של ירידת שווי המימוש נטו מתחת מכאן שסיווג הקרק  

  .לעלות ולא יאפשר הכרה ברווח אלא לאחר מימוש המלאי בפועל
  

  ן להשקעה" נדל– 40תקן חשבונאות בינלאומי   
  

  .ן להשקעה"ן להשקעה או לנדל"התקן מאפשר העברות מנדל  
  

  :57ראה סעיף   
  

קיים שינוי , ורק כאשר, ן להשקעה יבוצעו כאשר"נדלן להשקעה או מ"העברות לנדל   .57  
  :הנתמך בראיות הבאות, בשימוש

  
ן "ן להשקעה לנדל"לגבי העברה מנדל,  התחלת שימוש על ידי הבעלים  )א(      

  ;בשימוש הבאים
  

ן להשקעה "לגבי העברה מנדל, ן"התחלת פיתוח מתוך כוונה למכור את הנדל  )ב(      
  ;למלאי

  
ן "ן בשימוש הבעלים לנדל"לגבי העברה מנדל, על ידי הבעליםסיום שימוש   )ג(      

  ;להשקעה
  

  ;ן להשקעה"לגבי העברה ממלאי לנדל,  תפעולית לצד אחרהתחלת חכירה  )ד(   
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  'בחלק 
  

  
  
  

  %20 - 4 'פתרון שאלה מס
  
  פעולות יומן  .א
  

נתון 
  'מס

  דוח  זכות  חובה    פרטים

  מאזן    1,000,000    מזומן  2
  פעילויות       מתרומותהכנסות    
נ שקיימת " נ–ות מתרומות סהכנ    

   הגבלה באופן קבועלגביהם
    

500,000  
  

  נכסים נטו  250,000    נ שקיימת לגביהם הגבלה באופן זמני"נ    
        תרומת יאשיהו  
            
  מאזן    250,000    פקדון  2

  מאזן  250,000    מזומן    
הרבית לפרסים ;  פקדון–תרומת יאשיהו   

  דנטיםלסטו
      

            
  מאזן    30,000    פקדון  2

            
  נ שקיימת לגביהם הגבלה "נ, הכנסות מימון  

  באופן זמני
    

30,000  
  

  נכסים נטו
  מאזן    2,500,000  נכס היסטורי  3

  מאזן  500,000    מזומן    
        -הכנסות מתרומות     
        נ שלא קיימת לגביהם הגבלה"נ    
  נכסים נטו  2,000,000    ששימשו לרכוש קבוע    
        רכישת מצבת מישע  
          
     לשימוש לפעילויות–נ שלא קיימת לגביהם הגבלה "נ  

500,000  
    

  נכסים נטו
נ שלא קיימת לגביהם הגבלה ששימשו לרכוש "נ  

  קבוע
  

  
  

500,000  
  

  נכסים נטו
        רכישת מצבת מישע  
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  :5לתקן חשבונאות מספר ) ג(21ראה סעיף 
  

אשר השימוש בתועלת הכלכלית , גבי יצירות אמנות או נכסים היסטורייםאין לרשום פחת ל
כך שתקופת חייהם השימושיים ארוכה , הוא איטי, או בפוטנציאל השירות שבהם, הטמונה בהם

  .במידה יוצאת מן הכלל
  

נתון 
  'מס

  דוח  זכות  חובה    פרטים

            
  מאזן    250,000    מזומן  4

 נ שקיימת" נ–הכנסות מתרומות     
  לגביהם הגבלה באופן זמני

  
  

  
250,000  

  
  נכסים נטו

        תרומת חזקיהו  
          
 לשימוש –נ שלא קיימת לגביהם הגבלה "נ  

  פעילויות
  

250,000  
    

  נכסים נטו
  נכסים נטו  250,000    נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה באופן זמני  
        תרומת חזקיהו  
          
  פעילויות    100,000  אחרות הוצאות ישירות  .5

  מאזן  100,000    מזומן  
        הקמת אגודת ידידים  
          
        :5 לתקן חשבונאות מספר 53סעיף   
        ;למען הסר ספק אין לאחד  
  .ר המדווח"ר אחר אשר יש לו שליטה או שליטה מעשית במלכ"מלכ  )1(  

ידים המנוהלת הלכה למעשה על ידי יח" אגודת ידידים"ר אחר שהוא בבחינת "מלכ  )2(
  .ר המדווח ואינם ממונים מטעמו"אשר רובם אינם מנהלים את המלכ

          
  מאזן    60,000  ציוד חפירה  .6

        נ שלא קיימת" נ–הכנסות מתרומות   
  נכסים נטו  60,000     ששימשו לרכוש קבוע–לגביהם הגבלה   
        תרומה של חברת יהורם  
  פעילויות    50,000  תוהוצאות יריעות מתכל  .6

  פעילויות  50,000    מתכלות יריעות –כנסות מתרומות ה  
        5לתקן חשבונאות מספר ) 3)(ב(24ראה סעיף   
        תרומה של חברת יהורם  
  מאזן    60,000  נכסים נטו שנתקבלו לשם העברתם לאחרים  .6

  מאזן  60,000    נכסים נטו שנתקבלו לשם העברתם לאחרים  
        תרומה של חברת יהורם  
  פעילויות    6,000  פחתהוצאות   .6

  מאזן  6,000    פחת שנצבר  
  /128 x %15 x /21 x 120,000        
נ שלא קיימת לגביהם הגבלה ששימשו לרכוש "נ  .6

  קבוע
  

6,000  
    

  נכסים נטו
  נכסים נטו  6,000    נ שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילויות"נ  
        כיסוי הוצאות פחת  
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  .  לעיל5ראה ,  אגודת הידידים אינה מתאחדתאין רישום באשר  .7
ח המהווה מחצית ההשקעה בחברה " ש250,000אין צורך בפעולת יומן מאחר הסכום של   .8

חד כמחצית מסכום המזומנים של החברה בשליטה ובשליטה משותפת יכלל במאזן המא
  .משותפת

          
  פעילויות    15,000  הוצאות מלגות  .9

  פעילויות  15,000    וחררו מנכסים נטו שהוגבלומים שש סכו–הכנסות   
        מלגה לעתליה  
        נ שקיימת לגביהם הגבלה"סכומים ששוחררו מנ  .9

  נכסים נטו    15,000  באופן זמני  
  מאזן  15,000    פקדון        
        מלגה לעתליה  
  פעילויות    200,000  עלות עבודות חפירות  .10
  מאזן  200,000    מזומן        
        ידוחפירות מג  
  פעילויות    40,000  הוצאות עובדים זרים  .10
  פעילויות  40,000    הכנסות מתרומות  
        חפירות מגידו  
          
אין לרשום הכנסות והוצאות בגין עבודת בני הנוער מאחר ועבודתם אינה בעלת ערך כספי   

  .יותומאחר ועבודתם אינה דורשת מיומנות ומומחיות מקצוע) ח בלבד" ש1,000(מהותי 
  :5 לתקן חשבונאות מספר 7ראה סעיף 

  
  

  שירותים שהתקבלו ללא תמורה
  
  : יבוא42במקום סעיף   .א  .7

ר הבוחר לכלול בדוחות הכספיים שלו שירותים שהתקבלו על ידו ללא תמורה "מלכ    
בהתאם לכללים המקובלים להבחנה בין , או כנכסים(הן כהכנסות והן כהוצאות 

רשאי לעשות כן בהתקיים שלושת ,  פי השווי הנאות שלהםעל, )הוצאות לבין נכסים
  :התנאים הבאים

  
ביחס להיקף , אותם השירותים הם בעלי ערך כספי מהותי על בסיס כולל  .1    

  .ר"הפעילות של המלכ
  .ברמת מהימנות סבירה, ניתן להעריך את שווים הנאות של אותם השירותים  .2    
ושלולא היו , נות ומומחיות מקצועיים מהימהדורשיםהשירותים הם מהסוג   .3    

  .ר נאלץ לרכשם בתמורה"מתקבלים היה המלכ
  

  : יבוא43במקום סעיף   .ב  
, ר שבחר שלא לכלול בדוחות הכספיים שלו שירותים שהתקבלו ללא תמורה"מלכ    

כי לא ניתן בדוחות הכספיים ביטוי לשירותים , יציין בביאורים לדוחות הכספיים
  .שהתקבלו ללא תמורה
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נתון 
  'מס

  דוח  זכות  חובה  פרטים

            
 שקיימת לגביהם נ"מנסכומים ששוחררו   .10

  הגבלה באופן זמני
  

200,000  
    

  נכסים נטו
נ שקיימת " סכומים ששוחררו מנ–הכנסות   

  לגביהם הגבלה באופן זמני
    

200,000  
  

  פעילויות
        חפירות מגידו  
  מאזן    400,000    מזומן  .11
  מאזן  360,000    קטואריתהתחייבות א    
נ שקיימת " נ–הכנסות מתרומות     

  לגביהם הגבלה באופן זמני
  

  
  

40,0000  
  

  נכסים נטו
        10,000x12x3 –תרומת אמציה     

  מאזן    20,000  התחייבות אקטוארית  .11+3
  מאזן  20,000    מזומן    
        10,000x2 –תשלום לאמציה   

  זןמא    340,000  התחייבות אקטוארית  11+13
  נכסים נטו  340,000    נ שקיימת לגביהם הגבלה באופן זמני"נ  
        מותו של אמציה  
            

  מאזן    300,000   עירית ירושלים–חייבים   12+4
  פעילויות  150,000    הכנסות מהקצבות    
  פעילויות  150,000    )תוקורהקבלת מ(הכנסות מתרומות     
        הקצבה של עירית ירושלים  
  פעילויות    250,000  סברה וגיוסהוצאות ה  .14
  פעילויות    300,000  ודות חוץבעלות ע  
  מאזן  550,000    מזומן    
        2006הוצאות בשנת   
  מאזן    180,000  מזומן  .15
  פעילויות    450,000  עלות מתן השירותים  
  פעילויות    75,000  הוצאות מכירה ושיווק  
  פעילויות    45,000  ל"הוצאות מנכ  
  פעילויות  750,000    םן שירותיהכנסות ממת  
         מהפעילות של החברה בשליטה משותפת%50  
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  דוח מאוחד על הפעילויות ) 1. (ב
  

      :מחזור הפעילויות
  )1(  740,000  תרומות  
  )2(  150,000  הקצבות  
  )3(  215,000  סכומים ששוחררו מנכסים נטו  
  )4(  750,000  הכנסות ממתן שירותים  

  1,855,000    
      

      :עלות הפעילויות
  )5(  40,000  שכר עבודה  
  )6(  500,000  עלות עבודות חוץ  
  )7(  50,000  תו יריעות מתכל–שימוש בחומרים   
  )8(  15,000  מלגות  
  )9(  6,000  פחת  
  )10(  100,000  הוצאות ישירות אחרות  
  )11(  450,000  עלות מתן שירותים  

  1,161,000    
      

    694,000  ויותהכנסות נטו מפעיל
  )12(  45,000  הוצאות הנהלה וכלליות

  )13(  250,000  הוצאות הסברה וגיוס חברים
  )14(  75,000  הוצאות המכירה והשיווק

    324,000  הכנסות נטו לשנה
  

  סכום  'פעולת יומן מס  
  500,000  הכנסות מתרומות  .2  )1(

  50,000  ציוד חפירה  .6  
  40,000  חפירות מגידו  .10  
  150,000  תרומות  12+4  
      740,000  
        

  150,000  הקצבות  12+4  )2(
  15,000  מלגות  9  )3(

  200,000  חפירות מגידו  10  
      215,000  

  750,000  הכנסות ממתן שירותים  15  )4(
  40,000  שכר עובדים זרים  10  )5(
  200,000  חפירותעלות עבודות   10  )6(

  300,000  עלות עבודות חוץ  14  
      000,500  

  50,000  תויריעות מתכל  6  )7(
  15,000  מלגות  9  )8(
  6,000  פחת  6  )9(
  100,000  םאגודת ידידי  5  )10(
  450,000  עלות מתן השירותים  15  )11(
  45,000  ל"נכמהוצאות   15  )12(
  250,000  הוצאות הסברה וגיוס  14  )13(
  75,000  הוצאות מכירה ושיווק  15  )14(
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   בנכסים נטוהשינוייםדוח מאוחד על )  2. (ב
  
נכסים נטו שלא קיימת   

  לגביהם הגבלה
נכסים נטו שקיימת לגביהם 

  הגבלה
  

לשימוש   
  לפעילויות

  סך הכל  באופן קבוע  באופן זמני  לרכוש קבוע

            1.1.06- ליתרה
תוספות במהלך 

  :השנה
          

  2,850,000  )17 (250,000  )16 (540,000  )15(2,060,000    תרומות
  30,000    )18  (30,000       מימוןהכנסות

התאמת קרנות 
  אנונה

      
340,000) 19(  

    
340,000  

הכנסות נטו 
  לשנה

  
324,000) 20(  

        
324,000  

גריעות במהלך 
  :שנהה

          

סכומים 
ששוחררו 

  מנכסים שהוגבלו

      
  
)215,000)(21(  

    
  
)215,000(  

סכומים שיועדו 
לרכישת רכוש 

  קבוע

  
  
)500,000(  

  
  

500,000) 22(  

      
  
-  

סכומים שהועברו 
לכיסוי הוצאות 

  פחת

  
  

6,000  

  
  
)6,000) (23(  

      
  
-  

סכומים שיועדו 
על ידי מוסדות 

  ר"המלכ

  
  
)250,000)(24(  

  
  

_________  

  
  

250,000 )24(  

  
  

__________  

  
  
-                  

  3,329,000  250,000  945,000  2,554,000  )420,000(  31.12.06- ליתרה
  

  סכום  'עולת יומן מספ  
  2,000,000  מצבת מישע  3  )15(

  60,000  חברת יהורם  6  
      2,060,000  

  250,000  תרומת חזקיהו  4  )16(
  250,000  תרומת חזקיהו  4  
  40,000  תרומת אמציה  14  
      540,000  

  250,000  תרומת יאשיהו  2  )17(
  30,000  תרומת רבית  2  )18(
  0340,00  מות אמציה  11+13  )19(
  324,000  ראה דוח מאוחד על הפעילויות    )20(
  )15,000(  תליהעמלגה ל  9  )21(

  )200,000(  חפירות מגידו  10  
      )215,000(  

  500,000  מצבת מישע  3  )22(
  6,000  פחת  6  )23(
  250,000  תרומת יאשיהו  2  )24(
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  מאזן מאוחד  )3.(ב
  

      :נכסים
      :רכוש שוטף
  )25(  210,000  מזומנים

  )26(  265,000  דוןפק
  )27(  300,000  חייבים

  )28(  60,000  נכסים שנתקבלו לשם העברתם לאחרים
    835,000   רכוש שוטףסך
      

      :רכוש קבוע
  )29(  2,560,000  עלות

  )30(  )6,000(  פחת שנצבר
    2,554,000   רכוש קבועסך
    3,389,000   נכסיםסך
      

  :התחייבויות
  :התחייבויות שוטפות

    

  )31(  60,000  סים שנתקבלו לשם העברתם לאחריםנכ
      

      :נכסים נטו
      :נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה

    )420,000(  לשימוש לפעילויות
    2,554,000  לרכוש קבוע

  2,134,000    
      

      :נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
    945,000  באופן זמני
    250,000  באופן קבוע

  1,195,000    
    3,329,000   נכסים נטוסך
    3,389,000   התחייבויות ונכסים נטוסך
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  סכום  'פעולת יומן מס  
  1,000,000  תרומות יאשיהו  2  )25(

  )250,000(  פקדון  2  
  )500,000(  מצבת מישע  3  
  250,000  תרומת חזקיהו  4  
  )100,000(  אגודת ידידים  5  
  )200,000(  חפירות מגידו  10  
  400,000  ציהתרומת אמ  11  
  )20,000(  תשלום לאמציה  11-13  
  )550,000(  הסברה ועבודות חוץ  14  
  180,000  חברה משותפת  15  
      210,000  

  250,000  פקדון יאשיהו  2  )26(
  30,000  רבית פקדון  2  
  )15,000(  מלגה לעתליה  9  
      265,000  
        

  300,000  עירית ירושלים  12-4  )27(
        

  60,000  יהורםחברת   6  )28(
        

  2,500,000  מצבת מישע  3  )29(
  60,000  ציוד חפירה  6  
      2,560,000  
        

  )6,000(  פחת שנצבר  6  )30(
        

  )60,000(  חברת יהורם  6  )31(
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  %20 - 5 'פתרון שאלה מס
  
  
  יתרות מסים נדחים  .א
  

  חישוב עזר  31.12.07  31.12.08  תקן חשבונאות  פרטים
  IAS 16 )263,438(  )201,600(  1  רכוש קבוע

  IFRS 2 12,750  9,200  2  ל"כתבי אופציה למנכ
  IAS 23 )27,000(    3  היוון עלויות אשראי

  SIC 15  72,000    4  חכירה
  IAS 2 44,122  15,087  5   באשראימלאי

  6  177,313  _______   הפסד מועבר
   )166,566(       - " -         
  

   רכוש קבוע– 1חישוב עזר 
31.12.07  

  
מערכת     קו יצור    

  מיחשוב
  סך הכל

            בספרים
  3,000,000  300,000  )30%(  2,100,000  )70%(  1.1.06עלות 

    25%    10%    שעור פחת שנתי
    50%    80%  %-ב  31.12.07-יתרה מופחתת ב

  2,130,000  450,000    1,680,000  ח"בש  
            

            לצרכי מס
      25%      שעור פחת שנתי כולל

            31.12.07-יתרה מופחתת ב
      50%    %-ב  
  1,500,000        ח"בש  
            

  630,000          הפרש זמני
          32%  שעור המס

  201,600          התחייבות למסים נדחים
            

31.12.08            
            בספרים

            31.12.08-יתרה מופחתת ב
  %50 – 7581.% = %31.25  /  %80 - %7.5 = %72.5    %-ב  
            
  1,803,750  281,250    1,522,500  ח"בש  
            

            לצרכי מס
      25%    %-ב  31.12.08-יתרה מופחתת ב

  750,000        ח"בש  
            

  1,053,750          הפרש זמני
          25%  שעור המס 

  263,438          התחייבות למסים נדחים
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  :הסבר

  :43-45 סעיפים IAS 16 ראה .הרכוש הקבוע מופחת לפי שיטת הרכיבים  .א
  

  פחת
  

יש להפחית בנפרד כל חלק של רכוש קבוע עם עלות שהיא משמעותית ביחס לסך העלות   .43
  .של הפריט

  
 יכול להיות אורך חיים שימושיים ושיטת פחת שזהים לחלק משמעותי של פריט רכוש קבוע   .45

ניתן לקבץ . ל אותו פריט משמעותי אחר שלאורך החיים השימושיים ולשיטת הפחת של חלק
  .חלקים כאלה לצורך קביעת הוצאות פחת

  
בהתאם לכך זקיפת הפחת .  דירקטוריון החברה החליט על מכירת קו היצור30.9.08-ב  .ב

 סעיפים  IFRS 5ראה . תופסק באותו מועד וקו היצור יהפוך לנכס לא שוטף המוחזק למכירה
  .25- ו6-7-8

  
  

  כמוחזקים למכירה) ו של קבוצות מימושא(סיווג של נכסים לא שוטפים 
  
כמוחזק למכירה אם הערך בספרים שלו )  מימושאו קבוצת(ישות תסווג נכס לא שוטף   .6

  .יושב בעיקר באמצעות עסקת מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך
  
חייב להיות זמין למכירה מיידית במצבו ) או קבוצת המימוש(הנכס , כדי שמצב זה יתקיים  .7

או של קבוצות (בכפיפות רק לתנאים שהם רגילים ומקובלים במכירות של נכסים , הנוכחי
  .(Highly Probable)כאלה והמכירה שלו חייבת להיות צפויה ברמה גבוהה ) מימוש

  
הדרג המתאים של ההנהלה חייב להיות מחויב , כדי שהמכירה תהיה צפויה ברמה גבוהה  .8

 (Active Programme)ותכנית פעילה , )קבוצת המימושאו את (למכור את הנכס  (plan)לתכנון 
או (הנכס , יתר על כן. (Initiated) קונה ולהשלמת התכנון למכור את הנכס החלה לאיתור

 מכירה במחיר שהוא סביר ביחס לצורךחייב להיות משווק באופן פעיל ) קבוצת המימוש
 שתוך שנה אחת ממועד (Expected)צריך שיהיה חזוי , נוסף לכך. לשווי ההוגן הנוכחי שלו

וצריך , 9למעט כפי שמותר בסעיף , המכירה תהיה כשירה להכרה כמכירה שהושלמה, הסיווג
שפעולות שנדרשות להשלמת התכנון יצביעו על כך שאין זה סביר שיעשו שינויים 

  .משמעותיים לתכנון או שהתכנון יבוטל
  

ף כאשר הוא מסווג כמוחזק למכירה או של נכס לא שוט) או בהפחתה(ישות לא תכיר בפחת   .25
ריבית והוצאות אחרות שניתן . כאשר הוא חלק מקבוצת מימוש שמסווגת כמוחזקת למכירה

  .לייחסן להתחייבויות של קבוצת מימוש המסווגת כמוחזקת למכירה יוסיפו להיות מוכרות
  

  ).וך ההפרש הזמנימועד היפ(לצרכי מס קו הייצור יוסיף להיות מופחת עד מועד המכירה בפועל 
  . מס חברות רגילשעוריש ליצור התחייבות למסים נדחים לפי שעור מס רווח הון ולא לפי 
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  ל" כתבי אופציה למנכ– 2חישוב עזר 
  

  21.12.08  31.12.07  
  0  0  הערך בספרים
  )א  (28,750  )ב  (42,500  בסיס המס
  )28,750(  )42,500(  הפרש זמני
  %32  %30  שעור המס
  9,200  12,750  ם נדחיםנכס מסי

  
  15 – 38 (x 5,000  (x  1/4  =  28,750  )א(

  
  32-15  (x  5,000  (x 2/4  =  42,500  )ב(

  
  :הסבר

  
31.12.07        

  x 1/4 x 23 x 5,000 32%    9,200  לחובת נכס מסים נדחים
    8,000     מסים נדחים– ה"  לזכות רו

  x 1/4 x 3 x 5,000 32%  1,200      לזכות הון עצמי
        

31.12.08        
  12,750 – 9,200    3,550   מסים נדחיםנכסלחובת 

      1,200  לחובת הון עצמי
        

    4,750     מסים  נדחים – ה"לזכות רו
        :הסבר

  ). 20( מההוצאה החשבונאית גבוהה) 38-15 = 23( החזויה לצרכי מס  ההטבה  31.12.07-ב
  .ייזקף להון עצמי) 23-20=3(הפער 

  ). 20( מההוצאה החשבונאית נמוכה) 15-32 = 17( ההטבה החזויה לצרכי מס 12.08.31-ב
  .יחוייב להון העצמי) 20-17=3(הפער 

  
  

   היוון עלויות אשראי– 3חישוב עזר 
  31.12.08  

   *1,890,000  הערך בספרים
  1,800,000  בסיס המס
  90,000  הפרש זמני
  %30  שעור המס

  )000,27(  התחייבות למסים נדחים
    
    :כדלקמן* 

  1,800,000  הבניהעלויות 
    ** 90,000  עלויות אשראי שהוונו

  1,890,000  
    :כדלקמן** 

    :עלויות אשראי בגין
   x 4 x  175,000$ 9% = 63,000  ח"הלוואה דולרית בש

  ח" שx 300,000 %9 =  27,000  הלוואה שקלית
  90,000  
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  :הסבר
  
המשך כשלוש שנים ועל כן המפעל החדש הוא נכס כשיר הקמת המפעל החדש חזויה ל  .א

  .IAS 23  - ל5כמשמעותו בסעיף 
  
 במידה שהם רקניתנים להיוון )  דולר175,000(הפרשי השער בגין ההלוואה במטבע חוץ   .ב

  .IAS 23-ל) ה(6ראה סעיף , נחשבים כתיאום לעלויות הרבית
  
  .שהן נחשבות כתיאום לעלויות ריביתבמידה , הפרשי שער הנובעים מאשראי במטבע חוץ  )ה(

  
 מועד הפרעון והבטחונות להלוואה מבחינת וההלוואה השקלית היא בתנאים זהים מאחר

 לצורך החישוב של תקרת benchmark- ההלוואה השקלית ישמש כשעור הרבית בגין, הדולרית
  :2008 מינואר Ifric Update-  ו  IAS 23- ל11ראה סעיף . ההיוון

 
 לזהות קשר ישיר בין אשראי מסוים לבין נכס כשיר ולקבוע את האשראי שיהיה קשהיתכן   .11

כאשר פעילות המימון של , לדוגמה, קושי זה מתעורר. שאחרת היה ניתן להימנע מקבלתו
קשיים עלולים להתעורר גם כאשר קבוצה .  באופן מרכזי(co-ordinated)ישות מתואמת 

ומלווה את , לוות כספים בשיעורי ריבית שוניםמשתמשת במגוון של מכשירי חוב כדי ל
סיבוכים נוספים נגרמים על ידי .  בסיסים שונים לישויות אחרות בקבוצההכספים הללו לפי

כאשר הקבוצה פועלת , שימוש בהלוואות שנקובות במטבעות חוץ או צמודות אליהם
קביעת , אה מכךכתוצ. וכן כתוצאה מתנודות בשערי חליפין, אינפלציוניות-בכלכלות היפר

היא קשה ונדרשת , הסכום של עלויות האשראי שניתן לייחס במישרין לרכישה של נכס כשיר
  .הפעלה של שיקול דעת

  
  

IAS 23 Borrowing Costs (as revised in 2007) – Foreign exchange and capitalisable 
borrowing costs 

 
The IFRIC received a request for guidance on which foreign exchange differences may be regarded as 
adjustments to interest costs for the purpose of applying IAS 23. IAS 23 states that 'Borrowing costs 
may include… exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are 
regarded as an adjustment to interest costs' (emphasis added). The request asked for guidance both on 
the treatment of foreign exchange gains and losses and on the treatment of any derivatives used to hedge 
such foreign exchange exposures. 
The IFRIC noted that the principle set out in paragraph 8 of IAS 23 states 'an entity shall capitalise 
borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a 
qualifying asset as part of the cost of that asset.' The IFRIC also noted that paragraph 11 states 'the 
determination of the amount of borrowing costs that are directly attributable to the acquisition of a 
qualifying asset is difficult and the exercise of judgment is required'. 
Consequently, how an entity applies IAS 23 to foreign currency borrowings is a matter of accounting 
policy requiring the exercise of judgment. IAS 1 Presentation of Financial Statements requires clear 
disclosure of significant accounting policies and judgments that are relevant to an understanding of the 
financial statements. 
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  :עלויות אשראי בגין ההלוואה הדולרית
  

   x 175,000$)  4.40 – 4.00 =  (70,000  הפרשי שער
    x 4.40 x 175,000$ %2 =  15,400  רבית

  85,400  
    

   x 175,000$ 4.00- מ9% –הפער בין תקרת ההיוון 
  :לבין סך עלויות האשראי ייזקף לדוח רווח והפסד

    :סך עלות האשראי
  85,400    בגין ההלוואה הדולרית
  27,000    בגין ההלוואה השקלית

  112,400  
  90,000  החלק שיהוון

  22,400   שתיזקף כהוצאה– היתרה
    
  x 175,000 4.40 + 300,000 = 1,070,000סכום ההלוואות     .3

  .נמוך מסכום ההשקעה בהקמת המפעל החדש  
  
  

  רה חכי– 4חישוב עזר 
  
  31.12.08  

  )*240,000(  הערך בספרים
             0    בסיס המס
  )240,000(  הפרש זמני
  %30  שעור המס

  00027,  נכס מסים נדחים
  
  כדלקמן* 

  :דמי שכירות
   x 300,000 2   = 600,000     בשנתיים הראשונות

  x 200,000 3  =  000600,     בשלוש השנים הבאות
  1,200,000       סך הכל  
    

  x  1,200,000 51/  =  240,000מוצע דמי שכירות לשנה  מ
מהנכס החכירה יוכרו כהוצאות לפי שיטת הקו הישר מאחר שההטבה הכלכלית /דמי השכירות

  .החכירה/זהה לאורך כל תקופת השכירות
  

  SIC Interpretations 15 Operating Leases – Incentives  - ל5- ו4ראה סעיפים 
4. The lessor shall recognize the aggregate cost of incentives as a reduction of rental income over 

the lease term, on a straight-line basis unless another systematic basis is representative of the time 
pattern over which the benefit of the leased asset is diminished. 

 
5. The lessee shall recognize the aggregate benefit of incentives as a reduction of rental expense 

over the lease term, on a straight-line basis unless another systematic basis is representative of the 
time pattern of the lessee's benefit from the use of the leased asset. 
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   מלאי באשראי– 5חישוב עזר 
  

  31.12.08  31.12.07  
  )*47,148(  ***)147,074(  הערך בספרים
               0             0  בסיס המס
  )47,148(  )147,074(  הפרש זמני
  %32  %30  שעור המס

      
  15,087  44,122  התחייבות למסים נדחים

      
  
  :כדלקמן* 
  

1,200,000  -  PV  
0.5  -  n 

8.01%**  -  i 
1,247,148  =  FV 

  
47,148  = 1,200,000 – 1,247,148  

  
  :כדלקמן** 

  
1,200,000  -  PV  
2  -  n  
1,400,000  -  FV 

%8.01  -  i 
  

  :כדלקמן*** 
  

1,200,000  -  PV  
1.5  -  n 
8.01%  -  i 
1,347,074  -  FV 

  
  

147,074    =1,200,000 – 1,347,074  
  

  הסבר
  :  מלאיIAS 2- ל18ראה סעיף 

 
, ההסדר בפועל כולל מרכיב מימוןכאשר . ישות יכולה לרכוש מלאי בתנאי סילוק נדחים  .18

, לדוגמה הפרש בין מחיר הרכישה בתנאי אשראי רגילים לבין הסכום ששולם, אותו מרכיב
  .מוכר כהוצאת רבית במשך תקופת המימון

  
   הפסד מועבר– 6חישוב עזר 

  
  : ממנו נוצר נכס מסים נדחים70%ח שבגין " ש791,576 הפסד מועבר בסך  קיימת יתרת31.12.07-ב
  

177,313  =  %32 x %70 x 791,576  
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  2008מסים על הכנסה בדוח רווח והפסד לשנת   .ב
  
  2008חישוב הכנסה חייבת לשנת מס   .1
  

   נתון950,000    רווח חשבונאי לפני מס
      :נוסף

  - 1חשוב עזר     326,250  פחת רכוש קבוע
      1,803,750 – 2,130,000  

  -2חישוב עזר     25,000  ל"כתבי אופציה למנכ
      1/4 x 20 x 5,000  

  3חישוב עזר     )90,000(  עלויות אשראי
  4חישוב עזר     240,000  דמי שכירות

  5חישוב עזר     99,926  מלאי שנרכש באשראי
      47,148 – 147,074  

  נתון        36,000  כיבודים
  נתון        30,000  תרומות

    667,176  
    1,617,176  
      

  1חישוב עזר     750,000     פחת לצרכי מס– פחות
    867,176  

  נתון  791,576    קיזוז הפסד מועבר
  75,600    הכנסה חייבת

  
  חישוב המסים השוטפים  .2
  

  %32               שעור המס  
  

    x 75,600 32% = 24,192       סכום המס  
    x 30,000 %35 = 10,500     קיזוז בגין תרומות  
           13,692  

  
  חישוב המסים הנדחים  .3
  
  יתרת סגירה  1  9  9  8  יתרת פתיחה  

  31.12.98  הון עצמי  רווח והפסד  1.1.98  פרטים
  )263,438(    )61,838(  )201,600(  רכוש קבוע

  12,750  )1,200(  4,750  9,200  ל"כתבי אופציה למנכ
  )27,000(    )27,000(    היוון עלויות אשראי

  72,000    72,000    חכירה
  44,122    29,035  15,087  מלאי

  _______  _______  )177,313(  177,313  הפסד מועבר
  --  " --  )160,366(  )1,200(  )161,566(  
  

  מסים על ההכנסה בדוח רווח והפסד
  2008לשנת 

  13,692    מסים שוטפים
  160,366     מסים נדחים

        174,058  
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  2008אורטי לבין המס בפועל לשנת התאמה בין המס התי  .ג
  

    950,000  הרווח לפני מסים על הכנס
    %32  שעור המס

    304,000  המס התיאורטי
  x 36,000 32%  11,520  )כיבודים(הוצאות לא מוכרות 

  x 30,000) 32% - 35%(  )900(  )תרומות(הוצאות מוכרות בשעור מס שונה 
  x 30% x 791,576 32%  )75,991(  הפסד מועבר שלא נוצרו בגינו מסים נדחים

  x) 29-17 (x 2/4 x 5,000 32%  2,400  ל"כתבי אופציה למנכ
    )*66,971(  יתרת מסים נדחים/שינוי בשיעור המס בגין

  ראה  174,058  המס בפועל
      
      
      :כדלקמן*

  )263,348(  רכוש קבוע
  

)73,763(  ) =25% - 32% (x  
25%  

        
  12,750  ל"כתבי אופציה למנכ

  
850  ) =30% - 32% (x  

30%  
        

  )27,000(  עלויות אשראי
  

)1,800(  ) =30% - 32% (x  
30%  

        
  72,000  חכירה

  
4,800  ) =30% - 32% (x  

30%  
        

  x  44,122) 32% - 30%= (  2,942  מלאי
      30%  
  )66,971(      
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  %6 - 6 'פתרון שאלה מס
  
  

  צל המנפיקהטיפול החשבונאי א
  במועד ההנפקה

  
  

  פעילות ממון
  הנפקת אגרות חוב

  
38,554  

    
    במהלך החיים של אגרות החוב

   10%(ח " ש10,000דוח רווח והפסד בסעיף הוצאות המימון תירשם הוצאה בסכום ההפרש בין ב
ולל כיון בסכום כי הנ בפועל את הפחתתמייצגסכום זה .  מיתרת אגרות החוב10%לבין ) 100,000-מ

  . שנים10ח על פני תקופה של " ש61,446של 
בדוח תזרימי המזומנים סכום זה ייכלל בסכום הרווח או הפסד לשנה שהוא נקודת המוצא לחישוב 

 והוא יותאם במסגרת הוצאות והכנסות שאינן כרוכות מפעילות השוטפתתזרים המזומנים 
  .בתזרים המזומנים

  
  במועד הפדיון

  

    פעילות מימון
  38,554  ן אגרות חובפדיו

    
    פעילות שוטפת
  61,446  רבית ששולמה

    
    :או לחלופין

    :פעילות מימון
  38,554  פדיון אגרות חוב
  61,446  רבית ששולמה

  100,000  
    

    .33- ו32, 31  סעיפים  IAS7 –ראה 
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  המשקיעהטיפול אצל 
  במועד ההנפקה

  
  פעילות השקעה 

  
  38,554  רכישת אגרות חוב

    
    במהלך החיים של אגרות החוב

  ח"ש 10,000בדוח רווח והפסד בסעיף הכנסות מימון תירשם הכנסה בסכום ההפרש בין 
סכום זה מייצג בפועל את  . מיתרת אגרות החוב בתום כל שנה10%לבין ) ח" ש100,000- מ10%(

  . שנים10ח על פני תקופה של " ש61,446הפחתת הפרמיה בסכום כולל של 
זרימי המזומנים סכום זה ייכלל בסכום הרווח או ההפסד לשנה שהוא נקודת המוצא בדוח ת

  והוא יותאם במסגרת הוצאות והכנסות שאינן מפעילות השוטפתלחישוב תזרים המזומנים 
  .כרוכות בתזרים מזומנים

  
  במועד הפדיון

  
  38,554  ח" פדיון אג- פעילות השקעה 

    
    פעילות שוטפת
  61,446  רבית שנתקבלה

    
    :או לחלופין

    :פעילות השקעה
  38,554  פדיון אגרות חוב
  61,446  רבית שנתקבלה

  100,000  
  .33- ו32, 31  סעיפים -   IAS 7ראה 

  
   דוח על תזרימי מזומנים– 7תקן חשבונאות בינלאומי 

  
  ריבית ודיבידנדים

ריבית ומדיבידנדים שנתקבלו לתזרימי מזומנים מ, לגבי כל אחד מהם בנפרד, יינתן גילוי  .31
כפעילות , עילות שוטפתכל אחד מהם יסווג באופן עקבי מתקופה לתקופה כפ. או ששולמו

  .השקעה או כפעילות מימון
  

בדוח על תזרימי המזומנים ניתן גילוי לסכום הכולל של ריבית ששולמה במהלך תקופה בין   .32
 23תאם לתקן חשבונאות בינלאומי אם הוכרה כהוצאה ברווח או הפסד ובין אם הוונה בה

  .עלויות אשראי
  

כתזרימי , בדרך כלל, במוסד פיננסי ריבית ששולמה וריבית ודיבידנדים שנתקבלו מסווגים  .33
אין הסכמה לגבי הסיווג של תזרימי מזומנים אלה , אולם. מזומנים מפעילויות שוטפות

ו ניתנים לסיווג כתזרימי ריבית ששולמה וריבית ודיבידנדים שנתקבל. בישויות אחרות
, לחלופין. שהם מובאים בחשבון בקביעת רווח או הפסדמשום , מזומנים מפעילויות שוטפות

 ודיבידנדים שנתקבלו ניתנים לסיווג כתזרימי מזומנים ממימון ריבית ששולמה וריבית
משום שהם עלויות להשגת מקורות מימון או , ותזרימי מזומנים מהשקעה בהתאמה

  .ל השקעותתשואות ע
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  %4 - 7 'פתרון שאלה מס
  

משום כך עלויות . המטוס הוא נכס כשיר מאחר ובנייתו מצריכה פרק זמן משמעותי עד השלמתו
  .נושאת בהן טעונות היוון' האשראי שחברה א

 נושאת בעלויות אשראי בגין המטוס הראשון ממועד תשלום המקדמה הממומנת על ידי 'חברה א
  .אשראי מבנק

מיד לאחר , ויות האשראי מתחיל כשהיצרן מתחיל בתכנון היצור של המטוס הראשוןהיוון על
על כן עלויות האשראי בגין המטוס הראשון טעונות היוון מחודש מרס , חתימת הסכם הרכישה

2008.  
עליות האשראי המתייחסות לשלושת המטוסים האחרים תיזקפנה לרווח והפסד עד תחילת תהליך 

  .יםהיצור של אותם המטוס
  

  : עלויות אשראי– 23 תקן חשבונאות בינלאומי –ראה 
  

  :סעיפים
  . כשיר ועלויות אשראיסהגדרת נכ  .5
  .הכרה  .8

  .אשראי ספציפי  .12
  ).ג) (ב) (א(תחילת ההיוון   .17
  .פעילויות הנדרשות לשם הכנת הנכס  .19
  

  5סעיף 
  :בתקן זה נעשה שימוש במונחים הבאים במשמעות המוגדרת

 הן רבית ועלויות אחרות שמתהוות לישות בקשר לקבלת כספים (Borrowing Costs) יעלויות אשרא
(funds)  באשראי נכס ישיר(Qualifying Assets) הוא נכס שנדרש פרק זמן מהותי כדי להכין אותו 

  .לשימוש המיועד שלו או למכירתו
  

  8 סעיף
צור של נכס כשיר ימה או לילהק, יחוס במישרין לרכישהי עלויות אשראי הניתנות לתהווןישות 

  .כחלק מהעלות של אותו נכס
  

  12סעיף 
 את הסכום של עלויות הישות תקבע,  נכס כשירהשגתבמידה שישות לווה כספים במיוחד לצורך 

  ...אשראי הראויות להיוון לפי עלויות אשראי בפועל אשר התהוו בגין אשראי זה במהלך התקופה
  

  17סעיף 
  תחילת ההיוון
מועד תחילת .  להוון עלויות אשראי כחלק מעלותו של נכס כשיר במועד תחילת ההיווןישות תתחיל

  :ההיוון הוא המועד שבו ישות מקיימת לראשונה את כל התנאים הבאים
  
  ;מתהוות להוצאות בגין הנכס  )א(
  וכן; עלויות אשראי מתהוות לה  )ב(
  .עד או למכירתוהיא מבצעת פעילויות הנדרשות לשם הכנת הנכס לשימושו המיו  )ג(
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  19סעיף 

הפעילויות הנדרשות לשם הכנת הנכס לשימושו המיועד או למכירתו כוללות פעילויות נוספות 
הן כוללות עבודה טכנית ומנהלתית שקודמות לתחילת ההקמה . מעבר להקמה הפיזית של הנכס

פעילויות , םאול. כמו הפעילויות הקשורות להשגת היתרים לפני תחילת ההקמה הפיזית, הפיזית
 כלל לא מבוצע ייצור או פיתוח שמשנה את מצבו של אלו אינן כוללות את ההחזקה של נכס כאשר

היא בפיתוח מהוונות בתקופה שבה קרקע העלויות אשראי המתהוות כאשר , לדוגמה. הנכס
שנרכשה עלויות אשראי המתהוות כאשר קרקע , אולם. מבוצעות הפעילויות שקשורות לפיתוח

  .אינן כשירות להיוון, נייה מוחזקת ללא פעילות פיתוח קשורה כלשהילמטרת ב
  

  הערה
 Ifrs Manual Of Accounting 2009, Price, Waterhouse, Coopers השאלה נלקחה מהספר

 מועד – 2009בפברואר יוון עלויות האשראי יחל ה.  לפי הפתרון המובא שם. 16029-16028עמודים 
  .ית המטוס לרבות יצור החלקיםיבו היצרן התחיל בפעילות בנ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

* * *  
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