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 (rameworkF)שגית להכנת דוחות כספיים ולהצגתם מסגרת מו

 נהליהמכללה למ - 1שאלה מספר 

י המסגרת המושגית להכנת דוחות כספיים ולהצגתם של תקני הדיווח "אחד מעקרונות היסוד החשבונאים עפ

 "Economic" )המהות הכלכלית גוברת על הצורה המשפטית"פי הבינלאומיים מנוסח באופן הבא הכס

Substance over Legal Form .)" 

 

 

 :נדרש

 .יש להסביר מדוע מייחסת החשבונאות חשיבות כה רבה לעקרון יסוד זה .א

 .עקרון זהיש להביא שתי דוגמאות מתוך תקני דיווח כספי בינלאומיים הממחישות את יישומו של  .ב
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  1פתרון שאלה מספר 

אם מבנה משפטי שונה של עסקאות שבמהותן  ,פגעייש לדון במהימנות הדוחות הכספיים אשר עלולה לה .א

 . מייצגות אותה מהות כלכלית אכן ישפיע על יישום הכלל החשבונאי בעסקה הנידונה

זיהוי )צירופי עסקים , (שכירות מהווה למעשה מכירה למרות שמשפטית מדובר בחוזה)חכירה מימונית  .ב

פיצול המכשיר )התחייבויות פיננסיות מורכבות , (כלכלי של הרוכש כשלב מקדים ליישום שיטת הרכישה

 .ועוד( המורכב לרכיב התחייבותי ולרכיב הוני
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 נהליהמכללה למ - 9שאלה מספר 

מחייב מודל של פיצול מכשיר פיננסי מורכב  "הצגה: מכשירים פיננסיים" 42תקן חשבונאות בינלאומי מספר 

בהקשר זה יש להסביר איזה עקרון חשבונאי מהמסגרת המושגית עומד בבסיס הגישה ולפרט את . לרכיביו

 .היתרונות והחסרונות המרכזיים שלה
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 9פתרון שאלה מספר 

 העיקרון המנחה

הדוחות הכספיים של הנפקת שני המרכיבים  ההשפעה על. העדפת המהות הכלכלית על הצורה המשפטית

 .במסגרת חוזה אחד זהה לזו של הנפקת שני מכשירים פיננסיים במסגרת חוזים נפרדים

ח להמרה שמקנה ריבית זהה לריבית השוק של "אג -לדוגמא )אי זקיפת מרכיב הוני לרווח והפסד : יתרון

 (.ח דומה ללא זכות המרה"אג

 .מה שיוצר בעיה בהערכת השווי של הרכיבים, מכשיריםלא מדובר באמת בשני : חסרון
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 (IFRS) תקני דיווח כספי בינלאומיים

 

 נהליהמכללה למ - (IFRS 2) 3 שאלה מספר

בנפרד יש לקבוע מהו  ,לגבי כל אחד מהמקרים. לפניך שלושה מקרים של הענקת תשלום מבוסס מניות לעובד

 .תשלום מבוסס מניות: IFRS 2הוגן של המענק על פי הוראות לצורך מדידת שוויו ה, מועד ההענקה

ל הכספים של החברה כי בכוונת החברה להעניק לו "ל החברה לסמנכ"הודיע מנכ 2119באפריל  41היום  .0

 4ביום . ל הכספים את תנאי התוכנית"ל פירט באותו מועד לסמנכ"המנכ. תוכנית תגמול מבוסס מניות

ל הכספים על ידי "בדיוק כפי שזו הוצגה לסמנכ ,החברה את התוכנית אישר דירקטוריון 2119ביולי 

 .ל"המנכ

 4ביום . עובדי החברה 111-אישר דירקטוריון החברה תוכנית תגמול מבוסס מניות ל 2119באפריל  41ביום  .2

 .עובדי החברה על תוכנית התגמול 111-ל ל"הודיע המנכ, בעת האירוע השנתי של החברה, 2119ביולי 

ל השיווק של החברה כי בכוונת החברה  להעניק לו "ל החברה לסמנכ"הודיע מנכ 2119באפריל  41ביום  .4

אישר הדירקטוריון את התוכנית אך כלל בה מספר  2119ביולי  4ביום . תוכנית תגמול מבוסס מניות

רים לרבות שינוי בכמות המכשי, ל החברה"י מנכ"ל השיווק ע"שינויים בהשוואה לתוכנית שהוצגה לסמנכ

 .ההוניים המוענקים
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 3 פתרון שאלה מספר

 :1מקרה 

זאת על אף שאושר על פי אותם התנאים אשר נקבעו )י הדירקטוריון "יום ההענקה הוא יום אישור המענק ע

 41כמובן שיש להתייחס לכך שייתכן שאישור הדירקטוריון הוא פורמאלי בלבד ואז . (העובד מולמלכתחילה 

 .הוא היום הקובע באפריל

 

 :9מקרה 

 .יום ההענקה הוא היום בו העובדים מתבשרים על ההענקה

 

 :3מקרה 

 .של המענקהחדשים יום ההענקה הוא היום בו הישות מודיעה לעובד על התנאים 

 

 :נימוקים

ל כול) על פי המועד שבו הישות וצד אחר"( מונחים מוגדרים)" IFRS 2לתקן ' מועד ההענקה מוגדר בנספח א

החל כאשר לישות ולצד שכנגד הבנה משותפת של תנאי , מסכימים להסדר תשלום מבוסס מניות( עובד

נכסים אחרים או מכשירים הוניים של , במועד ההענקה הישות מעניקה לצד שכנגד זכות למזומן. ההסדר

יך אישור אם הסכמה כזו כפופה להל. אם יש כאלה, ובלבד שיתקיימו התנאים המוגדרים להבשלה, הישות

 .מועד ההענקה יהיה המועד שבו הושג האישור, (י בעלי המניות"ע, לדוגמא)

נכסים , מציין כי במועד ההענקה הישות מעניקה לצד שכנגד זכות למזומן, להנחיות הביצוע לתקן 1סעיף 

ה אם הסכמ. אם יש כאלה, ובלבד שיתקיימו תנאי הבשלה מוגדרים, אחרים או מכשירים הוניים של הישות

 .מועד ההענקה יהיה במועד שבו הושג האישור, (י בעלי המניות"ע לדוגמא)כזו כפופה להליך אישור 

אשר מוגדר כאמור כמועד )במועד ההענקה " הסכמה"להנחיות הביצוע לתקן מציין כי בשימוש במילה  9 סעיף

הצעה והן קיבול של משתמע כי צריכות להיות הן , (בו שני הצדדים מסכימים להסדר תשלום מבוסס מניות

 .ההצעה

הסעיף אף . להנחיות הביצוע לתקן מתייחס להבנה משותפת של תנאי ההסדר אשר חיונית להסכמה 3סעיף 

שמביאה לקביעת מועד ההענקה ביום קביעתה של מחיר , י ועדת תגמול"מתייחס לקביעה של מחיר המימוש ע

 (.עליובמידה וזה התנאי היחיד שטרם הוסכם )י הועדה "המימוש ע
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 מועצת רואי חשבון - (IFRS 2) 4שאלה מספר 

שם קץ למחלוקת רבת שנים  2110תשלום מבוסס מניות בשנת  - 2פרסומו של תקן דיווח כספי בינלאומי 

 .באשר לנאותות ההכרה בהוצאה בגין הענקת אופציות לעובדים

 

 :נדרש

 .פציות לעובדיםלפרט את הנימוקים בעד ונגד ההכרה בהוצאה בגין הענקת או
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  4שאלה מספר פתרון 

 רישום הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות נגדהנימוקים 

 :כמפורט להלן, 2של תקן דיווח כספי בינלאומי  מהבסיס למסקנותהתשובה נלקחה 

 .העובדיםבין בעלי המניות לבין העובדים ולא בין הישות לבין : העסקה היא אקסוגנית לישות .א

 .העובדים אינם מספקים שירותים תמורת האופציות .ב

 .לא ניתנו מזומנים ולא ניתנו נכסים אחרים -לאופציות אין עלות לישות  .ג

הקטנה של הטבות כלכליות במהלך  -הכרה בהוצאה סותרת את הגדרת ההוצאה לפי המסגרת המושגית  .ד

הגורמת להקטנת ההון  ,ילת התחייבויותהתקופה החשבונאית בצורה של זרימה שלילית של נכסים או נט

 .י חלוקה לבעלי המניות"העצמי שלא ע

 .הכרה בהוצאה תגרום לכפילות בהקטנת הרווח למניה. הנפקת האופציות גורמת להקטנת הרווח למניה .ה

 .ESOPהכרה בהוצאה תשפיע שלילית על הכלכלה ותמנע חברות מלקדם  .ו

 .הקושי במדידת ההוצאה .ז

 

 הוצאות בגין תשלום מבוסס מניותרישום  בעדהנימוקים 

בונוס , משכורת -הענקת אופציות מהווה אמצעי תגמול בדומה לאמצעי התגמול האחרים  -במהות  .0

 .ב"וכיו

 .החשבונאות מתבססת על המהות הכלכלית של העסקאות ולא על צורתן המשפטית .2

  אופציות ותימחורןמדידה מהימנה של ההוצאה מתאפשרת באמצעות יישום טכניקות ומודלים להערכת  .4

 .ב"מודל בינומי וכיו/B&S -שהפכו מקובלים על הכלל 
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 נהליהמכללה למ - (IFRS 2) 5שאלה מספר 

שהינו חברה ציבורית אשר כל , ן פרטית הנשלטת על ידי חברת סופו"מ הינה חברת נדל"חברת פארגו בע

 .פעילותה מסתכמת בהחזקה בחברת פארגו

 

לבין חברת סופו קיים מזה מספר שנים הסכם ניהול על פיו מספקת חברת סופו שירותי ניהול בין חברת פארגו 

ר פעיל ואפשר מתוקף תפקידו הינו אחראי על התוויית "אשר מכהן כיו, באמצעות העמדת נושא משרה

 משלמת חברת פארגו לחברת, בתמורה לשירותי ניהול אלה. אסטרטגיה ותכנון מטרות לפעילותה של החברה

 .סופו תשלום שנתי בסכום קבוע

 

. ר דירקטוריון פעיל בחברת פארגו"בעל השליטה בחברת סופו כיו, מכוח הסכם ניהול זה מונה מר מזרחי

, כי מר מזרחי הינו בעל הידע, בין היתר, פרסמה חברת סופו דיווח מידי בו נאמר, במועד המינוי של מר מזרחי

המניבה , ר יאפשרו לו לספק את שירותי הניהול בצורה איכותיתהמיומנות והקשרים העסקיים אש, הניסיון

 .ערך מוסף לחברת פארגו

 

, חברת סופו מתעתדת להתקשר בהסכם עם יועץ חיצוני לפיו יעמיד היועץ שירותי יעוץ בתחומי הניהול

כי בתמורה להעמדת , הסכם הייעוץ קובע. גיוס הון ואסטרטגיה עסקית לתקופה של לוש שנים, המימון

מניות של חברת פארגו בתמורה למחיר  011,111תוענק ליועץ זכות לרכוש מאת חברת סופו , השירותים כאמור

 .מימוש קבוע מראש

 

בדעה כי הסכם הייעוץ עם היועץ החיצוני מהווה עסקת , מבקר החשבונות החיצוני של חברת פארגו, מר קופל

 .ים של חברת פארגותשלום מבוסס מניות אשר צריך לקבל ביטוי בדוחות הכספי

 

אין לתת ביטוי להסכם הייעוץ בדוחות הכספיים של , בכל מקרה, חשב חברת פארגו סבור כי, מר שלף, לעומתו

 :מר שלף מבסס את עמדתו על הנימוקים שלהלן. חברת פארגו

 .חברת פארגו אינה צד להסכם הייעוץ ואינה מקבלת שירותי ייעוץ בהתאם להסכם זה .0

הרי , ם את חברת פארגו נהנית בעקיפין מהשירותים המסופקים בהתאם להסכם הייעוץג -לחלופין  .2

ששירותים אלה ניתנים לחברת סופו על מנת שהאחרונה תוכל לספק את שירוי הניהול להם התחייבה 

 .על פי הסכם הניהול בין שתי החברות

 

 :נדרש

 .כספיים של חברת פארגויש לנתח את הסוגיה החשבונאית ככל שהיא רלוונטית לדוחות ה .0

 .יש לדון בכל אחת מטענותיו של חשב חברת פארגו .2

 

  



 

 

  אל-אורן בר: עורך                      2102חשבונאות פיננסית מתקדמת       מהדורת יולי  -הכנה לבחינת מועצה 
 

- 00 - 
 

 

 5שאלה מספר פתרון 
 

 1נדרש 

מדובר בעסקת תשלום מבוסס מניות שהטיפול בה יהיה  IFRS 2-מבחינה של חברת סופו בהתאם ל, ראשית

ן כי העברת האופציות משום שאין בסיס סביר לטעו, זאת. כבעסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במניות

 .ליועץ הינה בבירור למטרה אחרת מאשר תשלום עבור שירותים

 

מעניקה זכויות לעובדי חברה בת  חברה אםמתייחס במפרש למקרה שבו IFRIC 11) בעבר פרשנות )התקן 

כאשר ההתחייבות לסלק את המחויבות לעובדים של החברה הבת היא של , של עצמהבמכשירים הוניים 

 .םהחברה הא

 

החברה האם מכירה בעסקה בדוחותיה המאוחדים כעסקת   IFRS 2בעניין זה קובעת ההבהרה כי אם על פי 

אזי גם החברה הבת תכיר בעסקה , (וזהו המקרה שלפנינו)תשלום מבוסס מניות המסולקת במכשירים הוניים 

לא מעבירה מזומן או נכס ההיגיון העומד מאחורי קביעה זו הוא שהישות . ככזו המסולקת במכשירים הוניים

 .אחר לעובדים ולכן אין לה התחייבות פיננסית כלפיהם

 

 9נדרש 

לאור אופי שירותי הייעוץ המסופקים על ידי היועץ ולאחר העובדה כי פעילותה של חברת סופו מסתכמת אך 

אך ורק אצל  אין זה סביר כי שירותי הייעוץ המסופקים על ידי היועץ מתקבלים, ורק בהחזקתה בחברת פארגו

מכאן שטענתו הראשונה של חשב . חברת פארגו נהנית מהשירותים לפחות באופן עקיף, חברת סופו ולכן

 .החברה אינה סבירה

 

, אין לשאת בעלותם בנפרד, לפיה הסכם הניהול בעצם כולל גם את שירותי הייעוץ ולכן, באשר לעטנה השנייה

בשאלה לא מצביעות על קשר בין הסכם הניהול ובין הסכם הנסיבות המתוארות . הרי שגם טענה זו בעייתית

גם הדיווח המיידי של , בנוסף. לא נראה כי התמורה שנקבעה בעבר כוללת גם את הייעוץ הנוסף, הייעוץ ולכן

 .שכן את השירות הקיים סיפק בצורה מקצועית מר מזרחי, חברת סופו מצביע על כך שמדובר בשירות נוסף
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 מועצת רואי חשבון - (IFRS 3) 6 פרשאלה מס

תמורת " אריגו"ממניות חברת  71% ,"(החברה: להלן" )שופרא דשופרא"רכשה חברת  2101בתחילת שנת 

 .המקובל בענף, מחיר הרכישה שיקף לאריגו הערכת שווי לפי מכפיל רווח נקי של שבע. ₪ 02,711,111

ניתן להניח כי כל הנכסים .  ₪ 1,111,111היה  40.02.2119הונה העצמי של חברת אריגו שנכלל במאזנה ליום 

 .נכללו לפי שוויים ההוגן 40.02.2119ליום " אריגו"וההתחייבויות במאזן 

הפועלת מאז , הינה הבעלים של מסעדה איטלקית עממית בקרבת תחנת רכבת המרכזית של רומא" אריגו"

. ים המקדימים להגיע לתחנת הרכבתרוב רובן של הכנסותיה של המסעדה נובע מתיירים מזדמנ. 0907שנת 

סבורים כי בשל " שופרא דשופרא"ומנהלי חברת , הכנסותיה של המסעדה בשנים האחרונות היו יציבות

תשיג החברה בשנות הפעילות הקרובות הכנסות , מיקומה הגיאוגרפי של המסעדה בקרבת תחנת הרכבת

 .ורווחים דומים לאלה שהושגו בשנים קודמות

את עודף עלות הרכישה על השווי  40.4.01ברה נתגלע ויכוח כיצד יש לייחס במאזנה ליום בקרב מנהלי הח

 :המאזני

 .חשב החברה סבור שיש לראות במלוא הסכום מוניטין .0

 :מנהל הכספים של החברה סבור שיש לייחס חלק מהותי מההפרש לשני נכסים בלתי מוחשיים .2

 .נים הצפוי מקשרי הלקוחות הקיימיםתזרים המזומ .א

 .0907ם המסעדה שנשמר מאז ש .ב

 .ל החברה ציין כי אינו רואה כל חשיבות בשאלת הקצאת עודף העלות"מנכ .4

 

 :נדרש

 .להסביר כיצד לדעתכם יש להקצות במקרה שלפנינו את עודף עלות הרכישה .0

לפי כל , להסביר מה תהיינה ההשלכות של הקצאת עודף העלות על הדוחות הכספיים של השנים הבאות .2

 .חלופות שהוצעואחת משתי ה

שפורסם ) 2101והצגתה בדוח הביניים לרבעון הראשון של שנת , הניחו כי לאחר רישום ההשקעה בספרים .4

. ₪ 4,111,111דיבידנד בסכום של   2101בסוף חודש יוני " אריגו"חילקה ( 2101לציבור בסוף חודש מאי 

אם , כיצד - ₪ 0,111,111היה  2101בששת החודשים הראשונים של שנת " אריגו"הרווח הנקי שהשיגה 

 ?ל"לחלוקת הדיבידנד הנ, "אריגו"יש לתת ביטוי בהקצאת עודף עלות הרכישה של , בכלל

פסק  2101כי במהלך הרבעון השלישי של שנת , הניחו עתה בנוסף לכל הנתונים הקודמים שפורטו לעיל .0

שסעדו במסעדה בקיץ כי על החברה לפצות לקוחות שלקו בהרעלת קיבה לאחר , בית המשפט ברומא

בעצת , אלא שהחברה, מ על הרכישה ניתן גילוי מלא לתביעה"במהלך המו. ₪ 2,111,111בסכום של , 2119

 .הניחה כי מדובר בתביעה קנטרנית שהסיכוי להפסיד בגינה הוא קלוש, יועציה המשפטיים

     יש )? ל "הנ לפסק הדין בתביעה ,"אריגו"יש לתת ביטוי בהקצאת עודף עלות הרכישה של , אם בכלל, כיצד       

 (.להתעלם מהשלכות המיסוי      
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 6 מספר פתרון שאלה

יש לייחס " אריגו"בהיעדר נתונים מפורשים באשר לאפשרות קיומם של נכסים בלתי מוחשיים בחסרת  .0

 .למוניטיןאת מלוא עודף עלות הרכישה 

ההכרה בשם המסחרי . בלתי מוחשימאידך יתכן ויש מקום להכיר בשם המסחרי של המסעדה כנכס 

של המסעדה כנכס בלתי מוחשי מותנית בכך שהשם מוגן משפטית באמצעות רישום או באמצעים 

שבתקן דיווח לדוגמאות להמחשה  21כמוסבר בסעיף אחרים או שמתקיים קריטריון יכולת ההפרדה 

 .IFRS3, IE20 - (צירופי עסקים) 4כספי בינלאומי 

משום כך המוניטין אינו מופחת . י מוחשי בעל אורך חיים שימושיים בלתי מוגדרמוניטין הוא נכס בלת .2

ביע כי יתכן באופן שיטתי כי אם כפוף לבחינה של ירידת ערך מידי שנה או בכל עת שקיים סימן המצ

נכסים  -47לתקן בינלאומי בחשבונאות מספר  017-ו 014סעיפים ראה , מוניטיןשחלה ירידת ערך של ה

 .ייםבלתי מוחש

נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר טעונים הפחתה שיטתית על פני אורך החיים 

 .השימושיים שלהם

      שופרא " יירשם בדוחות הכספיים הנפרדים של 2101שנתקבל בחודש יוני ₪  4,111,111הדיבידנד בסך  .4

       ". אריגו"בחברת  ני רכישת השליטהחלקו מרווחים שלפכהכנסה וזאת על אף היותו נובע ב"  דשופרא

 ועל המוניטין שנקבע במועד  "אריגו"צאת עלות הרכישה של חברת לדיבידנד זה אין השפעה כלשהי על הק

 .הרכישה 

 

 לאחר חלוקת            חלוקת הדיבידנד מרווחים                 במועד הרכישה                          

 הדיבידנד                       שמלפני הרכישה                                                                            

 00,011,111(  *                          0,211,111)                               02,711,111עלות הרכישה                        

 (             0,711,111)*                              0,211,111                                  4,111,111       בהון העצמי            %71

 9,711,111                                       -                                          9,711,111מוניטין                                  

 

 :כדלקמן*

0,211,111    =71%  ( *0,111,111  -  4,111,111) 

-ד ו77דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים וכן סעיפים  - 24לתקן חשבונאות בינלאומי ( א) 47ראה גם סעיף 

 .ל"לבסיס המסקנות לתקן הנ' ח 77

 

זאת בהנחה כי ו₪  0,211,11-את סכום המוניטין שהוכר במועד הרכישה ולהגדילו ב יש לתקן למפרע .0

פסיקת בית המשפט נתקבלה . פסיקת בית המשפט נבעה מעובדות ונסיבות שהיו קיימות במועד הרכישה

 - 4לתקן דיווח כספי בינלאומי  01ראה סעיף , במועד המדידה שלא עלתה על שנה אחת ממועד הרכישה

 .צירופי עסקים
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ם הזכויות שאינן מקנות שליטה נמדדו א, ₪ 0,211,111 -התיקון לסכום המוניטין יכול להיות שונה מ

 ".אריגו" -במועד הרכישה לפי שווי הוגן ולא לפי החלק בנכסים נטו של החברה הבת 

לעומת זאת בהנחה שפסיקת בית המשפט נתקבלה על בסיס עובדות ונסיבות חדשות שלא היו ידועות 

ניתן לטעון שצריך , מאידך. פסדמלוא סכום הפיצוי ללקוחות צריך להיזקף לדוח רווח וה, במועד הרכישה

היה לכלול את ההפרשה בגין התביעה בין ההתחייבויות במועד הרכישה וזאת משום שבצירוף עסקים יש 

להכיר בהתחייבות תלויה גם אם אין זה צפוי שכדי לסלק את המחויבות יידרש תזרים שלילי של 

במקרה זה יידרש תיקון למפרע . עסקיםצירופי  – 4לתקן דיווח כספי בינלאומי  24ראה סעיף , משאבים

 .  של סכום המוניטין אשר יחושב כתיקון טעות מהותית בדרך של הצגה מחדש
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 (IFRS 3) 5 שאלה מספר

במטרה למזג אליה חברות תוכנה , י שני יזמי היי טק"ע, 2117מ הוקמה בתחילת שנת "חברת קומביניישנס בע

ולהוות חברה מובילה בתחום הפתרונות הממוחשבים לשאלות חשבונאיות בנושא צירופי ובדרך זו לגדול 

 .עסקים

 

או רכישות והתמקדה בפיתוח טכנולוגיות בתחום /לא ביצעה החברה מיזוגים ו, בשנתיים הראשונות לפעילותה

 .החישוב המתמטי של תמורה תלויה בעסקאות צירופי עסקים

 

 NCIמ בפני עסקת רכישה פוטנציאלית ראשונה עם חברת "קומביניישנס בעעומדת חברת  2119בחודש דצמבר 

Inc שפיתחה מודל ייחודי לחישוב זכויות שאינן מקנות שליטה. 

 

על מנת שזו תקבע את שווי כל אחת מהן לפני  ,לצורך עסקת הרכישה שכרו שתי החברות פירמת מעריכי שווי

מליון דולר  0מ הוא "פיהן שווי חברת קומביניישנס בעהתקבלו הערכות השווי ל, לאחר כשבועיים. העסקה

 .ב"מליון דולר ארה 2הוא  Inc   NCIב ושווי חברת"ארה

 

לפיו חברת  ) LOI )  - Letter of Intentsחתמו ביניהן החברות על מזכר הבנות 2119בדצמבר  40ביום 

   Incלבעלי המניות של  חברת תנפיק, ובתמורה Inc   NCIמהון המניות של חברת 011%מ "קומביניישנס בע

NCI  (.מ"מניות בחברת קומביניישנס בע)מניות של עצמה 

 

ל הכספים של החברה כי "התעקש סמנכ ,מ לאישור העסקה"בישיבת הדירקטוריון של חברת קומביניישנס בע

 .היא החברה הרוכשת ולא כפי שמנוסח ההסכם בין החברות Inc   NCIדווקא חברת

 

 :נדרש

יש להתייחס לנכונות הטענה ולכללים . מ"ל הכספים של חברת קומבינישנס בע"על טענת סמנכחווה דעתך 

 . החשבונאיים לצורך בחינתה
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 5 שאלה מספרפתרון 

הניתוח נדרש בעסקאות של . השלב הראשון בניתוח עסקה של צירופי עסקים הוא שלב זיהוי הרוכש בעסקה

בתמורה למניות ( או נכסים אחרים)החברה שמעבירה מזומן , פי רוב על, החלפת מניות שכן בעסקאות במזומן

 .של החברה הנרכשת נחשבת לרוכשת החשבונאית

בצירוף עסקים שבו מוחלפות זכויות הוניות הבעיה קשה יותר ונדרש שיקול דעת רב , להבדיל מעסקאות מזומן

 :מספק קריטריונים תומכי החלטה וביניהם IFRS 3R, בהתאם. יותר

מקבלים את החלק הגדול ביותר של זכויות , כ הישות אשר בעלי מניותיה כקבוצה"כש יהיה בדהרו .0

 .אזי לפחות מיעוט משמעותי, ר אין בעל מניות שולטאשכ. ההצבעה בישות הממוזגת

 .הישות שבעלי מניותיה בעלי מרבית הזכויות בדירקטוריון או בגוף דומה השולט בישות הממוזגת .2

 .י המיזוג מנהלת את הישות הממוזגתהישות שהנהלתה מלפנ .4

 (.פרמיית שליטה)הישות שמשלמת פרמיה מעבר לשווי ההוגן שלפני המיזוג  .0

 .ב"נכסים וכיו, מכירות, הישות הגדולה יותר במונחי שווי -כלל אצבע .1

 .NCI Incשווי חברת . מ נכונה"ל הכספים של חברת קומביניישנס בע"טענתו של סמנכ, לאור האמור לעיל

שלאחר הרכישה יהיה שיעור ההחזקה , ומכאן( 2פי )מ "משמעותית משוויה של חברת קומביניישנס בע גבוה

 :כדלקמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ההיגיון המנחה יחס החלפה זה הוא שכל בעל מניות מקבל לאחר העסקה אחוזים המקנים לו שווי זהה לשווי 

 2בחברה ששווייה  היה , טרם העסקה, החזיקו  .NCI Incבעלי המניות של : לדוגמא. שהיה לו טרם העסקה

ב "מליון דולר ארה 4ממבנה החזקות שהשווי הכולל שלו  2/4לאחר העסקה הם מחזיקים . ב"מליון דולר ארה

 (.NCI -השווי המצרפי של קומביניישנס ו)

בעלי המניות 

של חברת 

 קומבינשיינס

בעלי המניות 

 לשעבר של

NCI 

 קומביניישנס

 מ"בע

NCI Inc. 
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בעצם מדובר היא הרוכשת החשבונאית ו .NCI Inc, (לעיל', ה-ו' במיוחד א) IFRS 3Rי קריטריונים של "עפ

 (.Reverse acquisition)בעסקה של רכישה במהופך 
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 אילן-אוניברסיטת בר - ( 3IFRS) 2שאלה מספר 

 

 ' סעיף א

נשמעו הטענות הבאות בעת דיון בנושא עלויות עסקה במסגרת " מ"היוזם בע"הדירקטוריון של חברת  בתיביש

 :צירוף עסקים
 

 עלויות עסקה בגין צירוף עסקים נרשמות כהוצאה בדוח רווח  -הסוגיה הינה  מאוד פשוטה : "'דירקטור א

 ".והפסד

 לדעתי קיים הבדל בטיפול החשבונאי בעלויות עסקה בגין צירוף עסקים באמצעות הנפקת : 'דירקטור ב

תשלום כאשר מדובר בצירוף עסקים באמצעות . מניות לבין צירוף עסקים באמצעות תשלום מזומנים

 ".מזומנים עלויות העסקה מנוכות ישירות מההון

 נשאלת השאלה מהו הטיפול החשבונאי בעלויות עסקה במקרה שבו חברה רוכשת חברה בת : "'דירקטור ג

לדעתי עלויות העסקה נרשמות כהוצאה ? י הנפקת מניות"ע 11%-במזומן ו 11%ותמורת הרכישה הינה 

 ". בדוח רווח והפסד

 

 :נדרש

 . בנפרדחס לכל טענה יש להתיי

 

 'סעיף ב

 ? "רכישה במהופך"י בקצרה מהי /פרט .0

 מהן הנסיבות והעובדות שיש לבחון לצורך זיהוי הוכש בצירוף עסקים שמבוצע באמצעות  .2

 ? הנפקת מניות

רוכשת חלק מהמניות של ' בו חברה א, בצירוף עסקים באמצעות הנפקת מניות"י  דעתך על הטענה /חווה .4

בהכרח תתרחש רכישה במהופך ', ה היא מנפיקה מניות חדשות לבעלי המניות של חברה בובתמור' חברה ב

 ". 'גבוה מהשווי ההוגן של חברה א' במקרה שבו השווי ההוגן של חברה ב
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  2 פתרון שאלה מספר

 'סעיף א
 

 ם אכן עלויות עסקה בגין צירוף עסקים באמצעות תשלום מזומני. צודק חלקית בטענתו' דירקטור א

עלויות עסקה בגין צירוף עסקים באמצעות הנפקת מניות , אולם. נרשמות כהוצאה בדוח רווח והפסד

 (. כ מסעיף הפרמיה"בד)מנוכות ישירות מההון 

 :IFRS 3 -ל 14סעיף 

עלויות אלה כוללות . עלויות הקשורות לרכישה הן עלויות שמתהוות לרוכש כדי לבצע צירוף עסקים

עמלות חשבונאיות הערכת שווי ועמלות אחרות בגין , עמלות משפטיות, מלות יעוץע, עמלות למתווכים

כולל עלויות החזקת מחלקת רכישות , עלויות הנהלה וכלליות, שירותים מקצועיים או שירותי ייעוץ

הרוכש יטפל בעלויות . פנימית ועלויות רישום והנפקת ניירות ערך המהווים חוב וניירות ערך הוניים

. למעט חריג אחד, בתקופות שבהן העלויות מתהוות והשירותים מתקבלים כהוצאותלרכישה הקשורות 

יוכרו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  העלויות להנפקת ניירות ערך המהווים חוב וניירות ערך הוניים

 . (במקור ות אינןההדגש) 49ותקן חשבונאות בינלאומי  42

 באומרו כי קיים הבדל בטיפול החשבונאי בעלויות  צודק' ור בדירקט. צודק חלקית בטענתו' דירקטור ב

יחד עם . עסקה בגין צירוף עסקים באמצעות הנפקת מניות לבין צירוף עסקים באמצעות תשלום מזומנים

באומרו כי כאשר מדובר בצירוף עסקים באמצעות תשלום מזומנים עלויות  טועה' זאת דירקטור ב

עלויות , יוון שבמקרה של צירוף עסקים באמצעות תשלום מזומניםמכ, העסקה מנוכות ישירות מההון

 .העסקה נרשמות כהוצאה בדוח רווח והפסד

 11%במקרה שבו חברה רוכשת חברה בת ותמורת הרכישה הינה  - 'כמענה לשאלתו של דירקטור ג 

שם עלויות העסקה יפוצלו והחלק המיוחס לתשלום מזומנים ייר, י הנפקת מניות"ע 11%-במזומן ו

עלויות עסקה . כהוצאה בדוח רווח והפסד ואילו החלק המיוחס להנפקת מניות ינוכה ישירות מההון

טועה ' דירקטור ג. אלא אם ניתן להצדיק בסיס הקצאה מהימן יותר( 11%)משותפות יפוצלו באופן יחסי 

 .באומרו כי כל עלויות העסקה ירשמו כהוצאה בדוח רווח והפסד

 

 ' סעיף ב

מזוהה כנרכש ( הרוכש המשפטי)הינה עסקה שבו הישות שמנפיקה ניירות ערך  ךרכישה במהופ .0

חייבת להיות , (נרכשת משפטית)הישות אשר הזכויות ההוניות שלה נרכשות . לצרכים חשבונאיים

לדוגמא לעיתים רכישות . הרוכש לצרכים חשבונאיים על מנת שהעסקה תיחשב רכישה במהופך

אך אינה מעוניינת לרשום , טית פעילה רוצה להפוך לישות ציבוריתבמהופך מתרחשות כאשר ישות פר

על מנת להשיג זאת הישות הפרטית דואגת שישות ציבורית תרכוש את זכויותיה . את מניותיה למסחר

התוצאה של העסקה היא שהישות . ההוניות בתמורה לזכויות ההוניות של הישות הציבורית

הישות  חשבונאיתאך , שות הפרטית היא הנרכש המשפטיואילו הי הרוכש המשפטיהציבורית היא 

 .הישות הפרטית היא הרוכשת החשבונאיתואילו  חשבונאית הנרכשתהציבורית היא 
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 הנסיבות והעובדות שיש לבחון לצורך זיהוי הוכש בצירוף עסקים שמבוצע באמצעות  .2

 :IFRS 3 -ל 07ב - 01הן בהתאם לסעיף ב, הנפקת מניות

 :15סעיף ב

הרוכש הוא הישות , בדרך כלל - ההצבעה היחסיות בישות המשולבת לאחר צירוף העסקיםזכויות  .א

המשתלבת אשר בעליה כקבוצה שומרים או מקבלים את החלק הגדול ביותר של זכויות ההצבעה 

לצורך כך יש להביא בחשבון את קיומם של הסדרי הצבעה לא רגילים ואת . בישות המשולבת

 .ות ערך המיריםקיומם של אופציות או נייר

אם אין אף בעלים אחרים או קבוצה , הקיום של זכות הצבעה גדולה של מיעוט בישות המשולבת .ב

הרוכש הוא הישות המשתלבת , בדרך כלל - מאורגנת של בעלים עם זכות הצבעה משמעותית

מחזיקים את זכות ההצבעה ( או הקבוצה המאורגנת של הבעלים שלה)שהבעלים היחיד שלה 

 . יותר מבין זכויות המיעוט בישות המשולבתהגדולה ב

כ הרוכשת הוא "בד - או הגוף שממלא תפקיד מקביל לו, הרכב הדירקטוריון של הישות המשולבת .ג

הישות המשתלבת אשר לבעליה יש את היכולת לבחור או למנות או להדיח את רוב החברים 

 .בדירקטוריון של הישות המשולבת או בגוף שממלא תפקיד מקביל לו

כ הרוכש הוא הישות המשתלבת אשר ההנהלה "בד - הרכב ההנהלה הבכירה של הישות המשולבת .ד

 .היא דומיננטית במסגרת ההנהלה של הישות המשולבת( הקודמת)

הרוכש הוא הישות המשתלבת שמשלמת פרמיה , כ"בד - התנאים של החלפת הזכויות ההוניות .ה

 . ת של הישות או הישויות המשתלבות האחרותמעבר לשווי הוגן לפני הצירוף של הזכויות ההוניו
 

 16סעיף ב

הרוכש הוא הישות המשתלבת אשר הגודל היחסי שלה גדול בצורה משמעותית מזה , בדרך כלל

 .של הישות או הישויות המשתלבות האחרות
 

 15סעיף ב

 , קביעת הרוכש תכלול התחשבות, בצירוף עסקים שמעורבות בו יותר משתי ישויות

כמו כן גם הגודל היחסי של , בשאלה מי מהישויות המשתלבות יזמה את הצירוף, בין היתר

 .הישויות המשתלבות
 

 12סעיף ב

אם ישות חדשה הוקמה . ישות חדשה שהוקמה כדי לבצע צירוף עסקים אינה בהכרח הרוכש

אחת מהישויות המשתלבות שהיו קימות , לצורך הנפקת זכויות הוניות כדי לבצע צירוף עסקים

ישות , יחד עם זאת. ה-באמצעות יישום ההנחיות בסעיפים א, צירוף העסקים תזוהה כרוכש לפני

חדשה שמעבירה מזומן או נכסים אחרים או שמתהוות לה התחייבויות כתמורה עשויה להיות 

 .הרוכש
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מנפיקה את מניותיה ' בו חברה א, בצירוף עסקים באמצעות הנפקת מניות - הטענה הינה שגויה .4

תתרחש רכישה במהופך  לא בהכרח', בתמורה למניות חברה ב' ות המוכרים של חברה בלבעלי מני

מכיוון שקיימת חשיבות , 'גבוה מהשווי ההוגן של חברה א' במקרה שבו השווי ההוגן של חברה ב

 .'י חברה א"הנרכשות ע' לאחוז המניות של ב

 

לו שווי זהה לשווי שהיה לו בעל מניות מקבל לאחר העסקה אחוזים המקנים , בעת החלפת המניות

תצטרך ' רכישה גדל וקיים פער בשווי של החברות כך חברה אומכאן ככל שאחוז ה, טרם העסקה

אשר בשלב כלשהו יביאו לכך שבעלי המניות המוכרים של חברה , יק מספר גבוה יותר של מניותלהנפ

 .'למעשה הפכו לבעלי השליטה בחברה א' ב

 

י הנפקת מניותיה "ע' מהמניות של חברה ב %011תרכוש לדוגמא ' א באם חברה, לאור האמור לעיל

 .אזי התוצאה של העסקה תהיה רכישה במהופך', גבוה מהשווי של חברה א'  והשווי של חברה ב
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 ( 3IFRS) 9שאלה מספר 

עסקה , ת בתחום המזוןהעוסק', הובאה לאישור האסיפה הכללית של חברה א 2119במהלך חודש אוקטובר 

 .ן"הפועלת בתחום הנדל' לרכישת מניות חברה ב

העסקה כללה שני רכיבים אשר התקיימות כל אחד מהם היה מותנה בהתקיימות הרכיב השני ואשר הובאו 

 "(.העסקה" -להלן )לאישור האסיפה כמקשה אחת 

תמורת ( 'הקודם של חברה בבעל השליטה )ממר דן שומרון ' החברה תרכוש את מלוא המניות של חברה ב .0

 ;ח"מיליון ש 01למועד זה הינו ' הונה העצמי של חברה ב. ח במזומן"מיליון ש 011

את החזקותיהם ' ירכוש מבעלי השליטה של חברה א( 'בעל השליטה הקודם של חברה ב)דן שומרון  .2

למועד ' ברה אהונה העצמי של ח. ח"מיליון ש 91-וזאת בתמורה ל, ממניות החברה 40%בחברה המהוות 

 .ח"מיליון ש 71זה הינו 

לאמור כל עודף העלות , הנח כי הערך בספרים של הנכסים המזוהים נטו של הרוכשת זהה לשווים ההוגן .4

 .הגלום ברכישה מיוחס למוניטין

 

בעל )אשר נשלטת כעת על ידי מר דן שומרון ', במלואה על ידי חברה א' לאחר ביצוע העסקה מוחזקת חברה ב

 (.'הקודם של חברה בהשליטה 

לכהן בתפקיד המנהל הכללי ומנהל הכספים ' ל הכספים של חברה ב"בסמוך לאחר השלת העסקה מונה סמנכ

 .'לדירקטור בחברה א' ל הכספים הקודם בחברה ב"התמנה סמנכ, כמו כן. 'של חברה א

 

 

 :נדרש

 IFRSבהתאם להוראות  'ב-ו' תאר ונמק בקצרה את הטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים של החברות א .א

3.  

ש הוא יימדד בשווי "הנח כי ככל שקיים זשמ)מהו סכום המוניטין שיירשם בדוחות הכספיים המאוחדים  .ב

 (.הוגן מלא

 .למועד הרכישה' ב-ו' רשום את פקודת היומן הנדרשות בחברות א .ג
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 9 פתרון שאלה מספר

 'נדרש א

 ".אחת מישויות המשתלבות תזוהה כרוכש, יםבכל צירוף עסק: " קובע כי IFRS 3 -ל 7סעיף 

כדי לזהות את ... 24יש להשתמש בהנחיות בתקן חשבונאות בינלאומי "כי  IFRS 3 -ל 4כמו כן קובע סעיף 

אבל ייושם ההנחיות בתקן חשבונאות , אם ארע צירוף עסקים. הישות שמשיגה שליטה על הנרכש –הרוכש 

יש להביא בחשבון את , ישות מהישויות מהשתלבות היא הרוכשאינו מצביע בבירור איזה  24בינלאומי 

 ."לצורך קבלת החלטה זו 07 -ב -00הגורמים בסעיפים ב 

 

מפרטים גורמים שיש להביא בחשבון בעת הליך זיהוי הרוכש  IFRS 3 -ל' לנספח ב 07ב  - 00סעיפים ב , כאמור

ול לצורך זיהוי הרוכש בצירוף עסקים מפרט עובדות ונסיבות שיש לשק 01כך למשל סעיף ב . החשבונאי

בדרך כלל בצירוף עסקים שמבוצע בעיקר באמצעות החלפת : " שמבוצע באמצעות החלפת זכויות הוניות

בצירופי עסקים מסוימים , אולם. הרוכש הוא הישות שמנפיקה את הזכויות ההוניות שלה, זכויות הוניות

יש לשקול עובדות ונסיבות , בנוסף... יא הנרכשהישות המנפיקה ה" רכישות במהופך"שנהוג לכנותם 

( א: )כולל, רלוונטיות אחרות לצורך זיהוי הרוכש בצירוף עסקים שמבוצע באמצעות החלפת זכויות הוניות

הרוכש הוא הישות המשתלבת , בדרך כלל -זכויות ההצבעה היחסיות בישות המשולבת לאחר צירוף העסקים 

החלק הגדול ביותר של הזכויות ההצבעה בישות , מקבלים את או, אשר בעליה כקבוצה שומרים על

 ...המשולבת

 

הרוכש הוא הישות המשתלבת רשק לבעליה יש , בדרך כלל...  -הרכב הדירקטוריון של הישות המשולבת ( ג)

הרכב ( ד... )את היכולת לבחור או למנות או להדיח את רוב החברים בדירקטוריון של הישות המשולבת

הרוכש הוא , בדרך כלל –הרוכש הוא הישות המשתלבת , בדרך כלל –ירה של הישות המשולבת ההנהלה הבכ

 ..."שלה היא הדומיננטית במסגרת ההנהלה של הישות המשולבת( הקודמת)הישות המשתלבת אשר ההנהלה 

 

, דשנמד)הרוכש הוא הישות המשתלבת אשר הגודל היחסי שלה , בדרך כלל": מציין כי  07סעיף ב , בנוסף

גדול בצורה משמעותית מזה של הישות או הישויות המשתלבות ( הכנסות או רווח, במונחי נכסים, לדוגמה

אולם התייחסות זו רלוונטית יותר למקרים בהם בעלי המניות של החברות המתמזגות אינם ." האחרות

 .ממשים את החזקותיהם

 

לאור , זאת. בים המשלימים זה את זההכוללת שני מרכי, יש לראות בשני הרכיבים בעסקה כעסקה אחת

הניתוח החשבונאי של זיהוי , משכך. העובדה שהתקיימות כל אחד מהרכיבים מותנית בהתקיימותו של השני

מנסיבות . חייב להיעשות על בסיס התוצאה המתקבלת ממכלול שני הרכיבים גם יחד, במקרה זה, הרוכש

היא הרוכשת ' הרי שחברה ב, ש המשפטי בעסקהעולה כי על אף העובדה שהחברה הינה הרוכ, המקרה

 :וזאת לאור הנימוקים להלן, החשבונאית בעסקת צירוף העסקים
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לבעלי השליטה ' ,יהפכו בעלי השליטה הקודמים של חברה ב, בעקבות ביצוע העסקה ועם השלמתה .0

 .'ברה בובעקיפין ימשיכו להיות בעלי שליטה בח( זכויות ההצבעה החברה 40% -מחזיקים בכ)בחברה 

ל הכספים של "בסמוך לאחר השלמת העסקה הוחלף המנהל הכללי של החברה ובמקומו מונה סמנכ .2

 .מנהל הכספים ודירקטור של החברה, לכהן בתפקיד המנהל הכללי' ,חברה ב

כ ברכישה במהופך השווי ההוגן של החברה הרוכשת משפטית נמוך באופן משמעותי "על אף שבד .4

רוכשת )הרי שבמקרה הנדון השווי ההוגן של החברה , רוכשת חשבונאיתמהשווי ההוגן של החברה ה

עובדה . אלא שהוא גבוה ממנו, לא רק שאינו נמוך מהשווי ההוגן של הרוכשת החשבונאית, (משפטית

זו אינה רלוונטית במקרה הנדון היות ובעלי המניות של החברה מימשו למעשה את מניותיהם בחברה 

 .ח"מיליון ש 91תמורת 

העסקה , נכסים מזוהה כרוכש בצרוף העסקים/אף שבדרך כלל ישות שמעבירה את המזומנים על .0

בכללותה מובילה למצב כלכלי בו הכסף הועבר לידי בעלי מניות החברה כדי לרכוש את השליטה 

משמש בעיקרו לרכוש את השליטה בחברה , רכיב המזומן שיצא מידי החברה, כלומר. מידיהם בחברה

 .ותיה הקודמיםמידי בעלי מני

 

מהותה הכלכלית של העסקה הינה ', מנקודת מבטם של בעלי השליטה הקודמים של חברה ב, למעשה

יש לציין כי ניתן היה להגיע לאותו . 'מבלי לאבד השליטה בחברה ב, לתוך החברה' מיזוג פעילות חברה ב

ח "מליון ש 91ותיה תמורת הייתה רוכשת את כל מניות החברה מידי בעלי מני' מצב כלכלי אילו חברה ב

במקרה כאמור לא היו עולים ספקות לגבי זהות הרוכש בצרוף )בהון של הגוף המאוחד  27%וכנגד הנפקת 

 (.העסקים

 

על , ובהתאם לכך, כרוכשת החשבונאית בעסקת צירוף העסקים' יש לראות בחברה ב, לאור האמור לעיל

 .IFRS3-ל' בנספח ב 24ב - 09ראות סעיפים בהחברה לטפל בעסקה כעסקת רכישה במהופך בהתאם להו

 

 'נדרש ב

היות ולמעשה החברה היא הנרכשת החשבונאית יש לחשב את המוניטין המתקבל מרכישת החברה בהתאם 

 .לשווייה ההוגן

ח "מליון ש 020הינו , המבוסס על הסכום שהועבר לבעלי מניותיה הקודמים של החברה', שווי הוגן של חברה א

 (.020 - 71)= ח "מליון ש 00בהתאם המוניטין שיוכר יעמוד על . (91/  40%)=
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 'נדרש ג

 חברה א -פקודת יומן 

 01  לפי ערך בספרים)' נכסים נטו חברה ב 'ח

 00   (בהתאם לתחשיב לעיל)מוניטין  'ח

  -באם היום קיימים)' עודפי עלות לנכסי חברה א 'ח

 011      מזומן 'ז 

 09     הון עצמי 'ח

 

נובע מהעובדה שלמעשה החברה היא זו שמימנה את רכישת השליטה ' חיוב ההון העצמי של חברה א -ה הער

 .מבלי מניותיה הקודמים

 

 'פקודת יומן חברה ב

 

 .אין צורך בפקודת יומן
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 מועצת רואי חשבון - ( 3IFRS) 11שאלה מספר 

 71,111תמורת , מ"בע" מגדים"ת המונפק של חברת מהון המניו 011%מ "בע" פרי"רכשה חברת  41.9.01ביום 

. 41.9.01עד ליום " מגדים"מהון  011%-מ אשר החזיקה ב"בע" הילולים"המניות נרכשו מחברת . ח"אלפי ש

מוסכם על , ונקבעה לפי הערכת שווי של מעריך שווי חיצוני, 4של  EBITDAתמורת העסקה שיקפה מכפיל 

 ".הילולים"ו" פרי"
 

קיבלה חברת , לצורך רישום העסקה בספריה. ח"ש 17,111ביום הרכישה היה " מגדים"י של השווי המאזנ

קשרי )ח לנכסים בלתי מוחשיים "ש 00,111לפיה יש לייחס סכום של , חוות דעת ממעריך שווי חיצוני" פרי"

 .ח יש לייחס למוניטין"ש 04,111ואת יתרת עודף עלות הרכישה בסך ( לקוחות

 

 :נתונים נוספים

התביעה : "להלן" )מגדים"במועד הרכישה היתה תלויה בערכאות תביעה משפטית מהותית נגד חברת  .0

ח בגין "אלפי ש 1,111נכללה הפרשה בסכום של , ליום הרכישה" מגדים"בדוחות הכספיים של "(. התלויה

בבדיקת ונמצאה הולמת , "מגדים"הפרשה זו נערכה לפי חוות דעת של יועציה המשפטיים של . תביעה זו

 ".פרי"י "הנאותות שנערכה ע

ביום )ויתרת התמורה הופקדה , במזומן" הילולים"מתמורת הרכישה שולמה ל 71%, י הסכם הרכישה"עפ .2

חברת )עליו להעביר למוכרים , י ההוראות שניתנו לנאמן"עפ. בפיקדון נושא ריבית בידי נאמן( 41.9.01

ולאחר פרסום הדוחות ) 0.02.00ברה עליו ביום את סכום הפיקדון והריבית שנצ, (מ"בע" הילולים"

 :בניכוי הסכומים הבאים, (2100לרבעון השלישי של שנת " מגדים"הכספיים של 

אלפי  1,111על סכום של , בגין התביעה התלויה, מהסכום שבו יעלה הסכום שייפסק בערכאות 41% .א

 .ח"ש

שיושג בפועל בארבעת  EBITDA -ח לבין סכום ה"אלפי ש 02,111מסכום ההפרש שבין  711% .ב

לצורך (. 2100ושלושת הרבעונים הראשונים של שנת  2101רבעון אחרון של שנת )הרבעונים האחרונים 

 .ככל שיהיה כזה, יש לגרוע את השפעת תיקון האומדן בגין התביעה המהותית EBITDA -חישוב ה

 .לייםל יהיו שלי"לא יהיה כל תיקון למחיר העסקה עם אחד או שני הסכומים הנ .ג

לשלם לתובעים סכום כולל של " מגדים"ונפסק שעל , ניתן פסק דין בתביעה התלויה 01.4.00בתאריך  .4

 .ח"אלפי ש 4,111

 EBITDA -נמצא שסכום ה 2100לרבעון השלישי של שנת " מגדים"לאחר פרסום הדוחות הכספיים של  .0

 .ח"ש 01,711הינו ( לויהלאחר התאמתו בגין התביעה הת)בארבעת הרבעונים האחרונים " מגדים"של 

 .ח"אלפי ש 011סכום הריבית שנצברה על הפיקדון היה  .1

בהתאם , את חלקה" פרי"והחזיר ל, את הסכום המגיע לה" הילולים"העביר הנאמן ל 0.02.00ביום  .7

 . להוראות שניתנו לו
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 :נדרש

יש )? 2100שי של שנת לרבעון השלי" פרי"ל בדוחות הכספיים של "להסביר כיצד יש לתת ביטוי לאירועים הנ

 (.להתעלם מהשלכות המיסוי
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 11פתרון שאלה מספר 

שלא תעלה על שנה , כי במהלך תקופת המדידה, בין היתר, צירופי עסקים קובע - 4תקן דיווח כספי בינלאומי 

לגבי עובדות כדי לשקף מידע חדש , יש לתאם למפרע סכומים שהוכרו במועד הרכישה, אחת ממועד הרכישה

כי שינויים , ל"כמו כן נקבע בתקן הנ. IFRS 4 -ל 01-09ראה סעיפים : ונסיבות שהיו קיימות במועד הרכישה

שנוצרו בשווי הוגן של תמורה מותנית לאחר מועד הרכישה כתוצאה מאירועים שהתרחשו לאחר מועד 

 .IFRS 4 -ל 17סעיף ראה ; אינם תיאומי תקופת המדידה, כגון עמידה ביעד הרווחים, הרכישה

 :האירועים המפורטים בשאלה יירשמו כדלהלן, בהתאם לכך

  71,111 לחובת השקעה בחברת מגדים 41.9.01

 70,111  (71%)לזכות מזומן   

 07,111  (21%)לזכות התחייבות מותנית   

  07,111 לחובת פקדון אצל נאמן  41.9.01

 07,111  לזכות מזומן   

  011 קדון אצל נאמן לחובת פ 41.9.00

 011  הכנסות ריבית  -ח "לזכות רו  

  9,411 לחובת מזומן  41.9.01

 0,111  לזכות השקעה בחברת מגדים   

 4,711  הכנסות אחרות  –ח "לזכות רו  

 011  לזכות פקדון אצל נאמן   

  07,111 לחובת התחייבות מותנית 41.9.00

 07,111  לזכות פקדון אצל נאמן   

 :התאומים של סכום ההשקעה בתקופת המדידה

    4,111 הסכום שנפסק בתביעה תלויה 

    1,111 הסכום שהופרש במועד הרכישה

    2,111 ההפרש 

    *0,111 מההפרש  41%

     

 .הסכום ייזקף להקטנת המוניטין במאזן המאוחד* 

 :התאומים שיוכרו בדוח רווח והפסד לאחר תקופת המדידה

     :עמידה ביעד הרווחים-אי

EBITDA 02,111 לפי הסכם הרכישה    

EBITDA  117,01 בפועל    

    112,0 ההפרש

    117,4 מההפרש 711%
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 אילן-אוניברסיטת בר -(  3IFRS) 11שאלה מספר 

שכרה חברת ( PPA)לצורך ביצוע הקצאת עלות הרכישה . HIMממניות  MEI  71%רכשה חברת  0.7.02ביום 

MEI בשאלה האם , גורם בחברת הייעוץ פונה אליך ומבקש את עזרתך. את שירותיה של חברת יעוץ פיננסי

 :ניתן להכיר בנכס או בהתחייבות בנפרד מהמוניטין במקרים המפורטים להלן

לדעת היועצים . ₪אלפי  211תביעה כנגד אחד מספקיה בסכום של  0.02.00-הגישה ב HIMחברת  .א

מעריכה   HIMחברת . 11%-סיכויי התביעה גבוהים מ HIMושל חברת  MEIהמשפטיים של חברת 

 .₪אלפי  071כי השווי ההוגן של התביעה נכון למועד זה הוא , במועד הרכישה

ל ניתנות "ההזמנות הנ. ₪אלפי  111צבר הזמנות בסך של   HIMבמועד הרכישה קיימים בחברת  .ב

 .₪אלפי  91ועד הרכישה הוא ל נכון למ"השווי ההוגן של צבר ההזמנות הנ. לביטול

הקיימים בענף שבו היא ( ומאפייניהם)בסיס נתונים אלקטרוני לגבי כלל המוצרים  HIMלחברת  .ג

קיבלה בעבר פניות רבות מגורמים בענף אשר ביקשו להשכיר את בסיס הנתונים  HIMחברת . פועלת

י שוכרים "הוצע עאך סירבה להשכירו בשל העובדה כי העריכה את שוויו מעל המחיר ש, ל"הנ

ל "השווי ההוגן של בסיס הנתונים הנ. י זכויות יוצרים"מוגן ע אינול "בסיס הנתונים הנ. פוטנציאליים

 .₪אלפי  91נכון למועד הרכישה הוא 

ל "השווי ההוגן של נתח השוק הנ. מנתח השוק בענף שבו היא פועלת 71%-מחזיקה בכ HIMחברת  .ד

 .₪אלפי  071נכון למועד הרכישה הוא 

שתביא להגברת כוח השוק  סינרגיהצופה כי בעקבות צירוף העסקים צפויה בין החברות   MEIחברת  .ה

השווי ההוגן של . ויתרונות לגודל HIMייעול הפעילות של חברת , של החברות מול לקוחות וספקים

 .₪אלפי  71סינרגיה זו למועד הרכישה הינו 

 

 :נדרש

בנפרד ( בהתאם למקרה)האם יש להכיר בנכס או בהתחייבות  ,מהמקרים המפורטים לעיל בכל אחדי /קבע

 . יש לציין את הפרסומים החשבונאיים הרלוונטיים(. PPA)מהמוניטין במסגרת הקצאת עלות הרכישה 

 .תשובה לא מנומקת לא תנוקדנה
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 11שאלה מספר פתרון 

 'סעיף א

אינו מחריג במסגרת החריגים  HIM.  IFRS 3) חברת )במקרה שלפנינו מדובר בנכס תלוי בחברה הנרכשת 

 00סעיף . נכס תלוי וזאת בשונה מהתחייבות תלויה בחברה המוחזקת, או המדידה/שקבע לעקרונות ההכרה ו

הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו וההתחייבויות שניטלו חייבים לקיים במועד הרכישה "קובע כי  IFRS 3 -ל

כדי שהם יהיו , ת המושגית להכנת דוחות כספיים והצגתםאת ההגדרות של נכסים והתחייבויות במסגר

 ".כשירים להכרה כחלק מיישום שיטת הרכישה

 

להכיר בנפרד  לא ניתןולכן  IAS 37או במסגרת /נכס תלוי אינו מקיים את הגדרת נכס במסגרת המושגית ו

 .בנכס כאמור במועד הרכישה

 

 'סעיף ב

צבר הזמנות או ייצור נובע מחוזים כמו "קובע כי IFRS 3  (IFRS 3 IE ) -לדוגמאות להמחשה ב 21סעיף 

גם , צבר הזמנות או ייצור הנרכש בצירוף עסקים מקיים את הקריטריון החוזי משפטי. הזמנות רכש או מכר

בנפרד , בנכס בגין צבר הזמנות במועד הרכישה יש להכיר, לפיכך". אם הזמנות הרכש או המכר ניתנות לביטול

 .מהמוניטין

 

 'ף גסעי

, בסיסי נתונים מהווים אוספים של מידע"קובע כי IFRS 3  (IFRS 3 IE ) -לדוגמאות להמחשה ב 02סעיף 

י זכויות "בסיס נתונים שנרכש בצירוף עסקים ומוגן ע. שלעיתים קרובות מאוחסנים בצורה אלקטרונית

עשויים , זכויות יוצרים י"אשר לא מוגנים ע, בסיסי נתונים. משפטי-יוצרים מקיים את הקריטריון החוזי

ולעיתים קרובות מצב זה , ניתנים ברישיון או בהחכרה לאחרים בכללותם או בחלקם, להיות מוחלפים

בסיס , גם אם ההטבות הכלכליות העתידיות מבסיס הנתונים אינן נובעות מזכויות משפטיות, לכן. מתקיים

בנכס בגין בסיס  יש להכיר, לפיכך". רדההנתונים הנרכש בצירוף עסקים מקיים את קריטריון יכולת ההפ

 .בנפרד מהמוניטין, הנתונים במועד הרכישה

 

 'סעיף ד

. IAS 38 -אינו מהווה נכס בלתי מוחשי בהתאם  ל, נתח שוק שאינו מייצג רשימת לקוחות או קשרי לקוחות

תשלום כלשהו  ,רשימת לקוחות ספציפית אינה מזוהה, לאור העובדה כי במקרה של נתח שוק כללי, כמו כן

להנחיות הביצוע של  47ב-44ראו גם סעיפים ב .ואינו מוכר כנכס נפרדבגין נתח שוק נכלל במסגרת המוניטין 

IFRS 3. 
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 סעיף ה

 HIMייעול הפעילות של חברת , שתביא להגברת כוח השוק של החברות מול לקוחות וספקים סינרגיה

הה ולפיכך תשלום כלשהו בגינה נכלל במסגרת המוניטין אינה מהווה נכס בלתי מוחשי מזו, ויתרונות לגודל

 .IFRS 3להנחיות הביצוע של  47ב-44ראו גם סעיפים ב .ואינו מוכר כנכס נפרד
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 נהליהמכללה למ -(  3IFRS) 19שאלה מספר 

המאזן ובחלקו עיון בדוחות כספיים של חברות ציבוריות מלמד כי בחברות רבות נכלל סעיף מוניטין במסגרת 

 .אף מדובר בסעיף מהותי

המוניטין החשבונאי הוא נתון טכני שיורי המייצג את הפער בין התמורה בעסקת רכישה או מיזוג , לכאורה

 .או הממוזגת/לבין שווי הנכסים המזוהים נטו של החברה בחברה הנרכשת ו

 

 :נדרש

 .הסבר מה משקף המוניטין .0

 .ול החשבונאי בין מוניטין לבין נכסים בלתי מוחשיים מזוהיםאמוד את ההבדל המשמעותי בטיפ .2

 ?כיצד משפיע המוניטין על חברות בשיקוליהן בביצוע עסקאות .4
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  19שאלה מספר פתרון 

והוא למעשה מייצג את סך התועלת הנוספת ממנה צופה הקונה , המוניטין משקף מרכיב עסקי ראשון במעלה

תועלת זו נחלקת לשני . מעבר לשווי ההוגן של נכסיה בעת רכישתה, ליהנות כתוצאה מרכישת החברה

 :סוגים

 .הנחת המוצא לפיה הישות המוערכת שווה יותר מסכום הנכסים המרכיבים אותה .א 

 .הערך המוסף הנובע משילוב של מספר פעילויות עסקיות .ב

 

ין אינו נכס שעומד בפני ההבדל הבולט בין מוניטין למרבית הנכסים הבלתי מוחשיים הוא שהמוניט .2

ואינו יוכל להיות מוכר , אלא כמכלול הפעילות הנרכשת ומתהווה רק כחלק מצירופי עסקים, עצמו

 .כמוניטין פנימי אלא אם שולם בעדו

, לכן. המוניטין אינו מופחת באופן שיטתי אלא כפוף לבחינת ירידת ערך לפחות אחת לשנה, כמו כן

וצאה תקופתית בגין הפחתת המוניטין במסגרת דוח הרווח והפסד הדוחות הכספיים אינם כוללים ה

מבוצעת הפחתה , לגבי נכסים בלתי מוחשיים שלהם יש אורך חיים מוגדר, לעומת זאת. של החברה

כתוצאה . תוך הקטנת הרווח הנקי של החברה, שוטפת אשר משתקפת במסגרת הדוחות הכספיים

ועל ידי )ס מוניטין גדול יותר על חשבון נכסים אחרים נוצר אינטרס לחברה מדווחת להכיר בנכ, מכך

 (.כך להגדיל את הרווח הנקי שלה

 

מרכיב המוניטין החשבונאי יהיה , בחברה הנוהגת לרכוש חברות מאותו תחום מתוך מגמה ליצור סינרגיה .4

, גבוה יותר בהשוואה לחברות אשר מבצעות עסקאות רכישה ומיזוגים מנקודת המבט של משקיע פיננסי

, כך למשל. אך אין לו ערכים מוספים בגין ההשקעה, שתכליתו היא להשיא את התשואה על ההשקעה

דבר המאפשר שילוב , חברה שחרטה על דגלה אסטרטגיה של רכישה מתמדת של חברות בתחומי הפעילות

ת לנווט תכיר בסכום מוניטין משמעותי המייצג את הסינרגיה והיכול, של יתרון לגודל ואינטגרציה אנכית

  .ולכוון את דרכה העסקית של הנרכשת
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 אילן-אוניברסיטת בר –(  3IFRS) 13שאלה מספר 

בעת דיון בנושא תקופת המדידה בצירוף , נשמעו הטענות הבאות" אופטיקל"הדירקטוריון של חברת  בתיביש

 :עסקים

לסכומים הארעיים  בתקופת המדידה נוקטים טיפול חשבונאי מיוחד לפיו מבצעים תיאום" -' דירקטור א .א

נכסים או התחייבויות שהוכרו  למדוד מחדשבתקופת המדידה ניתן , לפיכך. שהוכרו בגין צירוף עסקים

אך לא ניתן להכיר בנכסים או בהתחייבויות נוספים שלא הוכרו במקור במועד , במועד צירוף העסקים

 ".צירוף העסקים

חדש לגבי עובדות ונסיבות שהיו קיימות במועד במהלך תקופת המדידה אם מתגלה מידע " -' דירקטור ב .ב

ואם מידע זה היה ידוע במועד הרכישה הוא היה משפיע על המדידה של הסכומים שהוכרו , הרכישה

זאת למעט זכויות שאינן , אולם. אזי יש לתאם את הסכומים שהוכרו במועד הרכישה, באותו מועד

 ".הנרכשת ערב צירוף העסקיםמקנות שליטה ולמעט זכויות הוניות שהוחזקו בחברה 

נובע מעובדות או , בעת הבחינה האם מידע מסוים שהתקבל לאחר מועד צירוף העסקים" -' דירקטור ג .ג

יש לבחון את , נסיבות ששררו במועד צירוף העסקים או מאירועים שהתרחשו לאחר מועד צירוף העסקים

מידע זה , חודש 02-פרק זמן זה קצר מ באם. פרק הזמן שחלף ממועד צירוף העסקים ועד להתגלות המידע

 ". משקף נסיבות שהיו קיימות במועד הרכישה

 :'דירקטור ד .ד

 עדיין לא הבנתי כיצד מבוצע התיאום של הסכומים , י הדירקטורים הנכבדים"מכל הנאמר ע

ח של החברה יפרט בפנינו את "אני מציע שרו? הארעיים שהוכרו וכיצד מטופלים מספרי ההשוואה

 .נדרש בדוחות הכספייםהטיפול ה

 צירוף   לא ייתכן מצב לפיו בעקבות התיאום של הנכסים וההתחייבויות שהוכרו במועד  , לדעתי

שכן זה מעיד על   ,  לעומת מוניטין חיובי שהוכר במקור( הזדמנותי)ייווצר מוניטין שלילי , העסקים

יש ללוות  .IAS 8להוראות       שתטופל בהתאם     , שהתרחשה במועד צירוף העסקים כלשהי טעות

 .את הנימוק לסעיף זה בדוגמא מספרית

 

 :נדרש

יש לציין את הפרסומים החשבונאיים . תוך התייחסות לכל טענה בנפרד, י דעתך על הטענות לעיל/חווה

 .   תשובה לא מנומקת לא תנוקדנה. הרלוונטיים
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  13שאלה מספר פתרון 

 'טענה א

עת מבצעים תיאום לסכומים ארעיים שהוכרו באכן בתקופת המדידה . חלקית נכונה' טענתו של דירקטור א

הרוכש יתאם למפרע , במהלך תקופת המדידה"שקובע כי  IFRS 3 -ל 01סעיף וזאת בהתאם ל ,צירוף העסקים

ידע חדש שהושג לגבי עובדות ונסיבות שהיו כדי לשקף מאת הסכומים הארעיים שהוכרו במועד הרכישה 

 ". היו משפיעות על המדידה של הסכומים שהוכרו לאותו מועד, אם היו ידועות, ואשר, הרכישה קיימות במועד
 

טועה בטענתו לפיה לא ניתן להכיר בנכסים או בהתחייבויות נוספים שלא הוכרו במקור ' דירקטור א, אולם

יר גם בנכסים הרוכש יכ, במהלך תקופת המדידה" IFRS 3 -ל 01שכן בהתאם לסעיף , במועד צירוף העסקים

אם , ואשר, אם מושג מידע חדש לגבי עובדות ונסיבות שהיו קיימות למועד הרכישה, או בהתחייבויות נוספים

להכיר בנכסים או  ניתן, מכאן. היו גורמות להכרה באותם נכסים ובאותן התחייבויות לאותו מועד, היו ידועות

 .   קים וזאת בכפוף לאמור לעילבהתחייבויות נוספים שלא הוכרו במקור במועד צירוף העס
 

 'טענה ב

עת מבצעים תיאום לסכומים ארעיים שהוכרו באכן בתקופת המדידה . נכונה חלקית' בטענתו של דירקטור 

טועה בכך שהוא מחריג זכויות ' דירקטור ב, אולם. IFRS 3 -ל 01סעיף וזאת בכפוף לאמור ב ,צירוף העסקים

מכיוון שאלו אינם , שהוחזקו בחברה הנרכשת ערב צירוף העסקים שאינן מקנות שליטה וזכויות הוניות

כאשר מעדכנים את השווי של נכסים או התחייבויות שהוכרו במקור במועד , כמו כן. IFRS 3י "מוחרגים ע

ש נמדד לכל "שכן הזשמ, ל עשוי להשפיע על המדידה של הזכויות שאינן מקנות שליטה"העדכון הנ, הרכישה

 .בנכסים המזוהים נטוהפחות לפי חלקו 

ייתכן כי במועד הרכישה ייקבע סכום ארעי לשווי הזכויות ההוניות שהוחזקו בחברה הנרכשת ערב , בנוסף

 .אשר יעודכן במהלך תקופת המדידה, צירוף העסקים
 

 'טענה ג

ם הרוכש יביא בחשבון את כל הגורמי"קובע כי  IFRS 3 -ל 04סעיף . נכונה חלקית' גטענתו של דירקטור 

הרלוונטיים בקביעה אם התוצאה של מידע שהושג לאחר מועד הרכישה צריכה להיות תיאומים לסכומים 

קיימת סבירות ...או אם מידע זה נובע כתוצאה מאירועים שהתרחשו לאחר מועד הרכישה, הארעיים שהוכרו

מאשר , ד הרכישהגבוהה יותר שמידע שהושג זמן קצר לאחר מועד הרכישה ישקף נסיבות שהיו קיימות במוע

 ".מידע שהושג מספר חודשים לאחר מכן
 

, כי בעת הבחינה האם מידע מסוים שהתקבל לאחר מועד צירוף העסקים, בטענתו' צודק דירקטור ג, מכאן

, נובע מעובדות או נסיבות ששררו במועד צירוף העסקים או מאירועים שהתרחשו לאחר מועד צירוף העסקים

 .ף ממועד צירוף העסקים ועד להתגלות המידעיש לבחון את פרק הזמן שחל

מידע זה משקף נסיבות שהיו קיימות , חודש 02-באומרו כי באם פרק זמן זה קצר מ טועה' דירקטור ג, אולם

יש , חודשים ממועד הרכישה 19שבכל מקרה לא תעלה על , זאת מכיוון שבתקופת המדידה". במועד הרכישה
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בדות או נסיבות ששררו במועד צירוף העסקים ובין אירועים שהתרחשו להבדיל בין מידע שהתקבל הנובע מעו

חודשים יתקבל מידע שנובע מאירועים שהתרחשו  19-וייתכן כי גם במהלך ה, לאחר מועד צירוף העסקים

כי ככל שפרק , יש לציין. לאחר מועד צירוף העסקים ולכן אין לבצע בגינו תיאום במסגרת תקופת המדידה

גדלים הסיכויים כי מדובר במידע המשקף , ד צירוף העסקים ועד להתגלות המידע קצר יותרהזמן שחלף ממוע

 .    נסיבות שהיו קיימות במועד הרכישה
 

 'טענה ד

 :'דירקטור ד

  ל 09-07להלן הטיפול החשבונאי בהתאם להוראות סעיפים- IFRS 3 : ( בקיטון)הרוכש מכיר בגידול

על מנת , כמו כן. במוניטין( גידול)באמצעות קיטון ( התחייבות)זיהוי בסכום ארעי שהוכר בגין נכס הניתן ל

שבעקבות התיאום תתקבל התוצאה שהייתה מתקבלת אילו הטיפול החשבונאי בצירוף העסקים היה 

לרבות , יש לתקן את המידע ההשוואתי במספרי ההשוואה ככל שנדרש, מושלם כבר במועד הרכישה

יש לציין כי לעיתים המידע החדש , כמו כן. וספות על דוח רווח והפסדשינויים בהוצאות פחת והשפעות נ

שהושג במהלך התקופה עשוי לעיתים לגרום לתיאום בסכום הארעי של יותר מנכס אחד או התחייבות 

ייתכן שהרוכש נטל התחייבות לשלם עבור נזקים המתייחסים לתאונה באחד מהמתקנים , לדוגמא. אחת

, אם הרוכש משיג מידע נוסף. י ביטוח האחריות של הנרכש"כולם מכוסים עאשר חלקם או , של הנרכש

, התיאום למוניטין, לגבי השווי ההוגן במועד הרכישה של אותה התחייבות, במהלך תקופת המדידה

י תיאום "יקוזז במלואו או בחלקו ע, שנגרם כתוצאה מהשינוי לסכום הארעי שהוכר בגין ההתחייבות

 .רם כתוצאה מהשינוי בסכום הארעי שהוכר בגין התביעה לקבל מהמבטחשנג, מקביל למוניטין

 בהחלט ייתכן מצב שבו בעקבות התיאום של הנכסים וההתחייבויות שהוכרו במועד צירוף . הטענה שגויה

וזאת בכפוף לתנאים , לעומת מוניטין חיובי שהוכר במקור( הזדמנותי)ייווצר מוניטין שלילי , העסקים

שהתרחשה במועד צירוף  בטעות אין מדובר, בהתקיים האמור.  IFRS 3 -ל 04-01שנקבעו בסעיפים 

 .IAS 8להוראות  אשר צריכה להיות מטופלת בהתאם, העסקים
 

 .IAS 12 -ל 62ראו גם סעיף 

 :דוגמא

                   :בעקבות תיאום של הרכוש הקבוע בתקופת המדידה                     :במועד הרכישה

  1,111                               1,111             תמורה 

  4,111                                4,111        נכסים נטו

  2,111                                2,111    הפרש מקורי

PPA: 

 מעודכן  9,911                                0,111     רכוש קבוע 

 P.N                             (211    )P.N 111        מוניטין   
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 אביב-אוניברסיטת תל – (IAS  +IFRS 3 17) 14שאלה מספר 

בהסכם לחכירה של מטופס נוסעים ' התקשרה חברה ב 0.0.2114ביום . עוסקת בתחום התעופה' חברה ב

ח "ש 0,111,111למחכיר הינם בסך  'דמי החכירה השנתיים המשולמים על ידי חברה ב. שנים 01לתקופה של 

ליום . 'ממניות חברה ב 011%' רכשה חברה א 0.0.2102ביום . בדצמבר של כל שנה 40ומשולמים ביום , לשנה

 .ח"ש 0,011,111דמי החכירה המקובלים בשוק למטוס מסוג דומה הינם בסך  0.0.2102

 :נדרש

בהינתן כל אחת ', ספיים של חברה אי בהשלכות הסכם החכירה של המטוס על דוחותיה הכ/דון (0

 :מההנחות הבאות

 .כהסכם חכירה תפעולית' על ידי חברה א 0.0.2114הסכם החכירה סווג ביום  .0

 .היתה מסווגת כהסכם חכירה תפעולית 0.0.2102התקשרות בהסכם דומה ביום 

 .כהסכם חכירה תפעולית' על ידי חברה ב 0.0.2114הסכם החכירה סווג ביום  .2

 .היתה מסווגת כהסכם חכירה מימונית 0.0.2102שרות בהסכם דומה ביום התק

 .כהסכם חכירה מימונית' על ידי חברה ב 0.0.2114הסכם החכירה סווג ביום  .4

 .היתה מסווגת כהסכם חכירה תפעולית 0.0.2102התקשרות בהסכם דומה ביום 

 .ירה מימוניתכהסכם חכ' על ידי חברה ב 0.0.2114הסכם החכירה סווג ביום  .0

 .היתה מסווגת כהסכם חכירה מימונית 0.0.2102התקשרות בהסכם דומה ביום 

אם חלף הסכם חכירת המטוס היתה חוכרת חברה                                             , לעיל 0תה משתנה תשובתך לנדרש יכיצד הי ( 2

 (.ללא אופציית הארכה)שנים  09ופה של קרקע ממינהל מקרקעי ישראל לתק 0.0.2114ביום ' ב      
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 14פתרון שאלה מספר 

הרוכש יסווג חוזה חכירה על פי הנאים החוזיים וגורמים , "(צירופי עסקים)" IFRS 3-ל 04על פי סעיף 

סיווג של חוזה חכירה , לפיכך(. מועד שינוי החוזה, או במצבים מסוימים)אחרים במועד יצירת החוזה 

. 'אינו רלוונטי לטיפול בדוחותיה הכספיים המאוחדים של חברה א 0.0.2102ם פוטנציאלי ליו

יסווג חוזה החכירה כחכירה תפעולית או כחכירה ' בדוחותיה הכספיים המאוחדים של חברה א

משמע על פי התנאים החוזיים וגורמים אחרים במועד ', מימונית באופן זהה לאופן הסיווג בחברה ב

 .יצירת החוזה

 כהסכם חכירה תפעולית' כירה סווג על ידי חברה בהסכם הח

, יהיה להכיר בדוחותיה המאוחדים' על חברה א, הינה חוכר בחכירה תפעולית' מכיוון שחברה ב

וזאת אם התנאים של החכירה , בנכס בלתי מוחשי או בהתחייבות, במסגרת הקצאת עלות הרכישה

תנאי , במקרה דנן. 0.0.2102שוק ביום ביחס לתנאי ה, בהתאמה, התפעולית עדיפים או נחותים

תכיר , לפיכך. 0.0.2102ביחס לתנאי השוק ביום ', מנקודת ראות חברה ב, החכירה התפעולית עדיפים

 .במסגרת הקצאת עלות הרכישה בנכס בלתי מוחשי' חברה א

 כהסכם חכירה מימונית' הסכם החכירה סווג על ידי חברה ב

יהיה להכיר בדוחותיה הכספיים ' על חברה א, ה מימוניתהינה חוכר בחכיר' מכיוון שחברה ב

בווי ההוגן של המטוס וכן להכיר בהתחייבות פיננסית , במסגרת הקצאת עלות הרכישה, המאוחדים

ייקבעו , כמו גם אורך החיים השימושיים שלו, שוויו ההוגן של המטוס. בגין החכירה בשווייה ההוגן

יש לקחת בחשבון את תקופת השימוש במטוס על ידי , מעמש. תוך התחשבות בתנאי הסכם החכירה

עשויה להיות מושפעת מסעיפים בחוזה ' כאשר תקופת השימוש במטוס על ידי חברה ב', חברה ב

של המטוס במחיר נמוך מספיק מהשווי ' כגון אופציית רכישה של המטוס בידי חברה ב, החכירה

העברת , דאי באופן סביר שהאופציה תמומשכך שוו, ההוגן של המטוס במועד בו תמומש האופציה

 .ב"וכיו, בעלות של המטוס בתום תקופת החכירה

 חכירת קרקע ממנהל מקרקעי ישראל

חשוב , בקביעה אם מרכיב הקרקע מהווה חכירה תפעולית או חכירה מימונית, IAS 17-בהתאם ל

 .להביא בחשבון שלקרקע באופן רגיל יש אורך חיים כלכליים בלתי מוגדר

 כהסכם חכירה תפעולית' כם החכירה סווג על ידי חברה בהס

, יהיה להכיר בדוחותיה המאוחדים' על חברה א, הינה חוכר בחכירה תפעולית' מכיוון שחברה ב

וזאת אם התנאים של החכירה , בנכס בלתי מוחשי או בהתחייבות, במסגרת הקצאת עלות הרכישה

תנאי , במקרה דנן. 0.0.2102נאי השוק ביום ביחס לת, בהתאמה, התפעולית עדיפים או נחותים
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לפיכך תכיר . 0.0.2102ביחס לתנאי השוק ביום ', מנקודת ראות חברה ב, החכירה התפעולית עדיפים

 .במסגרת הקצאת עלות הרכישה בנכס בלתי מוחשי' חברה א

חברה יכולה היתה , ן להשקעה"מקיימת את הגדרת נדל' במידה והקרקע בחברה ב, לדוגמא, כמו כן

ן להשקעה בשווי הוגן משמע לטפל בהסכם "לטפל בקרקע כבנדל, במועד ההתקשרות בחכירה', ב

ן להשקעה שהינו "לטיפול בנדל' זאת אם מדיניותה החשבונאית של חברה ב. כבהסכם חכירה מימונית

 .בבעלות או בחכירה מימונית הינה מודל השווי ההוגן

 חכירה מימונית כהסכם' הסכם החכירה סווג על ידי חברה ב

יהיה להכיר בנכס בשוויו ההוגן בעת צירוף ' על חברה א, בהינתן כי ההסכם הינו הסכם חכירה מימונית

יש לקחת בחשבון את , משמע. שוויה הוגן של הקרקע יקבע תוך התחשבות בתנאי הסכם החכירה. העסקים

עשויה להיות מושפעת ' ברה בתקופת השימוש בקרקע על ידי ח. 'תקופת השימוש בקרקע על ידי חברה ב

במחיר נמוך מספיק מהשווי ההוגן ' כגון אופציית רכישה של הקרקע בידי חברה ב, מסעיפים בחוזה החכירה

העברת בעלות של הקרקע , כך שוודאי באופן סביר שהאופציה תמומש, של הקרקע במועד בו תמומש האופציה

שנים  11-הינה ל' מוש הצפויה של הקרקע על ידי חברה בבהינתן כי תקופת השי. ב"וכיו, בתום תקופת החכירה

על פני ( 'גם בדוחותיה הכספיים המאוחדים של חברה א)יעלה הצורך להפחית את הנכס  0.0.2100מיום 

 .'תקופת השימוש הצפויה על ידי חברה ב
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 אילן-אוניברסיטת בר - (IAS  +IFRS 3 95) 15שאלה מספר 

  :'סעיף  א

מהמניות  PAP 11%לפיו תרכוש חברת ,  DAD חברתובין  PAPנחתם הסכם רכישה בין חברת  0.0.02ביום 

 וכמו כן מועד התשלוםלהסכם הרכישה קובע כי מועד הרכישה  4סעיף . ₪אלפי  111תמורת   DADשל חברת 

 PAP 4רת מינתה חב 0.4.02ביום . במזומן את תמורת הרכישה PAPשילמה חברת  0.2.02ביום . 0.2.02יהיה 

 (.  DADדירקטורים בחברת  02כ "לאחר המינוי קיימים בסה) DADדירקטורים בחברת 

 

 :נדרש

 .יש לציין את הפרסומים החשבונאיים הרלוונטיים(. כהגדרתו בתקן הרלוונטי)י מהו מועד הרכישה /קבע

 .תשובה לא מנומקת לא תנוקדנה

 

 :'סעיף  ב

ממניות חברת  SBS 91%לפיו תרכוש חברת   BCB שה עם חברתעל הסכם רכי SBSחתמה חברת  0.4.02ביום 

BCB   כמפורט להלן, הסכם הרכישה מותנה בקיומם של תנאים מתלים. ₪אלפי  711תמורת : 

 .אישור של הממונה על ההגבלים העסקיים לעסקה .0

 .SBSבדיקת נאותות שתבצע חברת  .2

 .BCBושל חברת  SBSאישור אסיפת בעלי מניות של חברת  .4

 .4-0פרוצדורלי של המניות לאחר השלמת התנאים המתלים המפורטים בסעיפים רישום  .0

 

נתקבל אישור של הממונה על ההגבלים העסקיים של החברה והושלמה בדיקת הנאותות שביצעה  0.9.02ביום 

ושתיהן אישרו את  BCBושל חברת  SBSהתכנסה אסיפה כללית מיוחדת של חברת  04.01.02 -ב.  SBSחברת 

הושלם הרישום הפרוצדורלי של המניות ובכך הושלמו כל התנאים המתלים של  0.00.02ביום . העסקה

 .העסקה

 

 :נדרש

יש לציין את הפרסומים החשבונאיים (. כהגדרתו בתקן הרלוונטי)י מהו מועד הרכישה בעסקה /קבע

 .הרלוונטיים

 .תשובה לא מנומקת לא תנוקדנה
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 :'גסעיף  

חתמה  0.01.02ביום . לצורך רכישתה ORSמשא ומתן עם חברת  STARחברת ניהלה  2102בחודש ספטמבר 

תמורת   ORSממניות חברת  STAR 71%לפיו תרכוש חברת  ORS על הסכם רכישה עם חברת STARחברת 

להסכם  1בסעיף . 21.01.02שהתקיימו ביום     הסכם הרכישה מותנה בקיומם של תנאים מתלים. ₪אלפי  711

 :לןהרכישה נרשם כדלה

 

 .1.1.19 -החל מ מועברות לרוכשיםORS לחברת  הזכויות והחובות בקשרכל  .א

 .1.1.19 -החל מ ORSחברת תהנה מהנכסים ותהיה אחראית להתחייבויות של  STARחברת  .ב
  

-החל מ STARבדוחות הכספיים המאוחדים של חברת  ORSטוען כי יש לאחד את חברת  STARחשב חברת 

0.0.02. 

 

 :נדרש

יש לציין את הפרסומים החשבונאיים (. כהגדרתו בתקן הרלוונטי)מועד הרכישה בעסקה  י מהו/קבע

 .הרלוונטיים

 .תשובה לא מנומקת לא תנוקדנה
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 15שאלה מספר פתרון 

 'סעיף א

שהוא המועד שבו , קובע כי הרוכש יזהה את מועד הרכישה( IFRS 3) 4לתקן דיווח כספי בינלאומי  7סעיף 

 . שליטה על הנרכשהוא משיג 
 

ככוח לקבוע את המדיניות הפיננסית והתפעולית של IAS 27) ) 24שליטה מוגדרת בתקן חשבונאות בינלאומי 

המועד בו הרוכש משיג שליטה , בדרך כלל"קובע כי  IFRS 3 -ל 9סעיף . ישות כדי להשיג הטבות מפעילויותיה

רוכש משפטית את הנכסים של הנרכש ונוטל , רהעל הנרכש הוא המועד שבו הרוכש מעביר משפטית את התמו

הרוכש עשוי להשיג שליטה במועד מוקדם יותר , אולם. מועד הסגירה -משפטית את ההתחייבויות של הנרכש 

 ".או מאוחר יותר ממועד הסגירה
 

תה מינ 0.4.02רק ביום , אולם. 0.2.02בהסכם המכירה צוין כי מועד הרכישה והתשלום יהיה , במקרה שלפנינו

והשיגה בפועל רוב בדירקטוריון החברה ולמעשה קיבלה בפועל את  DADדירקטורים בחברת  PAP 4חברת  

שילמה את מלוא  PAPאומנם משפטית ההסכם נכנס לתוקף וחברת  0.2.02-ב. DADהשליטה בחברת 

ית לא היה ביכולתה לקבוע את המדיניות הפיננס, טרם מינוי רוב הדירקטורים, אך בפועל, התמורה

 .DADוהתפעולית של חברת 

 

 'סעיף ב

שהוא המועד שבו , קובע כי הרוכש יזהה את מועד הרכישה( IFRS 3) 4לתקן דיווח כספי בינלאומי  7סעיף 

 . שליטה על הנרכשהוא משיג 
 

ככוח לקבוע את המדיניות הפיננסית והתפעולית של IAS 27) ) 24שליטה מוגדרת בתקן חשבונאות בינלאומי 

 .להשיג הטבות מפעילויותיה ישות כדי
 

על מנת לבחון (. תנאים עתידיים)מותנים בקיומם של תנאים מתלים , הסכמי רכישה רבים שנחתמים כיום

יש להפריד בין תנאים , חל לפני התקיימותם של התנאים המתלים( כפי שהוגדר לעיל)האם מועד הרכישה 

באם מדובר בתנאים מתלים . בלבד( טכניים)ם פרוצדורליילבין תנאים מתלים שהם  מהותייםמתלים שהם 

אולם באם מדובר בתנאים טכניים , נראה כי מועד הרכישה לא יחול טרם התקיימות תנאים אלו, מהותיים

 .    אזי נראה כי מועד הרכישה חל טרם התקיימות תנאים אלו, בלבד
 

 :הסכם הרכישה מותנה בתנאים המפורטים להלן, במקרה שלפנינו
 

 .הממונה על ההגבלים העסקיים לעסקה אישור של .0

 .SBSבדיקת נאותות שתבצע חברת  .2

 .BCBושל חברת  SBSאישור אסיפת בעלי מניות של חברת  .4
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 .4-0רישום פרוצדורלי של המניות לאחר השלמת התנאים המתלים המפורטים בסעיפים  .0
 

, לא יאשר את העסקה שכן לדוגמא באם הממונה על ההגבלים העסקיים, הינם תנאים מהותיים 4-0תנאים 

בפרקטיקה קיימים מקרים בהם הממונה על ההגבלים לא אישר עסקאות . אזי העסקה לא תצא אל הפועל

העוסק ברישום פרוצדורלי של המניות הינו תנאי טכני  0תנאי , לעומת זאת. והסכמי הרכישה לא יצאו לפועל

 .בלבד שאינו אמור לדחות את מועד הרכישה
 

 SBSלאחר אישור אסיפת בעלי מניות של חברת ) 04.01.02המהותיים התקיימו ביום  כלל התנאים המתלים

 .04.01.02ל יהיה "ולכן מועד הרכישה במקרה הנ BCB)ושל חברת 

 

 'סעיף ג

שהוא המועד שבו , קובע כי הרוכש יזהה את מועד הרכישה( IFRS 3) 4לתקן דיווח כספי בינלאומי  7סעיף 

  .שליטה על הנרכשהוא משיג 
 

ככוח לקבוע את המדיניות הפיננסית והתפעולית של IAS 27) ) 24שליטה מוגדרת בתקן חשבונאות בינלאומי 

 .ישות כדי להשיג הטבות מפעילויותיה
 

אולם ההסכם קבע , 21.01.02-והתנאים המתלים התקיימו ב 0.01.02-במקרה שלפנינו הסכם הרכישה נחתם ב

 .1.1.19מיום תוקף רטרואקטיבי 
 

 STARשכן במקרה שלפנינו השליטה של חברת , רטרואקטיבי אינו אמור להשפיע על מועד הרכישה תוקף

. 21.01.02כלומר מיום ( בהנחה והם מהותיים)החלה ממועד התקיימותם של התנאים המתלים  ORSבחברת 

  STARלא היה ביכולתה של חברת  21.01.02ועד  0.0.02בתקופה שבין 

מכיוון שלא היה , כדי להשיג הטבות מפעילויותיה ORSסית והתפעולית של לקבוע את המדיניות הפיננ

 :בכוחה

 .להפעיל יותר ממחצית זכויות ההצבעה .א

 .ORSלקבוע את המדיניות הפיננסית והתפעולית של  .ב

 .למנות או להדיח את מרבית חברי הדירקטוריון .ג

 .להכריע בישיבות הדירקטוריון .ד

 .IAS 27 -ל 04ראו גם סעיף 

 

 :בפתרוןלא נדרש 

אך בהתאם להוראות ההסכם הוא , כי אומנם תוקף רטרואקטיבי אינו משפיע על מועד הרכישה, יש לציין

במקרה שלנו מחיר הרכישה עשוי להיות מושפע מהתוצאות , לדוגמא. עשוי להשפיע על תמורת הרכישה

 (.ככל שנכללו הוראות בהסכם) 0.0.02 -העסקיות של החברה החל מ
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 נהליהמכללה למ - (IAS  +IFRS 3 93) 16שאלה מספר 

 ' סעיף א

. ב ורומניה"ארה, ן ברחבי ישראל"הינה חברה המתמחה בהחזקות נדל"( החברה"להלן )מ "חברת שלומי בע

על פיה רשאית חברת עינת למכור ( PUT)כתבה חברת שלומי לחברת עינת אופציית מכר  2102במאי  29ביום 

כל אחת תמורת סכום קבוע וידוע מראש של . נ.ח ע"ש 0מניות בנות  41,111לחברת שלומי  2101במאי  29ביום 

 (.סילוק פיזי ברוטו)ח "ש 011,111

 :הועלו מספר טענות, 2102לצורך הכנת הדוחות הכספיים לשנת  2104בינואר  01במהלך ישיבה שנקבעה ביום 

 בשווי הוגן דרך רווח והפסד  ל חברת שלומי טען כי מדובר במכשיר פיננסי נגזר ולכן יש למדוד אותו"מנכ

 .לאורך כל חיי האופציה

 ל אינו משקף את המציאות "י המנכ"מנהל הכספים של חברת שלומי טען כי הטיפול החשבונאי המוצג ע

כל התקבול צריך להירשם , לכן. הכלכלית זאת מכיוון שהאופציה יוצרת מחויבות לשלם מזומן

 .עד ליום המימוש כהתחייבות פיננסית רגילה ואף לצבור ריבית

 ולכן יש להציג את , מדובר במכשיר הוני, חשב חברת שלומי טען כי היות ומדובר באופציה לרכישת מניות

 ".ח אופציות"תקבולים ע"כל הסכום שהתקבל במסגרת ההון העצמי של החברה בסעיף 

 

 :נדרש

ולקבוע האם הטענה  יש לדון בקצרה בטענות שהועלו על ידי כל אחד מנושאי המשרה של חברת שלומי

 .או לחילופין האם מדובר בטענה שגויה לחלוטין, כולה או חלקה, שהועלתה נכונה

 

 ' סעיף ב

עורכת את דוחותיה הכספיים על פי ' חברה א. 'מהון המניות של חברה ב 71% 40.02.2101רכשה ביום ' חברה א

יות שאינן מקנות שליטה אשר נוצרו ומתלבטת כיצד למדוד את הזכו( IFRS)כללי החשבונאות הבינלאומיים 

האם לפי שווי הוגן מלא או לפי שווי הוגן חלקי המבוסס על השווי ההוגן של הנכסים : "בצירוף העסקים

 .המזוהים נטו שנרכשו ללא מוניטין

 

 :נדרש

החשבונאית לגבי אופן מדידת הזכויות שאינן מקנות שליטה על הנושאים  ההשפעה של בחירת המדיניות  מהן

 :הבאים

 .בחינת ירידת ערך עתידית של המוניטין שנוצר ברכישה .0

 .עסקאות בעתיד עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה .2
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 16 שאלה מספרפתרון 

 סעיף א

כדי לקבוע אם מכשיר  00כאשר המנפיק מיישם את ההגדרות בסעיף "כי  07קובע בסעיף  42תקן בינלאומי 

אם ורק אם שני התנאים להלן , המכשיר הוא כשיר הוני, פיננסיתפיננסי הוא כשיר הוני ולא התחייבות 

 :מתקיימים

 :המכשיר אינו כולל מחוייבות חוזית .א

a. או, למסור לישות אחרת מזומן או כל נכס פיננסי אחר 

b.  להחליף נכסים פיננסים או התחיבויות פיננסיות עם ישות אחרת בתנאים פוטנציאלים נחותים

 .למנפיק

 :הוא, עשוי להיות מסולק במכשירים הוניים של הישותאם המכשיר יסולק או  .ב

a. שאינו כולל מחויבות חוזית של המנפיק למסור מספר משתנה של מכשירים , מכשיר לא נגזר

 או, הוניים

b. י החלפת סכום קבוע של מזומן או נכס פיננסי אחר בתמורה למספר קבוע "נגזר אשר יסולק רק ע

המכשירים ההוניים של המנפיק אינם כוללים , ךלצורך כ. של מכשירים הוניים של המנפיק

אשר הם כשלעצמם חוזים לקבלה עתידית או מסירה עתידית של מכשירים הוניים של , מכשירים

 ".המנפיק

עם זאת מכיוון . ואשר מסולקת בברוטו מהווה מכשיר הוני, י הישות על מניותיה"אופציית המכר שהונפקה ע

כנגד רכישת מכשירים הוניים ( 2101במאי  29)אחרת בתאריך עתידי  שהישות התחייבה לשלם מזומן לישות

ההתחייבות תוכר לפי ערכה . עליה להכיר ביום כתיבת האופציה בהתחייבות כנגד קיטון בהון, (המניות)

 .הנוכחי ותטופל לפי שיטת הריבית עד למימוש

 :לכן

אותו בשווי הוגן דרך רווח והפסד לאורך כל מדובר במכשיר פיננסי נגזר ולכן יש למדוד "ל החברה טען כי "מנכ

 .האופציה עומדת בהגדרת מכשיר הוני! טועה –" חיי האופציה

 

ל אינו משקף את המציאות "י המנכ"הטיפול החשבונאי המוצג ע"ל הכספים של החברה טוען כי "סמנכ

להירשם כהתחייבות  כל התקבול צריך, לכן. הכלכלית זאת מכיוון שהאופציה יוצרת מחוייבות לשלם במזומן

למרות שהאופציה יוצרת התחייבות היא הווה כשיר  –צודק חלקית  –" ואף לצבור ריבית עד ליום המימוש

 .הוני על פי ההגדרה בתקן

 

ולכן יש להציג את כל הסכום , ולכן מדובר במכשיר הוני, האופציה היא לרכישת מניות"חשב החברה טוען כי 

כיוון שבנוסף להכרה בסכום שהתקבל יש ליצור  –צודק חלקית  – "במסגרת ההון העצמי של החברה

 .התחייבות לתשלום המזומן
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 'סעיף ב

להלן ההשלכות של בחירת המדיניות החשבונאית של מדידת הזכויות שאינן מקנות שליטה על הנושאים 

 :הבאים

, טה בשווי הוגן מלאבמדידת זכויות שאינן מקנות שלי – בחינת ירידת ערך של המוניטין שנוצר ברכישה .א

המוניטין מוצג בסכום גבוה יותר מאשר במדידה בשווי הוגן חלקי שכן במקרה הראשון הוא כולל גם את 

כאשר מוניטין הינו בסכום גבוה יותר הוא רגיש יותר .  חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה במוניטין

בדבר ירידת ערך נכסים  47ומי מספר תקן חשבונאות בינלא, יחד עם זאת. לבחינת ירידת ערך בעתיד

דן בבחינת ירידת ערך של יחידות מניבות מזומנים עם מוניטין וזכויות שאינן מקנות , (התקן: להלן)

אם ישות מודדת זכויות שאינן מקנות שליטה לפי שווי הוגן חלקי במקום שווי הוגן , על פי התקן. שליטה

, לכן. לא הוכר בדוחות הכספיים כחלק מהמוניטין, שליטה המוניטין שמיוחס לזכויות שאינן מקנות, מלא

יש לגלם את המוניטין על מנת שיכלול גם את חלקן של הזכויות שאינן מקנות , לצורך בחינת ירידת הערך

כלומר התקן משווה בין שתי האפשרויות למדידת זכויות שאינן מקנות שליטה לצורך בחינת . שליטה

 .התשובה הינה שאין השפעה ירידת ערך של המוניטין ולכן

אם ישות מודדת זכויות שאינן מקנות שליטה כחלק יחסי בנכסים : "לתקן. 0להלן ציטוט מסעיף ג

מוניטין שמיוחס לזכויות שאינן , במקום בשווי הוגן, הניתנים לזיהוי נטו של חברה בת במועד הרכישה

אך לא מוכר בדוחות , המתייחסת מקנות שליטה נכלל בסכום בר ההשבה של היחידה המניבה מזומנים

ישות תגלם את הערך בספרים של מוניטין שהוקצה , כתוצאה מכך. הכספיים המאוחדים של החברה האם

מבוצעת השוואה בין , לאחר מכן. ליחידה כדי לכלול אל המוניטין שמיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה

על מנת לקבוע אם נפגם ערכה של היחידה ערך בספרים מתואם זה לבין הסכום בר ההשבה של היחידה 

 ".המניבה מזומנים

כאשר מתבצעת בעתיד עסקאות עם בעלי  – עסקאות בעתיד עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה .ב

, ואין איבוד שליטה, הזכויות שאינן מקנות שליטה שהמשמעות שלהן ירידה או עליה בשיעור אחזקה

 .משפיעות לא על הנכסים וההתחייבויות ולא על הרווח והפסד העסקאות נחשבות לעסקאות הוניות שאינן

כאשר הזכויות שאינן מקנות שליטה נמדדות בשווי הוגן חלקי  –מכאן שצפוי הבדל ברכישה עתיד כדלקמן 

רכישה בעתיד של חלק מהזכויות שאינן . הן מוצגות בסכום נמוך יותר מאשר במדידה לפי שווי הוגן מלא

בגובה ההפרש בין השווי ההוגן של התמורה , תידרש הפחתת הון, לכן. בשווי הוגןמקנות שליטה מתבצעת 

. במדידה לפי שווי הוגן חלקי תידרש הפחתת הון גדולה יותר. לבין יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה

במכירה עתידית של חלק מהזכויות שאינן מקנות שליטה תיווצר קרן הון חיובית אשר , יחד עם זאת

 .ת ההון המיוחס לבעלים של החברה הבתתגדיל א

: 41-40סעיף , דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים: 24להלן ציטוט מתקן חשבונאות בינלאומי מספר 

שינויים בזכויות הבעלות של חברה אם בחברה בת שתוצאתם אינם איבוד שליטה מטופלים כעסקאות "

בות האלה הערכים בספרים של הזכויות בנסי(. כלומר עסקאות עם בעלים בתפקידם כבעלים)הוניות 
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המקנות שליטה ושל הזכויות שאינן מקנות שליטה יותאמו כדי לשקף את השינויים בזכויות היחסיות 

כל הבדל בין הסכום שבו מתואמות הזכויות שאינן מקנות שליטה לבין השווי ההוגן . שלהן בחברה הבת

 ".צמי וייוחס לבעלים של החברה האםשל התמורה ששולמה או התקבלה יוכר ישירות בהון הע
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 מועצת רואי חשבון - (37IAS   +IFRS 3) 51שאלה מספר 

מיליון   21תמורת סכום כולל של ' את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של חברה ב 0.0.00-רכשה ב' חברה א

. ₪מיליון  4-בדים שעלויותיו מוערכות בתוכנית לשינוי מבני הכולל סגירת מחלקה ופיטורי עו' לחברה ב. ₪

 .פעילויות השינוי המבני מתוארות בהסכם הרכישה

 

 :נדרש

 .להסביר באילו נסיבות ניתן לכלול עלויות שינוי מבני כחלק מתמורת הרכישה במסגרת צירופי עסקים
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 15מספר פתרון שאלה 

ייחס במפורט לטיפול החשבונאי בעלויות שינוי מבני ומניח שכל עלויות צירופי עסקים מת - IFRS3-ל 00סעיף 

עלויות אלה נובעות מכוונת ההנהלה ולא . Post-acquisition costs. שינוי מבני נחשבות עלויות שלאחר רכישה

במועד ( acquiree)הכללת תוכנית שינוי מבני בהסכם הרכישה אינה יוצרת התחייבות של הנרכש . ממחויבותה

הפרשה לשינוי מבני יכולה להירשם כהתחייבות של העסק שנרכש כאשר זו מהווה התחייבות של . הרכישה

דבר זה יתרחש רק אם התכנית לשינוי מבני מקיימת את התנאים . acquisition date -הנרכש במועד הרכישה 

, הפרשות - IAS 37 -ל 41-42כמפורט בסעיפים  constructive obligation -של מחויבות משתמעת 

אם . וזאת לפני צירוף העסקים והשינוי המבני לא נעשה לטובת הרוכש, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

 IFRS3 -ל 10-12ראה סעיפים ; יש לדווח על השינוי המבני כעסקה נפרדת, השינוי המבני נעשה לטובת הרוכש

 .צירופי עסקים -
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 נהליהמכללה למ - (5IAS 3  +RS 3IF) 12 שאלה מספר

התחייבויות תלויות ונכסים תלויים ותקן דיווח כספי , הפרשות 44במסגרת תקן חשבונאות בינלאומי 

צירופי עסקים קיימת התייחסות סותרת באשר לטיפול החשבונאי בהתחייבות תלויה  4בינלאומי 

ת הסיבה להבדל זה וללוות לפרט א, יש להסביר מהו ההבדל בין התקנים. ולהכרה בה בדוחות הכספיים

 .את ההסבר בדוגמא
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 12מספר פתרון שאלה 

התחייבויות תלויות ונכסים תלויים , הפרשות 44התחייבות תלויה מוגדרת במסגרת תקן חשבונאות בינלאומי 

 :באופן הבא( IAS 44 -להלן )

או , אירוע, או לא יתרחשו, ברר רק אם יתרחשושקיומה ית, הנובעת מאירועי עבר, מחויבות אפשרית .0

 או; בלתי וודאיים שבחלקם אינם בשליטת הישות, אירועים עתידיים

 :מחויבות בהווה הנובעת מאירוע העבר אך אינה מוכרת היות ו .2

 או; יציאת משאבים לצורך סילוק המחויבות( probable)לא צפויה  .א

 .ופן מהימןלא ניתן לאמוד את סכום המחויבות בא .ב

 4תקן דיווח כספי בינלאומי . יש לתת גילוי בלבד להתחייבות תלויה ואין להכיר בה כהתחייבות IAS 44לפי 

יש להכיר בהתחייבות תלויה כהתחייבות אם קיימת מחויבות בהווה . צירופי עסקים קובע כללים שונים

יציאת משאבים ( 11%)לא צפויה  גם אם, כלומר, הנובעת מאירוע עבר אשר יכולה להימדד באופן מהימן

 .החוצה

 (.מהימנות. )ב2עם סעיף , וכן, (מחויבות אפשרית)של ההגדרה  0לגבי סעיף  IAS 44יש עקביות עם , על כל פנים
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 (38IAS   +IFRS 3) 19 שאלה מספר

. ויות ארציתהעוסקת בשיווק דגי נוי חיים בפריסת חנ, מ הינה חברה ציבורית"בע" דג בראש אחר"חברת 

קיבלה החברה החלטה להיכנס לתחום פעילות , לאחרונה. החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב

דגי הנוי . שוקלת החברה להתחיל במחקר בנושא, לצורך כך. חדש של שיווק דגי נוי וירטואליים באינטרנט

ת גידולם צפויה להיות נמוכה משמעותית עלו, בנוסף. הוירטואליים צפויים להיות זולים מדגי נוי חיים רגילים

 ...לא להחליף מים, אין צורך לרכוש עבורם מזון וכמובן, שכן

 

יש עדיפות לרכוש את חברה , מבחינה חשבונאית, מ טוען כי"בע" דג בראש אחר"ל הכספים של חברת "סמנכ

FishNet Ltd ופן עצמאיהעוסקת בתחום המחקר של דגי נוי וירטואליים מאשר לחקור ולפתח בא. 

 

 :נדרש

נכסים "בדבר  47ל הכספים על בסיס הוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר "חווה דעתך על טענתו של סמנכ

 ".צירופי עסקים"בדבר  4והוראות תקן דיווח כספי מספר " בלתי מוחשיים
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 19 שאלה מספרפתרון 

ישות תסווג , "(47תקן : "להלן)  נכסים בלתי מוחשיים 47בהתאם להוראת תקן חשבונאות בינלאומי מספר 

נכס , 47בהתאם לתקן . את היצירה של נכסים בלתי מוחשיים אשר נוצרו פנימית לשלב המחקר ושלב הפיתוח

נכס בלתי , לעומת זאת. יציאה בגין מחקר תוכר כהוצאה בעת התהוותה. בלתי מוחשי הנובע ממחקר לא יוכר

 :ישות יכולה להוכיח את כל האמור להלן, אם ורק אם, יוכרמוחשי הנובע מפיתוח 

 .היתכנות טכנית של השלמת הנכס הבלתי מוחשי כך שהוא יהיה זמין לשימוש או למכירה .0

 .בכוונתה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו .2

 .ביכולתה להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למוכרו .4

 .יפיק הטבות כלכליות עתידיות צפויותהאופן שבו הנכס הבלתי מוחשי  .0

פיננסיים ואחרים זמינים להשלמת הפיתוח ולשימוש בנכס הבלתי מוחשי או , קיומם של משאבים טכניים .1

 .למכירתו

 .יכולתה למדוד באופן מהימן את היציאה שניתן לייחס לנכס הבלתי מוחשי במהלך פיתוחו .7

, (4תקן דיווח מספר : להלן) צירופי עסקים( המתוקן) 4בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 

זאת גם ללא , יים הניתנים לזיהוי שנרכשו בצירוף עסקיםשבנפרד מהמוניטין בנכסים בלתי מוח, הרוכש יכיר

רוכש מטפל בנכסים בלתי מוחשיים שנרכשו , לאחר הכרה לראשונה, 47עמידה בקריטריונים המפורטים בתקן 

 .47וראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר בצירוף עסקים בהתאם לה

יש עדיפות לרכוש חברה אשר ברשותה , מבחינה חשבונאית, ל הכספים בטענתו כי"צודק סמנכ, לאור האמור

בהינתן כי החברה תשקיע אותו סכום . קיים פטנט אשר פותח מאשר לחקור ולפתח אותו באופן עצמאי

השנייה היא תרשום נכס בלתי מוחשי המיוחס למחקר  למחקר ולפיתוח הפטנט או לרכישת חברה באפשרות

אותו נכס בלתי מוחשי  יהיה בסכום גבוה יותר מזה אשר היה נרשם במידה שהיא תחליט . ולפיתוח בתהליך

לבצע את המחקר והפיתוח באופן עצמאי וזאת מאחר ושלב המחקר ייזקף כהוצאה בכל מקרה ואילו רק בשלב 

יתרון חשבונאי , כי במידה וירד ערכו של הנכס הבלתי מוחשי, עם זאת יצוין. תהפיתוח ניתן להוון את העלויו

     .זה עלול להימחק
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 נהליהמכללה למ - (IFRS 5) 91שאלה מספר 

מהווה קו פעילות עיקרי ונפרד מקו ' חברה ב. 'מהון המניות של חברה ב 91% -מחזיקה ב' חברה א .0

מהון  21%על מימוש ' החליטה חברה א, בישיבת הדירקטוריון, 2101בנובמבר  41ביום . 'הפעילות של א

התקבלו כל האישורים הדרושים לתכנון  2101עד לסוף שנת . 2100כבר בתחילת שנת ' המניות של חברה ב

 . המכירה

 

 :נדרש

 .2101לשנת ' בדוחות המאוחדים של חברה א' כיצד יוצגו נכסיה והתחייבויותיה של חברה ב .א

 .'מהון המניות של חברה ב 11%הייתה מחליטה לממש ' שובתך במידה וחברה אכיצד תשתנה ת .ב

 

החברה מפרסמת דוחות שנתיים לפי שנה קלנדרית המסתיימת ביום . עוסקת בייצור ממתקים' חברה ג .2

עליה להפסיק את , כי על מנת לשמור על רווחיות' החליטה חברה ג 2101בסוף שנת . מידי שנה 40.02

ההחלטה אושרה בדרגים הדרושים וכן הוחלט כי אין שוק . השוקולד בטעמים אקזוטיים פעילות קו ייצור

 .לקו הייצור המדובר כך שהחברה לא תמכור את הפעילות אלא תסגור אותה

חדלה החברה בפעילותה  2100בפברואר  22ורק ביום , קו הייצור עדיין עבד 2101בדצמבר  40נכון ליום 

 .ל"בקו הייצור הנ

 

 :נדרש

 ?2100-ו 2101בשנים ' ו הטיפול החשבונאי בהקשר לקו הייצור המדובר בדוחות חברה גמה
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 91שאלה מספר פתרון 

 

 0סעיף 

לפי , "כרגיל" 2101לשנת ' יאוחדו בדוחות המאוחדים של חברה א' נכסיה והתחייבויותיה של חברה ב .א

. ם ונפרדים ולא יינתן ביטוי לתכנון המכירהדוחות כספיים מאוחדי 24דרישות תקן חשבונאות בינלאומי 

 .לא יגרום לאיבוד שליטה' מהון מניות חברה ב 21%שמכירת , זאת משום

נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו  1א לתקן דיווח כספי בינלאומי 7סעיף  .ב

(IFRS5 )ל חברה בת תסווג את כל אשר כרוכה באיבוד שליטה ע, מציין כי ישות מחויבת לתכנון מכירה

כאשר יתר הקריטריונים של התקן )הנכסים וההתחייבויות של החברה הבת כמוחזקים למכירה 

וזאת ללא קשר אם לישות יישארו זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה בת לשעבר לאחר , (מתקיימים

 .המכירה

גם , ימוש מוחזקת למכירהתוצג כולה כקבוצת מ, המשמעות היא שהשקעה בחברה בת המיועדת למימוש

 .אם לאחר המימוש תישאר בחברה המוחזקת השפעה מהותית או שליטה משותפת

כל , כאשר מדובר בקו פעילות עיקרי ונפרד והמימוש עונה להגדרת פעילות שהופסקה, יתרה מכך

 . תוצגנה כפעילות שהופסקה( ולא רק החלק שמומש 011%)התוצאות הנובעות מההחזקה בחברה הבת 

 

 

 2סעיף 

שמיועד לנטישה כמוחזק ( או קבוצת מימוש)מציין כי ישות לא תסווג נכס לא שוטף  IFRS 5 -ל 04סעיף 

קו  2101-המשמעות היא שב. משום שערכו בספרים יושב בעיקר באמצעות שימוש מתמשך, זאת. למכירה

  .  IFRS 5י הוראות "הייצור לא יטופל עפ

המימוש שמיועדת לנטישה מקיימת את הקריטריונים שנקבעו בסעיפים מוסיף כי אם קבוצת  04סעיף , אולם

הישות תציג את התוצאות ואת תזרימי המזומנים של קבוצת , (המתייחסים לפעילות שהופסקה)ג 42-א42

 .במועד בו מופסק השימוש בה 40-ו 44המימוש כפעילויות שהופסקו בהתאם לסעיפים 

שימשו לו בנפרד על גבי /קו הייצור ותזרימי המזומנים שנבעו החברה תציג את תוצאות 2100כלומר בשנת 

 . הופסק השימוש בקו הייצור 2100-שכן ב, הדוחות הכספיים

או )שמיועדים לנטישה גם נכסים לא שוטפים ( או קבוצת מימוש)התקן כולל במסגרת נכסים לא שוטפים 

 .שמיועדים לסגירה ולא למכירה( קבוצות מימוש
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 מועצת רואי חשבון - (IFRS 5) 19שאלה מספר 

הדירקטוריון של חברת דקל  2117ביוני  41 -ב. בדצמבר 40 -מ מסתיימת ב"שנת הכספים של חברת דקל בע

הערך בספרים של בניין . מ אישר תוכנית רשמית מפורטת למכירה של בניין המשרדים של החברה"בע

החברה תוסיף להשתמש בבניין המשרדים . ₪מליון  91מחיר המכירה החזוי הוא . ₪מליון  011המשרדים הוא 

 .2117עד השלמת בניין משרדים חדש שהקמתו מתוכננת להתחיל בחודש ספטמבר 

 

 :נדרש

, להסביר במפורט את הסוגיות החשבונאיות השונות העולות בהקשר לתוכנית המכירה המתוארת לעיל .א

 .2117בדצמבר  40 -לקראת תאריך המאזן 

בהנחה , וגיות החשבונאיות העולות בהקשר לתוכנית המכירה המתוארת לעיללהסביר בקצרה את הס .ב

 .ן המוחכר היחיד של החברה"מ היא יצרנית ציוד תעשייתי והבניין הוא הנדל"שחברת דקל בע
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  91פתרון שאלה מספר 

או  7סעיף  IFRS5 –רה האם הבניין ידווח כמוחזק למכי ,הסוגיות החשבונאיות מתמקדות סביב השאלה .א

 .41סעיף  IFRS5 –העסקה עשויה להיחשב כפעילות מופסקת 

 נכס המוחזק למכירה 

  י הדירקטוריון"תוכנית רשמית מפורטת שהוכנה ואושרה ע -קיימת תוכנית למכירה . 

 המכירה צפויה ברמה גבוהה , הבניין מקיים אחדים מהתנאים של נכס המוחזק למכירה(high 

probable) ,ין סבירות שהתוכנית תשתנה בשנה הבאהא. 

 והאם המכירה ראויה להכרה חשבונאית תוך שנה , האם הבניין זמין למכירה במצבו הנוכחי, אולם

 .אחת מתאריך המאזן

משום . עסקת המכירה עשויה להתרחש לפני כן, 41.7.19 -בעוד שהבניין החדש לא היה מוכן לאכלוס ב

 .נראית כמוקדמת מידי 40.02.17 -בהצגת הבניין כמוחזק למכירה , כך

 אם אכן חברת . מ למוכרו לאלתר"הצגת הבניין כמוחזק למכירה מותנית ביכולתה של חברת דקל בע

כנכס שוטף בסכום הנמוך  40.02.17מ יכולה למכור את הבניין לאלתר הוא יוצג במאזן ליום "דקל בע

עם סיווג הבניין . וא מכיר המכירה החזוישה₪ מליון  91שהוא הערך בספרים לבין ₪ מליון  011מבין 

 .כמוחזק למכירה תיפסק זקיפת הפחת בגינו

 אם חברת דקל איננה יכולה למכור את הבניין לאלתר הוא יוסיף להיות מוצג כחלק מהרכוש הקבוע ,

 .וכן תימשך זקיפת הפחת בגינו

 

 

 פעילות מופסקת

 ם פעילות עסקית שהוא עיקרי ונפרד הבעלות והשימוש בבניין כמשרדי החברה אינם מהווים תחו

(IFRS 5  42סעיף.) 

  לבניין המשרדים אין פעילויות ותזרים מזומנים שניתנים להבחנה בבירור(IFRS 5  40סעיף.) 

 המכירה לא תדווח בנפרד בדוח רווח והפסד כפעילות מופסקת . 

ומנים שניתנים להבחנה תחום פעילות ותזרימי מז עם, במקרה זה הבניין מהווה קו עסקים עיקרי נפרד .ב

משום כך העסקה (. 40סעיף  IFRS 5)ישות עולית ולמטרות דיווח כספי משאר הבבירור מבחינה תפ

 .תדווח בנפרד בדוח רווח והפסד כפעילות מופסקת ובמאזן כנכס המוחזק למכירה
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 נהליהמכללה למ - (IFRS 5) 99 שאלה מספר

טפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו קובע קריטריונים בדבר נכסים לא שו 1תקן דיווח כספי מספר 

 :לעניין זה ענה בקצרה על השאלות הבאות. לסיווג נכס לא שוטף או קבוצת מימוש כמוחזק למכירה

 .מחויבת לתכנון למכור את משרדי ההנהלה שלה והחלה בפעולות לאיתור קונה' חברה א .0

 :יימים התנאים שנקבעו בתקן לסיווגמתקלגבי כל אחד מהמקרים הבאים נמק בקצרה האם 

הזמן הדרוש לפינוי . המבנה היא תפנה אתכאשר החברה מתכוונת  להעביר את המבנה לקונה אחר  .א

 .הוא רגיל ומקובל במכירות של נכסים  אלו המבנה

 .החברה תמשיך להשתמש במבנה עד שתושלם ההקמה של מבנה ההנהלה החדש .ב

 .וש המורכב בקרקע ומבנה אשר בכוונתה למכוררוכשת באמצעות עיקול רכ' חברה ב .2

 :יימים התנאים שנקבעו בתקן לסיווגלגבי כל אחד מהמקרים הבאים נמק בקצרה האם מתק       

החברה לא מתכוונת להעביר את הרכוש הקבוע  לקונה עד שהיא תשלים שיפוצים שמיועדים להגדיל  .א

 .את ערך המכירה של הרכוש

 .חברה הופכת להיות מודעת לנזק סביבתי שדורש תיקוןה, לאחר שהשיפוצים הושלמו .ב
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 99 שאלה מספרפתרון 

 כללי

כמוחזק למכירה רק כאשר ( או קבוצת מימוש)ישות תסווג נכס לא שוטף ,  1בהתאם לתקן דיווח בינלאומי 

ים שהם רגילים בכפיפות רק לתנא, זמין למכירה מיידית במצבו הנוכחית( או קבוצת המימוש)הנכס 

 .והמכירה שלו חייבת להיות צפויה ברמה גבוההכאלה ( או של קבוצת מימוש)ומקובלים במכירות של נכסים 

 

הדרג המתאים של ההנהלה חייב להיות מחויב לתכנון למכור את , כדי שהמכירה תהיה צפויה ברמה גבוהה

 .ת התכנון למכור את הנכס החלהותוכנית פעילה לאיתור קונה ולהשלמ( או את קבוצת המימוש)הנכס 

חייב להיות משווק באופן פעיל לצורך מכירה במחיר שהוא סביר ביחס ( או קבוצת המימוש)הנכס , יתר על כן

המכירה תהיה כשירה להכרה , צריך שיהיה חזוי שתוך שנה ממועד הסיווג, נוסף לכך. לשווי ההוגן הנוכחי שלו

וצריך שפעולות שנדרשות להשלמת התכנון יצביעו על כך , 9ף למעט כפי שמותר בסעי, כמכירה שהושלמה

אם )ההסתברות לאישור בעלי מניות . שאין זה סביר שיעשו שינויים משמעותיים לתכנון או שהתכנון יבוטל

 .צריכה להילקח בחשבון כחלק מההערכה אם המכירה צפויה ברמה גבוהה( נדרש בתחום השיפוט

 

מין למכירה מיידית אם לישות קיימת בהווה כוונה ויכולת להעביר את הנכס נכס לא שוטף או קבוצת מימוש ז

 . או קבוצת המימוש במצבו הנוכחי לקונה

 

 

 :0סעיף 

לפיכך יש לסווג את המבנה , מתקיימים הקריטריונים שנקבעו במועד המחויבות לתכנון, במקרה דנן .א

 .כנכס לא שוטף המוחזק למכירה

המבנה הקיים לקונה לפני שתושלם ההקמה של המבנה החדש  החברה אינה מתכוונת להעביר את .ב

י החברה "העיכוב בעיתוי העברת המבנה הקיים שנכפה ע(. ולפני שהיא תפנה את המבנה הקיים)

 .מצביע על כך שהמבנה אינו זמין למכירה מיידית( המוכר)

כן התקשרות  גם אם הושגה לפני, לא יתקיים עד שהקמת המבנה החדש תושלם 4הקריטריון בסעיף  .ג

 .איתנה לרכישה לצורך ההעברה העתידית של המבנה הקיים

 

 :2סעיף 

. העיכוב בעיתוי ההעברה של הרכוש עד להשלמת השיפוצים מוכיח שהרכוש אינו זמין למכירה מיידית .א

 .הקריטריונים בתקן אינם מתקיימים עד שהשיפוצים יושלמו

מוכיח , ני שהתיקון של הנזק הסביבתי יושלםהיות ולחברה אין יכולת להעביר את הרכוש לקונה לפ .ב

 .שהנכס אינו זמין למכירה מיידית במצבו הנוכחי
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 אילן-אוניברסיטת בר - (IFRS 5) 93שאלה מספר 

 ' אסעיף 

 :נא פרט את הטיפול החשבונאי הנדרש במקרים המפורטים להלן

פסיק את פעילות קווי לה 0.01.04החליטה ביום , מ העוסקת במספר תחומי פעילות"חברת המשקם בע .0

בשל העובדה כי הפעילות הינה מפסידה וללא שוק . ההחלטה אושרה בדרג המתאים. ייצור של דפוס המשי

 .1.4.00הפעילות נסגרה בפועל בתאריך . ל ולא לנסות לממשה"את הפעילות הנ לסגורהוחלט , פעיל
 

 .2100 -2104י מהו הטיפול החשבונאי הנדרש בשנים /פרט       

. לממש את פעילות המזון 0.9.00החליטה ביום , מ העוסקת במספר תחומי פעילות"ת המפרק בעחבר .2

ההחלטה על המימוש אושרה בדרג המתאים והחברה החלה בתוכנית פעילה לאיתור קונה והשלמת 

 . 1.00.00בתאריך  מומשהפעילות המזון . המכירה
 

בדוח על המצב הכספי ובדוח על הרווח , בכלל אם, 2100בשנת  שיש לנקוט  י מהו הטיפול החשבונאי/פרט

 .הכולל

 

 .י כי החברה אינה עורכת דוחות ביניים/הנח

 

 ' בסעיף 

מהווה מגזר פעילות  סחברת אופטימו. מ"חברת אופטימוס בעמהמניות של  42% רכשה מ"חברת גלקסי בע

מ "בעל חברת גלקסי "נכמ. IFRS 8נפרד בביאור על מגזרי הפעילות בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 

הצעה למימוש חלקי של  0.02.00הצפויה להתקיים בתאריך  הקרובה באסיפת בעלי מניותמתכוון להעלות 

בדוחות  ופונה אלייך במטרה להבין מהו הטיפול החשבונאי הנדרש ,מ"ההחזקה בחברת אופטימוס בע

 :במקרים המפורטים להלן 2100הכספיים של החברה לשנת 

 .מ"ממניות חברת אופטימוס בע 44% מתכוונת לממשמ "עחברת גלקסי ב .0

תשתנה במידה ונמסר לך כי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי , לעיל' אהאם תשובתך לסעיף  .2

(CODM) (וחי אקוויטי והשקעה בחברה כלולהרו) ימשיך לסקור את נתוני החברה מ"בע בחברת גלקסי ,

  .למרות היותה חברה כלולה

 .מ"ממניות חברת אופטימוס בע 01% תכוונת לממשממ "חברת גלקסי בע .4

 .תשובה לא מנומקת לא תנוקדנה. י על כל סעיף בנפרד/נא ענה

 

 ' גסעיף 

הדירקטוריון של חברת דקל  2117ביוני  41 -ב. בדצמבר 40 -מ מסתיימת ב"שנת הכספים של חברת דקל בע

הערך בספרים של בניין . החברהמ אישר תוכנית רשמית מפורטת למכירה של בניין המשרדים של "בע
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החברה תוסיף להשתמש בבניין המשרדים . ₪מליון  91מחיר המכירה החזוי הוא . ₪מליון  011המשרדים הוא 

 .2117עד השלמת בניין משרדים חדש שהקמתו מתוכננת להתחיל בחודש ספטמבר 

 .י כי החברה אינה עורכת דוחות ביניים/הנח

 

 

 :נדרש

בהנחה שחברת , ות החשבונאיות העולות בהקשר לתוכנית המכירה המתוארת לעילי בקצרה את הסוגי/פרט

 .ן המוחכר היחיד של החברה"מ היא יצרנית ציוד תעשייתי והבניין הוא הנדל"דקל בע
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  93מספר שאלה פתרון 

 'אסעיף 

ימת את הקריטריונים שנקבעו אם קבוצת מימוש שמיועדת לנטישה מקי" כי קובע IFRS 5 -ל 04סעיף  .0

הישות תציג את התוצאות ואת תזרימי המזומנים של קבוצת המימוש כפעילויות , (ג) 42-( א)42בסעיפים 

 ". במועד בו מופסק השימוש בה 40-ו 44שהופסקו בהתאם לסעיפים 
 

להציג  בלבד 9114החברה נדרשת בשנת , לאור האמור לעיל ולאור העובדה כי מדובר בפעילות נפרדת

בנפרד בדוחות הכספיים את תוצאות הפעילות ואת תזרימי המזומנים של הפעילות וזאת מכיוון 

אין  2104בדוחות הכספיים לשנת . 2104ולא בשנת  2100ל הופסק בפועל בשנת "שהשימוש בפעילות הנ

 . לבצע הצגה כמפורט לעיל צורך
 

ל בכל התקופות המוצגות וזאת "ההצגה הניש ליישם את  2100יש לציין כי בדוחות הכספיים של שנת 

 .IFRS 5 -ל 40בהתאם לסעיף 

 

, פעילות שהופסקה היא רכיב של ישות שמומש או שמסווג כמוחזק למכירה"קובע כי  IFRS 5 -ל 42סעיף  .2

 ...".וכן

את עד תאריך הדיווח עונה להגדרה של פעילות מופסקת ולכן על החברה להציג  שמומשהשפעילות , מכאן

 . לתקן 40-ו 44בהתאם לסעיפים  הפעילות שמומשהות ואת תזרימי המזומנים של התוצא

 

 'בסעיף 

נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות בדבר ( IFRS 5) 1א לתקן דיווח כספי בינלאומי 7סעיף  .ג

כל  אשר כרוכה באיבוד שליטה על חברה בת תסווג את, מחויבת לתכנון מכירהשישות "כי קובע שהופסקו 

 7-7בסעיפים כאשר הקריטריונים ת של החברה הבת כמוחזקים למכירה הנכסים וההתחייבויו

וזאת ללא קשר אם לישות יישארו זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה בת לשעבר לאחר , מתקיימים

 ."המכירה

בת  יש להציג את החברה, בהנחה והתנאים לסיווג קבוצת מימוש כמוחזקת למכירה מתקיימים, מכאן

מ תישאר בעלת "למרות שלאחר המימוש חברת גלקסי בע, בכללותה כקבוצת מימוש מוחזקת למכירה

 .מ"השפעה מהותית בחברת אופטימוס בע

של  את התוצאותלהציג מ עונה להגדרה של פעילות מופסקת יש "יש לציין כי במידה וחברת אופטימוס בע

 .לתקן 40-ו 44נים שלה בהתאם לסעיפים ואת תזרימי המזומ (%111לפי ) מ"חברת אופטימוס בע

 

 משיך לסקור את נתוני החברהמבחברת גלקסי  (CODM)מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי העובדה כי  .ג

משפיעה על הטיפול החשבונאי  אינה, למרות היותה חברה כלולה, (וחי אקוויטי והשקעה בחברה כלולהרו)

כי הביאור על מגזרי פעילות מבוסס על גישת ההנהלה , ןיש לציי. 1י תקן חשבונאות בינלאומי "הנדרש עפ
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אשר לפיה זיהוי מגזרי הפעילות וכן הפרמטרים המדווחים בביאור מתבססים על המידע שבו משתמש 

 -י כללי ה"מידע זה אינו ערוך בהכרח עפ. בישות המדווחת( CODM)מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי 

IFRS ואף יכול להיערך על בסיס שונה (NON GAAP ) ומכאן שאינו משפיע על הטיפול החשבונאות הנדרש

 .בהתאם לתקן חשבונאות או תקן דיווח כספי כלשהו

כי מימוש  מ לא יחול שינוי כלשהו וזאת לאור העובדה"בדוחות הכספיים המאוחדים של חברת גלקסי בע .ד

שהנכסים וההתחייבויות  מכאן.  לא מביא לאיבוד שליטה בחברה מ"אופטימוס בעממניות חברת  01%של 

כי , יש לציין. מ"ממניות חברת אופטימוס בע 01%למרות הכוונה לממש , במאזן המאוחד יוצגו ללא שינוי

עסקאות ) IAS 27לתקן חשבונאות בינלאומי  41ל בהתאם לסעיף "בעת המימוש בפועל יש לטפל בעסקה הנ

 (.     ש שתוצאתן אינה איבוד שליטה"עם הזשמ

 

 'סעיף ג

האם מתקיימים התנאים לסיווג קבוצת המימוש כמוחזקת , וגיות החשבונאיות מתמקדות סביב השאלההס

 .  למכירה וכיצד ידווח בניין המשרדים המוחכר

 :התנאים לסיווג

 

  י הדירקטוריון"תוכנית רשמית מפורטת שהוכנה ואושרה ע -קיימת תוכנית למכירה . 

  המכירה צפויה ברמה גבוהה , למכירה תהמוחזק מושקבוצת מיהבניין מקיים אחדים מהתנאים של(high 

probable) ,אין סבירות שהתוכנית תשתנה בשנה הבאה. 

 והאם המכירה ראויה להכרה חשבונאית תוך שנה אחת , האם הבניין זמין למכירה במצבו הנוכחי, אולם

 .מתאריך המאזן

בשל העובדה כי הקמת בניין מגורים  נראית כמוקדמת מידי 40.02.17 -הצגת הבניין כמוחזק למכירה ב

 .והחברה תוסיף להשתמש בבניין המשרדים עד השלמתו  2117חדש רק תחל בחודש ספטמבר 

 אם אכן חברת דקל . מ למוכרו לאלתר"הצגת הבניין כמוחזק למכירה מותנית ביכולתה של חברת דקל בע

 011כנכס שוטף בסכום הנמוך מבין  40.02.17מ יכולה למכור את הבניין לאלתר הוא יוצג במאזן ליום "בע

עם סיווג הבניין כמוחזק . שהוא מכיר המכירה החזוי₪ מליון  91שהוא הערך בספרים לבין ₪ מליון 

 .למכירה תיפסק זקיפת הפחת בגינו

 וכן , אם חברת דקל איננה יכולה למכור את הבניין לאלתר הוא יוסיף להיות מוצג כחלק מהרכוש הקבוע

 .פחת בגינותימשך זקיפת ה

 

 פעילות מופסקת -הצגה בדוחות הכספיים 

עם תחום פעילות ותזרימי מזומנים שניתנים להבחנה בבירור , במקרה זה הבניין מהווה קו עסקים עיקרי נפרד

משום כך העסקה תדווח בנפרד בדוח (. 40סעיף  IFRS 5)מבחינה תפעולית ולמטרות דיווח כספי משאר הישות 

 .מופסקת ובמאזן כנכס המוחזק למכירה רווח והפסד כפעילות
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 נהליהמכללה למ - IFRS 5 + IAS 36))  94שאלה מספר 

מהו המשפט הנכון ביותר בהתייחס למספר היחידות מניבות מזומנים של חברת הצהובים החל  . א

 ?9111באוקטובר  95מיום 

מניבות  מבחינתה של חברת הצהובים לא צריך להיות הבדל מבחינת החלוקה ליחידות .1

 .ולאחריו 9111באוקטובר  95-מזומנים לפני ה

 .מגזר דרום ומגזר צפון -לחברת הצהובים יש שתי יחידות מניבות מזומנים  .2

נוצרה , לאור התנאי ההדדי של חברת האדומים וחברת הירוקים הקושר בין שתי העסקאות .4

הובים יחידה מניבה יש לחברה הצ, תלות בין כל הצימרים שבבעלות חברת הצהובים ולכן

 .מזומנים אחת

פילוח חברת הצהובים לשני מגזרים איננו רלבנטי לחלוטין לסוגיית מספר היחידות המניבות  .0

 .מזומנים של הצהובים

 

רואה החשבון המבקר של חברת הצהובים טוען כי לאור העובדה שבעת האחרונה חלה , מר אפורי .ב

יש צורך לבצע בחינה של סכום בר השבה על פי , הוביםירידה בביקוש לשירותים שמציעה חברת הצ

מהי , בהקשר לטענתו של מר אפורי. 31.19.9119ליום " ירידת ערך נכסים" 36תקן בינלאומי מספר 

 :ל הכספים של חברת הצהובים"סמנכ, התשובה הנכונה ביותר מצידו של מר שחורי

 

בשינוי המבני לצורך אמידת  אכן יש לבחון ירידת ערך נכסים ומסגרת זו יש להתחשב .1

 .תזרימי המזומנים המשמשים לחישוב שווי השימוש

הצימרים שמהווים רכוש קבוע הופכים להיות למעשה , לאור ההחלטה על השינוי המבני .2

ן להשקעה לפי שווי הוגן והיות ועלויות "היות והצהובים מודדים נדל. ן להשקעה"נדל

וניתן להסתפק בנתון  40.02.2119י השימוש נכון ליום אין טעם בבדיקת שוו, המכירה זניחות

 .השווי ההוגן

כאשר מחשבים ירידת ערך ואומדים את תזרימי המזומנים לצורך קביעת שווי , בכל מקרה .4

 .השימוש יש להתחשב גם בעלויות השינוי המבני וגם בהטבות הכלכליות שינבעו ממנו

 .אחרותאין אף תשובה נכונה מבין שלוש התשובות ה .0

 

ל "סמנכ, בלילה שלפני פרסום הדוחות הכספיים של חברת הצהובים התעורר בבהלה מר שחורי .ג

הודיע בשעה !" יש לנו פעילות שהופסקה, IFRS 5שכחנו ליישם את . "הכספים של הצהובים

מהי מבין התשובות האפשריות . רואה החשבון המבקר של הצהובים, מר שחורי למר אפורי 19:11
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שיכול מר שחורי לקבל ממר , על פי כללי חשבונאות הבינלאומיים, התשובה הנכונה ביותרשלהלן 

 ?אפורי

 

אמנם מדובר בקו עסקים משמעותי אך החברה לא הפסיקה את הפעילות . אין סיבה לבהלה .1

מכאן שאין (. Out sourcing)אלא רק שינתה את אופן ביצועה תוך מעבר למיקור חוץ 

 .אפשר לחזור לישון. IFRS 5-סקה כהגדרתה במדובר בפעילות שהופ

 

מדובר בשינוי כל הפעילות של . אכן מדובר בטעות ולפיכך חייבם לתקן את הדוחות הכספיים .2

 . IFRS 5-החברה ולכן ברור שמדובר בקו עסקים משמעותי כהגדרתו ב

 

בר בקבוצת פעילות מופסקת חייבת להיות קבוצת מימוש ולכן עלינו לבדוק תחילה האם מדו .4

 . IFRS5-מימוש כהגדרתה ב

 

 .יש יותר מתשובה אחת נכונה מבין שלוש התשובות האחרות .0

  



 

 

  אל-אורן בר: עורך                      2102חשבונאות פיננסית מתקדמת       מהדורת יולי  -הכנה לבחינת מועצה 
 

- 79 - 
 

 

 האוניברסיטה העברית - (IFRS 8) 95שאלה מספר 

 :בשני תחומי פעילותהינה חברה העוסקת "( החברה: "להלן)' חברה א

 ;הקמת פרויקטיםייזום ו (א)

 .פרויקטיםמתן שירותי אחזקה ל (ב)

החל מהתקנת חשמל צנרת ומיזוג אויר )תם מקימה החברה הינם בקשת רחבה של תחומים הפרויקטים או

על רקע העובדה שלחברה יש יכולת להקים פרויקטים במגוון רחב (. דרך התקנת מעליות וכלה בהקמת בניינים

ללא אבחנה )ה במכרזים להקמת פרויקטים יהמודל העסקי שלה הינו של זכי, לטענת החברה, של תחומים

 .ואחר כך מתן שירותי אחזקה לאותו פרויקט לתקופות ארוכות( במהות הפרויקט

מוצג באופן שוטף מידע כספי , (CODM" )מקבל ההחלטות התפעולי הראשי"המוגדר כ, בדירקטוריון החברה

 . ולמתן שירותי אחזקה לפרויקטים הקמת הפרויקטיםייזום ולבנפרד המתייחס 

חטיבות  4הכולל )פי נוסף המתייחס לתחום הייזום והקמת הפרויקטים מידע כס, CODM -מוצג ל, כמו כן

 :באופן הבא( נפרדות

 :ביחס לחטיבות הבאות" תקציב מול ביצוע"רווחיות תפעולית ו, מידע אודות מחזור ההכנסות

 ;(מיזוג אווירוצנרת , הכוללת פרויקטים בתחום חשמל)מכאנית -חטיבה אלקטרו (0)

 ;חטיבת המעליות (2)

 (.הכוללת פרויקטים בהם החברה הינה הקבלן המבצע את שירותי הבניה)ה חטיבת הבני  (4)

 :הנח כי

 IFRS 8 -על הספים הכמותיים הקבועים ב יםהחטיבות המוזכרות לעיל עונכל אחד מתחומי הפעילות ו .0

 .לצורך זיהוי מגזרי פעילות

ות עמדו ביעדים נועד על מנת לבחון האם מנהלי החטיב, ביחס לחטיבות לעיל, המידע הכספי המוצג .2

 .שהוצבו להם

 .זההשיעור הרווחיות התפעולית של כלל החטיבות הינו  .4

 

 :נדרש

תוך התייחסות  IFRS 8דון בהשלכות המקרה על אופן הצגת מגזרי הפעילות של החברה בהתאם להוראות 

 .לסעיפים ספציפיים מתוך התקן
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 95פתרון שאלה מספר 

 :ם שלה מבוססת על הפעולות הבאותהדרך בה תציג החברה את המגזרים העסקיי

 . זיהוי מגזרי הפעילות מתוך תחומי הפעילות והחטיבות המוזכרים בשאלה (0)

האם מתאפשר קיבץ , בחינה האם החברה עומדת בקריטריוני הקיבוץ הקבועים בתקן ובמקרה האמור (2)

 .החטיבות למגזר פעילות אחד

 

לפי חוץ הינה להוות חברה המספקת את כלל גם אם האסטרטגיה של החברה כ: זיהוי מגזרי פעילות( 0)

הרי שמהמידע הכספי המוצג למקבל ההחלטות ( "One stop shop")השירותים הקשורים בהקמת פרויקטים 

לחטיבות ולא רק ביחס לתחומי הפעילות של התפעולי הראשי עולה כי המידע ניתן באופן שוטף ביחס 

לצורך הקצאת קבל ההחלטות התפעולי הראשי הינו בהקשר זה יש לבחון האם המידע שמוצג למ .החברה

ניתן , (תקציב מול ביצוע)בהקשר זה נראה כי לאור העובדה שנתון בשאלה כי המידע  .משאבים לחטיבות

החלפת )בפילוח של חטיבות לצורך בחינת ביצועי המנהלים נראה כי אכן המידע מוצג לצורך הקצאת משאבים 

 (. 'מנהל וכד

ותחום מתן ( מעליות ובניה, מכאנית-אלקטרו)החטיבות  4לות המזוהים של החברה הינם מגזרי הפעי :מסקנה

 .שירותי אחזקה לפרויקטים

 

 :התקן קובע כי ניתן לקבץ מגזרים בנסיבות הבאות :קיבוץ מגזרים( 2)

 

 

בהקשר זה נראה כי אמנם שיעור הרווחיות התפעולית זהה בין החטיבות אך ברור שמהות המוצרים שונה 

החברה לא : מסקנה. משכך ברור שלא ניתן לקבץ את המגזרים -( התקנת מעלית זה לא כמו לבנות בניין)
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יכולה לקבץ את החטיבות למגזר פעילות אחד ועליה לפצל את מגזר ייזום והקמת הפרויקטים למגזרים 

 .החטיבות כאמור לעיל 4 -בהתאם ל

חטיבת ( ג); חטיבת המעליות( ב); מכאנית-קטרוחטיבה אל( א: )מגזרים 4 -על החברה להכיר ב :מסקנה

 .מתן שירותי אחזקה לפרויקטים( ד); הבניה
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 אילן-אוניברסיטת בר - (IFRS 8) 96שאלה מספר 

 

 (נקודות 6)' סעיף א

 .IFRS 8 -בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי  נפרדהאם חברה כלולה יכולה להוות מגזר פעילות  .0

י כיצד יבוצעו המבחנים הכמותיים  וההצגה בביאור על /פרט, הינה חיובית 0בהנחה והתשובה לסעיף  .2

 .מגזרי הפעילות

 

 (נקודות 4)' סעיף ב

 .ממגזר פעילות חלקפרט מהו הטיפול הנדרש במקרה שבו החברה הכלולה מהווה 
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 96 פתרון שאלה מספר

 'סעיף א

לתקן  1י סעיף "במידה והיא עונה להגדרה של מגזר עפ, יכולה להוות מגזר פעילות נפרדחברה כלולה  .0

בין היתר כי , המשמעות היא. לתקן 09-04ובמידה ותהיה עמידה בספים הכמותיים המפורטים בסעיפים 

, יש לציין. י החברה המוחזקת"ל עפ"סוקר את הפעילות הנ( CODM)מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי 

גם כאשר מדובר בהשקעות בחברות שאינן מקנות השפעה , ל אינה משתנה"נראה שהתשובה לשאלה הנכי 

 .מהותית

המבחנים הכמותיים  וההצגה בביאור על מגזרי הפעילות יבוצעו לפי אחת מבין החלופות המפורטות  .2

 :להלן

ק של סוקר את נתוני החברה הכלולה בהתאם לחל( CODM)  מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי .א

 :  הישות המדווחת ברווחיה
 

( מבחן הרווח)י הפרמטרים רווחי אקוויטי "המבחנים הכמותיים יבוצעו עפ - ביצוע מבחנים כמותיים

 (.מבחן הנכסים)והשקעה בחברה כלולה 

למעט כאשר מדובר בחברת , נראה כי מבחן ההכנסות אינו רלוונטי -באשר למבחן ההכנסות  :הערה

ואז נראה כי יש לבצע את מבחן , סעיף ההכנסותוחי האקוויטי במסגרת שכוללת את רו החזקות

 .ההכנסות גם כן לפי רווחי אקוויטי
 

-09בהנחה וקיימת עמידה בספים הכמותיים המפורטים בסעיפים  - הצגה בביאור על מגזרי פעילות

 .המגזר יוצג כמגזר נפרד בביאור על מגזרי פעילות, לתקן 04

 

כפי שהוא סוקר סוקר את נתוני החברה הכלולה ( CODM)  ות הראשימקבל ההחלטות התפעולי .ב

 (:כלומר באופן מלא)חברה בת 
 

כלומר , י כלל הנתונים של החברה הכלולה"המבחנים הכמותיים יבוצעו עפ - ביצוע מבחנים כמותיים

עו הרווח והנכסים יבוצ, מבחן ההכנסות, לסיכום. מדובר בחברה בת המהווה מגזר פעילות" כאילו"

 . כרגיל

 

-09בהנחה וקיימת עמידה בספים הכמותיים המפורטים בסעיפים  - הצגה בביאור על מגזרי פעילות

של החברה  המלאיםהמגזר יוצג כמגזר נפרד בביאור על מגזרי פעילות ויוצגו הנתונים , לתקן 04

הנתונים  ייגרעו הנתונים המלאים של החברה הכלולה ויוצגו, במסגרת ההתאמות למאוחד. הכלולה

 (.רווחי אקוויטי והשקעה בחברה כלולה)בהתאם לחלק של הישות המדווחת 
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 'בסעיף 

 (:לדוגמא מהווה חלק ממגזר המזון) כאשר חברה כלולה מהווה חלק ממגזר פעילות

באם רווחי האקוויטי נכללים במדידת הרווח או ההפסד המגזרי המדווח למקבל ההחלטות  .1

יש לתת גילוי נפרד לרווחי  -סופקים לו בדרך אחרת באופן סדיר אם הם מ אוהתפעוליות הראשי 

 (.לתקן 93סעיף )האקוויטי במסגרת הביאור 

י מקבל ההחלטות "שנסקר ע, באם סכום ההשקעה בחברה כלולה נכלל במדידה של נכסי המגזר .9

יש לתת גילוי נפרד לסכום  -הם מסופקים לו בדרך אחרת באופן סדיר  או, התפעוליות הראשי

 (.לתקן 94סעיף )ההשקעה בחברה כלולה במסגרת הביאור 

 

הרי שיש , שכוללת את רווחי האקוויטי במסגרת סעיף ההכנסות החזקותכאשר מדובר בחברת  :הערה

-2אין זה גורע מהאמור בסעיפים , כמו כן. להציג את רווחי האקוויטי במסגרת ההכנסות המוצגות בביאור

 .לעיל 0
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 (IFRIC)הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי פרשנויות של 

 האוניברסיטה העברית - (2IFRIC 1) 95שאלה מספר 

 .במכרז להפעלת מתקן להתפלת מים בחדרה"( החברה: "להלן)זכתה חברת מקומות  2102בינואר  0ביום 

 :להלן נתונים בדבר תנאי המכרז

הנח )ותשתית בסיסית שעליה להשמיש להתפלה  החברה תקבל גישה למתקן התפלה לא פעיל הכולל מבנה .א

החברה תקים מכונות התפלה הפועלות (. כי שוויו ההוגן של מתקן ההתפלה הלא פעיל הינו זניח

בטכנולוגיה חדישה ייחודית וסודית שפותחה על ידי החברה ואשר מסוגלת להתפיל מים מלוחים בעלויות 

 .נמוכות משמעותיות מטכנולוגיות ההתפלה הקיימות

 .שנה 01תקופת ההקמה הינה שנתיים ותקופת ההפעלה הינה  .ב

בסכום הגבוה ( לאורך תקופת ההפעלה)ק מים בשנה "מליון מ 011רשות המים התחייבה לרכוש מהחברה   .ג

החברה התחייבה מצידה להתפיל מים ולספקם לרשות המים בכמות . ממחיר המים למגזר הביתי 07%-ב

מחיר המכירה יתעדכן מידי חודש ויהיה צמוד לתעריף המים למגזר . הק בשנ"מליון מ 011מינימאלית של 

 .הביתי

אשר , ק בשנה"מיליון מ 011-מעבר ל, החברה רשאית למכור לצדדים שלישיים בישראל כמות מים עודפת .ד

החברה . מתעריף המים למגזר הביתי 41%-תותפל על ידה במהלך השנה ובלבד שתעריף המים לא יפחת מ

 .ודפי מים ללא הגבלת מחיררשאית לייצא ע

 .החברה מחויבת לעמוד בדרישות איכות המים כפי שהגדירה רשות המים .ה

לרשות המים קיימת זכות לבטל את ההתקשרות באופן , במידה והחברה לא עומדת  באחד מתנאי המכרז .ו

 .מיידי
 

 :נתונים נוספים

ק מים בשנה וכי עודפי "מ מליון 011החברה מעריכה כי תוכל לעמוד בדרישות רשות המים להתפיל  .א

 .יהיו זניחים, אם בכלל, הייצור

 .לרשות המים לא תהיה גישה למתקני ההתפלה, מפאת הסודיות הטכנולוגית .ב

מתקן ההתפלה שיוחזר . החברה מחויבת להחזיר את מתקן ההתפלה  לרשות המים בתום תקופת ההפעלה .ג

ל החברה ויכלול למעשה את תשתית לא יכלול את מכונות ההתפלה הפועלות בטכנולוגיה הסודית ש

לחברה קיימת האופציה למכור לרשות המים . ההתפלה הבסיסית שהייתה קיימת במתקן טרום השיפוץ

 .את מכונות ההתפלה הפועלות בטכנולוגיה הסודית בתום תקופת ההפעלה וזאת במחיר שנקבע מראש

שנה  41הינו , ת בטכנולוגיה הסודיתהחברה מעריכה כי אורך החיים השימושי של מכונות ההתפלה הפועלו .ד

 .מיום הקמתן
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 נדרש

ל "דון בסוגיה העולה מהמקרה המתואר לעיל וקבע מהו הטיפול החשבונאי בספרי החברה בגין ההסכם הנ

 .בסס תשובתך על הנתונים המצוינים לעיל ועל פרסומים רלוונטיים. בתקופת ההקמה ובתקופת התפעול
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  95 ה מספרפתרון שאל

שילוב /נכס בלתי מוחשי/האם נכיר בנכס פיננסי, ובמידה וכן IFRIC 12יש לדון האם ההסכם נכנס לתחולת 

 .של שניהם

 :על פי הפרשנות

 :לפרטי אם -פרשנות זו חלה על הסדרי זיכיון למתן שירותי ציבורי 

למי הוא חייב לספק  ,המעניק שולט או מסדיר אילו שירותים המפעיל חייב לספק באמצעות התשתית (א)

 וכן; ובאיזה מחיר, אותם

בזכות שייר  –או בדרך אחרת ( entitlement beneficial)זכות מוטב , באמצעות בעלות -המעניק שולט  (ב)

 .משמעותית כלשהי בתשתית בסיום תקופת ההסדר

( לת מיםהתפ)שולט אילו שירותים חייב המפעיל לספק ( רשות המים)מתקיים שכן המעניק ' נראה שתנאי א

נראה , לגבי עודפי המים(. יותר ממחיר השוק 07%)ובאיזה מחיר ( לרשות המים)למי הוא חייב לספק אותם 

שלחברה יד חופשית בקביעת תעריפי המים למעט הגבלת מחיר מינימאלי אך ניתן להסיק מנתוני השאלה 

 .איאין השפעה על הטיפול החשבונ, אם בכלל, שעודפי מים הינם זניחים ולקיומם

.  החברה הקימה מכונות התפלה והשמישה מתקן התפלה, ניתן לראות שתנאי זה אינו מתקיים –' לגבי תנאי ב

התשתית הרלוונטית . בתום ההסכם החברה מחזירה את המתקן הבסיסי ומפרקת את הטכנולוגיה שלה

, כמו כן. תקייםלהסדר זה הינה המכונות הפועלות בטכנולוגיה החדישה לכן לא ניתן לומר שתנאי זה מ

 .האופציה למכירת המכונות הינה בשליטת החברה ולכן ניתן להסיק שהן בשליטת החברה

הסדרי זיכיון למתן שירות מתייחסים למצב שבו גוף מהמגזר הפרטי בונה תשתית חדשה או משקם תשתית 

ניתן (. זר הציבוריגוף מהמג)מפעיל ומנהל אותה במשך תקופה ולאחר מכן מעביר אותה לידי המעניק , קיימת

ל אינם מתקיימים שכן אין הבדל בין מצבו של המעניק לפני ואחרי "לראות שבמקרה שלנו המאפיינים הנ

במקרה שבו החברה הייתה מעבירה לרשות המים את מתקן ההתפלה הכולל את מכוונות ההתפלה . ההסכם

 .החדישות אזי ההסכם היה בתחולת הפרשנות

אם , ונכסים בלתי מוחשיים אחרים)בספרי החברה הינו הקמת רכוש קבוע , אם כן, הטיפול החשבונאי

 כמו כן החברה תכיר בהכנסות מהתפלת מים כאשר התנאים . והפחתתם לאורך החיים השימושי( רלוונטי

 .מתקיימים IAS 18 -ב
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  (IFRIC 15) 92 שאלה מספר

. סקת בהקמה ושיווק של דירות מגוריםהינה חברה קבלנית העו"( החברה" –להלן ) "בוב הבנאי"חברת 

בעל הקרקע יעביר לידי החברה קומבינציה עם בעל קרקע פרטית לפיו  בעסקת 2117החברה התקשרה בשנת 

דירות זהות אשר החברה תקים על  011דירות מתוך  01לבעליה  תמסור החברהבתמורה לקרקע , את הקרקע

 .הקרקע

מהקרקע  61%בעל הקרקע מוכר לחברה  :ארת היא כדלקמןשל עסקת הקומבינציה המתוהמהות הכלכלית 

 .מהקרקע שנותרת בבעלותו 41%שלו בתמורה לקבלת שירותי בנייה מהחברה על 

 

 :הסכם ההתקשרות בין החברה לבעל הקרקע הינו

ובהתאמה החברה גם , בנייהבצע את הל תא מחויביאת הזכות לבנות דירות על הקרקע וה תמקבל חברהה .0

 .הדירות לבעל הקרקע 01ר את מחויבת להעבי

 .קבעתא יבתנאים שה חברהימכרו על ידי ה (הדירות שלא יועברו לבעל הקרקע)הדירות האחרות  71 .2

אך הבעלות המשפטית על הקרקע , את הזכות לבנות על הקרקע תמקבל החברה, עם חתימת ההסכם .4

 . מועברת ישירות לקונים של הדירות לאחר השלמת ההקמה ומסירת הדירות

 . לבעל הקרקע יש בעלות משפטית על העבודה בתהליך שמתבצעת על חלק הקרקע שיישאר בבעלותו .0

 .מעורבות בעל הקרקע בתכנון ועיצוב הבניין שמוקם על הקרקע מוגבלת .1

 

תחת הוראות , פרט והסבר מהו הטיפול החשבונאי הנאות לעסקת הקומבינציה בספרי חברת בוב הבנאי

 : זאת תוך התייחסות לשאלות הבאות. יסוס החשבונאי לטיפול זהומהו הב התקינה הבינלאומית

נכס כ (הדירות שימכרו על ידי החברה 71חלק הקרקע עליה ייבנו ) מהו המועד להכרה לראשונה בקרקע .0

 ?במאזן ובאיזה נכס מדובר

 ?האם על החברה להכיר בהתחייבות בגין מחויבותה לבעל הקרקע .2

 ?לראשונה עת ההכרהלמדוד את הקרקע ב כיצד יש .4

 ?עבור בעל הקרקע הדירות 01בניית מהו מועד ההכרה ברווח מהבנייה בגין  .0
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  92 שאלה מספרפתרון 

 עיתוי ההכרה לראשונה בקרקע .0

דירות שימכרו על ידי  71-החברה תכיר במועד ההתקשרות בעסקת הקומבינציה בחלק הקרקע המיוחס ל

ע אשר מתייחסת לדירות של בעל הקרקע לא תוכר הקרק. )החברה כנכס מלאי בדוחותיה הכספיים

 .(מאחר והיא נשארת בחזקתו של בעל הקרקע, חברהבדוחות הכספיים של ה

 

 . המסגרת המושגית של התקינה הבינלאומית קובעת את התנאים להכרה בנכס

זה משאב הנשלט על ידי הישות כתוצאה מאירועי עבר אשר ממנו חו –הגדרת נכס במסגרת המושגית היא 

 .הישות להפיק הטבות כלכליות בעתיד

צפוי כי , בהתאם למסגרת המושגית נכס יוכר כרכיב בדוחות הכספיים כאשר הוא עונה להגדרת נכס

 .ההטבות הכלכליות בגינו יזרמו לישות וערכו ניתן לאומדן מהימן

ן אין חשיבות ולכעל הנכס לצורך ההכרה בו  תהפורמאליאין חשיבות לבעלות , בהתאם למסגרת המושגית

לעובדה כי הבעלות המשפטית על הקרקע עוברת ישירות מבעל הקרקע לרוכשי הדירות ואינה עוברת 

 .לחברה במועד חתימת ההסכם

 

 .מאחר והיא מיועדת למכירה, IAS 2 -הקרקע תואמת את הגדרת מלאי ב

 

 הכרה בהתחייבות בגין מחויבות החברה לבעל הקרקע .2

דירות  01הקרקע  לבעליש לחברה מחויבות למסור  ,תמורה לקרקעבבהתאם להסכם עם בעל הקרקע 

 .דירות זהות אשר החברה תקים על הקרקע 011מתוך 

 

מחויבות קיימת לחיצוניים הנובעת מאירועי  -מחויבות זו עונה להגדרת התחייבות שבמסגרת המושגית 

ש כאן מחויבות חוזית כלפי היות שי -אשר צפוי שסילוקה יביא ליציאת משאבים כלכליים מהישות , עבר

 .חיצוניים

יש ( 0: )קובע כי יש ליצור הפרשה בדוחות הכספיים כאשר מתקיימים התנאים הבאים IAS 37, כמו כן

תזרים שלילי של משאבים המגלמים  שצפוי שיידר( 2); לישות מחויבות קיימת כתוצאה מאירוע בעבר

 .מוד את סכום המחויבות באופן מהימןניתן לא( 4); הטבות כלכליות כדי לסלק את המחויבות
 

 .על החברה להכיר בהתחייבות בגין מחויבותה לבעל הקרקע, לפיכך

 

 מדידת הקרקע בעת ההכרה לראשונה .4

 .עסקת הקומבינציה מהווה למעשה החלפה של שירותי בנייה במלאי קרקעות לבנייה

IAS 2 תקן  אולם, אינו מתייחס למדידה של מלאי שנרכש בעסקה של החלפת נכסיםIAS 18  קובע

שהם בעלי , כאשר סחורות או שירותים מומרים או מוחלפים בסחורות או שירותים": כי (02בסעיף )
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כאשר סחורות נמכרות או  ...ההחלפה לא תיחשב כעסקה המניבה הכנסות, מהות דומה וערך דומה

ת כעסקה המניבה ההחלפה נחשב, שירותים סופקו כנגד החלפת סחורות או שירותים שאינם דומים

בהתחשב בסכומי , ההכנסות נמדדות לפי השווי ההוגן של הסחורות או השירותים שהתקבלו. הכנסות

כאשר לא ניתן למדוד באופן מהימן את השווי ההוגן של . מזומנים או שווי מזומנים כלשהם שהועברו

ות או השירותים ההכנסות נמדדות לפי השווי ההוגן של הסחור, הסחורות או השירותים שהתקבלו

 ."בהתחשב בסכומי מזומנים או שווי מזומנים כלשהם שהועברו, שניתנו

 

 השירותי בניה של הדירות שיועברו לבעל הקרקע בקרקע עבור הדירות שיימכרו על יד חברה מחליפהה

יש להכיר בקרקע ובהתחייבות למתן שירותי בניה , לכן. ולפיכך מדובר בסחורות ושירותים שאינם דומים

אם השווי ההוגן של חלק . לבעל הקרקע לפי השווי ההוגן של הקרקע שתימכר על ידי הקבלן עם הדירות

הקרקע תוכר לפי השווי ההוגן של שירותי הבנייה שעל , זה של הקרקע אינו ניתן לקביעה באופן מהימן

 .הקבלן לספק לבעל הקרקע
 

 עיתוי ההכרה ברווח מהבנייה לבעל הקרקע .0

 :מועד ההכרה בהכנסה על הקבלן לקבוע אם הסכם המכירה הואעל מנת לקבוע את 

 .00חוזה הקמה שבתחולת תקן חשבונאות בינלאומי  .א

 .07הסכם למכירת סחורות או להספקת שירותים שבתחולת תקן חשבונאות בינלאומי  .ב

 

מאחר ויכולתו של בעל , 00ההסכם אינו בתחולת תקן חשבונאות בינלאומי  IFRIC 01 הוראותבהתאם ל

ההכרה בהכנסות תבוצע בהתאם לתקן , לפיכך. הקרקע להשפיע על תכנון ובניית הדירות היא מוגבלת

 . 07חשבונאות בינלאומי 

01 IFRIC  הישות עשויה להעביר לקונה את השליטה ואת הסיכונים והתשואות " :כי (04בסעיף )קובע

, במצב זה. התקדמות ההקמההמשמעותיים הנובעים מהבעלות על העבודה בתהליך במצבה הנוכחי עם 

, מתקיימים ברציפות עם התקדמות ההקמה 07של תקן חשבונאות בינלאומי  00אם כל התנאים בסעיף 

הדרישות של תקן . הישות תכיר בהכנסה לפי שלב ההשלמה תוך שימוש בשיטת שיעור ההשלמה

 ."גין עסקה כזוחלות בדרך כלל על ההכרה בהכנסה ובהוצאות הקשורות ב 00חשבונאות בינלאומי 
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 (IFRIC 15) 99 שאלה מספר

זכתה לאחרונה במכרז של מנהל מקרקעי ישראל להקמת "( החברה"להלן )מ "בע" פיתוח מבנים" חברת

בד . בהקמה של בנייני מגורים, החברה החלה מייד לאחר הזכייה במכרז. שכונת מגורים חדשה בראשון לציון

השיווק האינטנסיבי שביצעה . שווק דירות לרוכשים פוטנציאלייםהחברה החלה ל, בבד עם הליך ההקמה

עם רוכשים המקנים להם זכות לקבלת דירה  מחייביםוהחברה חתמה על הסכמי מכירה , החברה נשא פרי

 :תנאי התשלום שנקבעו במסגרת ההסכמים הם כדלקמן. במועד שבו הבניינים יהיו מוכנים לאכלוס

ל אינה "המקדמה הנ. אשר תשולם במועד חתימת ההסכם, ירהמסכום הד 01%מקדמה בשיעור של  .א

 .י הרוכש"מוחזרת במקרה של ביטול העסקה ע

 .אשר ישולמו בהתאם להתקדמות העבודה, מסכום הדירה 41%תשלומים שוטפים בשיעור של  .ב

 .אשר ישולם בעת מסירת הדירה, מסכום הדירה 21%תשלום סופי בשיעור של  .ג

 

הבעלות המשפטית על הדירה . י החברה"שינויים בסיסיים בעיצוב הכולל שנקבע ע רוכשי הדירות יכולים לבצע

י ההסכם להעביר את הזכות שלהם "לרוכשים קיימת אפשרות עפ. עוברת לרוכשים במועד מסירת הדירה

 .לצד אחר( לדירה)

 

 :נדרש

סומים י את תשובתך על הפר/בסס. י מהו הטיפול החשבונאי הנדרש בהיבט ההכרה בהכנסה/הסבר

 .החשבונאיים הרלוונטיים
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  99 פתרון שאלה מספר

 .IAS 18 -ו IAS 11, (כולל נספחIFRIC ( 01התשובה מבוססת על הוראות 

, תנאי ההסכם והעובדות המתוארות בשאלה מצביעות על כך שההסכם אינו חוזה הקמה, במקרה שלפנינו

בתמורה להתחייבות של הרוכשים לשלם , במועד עתידי" מוכן( "דירת מגורים)אלא חוזה מחייב לרכישת נכס 

החברה שומרת על השליטה ועל הסיכונים וההטבות המשמעותיים . את מחיר הרכישה שנקבע בהסכם

שההכנסות תוכרנה כאשר כל , מכאן(. מועד השלמת הדירה)הנובעים מבעלות עד למועד מסירת החזקה בנכס 

. מתקיימים IAS 18לתקן חשבונאות בינלאומי ( כירת סחורותהכרה בהכנסה ממ) 00הקריטריונים בסעיף  

ל יתקיימו רק בעת השלמת הבנייה ולכן זהו המועד שבו ניתן להכיר "הקריטריונים הנ, במקרה שלפנינו

 .בהכנסה

אינה משנה את העובדה כי החברה , יש לציין כי האפשרות של הרוכש למכור את הזכות שלו לדירה לצד אחר

 .טה ועל הסיכונים וההטבות המשמעותיים הנובעים מבעלות עד למועד מסירת החזקה בנכסשומרת על השלי
 

באם החוק היה דורש כי החברה תעביר לרוכשים באופן מיידי את הבעלות על הנכס במצבו הנוכחי , לחילופין

ירה אזי ייתכן כי החברה העב, וכמו כן שכל תוספת בנייה שהחברה מבצעת הופכת לרכושם של הרוכשים

וכל , אם כך הדבר. לרוכשים את השליטה ואת הסיכונים והתשואות המשמעותיים בנכס באופן מתמשך

אזי , מתקיימים ברציפות עם התקדמות ההקמה 07לתקן חשבונאות בינלאומי  00הקריטריונים של סעיף 

 .החברה תכיר בהכנסות לפי שיטת שיעור ההשלמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  אל-אורן בר: עורך                      2102חשבונאות פיננסית מתקדמת       מהדורת יולי  -הכנה לבחינת מועצה 
 

- 74 - 
 

 

 וניברסיטה העבריתהא - (7IFRIC 1) 31שאלה מספר 

 71%-מחזיקה ב' חברה ב. ומאחדת אותה בדוחותיה הכספיים' ממניות חברה ב 41%-מחזיקה ב' חברה א

מהווה מגזר בר דיווח נפרד בדוחותיה הכספיים ' חברה ג. ומאחדת אותה בדוחותיה הכספיים' ממניות חברה ג

 .'המאוחדים של חברה ב

 

כדיבידנד לבעלי מניותיה , המוחזקת על ידה', לק את כל מניות חברה גכי תח' הכריזה חברה ב 0.01.2101ביום 

 .0.2.2100 -מועד החלוקה בפועל נקבע ל. 'באופן פרופורציונאלי לשיעור החזקתם בחברה ב

 

 

 נדרש

של  המאוחדיםוקבע מהו הטיפול החשבונאי בדוחותיה ' דון בהשפעת הכרזת הדיבידנד על ידי חברה ב .א

 .2101לשנת ' חברה ב

בגין קבלת  2100לרבעון ראשון  המאוחדיםבדוחותיה ' דון וקבע מהו הטיפול החשבונאי בו תנקוט חברה א .ב

 .0.2.2100הדיבידנד ביום 

 

 

 .בסס תשובתך על הנתונים המצוינים לעיל ועל פרסומים רלוונטיים
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   31 פתרון שאלה מספר

 ' סעיף א

 .IFRIC 17יש לבחון את הוראות ראשית ' גשל מניות חברה  היות ומדובר בחלוקת דיבידנד בעין

על החברה להכיר בהתחייבות בגין דיבידנד , 2101בדוחות השנתיים לשנת , IFRIC 17בהתאם להוראות , ככלל

 .'לשלם כנגד הקטנת העודפים לפי שוויים ההוגן של מניות חברה ג

תם מקרה בו הנכס המחולק נשלט בטרם החלוקה מוציאים מתחול IFRIC 17 -סעיפי התחולה ל, יחד עם זאת

נשלטות בטרם החלוקה ולאחריה על ידי ' מניות חברה ג, במקרה שבשאלה. ולאחריה על ידי אותו בעל שליטה

 .ומשכך עולה השאלה כיצד נדרש להכיר בהתחייבות בגין הדיבידנד לשלם' חברה א

 IFRS 3 -ני אלא מדובר על המקביל של החריג בהמצוין לעיל אינו חריג עקרו IFRIC 17 -נראה כי החריג ב

ל בנוגע "חריגים הממתינים לפרויקט מקיף של המוסד לתקינה הבינ)לצירופי עסקים תחת אותה שליטה 

 (.לעסקאות בין החברה לבעלי מניותיה

חברה יכולה להחליט , בנוגע לצירופי עסקים תחת אותה שליטה IFRS 3 -כשם שעל אף החריג ב, משכך

אף , "שיטת הרכישה"או ב( As pooling" )הערכים הפנקסניים"יות חשבונאית האם לטפל בשיטת כמדינ

האם לטפל בחלוקת הדיבידנד , כמדיניות חשבונאית, בחלוקת דיבידנד בעין נראה כי חברה יכולה לבחור

 .ובהתחייבות בגין דיבידנד לשלם בהתאם לערכים פנקסניים או בהתאם לשוויים ההוגן

סביר כי ניתן לטפל במקרה זה באחת משתי , החריג מפורשות עסקאות מעין אלה IFRIC 17 -יות וה, לסיכום

תחת שיטת הערכים הפנקסניים לא ייווצר רווח . שיטת הערכים הפנקסניים או שיטת השווי ההוגן: השיטות

ש בשיטת נשתמ, בהעדר מהות כלכלית לעסקה. או הפסד ותחת שיטת השווי ההוגן ייווצר רווח או הפסד

 . הערכים הפנקסניים

יש לבחון האם הכרזת הדיבידנד מקיימת את הגדרת קבוצת נכסים המיועדת לחלוקה בהתאם , בנוסף

נראה כי התנאים ( כמו אישור מיוחד שנדרש לחלוקה)במקרה זה ובהעדר נתונים נוספים . IFRS 5להוראות 

ברמה גבוהה שהוא יחולק במהלך השנה  מתקיימים שכן הנכס יכול להיות מחולק במצבו הנוכחי וצפוי

 (. כאמור לא נתון שנדרש אישור מיוחד לחלוקה)הקרובה 

' על קבוצת הנכסים וההתחייבויות של חברה ג IFRS 5תצטרך להפעיל את כללי המדידה של ' חברה ב, משכך

ה ירידת ערך צריך אם ישנ -( בניכוי עלויות חלוקה)ולמדוד אותם כמכלול כנמוך מבין עלות לשווי הוגן נטו 

 .IFRS 5כ שאר הנכסים בתחולת "קודם מוניטין אח - IAS 36 -להקצות אותה בהתאם לכללים הקבועים ב

מהווה תחום , רכיב מהותי של ישות)עונה להגדרה של פעילות מופסקת ' יש לבחון האם פעילות חברה ג, בנוסף

כפעילות מופסקת בדוח על הרווח ' וצאות חברה גתצטרך לסווג את ת' חברה ב, במידה וכן(. 'פעילות נפרד וכו
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כולל תיקון מספרי השוואה ולסווג בנפרד את התזרימים ( IFRS 5 -בהתאם למתכונת הקבועה ב)הכולל 

 (.בדוח תזרים או בביאורים כולל תיקון מספרי השוואה)כתזרימים מפעילות מופסקת ' הנובעים מחברה ג

 

 'סעיף ב

לא מדובר בצירוף ( 'ממניות חברה ג 17%)בעת קבלת הדיבידנד ', אוחדים של אמנקודת הראות של הדוחות המ

, משכך. ארגון בקבוצה-מדובר ברה, למעשה. עוד בטרם חלוקתה' שלטה בחברה ג' עסקים שכן חברה א

באותם ערכים שנכללו ' יש להמשיך ולטפל בנכסים והתחייבויות של חברה ג' מנקודת המבט של חברה א

בהקשר זה יצוין כי אין אף השפעה על החלוקה בין הבעלים לזכויות שאינן . ים לפני החלוקהבדוחות המאוחד

שכן נתון כי החלוקה בוצעה באופן פרופורציונאלי לכל בעלי המניות בחברה ' מקנות שליטה בנכסים נטו של ג

 .לא השתנה כתוצאה מהחלוקה' בחברה ג' שיעור ההחזקה האפקטיבי של חברה א, כלומר -' ב
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 אביב-אוניברסיטת תל - (7IFRIC 1) 31שאלה מספר 

חלוקה כאמור כפופה . ח"קיימת מדיניות קבועה חלוקת דיבידנד שנתי בסך של כמיליון ש" מרוויח"-בחברת ה

 .לאישור בעלי המניות ולבדיקת יכולת החלוקה לפי הוראות חוק החברות, מדי שנה, כמובן

במטרה לממשם בשנים הבאות , ה החברה את עודפי המזומנים שלה בתיק מניותהשקיע 2101במהלך שנת 

המניות הנכללות במסגרת התיק האמור מסווגות  IAS 49בהתאם להוראות . כמקור לחלוקות דיבידנדים

 ".נכסים פיננסיים זמינים למכירה"לקטגוריית 

להעביר מניות מסוימות מתוך "( זהמועד ההכר)"התקבלה החלטה בדירקטוריון החברה  2100באוקטובר  40-ב

וזאת על מנת לחסוך עמלות שונות במקרה בו החברה היתה )התיק האמור ישירות לבעלי המניות של החברה 

והעברת המניות נעשתה , 2100בנובמבר  41-נקבע ל EX-יום ה(. וכרת אותן מעבירה מזומן לבעלי מניותיה

 .2102בינואר  40כמתוכנן ביום 

שווי המניות שתחולקנה לפי מחיר הבורסה . ח"אלפי ש 0,211חולקו מתוך התיק הינה עלות המניות ש

 :למועדים השונים הינו כלהלן

 מועד

שווי הבורסה 
של המניות 

 (ח"אלפי ש)

 0,411 2100באוקטובר  40

 0,411 2100בנובמבר  41

 0,011 2100בדצמבר  40

 0,711 2102בינואר  40

 . IFRS-אם לפרסום המתאים בי על השאלות הבאות בהת/ענה

 IFRIC 15פתרון לפי 

 :בסך של 2100בשנת השלכות האירוע שתואר לעיל הופחתה  כליתרת העודפים של החברה בגין  .0

 ח"אלפי ש 0,111 .א

 ח"אלפי ש 0,411 .ב

 הדיבידנד לשלם לתאריך המאזן -ח "אלפי ש 0,011 .ג

 ח"אלפי ש 0,211 .ד

ממועד ההכרזה ועד ) במצטברהשלכות האירוע שתואר לעיל הופחתה  כלין יתרת העודפים של החברה בג .2

 :בסך של( 2102לחלוקה בפועל בשנת 

 ח"אלפי ש 0,111 .א

 ח"אלפי ש 0,411 .ב

 ח"אלפי ש 0,011 .ג
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 הקטנת עודפים לחלוקה 0,711 -הכרה ברווח  011= ח "אלפי ש 0,211 .ד

 ח"אלפי ש 0,711 .ה

 :החברה בגין כל השלכות האירוע שתואר לעיל הינה ההשפעה על הרווח הנקי של .4

 2100ח רווח שהוכר בשנת "אלפי ש 411 .א

 2100ח רווח שהוכר בשנת "אלפי ש 211 .ב

 שווי הוגן 0,711 - 0,211הפער בין העלות  - 2102ח רווח שהוכר בשנת "אלפי ש 011 .ג

 מדובר בפעולה הונית בלבד, אין הכרה ברווח .ד
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 אביב-אוניברסיטת תל - (8IFRIC 1) 39שאלה מספר 

קבלתן בניין מקים מספר בתים בשכונה חדשה ומתקין צינור על קרקע ציבורית על מנת לחבר את הבתים 

 02אורך החיים הכלכליים של הצינור הינו . הבעלות על הצינור הינה של בעלי הבתים. לצינור המים הראשי

חברת המים . שנים 01תמו עם חברת המים על הסכם לאספקת מים לתקופה של בעלי הבתים ח. שנים

וביכולתה להחליט כיצד להפעילו ומתי יש להחליפו גם אחרי תום תקופת , אחראית על תחזוקת הצינור

עלות הצינור לבעלי הבתים . ההסכם לאספקת מים עם בעלי הבתים ועד לתוך אורך חייו הכלכליים של הצינור

 .ח"אלפי ש 0,211ח ושוויו ההוגן "אלפי ש 0,111הינה ( קבלןהתמורה ל)

 . IFRIC 07י על השאלות הבאות בהתבסס על הוראות /ענה

 IFRIC 12פתרון לפי 

 :מהו הטיפול החשבונאי שייושם בגין הצינור .0

 .שנים 02הקבלן מכיר בצינור כנכס בדוחותיו בסכום העלות שהשקיע ומפחיתו על פני  .א

 .שנים 02ח ומפחיתים אותו על פני "ש 0,111ים מכירים בצינור כנכס בסכום של בעלי הבת .ב

 07-ח ומפחיתה אותו בהתאם לנקבע ב"אלפי ש 0,211חברת המים מכירה בצינור כנכס בסכום של  .ג

IAS. 

 07-ח ומפחיתה אותו בהתאם לנקבע ב"אלפי ש 0,111חברת המים מכירה בצינור כנכס בסכום של  .ד

IAS. 

 :ו סכום ההכנסה השנתית שתכיר חברת המים מההסכם עם בעלי הבתיםמה .2

 ח לשנה"אלפי ש 021-הכנסות לפי צריכת מים ובתוספת של כ .א

 ח לשנה"אלפי ש 011-הכנסות לפי צריכת מים ובתוספת של כ .ב

 ח לשנה"אלפי ש 74.4-הכנסות לפי צריכת מים ובתוספת של כ .ג

 הכנסות לפי צריכת מים בלבד .ד

 

 

 

 

 

 



 

 

  אל-אורן בר: עורך                      2102חשבונאות פיננסית מתקדמת       מהדורת יולי  -הכנה לבחינת מועצה 
 

- 79 - 
 

 

 האוניברסיטה העברית - ( 19IFRIC) 33שאלה מספר 

בעלת השליטה . הינה חברה העוסקת בייצור ומכירת מוצרי ספורט"( החברה" -להלן )מ "חברת מסי בע

 .מהון מניות החברה 41%-המחזיקה ב"( אבי'צ" -להלן )מ "אבי בע'בחברה הינה חברת צ

 :כדלקמן ח"סדרות אג 2הנפיקה החברה  2117בינואר  0ביום 

בדצמבר  40המשולמת בכל  4%ח נושאת ריבית שנתית בשיעור של "קרן האג. ח"אג. נ.ע 0,111,111 - 'סדרה א

 .שנים ממועד ההנפקה 7הקרן תפרע בתשלום אחד בתום . 40.02.2117החל מיום 

ולמת בכל המש 4%ח נושאת ריבית שנתית בשיעור של "קרן האג. ח להמרה"אג. נ.ח ע"ש 0,111,111 - 'סדרה ב

. ח"שנים ממועד הנפקת האג 7ח תיפרע בתשלום אחד בתום "קרן האג. 40.02.2117בדצמבר החל מיום  40

 (.ח תתקבל מניה אחת"אג. נ.ע 0,111כל כל ) 0:0,111ניתנות להמרה ביחס של ( 'סדרה ב)ח "האג

 לחברה לא התהוו הוצאות הנפקה

 .2117-2119בשנים הריבית בגין שתי סדרות אגרות החוב שולמה כסדרה 

בין ' ח סדרה א"אבי לא מכרה אג'צ. שהונפקו' מאגרות החוב סדרה א 21%אבי השתתפה בהנפקה ורכשה 'צ

 .2117-2101השנים 

קשיי נזילות וזאת לאור כניסת , בין היתר, נקלעה החברה לקשיים פיננסיים הכוללים 2119-ו 4117בשנים 

 .מתחרים רבים לענף הספורט שבו פועלת החברה

 :כדלקמן"( הסדר החוב)"הגיעה החברה להסדר עם כלל נושיה  2101בינואר  0ביום 

ח תתקבל "אג. נ.ע 0,111על כל ) 0:0,111החברה תנפיק מניות חלף סדרות אגרות החוב לפי יחס של  -' סדרה א

 (.מניה אחת

 .החברה תנפיק מניות בהתאם ליחס ההמרה המקורי שנותר ללא שינוי -' סדרה ב

( 'ב-ו' א)החוב הסכימו הנושים להמיר את חובם למניות החברה וכן כי שתי סדרות אגרות החוב  בהסדר

במסגרת הסדר החוב הומרו )כתוצאה מההסדר תזרים המזומנים של החברה לא השתנה . תתבטלנה במלואן

 (.חובות הנושים למניות החברה ללא תוספת מימוש כלשהי

 :נתונים נוספים

   ח דומות ללא זכות המרה"ריבית שוק לאג רהח להמ"ריבית שוק לאג

0.0.2117  7% 01%   

0.0.2101 9% 00%   

 .מחיר זה משקף שווי הוגן. ₪ 724.92הוא  2101בינואר  0מחיר מניית החברה ליום 

לפני ההסדר ולאחריו וגם בהנחת מימוש של ניירות ערך )אבי שולטת בחברה בכל נקודת זמן 'הנח כי צ

 (.המירים
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 שנדר

של  2101לדון בהשלכות חשבונאיות העולות מהסדר החוב והשפעתו על דוחות הרבעון הראשון לשנת  .0

 .'ב-ו' החברה ביחס לכל אחת מסדרות אגרות החוב א

של החברה בגין  2101על הרווח והפסד שיירשם בדוחות הרבעון הראשון לשנת ( אם בכלל)מהי ההשפעה  .2

 .ההסדר

 .ים לעיל ועל פרסומים רלוונטייםבסס תשובתך על הנתונים המצוינ
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 33פתרון שאלה מספר 
 

סילוק התחייבויות  -של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי  09בשאלה זו עוסקת פרשנות מספר 

 ". IFRIC 19"פיננסיות באמצעות מכשירים הוניים 

כאשר תנאיה של התחייבות , הכספיים של ישותהפרשנות קובעת את הטיפול החשבונאי הננקט בדוחותיה 

 .וכתוצאה מכך מתגבש הסדר המרה, פיננסית שלה נדונים מחדש

 :ישות לא תיישם פרשנות זו לעסקאות במצבים שבהם: "לפרשנות קובע כי 4סעיף 

המלווה הוא גם בעל מניות ישיר או בעל מניות עקיף ופועל מתוקף היותו בעל מניות קיים ישיר או בעל  (א)

 .מניות קיים עקיף

המלווה והישות נשלטים על ידי אותו צד או אותם צדדים לפני העסקה ואחריה והמהות של העסקה  (ב)

 .או השקעה בהון הישות, כוללת חלוקת הון על ידי הישות

סילוק ההתחייבות הפיננסית על ידי הנפקת הון הוא בהתאם לתנאים המקוריים של ההתחייבויות  (ג)

 ."הפיננסית

 'אח סדרה "אג

ביטול אגרות החוב והמרתן למניות  -( 71%)המוחזקות על ידי חיצוניים ( 'סדרה א)לגבי אגרות החוב 

לפרשנות קובע כי המניות שהונפקו על מנת לסלק  1בהקשר זה סעיף . יטופלו בהתאם להוראות הפרשנות

החוב תגרע ומשכך במועד הנפקת המניות למחזיקי אגרות " תמורה ששולמה"את אגרות החוב מהוות 

בגין סילוק ההתחייבות " ששולמה"התמורה , לפרשנות 7בהתאם לסעיף . ההתחייבות מהדוחות הכספיים

לאור . אלא אם כן שווי זה אינו ניתן למדידה באופן מהימן, תימדד לפי השווי ההוגן של המניות שהונפקו

ההפרש בין . 0.0.2101הנתונים בשאלה התמורה תחושב בהתאם לשווי ההוגן של מניית החברה ליום 

 .התמורה ששולמה לערך בספרים של אגרות החוב ייזקף כרווח או הפסד

הטיפול בהסדר החוב הזה אינו  -( 21%)המוחזקות על ידי בעל השליטה ( 'סדרה א)לגבי אגרות החוב 

יר בתחולת הפרשנות הן מהסיבה שמדובר בעסקה שנעשית בין החברה לבין מלווה שהינו גם בעל מניות יש

והן מהסיבה שהמלווה והישות נשלטים על ידו אותו צד לפני ואחרי ההסדר ובמסגרת ההסדר מתבצעת 

, בהתאם. המרת אגרות החוב המוחזקות על ידי בעל השליטה תטופל במישור ההוני, על כן. השקעה הונית

 .אין להכיר ברווח בגין רכיב זה

 

 :'ח סדרה א"מאג 71%ון שירשם הינו בגין סילוק רווח הה - 2101השפעה על רווח והפסד רבעון ראשון  .2

 PV  *71%( fv ,41,111  =pmt ,01%=i ,0=N=0,111,111= ) 424,924:               ערך פנקסני

 .X 724.92 X %71 0,111=  099,047:        שווי הוגן מניות

 220,474:   רווח מהסדר החוב
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 (IAS)תקני חשבונאות בינלאומיים 

 (IAS 1) 43 פרשאלה מס

. ן והנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב"הינה חברה הפועלת בענף הנדל( החברה -להלן)חברת הברושים 

החברה . לחברה פרויקטים של נדלן מניב וכן פרויקטים יזמיים בהם היא פועלת כקבלן הבונה מבנים למכירה

 .פועלת בישראל ובמספר מדינות באירופה

ן מניב באותו "לצורך רכישת נדל מליון פאונד מבנק באנגליה 21ברה הלוואה בסך קיבלה הח 2114במהלך שנת 

. ההלוואה צפויה להיפרע בתשלום אחד בתום שבע שנים. אשר מהווה נכס משמעותי של החברה, סכום

ן המניב "נקבע כי הבנק ישעבד את הנדל, כחלק מתנאי ההלוואה. משולמת באופן שוטף, לעומת זאת, הריבית

ן "הלוואה וכן על החברה לשמור על אמות מידה פיננסיות וביניהן נקבע כי יחס השווי ההוגן של הנדלנשוא ה

 .1.7-המניב אל מול הערך הפנקסני של ההלוואה לא יקטן מ

כאשר המלווים היו קרנות ₪ מליון  011ח בישראל בסכום של "הנפיקה החברה אג 2114במהלך שנת , כמו כן

נקבע כי על החברה לעמוד בשטר הנאמנות בו צוינו , ח"ק מתשקיף הנפקת האגכחל. נאמנות וקופות גמל

ח יש זכות לדרוש פירעון מיידי כאשר חברת הברושים חדלת "נקבע כי לבעלי אג, בין השאר. תנאים שונים

לחלט נכס מהותי של ' קיימת זכות לצד ג/ פירעון או כאשר חלה הרעה בעסקי החברה או כאשר מחולט

 .החברה

מליון  00.1בה נקבע כי ערכו באנגליה הוא , ן האמור"התקבלה הערכת שווי של הנדל, 2117בדצמבר  40ם ביו

התקבל מכתב מהבנק האנגלי הדורש  2119במאי  41ביום . הערכת שווי זו נשלחה לבנק האנגלי. פאונד

ן המשמש "הנדלבכוונת הבנק לפעול למימוש , מליון פאונד ולא 21מהחברה לפרוע את ההלוואה בסך של 

 .כבטוחה בין ההלוואה

 

 :נדרש

וליום  2117בדצמבר  40ח במאזני חברת הברושים ליום "כיצד יסווגו ההלוואה מהבנק האנגלי והאג .א

 ?2119ביוני  41

 41בדצמבר וליום  40ח במאזני חברת הברושים ליום "כיצד יסווגו ההלוואה מהבנק האנגלי והאג .ב

התקבלה הערכת שווי , 2117לפני פרסום הדוח השנתי לשנת  ,2119בחודש מרץ , באם 2119ביוני 

 .מליון פאונד 07ן הוא "ן לפיה שווי הנדל"נוספת לנכס הנדל
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 34 פתרון שאלה מספר

 :'נדרש א

לפיכך החברה לא עומדת באמות  1.421יחס שווי הנכס לערך ההלוואה עומד על   2117בדצמבר  40נכון ליום 

 .האנגלי יש זכות לדרוש פירעון של ההלוואה המידה הפיננסיות ולבנק

כאשר אין לישות ( IAS 1 -להלן)הצגת דוחות כספיים   0ד לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 79בהתאם לסעיף 

אזי , חודש לאחר תקופת הדיווח 02זכות בלתי מותנית לדחות את הסילוק של ההתחייבות למשך לפחות 

 .הלוואה מהבנק האנגלי תסווג כהתחייבות שוטפתה, לפיכך. התחייבות תסווג לזמן קצר

ח יסווג לזמן ארוך מאחר ועל פי תנאי שטר הנאמנות עומדים בכל התנאים ומועד הפירעון הוא מעבר "האג

 .לשנה השוטפת

ההלוואה מהבנק עדיין תסווג כהתחייבות שוטפת מאחר שהחברה לא עומדת באמות  2119 יוניב 41ביום 

יחלט את , ח יסווג כהתחייבות שוטפת מאחר ויש חשש שהבנק האנגלי"האג, ח"גע לאגבנו. המידה הפיננסיות

ח ובהתאם "ח זכות להעמיד לפירעון מיידי את האג"יש למחזיקי האג, לפיכך. הנכס בעקבות המכתב ששלח

 .נדרש סיווג לזמן קצר IAS 1-ד ל79לסעיף 

 

 'נדרש ב

מאחר . 1.9על פיה יחס שווי הנכס להלוואה הינו , וויהתקבלה הערכת ש 2119במרץ ', על פי נתוני נדרש ב

. בסיווג ההתחייבות ליום המאזן IAS 1אין שינוי בהתאם להוראת , לאחר תאריך המאזן, והערכה הינה למרץ

 .ח יסווג לזמן ארוך"האג. 2117בדצמבר  40ההלוואה תסווג כהתחייבות שוטפת במאזן ליום , לפיכך

ח "גם האג. חברה עומדת באמות המידה הפיננסיות ולכן ההלוואה תסווג לזמן ארוךה, 2119ביוני  41נכון ליום 

ח לדרוש "אין זכות לבעלי האג, יסווג לזמן ארוך מאחר ואין אפשרות חוזית לבנק לחלט את הנכס ולפיכך

 .פירעון מוקדם

 

 :הערה

בסיווג ההתחייבויות  לאור אי בהירות מסוימת בהוראות הנדרש בשאלה התקבלו ונוקדו תשובות אשר עסקו

 :ל לאחת משתי קבוצות הסיווג להתחייבויות פיננסיות"הנ

 אשר ניתנה לחברה , במיוחד לגבי ההלוואה, התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
הרי שישנה , ן להשקעה מטופל על פי מודל השווי ההוגן"אם הנדל. ן להשקעה"לצורך רכישת נדל

הלוואה לקבוצה זו על מנת להפחית את חוסר העקביות החשבונאית הצדקה לייעד את ה

(Accounting mismatch )במדידת הנכס בשווי הוגן וההלוואה בעלות מופחתת. 

 ח"רלוונטי במיוחד לאג -על פי שיטת הריבית האפקטיבית, התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת. 
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 נהליהמכללה למ -(IAS 1) 35שאלה מספר 

ההלוואה תצבור ריבית . שנים 1למשך ₪ מליון  2מהבנק הלוואה בסך ' לוותה חברה א, 2119ואר ינ 0 -ב .0

במסגרת הסכם ההלוואה התחייבה . שנים 1-כאשר קרן ההלוואה תוחזר בתום ה, שתשולם מידי שנה

כתוצאה מהפרה של אמות המידה , י הסכם ההלוואה"עפ. החברה לעמוד במספר באמות מידה פיננסיות

 .נסיות הבנק רשאי לדרוש פירעון מיידי של ההלוואההפינ

חוב בו לא הצליחה לעמוד בסוף -יחס הון, בין היתר, לעמוד כוללות' אמות המידה בהן נדרשת חברה א

י "הבנק והחברה מגיעים להסכם עפ, 2101טרם פרסום הדוחות השנתיים של , 2100בפברואר . 2101שנת 

ה והחברה כבר אינה נמצאת במצב של הפרת אמת המידה חוב שהוגדר מלכתחילה משתנ-יחס הון

 . הפיננסית

 

 :נדרש

עליה לתת , אם בכלל, ואילו גילויים 2101בדצמבר  40כיצד החברה צריכה לסווג את ההלוואה ביום 

 .בהקשר זה

 

האם החברה מחויבת לתת את כל  -עלתה השאלה ' במהלך האסיפה הכללית של בעלי מניות חברה ב .2

או שכאשר מדובר במידע , ובפרט בנוגע לתחומי הפעילות שלה והיקפם, IFRS -דרשים בהגילויים הנ

 .(ניתן לא לתת את הגילוי - מידע שבגינו עלול לגרום נזק לחברה)מסחרי רגיש 
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 35שאלה מספר פתרון 

ב התאמה בנוגע ותיתן גילוי לאירוע שאינו מחיי 2101תסווג את ההלוואה לזמן קצר בדוחות ' חברה א .0

 .לתיקון ההפרה של הסכם ההלוואה לזמן ארוך

הצגת דוחות כספיים מציין כי ישות מסווגת את ההתחייבויות  - 0לתקן חשבונאות בינלאומי  42סעיף 

: גם אם, חודש לאחר תקופת הדיווח 02הפיננסיות שלה שוטפות כאשר מועד הסילוק שלהן יחול במהלך 

לאחר תקופת הדיווח ולפני שהדוחות . ב: וגם אם. חודש 02-רוכה יותר מהתקופה המקורית הייתה א. א

רעון של תשלומים יאו לדחיית מועדי פ, (refinance)הושלם הסכם למחזור , הכספיים אושרו לפרסום

 .לזמן ארוך

או לפני תאריך , מציין כי כאשר ישות מפירה בסוף תקופת הדיווח  0לתקן חשבונאות בינלאומי  40סעיף 

רעון לפי יתנאי של הסכם הלוואה לזמן ארוך וכתוצאה מכך ההתחייבות הופכת להיות עומדת לפ, זה

לאחר תקופת הדיווח ולפני האישור , גם אם המלווה הסכים, עליה לסווג את ההתחייבות כשוטפת, דרישה

ישות מסווגת את ההתחייבות . לא לדרוש תשלום כתוצאה מההפרה, של הדוחות הכספיים לפרסום

 02אין לישות זכות לא מותנית לדחות את הסילוק שלה למשך , שוטפת משום שבסוף תקופת הדיווחכ

 .חודש לפחות לאחר תאריך זה

 

אם ישנו תיקון של , לתקן דורש כי בהתייחס להלוואות שמסווגות כהתחייבויות שוטפות 47בנוסף סעיף 

יווח לבין התאריך שבו הדוחות המתרחש בין סוף תקופת הד, הפרה של הסכם ההלוואה לזמן ארוך

חייב תיאום בהתאם לתקן חשבונאות  שאינואזי יינתן גילוי לאירוע כאירוע , הכספיים מאושרים לפרסום

 . אירועים לאחר תאריך המאזן - 01בינלאומי מספר 

אפילו אם היא מאמינה שהמידע הינו מידע , IFRS -חברה מחויבת לתת את כל הגילויים הנדרשים ב .2

אלא אם כן קיים פטור או חריג מפורש בתקן , רגיש או מידע שמתן גילוי בגינו עלול לגרום לה נזקמסחרי 

 .(99סעיף  IAS 37לדוגמא )שקובעים אחרת 

בביאור מגזרי פעילות או במקום , IFRS -על אף חששות החברה כי גילוי מידע מסוים הנדרש בתקני ה

לקוחותיה ועובדיה היא , ספקיה, חרותי בקרב מתחריהעלול לפגוע במעמדה הת, אחר בדוחותיה הכספיים

מכיוון שישות שהדוחות הכספיים שלה מצייתים לתקני הדיווח הכספי , חייבת לספק אותו כנדרש

ישות לא תתאר דוחות . הבינלאומיים תכלול הצהרה מפורשת ובלתי מסויגת על ציות זה בביאורים

אלא אם הם מצייתים לכל , הכספי הבינלאומיים כספיים כדוחות כספיים שמצייתים לתקני הדיווח

 .הדרישות של תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים

ישות תיתן גילוי למידע שיאפשר , מגזרי פעילות - 7לתקן דיווח כספי בינלאומי  0על פי סעיף , כמו כן

יות למשתמשים בדוחותיה הכספיים להעריך את המהות ואת ההשפעות הכספיות של הפעילויות העסק

 . שבהן היא עוסקת ואת הסביבות הכלכליות שבהן היא פועלת
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 האוניברסיטה העברית - (IAS 1  +IAS 18) 36שאלה מספר 

. ₪ 011,111בסכום של " המלווים"הלוואה מבנק ( "החברה" –להלן " )השעונים"לחברת  40.02.19ליום 

לעמוד באמות מידה פיננסיות הכוללות  על החברה, כמו כן. 2104בדצמבר  40ההלוואה אמורה להיפרע ביום 

אי עמידה באמות המידה  .₪ 0,111,111לא יעלה על בספרים  הכולל של החברה דרישה שערך המלאי

 . הפיננסיות מקנה לבנק זכות להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי

סוקה הרגיל הסחורה הינה לא מעי. התקשרה החברה בעסקה למכירת סחורות ללקוח 2119בדצמבר  01ביום 

באופן וולכן החברה תייבא אותה ספציפית ללקוח  ומאופיינת בתנודתיות גבוהה של שווי הסחורה של החברה

 .במועד העסקהקיבלה החברה מראש  ₪ 0,111,111את תמורת העסקה בסך של , לפי תנאי העסקה. חד פעמי

לא הועברה ללקוח עקב אילוצים ונמצאת במחסני החברה אך עדיין  ,הסחורה שוחררה מהמכס 40.02.19ליום 

  .הועברה הסחורה ללקוח לשביעות רצונו 2101פברואר בחודש . של החברהפנימיים 

 . מעלות המלאי 41% -החברה מוכרת סחורות שאינן מעיסוקה הרגיל במחיר הגבוה ב

 .₪ 471,111בסך של ( מעיסוקה הרגיל)לחברה מלאי נוסף  40.02.19ליום 

 

 :נדרש

 :בהיבטים הבאים( בהתבסס על התקנים הרלוונטיים)הטיפול החשבונאי בעסקה זו קבע ונמק את 

 .מועד ההכרה בהכנסה (א)

 .40.02.19סיווג ההלוואה בדוחות הכספיים ליום  (ב)
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  36 תשובה לשאלה מספר

 הכרה בהכנסה (א)

 :הכנסה ממכירת סחורות תוכר כאשר 07 חשבונאות בינלאומי לפי תקן

 ;תיים הנובעים מהבעלות על הסחורותה את הסיכונים וההטבות המשמעוהישות העבירה לקונ .0

לבעלות ואינה שומרת את , בדרך כלל, הישות אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת ברמה המיוחסת .2

 ;יטה האפקטיבית על הסחורות שנמכרוהשל

 ;ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימןסכום  .4

 ;ישותיזרמו ל צפוי שההטבות הכלכליות המיוחסות לעסקה .0

 ;העסקה ניתנות למדידה באופן מהימןהעלויות שהתהוו או שיתהוו בגין  .1

 

העברת הסיכונים וההטבות , ברוב המקרים, 07לתקן חשבונאות בינלאומי  01בהתאם לסעיף 

המשמעותיים הנובעים מהבעלות מתרחשת בו זמנית עם העברת הזכות הקניינית או העברת החזקה 

 .לקונה

אולם . בגין העסקה₪ מליון  0של  המכירה הושלם וכן החברה קיבלה סך תהליך כינראה  ,במקרה שלנו

 ,כלומר. רסחורה הועברה ללקוח רק בחודש פברואה, הקשורות לחברה המוכרתכתוצאה מבעיות כלשהן 

הסיכונים חלק מהחברה ו נמצאת בידיהסחורה עדיין , 40.02.19נכון למועד הדוח על המצב הכספי ליום 

 . בגין הסחורות לא הועברו לקונהמעותיים המש

 

נפגמת כתוצאה  נושא בעלויות הנזק במידה והסחורה הייתהמי היה  -ניתן להסביר זאת על ידי השאלה 

הלקוח לוקח על עצמו את הסיכונים והתשואות רק ביום בו הוא מקבל , מאחר ולרוב. משריפה או נזק אחר

החברה שומרת לעצמה חלק מהסיכונים בשל אי מסירת הסחורה הרי שניתן לטעון כי , את הסחורה לידיו

 .ללקוח

 .2101אלא רק בחודש פברואר  2119בשנת כיר בהכנסה ממכירת הסחורה תהחברה לא  - מסקנה

 

  40.02.19בדוחות הכספיים ליום  סיווג ההלוואה (ב)

  :היא ועלותש (בגין העסקה)לחברה מלאי  40.02.19יום נכון ל

479,240 ( =41% + 0 )/ 0,111,111 . 

 0,109,240 -מסתכמת ל 40.02.19סך עלות המלאי ליום , משכך. ₪ 711,111לחברה מלאי בעלות של , בנוסף

 =479,240+471,111  >0,111,111. 

זכות לה ולכן לבנק יש קבע החברה לא עומדת באמות המידה הפיננסיות שהבנק  40.02.19ליום , כלומר

 .יידילהעמיד את ההלוואה לפירעון מ
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כאשר חברה לא עומדת בתנאי הלוואה לזמן ארוך  ,0 חשבונאות בינלאומי לתקן 40סעיף ל בהתאם

לוואה ההאת יש לסווג , של המלווה לפי דרישהמיידי רעון ילפניתנת וכתוצאה מכך ההתחייבות 

 .כהתחייבות שוטפת
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 אביב-רסיטת תלאוניב - (IAS 1  +IAS 18) 35 שאלה מספר

כסיווגים , והתחייבויות שוטפות ולא שוטפות, קובע כי ישות תציג נכסים שוטפים ולא שוטפים IAS 1 .א

 . למעט כאשר ההצגה מבוססת על סדר הנזילות שלהם, נפרדים בדוח על המצב הכספי שלה

     האם            , ביעהי את הבסיס לק/י ונמק/קבע, חודשים 02בהנחה והמחזור התפעולי של החברה הינו       

        כשוטפים , 2101בדצמבר  40ההתחייבויות שלהן יסווגו על פני הדוח על המצב הכספי ליום / הנכסים      

 :או כלא שוטפים     

אשר תקופת השכירות התפעולית שלהם , כלי רכב של חברה העוסקת בליסינג תפעולי של כלי רכב .0

 (.ולא להשכירם לתקופה נוספת)ובכוונת החברה להעמידם למכירה  2101בדצמבר  40הסתיימה ליום 

בהנחה )ושבכוונת החברה להעמידם למכירה , שהיוותה חלק מקו יצור המוצרים בחברה, מכונת ייצור .2

מוחזק "לסיווג כנכס  IFRS 5טרם התקיימו התנאים שנקבעו במסגרת  2101בדצמבר  40כי ליום 

 "(.למכירה

להעמידו , 2101בדצמבר  40ליום , שבכוונת החברה( IAS 39 -כהגדרתו ב)רה נכס פיננסי זמין למכי .4

 .2100למכירה במהלך שנת 

ההלוואה קובעת אמות מידה פיננסית . שנים 1לתקופה של  2101הלוואה שנלקחה מבנק בתחילת שנת  .0

שהינו אחד התנאים . אחרת לבנק יש זכות לדרוש פירעון מיידי של ההלוואה, שעל החברה לעמוד בהן

במהלך עריכת הדוחות הכספיים לשנת , 2100בפברואר . 2שיחס החוב להון של החברה לא יעלה על 

פנתה החברה לבנק , בהתאם. 2.2הינו  2101בדצמבר  40התברר לחברה כי יחס החוב להון ליום  2101

, 2.1והשיגה את אישורו לתיקון תנאי ההלוואה כך שהיחס החדש שנקבע בהסכם ההלוואה הינו 

החברה . 2100החברה בטוחה כי תעמוד ביחס זה במהלך שנת . והבנק מחל לחברה על ההפרה שבוצעה

 .2100במרץ  40ביום , לאחר ההסדר עם הבנק, 2101פרסמה את דוחותיה הכספיים לשנת 

כחלק מתנאי . 2100בינואר  0נטלה החברה מבנק הלוואה חודשית לפירעון ביום  2101בדצמבר  0ביום  .1

 00לחברה קיימת הזכות לגלגל את ההלוואה ללא תנאי ההלוואה עד לתקופה כוללת של , ההלוואה

 2101בדצמבר  40ליום . מחייב את הסכמתו של הבנק, גלגול נוסף מעבר לתקופה האמורה. חודשים

 . בכוונת החברה לנצל את מלוא התקופה שהוקנתה לה לגלגל את ההלוואה

ובנוסף מתן שירותי תמיכה , ₪ Xסכם למכירת תוכנה תמורת חברה התקשרה בה 2101בדצמבר  0ביום  .ב

אולם לחברה מכירות נפרדות )החברה אינה מוכרת תוכנה ללא שירותי תמיכה . בחינם לתקופה של שנה

י מהו /נמק (. בתום תקופת התמיכה שניתנה בחוזה המקורי, משמע, של שירותי תמיכה בשנים העוקבות

אם לדעתך )? 2101רה ממכירת התוכנה וממתן שירותי התמיכה בשנת הבסיס להכרה בהכנסה על ידי החב

    (. י/נמק -קיימת יותר מאפשרות אחת  
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 35 פרשאלה מספתרון 

 'סעיף א

פריטי רכוש קבוע שהיא , ישות אשר במהלך הפעילויות הרגילות מוכרת באופן שגרתי" IAS 16י "עפ .0

אלה למלאי לפי ערכם בספרים במועד בו הופסקה החזיקה בהם למטרות השכרה לאחרים תעביר נכסים 

 ".השכרתם והם מוחזקים למכירה

או ממומשים כחלק , נצרכים, שנמכרים( כגון מלאי ולקוחות)כוללים נכסים  נכסים שוטפים" IAS 1י "עפ

 ".חודש לאחר תקופת הדיווח 02מהמחזור התפעולי הרגיל גם כאשר לא חזוי שהם ימומשו בתוך 

 

 .40.02.2101יוצג במסגרת הנכסים השוטפים במאזן החברה ליום  לפיכך נכס זה

 

לא יסווגו מחדש כנכסים שוטפים עד , IAS 1 -נכסים המסווגים כלא שוטפים בהתאם ל" IFRS 5י "עפ .2

נכסים השייכים לסוג . IFRS 5-שהם יקיימו את הקריטריונים לסיווג כמוחזקים למכירה בהתאם ל

לא יסווגו , שנרכשים בלעדית למטרת מכירה מחדש, ו כלא שוטףשהישות בדרך כלל מתייחסת אלי

 ".IFRS 5 -אלא אם הם מקיימים את הקריטריונים לסיווג כמוחזקים למכירה בהתאם ל, כשוטפים

 .40.02.2101לפיכך נכס זה יוצג במסגרת הנכסים שאינם שוטפים במאזן החברה ליום 

 

 : ישות תסווג נכס כנכס שוטף כאשר, IAS 1י "עפ .4

 .במהלך המחזור התפעולי הרגיל שלה, או מתכוונת למכור או לצרוך אותו, את הנכסהיא חוזה לממש  .א

 .היא מחזיקה את הנכס בעיקר לצורך מסחר .ב

 או ; חודש לאחר תקופת הדיווח 02היא חוזה לממש את הנכס בתוך  .ג

שלא ניתן להחליף אלא אם הנכס מוגבל כך , (IAS 7 -כפי שהוגדר ב)הנכס הוא מזומן או שווה מזומן  .ד

 . חודש לאחר תקופת הדיווח 02אותו או להשתמש בו כדי לסלק את ההתחייבות במשך 

 .שוטפים -ישות תסווג את כל הנכסים האחרים כנכסים לא 

נכס זה יוצג , חודשים לאחר תקופת הדיווח 02מכיוון שהחברה חוזה לממש את הנכס בתוך , לפיכך

 .40.02.2101רה ליום במסגרת הנכסים השוטפים במאזן החב

 

תנאי של הסכם הלוואה לזמן , או לפני תאריך זה, כאשר ישות מפירה בסוף תקופת הדיווח", IAS 1י "עפ .0

עליה לסווג את ההתחייבות , ארוך וכתוצאה מכך ההתחייבות הופכת להיות עומדת לפירעון לפי דרישה

לא , ר של הדוחות הכספיים לפרסוםגם אם המלווה הסכים לאחר תקופת הדיווח ולפני האישו, כשוטפת

, ישות מסווגת את ההתחייבות כשוטפת משום שבסוף תקופת הדיווח. לדרוש תשלום כתוצאה מההפרה

 ". חודש לפחות לאחר תאריך זה 02אין לישות זכות לא מותנית לדחות את הסילוק שלה למשך 

 .40.02.2101לפיכך התחייבות זו תוצג כהתחייבות שוטפת במאזן החברה ליום 
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חודש  02-מחויבות ל(  (rolloverלמחזר או לגלגל  , ויכולה לפי שיקול דעתה, אם ישות חוזה" IAS 1י "עפ .1

גם , היא מסוגת את המחויבות כלא שוטפת, לפחות לאחר תקופת הדיווח בהתאם להסדר ההלוואה קיים

כאשר המחזור , אולם .אם מועד הסילוק ללא המחזור של המחויבות היה חל במהלך תקופה קצרה יותר

הישות , (לדוגמא כאשר אין הסדר למחזור)או הגלגול של המחויבות אינו נתון  לשיקול דעתה של הישות 

 ".לא מביאה בחשבון את הפוטנציאל למחזר את המחויבות והמחויבות מסווגת כשוטפת

 .40.02.2101התחייבות זו תוצג כהתחייבות שאינה שוטפת במאזן החברה ליום , לפיכך

 

 'סעיף ב

בנסיבות מסוימות יש ליישם את הקריטריונים להכרה לרכיבים "כי , בין היתר, קובע IAS 18 -ל 04סעיף 

כאשר מחיר המכירה , לדוגמא. על מנת לשקף את מהותה של העסקה, הניתנים לזיהוי בנפרד של עסקה אחת

כהכנסות על פני תקופת ביצוע סכום זה נדחה ומוכר , של מוצר סכום הניתן לזיהוי בגין שירותי המשך

 ".השירותים

. מכירת תוכנה ומתן שירותי תמיכה -הכוללת שני רכיבים , IAS 18בתחולת , מדובר בעסקה מרובת מרכיבים

סכום התמורה ייוחס לרכיבים השונים על בסיס , בהתאם לנסיבות המקרה ולמדיניות החשבונאית של החברה

 :אחת מהשיטות שלהלן

השווי ההוגן של שירותי התמיכה נדחה במלואו במועד מכירת התוכנה ומוכר על , תאםבה -שיטת השייר  .0

אלא אם שיטה אחרת משקפת באופן נאות , לפי שיטת הקו הישר, בדרך כלל, פני תקופת מתן השירותים

והשווי ההוגן של שירותי התמיכה  ההפרש שבין סך תמורת ההסכם . יותר את אופן ביצוע שירותי התמיכה

 .ס למכירת התוכנה ומוכר עם התקיימות תנאי ההכרה בהכנסה המתייחסים לרכיב זהמיוח

. תמורת ההסכם מיוחסת לכל אחד מהרכיבים לפי השווי ההוגן היחסי של אותו רכיב -יחסי שווי הוגן  .2

לעניין עיתוי . אם בכלל מיוחסת לכל אחד מהרכיבים הכלולים בהסכם, ההנחה הגלומה בהסכם, בהתאם

 .  שפורט לעיללעקרון בדומה  -כרה בהכנסה ואופן הה
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 מועצת רואי חשבון - (IAS 2)   +IAS 40 32שאלה מספר 

 -עורכת את הדוחות הכספיים שלה לפי תקני ה, ן"חברה ציבורית הפועלת בתחום הנדל, מ"חברה אלפא בע

IFRS . מליון  11ורת סכום של קרקע באחת ממדינות מזרח אירופה תמ 2119החברה רכשה בתחילת שנת₪ .

תחילה התכוונה החברה להקים על הקרקע בנייני מגורים . רכישת הקרקע הושלמה לאחר משא ומתן ממושך

החליטה החברה להקפיא את תוכניות הבנייה , אולם לנוכח ההאטה בביקוש לדירות מגורים באזור, למכירה

 . סיום המשבר הנוכחיולחזור ולדון בייעוד הקרקע לאחר , שלה לשנתיים הקרובות

קיבלה החברה הערכת שווי משמאי , לקראת עריכת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של השנה

 . ₪מליון  71 -לפיה שווי הקרקע במצבה הנוכחי אינו נופל מ, מקרקעין מוסמך ובעל מוניטין

 :41.7.2119בפני דירקטוריון החברה הוצגו שתי חלופות לסיווג הקרקע במאזן ליום 

 .סיווג כמלאי קרקעות .א

 . ן להשקעה"סיווג כנדל .ב

 

 :נדרש

 .ל והשלכותיה החשבונאיות"הדירקטוריון של החברה מבקש את חוות דעתך בשאלת סיווג הקרקעות הנ .א

, מתבקשת חוות דעתך בשאלה האם ובאילו נסיבות ניתן יהיה לשנות בעתיד את סיווג הקרקע, כמו כן .ב

 .ם הקרוביםלאחר שזה יקבע בדוחות הכספיי
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 32פתרון שאלה מספר 

 :סיווג הקרקע והשלכותיו החשבונאיות .א

 : במועד רכישת הקרקע .0

החברה התכוונה להקים על הקרקע בנייני  2119במועד רכישת הקרקע בתחילת שנת  -סיווג  (א)

ראה . כמלאיבהתאם לכך מן הראוי היה לסווג את הקרקע במועד רכישתה . מגורים למכירה

 .7סעיף : 2' תקן בינלאומי מס

מלאי יימדד לפי הנמוך בין עלות לבין שווי מימוש , 2' לתקן בינלאומי מס 9לפי סעיף  -מדידה  (ב)

 .נטו

לתקן  77לפי סעיף   .0' ראה תקן חשבונאות בינלאומי מס, המלאי יוצג כנכס שוטף -ההצגה  (ג)

מתכוונת למכור או לצרוך או , ישות תסווג נכס כנכס שוטף כאשר היא חוזה לממש את הנכס

 .במהלך המחזור התפעולי הרגיל שלה, אותו

 .₪מליון  11הקרקע תוצג איפה במועד רכישתה לפי העלות בסך 

 

 

 2119בעת עריכת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת  .2

 הסיווג

קמת בנייני החברה החליטה להקפיא את התוכניות לה, לנוכח ההאטה שחלה בביקוש לדירות מגורים

לנוכח נתונים אלה צריך היה .  מגורים למכירה לשנתיים ולחזור לדון בייעוד הקרקע לאחר סיום המשבר

ראה סעיפים , ן להשקעה"כנדל 2119לסווג את הקרקע בדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת  לכאורה

מלאי  – 2ונאות בינלאומי אולם תקן חשב. ן להשקעה"נדל – 01לתקן חשבונאות בינלאומי  41-ו 21, 1,7

ן "נדל – 01ן להשקעה ואילו תקן חשבונאות בינלאומי "אינו דן באפשרות של מעבר ממלאי לנדל

לתקן ( 4) 14ראה סעיף , מאפשר מעבר כזה רק בעת התחלת חכירה תפעולית לצד אחר, להשקעה

 .01חשבונאות 

₪ מליון  11 –לפי העלות  2119ל שנת מסיבה זו בהכרח הקרקע תוצג במאזן החברה לסוף הרבעון השני ש

 .₪מליון  71י הערכת שמאי שהוא "שאינה עולה על שוויה עפ

 מדידה בעת ההכרה

 .עלויות עסקה יכללו במדידה לראשונה זו. ן להשקעה יימדד לראשונה לפי העלות"נדל

 מדידה לאחר ההכרה

ישות תבחר במודל השווי , 40 -ו' א 42למעט החריגים שנזכרים בסעיפים  - 41סעיף  –מדיניות חשבונאית 

כמדיניותה החשבונאית ותיישם מדיניות זו לגבי כל  17או במודל העלות בסעיף  44-11ההוגן בסעיפים 

 . ן להשקעה שלה"הנדל
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 :באילו נסיבות ניתן יהיה לשנות בעתיד את סיווג הקרקע .ב

 מלאי – 2תקן חשבונאות בינלאומי מספר 

שסיווג הקרקע כמלאי חייב , מכאן. ן להשקעה"מלאי לרכוש קבוע או לנדלאינו דן באפשרות של הפיכת 

הכרה בהפסד במקרה של ירידת שווי המימוש נטו מתחת לעלות ולא יאפשר הכרה ברווח אלא לאחר 

 .מימוש המלאי בפועל

 

 ן להשקעה"נדל – 01תקן חשבונאות בינלאומי מספר 

 .שקעהן לה"ן להשקעה או לנדל"התקן מאפשר העברות מנדל

 :14ראה סעיף 

הנתמך , ורק כאשר קיים שינוי בשימוש, ן להשקעה יבוצעו כאשר"ן להשקעה או לנדל"העברות מנדל

 :בראיות הבאות

 .ן בשימוש הבעלים"להשקעה לנדל" לגבי העברה מנדל, י הבעלים"התחלת שימוש ע .0

 .אין להשקעה למל"לגבי העברה מנדל, ן"התחלת פיתוח מתוך כוונה למכור את הנדל .2

 .ן להשקעה"ן בשימוש הבעלים לנדל"לגבי העברה מנדל, י הבעלים"סיום שימוש ע .4

 .ן להשקעה"לגבי העברה ממלאי לנדל, התחלת חכירה תפעולית לצד אחר .0
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 (IAS 8) 39 שאלה מספר

לחברה . לוןהינה חברה תעשייתית המייצרת שלושה סוגים של מעטפות מניי( החברה -להלן)מ "חברת פנאן בע

, קווי הייצור שונים האחד מן השני באיכות המכונות המייצרות. קווי ייצור 4מפעל ייצור בו נכללים 

כל קו ייצור משמש לייצור מעטפה בגודל ומשקל . באוטומציה ובהיקף כמות הייצור הצפויה, בטכנולוגיה

 .שונה

על מחצית מהקרקע נמצא . דונם 01בבעלות החברה קרקע שנקנתה בשנות השישים במחיר אפסי בשטח של 

 .אשר הקים על הקרקע תחנת דלק ותחנת רחיצה' מפעל ואילו מחציתה השנייה מושכרת לזמן ארוך לצד ג

 

במועד בו . 2114וקו הייצור השלישי בשנת  2111קו ייצור שני בשנת , 0990קו הייצור הראשון נרכש בשנת 

פחת בקו ישר על פני אורך החיים השימושיים של המכונות נרכש קו הייצור הראשון נקבע כי קו הייצור יו

 .מדיניות פחת זו אומצה גם לקו הייצור השני וקו הייצור השלישי. שנה 01שינו , הכלולות בו

 

כי למרות שקו , לשנות את מדיניות הפחת שלה וזאת מאחר שהיא נוכחה, החליטה החברה 2117בסוף שנת 

כי , קבעה ההנהלה, בהתאם. עדיין משמש את החברה בייצור הכנסה הוא, הייצור הראשון הופחת במלואו

 .שנה 01שנה ולא  21אורך החיים השימושיים של כל קווי הייצור ממועד הרכישה הינו 

 

, חשב החברה טוען כי מומלץ לבצע את שינוי אומדן אורך חיי המכונות בתחילת שנה ולא ביום השינוי ולפיכך

ממליץ החשב כי יינתן גילוי מקיף בדבר , כמו כן. 2117יעשה החל מתחילת שנת  הוא ממליץ כי שינוי האומדן

טוען החשב כי אין להפריד בין המפעל לבין הקרקע בביאור רכוש קבוע מאחר והקרקע , בנוסף. שינוי האומדן

 .רשומה בעלות היסטורית שהינה אפסית

 

 :נדרש

 .החשבונאי הנאות בסוגיות אלה י מה לדעתך הטיפול/י דעתך על טענות החשב וציין/חווה
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 39 פתרון שאלה מספר

הטכנולוגיה והיקף כמות , כגון איכות המכונות, קווי ייצור אשר יש להם מאפיינים שונים 4בבעלות החברה 

 .הייצור

 

 אלא יש להעריך, שנה לשלושת קווי הייצור 01לפיכך אין זה נאות להשתמש באותו אורך חיים שימושיים של 

 .את אורך החיים השימושיים הספציפי בגין כל קו ייצור

 

יש להפחית בנפרד כל חלק של הרכוש הקבוע בתאם , רכוש קבוע 07בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 

כי אורך החיים השימושיים ייסקר לפחות בתום כל שנת , קובע התקן, כמו כן. לאורך החיים השימושיים שלו

 .כספים

 

החליטה החברה לשנות את אורך החיים השימושיים של קו ייצור הראשון אשר הופחת  2117ת נתון כי בשנ

 .לחלוטין

 

הוחלט לשנות את מדיניות  21174ורק בשנת  2117עצם העובדה שקו הייצור הופחת לחלוטין כבר בשנת 

וי אומדן חיים לא נתון כי חל שינוי אובייקטיבי המצריך שינ, בנוסף. מראה כי אין הדבר נאות, ההפחתה

אין לטפל בנדון כשינוי אומדן אלא כתיקון טעות גם בגלל שצריך לקבוע , לפיכך. שימושיים של קווי הייצור

 .שנה 21מהו אורך החיים השימושי לכל קו ייצור וכן כי יש לקבוע ממתי נכון להפחית את קווי הייצור על פני 

 

מאחר , הרי שיש חובה להפריד ביניהם, קע לרכוש קבועלעניין ההצגה בביאור רכוש קבוע תוך הפרדה בין קר

 .'סיכונים שונים וכו, שהם מהווים נכסים נפרדים בעלי אורך חיים שימושיים שונה

 

ן להשקעה בהתאם "באם מדיניות החברה למדוד נדל: ן להשקעה"אשר מהווה נל, התייחסות למחצית הקרקע

 .ן להשקעה"קע הינה נדלשמחצית מהקר, הרי שיש לתת גילוי לעובדה, לעלות
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 מועצת רואי חשבון - (IAS 8) 41שאלה מספר 

 

 .להלן שלושה מקרים של שינויים חשבונאים המתייחסים לעלויות פיתוח

 

 0מקרה 

עלויות אלו היו טעונות הפחתה . לא הופחתו, שהוונו לפני שלוש שנים, לאחרונה נתגלה כי עלויות פיתוח מוצר

ההפחתה הושמטה מספרי החשבונות בתהליך הכנת , אך בגלל טעות בקידוד פריטים אלה, יםעל פני שלוש השנ

 .הדוחות הכספיים השנתיים

 

 2מקרה 

 .חברה שינתה את מדיניות הטיפול החשבונאי בעלויות פיתוח

לנוכח התפתחות טכנולוגית , מעתה. חודשים 20בעבר עלויות אלה היו מופחתות על פני תקופה של 

החברה החליטה לזקוף את מלוא עלויות הפיתוח לדוח רווח , התקצר מחזור החיים של המוצר שבעקבותיה

 .והפסד עם תחולתן

 

 4מקרה 

חברה החליטה לשנות את מדיניות ההפחתה של עלויות הפיתוח משיטת הקו הישר על פני אומדן משך החיים 

החדשה נזקפים חיובים זהים של לפי השיטה . השימושיים של המוצר לשיטה המבוססת על היקף הפעילות

השינוי נעשה משום שהשיטה החדשה מייצגת טוב יותר את . הפחתת עלויות הפיתוח לכל יחידת מוצר שיוצרה

 .ההטבות המופקות מעלויות פיתוח המוצרים

 

 :נדרש

 :להסביר ולנמק אילו מהמקרים המתוארים לעיל מהווים .א

 .שינוי במדיניות חשבונאית (0)

 .אישינוי באומדן חשבונ (2)

 .טעות חשבונאית (4)

 .אינו מהווה שינוי חשבונאי או תיקון טעות חשבונאית (0)

 

 .להסביר כיצד ידווח כל אחד מהמקרים המתוארים לעיל .ב
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 41 מספר פתרון שאלה

 

 1מקרה 

ההפחתה שהושמטה מספרי . הוצאות הפיתוח המהוונות לא הופחתו בשל טעות בקידוד פריטים אלה .א

 .טעות חשבונאיתות הכספיים השנתיים מהווה החשבונאות בתהליך הכנת הדוח

של מספרי ההשוואה לתקופות קודמות שבהן ארעה הטעות  הצגה מחדשתיקון טעות חשבונאית מחייב  .ב

 .IAS 8 -ל 00-07בהתאם להוראות סעיפים 

 

 9מקרה 

ות במקרה המתואר זקיפת מלוא עלויות הפיתוח לדוח רווח והפסד עם התהוותן מהווה טיפול חשבונאי נא .א

, משכך(. התפתחות טכנולוגית חדשה שהובילה לקיצור מחזור החיים של המוצר)נוכח השינוי בנסיבות 

 -ל 07סעיף . אינו מהווה שינוי במדיניות או באומדן חשבונאי ואינו מהווה תיקון טעות חשבונאיתהאירוע 

IAS 8 מתייחס למצבים מסוג זה. 

 

 . כלשהו אין צורך בדיווחו טעות חשבונאית ועל כן וי חשבונאי אוה שינהמקרה המתואר אינו מהו .ב

 

 3מקרה 

שינוי מדיניות ההפחתה של עלויות הפיתוח משיטת הקו הישר על פני משך השימוש המשוער של המוצר  .א

 .כשינוי באומדן חשבונאילשיטה המבוססת על היקף הפעילות יטופל 
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 :                         IAS 8 -ל 47בהתאם להוראות סעיף  מכאן ולהבאהשפעה של השינוי תוכר  .ב
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 מועצת רואי חשבון - (IAS 10+ IAS 37) 41שאלה מספר 

להלן פירוט אירועים שונים בהם הייתה . פועלת במגוון של תחומים"( החברה"להלן )מ "חברת סיוון בע

י חשב החברה בטיוטת הדוחות הכספיים של "מעורבת החברה והטיפול החשבונאי ביחס אליהם כפי שיושם ע

 .2101החברה לשנת 

בהתאם . הוגשה נגד החברה על ידי אחד מלקוחותיה בטענה כי גבתה ממנו כספים שלא כדין 0.0.01ביום  .0

בהתבסס על חוות , האומדן הטוב ביותר של החברה. ₪ 01,111הלקוח דרש פיצוי בסך , לכתב התביעה

מטעמי שמרנות כלל חשב . בלבד₪  9,111הוא שהחברה תשלם ללקוח , דעתם של היועצים המשפטיים

 .01,111₪הפרשה בסכום של  2101החברה בטיוטת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 

בדוחות הכספיים . י אחד מספקיה בטענה של הפרת החוזה עמו"הוגשה נגד החברה תביעה ע 2119בשנת  .2

בהתבסס על חוות דעתם של יועציה , בגין תביעה זו לא נכללה הפרשה 2119השנתיים של החברה לשנת 

התקבל פסק דינו של בית  01.2.00-ב. לפיה סיכויי התביעה להתקבל הם קלושים, המשפטיים של החברה

החברה מיהרה והגישה . ₪ 71,111אשר קבע כי החברה נדרשת לשלם לספק סכום של , משפט השלום

בהתבסס על חוות דעתה . על החלטת בית המשפט השלוםכעבור מספר ימים ערעור לבית המשפט המחוזי 

חשב החברה נמנע , לפיה סיכויי הזכייה של החברה בערעור הינם גבוהים ביותר, של יועציה המשפטיים

 .2101מלכלול הפרשה בטיוטת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 

שתי אסדות קידוח מול  החברה הקימה . בהפקת גז טבעי ממימי הים האדום, בין היתר, החברה עוסקת .4

על אף שאין זה מחובתה ומכוח חוק . חופי אילת ובכוונתה להקים שלוש אסדות קידוח נוספות באזור זה

כי היא רואה את עצמה ( בעיתונות ובדיווחי החברה בבורסה)החברה הצהירה בעבר , או הסכם כלשהו

החברה הוכיחה בעבר . קידוחמחויבת לשיקום שוניות האלמוגים שתיהרסנה כתוצאה מהקמת אסדות ה

לאור אומדן ערך נוכחי של . את מחויבותה לשיקום הסביבה באתרי קידוח אחרים בהם היא פעלה

חשב החברה כלל הפרשה בסכום של ( בגין כל אסדת קידוח)לשיקום כל שונית אלמוגים ₪  011,111

 .2101בטיוטת הדוחות הכספיים לשנת ₪  111,111

סכום . י אחד מלקוחותיה בטענה כי רכש מוצר פגום"רישה אצל החברה עהתקבלה ד 21.02.01ביום  .0

י הסכם "עפ. החברה החליטה כי תיענה בתוך פחות מחודש לדרישת הלקוח. ₪ 0,111הפיצוי הנדרש הוא 

במקרה של מוצר פגום הספק מחויב לשפות את החברה , שקיים בין החברה לבין ספק המוצרים שלה

לדעת יועציה המשפטיים של (. כיסוי תקורות בהן נושאת החברה) 01%פת בסכום הפיצוי ללקוח בתוס

חשב החברה כלל בטיוטת . המקרה אינו מעורר כל מחלוקת וקבלת השיפוי הינה ודאית למעשה, החברה

בצד " )נטו"והציגם , ₪ 0,711ונכס שיפוי בגובה ₪  0,111הדוחות הכספיים של החברה הפרשה בגובה 

 .₪ 011הנכסים בסכום של 

אביב תמורת דמי  -משרדים ברמת החייל בתל( בחכירה תפעולית)שוכרת החברה  0.4.10החל מיום  .1

החודשים  02של כל שנה בעד  0.4דמי השכירות משולמים מראש ביום )לשנה ₪  411,111שכירות של 

בכל  כאשר החברה יכולה להודיע על הפסקת השכירות, 41.7.00הסכם השכירות הינו בתוקף עד (. הבאים

החברה (. מבלי שמושבים לה תשלומים כלשהם שכבר שולמו)₪  411,111כנגד תשלום חד פעמי של , עת
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החליט דירקטוריון החברה על  01.00.01ביום . אינה רשאית להשכיר את המשרדים בשכירות משנה

חשב  .פינתה החברה את המשרדים ברמת החייל 41.02.01העתקת משרדי החברה להרצלייה פיתוח וביום 

אך נמנע מלהכיר בהפרשה בטיוטת הדוחות , "הוצאות שכירות מראש" -החברה גרע את הנכס שחל 

לאור בדיקה כלכלית שערך ולפיה פעילות החברה אף לאחר הבאה  , 2101הכספיים של החברה לשנת 

בגין המשרדים הנטושים ברמת החייל ובגין המשרדים " )הכפולים"בחשבון של תשלומי השכירות 

 . צפויה להניב תזרים מזומנים חיובי, ( שים בהרצלייה פיתוחהחד

 

לעיון רואה החשבון המבקר של  2101חשב החברה העביר את טיוטת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 

שיעור ההיוון . של השנה העוקבת 40.4החברה מפרסמת את דוחותיה הכספיים לכל שנה ביום .  החברה

 .לשנה 01%הוא ( ם הרלוונטייםלכל המקרי)המתאים של החברה 

 

 :     נדרש

נדרשים רואי החשבון של החברה לערוך בטיוטת הדוחות הכספיים , אם בכלל, להסביר אילו תיקונים

כספי  חכדי שדוחות החברה יהיו ערוכים בהתאם לתקני דיוו, בי החש"כפי שנמסרו לך ע, 2101לשנת 

  (. IFRS)בינלאומי 
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    41 שאלה מספר פתרון

לתקן חשבונאות בינלאומי  47סעיף )החברה נדרשת לחשב את ההפרשה בהתאם לאומדן הטוב ביותר  .0

 ".שמרנות"לא ניתן להעמיד את ההפרשה על סכום החשיפה המלאה מטעמי . ₪ 9,111דהיינו , (44

קן חשבונאות לת' א 9סעיף )פסק הדין אשר נתקבל לאחר תאריך הדיווח הינו אירוע מחייב התאמה  .2

העובדה כי החברה צופה . לתאריך הדיווח₪  71,111יש לכלול הפרשה בסכום של , לכן(. 01בינלאומי 

התפיסה היא שמצד אחד נרשמה הפרשה . לזכות בערעור אינה מאפשרת לה שלא לרשום את ההוצאה

 (.11%מתן גילוי בלבד באם הצפי הינו מעל )ומנגד בצד השני ייתכן וקיים נכס תלוי 

לתקן חשבונאות ' ב 04סעיף )לחברה מחויבות משתמעת לשקם את שונית האלמוגים שנהרסו  .4

סעיף )אולם ביחס לאסדות הקידוח שטרם הוקמו לא קמה לחברה המחויבות לשיקום , (44בינלאומי 

, כלומר אין לרשום את ההפרשה בגין הפגיעה העתידית בשוניות, (44לתקן חשבונאות בינלאומי   09

יש להכיר , לכן. אלא רק בגין אלו שכבר נפגעו, החברה תבנה את אסדות הקידוח הנוספותאם אכן 

 .בלבד₪  211,111בהפרשה בסכום של 

מאחר . ויש להכיר בהפרשה, הרי התשלום הינו צפוי, הפיצוי מאחר והחברה אינה כופרת בחובת .0

גובה ההפרשה ולא יותר  אך עד, הרי שניתן להכיר בנכס שיפוי, וקבלת השיפוי הינה ודאית למעשה

מאחר והחברה נותרת אחראית גם אם הספק לא יעמוד (. 44לתקן חשבונאות בינלאומי  14סעיף )מכך 

לתקן  17סעיף )הרי יש להכיר בנכס לחוד ובהתחייבות לחוד ואין לקזז ביניהם , בהתחייבות לשפותה

בלבד ולהציג את ₪  0,111של יש להעמיד את נכס השיפוי על סכום , לכן(. 44חשבונאות בינלאומי 

 ".ברוטו"הנכס מזה ואת ההפרשה מזה ב

, הרי הוא אינו מניב עוד כל תועלת שהיא, מאחר והחברה נטשה את מבנה המשרדים ברמת החייל .1

החוזה הינו חוזה . ולכן העובדה כי כלל פעילות החברה מניבה תזרים מזומנים חיובי אינה רלוונטית

י נמנעות לצורך עמידה במחויבות על פיו עולה עולות על ההטבות משום שהעלויות הבלת, מכביד

חל על חוזה חכירה תפעולית שהפכו  44תקן חשבונאות בינלאומי (. 1)החזויות להתקבל על פיו 

יש להכיר בהפרשה בסכום העלות הקטנה (. 44לתקן חשבונאות בינלאומי ( ג) 1סעיף )למכבידים 

עלות מילוי החוזה הינה . ך מבין עלות מילוי החוזה או הפיצוייםדהיינו הנמו, ביותר של יציאה ממנו

או תשלום יתרת דמי , 401,194אשר ערכו הנוכחי  0.4.00ביום ₪  411,111לפיכך הנמוך מבין 

שנים  2.1-ו, 0.1, 1.1בעוד , ₪ 411,111תשלומים של  4)₪  472,041אשר ערכם הנוכחי , השכירות

יתקבל  -הערה )₪  401,194יש לכלול הפרשה בסכום של , לכן (.01%בשיעור היוון של , בהתאמה

ולכן יש לכלול הפרשה בסכום של , פתרון לפיו ביחס לתשלום החד פעמי השפעת הזמן אינה מהותית

411,111  ₪ .) 
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 נהליהמכללה למ - (IAS 37 +IAS 10) 49 שאלה מספר

בדיון על הדוחות "( החברה"להלן )מ "עב' להלן שתי סוגיות שהועלו בישיבת הדירקטוריון של חברה א

 :2117הכספיים לשנת 

 'סוגיה א

לתקופה של עשר שנים תמורת  0.0.11החברה פועלת באמצעות מבנה שנחכר על ידה בחכירה תפעולית מיום 

חוזה . העבירה הישות את פעולותיה למבנה החדש 40.02.11ביום . ₪ 011,111דמי שכירות שנתיים של 

ולא ניתן לבטלו ולא ניתן להשכירו בשכירות , נה הישן תקף עדיין לארבע השנים הבאותהחכירה עבור המב

 .משנה למשתמש אחר והמבנה נותר ריק

 

 'בסוגיה 

כנראה עקב הרעלת מזון שנגרמה ממוצרים שנמכרו , 2111לאחר חתונה שנערכה בשנת , עשרה אנשים אושפזו

עד למועד . ₪ 0,111,111דרישה לדמי נזיקין בסכום של  על ידי החברה וכנגד החברה הוגשו תביעות הכוללות

היועצים המשפטיים של הישות , 2111בדצמבר  40-אישור לפרסום של הדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ב

 40 -במהלך הכנת הדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ב, אולם. בדעה שצפוי שהישות לא תמצא חייבת

שצפוי שהישות , לאור ההתחייבויות שחלו במקרה הנדון, ה בדעההיועצים המשפטיים של, 2117בדצמבר 

 .₪ 011,111 -תימצא חייבת ותישא בעלויות של כ

 

 :נדרש

ל בדוחות "דירקטוריון החברה מבקש את חוות דעתך לגבי הטיפול החשבונאי הנדרש בגין שתי הסוגיות הנ

 .40.02.17הכספיים לשנה שהסתיימה ביום 
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 49 לה מספרשאפתרון 

 חוזה מכביד - 'סוגיה א

 :יש להכיר בהפרשה כאשר, 44בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 

 .כתוצאה מאירועי העבר( משפטית או משתמעת)לישות מחויבות בהווה  .א

 .המביא להתחייבות משפטית, האירוע המחייב הוא חתימה על חוזה החכירה, במקרה דנן

 .שאבים המגלמים הטבות כלכליות כדי לסלק את המחויבותצפוי שיידרש תזרים שלילי של מ .ב

אך עדיין מחויבות לשלם את תשלומי החכירה , הישות העבירה את פעילותה למבנה חדש, במקרה דנן

מדובר בחוזה מכביד שכן העלויות הבלתי , לפיכך. ארבע שנים נוספות ללא יכולת להשכירו למשתמש אחר

 .י החוזה עולות על ההטבות הכלכליות החזויות להתקבל על פיו"נמנעות לצורך עמידה במחויבות עפ

 .ניתן לערוך אומדן מהימן של סכום המחויבות .ב

 .המהימן של סכום המחויבות הינו תשלומי חכירה הבלתי נמנעים ןהאומד

 

על הישות ליצור הפרשה בגין החוזה המכביד לפי האומדן הטוב ביותר של תשלומי , בהתאם לאמור לעיל

 .הבלתי נמנעים החכירה

 

 תביעה משפטית –' בסוגיה 

 :יש להכיר בהפרשה כאשר, 44בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 

 .כתוצאה מאירועי העבר( משפטית או משתמעת)לישות מחויבות בהווה  .א

צפוי כי החברה תימצא חייבת בגין הרעלת המזון שנגרמה  40.02.17בהתאם להערכות המשפטיות ליום 

 .ממוצריה

 .צפוי שיידרש תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות כדי לסלק את המחויבות .ב

 .צפוי תזרים שלילי של הטבות 40.02.17ליום 

 .ניתן לערוך אומדן מהימן של המחויבות .ג

 .יש להכיר בהפרשה לפי האומדן הטוב ביותר של הסכום לסילוק המחויבות

 .₪ 011,111 -הישות תישא בעלויות של כ, חברהבהתאם לחוות דעת היועצים המשפטיים של ה

 .₪ 011,111סכום ההפרשה יהיה בסך של , לפיכך

 

 .אין מחויבות בגין אירועי העבר, על בסיס הראיות הזמינות לאותו מועד, 40.02.11יש לציין כי ליום *
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 אילן-אוניברסיטת בר - (IAS 12) 43שאלה מספר 
 

 :' סעיף  א

. ח להמרה לא צמוד"הנפיקה לאחרונה אג, הממוקמת בישראל"( החברה"להלן )מ "בע" זיל וזול"חברת 

 IASח המבוצעת בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי "אינן מכירות בשיטת פיצול האג, שלטונות המס בישראל

חשב החברה פונה אליך בנושא הטיפול החשבונאי (. ל התחייבות"ח להמרה הנ"ולמעשה רואות בכל האג) 32

 :בכל אחד מהמועדים הבאים IAS 12,בהתאם לתקן חשבונאות הנדרש 

 .ח להמרה"מועד ההנפקה של האג .0

 .תקופות עוקבות לאחר מועד ההנפקה .2

 .ח להמרה"מועד ההמרה של האג .4

 

 :נדרש

יש (. 0-4)ל "בכל אחד מהמקרים הנ, מ"בע" זיל וזול"י מהו הטיפול החשבונאי הנדרש בספרי חברת /הסבר

מיסים נדחים ועל הביאור על המס , בה להשלכות על דוח ההתאמה לצרכי מסבתשו בנפרדלהתייחס 

 .את התשובות באמצעות פקודות יומן ללוות ניתן. התיאורטי

 

 :'סעיף  ב

של חברת ( IAS 28כהגדרתה בתקן חשבונאות בינלאומי )מ הינה חברה כלולה "בע" אופטימוס"חברת 

מ פונה אליך בנושא הטיפול "בע" גלקסי"חברת  חשב. שתי החברות תושבות ישראל. מ"בע" גלקסי"

 :בכל אחד מהמקרים הבאים IAS 12,החשבונאי הנדרש בהתאם לתקן חשבונאות 

 .מ"בע" אופטימוס"משיכת רווחי אקוויטי בגין חברת  .0

 . מ"בע" אופטימוס"מכירת ההשקעה בחברת  .2

 

 :נדרש

(. 0-2)ל "בכל אחד מהמקרים הנמ "בע" גלקסי"י מהו הטיפול החשבונאי הנדרש בספרי חברת /הסבר

מיסים נדחים ועל הביאור על , בתשובה להשלכות על דוח ההתאמה לצורכי מס בנפרדיש להתייחס 

 .את התשובות באמצעות פקודות יומן ללוות ניתן.  המס התיאורטי
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 43 פתרון שאלה מספר

 'סעיף א

ח להמרה "תמורה בגין האגבמועד ההנפקה החברה מפצלת את ה -ח להמרה"מועד ההנפקה של האג .0

לאור העובדה כי מס . IAS 32בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי , למרכיב חוב ומרכיב הון

נוצר הפרש בהתחייבות , ל התחייבות ולמעשה אינו מכיר בפיצול שבוצע"ח הנ"הכנסה רואה בכל האג

 IAS 12 -ל 24סעיף . מרהתקבולים בגין אופציות ה -בגובה מרכיב ההון , בין בסיס המס לספרים

יש לציין כי בהתאם (. מרכיב ההון)ל יש לפתוח עתודה למס  בגין ההפרש שנוצר "כי במצב הנ ,קובע

הסיבה לכך מפורטת . יש לפתוח את העתודה למס ישירות מול ההון ולא מול רווח והפסד, ל"לסעיף הנ

ה ויכללו הכנסה או כהוצאככרו כי מיסים נדחים ומיסים שוטפים יו ,שקובע IAS 12 -ל 17בסעיף 

ים שהוכרו ברווח כולל אחר או ישירות למעט במקרים בהם המיסים נובעים מפריט, ברווח והפסד

 .במקרה שלפנינו ההפרש מהווה רכיב הוני ולכן העתודה למס תיזקף ישירות להון. בהון

 

 ח אופציות המרה"תקבולים ע. ח    

 עתודה למס. ז            
 

 .י הסבר לעיל/ראה. יש ליצור עתודה למס ישירות מול ההון - יםמיסים נדח

 .נפתחו מיסים נדחים -אין השפעה   - ביאור על המס התיאורטי

 

   - תקופות עוקבות לאחר מועד ההנפקה .2

(. רכיב ההתחייבות בלבד)ח "בספרי החברה יירשמו הוצאות מימון בגין האג  - דוח התאמה למס

שרואים בכל )ח להמרה "ות המס הוצאות מימון יירשמו בגין כל האגמנקודת ראות שלטונ, מנגד

כי שלטונות המס מתירים הוצאות מימון גבוהות מההוצאות , ניתן לראות(. ח להמרה התחייבות"האג

בדוח ההתאמה יש לתאם . ולמעשה ההפרש שנוצר בעת ההנפקה הולך ומצטמצם, שנרשמו בספרים

למעשה הפרש זה יקטין את . מס לבין הוצאות המימון בספרים את ההפרש בין הוצאות המימון לצרכי

 .  ההכנסה החייבת

כי שינויים שיחולו לאחר מכן בעתודה למס יוכרו כנגד , קובע  IAS 12 -ל 24סעיף  - מיסים נדחים

הוא שההיפוך בעתודה למס נובע מסעיף , ההסבר לכך. מיסים נדחים( הכנסת)רווח והפסד כהוצאת 

 .ות המימוןהוצא -תוצאתי 

 .נפתחו מיסים נדחים -אין השפעה   - ביאור על המס התיאורטי

ח להמרה יש לסגור את "במועד בו מתבצעת המרה של האג - ח להמרה"מועד ההמרה של האג .4

 . העתודה למס הרשומה בספרים

 .אין השפעה מכיוון שההמרה אינה משפיעה על סעיפים תוצאתיים  - דוח התאמה למס
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ולכן היא תתבצע כנגד ( הנפקת הון)סגירת המיסים הנדחים הינה בגין רכיב הוני  – מיסים נדחים

 .ההון

 .נפתחו מיסים נדחים -אין השפעה   - ביאור על המס התיאורטי

 

 'סעיף ב

 :מ"בע" אופטימוס"רווחי אקוויטי בגין חברת  .0

אינה ( מ"בע" גלקסי)"החברה המשקיעה , כי במקרה של חברה כלולה, קובע IAS 12 -ל 02סעיף 

בהיעדר הסכם , לפיכך(. מ"בע" אופטימוס)"שולטת במדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה הכלולה 

בין מרבית בעלי המניות בחברה הכלולה הדורש שרווחי החברה הכלולה לא יחולקו בעתיד הנראה 

לא , פנינובמקרה של. על החברה המשקיעה לפתוח עתודה למס בגין קבלה עתידית של הדיבידנד,  לעין

מ "בע" גלקסי"נמסר על הסכם שמונע חלוקת דיבידנדים בעתיד הנראה לעין ולכן לכאורה חברת 

דיבידנד בין , י דיני המס בישראל"עפ,  יחד עם זאת. נדרשת לפתוח עתודה למס בגין רווחי האקוויטי

ח עתודה למס מ אינה נדרשת לפתו"ולכן חברת גלקסי בע, (למעט חריגים)חברות  בישראל פטור ממס 

וזאת לאור העובדה כי הדיבידנד , מ"בע" אופטימוס"בגין רווחי האקוויטי המתקבלים מחברת 

 .העתידי שיתקבל יהיה פטור ממס

את רווחי האקוויטי , מ"בע" גלקסי"יש להפחית מהרווח לפני מס של חברת   - דוח התאמה למס

 .ל"הנ

לא נוצרים הפרשים זמניים בין בסיס המס הדיבידנד העתידי פטור ממס ולמעשה  -מיסים נדחים 

 .אין צורך בפתיחת מיסים נדחים, לכן. לספרים

 .יש להקטין את נטל המס בגובה המס על רווחי האקוויטי  - ביאור על המס התיאורטי

 :מ"בע" אופטימוס"מכירת ההשקעה בחברת  .2

ר הפרש בסכום ייווצ, מ"בע" אופטימוס"מ תממש את השקעתה בחברת "בע" גלקסי"כאשר חברת 

ל היא שבספרים יישמנו את שיטת "הסיבה להפרש הנ. הפסד ההון בין הספרים למס הכנסה/הרווח

 .ואילו לצרכי מס יש ליישם את שיטת העלות, השווי המאזני

IAS 12 כתוצאה ממימוש עתידי של  רכי על החברה המשקיעה לפתוח על ההפרש שייווצ, קובע

החברה המשקיעה לא צופה כי היא , אלא אם כן, (בהתאם לעניין)עתודה למס או מס נדחה , ההשקעה

 .תממש את ההשקעה בעתיד הנראה לעין

את רווח ההון ממימוש ,  מ"בע" גלקסי"מהרווח לפני מס של חברת  להפחית יש  - דוח התאמה למס

ממכירת  לצורך מסאת חבות המס על רווח ההון להוסיף וכן , בספרי החברההשקעה שנוצר 

 . מס רווח הוןלפי שיעור , הההשקע

מכיוון שלא נפתחו מיסים נדחים טרם המימוש ולכן אין השפעה גם בעת , אין השפעה -מיסים נדחים 

 .המימוש
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נוצר פער בין הוצאות המס התיאורטי לבין הוצאות  -קיימת השפעה   - ביאור על המס התיאורטי

 :בגובה, המס בפועל

 .רווח הון ממימוש ההשקעה( * הון שיעור מס רווח -שיעור מס עיקרי ) 
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 נהליהמכללה למ - (IAS 12) 44שאלה מספר 

 :לגבי המקרים הבאים IAS 12 -ב( א)17י כיצד בא לביטוי יישומו של סעיף /הסבר .0

 (IFRS 2)עסקאות של תשלום מבוסס מניות  .א

החל , שנים 4רך מס לאורך הוצאת הנפקת מניות לציבור בחברה תעשייתית המוכרות כהוצאה לצו .ב

 .משנת הנפקת המניות

את הטיפול החשבונאי הן בתקופה בהן בוצעה , בין השאר, יש ללוות את התשובה בהסבר מפורט הכולל

 .העסקה והן בתקופות עוקבות

 .ניתן להמחיש את ההסברים באמצעות דוגמאות מספריות פשוטות

2. IAS 12 חייבים במסמסים נדחים בגין הפרשים זמניים  קובע כללים מיוחדים לגבי הכרה בהתחייבות 

 . י מהו הטיפול החשבונאי במקרה זה/הסבר, המיוחסים להשקעה בחברות כלולות

הוא , IAS 21 -בהתאם ל, מ הינה חברה ישראלית הפועלת בישראל ומטבע הפעילות שלה"חברת שרון בע .4

 .מדדת לפי מטבע שקלההכנסה החייבת של חברת שרון נקבעת ונ, לצורכי מס. ב"דולר ארה

כתוצאה מכך שמטבע הפעילות לצרכים חשבונאיים , אם בכלל, י אילו הפרשים זמניים נוצרים/הסבר

בגין אילו פריטים עשויים , יש להתייחס ולדון בתשובתך. שונה מהמטבע בו נקבעת ההכנסה החייבת

יש לכלול בתשובה דוגמא . IAS 12 -להיווצר הפרשים זמניים כאמור ומהו הטיפול החשבונאי שנקבע ב

 .מספרית קצרה הממחישה את המקרה הנדון
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 44פתרון שאלה מספר 

 .מ"מסבירים את המקרה של תמ IAS 12 -ג ב-א77סעיפים  .א

שנים בעוד בספרים הוצאות ההנפקה מקוזזות מתמורת  4לצורך מס מדובר בהוצאה מוכרת על פני  .ב

במועד ההנפקה יש להכיר בנכס מסים נדחים (. מיה על מניותפר)ההנפקה ולמעשה נזקפות ישירות להון 

 .כנגד פרמיה ובתקופות עוקבות את הקיטון בנכס מסים נדחים יש לזקוף כנגד הוצאות מים ברווח והפסד

למעשה מדובר בהפרש זמני חייב במס . קובעים את הכללים בנושא זה IAS 12 -ב 04עד  47סעיפים  .0

 .יש פטור מהכרה בהתחייבות מסים נדחים( ב-א ו 49סעיף )שבהתקיים שני תנאים מצטברים 

נוצרים למעשה הפרשים זמניים לגבי , כאשר מטבע הפעילות שונה מהמטבע לפיו מחושבת חבות המס .2

לגבי . בין בסיס המס שלהם לבין ערכם בספרים( פריטים לא כספיים)נכסים והתחייבויות לא כספיים 

 .מנייםפריטים כספיים לא נוצרים הפרשים ז

 

: דוגמא. יש ליצור מסים נדחים בגין הפרשים זמניים אלו, בהתאם לתקן מאחר שאין כל החרגה ספציפית

קרקע שמשמשת כרכוש ( ב שממוסה לפי מטבע שקל"מטבע פעילות דולר ארה)' רכשה חברה א 0.0.2101-ב

 .1נו הי 40.02.2101ח ביום "שע 0הינו  0.0.2101ח ביום "שע. דולר 011תמורת , קבוע

לפי )ח "ש 011מאחר שמס הכנסה ממסה את החברה לפי מטבע שקל בסיס המס של הקרקע יהיה תמיד 

דולר ובדוחות  011-הקרקע תוצג ב' בעוד שבדוחות הדולריים של חברה א( ח ביום רכישת הקרקע"שע

 011ים דולר או בשקל 21נוצר הפרש זמני של  40.02.2101למעשה ליום . ח"ש 111-ח ב"המתורגמים לש

נכון ליום , למעשה אם הנכס יימכר. בגין הפרש זמני זה יש ליצור התחייבות מסים נדחים. ח"ש

 .ח"ש 011דולר הרי שבספרים לא ייווצר רווח אבל לצרכי  מס ייווצר רווח של  011-כ, 40.02.2101

  



 

 

  אל-אורן בר: עורך                      2102חשבונאות פיננסית מתקדמת       מהדורת יולי  -הכנה לבחינת מועצה 
 

- 020 - 
 

 

 (IAS 16) 45שאלה מספר  

 .מפעילה צי אוניות שבבעלותהפועלת בתחום הספנות ו"( החברה" -להלן )מ "חברת ליהי בע

אשר מיועדת להיכלל כחלק מצי האוניות של החברה לכשתסתיים , החלה בבניית אוניה חדשה 0.0.2119ביום 

 .בנייתה

ובאותו מועד האוניה הייתה זמינה לשימוש ובמצב הדרוש על  41.7.2101בניית האונייה הסתיימה בפועל ביום 

בשל ירידה בביקושים החל השימוש באוניה , יחד עם זאת. החברה מנת לפעול באופן שבו התכוונה הנהלת

 .0.01.2101כלומר ביום , שלושה חודשים מאוחר יותר

ח ועלות ייצורם של מנועי האוניה "אלפי ש 01,111-האוניה הסתכמה ב( גוף)העלות הישירה של הקמת שלד 

 .ח"אלפי ש 0,111הסתכמה בסכום מהותי של 

שנים יש  01-שנה ואחת ל 11אורך חייה השימושיים של האוניה הינו , הנהלת החברה על בסיס ניסיון העבר של

 .להחליף את כל מנועי האוניה במנועים חדשים

שנים יש לבצע  1-אחת ל, כמו כן. ח"אלפי ש 211-עלויות התחזוקה השוטפת של האונייה בכל שנה מסתכמות ב

 . ח"אלפי ש 2,111-ות מסתכמת בהאוניה בלבד שעל( גוף)טיפול ושיפוץ יסודי של שלד 

ח עבור רישיון "אלפי ש 471אגרת רישוי בסך , אחת לשנתיים מראש, על מנת להפעיל את האונייה נדרש לשלם

 .לתקופה של שנתיים

 .החברה מיישמת לגבי האונייה את מודל העלות ולצורך רישום הוצאות פחת משתמשת בשיטת הקו הישר

 

 :נדרש

לגבי הטיפול החשבוני הנדרש במקרה זה בשנים ( אין צורך בחישובים כמותיים)רט דיון והסבר מילולי מפו .0

 .2101-ו 2119

יש להסביר באופן מילולי את העקרונות ששימשו בסיס . 2101חישוב הוצאות הפחת בגין האוניה בשנת  .2

 .לחישוב הוצאות הפחת
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 45פתרון שאלה מספר 

 :הטיפול החשבונאי הנדרש - 1נדרש 

 :נקבע הטיפול החשבונאי כדלקמן" רכוש קבוע"בדבר  07בהתאם להוראת תקן חשבונאות בינלאומי מספר 

 קביעת עלות האוניה

 2119שנת 

העלויות שהתהוו , 2101היות ובניית האוניה הושלמה רק בשנת . 0.0.2119הישות החלה בבניית האוניה ביום 

 .הקמת אוניות במסגרת סעיף רכוש קבועבגין בניית האוניה יוצגו תחת עלויות  2119בשנת 

 

 2101שנת 

 ".יימדד בעלותו, אשר כשיר להכרה בנכס, "פריט רכוש קבוע" 01בהתאם לסעיף 

ח ועלות ייצורם של מנועי האונייה "אלפי ש 01,111-העלות הישירה של הקמת שלד האוניה הסתכמה ב, דהיינו

 .ח"אלפי ש 0,111-הסתכמה ב

 2,111-האוניה שעלותו מסתכמת ב( גוף)שנים יש לבצע טיפול ושיפוץ יסודי של שלד  1-נתון כי אחת ל, כמו כן

 .ח"אלפי ש

האם עלות השיפוץ האמורה מהווה הוצאה שתוכר בדוח רווח והפסד או שמא מדובר בפריט , נשאלת השאלה

ח לשני "שאלפי  01,111ואז יש לפצל את עלות השלד בסך , רכוש קבוע שעונה לקריטריונים להכרה בנכס

 .מרכיבים נפרדים בעלי תקופת הפחתה שונה

עלות , כמו כן. מהות ההוצאה מהווה שיפוץ יסודי המהווה טיפול תקופתי מעבר להוצאות התחזוקה השוטפות

 .לפיכך לא מדובר בהוצאה שתיזקף לדוח רווח והפסד, השיפוץ הינה מהותית ביחס לעלות האונייה

חלקים של פריטי רכוש קבוע מסוימים יכולים לדרוש "קובע  04יף הטיפול החשבונאי הנאות בהתאם לסע

ישות מכירה בעלות של החלפת חלק מפריט כזה כחלק ... בהתאם לעקרון ההכרה... החלפה בפרקי זמן קבועים

 ..."אם מתקיימים הקריטריון להכרה, כאשר העלות התהוותה, מהערך בספרים של פריט רכוש קבוע

למדים מלשון התקן כי שיפוץ יסודי של שלד האונייה מהווה חלק מעלות הרכוש  אנו, בהתאם לאמור לעיל

ח "אלפי ש 4,111-שנים ו 1נ "ח שיופחת עפ"אלפי ש 2,111:2-לפיכך יש לפצל את מרכיב עלות השלד ל, הקבוע

 .שנה 11נ "שיופחת עפ

. החלפה מידי תקופהמנועי האוניה מהווים אף הם חלקים של פריטי רכוש קבוע שדורשים , באופן דומה

 .יכללו גם כחלק מעלות האוניה, (ח"אלפי ש 0,111)עלות ייצור מנועי האוניה שהסתכמה בסכום מהותי , לפיכך

אולם בשל ירידה בביקושים החל השימוש , 41.7.01-בהתאם לנתוני השאלה בניית האונייה הסתיימה בפועל ב

 .באוניה רק כעבור שלושה חודשים

ויות התחזוקה בגין שלושת החודשים ממועד סיום האוניה ועד לשימוש בפועל נשאלת השאלה האם על

 .ייכללו כחלק מעלות האוניה, (X 211 02/4)ח "אלפי ש 11-שהסתכמו ב
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כאשר , הכרה בעלויות בערך הספרים של פריט רכוש קבוע נפסקת"להוראות התקן נקבע כי  21בהתאם לסעיף 

 ..."מנת שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלההפריט הגיע למיקום ולמצב הדרושים על 

, טרם הוכנס לשימוש, קובע כי עלויות שהתהוו כאשר הפריט יכול לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה( א)21סעיף 

 .אינן עלויות הנכללות בערך בספרים של הרכוש הקבוע

ר המועד בו ניתן להפעיל את האוניה לצורך חישוב עלות האוניה אין לכלול עלויות נוספות שהתהוו לאח, דהיינו

 .באופן שהתכוונה ההנהלה

 עלויות תחזוקה שוטפת

עלויות התחזוקה השוטפת של האוניה מוכרות ברווח או הפסד בעת , להלן 02בהתאם להוראות סעיף 

 .התהוותן

 אגרת רישוי

 .אגרת רישוי, אחת לשנתיים מראש, לצורך הפעלת האוניה נדרשת הישות לשלם, בהתאם לנתוני השאלה

הסכום ששולם מראש ייכלל . ב צבירה בספרי הישות ולא כחלק מעלות האוניה"עלות זהו צריכה להירשם ע

 .במאזן כנכס הוצרה מראש ויופחת לדוח רווח והפסד בשנה העוקבת

 :9111חישוב הוצאות הפחת בגין האוניה לשנת  - 9נדרש 

קבוע עם עלות שהיא משמעותית ביחס לסך העלות  יש להפחית בנפרד כל חלק של רכוש" 04לסעיף בהתאם 

 ".של הפריט

אורך החיים , יתרה על כן. ראוי להפחית את שלד האוניה בהתאם למרכיביו בנפרד ממנועי האוניה, במקרה דנן

 .שנים 01שנה בעוד שאורך החיים השימושיים של המנועים הינו  11השימושיים של האוניה הינו 

כאשר הוא הגיע למיקום ולמצב , דהיינו, נכס מתחיל כאשר הוא זמין לשימוש פחת של" 11בהתאם לסעיף 

 ..."הדרושים על מנת שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה

הרי שהאוניה הייתה זמינה , 0.01.2101למרות שהישות הפעילה את האוניה רק ביום , בהתאם לאמור לעיל

 .את הוצאות הפחת על פני חצי שנה ולא על פני שלושה חודשים לפיכך יש לחשב, 41.7.2101לשימוש החל מיום 

לפיכך הוצאות הפחת בגין שלד , הישות משתמשת בשיטת הקו הישר לצורך חישוב הוצאות הפחת השנתיות

 :האוניה ומנועי האוניה יחושבו כאחוז קבוע מהעלות בשיעורים שנתיים שווים כדלקמן

 X 41,111  =1.1 X 2% X 4,111,111 1.1/11=  41,111 –שלד האוניה 

  211,111  =1.1/1 X 2,111,111  =1.1 X 2% X 2,111,111 

 X 0,111,111  =1.1 X 01% X 0,111,111 1.1/01=  211,111  -מנועי האוניה 

 



 

 

  אל-אורן בר: עורך                      2102חשבונאות פיננסית מתקדמת       מהדורת יולי  -הכנה לבחינת מועצה 
 

- 020 - 
 

 

 נהליהמכללה למ - (IAS 16) 46שאלה מספר 

בעל מאפיינים ייחודיים  המחזיקה בציוד תפעולי, הינה חברה ציבורית"( החברה" -להלן )מ "חברת דור בע

ביצעה בו החברה מספר שינויים , החל ממועד רכישת הציוד. 2111אשר נרכש על ידה בתחילת שנת 

 "(.הרכוש הקבוע" -להלן )משמעותיים אשר שיפרו את ביצועיו 

החברה בחרה למדוד את , 40.02.19נכון ליום . הוצג הרכוש הקבוע על פי מודל העלות 40.02.2119עד ליום 

, 07הרכוש הקבוע בדוחותיה הכספיים בהתאם למודל ההערכה מחדש בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

הציגה החברה את הרכוש הקבוע בסכום המשוערך ליום , בהתאם לכך"(. 07תקן " -להלן )רכוש קבוע 

 .דהיינו לפי שוויו ההוגן במועד ההערכה מחדש, 40.02.2119

 

לאור העובדה . פנתה החברה למעריך שווי 40.02.2119כוש הקבוע ליום לצורך קביעת השווי ההוגן של הר

לשם התאמת המחיר שנקוב . שמדובר בציוד ייחודי התבסס מעריך השווי על הצעות מחיר של ציוד דומה חדש

בהצעות המחיר לשווי ההוגן של הרכוש הקבוע המוערך שהיה מתקבל בעסקה בין מוכר מרצון לקונה מרצון 

שיעור . ממחיר הציוד נשוא הצעות המחיר 71%ביצע מעריך השווי הפחתה בגובה של , ים דומהבעל אורך חי

תוך הבאה בחשבון את יתרת אורך )הפחתה זה נקבע בהסתמך על ניסיונו האישי של מעריך השווי באופן כללי 

 .ולא על ניסיונו לגבי הציוד מהסוג המדובר או על נתוני עסקאות ידועות בענף( חיי הציוד

 

 :נדרש

 .באופן נאות 07מ יישמה את מודל ההערכה מחדש בהתאם לתקן "קבע האם חברת דור בע
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 46פתרון שאלה מספר  

לפיה פריט הרכוש הקבוע , 40.02.2119חברת דור יישמה את שיטת העלות עד ליום , בהתאם לנתוני השאלה

 .וובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצבר, יוצג בעלותו בניכוי פחת שנצבר

 .החליטה חברת דור להציג את פריט הרכוש הקבוע בהתאם למודל ההערכה מחדש 40.02.2119החל מיום 

 

יישום לראשונה של מדיניות להעריך מחדש נכסים בהתאם לתקן , 7בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

חשבונאות  הינו שינוי במדיניות חשבונאית שיטופל כהערכה מחדש בהתאם לתקן 07חשבונאות בינלאומי 

 .07בינלאומי 

 .שינוי המדיניות במקרה זה הינו רלבנטי יותר כיוון ומדובר בשווי הוגן

 

יוצג , שניתן למדוד את שוויו באופן מהימן, פריט רכוש קבוע, לאחר הכרה כנכס"קובע כי , 07לתקן  40סעיף 

י בסיסי לבחירה במודל תנא, בהתאם לאמור..." שהוא שוויו ההוגן במועד ההערכה מחדש, בסכום משוערך

 .ההערכה מחדש היא היכולת למדוד את שוויו ההוגן של פריטי הרכוש קבוע

 

אין ביכולתה של החברה למדוד את השווי ההוגן של הרכוש הקבוע שבבעלותה באופן מהימן , במקרה דנן

 :מנימוקים הבאים

 הסתמכות על מחירי הצעות מכירה כבסיס לשווי הרכוש הקבוע .1

הינה גישה אשר דורשת הנחות , (ASKING PRICES)כת שווי בהתבסס על הצעות מכירה גישת הער

ומשכך ניתן לעשות בה שימוש רק במקרים ,  משמעותיות שעשויות לפגום במידת המהימנות שלה

לשם , יתר על כן. אינה אפשרית, בהם שימוש בגישה מהימנה יותר המבוססת על נתוני שוק זמינים

בניכוי , בחר מעריך השווי להסתמך על מחירי הצעות מכירה, של הרכוש הקבוע הערכת השווי ההוגן

ומבלי להתבסס על נתונים בפועל , וזאת בהתבסס על ניסיונו בלבד, ממחירים אלה 71%שיעור של 

הנוגעים לפער המקובל בין הצעות המכירה לבין המחיר כפי שנקבע בסופו של דבר בעסקות בציוד מן 

למעשה ". ניסיונו האישי"חקרים אמפיריים או על כל ביסוס רלוונטי אחר מלבד על מ, הסוג האמור

לא הורם נטל נאותות שיעור , אינה נתמכת בעובדות כלשהן ומשכך 71%ההפחתה בשיעור של 

 .ההפחתה

 

לבין , נשוא הצעות המכירה, שונות רבה בין המאפיינים התפעוליים של פריטי הציוד השונים .9

 קבוע נשוא הערכת השוויני הרכוש המאפיי

נשוא הצעות המכירה אשר היוו , מהמידע שעלה בידי החברה ומעריך השווי להשיג לגבי פריטי הציוד

הסתבר כי הינם בעלי , בסיס לקביעת שוויים ההוגן של פריטי הרכוש הקבוע שבבעלות החברה

האם הינם בגדר  עד כדי שעולה ספק, מאפיינים תפעוליים שונים משמעותית ביחס לרכוש הנמדד

 . נכסים ברי השוואה
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לחברה ולמעריך השווי לא הייתה ההיכרות המספקת עם אופיין ונסיבותיהן של הצעות , כמו כן

מהם מכלול , באופן מהימן, ולפיכך לא היה ביכולתם לקבוע, המכירה ששימשו בבסיס להערכת השווי

אשר , הקבוע נשוא הערכת השווי לבין הרכוש, נשוא הצעות המכירה, ההבדלים בין פריטי הציוד

 .עשויה להידרש התאמה בגינם

במסגרת הערכת השווי לא בוצעו כל התאמות בגין ההבדלים כאמור ולמעריך השווי , למרות האמור

אף לא הייתה היכולת לבצע התאמות אלו בשל העדר היכרות מספקת עם פריטי הציוד נשוא הצעות 

 .המחיר

 

 וף חלגישת ההכנסות וגישת הש .3

 .גישת ההכנסה והשחלוף מהוות טכניקות הערכה של שווי בהעדר שוק פעיל ועסקאות דומות בשוק 

בדבר מדידת שווי הוגן מגדיר את גישת ההכנסה כטכניקות הערכה שממירות  -גישת ההכנסה 

 .אחד( כלומר מהוון)לסכום נוכחי ( לדוגמא תזרימי מזומנים או הכנסות והוצאות)סכומים עתידיים 

י שיטה זו יש לבחון את העלות שתידרש לבניית נכס חדש זהה ולאחר "עפ -ישת השחלוף המופחתת ג

חברת דור מחזיקה בציוד תפעולי בעל מאפיינים שניתן , במקרה דנן, מכן להתאים אותו בגין פחת

על חברת דור לבדוק את עלויות ייצור הציוד : לאמוד אותו בהתאם לגישת השחלוף באופן הבא

מכונות , ז"לו, עלויות שכר מהנדסים, שעות עבודה צפויות)י האמור שיידרשו ממנה היום התפעול

עורכים הפחתה על פי קביעת המהנדסים והסכום האמור מייצג את האומדן לעלות שיחלוף , ('וכו

 .מופחתת

 כתוצאה מהמהות הייחודית של פריט רכוש קבוע והפריט, שוק לשווי הוגן -אם אין ראיות מבוססות 

ייתכן שהישות צריכה לאמוד את השווי ההוגן , למעט כחלק מעסק ממשיך, נמכר לעיתים רחוקות

 .באמצעות גישת ההכנסה או גישת עלות השלוף המופחתת
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 האוניברסיטה העברית - (IAS 17) 45שאלה מספר 

 .עוסקת בהשכרת מכונות ייצור לחברות אחרות"( החברה" -להלן )מ "בע" המשכירים"חברת 

 4הינו השימושיים חיים האורך , ₪ 011,111שווי המכונה . נכנסה החברה לעסקה להשכרת מכונה 2101נת בש

המכונה . כאשר בתום תקופת ההשכרה המכונה תוחזר למחכיר, שנים 0 -תקופת השכירות הינה ל. שנים

 .ובעלת תפוקה קבועה בכל שנה אינה ייחודית לחוכר ,המדוברת הינה סטנדרטית לענף

. לפי בקשת החוכר, הסכים המחכיר לפריסת תשלומי השכירות ,חוכרבין המ בין המחכיר ל"מו רתבמסג

תשלומי  ,לאחר מכןאחת מהשנים שנותרו  כלבמהלך ו, לשנה הראשונה₪  00,111התשלומים יהיו בסך של 

 .תשלומי השכירות משולמים בסוף כל שנה .בכל שנה נוספים₪  00,111 -השכירות יגדלו ב

 .01% -ההיוון שיעור 

 

 :נדרש

אין צורך )קבע ונמק את הטיפול החשבונאי בעסקה זו בספרי החוכר בהתבסס על התקנים הרלוונטיים 

 (.בפקודות יומן
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 45 שאלה מספרפתרון 

 (תפעולית או מימונית)סיווג החכירה בדוחות הכספיים  .0

 04 חשבונאות בינלאומי תקןל 01סעיף לפי  - בחכירה תפעולית או בחכירה הונית תחילה נבחן האם מדובר

 :לסיווג חכירה כהונית שעשויים להובילתנאים  1ישנם 

 .לא מתקיים -העברת בעלות בתום תקופת החכירה  .א

 .לא מתקיים -אופציה לרכישה במחיר הזדמנותי  .ב

 .41% > 14%=  0/4 - השימושיים תקופת החכירה למשך החלק העיקרי של אורך החיים .ג

                  -מהווה באופן מהותי את השווי ההוגן של הנכס  םהמינימאלייי נקי של תשלומי החכירה ערך נוכח .ד

,11100  +,11122  +,11144  +,11100   =127,74 < 011,111*%91 

               (0.0      )2^(0.0     )4^(0.0     )0^(0.0) 

 .לא מתקיים -חודית לחוכר ימהות י .ה

 

בכל סוף שנה במהלך על החוכר להכיר , כן לע. בחכירה תפעוליתלעיל מדובר המפורטים ם המבחני 1לפי 

 .בהוצאות שכירותתקופת החכירה 

 

 

 אופן רישום ההוצאות התקופתיות .7

השכירות ירשמו בכל שנה בסכום אחר כאשר  לא ייתכן מצב בו הוצאות SIC 15 הוראות לפי, כמו כן

והתפוקה של הנכס המוחכר זהה בכל  השתנו לאורך התקופהלא ( השכירות עצמה)ההטבות מההסכם 

שנה הרביעית וב₪  00,111שכירות בסך  אשונה להסכם יירשמו הוצאותלא ייתכן שבשנה הר, כלומר. שנה

 .מעסקת ההחכרהת הכלכליות כאשר אין שינוי בהטבו₪  00,111שכירות בסך  יירשמו הוצאות

 :סך כל התשלומים הינו, כלומר. ישרהשכירות לפי קו  כי יש להכיר בהוצאותהפרשנות קובעת , לכן

לחלק סכום זה בקו ישר לאורך תקופת השכירות  יש. 00,111+  22,111+  44,111+  00,111=  001,111

 .בשנה₪  24,111בסך של ל שנה תוכר בדוחות הכספיים של החוכר הוצאה וכ, 001,111/0=  24,111
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 מועצת רואי חשבון - (IAS 18) 42שאלה מספר 

במסע לגיוס לקוחות חדשים וגדולים החברה הציעה . מ עוסקת במכירות רהיטים בסיטונות"חברת יעל בע

תנאים אלו נקבעו . הלקוחות נהנים מאשראי ללא ריבית לשנה אחת שלמה. תנאי תשלום אטרקטיביים מאוד

ונאיים לצרכי הדגמה באולמות בהתחשב בכך שלעיתים פריטי ריהוט גדולים משמשים את הלקוחות הקמע

 . תצוגה

ללקוח חדש לקוח זה הוא חברה קמעונאית חדשה ₪ מליון  0מ ביצעה מכירה בסך "חברת יעל בע 40.02.19-ב

ח מכירה זו ותמורתה במזומן אמורה "לא נתקבלה מקדמה כלשהי ע. בתחום הריהוט שזה עתה הוקמה

 . 40.02.01 -להתקבל ב

 

 :נדרש

הסבר במפורט מהו העיתוי  -( 00-ו 9סעיפים " )הכנסות" 07תקן חשבונאות בינלאומי בהתבסס על הוראות 

 .ומהם התנאים להכרה בהכנסה מהמכירה המתוארת לעיל
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  42שאלה מספר פתרון 

, מפרט את כל התנאים ההכרחיים להכרה בהכנסה ממכירת סחורות 07לתקן חשבונאות בינלאומי  00סעיף 

 :ורט להלןכמפ

 

 :מכירת סחורות

 :הכנסות ממכירת סחורות תוכרנה כאשר כל התנאים הבאים מתקיימים

 .הישות העבירה לקונה את כל הסיכונים וההטבות המשמעותיים הנובעים מהבעלות על הסחורות .0

בדרך כלל לבעלות ואינה שומרת את ,  הישות אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת ברמה המיוחסת .2

 .האפקטיבית על הסחורות שנמכרו השליטה

 . סכום ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן .4

 .צפוי שההטבות הכלכליות המיוחסות לעסקה יזרמו לישות .0

 .העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן .1

 

 . נו מתקייםאי' תנאי דה אכן מתקיימים אולם -ו', ג', ב', עולה כי התנאים א, מנתוני השאלה

לא נתקבל תשלום מקדמה כלשהו ולא יגרמו נזק או . הלקוח הוא לקוח חדש שהתחיל בעסקיו רק לאחרונה

 .הפסד כלשהם ללקוח אם הלקוח לא יקיים את העסקה

 

לא ודאי שהסיכונים וההטבות שנובעים  -אינו מתקיים ' דבר זה עלול להביא למסקנה שייתכן ותנאי א

בדרך של )מ יכולה להבטיח קבלת תמורה מהלקוח "אם חברת יעל בע, מאידך. לקוחמהבעלות אכן הועברו ל

אם לא ניתן להבטיח את . 40.02.19-ניתן להכיר בהכנסה ב( ב"קבלת בטחונות וכיו, ביטוח אשראי לקוחות

ההכנסה תוכר רק כאשר קבלת התמורה תהפוך לצפויה או בעת קבלת התמורה , קבלת התמורה הכספית

  .בפועל

סכום ההכנסה שיוכר טעון היוון לפי שיעור היוון המבוסס על רמת , 40.02.01 -צפוי שהתמורה תתקבל ב אם

 .לתקן 00ראה סעיף  -שיעור זה מן הראוי שייקבע לאחר בחינת סיכון האשראי של הלקוח . הסיכון של הלקוח

 

 :00סעיף 

ם ההכנסות הוא סכום המזומנים או התמורה מתקבלת במזומנים או שווי מזומנים וסכו, במרבית המקרים"

כאשר התזרים החיובי של המזומנים או שווי , עם זאת. או שהישות זכאית לקבל/שווי המזומנים שהתקבלו ו

או /השווי ההוגן של התמורה עשוי להיות נמוך מהסכום הנקוב של המזומנים שהתקבלו ו, מזומנים נדחה

שויה להעניק אשראי ללא ריבית לקונה או לקבל מהקונה ישות ע, לדוגמא. המזומנים שהישות זכאית לקבל

כאשר ההסדר כולל . כתמורה עבור מכירת הסחורות, הנושא ריבית בשיעור נמוך מריבית השוק, שטר חוב

י היוון כל התקבולים העתידיים תוך שימוש בשיעור "השווי ההוגן של התמורה ייקבע ע, למעשה עסקת מימון

 :ת הגלומה הוא שיעור הריבית הניתן לקביעה באופן הברור ביותר מביןשיעור הריבי. ריבית גלומה
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 או . השיעור השורר לגבי מכשיר דומה של מנפיק בעל דירוג אשראי דומה .א

שיעור ריבית שמנכה את הסכום הנקוב של המכשיר למחיר המכירה הנוכחי במזומן של הסחורות או  .ב

 .השירותים

 

 41 -ו 29בהתאם לסעיף , של התמורה מוכר כהכנסות ריבית ההפרש בין השווי ההוגן והסכום הנקוב

 .49ובהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
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 האוניברסיטה העברית - (IAS 18) 49שאלה מספר 

"( הרשות" –להלן )מהרשות להימורים חוקיים בישראל "( החברה" –להלן )קיבלה חברת הגוזלים  2101בשנת 

בבית " בינגו"הרישיון מקנה לחברה את הזכות לשווק כרטיסי גירוד ולהפעיל . להפעלת בית הימוריםרישיון 

 .העסק

 לדוגמה . כרטיס גירוד מקנה לרוכש הכרטיס את הסיכוי לזכות בסכום קבוע התלוי בסדרת הכרטיס- 

כספי  ח מקנה לרוכש את הסיכוי לזכות בפרס"ש Xשעלותו " תן את הכסף"כרטיס הגירוד מסדרת 

 .החברה רשאית להנפיק סדרות שונות של כרטיסים. ח"ש Yשל עד 

  בינגו הינו משחק רב משתתפים כאשר כל משתתף רוכש השתתפות המכיל מספרים אקראיים בטבלה

 .הזוכה הינו הראשון שיוצר רצף מספרים. ובמהלכו מורגלים ספרים

 

 

 :להלן תנאי הרישיון העיקריים

 .מהסכום אותו שילמו כלל המשתתפים באותו משחק 71%ה הפרס בכל משחק בינגו יהוו .א

 .ממחיר כרטיסי הסדרה במצטבר 41%כרטיסי גירוד יהוו  סדרתהפרסים בכל  .ב

בסוף כל שנה וכן סכום משתנה בשיעור של  411,111תמורת הרישיון תשלם החברה סכום קבוע של  .ג

 .נגומסך הפדיון השנתי ממכירת כרטיסי גירוד ומכרטיסי משחק הבי 0.1%

 .הרשות רשאית לערוך ביקורי פתע בחברה על מנת לוודא עמידה בתנאי הרישיון .ד

 .הרשות רשאית לקנוס את החברה בקנסות בחוק בגין כל הפרה של תנאי הרישיון .ה

החברה היא זו שמכינה את כרטיסי הגירוד וכרטיסי ההשתתפות במשחק בינגו והיא זו שרשאית  .ו

. לעיל' ב-ו' בכפוף למגבלה המצוינת בסעיפים א, בכרטיסים לקבוע את אופן חלוקת סכומי הזכייה

א והיא "כ₪  1תמורת " תן את הכסף"כרטיסי גירוד מסדרת  01,111אם החברה הנפיקה  -לדוגמה 

היא רשאית לבחור האם יהיו שני כרטיסים , (ח"ש 44,111) 41%מחויבת לפרסים בסך כולל של לפחות 

 .א"כ 441כרטיסים זוכים בסכום  011א או "כ 07,411זוכים בלבד בסכום 

 

 :2101להלן נתונים לגבי מכירת כרטיסי גירוד וכרטיסי בינגו שנת 

 011,111  א"ח כ"ש 01כרטיסי בינגו במחיר. 

 011,111  א"ח כ"ש 1במחיר של " תן את הכסף"כרטיסי גירוד מסדרת. 

 021,111  א"ח כ"ש 01במחיר " פראייר"כרטיסי גירוד מסדרת. 

 

 :ספיםנתונים נו

 החברה חילקה פרסים לפי הקבוע בתנאי הרישיון. 

 החברה שילמה את דמי הרישיון הקבועים בתנאי הרישיון. 
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  או שטרם התברר סכום , לא קיימים כרטיסי גירוד שטרם נדרש הפרס בגינם 2101בדצמבר  40ליום

 .זכייתם

 מכירת הכרטיסים השונים בוצעה במזומן בלבד. 

 

בון המבקרים של החברה מתלבטים בשתי סוגיות עיקריות הנוגעות להצגת סעיף ל הכספים ורואי החש"סמנכ

 :2101ההכנסות של החברה לשנת 

 .האם החברה פועלת כסוכנת של הרשות .א

 . האם יש להכיר בתשלום המשתנה עבור הרישיון כקיזוז מההכנסות .ב

 

 נדרש

גבי הצגת סעיף הכנסות החברה בכל אחת מהסוגיות האמורות ל ,חווה דעתך מהו הטיפול החשבונאי הנאות

 .9115וקבע מה יהיה מחזור הכנסות החברה בשנת  ,9115בדוחותיה הכספיים לשנת 

 

 .בסס תשובתך על הנתונים המצוינים לעיל ועל פרסומים רלוונטיים
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  49שאלה מספר פתרון 
 

 "בינגו"הכרה בהכנסות ממכירת כרטיסי גירוד והפעלת משחק 

קובע שיש להכיר בהכנסות על בסיס  IAS 18 -ל 7סעיף  -ון האם החברה פועלת כסוכנת או כספק עיקרי יש לד

יש לציין את . ברוטו למעט מקרים שבהם הישות פועלת כסוכן והכספים שנגבים הינם עבור צד שלישי

 :נספח לתקן בהקשר הזהל 20סעיף המבחנים שנקבעו ב

הרגולציה המופעלת בענף זה אינה שונה מרגולציה  - לקוחותהחברה הינה האחראית העיקרית כלפי ה (0)

 .י החברה"אחרת ואינה מקנה לרוכשי הכרטיסים זכות לקבל כסף מהרגולטור במקרה של אי תשלום ע

הרשות אמנם קובעת את אחוזי הפרס אך החברה היא  - ש חופש פעולה מלא בקביעת המחיריםלחברה י (2)

יצוין כי שיעורי הרווחיות של החברה תחת הנחה של , זאתעם  .זאת שקובעת את מחירי הכרטיסים

 (. לגבי כרטיסי גירוד 21% -לגבי משחקי בינגו ו 21%)מכירת מלוא הכרטיסים קבועים 

היא חשופה , ומשכך, החברה משלמת סכום קבוע בכל שנה שאינו תלוי בהצלחת מכירת כרטיסים (4)

 .גינה היא תשיג רווח שנתישב תלסיכונים בגין אי מכירת כמות כרטיסים מינימאלי

מכרטיסי הגירוד  21%הישות הצליחה למכור רק  -לדוגמה  ,הישות נושאת בסיכונים עסקיים מסוימים (0)

אם לא תצליח , הישות נושאת בסיכון מלאי, משכך .עולה על עלותם 21%בסדרה מסוימת והפרס באותם 

כרטיס אלא באמצעות תשלום קבוע זאת על אף שהיא לא שילמה במישרין על כל )למכור את הכרטיסים 

 (.שנתי

ופכת אותה לסוכן עבור אותם אינה ה מחויבת להחזיר סכום מסוים לרוכשי הכרטיסיםהעובדה שהחברה  (1)

 . רוכשים

 .ולא על בסיס נטו ברוטוב "להכיר בהכנסות ע עולה כי נאות יותר שעל החברה, בהתאם למבחנים האמורים
 

 תשלום עבור הרישיון

התשובה הינה שלילית . דמי הרישיון המשתנים כקיזוז מהכנסות החברהיש להכיר ב האםנשאלת השאלה 

 :מהסיבות הבאות

בין אם מדובר בתשלום קבוע ובין אם , מכלול התשלומים המשולמים לרשות מהווים הוצאת תפעול (0)

רק לצורך העברתם , תשלומים המשולמים על ידי הישותבשונה מ, בנוסף. מדובר בתשלום משתנה

כאן מדובר , (מס ערך מוסףכדוגמת )לקוח לגוף כלשהו ואשר במהותם ניתנים להשבה על ידי הישות מה

על תשלומים כחלק מההתקשרות בין הצדדים עצמם לעסקה ללא קשר לצד נוסף הזכאי לקבל סכום 

הלקוח הרוכש את הכרטיס אינו מודע למחיר אותו החברה מעבירה ו( כדוגמת רשות המסים)כלשהו 

 .כלשהו לקבל בגינו זיכויניתן  לאו רשותל

הסכום . הסכום אותו רואה הרשות מורכב מסכום קבוע ומשתנה אותו היא זכאית לקבל מהישות (2)

אלא למעניק הרישיון עצמו ועל כן מבחינת הישות לצורך , המשתנה לא נגבה על מנת להעבירו לצד אחר

עיניה תשלום כולל הניתן למעניק  היא רואה לנגד, בחינת הכדאיות הכלכלית של שיווק הכרטיסים

 .הרישיון ולא שני תשלומים נפרדים
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אך באותה מידה הסכום יכול להיקבע ממדד  ,אמנם מדובר בתשלום משתנה התלוי בסכום ההכנסות (4)

אין תשלום זה שונה מסכומים . מהות התשלום לא משתנה והיא תשלום עבור הפעלת הזיכיון. אחר

דמי שכירות , מהמכירות % -כדוגמת שכר עובדים הנגזר כ, המשתנים אחרים אותם משלמת החבר

 .מהמכירות וכיוצא בזה % -המשולמים כ
 

 :אם כך, מחזור ההכנסות של החברה יהיה

3,451,111  =11*191,111  +5*151,111  +15*111,111 
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 אילן-אוניברסיטת בר - (IAS 21) 51שאלה מספר 
 

בעת דיון בנושא השפעות השינויים , נשמעו הטענות הבאות" מ"היוזם בע"טוריון של חברת הדירק בתיביש

 :בשערי חליפין של מטבע חוץ

חשוב להבחין בין מקרה שבו מטבע הפעילות של פעילות , בעת שינוי במטבע הפעילות של פעילות החוץ" .ה

רה שבו מטבע הפעילות של לבין מק, למטבע הפעילות של הישות המדווחת זהה, לאחר השינוי, החוץ

 -ממטבע הפעילות של הישות המדווחת שונה, לאחר השינוי, פעילות החוץ

וכמו כן סכומים שהוכרו קודם לכן " מכאן ולהבא"השינוי במטבע הפעילות מטופל , במקרה הראשון

 .נקודות 2". יוכרו בעת השינוי ברווח והפסד, ברווח כולל אחר

מטבע פעילות זה , כאשר נקבע מטבע פעילות של חברה. אירוע שכיח אינו שינוי במטבע פעילות של חברה" .ו

. אירועים ונסיבות המשפיעים על מטבע הפעילות, לא ישתנה אלא בעקבות שינויים מהותיים בעסקאות

 .נקודות 0.1". ל הם מתמשכים ולא זמניים"אירועים ונסיבות הנ, יש לבחון כי השינויים בעסקאות

של ישות אינו משפיע על  ההצגההוא שמטבע , בהקשר של מטבע הצגה IAS 21העיקרון המנחה של " .ז

והוא נועד לנוחות , בדומה למטבע הפעילות שלה, התוצאות המדווחות של חברה ועל החשיפות שלה

 .נקודות 0.1 ".המשתמשים השונים בדוחות הכספיים

 :זהה של הישות המדווחת הםגורמים שעשויים להעיד כי מטבע הפעילות של פעילות החוץ צריך להיות  .ח

  אם תזרימי המזומנים מפעולות של פעילות החוץ משפיעים באופן ישיר על תזרימי המזומנים של

 .נקודה 0. הישות המדווחת

  מפיקה הכנסות , נושאת בהוצאות, כאשר פעילות החוץ צוברת מזומן ופריטים כספיים אחרים

 .נקודה 0. ונוטלת אשראי בעיקר במטבע המקומי שלה

 

 :נדרש

י  על הוראות התקן /בתשובתך התבסס. תוך התייחסות לכל טענה בנפרד, י דעתך על הטענות לעיל/חווה

 .   תשובה לא מנומקת לא תנוקדנה. הרלוונטי
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  51שאלה מספר פתרון 

 'טענה א

ישות , שותכי כאשר חל שינוי במטבע הפעילות של י, קובע IAS 21 -לתקן חשבונאות בינלאומי  41סעיף 

. החל ממועד השינוי, תיישם את נהלי התרגום המתאימים למטבע הפעילות החדש באופן של מכאן ולהבא

למטבע הפעילות של  זהה, לאחר השינוי, בין מקרה שבו מטבע הפעילות של פעילות החוץ אין הבחנהכלומר 

ממטבע הפעילות של  שונה, נוילאחר השי, לבין מקרה שבו מטבע הפעילות של פעילות החוץ, הישות המדווחת

שהוכרו קודם לכן , הפרשי שער בגין תרגום של פעילות חוץ, לתקן 44י סעיף "עפ, כמו כן. הישות המדווחת

יש לציין בהקשר זה כי כאשר  .אינם מסווגים מחדש לרווח והפסד עד למימוש הפעילות, ברווח כולל אחר

הפרשי השער שנוצרים מוכרים , של הישות המדווחת מטבע הפעילות של פעילות חוץ זהה למטבע הפעילות

 . הטענה הינה שגויה, לאור האמור לעיל. ברווח והפסד וכלל לא נרשמים ברווח כולל אחר

 

 'טענה ב

כי מטבע הפעילות של ישות מסוימת משקף את , קובע IAS 21 -לתקן חשבונאות בינלאומי  47סעיף 

הוא ישתנה , לאחר שנקבע מטבע הפעילות, בהתאם לכך. לישותהאירועים והנסיבות הרלוונטיים , העסקאות

אשר משפיע בעיקר על מחירי , שינוי במטבע, לדוגמא. אירועים ונסיבות, רק אם חל שינוי באותן עסקאות

מכאן ששינוי במטבע .  יכול לגרום לשינוי במטבע הפעילות של הישות, המכירה של הסחורות והשירותים

על השינוי להיות מתמשך ולא שינוי זמני שנבע . ת שינוי מהותי בפעילות החברהפעילות אפשרי רק בעקבו

 .הטענה הינה נכונה, לאור האמור לעיל. בתמהיל המכירות של החברה זמנירק כתוצאה משינוי , לדוגמא

 

 'טענה ג

לאור  התקן מאפשר לישות המדווחת להציג את דוחותיה הכספיים בכל מטבע או מטבעות בו היא בוחרת וזאת

 בשונהההיגיון המנחה את התקן הוא שמטבע ההצגה . IAS 21) -ל 47ראו סעיף )הגלובליזציה הקיימת 

מאפשר התקן , מכאן. אינו משפיע על התוצאות המדווחות ועל החשיפות של החברה ,ממטבע הפעילות

יש . ים בדוחותלחברות לספק דוחות כספיים במספר מטבעות שונים וזאת לצורך נוחיותם של משתמשים שונ

של ישות מדווחת הוא תהליך קריטי שיש לו השלכות  פעילות קביעת מטבע, לציין כי בניגוד למטבע ההצגה

הטענה נכונה , לאור האמור לעיל.  ישירות על אופן המדידה של התוצאות העסקיות של הישות המדווחת

 .חלקית
 

 

 'טענה ד

 פיעים באופן ישיר על תזרימי המזומנים של הישות אם תזרימי המזומנים מפעולות של פעילות החוץ מש

. של הישות המדווחתזהה אזי זה עשוי להעיד כי מטבע הפעילות של פעילות החוץ צריך להיות , המדווחת

 .IAS 21 -ל( ג) 00ראו סעיף 



 

 

  אל-אורן בר: עורך                      2102חשבונאות פיננסית מתקדמת       מהדורת יולי  -הכנה לבחינת מועצה 
 

- 047 - 
 

 

 מפיקה הכנסות ונוטלת , נושאת בהוצאות, כאשר פעילות החוץ צוברת מזומן ופריטים כספיים אחרים

 אזי זה עשוי להעיד כי מטבע הפעילות של פעילות החוץ צריך להיות, עיקר במטבע המקומי שלהאשראי ב

 .IAS 21 -ל( א) 00ראו סעיף . ממטבע הפעילות של הישות המדווחת שונה
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 נהליהמכללה למ – (IAS 21) 51אלה מספר ש

ועוסקת בייצור שוקולדים  2117במאי  20ביום הוקמה והתאגדה בישראל ( חברת רון -להלן )מ "חברת רון בע

 .מטבע הפעילות וההצגה של חברת רון הינו השקל. בצורות שונות

עלות הרכישה כוללת את . דולר 011,111ב מכונה בעלות של "הזמינה חברת רון מספק בארה 2101ביוני  0ביום 

התשלום עבור המכונה , ד ההזמנההובלה המכונה לישראל והתקנתה במשרדי חברת רון וזאת עד כחודש ממוע

 .יום מהמועד בו הסתיימה ההתקנה בבית הלקוח 41הוא אשראי של 

אך בשל שביתת עובדים החלה המכונה לפעול בייצור רק כחודש , 2101ביולי  0התקנת המכונה הסתיימה ביום 

ערך שייר )הישר שנים והיא מופחתת בשיטת הקו  01אורך החיים השימושיים של המכונה הינו . לאחר מכן

 (.זניח

 :להלן נתונים על שער החליפין של הדולר

 1שער חליפין של  תקופה/תאריך
 דולר

   

ממוצע / ליום  
 (לתקופה

   

0.7.2101 4.4    

0.4.2101 4.0    

0.7.2101 4.1    

41.9.2101 4.71    

40.02.2101 4.7    

    4.41  7-02 2101ממוצע 

    4.01 4-02 2101ממוצע 

    4.11 7-02 2101ממוצע 

    4.72 01-02 2101ממוצע 

 

 :נדרש

 2101בדצמבר  40חשב כיצד תוצג המכונה במאזן בחברת רון ליום  .א

 2101בדצמבר  40ל בדוח רווח והפסד של חברת רון לשנה שהסתיימה ביום "מהי השפעת העסקה הנ .ב

 (.הוצאות מימון והוצאות פחת)

בדצמבר  40ח על תזרימי המזומנים של חברת רון לשנה שהסתיימה ביום ל בדו"מהי השפעת העסקה הנ .ג

 (.פעילות השקעה ופעילות מימון, התאמות לרווח -פעילות שוטפת ) 2101

ג לעיל תחת ההנחה שמטבע הפעילות של חברת רון הוא הדולר אך מכיוון שהחברה -ב ו, ענה על נדרשים א .ד

 .ח"נמצאת בישראל מטבע ההצגה של הוא ש
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מורכב ממזומן  2101במאי  40מ הוא הדולר והמאזן שלה ליום "כי מטבע הפעילות של חברת רון בע הנח .ה

. היא רכישת המכונה כמפורט לעיל 2101וכל פעילותה עד תום שנת , דולר  011,111אל מול הון מניות של 

תמורת  מהון המניות של חברת רון 01%מ רוכשת "הייתה חברת אסף בע 2101בספטמבר  41אם ביום 

ומטבע הפעילות וההצגה של חברת אסף , (כן שוויה ההוגן של המכונה זהה לערכה בספרים)שוויה המאזני 

מ בגין השקעתה "מה יהיה סכום הקרן ההון מהפרשי תרגום במאזן חברת אסף בע, מ הינו השקל"בע

 ?2101בדצמבר  40במניות חברת רון ליום 
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 51שאלה מספר פתרון 

 פעילות שקלמטבע  -חברת רון 

ובתקופות , ח מיידי ביום העסקה"לפי שע -ח שתתורגם במועד ההכרה לראשונה "מדובר בעסקה במט

כלומר אין הפרשי שער בגין הפריט הלא , תרגום לפי יום עסקה -מכיוון שמדובר בפריט לא כספי  -העוקבות 

 .ח מיידי"שערוך לרווח והפסד לפי שע -ואם היה מדובר בפריט כספי . כספי

  .אין עדיין אירוע כלכלי הדורש רישום מועד ההזמנה 0.7.2101

    מועד רכישת המכונה 0.4.2101

 X 011,111 4.0=   401,111 מכונה  -חובה  

  401,111 זכאים -זכות   

     

 X 011,111 4.1=   401,111 זכאים -חובה  0.7.2101

   01,111 הוצאות מימון -חובה  

  411,111 מזומן -זכות   

     

 X 0/01X 401,111 7/02=   04,111 הוצאות פחת -חובה  40.02.2101

  04,111 פחת נצבר -זכות   

     
הפחת מחושב מהרגע בו הנכס מוכן לשימוש באופן שבו התכוונה ההנהלה ולא מרגע הפעלתו כלומר הנכס 

 .0.4.2101-יופחת מה

 

 :השפעה על הדוחות

 נדרש א

     40.02.2101מאזן 

   424,111 נטו, מכונה 

     'נדרש ב

     2101רווח והפסד 

   01,111 הוצאות מימון 

   04,111 הוצאות פחת  

     'נדרש ג

     2101תזרים מזומנים 

  בפעילות השקעה 411,111 רכישת מכונה  

  התאמות לרווח –בפעילות שוטפת  01,111 תאום הוצאות מימון  

  התאמות לרווח –בפעילות שוטפת  04,111 ת פחתתאום הוצאו 
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 מועצת רואי חשבון - (IAS 23) 59שאלה מספר 

. 2101עד שנת  2100בתקופה משנת , מטוסים למסירה 0הזמינה מיצרן ' חברת תעופה א 2117בחודש מרץ 

המבוסס היתרה משולמת לפי לוח תשלומים . במעמד חתימה על הסכם רכישה משולמת מקדמה בגין כל מטוס

 .על מועדי המסירה החזויים של כל מטוס

 

היצרן מתחיל בתכנון הייצור של המטוס . מממנת את כל התשלומים באמצעות אשראי מהבנק' חברה א

 .לרבות הזמנת חלקים מספקים שונים מיד לאחר חתימת הסכם הרכישה, הראשון

 

במפעל היצרן או , ור של החלקיםאך הייצ, חודשים לפני מסירתו 7ההרכבה הפיסית של המטוס מתחילה 

 .חודש לפני מסירת המטוס 20מצריך פרק זמן של עד , רכישה מספקים

טרם הוחל . 2119קיבלה מידע מהיצרן שייצור החלקים למטוס הראשון התחיל בחודש פברואר ' חברה א

 .בייצור כלשהו לגבי שלושת המטוסים הנותרים

 .עלויות אשראי – 24ינלאומי מיישמת את הוראות תקן חשבונאות ב' חברה א

 

 :נדרש

נושאת בהן ומתי יש להתחיל בהיוון עלויות ' להסביר מהו הטיפול החשבונאי בעלויות אשראי שחברה א

 .האשראי
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 59שאלה מספר פתרון 

משום כך עלויות האשראי . המטוס הוא נכס כשיר מאחר ובנייתו מצריכה פרק זמן משמעותי עד השלמתו

 .נושאת בהן טעונות היוון' חברה אש

. י אשראי מהבנק"נושאת בעלויות אשראי בגין המטוס הראשון ממועד תשלום המקדמה הממומנת ע' חברה א

מיד לאחר חתימה על הסכם , היוון עלויות אשראי מתחיל כשהיצרן מתחיל בתכנון הייצור של המטוס הראשון

 .2117אשון טעונות היוון מחודש מרס על כן עלויות האשראי בגין המטוס הר, הרכישה

עלויות האשראי המתייחסות לשלושת המטוסים האחרים תיזקפנה לדוח רווח והפסד עד תחילת תהליך 

 .הייצור של אותם המטוסים

 

 :הערה

 .Ifrs Manual Of Accounting 2009, PWCהשאלה נלקחה מהספר 

ן התחיל בפעילויות בניית המטוס לרבות יצור מועד בו היצר - 2119היוון עלויות האשראי יחל בפברואר 

 . החלקים

 

 

 :עלויות אשראי – 24ראה תקן חשבונאות בינלאומי 

 .הגדרת נכס כשיר ועלויות אשראי – 1סעיף  .0

 .הכרה 7סעיף  .2

 .אשראי ספציפי 02סעיף  .4

 (.ג( )ב( )א)תחילת ההיוון  04סעיף  .0

 .פעולות הנדרשות לשם הכנת הנכס – 09סעיף  .1
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 (IAS 27) 53מספר  שאלה

 -ובנוסף ב' מהמניות של חברה ב 1%מכרה החברה  0.4.01 -ב. 'מהמניות של חברה ב 71%מחזיקה ' חברה א

 .'נוספים מהמניות של חברה ב 21%מכרה החברה  40.02.01

 

 :נדרש

רו תוך נקש, 40.02.01 -וב 0.4.01-הסבר את הטיפול החשבונאי במידה ושני הסכמי מכירת המניות שבוצעו ב 

 .0.4.01ראיה כוללת עם אותו רוכש כבר ביום 
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  53ר שאלה מספפתרון 

( 11% -ל 71%-מ) 1%גרמה לירידה בשיעור של   0.4.01-מניות ב 1,111העסקה הראשונה של מכירת 

ה אם בחברה בת זהו שינוי בזכויות הבעלות של חבר. מ"מ בחברת יהלי בע"בהחזקותיה של חברת עידן בע

לתקן חשבונאות בינלאומי  41-40ראה סעיפים , שינוי זה יטופל כעסקה הונית. שתוצאתו אינה איבוד שליטה

 .דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים – 24

 

( 41% -ל 11%-מ) 21%גרמה לירידה בשיעור של  40.02.01-מניות ב 21,111העסקה השנייה של מכירת 

שינוי . זהו שינוי בזכויות הבעלות הגורם לאיבוד שליטה. מ"מ בחברת יהלי בע"בהחזקותיה של חברת עידן בע

 .דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים -24לתקן חשבונאות בינלאומי  42-44כזה יטופל בהתאם להוראות סעיפים 

 

דן במפורט בנסיבות של איבוד שליטה באמצעות שתי עסקאות או יותר שניתן לראותן  24לתקן  44סעיף 

 :עסקה אחתכ

לעיתים נסיבות , אולם. או יותר( עסקאות)חברה אם עשויה לאבד שליטה על חברה באמצעות שני הסדרים "

, כדי לקבוע אם לטפל בהסדרים כעסקה אחת. מצביעות על כך שראוי לטפל בהסדרים מרובים כעסקה אחת

או יותר מהסימנים  אחד. חברה אם תבחן את כל התנאים של ההסדרים ואת ההשפעות הכלכליות שלהם

 :הבאים עשוי להצביע על כך שראוי שהחברה האם תטפל בהסדרים המרובים כעסקה אחת

 .ההסדרים נקשרו באותו זמן תוך ראייה כוללת .0

 .ההסדרים יוצרים עסקה אחת שתוכננה להשיג מטרה מסחרית כוללת .2

 .ההתרחשות של הסדר אחד תלויה בהתרחשות של הסדר אחר אחד לפחות .4

אבל הוא מוצדק כלכלית כאשר בוחנים אותו , אם הוא נבחן בפני עצמו, אינו מוצדק כלכלית הסדר אחד .0

דוגמא לכך יכולה להיות מימוש של מניות מתומחר מתחת למחיר שוק ותמחור . יחד עם הסדרים אחרים

 .זה מפוצה באמצעות מימוש עוקב שמתומחר מעל מחיר שוק

 

לתקן בדבר איבוד  42-44יש ליישם את הוראות סעיפים , ה אחתבמידה והמסקנה היא כי מדובר למעשה בעסק

 .במועד העסקה, שליטה
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 (IAS 27) 54 שאלה מספר

בדיונים שהתקיימו בישיבת הדירקטוריון של החברה לקראת הדוחות הכספיים השנתיים עלתה השאלה כיצד 

ללא )אחזקה של חברת האם שייזקף לקרן הונית בעת ירידה בשיעור ה" הרווח או ההפסד"יש לחשב את 

 (.איבוד שליטה

יקבע לפי חלק יחסי מהשווי ההוגן של הנכסים נטו של החברה הבת " הרווח או ההפסד"טען כי חישוב  'חשב א

במועד צירוף העסקים והחלק היחסי מהשינויים בהון החברה הבת בין מועד צירוף העסקים לבין מועד 

 (.ו של המוניטיןללא מימוש כלשה)הירידה בשיעור האחזקה 

יקבע לפי החלק היחסי מהשווי ההוגן של החברה הבת במועד " הרווח או ההפסד"טען כי חישוב  'חשב ב

וכן חלק יחסי מהשינויים בהון החברה הבת בין מועד צירוף העסקים לבין מועד ( כולל מוניטין)צירוף העסקים 

האם בצירוף העסקים תוך נטרול של פרמיית כולל חלק יחסי במוניטין של חברת )הירידה בשיעור האחזקה 

 (.השליטה שהרי היא ממומשת

יקבע לפי החלק היחסי מזכויות החברה האם במועד הירידה " הרווח או ההפסד"טען כי חישוב  'חשב ג

 .בשיעור האחזקה ללא נטרול פרמיית השליטה

 .י דעתך בקצרה על כל אחת מהטענות/חווה
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 54 ה מספרפתרון שאל

אינה נכונה היות והיא משקפת את המהות הכלכלית של העסקה היות ובמהלך הירידה ' נראה כי טענת חשב א

בשיעור האחזקה הרי שבחברת האם גם על חלק מהתשואה הנובעת מהסינרגיה שלה בחברת הבת אשר יוצגה 

 .י המוניטין"במועד הרכישה ע

ש את החלק "לנטרל את פרמיית השליטה כאשר מקצים לזשממבין שתי הטענות האחרות נראה שיותר נכון 

ש לא "בעת הירידה בשיעור האחזקה היות ופרמיית השליטה היא רק מנקודת מבטה של חברת האם והזשמ

יש לציין כי המוסד לתקינה הגיע למסקנה כי שתי הגישות . ולא מוכן לשלם עליה במועד הרכישה, נהנה ממנה

 .ת קבילותולפיכך שתי הטענו, מקובלות

היות ולמרות , י הנפקת מניות בחברת הבת החישוב נעשה מסובך"כאשר הירידה בשיעור האחזקה נעשית ע

 .שחלקה של חברת האם בשיעור האחזקה קטן ייתכן כי חלקה בהון העצמי של חברת הבת גדל

ש בדוחות "זשמנראה כי הגישה הנכונה ביותר היא לראות מה השווי של ה, כאשר יש עלייה בשיעור האחזקה

 . המאוחדים לפני הרכישה הנוספת והקטנת חלקו בשיעור האחזקות בו ירד
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 אילן-אוניברסיטת בר –(  27IAS) 55שאלה מספר 

 'סעיף א

קובע כי תנאי לביצוע איחוד דוחות כספיים של חברה בת הוא שליטה ( IAS 27) 24תקן חשבונאות בינלאומי 

 :קיימים שני סוגים של שליטה. בה

 .שליטה משפטית .א

 .שליטה אפקטיבית .ב

 

 :נדרש

 .י כל אחד מסוגי השליטה לעיל תוך מתן דוגמא לכל סוג שליטה כאמור/הסבר

 .לא תנוקדנה תשובה לא מנומקת. יש לציין את הפרסומים החשבונאיים הרלוונטיים

 

 'בסעיף 

במקרה שבו החברה הבת נושאת בהפסדים לא ייתכן "מ טוען כי "בע" המגשר"ל הכספים של חברת "סמנכ

אלא לכל היותר יבוצע איפוס היתרה של הזכויות , מצב שבו יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה תהיה שלילית

 ".קנות שליטה מחויבים לכיסוי אותם הפסדיםאם בעלי הזכויות שאינן מ ,זאת למעט. שאינן מקנות שליטה

 

 :נדרש

 ".המגשר"ל הכספים של חברת "י דעתך על טענתו של סמנכ/חווה

 .תשובה לא מנומקת לא תנוקדנה. יש לציין את הפרסומים החשבונאיים הרלוונטיים
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 55שאלה מספר פתרון 

 'סעיף א

הכוח לקבוע את " -מגדיר שליטה כ( IAS 27) 24לתקן חשבונאות בינלאומי  0סעיף  - שליטה משפטית

 ".המדיניות הפיננסית והתפעולית של ישות כדי להשיג הטבות מפעילויותיה
 

על מנת לשלוט בישות אחרת נדרשת החזקה של יותר ממחצית זכויות , בהתאם לגישת השליטה המשפטית

אמצעות הסכם הצבעה עם משקיעים ובין אם ב( באמצעות חברות בנות)ההצעה בין אם במישרין או בעקיפין 

 . אחרים
 

במישרין או בעקיפין , שליטה נחשבת כמתקיימת כאשר בבעלות החברה האם"לתקן קובע כי  04סעיף 

שליטה מתקיימת גם כאשר בבעלות החברה ... יותר ממחצית זכויות ההצבעה בישות, (באמצעות חברות בנות)

 :ת כאשרבישו, האם מחצית או פחות ממחצית כוח ההצבעה

 ".בכוחה להפעיל יותר ממחצית זכויות ההצעה מכוח הסכם עם משקיעים אחרים (א)
 

לאור העובדה כי . 'מזכויות ההצבעה בחברה ב 11.1% -מחזיקה ב' חברה א -דוגמא לגישת השליטה המשפטית 

 .'בחברה ב' מתקיימת שליטה משפטית של חברה א, מחזיקה ביותר ממחצית מזכויות ההצבעה' חברה א
 

י גישה זו השליטה נבחנת ברמה "עפ". דה פקטו"שליטה , נקראת גם שליטה מעשית - שליטה אפקטיבית

, י גישה זו"עפ. כלומר למי בפועל יש את הכוח לקבוע את המדיניות הפיננסית והתפעולית של ישות, המעשית

 -מחזיקה ב' חברה א, לדוגמא. שליטה יכולה להתקיים גם אם אין החזקה של יותר ממחצית זכויות ההצבעה

בעלי מניות  41יתר אחוזי ההחזקה בחברה מתפצלים באופן שווה בין . 'מזכויות ההצבעה בחברה ב 49%

נושאת את ' אך בפועל חברה א, אומנם אין החזקה של יותר ממחצית זכויות ההצבעה, ל"במקרה הנ. נוספים

 .'הכוח לקבוע את המדיניות הפיננסית והתפעולית של חברה ב
 

ישות , לפיכך. ולכן לכאורה אין הכרח ליישמה IAS 27 -כי שליטה אפקטיבית אינה נידונה במפורש ב, לציין יש

הן , אך יהיה עליה ליישם אותה באופן עקבי, יכולה לבחור יישום של שליטה האפקטיבית כמדיניות חשבונאית

 .  על פני זמן והן לגבי כלל ההחזקות שבהן מתקיימת שליטה אפקטיבית
 

 'בעיף ס

קובע ( IAS 27)   24לתקן חשבונאות בינלאומי  27סעיף . שגויהל הכספים של חברת המגשר "טענתו של סמנכ

רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לבעלים של החברה האם ולזכויות שאינן מקנות "כי 

נן מקנות שליטה גם אם כתוצאה סך הכול רווח כולל מיוחס לבעלים של החברה האם ולזכויות שאי. שליטה

 ".מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה תהיה שלילית
 

ייתכן כי יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה תהיה שלילית וזאת בין אם בעלי מניות , לאור האמור לעיל

ויות לפיה הזכ" הישות האחת"ההסבר לכך טמון בתפיסת . המיעוט מחויבים לכיסוי ההפסדים ובין אם לאו

 .שאינן מקנות שליטה מהווים חלק בלתי נפרד מיתר בעלי המניות של הקבוצה
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 מועצת רואי חשבון - (IAS 27) 56 שאלה מספר

מהון  09.7%-מחזיקה ב, אביב-שהיא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל, מ"חברת כחול בע

מ "זיקה באופציות על מניות חברת ירוק בעמ מח"חברת כחול בע, נוסף לכך. מ"המניות של חברת ירוק בע

. 71%-מ ל"מ בחברת ירוק בע"שמימושן יעלה את שיעור ההחזקה של חברת כחול בע, הניתנות למימוש מיידי

 .מ לממש את האופציות האמורות"בכוונתה וביכולתה של חברת כחול בע

 

אופציות ולהגיע לשיעור החזקה מ לממש את ה"הרשות להגבלים עסקיים ערערה על כוונתה של חברת כחול בע

 .11%מ מעל "בחברת ירוק בע

 

קיבל בית המשפט העליון את הערעור של הרשות להגבלים עסקיים ופסק סופית שחברת  2119בחודש יולי 

 .09.7% –מ מעבר להחזקותיה הקיימות "מ לא תוכל להעלות את החזקותיה בחברת ירוק בע"כחול בע

 

 :ח"במיליוני ש, לת פסק הדין הסופי של בית המשפט העליוןלהלן נתונים כספיים למועד קב

 

 429   מ "גרעון בהון של חברת ירוק בע

 מ"שווי הוגן של ההשקעה של חברת כחול בע

 בהתבסס על ( 09.7%)מ "בחברת ירוק בע

 0,041   הערכה של מעריך שווי חיצוני 

 

 :נדרש

 :מ"מ בהשקעתה בחברת ירוק בע"כחול בע להסביר ולנמק מהו הטיפול החשבונאי הנדרש על ידי חברת .0

 .עד מועד קבלת הפסיקה של בית המשפט העליון .א

 .לאחר קבלת הפסיקה של בית המשפט העליון .ב

מ "להסביר ולחשב את ההשלכות התוצאתיות של השינוי בטיפול החשבונאי בהשקעה של חברת כחול בע .2

 .לרגל קבלת הפסיקה של בית המשפט העליון, מ"בחברת ירוק בע
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  56 פתרון שאלה מספר

מ עד מועד קבלת "מ בהשקעתה בחברת ירוק בע"הטיפול החשבונאי הנדרש על ידי חברת כחול בע .א.0

 :הפסיקה של בית המשפט העליון

בהתבסס על התחשבות בזכויות הצבעה פוטנציאליות הגלומות באופציות על מניות  - איחוד מלא

מ לממש אופציות "די ובכוונתה וביכולתה של חברת כחול בעמ הניתנות למימוש מיי"חברת ירוק בע

 .דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים - IAS 27 -ל 01-ו 00,02ראה סעיפים , אלה

 

בהתבסס על פסיקה סופית של בית המשפט העליון לפיה חברת כחול   - מעבר לשיטת השווי המאזני .ב.0

 09.7%שהן , מ מעבר להחזקותיה הקיימות"מ לא תוכל להעלות את החזקותיה בחברת ירוק בע"בע

  40-ו 42ראה סעיפים . מ"כי אם השפעה מהותית בלבד בחברת ירוק בע, ועל כן אינן מקנות שליטה

 .דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים - IAS 27 -ל

 

מ בחברת ירוק "ההשלכות התוצאתיות של השינוי בטיפול החשבונאי בהשקעה של חברת כחול בע .2

 :גל קבלת הפסיקה הסופית של בית המשפט העליוןמ לר"בע

 :מ והמעבר מאיחוד מלא לשיטת השווי המאזני יוצרים רווח כדלהלן"איבוד השליטה בחברת ירוק בע

  ח"מש 

 X (429) 09.7%( = 474) מ "החלק בהון העצמי של חברת כחול בע

   מ "שווי הוגן של ההשקעה בחברת כחול בע

   בהתבסס על הערכת ( ופציותהשקעה כוללת מניות וא)

  0,041 מעריך שווי חיצוני
   

  0,147 מימוש רעיוני/ רווח מציאה מאיחוד 
 

 :הערה

 .2119מ לשנת "החברה הישראלית לתקשורת בע" בזק"נתוני השאלה לקוחים מהדוחות הכספיים של חברת 
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 נהליהמכללה למ - (IAS 28) 55 שאלה מספר

בתחום , ינה חברה העוסקת במישרין ובעקיפין באמצעות חברות המוחזקות על ידהמ ה"חברת פארגו בע

 .ל"ן בישראל ובחו"הנדל

מהון  41%מ לרכישת "בן בע'מ בהסכם עם חברת מאצ"התקשרה חברת פארגו בע 2117בחודש ינואר  .0

ן לאחר השלמת ההתקשרות בי. מ המחזיקה בפורטפוליו של נכסים מניבים"מניות של חברת גרין בע

 .מהון המניות של חברת גרין 41%נותרו בידי האחרונה , בן'חברת פארגו לבין חברת מאצ

מליון  011במסגרת הסכם הרכישה נקבע בין הצדדים כי חברת פארגו תעמיד הלוואת בעלים בסכום של 

 .בן אינה מחויבת להעביר מימון כלשהוא במסגרת ההסכם'חברת מאצ. ₪

מהחזקותיה  41%מ בהסכם למכירת "ת פארגו עם חברת בלאט בעהתקשרה חבר 2117בחודש נובמבר  .2

כי חברת פארגו תסב לחברת בלאט חלק יחסי מהלוואת , בין היתר, במסגרת ההסכם נקבע. בחברת גרין

 -ל 011% -כך שחלקה של חברת פארגו בהלוואות הבעלים ירד מ, הבעלים שהעמידה לטובת חברת גרין

49%. 

ארגו לבין חברת בלאט כי לחברת בלאט תוקנה הזכות למינוי מרבית חברי עוד נקבע בהסכם בין חברת פ

 .הדירקטוריון בחברת גרין

ן בפורטפוליו הנכסים "בעיקר עקב ירידת ערך הנדל, נגרמו לחברת גרין הפסדים 2119במהלך שנת  .4

( 09%)חברת פארגו משכה את הפסדי חברת גרין לפי שיעור החזקתה . ונתהווה לה גירעון בהון העצמי

 (. לא כולל הלוואת הבעלים שהעמידה)לאיפוס ההשקעה שלה בחברת גרין  בדיוקשהביאו 

המשיכה חברת פארגו , לאור זאת. ₪מליון  11נגרמו לחברת גרין הפסדים נוספים הסכום של  2101בשנת  .0

 (.09%)לזקוף הפסדים בגובה חלקה בהשקעה במניות 

 

 :נדרש

של כל אחד משני ההסכמים עליהם חתמה חברת פארגו בשנת בהיבטים החשבונאיים  בקצרהיש לדון  .0

2117. 

בטיפול החשבונאי בו נקטה חברת פארגו בהתייחס להפסדי חברת גרין בשנים  מעמיקיש לדון באופן  .2

 .2101 -ו -2119
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 55 פתרון שאלה מספר

 .בן מקנה לחברת פארגו שליטה בחברת גרין'ההסכם הראשון של חברת פארגו עם חברת מאצ .0

. ההסכם השני של חברת פארגו עם חברת בלאט גורם לחברת פארגו לאבד את השליטה בחברת גרין .2

 .לחברת פארגו נותרת השפעה מהותית על חברת גרין

 :כדלקמן, קובע 27' לתקן בינלאומי מס 29סעיף  .4

 המשקיע, אם חלקו של משקיע בהפסדים של חברה כלולה שווה או עולה על זכויותיו בחברה הכלולה

הזכויות בחברה כלולה מהוות את הערך בספרים של ההשקעה . מפסיק להכיר בחלקו בהפסדים נוספים

מהוות חלק , במהות, בחברה הכלולה לפי שיטת השווי המאזני ביחד עם זכויות כלשהן לזמן ארוך אשר

פריט שהסילוק שלו אינו מתוכנן ולא סביר , לדוגמה. מההשקעה נטו של המשקיע בחברה הכלולה

פריטים . בה של השקעת הישות באותה חברה כלולהחהר, במהות, שיתרחש בעתיד הנראה לעין מהווה

, אבל אינם כוללים לקוחות, אלה יכולים לכלול מניות בכורה וחייבים לזמן ארוך או הלוואות לזמן ארוך

פסדים ה. כמו הלוואות מובטחות, ולמתהספקים או חייבים לזמן ארוך כלשהם שגינם קיימת בטוחה 

המוכרים לפי שיטת השווי המאזני מעבר להשקעתו של המשקיע במניות רגילות מיוחסים לרכיבים 

 (.קדימות בפירוק, במלים אחרות)בחברה כלולה בסדר הפוך לבכירותם אחרים של הזכויות של המשקיע 

 :כאמור לעיל 29לאור הוראות סעיף 

 09%היה נכון למשוך ( א קשר הלוואת הבעליםלל)כל עוד ההשקעה במניות חברת גרין הייתה חיובית  .א

המסקנה , נוצר גירעון בהון העצמי 2119לאור העובדה כי בשנת . 2119עד סוף שנת  -מההפסדים

 .היו לחברת פארגו עודפי עלות בגין השקעתה בגרין, המתבקשת כי במועד צירוף העסקים

פארגו למשוך את חלקה בהפסדי היה על חברת , לאור העובדה שההשקעה בהון התאפסה, 2101בשנת  .ב

ולא על ( 49%)חברת גרין על בסיס חלקה הכלכלי הנגזר מחלקה היחסי בהלוואת הבעלים שהעמידה 

 (. 09%)בסיס חלקה בהון חברת גרין 
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 (IAS 28) 52שאלה מספר 

 .מ"ברת גל בעמהון המניות של ח 7%-מ וב"מהון המניות של חברת ברק בע 71%-מ מחזיקה ב"חברת אסף בע

 .מ"מהון המניות של חברת גל בע 00%מ "רכשה חברת ברק בע 2119בדצמבר  7ביום 

 (:2119בדצמבר  7)מ למועד הרכישה "להלן הרכב ההון העצמי של חברת גל בע

   ח"ש  
    

   011,111 .נ.ח ע"ש 0הון מניות רגילות בנות 

   01,111 פרמיה 

   71,111 )*(תקבולים בגין כתבי אופציה 

   (71,111) יתרת הפסד

 011,111   

    

כל . 2117ביוני  41כתבי אופציה שהונפקו ביום  21,111התקבולים בגין כתבי אופציה הינם בגין הנפקת  )*(

 .מ"של חברת גל בע. נ.ח ע"ש 0כתב אופציה ניתן למימוש לשתי מניות רגילות בנות 

 

 :נדרש

  40ועד ליום  2119בינואר  0מ החל מיום "פעה מהותית בחברת גל בעמ קיימת הש"קבע האם לחברת אסף בע

 :בהנחה, 2101בדצמבר 

וביום זה מומשו כל האופציות , 2101ביוני  41מ ניתנים למימוש רק ביום "שכתבי האופציה בחברת גל בע .א

 .למניות

וביום זה , 2101 ביוני 41מ ניתנים למימוש מיידי עם הנפקתם ועד ליום "שכתבי האופציה בחברת גל בע .ב

 .פקעו כל האופציות
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  52 פתרון שאלה מספר

היא הכוח לקחת חלק "( התקן: "להלן) 27השפעה מהותית מוגדרת בתקן חשבונאות בינלאומי מספר 

 ...בהחלטות בדבר המדיניות הפיננסית והתפעולית הפיננסית והתפעולית של המושקע

 :לתקן קובע 7בהתאם לסעיף 

אחוז או יותר מכוח ההצבעה  21, (לדוגמה באמצעות חברות בנות)ק במישרין או בעקיפין אם משקיע מחזי

להיפך אם . אלא אם כן ניתן להראות בעליל שאין זה המקרה, ניתן להניח שלמשקיע השפעה מהותית, במושקע

אם  אלא, ניתן להניח שלמשקיע אין השפעה מהותית, מכוח ההצבעה במושקע 21%-פחות מ, המשקיע מחזיק

 .כן ניתן להראות בעליל השפעה כזאת

אחוז האחזקה מהווה )מ "מצבת האחזקות של חברת אסף בע 2119בדצמבר  7בהתאם לשאלה עד ליום 

 (:בהיעדר נתונים אחרים הן את הזכאות לחלק בדיבידנד והן את שיעור הזכאות בזכויות הצבעה

 

 

 

 7% 

 

 

 

ולפיכך החזקה  21%-שיעור האחזקה בפועל יורד מ, 2119בדצמבר  7עד ליום , לתקן 7בהתאם לסעיף , כלומר

בין אם האופציות ניתנות למימוש או )היא כי לחברת אסף אין השפעה מהותית על חברת גל עד למועד זה 

 (.שאינן ניתנות למימוש באופן מיידי

 :היא כדלקמן, מצבת האחזקות של חברת אסף 2119בדצמבר  7החל מיום 

 

 

 

 

 

 

 מ"גל בע

 מ"ברק בע

 מ"אסף בע

71% 

 מ"אסף בע

 מ"ברק בע

 מ"גל בע

71% 

7% 

00% 
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. של חברת גל( זכויות הצבעה)מהון המניות  22%-ב 2100בדצמבר  7הקבוצה בסך הכול מחזיקה החל מיום 

בהתאם , אי לכך. 00% –( חברת ברק)באמצעות חברת בת , ובעקיפין 7% –באופן ישיר , באמצעות חברת אסף

 .החזקה היא כי קיימת השפעה מהותית, לתקן 7לסעיף 

בהתאם , יימות אופציות במחזור אשר יש לבחון את השלכתן על החזקה כאמורלחברת גל ק, יחד עם זאת

 .לתקן 7לסעיף 

כאשר ' לדוג)לתקן נקבע כי כאשר יש להתחשב בקיומן של זכויות הצבעה פוטנציאליות  7בהתאם לסעיף 

( יםאו שיש לה אופציות רכש על מניות או מכשירי חוב המיר, הישות היא בעלים של כתבי אופציה למניה

הן של המשקיע , השפעתן של זכויות הצבעה פוטנציאליות.  כאשר הן ניתנות למימוש או המרה באופן מיידי

כאשר מעריכים אם לישות השפעה ( המרה מיידי/ ניתן למימוש )יילקחו בחשבון במקרה כאמור ', והן של צד ג

כויות הצבעה פוטנציאליות לתקן נקבע כי כאשר מעריכים האם ז 9בהתאם לסעיף , לעומת זאת. מהותית

חוזים קשורים , הסדרים שונים' לדוג)תורמות להשפעה מהותית יש להביא בחשבון את כל העובדות והנסיבות 

 .למעט כוונת הנהלה והיכולות הפיננסיות לממש או להמיר, (ב"וכיוצ

 'חלופה א – 9119בדצמבר  2-החל מ

 7-הרי שחל ב, 2101ביוני  41ש באופן מיידי עד ליום היות והאופציות אינן ניתנות למימו', תחת חלופה א

 .החזקה היא כי לחברת אסף השפעה מהותית של חברת גל 2101ביוני  41ועד ליום  2119בדצמבר 

מניות מונפקות בפועל  011,111מניות ולחברת גל יש  11,111-מימוש את האופציות ל' צד ג 2101ביוני  41-ב

 :של חברת אסף משתנה כתוצאה מכך למצב הבאמצבת האחזקות .  החל ממועד זה

 

 

 

 

 

 

 

שיעור החזקה של חברת אסף והחברות הבנות שלה בחברת גל עומד על , 2101ביוני  41החל מיום , כלומר

חזקה שאין לחברת אסף השפעה מהותית , 7לפיכך לפי סעיף . מזכויות ההצבעה 21%-כלומר פחות מ, 00.77%

 .של חברת גל

 

 

 מ"אסף בע

 מ"ברק בע

 מ"גל בע

71% 

1.44% 

9.44% 
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 'חלופה ב – 9119בדצמבר  2-מהחל 

הכללת זכויות הצבעה , לפיכך. 2101ביוני  41האופציות ניתנות למימוש באופן מיידי עד ליום ', תחת חלופה ב

כפי שחושב לעיל ) 21%-פוטנציאליות שינבעו מהמרה אפשרית של אותן אופציות יובילו לשיעור הצבעה נמוך מ

החזקה היא כי לחברת אסף אין השפעה מהותית על  2101ביוני  41עד ליום , לפיכך(. 00.77% -'בחלופה א

 .חברת גל

החל ממועד זה שיעור . האופציות פוקעות ואיתן פוקעות זכויות ההצבעה הפוטנציאליות 2101ביוני  41-ב

היות ולא קיימות זכויות הצבעה . 22%זכויות ההצבעה של חברת אסף והחברות הבנות שלה עומד על 

 .קיימת לחברת אסף השפעה מהותית על חברת גל 9111ביוני  31החזקה היא כי החל מיום , פוטנציאליות
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 מועצת רואי חשבון - (IAS 28) 59שאלה מספר 

: להלן)מ "בע" ברוש"מהון המניות של חברת  41%מ שהינה חברה ציבורית מחזיקה "בע" אודם"חברת 

כל זיקה או קשר לבעלי המניות האחרים בחברה  "אודם"אין לחברת . שהינה חברה פרטית"( החברה הכלולה"

 .הכלולה

 

 :40.02.2101להלן תמצית מאזן החברה הכלולה ליום 

 ח"אלפי ש 
  

 11,111 כ נכסים"סה
  

 1,111 תאגידים בנקאייםהתחייבויות ל

 0,111 *הלוואות בעלים 

 111 הון עצמי
  

 11,111 כ התחייבויות והון"סה       
 

לשנה אשר תשולם רק אם החברה תשיג בשנה השוטפת רווח תפעולי  7%נושאות ריבית של ההלוואות  *

 .הריבית אינה מצטברת משנה לשנה. ח"אלפי ש 711של מעל 

 .הלוואות הבעלים שוות בזכויותיהן המשפטיות. 71%בהלוואות הבעלים הינו " אדום"חלקה של 

 .אזנילפי שיטת השווי המ" ברוש"כוללת את ההשקעה ב" אודם"

לא חל כל שינוי בהון ובהלוואות , פרט לכך. ח"אלפי ש 0,111הפסד נקי של " ברוש"צפוי ל 2100בשנת 

 ".ברוש"הבעלים של 

 :נדרש

שאותו יהיה , 2100לשנת " ברוש"בהפסד של  ,על בסיס השווי המאזני" אודם"לחשב מה יהיה חלקה של 

 ?2100לכלול בדוחות הכספיים שלה לשנת " אודם"על 

 !קו תשובתכםנמ
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 59 פתרון שאלה מספר

מ עד לאיפוס ערך ההשקעה בחברה זו "מההפסד של חברת ברוש בע 41%-מ תכיר תחילה ב"חברת אודם בע

טיפול . מ"מ בהון העצמי של חברת ברוש בע"דהיינו חלקה של חברת אודם בע, המייצג את שוויה המאזני

מ העניקה לחברת ברוש "אולם חברת אודם בע. בון מוגבלחשבונאי זה מתבסס על היות חברת ברוש חברה בער

 . מ"מכלל הלוואות הבעלים שהוענקו לחברת ברוש בע 71%מ הלוואות בעלים בשיעור של "בע

כשעור חלקה בהלוואות  71%יהיה בשיעור של , מ בעודף ההפסדים כדלעיל"חלקה של חברת אודם בע

 .הבעלים

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

 
חלק אודם 

 מ"בע

חלק בעלי 
מניות 
  אחרים

 הכל-סך 51% 31% 
    

 111 411 011 40.02.01-הון עצמי ב

 (0,111) (411) (411) 2100הפסד נקי בשנת 
    

 (111) (411) (011) 40.02.00-גרעון בהון ב

 

 (ח"באלפי ש) מ"הלוואות בעלים של חברת ברוש בע

 
חלק אודם 

 מ"בע

חלק בעלי 
 מניות
  אחרים

 הכל-סך 41% 61% 
    

 0,111 0,711 2,411 40.02.01-הלוואות בעלים ב

 (111) (411) (011) 40.02.00 -גרעון בהון ב
    

 0,111 0,011 2,111 40.02.00-הלוואות בעלים ב

 

 (ח"באלפי ש) מ"מ בהפסד של חברת ברוש בע"חלקה של חברת אודם בע

  
 411 41% -נזקף כנגד ההשקעה בהון 

 011 71% -נזקף כנגד הלוואות בעלים 
  

 011 
 

 השקעות בחברות כלולות - 92תקן חשבונאות בינלאומי 

אם חלקה של הישות בהפסדים של חברה כלולה או בהפסדים של עסקה משותפת שווה או עולה על  .47

הזכויות . נוספים הישות מפסיקה להכיר בחלקה בהפסדים, זכויותיה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת
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בחברה כלולה או בעסקה המשותפת מהוות את הערך בספרים של ההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה 

מהוות חלק מההשקעה , במהות, המשותפת לפי שיטת השווי המאזני ביחד עם זכויות כלשהן לזמן ארוך אשר

ל מניות בכורה וחייבים לזמן פריטים אלה יכולים לכלו. נטו של הישות בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת

ספקים או חייבים לזמן ארוך כלשהם שבגינם קיים , אבל אינם כוללים לקוחות, ארוך או הלוואות לזמן ארוך

הפסדים המוכרים לפי שיטת השווי המאזני מעבר . כמו הלוואות מובטחות, נכס המשועבד כבטוחה הולמת

ם אחרים של הזכויות של הישות בחברה כלולה או להשקעתה של הישות במניות רגילות מיוחסים לרכיבי

 (.קדימות בפירוק, במילים אחרות)בעסקה משותפת בסדר הפוך לבכירותם 

 

 :גם ראה

 רשות ניירות ערך

 .בנושא יישום שיטת השווי המאזני - 2-00החלטת אכיפה חשבונאית 
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 (IAS 31) 61 שאלה מספר

לבין כל ' ביו חברה א. החל מיום הקמתה של האחרונה' ות של חברה במהון המני 41%-מחזיקה ב' חברה א

הסכם המסדיר ביניהם את השליטה ' נחתם ביום הקמתה של חברה ב' בעלי המניות האחרים של חברה ב

תקן חשבונאות בינלאומי מספר ההסכם עומד בהגדרה של הסכם לשליטה משותפת לפי . 'המשותפת בחברה ב

 ".משותפותזכויות בעסקאות " -40

 

 :נדרש

לפי שיטת השווי המאזני או לפי שיטת האיחוד ', שוקלת כיצד להציג את השקעתה בחברה ב' חברה א .א

יש להתייחס . לשקול בעת שהיא מקבלת את החלטתה' יש לפרט מהם השיקולים שעל חברה א. היחסי

 .גם לשיקולים הקשורים לאופן ההצגה וגם לשיקולים הקשורים למדידה

נניח כי בין ', מיישמת את שיטת האיחוד היחסי לגבי השקעתה בחברה ב' שחברה א תחת ההנחה .ב

מצביעה על חוב  40.02.2119שיתרתו ליום ( זכות שוטף/ חשבון חובה)ז "יש חו' לבין חברה ב' חברה א

יש להניח כי לבעלי המניות האחרים של , בנוסף. 'כלפי חברה א' שיש לחברה ב₪  0,111בסכום של 

ז בדוחות הכספיים "כיצד תוצג יתרת החו, לאור האמור לעיל. ז כלשהן עימה"אין יתרות חו' חברה ב

יש ללוות את הפתרון בהסבר מילולי ? לפי שיטת האיחוד היחסי' בהם מאוחדת חברה ב' של חברה א

 .קצר
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 61 פתרון שאלה מספר

איחוד יחסי לעומת הצגה בשורה )ת ההצגה במסגרת הפתרון יש להתייחס באופן כללי להבדל בין שיטו .א

 :עשויים להיות הבדלי מדידה בין השיטות בנושאים הבאים, כמו כן(. אחת במאזן ובדוח רווח והפסד

 ניתן להוון לנכסים כשירים במידה ומאוחדים באיחוד יחסי ולא ניתן להוון  -היוון עלויות אשראי

 .להשקעה בשיטת השווי המאזני

 איחוד יחסי גם במצבים של גירעון בהון לעומת איפוס ההשקעה בשיטת  המשך -גירעון בהון

 (.באם קיימות, עד גובה ההתחייבויות או ערבויות)השווי המאזני 

  (.אזכור מספיק)ירידת ערך נכסים 

  (.אזכור יזכה בניקוד בונוס)גידור חשבונאות 

 :ז תהיה כדלקמן"הצגת החו .ב

 איחוד יחסימאוחד ב פקודות נוספות 'חברה ב 'חברה א 

 411 - 411 - מזומן

 411 (411) - 0,111 חייבים

 - 411 (411) - זכאים

 (0,111) - - (0,111) הון עצמי

 ===== ===== ===== ===== 
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 נהליהמכללה למ - (IAS 32) 61 שאלה מספר

בורסה לניירות ערך בתל חברה ציבורית שמניותיה נסחרות ב, ("חברת סופו": להלן)מ "חברת סופו פיננסים בע

ממניות  21%המחזיקה ב , "(חברת הנדריקס: "להלן)מ "לחברת הנדריקס פרויקטים בע בחינםהעניקה , אביב

לפיה רשאית חברת הנדריקס לחייב את חברת סופו לרכוש ממנה את (  PUT)אופציית מכר , חברת סופו

 .זומןבמ₪ מליון  11המניות המוחזקות תמורת מחיר מימוש בסכום של 

על , ויתברר כי חברת סופו תהיה מנועה, במידה וחברת הנדריקס תממש את זכותה, בהסכם האופציה נקבע כי

תהיה חברת סופו מחויבת למצוא רוכש אחר למניות המוחזקות במחיר זהה , מלרכוש את מניותיה, פי דין

היא תהיה מחויבת , מורבמידה וחברת סופו לא תמצא רוכש כא. למחיר המימוש שנקבע בהסכם האופציות

 .לשלם לחברת הנדריקס פיצוי מוסכם בסכום השווה למחיר המימוש

כדיבידנד , בהסכם האופציה לא הוטלה כל מגבלה על חברת סופו באשר לחלוקת רווחיה הראויים לחלוקה

 .לבעלי מניותיה

קבית עם הוראות תקן עמדה זו ע, לטענתה. חברת סופו לא נתנה ביטוי בדוחותיה הכספיים להסכם האופציות

 :מהטעמים שלהלן, וזאת"( IAS32: "להלן" )הצגה: מכשירים פיננסיים", 42חשבונאות בינלאומי מספר 

לבעלי המניות ומשכך " חלוקה"רכישה עצמית של מניות הינה בגדר , 0999 -ט"התשנ, על פי חוק החברות .0

, ו רווח מצטבר בשנתיים האחרונותהיא מחייבת עמידה בהוראות חוק החברות באשר לעודפים חיוביים א

היא הרי רשאית לחלקם כדיבידנד ובכך למנוע , לחברת סופו לא נצברו רווחים כלל ואף אם יצברו. כגבוה

אינה "שמימוש האופציה מותנה באירוע שהתממשותו , מכאן. למעשה את האפשרות לבצע חלוקה נוספת

 .IAS 32 -ל 21י סעיף "עפ, "מציאותית

היא מחויבת למצוא רוכש אחר אשר , במידה והחברה לא תרכוש את המניות, אופציהבהתאם להסכם ה .2

מחיר המימוש של האופציה היה נמוך באופן ניכר , לאור העובדה שלכל אורך חיי האופציה. יכנס בנעליה

 ,מניותיכולה הייתה חברת סופו בקלות למצוא רוכש אשר ירכוש במקומה את ה, משווי השוק של המניות

 .לצורך סילוק מחויבותה בהתאם להסכם האופציהלהימנע ממסירת מזומן ובכך 

 

 :נדרש

 ?שחברה כותבת על מניותיה( PUT)באופציות מכר  IAS32מהו הטיפול החשבונאי הנאות לפי  .0

ולקבוע מהו המצב המתאים לאופציה שכתבה  IAS 32המצבים אליהם מתייחס  לכליש להתייחס 

 .חברת סופו

יש ? ה של חברת סופו שעל בסיסן לא נתנה ביטוי לאופציה בדוחות הכספייםהאם יש ממש בטענותי .2

 .לכל אחד משני הטעמים שהציגה חברת סופו בנפרדלהתייחס 
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 61 פתרון שאלה מספר

 1נדרש 

לגבי  IAS 32של ( IE)יש לסקור את הטיפול החשבונאי כפי שהוא משתקף מנספח הדוגמאות להמחשה 

 .אופציית מכר על מניות שנכתבה: 7דוגמא  -מכירים הוניים של ישות הטיפול החשבונאי בחוזים על

יש להתייחס לשלושת המצבים האפשריים בדוגמא ולזהות את האופציה של חברת סופו כאופציה של סילוק 

 .ברוטו במניות

 [.(ii()ב) -ו( א) 07( = ii( )ד)00סעיפים ]יש להתייחס לעובדה שהאופציה הינה בתנאים קבועים , בנוסף

 

 9נדרש 

או נכס )קובע כי כאש לישות לא קיימת זכות בלתי מותנית להימנע ממסירת מזומן  IAS 32של  0סעיף  .0

מגבלה על יכולת . המחויבות מקיימת את הגדרת התחייבות פיננסית, לסילוק מחויבות חוזית( פיננסי אחר

או את הזכות החוזית של  אינה שוללת את המחויבות החוזית של הישות, הישות למלא מחויבות חוזית

אף מונה מספר מגבלות כאמור אשר אינן שוללות את המחויבות  09סעיף . המחזיק על פי תנאי המכשיר

. כדוגמת היעדר נגישות למטבע זר או צורך בהשגת אישור לתשלום מרשות פיקוח, החוזית של הישות

חברת סופו במבחני החלוקה של  מכאן עולה כי מגבלה חוקית על מימוש אופציית המכר עקב אי עמידת

 .חוק החברות אינה שוללת את קיומה של המחויבות החוזית המהווה התחייבות פיננסית

 

 21סעיף ' ר" )שאינו מציאותי"מצמצם את הגדרת אירוע  IAS 32להנחיות היישום של  27סעיף א, כמו כן

( highly abnormal)לא מציאותי  ,הוא נדיר מאוד"וקובע כי אירוע יחשב כלא מציאותי אם ( IAS 32של 

 .הנימוק של חברת סופו הוא חלש ביותר, תחת הגדרה זו". ומאוד לא סביר שיתרחש

 

אינה מהווה זכות , מציאת רוכש חיצוני אשר ירכוש את המניות המוחזקות חלף רכישתן על ידי החברה .2

שכן הינה תלויה , מןבלתי מותנית של חברת סופו להימנע מרכישה עצמית של מניותיה תמורת מזו

 .בגורמים שונים אשר אינן בשליטתה המלאה והבלעדית

 

או נכס )עשוי ליצור מחויבות להעברת מזומן , קובע כי מכשיר פיננסי IAS 32של ( א)21סעיף , בנוסף

או )מקום בו הישות יכולה להימנע ממסירת מזומן , לדוגמא, באופן עקיף באמצעות תנאיו, (פיננסי אחר

המחויבות למצוא רוכש , במקרה זה . לא פיננסית, רק באמצעות כניסה למחויבות אחרת( סי אחרנכס פיננ

 .האופציה יוצרת התחייבות פיננסית, חילופי במחיר זהה להסכם האופציה נופלת לתחולת הסעיף ולכן
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 נהליהמכללה למ - (IAS 32) 69 שאלה מספר

או בעלת תוספת מימוש משתנה הינה /ה של מניות והסבר מדוע אופציה להמרה המקנה זכות למספר משתנ

 .מבחינה חשבונאית התחייבות ולא הון

 

 .יש ללוות את ההסבר בדוגמא מספרית
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 69 פתרון שאלה מספר

 

 :רקע

מסולק חוזה אשר יסולק או עשוי להיות , הצגה: מכשירים פיננסיים,  42' על פי תקן חשבונאות בינלאומי מס

אשר יסולק או עשוי להיות מסולק שלא בדרך של החלפת , במכשיריה ההוניים של הישות והוא מכשיר נגזר

הינו , קבוע של מזומן או נכס פיננסי אחר בתמורה למספר קבוע של מכשיריה ההוניים של הישות סכום

 .התחייבות פיננסית

לת תוספת מימוש משתנה תחשב התחייבות או בע/לפיכך אופציה המקנה זכות למספר משתנה של מניות ו

 .פיננסית על אף שתסולק במכשיריה ההוניים של הישות

 

 :פתרון

ל נעוצה בבחינת מכשירים המסולקים במכשירים הוניים על פי סיכוני הבעלות "הסיבה לטיפול החשבונאי הנ

כל הסיכונים וכן , מןכאשר אופציה הינה למספר קבוע של מניות תמורת סכום קבוע של מזו. הגלומים בהם

ות מהשינויים בשווי החברה המנפיקה מיום ההנפקה עד יום המימוש חלים על המחזיק /התשואות הנובעים

אופציה אשר מספר המניות שתופקנה בעקבות מימושה משתנה , לעומת זאת. באופציה בדומה לבעל מניות

או הנובעות /תשואות הנובעים ואו ה/מעבירה למעשה חלק מהסיכונים ו, או תוספת המימוש משתנה/ו

מהשינויים בשווי החברה המנפיקה לחברה עצמה ולכן הסיכונים והתשואות חלים על פי המחזיק באופציה 

 .אופציה כזאת נחשבת התחייבות פיננסית, לפיכך. פחותים מאלו החלים על בעל המניות
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 נהליהמכללה למ - (IAS 32) 63 שאלה מספר

שהינה חברה אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך , מ"הנפיקה חברת הגאונים בע 2101אר בינו 0ביום 

מ "לפיה מחויבת חברת הגאונים בע, (האופציה -להלן( )PUT)מ אופציית מכר "לחברת המוגנים בע, בתל אביב

כפי שנקבע , מניות של עצמה תמורת מזומן 011,111, 2100בדצמבר  40מ ביום "לרכוש מחברת המוגנים בע

 .בתנאי כתב האופציה

 .משווי המניות 0%סכום המהווה , ₪ 011,111האופציה הונפקה תמורת 

הועלו הטענות הבאות בדבר  2101מ לרבעון הראשון "במהלך הכנת הדוחות הכספיים של חברת הגאונים בע

 :הטיפול החשבונאי בכתב האופציה

ולכן יש להציג , הרי שמדובר במכשיר הוני, מניות החברהחשב החברה טען כי מכיוון שהאופציה היא לרכישת 

 .את כל סכום שהתקבל עבודה במסגרת ההון העצמי של החברה

, י החשב אינו משקף את המציאות הכלכלית"ל הכספים של החברה טען כי הטיפול החשבונאי המוצג ע"סמנכ

כל התקבול צריך להירשם , לאור האמור. זאת מכיוון שהאופציה יוצרת מחויבות לחברה לשלם מזומן

 .כהתחייבות ואף לצבור ריבית עד ליום המימוש

מנהל הסיכונים של החברה טען כי מדובר במכשיר פיננסי נגזר ולכן יש למדוד אותו בשווי הוגן דרך רווח 

 . והפסד לאורך כל חיי האופציה

 

 :נדרש

 .אינה נכונה או חלקית, ה נכונהוהסבר לגבי כל אחת מהן האם הטענ, דון בטענות של כל אחד מהצדדים .0

 .מ"קבע מהו הטיפול החשבונאי הנאות באופציית מחר בדוחות הכספיים של חברת הגאונים בע .2

 

 . יש לנמק את התשובה
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 63 פרשאלה מספתרון 

 :קובע כי 07בסעיף ( התקן -להלן) 42' תקן חשבונאות בינלאומי מס

כדי לקבוע אם מכשיר פיננסי הוא מכשיר הוני ולא התחייבות  00 כאשר מנפיק מיישם את ההגדרות הסעיף"

לציין את : נדרש)מתקיימים , להלן( ב)-ו( א), אם ורק אם שני התנאים, המכשיר הוא מכשיר הוני, פיננסית

 (:בלבד Ii. ב 07סעיף 

 :המכשיר איינו כולל מחויבות חוזית .א

i. או, למסור לישות אחרת מזומן או כל נכס פיננסי אחר 

ii. החליף נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות עם ישות אחרת בתנאים פוטנציאלים נחותים ל

 .למנפק

 :הוא, אם המכשיר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשיריה ההוניים של הישות .ב

i. שאינו כולל מחויבות חוזית של המנפיק למסור מספר משתנה של מכשירים , מכשיר לא נגזר

 או, הוניים

ii. י החלפת סכום קבוע של מזומן או נכס פיננסי אחר בתמורה למספר קבוע "סולק רק ענגזר אשר י

המכשירים ההוניים של המנפיק אינם כוללים , לצורך כך. של מכשירים הוניים של המנפיק

אשר הם כשלעצמם חוזים לקבלה עתידית או מסירה עתידית של מכשירים הוניים של , מכשירים

 ."המנפיק

י הישות "אופציית מכר שהונפקה ע, לנספח הדוגמאות לתקן 24-40שבסעיפים  7' וגמא מסבהתאם לד, כמו כן

( מ"חברת הגאונים בע)מכיוון שהישות , עם זאת. מהווה מכשיר הוני, ואשר מסולקת בברוטו, על מניותיה

כישת כנגד ר( 2100בדצמבר  40)בתאריך עתידי ( מ"חברת המוגנים בע)התחייבה לשלם מזומן ללישות אחרת 

ההתחייבות תוכר . עליה להכיר ביום כתיבת האופציה בהתחייבות נגד קיטון בהון, (מניות)מכשיריה ההוניים 

 .לפי ערכה הנוכחי ותטופל לפי שיטת הריבית עד למימושה

מדובר במכשיר הוני ולכן יש להציג את כל סכום שהתקבל עבודה "... חשב החברה הטוען כי , לאור האמור

כיוון שבנוסף להכרה בסכום שהתקבל יש ליצור , צודק באופן חלקי בלבד" העצמי של החברהבמסגרת ההון 

 .גם התחייבות בספרים

כל התקבול צריך , לאור האמור. האופציה יוצרת מחויבות לחברה לשלם מזומן"...ל הכספים הטוען כי "סמנכ

דהיינו למרות , ופן חלקי בלבדגם הוא צודק בא" להירשם כהתחייבות ואף לצבור ריבית עד ליום המימוש

 .שהאופציה יוצרת התחייבות בספרים היא מהווה מכשיר הוני כהגדרתו בתקן

מדובר במכשיר פיננסי נגזר ולכן יש למדוד אותו בשווי הוגן דרך רווח והפסד "...מנהל הסיכונים הטוען כי 

 . ומדת בהגדרה של מכשיר הוניטועה וזאת מכיוון שאופציית המכר אשר הונפקה ע" לאורך כל חיי האופציה
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 נהליהמכללה למ - (IAS 32) 64 שאלה מספר

הציע מנהל הכספים של החברה מספר סוגיות "( החברה" -להלן )' במהלך ישיבת דירקטוריון של חברה א

להלן מספר טענות שהושמעו בישיבת . 2100בדצמבר  40שהתעוררו בעת הכנת הדוחות הכספיים ליום 

 :הדירקטוריון

. טען כי הנפקת אגרות חוב צמיתה תסווג בדוחותיה הכספיים של החברה במסגרת ההון 'דירקטור א .א

כי אגרת חוב צמיתה הנושאת ריבית מהווה התחייבות פיננסית למנפיק ולא  'דירקטור בלעומת זאת טען 

 . תסווג במסגרת ההון

ת סבירות גבוהה ביותר כי חברה כאשר קיימ' טען כי חתימת החברה על כתב ערבות לחברה ב 'דירקטור ג .ב

כי ערבות אינה עונה כלל  'דירקטור דלעומת זאת טען , תעמוד בהתחייבויותיה מהווה נכס פיננסי' ב

 . מיותר לציין כי אין כל היגיון לראות בכתב הערבות האמור כנכס פיננסי. להגדרת נכס או התחייבות

ה עתידית לרכישת מניות החברה המסולקת במזומן טען כי ניתן לקזז בין רווח שנוצר מעסק 'דירקטור ה .ג

לבין הפסד שנוצר מרכישת אופציה לרכישת מניות החברה המסולקת במניות כיוון שמדובר בשתי 

כי הקיזוז אפשרי רק אם קיימת זכות  'דירקטור ולעומת זאת טען . עסקאות שבוצעו מול אותו גורם

 .חוקית שניתנת לאכיפה לקיזוז הסכומים שהוכרו

 

 :נדרש

 . דון בכל אחת מהטענות הדירקטורים בהרחבה וקבע איזו טענה נכונה
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 64 פרשאלה מספתרון 

 'ודירקטור ב' דירקטור א -' נדרש א

 . מהותו של מכשיר פיננסי ולא צורתו המשפטית היא שקובעת את סיווגו במאזן הישות

מכשירים פיננסיים מסוימים . אך לא תמיד, קיים מתאם בין מהות לבין צורה משפטית, בדרך כלל, אמנם

ומכשירים פיננסיים אחרים עשויים לשלב , אך במהותם הם התחייבויות, לובשים צורה משפטית של הון עצמי

 .ומאפיינים המיוחסים להתחייבויות פיננסיות, מאפיינים המיוחסים למכשירים הוניים

מקנה באופן רגיל למחזיק את הזכות החוזית , קבהנחה שנושאת ריבית שו, אגרת חוב צמיתה, במקרה דנן

ללא זכות לקבל החזר של הקרן או עם , לקבל תשלומי ריבית במועדים קבועים המתמשכים לעתיד לא מוגדר

לפיכך , הזכות לקבל החזר של הקרן תנאים הגורמים להחזר להיות מאוד בלתי סביר או מאוד רחוק בעתיד

 .מדובר בהתחייבות

 

 .צמיתה אינה נושאת ריבית כלל מדובר במכשיר הוניאם אגרת החוב ה

אם אגרת החוב הצמיתה נושאת ריבית הנמוכה מריבית השוק מדובר במכשיר פיננסי מורכב שבחלקו הוא 

המחייב אותה לבצע תשלומים שנתיים , ישות עשויה להנפיק מכשיר פיננסי, לדוגמה. הוני ובחלקו התחייבות

 7%-בהנחה ש.  ח"ש 0,111אשר מיוחס לסכום קרן נקוב של  7%נקוב על  השווים לשיעור ריבית, לצמיתות

המנפיק נוטל מחויבות חוזית לבצע זרם של תשלומי ריבית , הוא שיעור ריבית השוק למכשיר במועד הנפקתו

למחזיק ולמנפיק של המכשיר יש . ח בעת ההכרה לראשונה"ש 0,111הוא ( ערך נוכחי)עתידיים ששוויים ההוגן 

 .בהתאמה, יננסי והתחייבות פיננסיתנכס פ

 

 'ודירקטור ד' דירקטור ג –' נדרש ב

המכשיר הפיננסי זהו כל חוזה היוצר הן נכס פיננסי אצל ישות " 42לתקן בינלאומי מספר  00בהתאם לסעיף 

 .אצל ישות אחרת, אחת והתחייבות פיננסית

, ור לישות אחרת מזומן או נכס פיננסי אחרהתחייבות פיננסית הינה כל התחייבות שהיא מחויבות חוזיות למס

 .התחייבויות פיננסיות עם ישות אחרת בתנאים פוטנציאליים נחותים יותר/או להחליף נכסים

 

היכולת לממש זכות חוזית או הדרישה למלא אחר מחוייבות : "42לתקן בינלאומי מספר  7בהתאם לנספח א 

 :לדוגמא. אירוע עתידיחוזית עשויה להיות מוחלטת או מותנית בהתרחשות 

ומחויבות חוזית מקבילה של הערב לשלם , ערבות פיננסית היא זכות חוזית של המלווה לקבל מזומן מהערב

הזכות החוזית והמחויבות החוזית קיימות כתוצאה מעסקה בעבר . אם הלווה אינו עומד במחויבותו, למלווה

מלווה לממש את זכותו והן הדרישה מהערב לעמוד למרות שהן יכולתו של ה, (קבלת הערבות)או אירוע בעבר 

זכות מותנית ומחויבות מותנית מקיימות את . במחויבותו מותנות בכך שהלווה לא יעמוד במחויבותו בעתיד

למרות שנכסים והתחייבויות כאלה אינם מוכרים תמיד , ההגדרה של נכס פיננסי והתחייבות פיננסית

 ..."בדוחות הכספיים
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 ' סעיף א

לתקן  07 -ו  00לסעיפים פרסם המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות תיקון  2119בחודש אוקטובר 

אופציות או , התיקון קובע כי זכויות"(. התיקון" -להלן )הצגה : בדבר מכשירים פיננסים 42חשבונאות מספר 

יסווגו , תמורת סכום קבוע במטבע כלשהו, הוניים של החברה כתבי אופציה לרכישת מספר קבוע של מכשירים

לכל ( pro-rata)האופציות או כתבי האופציה באופן יחסי , כמכשירים הוניים אם החברה מציעה את הזכויות

התיקון מיושם למפרע החל מהדוחות . המחזיקים הקיימים באותו סוג של מכשיריה ההוניים שאינם נגזרים

 .2101, בפברואר 0נתיות המתחילות ביום הכספיים לתקופות ש

 

 :נדרש

מהו אמצעי גיוס ההון אליו מתייחס התיקון וכיצד משפיע התיקון על הטיפול החשבונאי במכשירים פיננסים 

 .אשר נוצרים בעקבות גיוס ההון

 

 ' סעיף ב

 .ח"ש 011,111 -ח ערך נקוב מניות רגילות בתמורה ל"ש 011,111' הנפיקה חברה א 0.2.2102ביום 

ח בעלי המניות "ש 711,111לא יעלה על  2104 - 2102בהתאם לתנאי המניות במידה והרווח המצטבר לשנים 

 .יהיו זכאים לפדות את המניות בתמורה למזומן

 

 :נדרש

בהנחה כי הרווח לשנת  40.02.2102באיזה סעיף יוצג המכשיר הפיננסי בדוח על המצב הכספי ליום  .1

התוצאות העסקיות יצביעו על רווח של  2104ח והחברה צופה כי בשנת "ש 011,111-הסתכם ב 2102

 .ח"ש 711,111

 
ח ולחברה נתונים מהימנים "ש 1,111,111-הסתכם ל 2102האם תשתנה תשובתך במידה והרווח לשנת  .9

 ?יוכפל 2104המצביעים על כך כי הרווח בשנת 
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 65 פתרון שאלה מספר

הנפקת זכויות מהווה אמצעי                           . ת זכויות כמכשיר הוני או כהתחייבות פיננסיתהתיקון דן בסיווג הנפק       .א

     באופן יחסי לכל הבעלים הקיימים של סוג מסוים של , שבמסגרתו הישות מנפיקה זכות, לגיוס הון      

 .לרכוש מספר קבוע של מניות או אופציות נוספות הון      

, או עשוי להיות מסולק, חוזה אשר יסולק, IAS 42-שב" התחייבות פיננסית" בהתאם להגדרת

שלא , או עשוי להיות מסולק, אשר יסולק, ואשר הנו מכשיר נגזר, במכשיריה ההוניים של הישות

בדרך של החלפת סכום קבוע של מזומן או נכס פיננסי אחר בתמורה למספר קבוע של מכשיריה 

 .התחייבות פיננסיתמהווה , ההוניים של הישות

". סכום קבוע"-אינו נחשב כ, "(מטבע חוץ)"סכום במטבע שאינו מטבע הפעילות של הישות , לעניין זה

הינה , אשר מחיר המימוש שלה נקוב במטבע חוץ, אופציה לרכישת מניות הישות, לדוגמא, בהתאם

 .יים של הישותמכשירים הונ שלאף אם היא ניתנת למימוש למספר קבוע , התחייבות פיננסית
 

אשר מחיר המימוש , שהונפקה במסגרת הנפקת זכויות, אופציה לרכישת מניות הישות, לפני התיקון

אף אם היא ניתנת למימוש למספר קבוע של , סווגה כהתחייבות פיננסית, שלה נקוב במטבע חוץ

גן דרך רווח היא נמדדת בשווי הו, מכיוון שאופציה כזו מהווה נגזר. מכשירים הוניים של הישות

. אופציות כאמור יסווגו כמכשיר הוני אשר ימדדו בעלותן ביום ההנפקה, בעקבות התיקון. והפסד

 .שינויים בשווי ההוגן של מכשיר הוני לא מוכרים בדוחות הכספיים
 

, 42לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  21סעיף , יש לנתח את המקרה לפי הוראות סילוק מותנה .ב

על פי הסעיף כאשר מדובר במכשיר פיננסי אשר דורש מהחברה למסור . הצגה:םמכשירים פיננסי

מדובר בהתחייבות פיננסית , כגון רווח נקי, מזומן בהתרחש אירועים לא ודאיים שאינם בשליטתה

מדובר באירוע שאינו , במקרה הראשון. אלא אם כן מדובר בהתרחשות של אירוע שאינו מציאותי

במקרה השני צריך לקרות . ה ולכן עונה להגדרה של התחייבות פיננסיתודאי ואינו בשליטת החבר

ח במצטבר ועל כן המכשיר לא יוצג "ש 711,111משהו לא מציאותי כדי שהחברה לא תרוויח 

 :21סעיף / AS32להלן ציטוט סעיף . כהתחייבות פיננסית אלא כמכשיר הוני
 

או לחלופין לסלק אותו בדרך , ס פיננסי אחרמכשיר פיננסי עשוי לדרוש מהישות למסור מזומן או נכ"

התרחשות של אירועים -במקרה של התרחשות או אי,כזו שהמכשיר יהווה התחייבות פיננסית

שהם מעבר לשליטה הן של המנפיק והן , (ודאיות-או בעת התבהרות נסיבות לא)ודאיים -עתידיים לא

או , שיעור ריבית או דרישות מס, צרכןמדד מחירים ל, כגון שינוי במדד מניות, של המחזיק במכשיר

למנפיק של מכשיר מסוג . רווח נקי שלו או יחס החוב להון העצמי שלו, הכנסות עתידיות של המנפיק

או לחלופין לסלק , (מותנית להימנע ממסירת מזומן או נכס פיננסי אחר-זה לא מוקנית הזכות הבלתי

, זוהי התחייבות פיננסית של המנפיק, לפיכך) .אותו בדרך כזו שהמכשיר יהווה התחייבות פיננסית

אשר עשוי לדרוש סילוק במזומן או בנכס , אלא אם התממשות החלק של הוראת הסילוק המותנה

אינה ( או לחלופין לסלק אותו בדרך כזו שהמכשיר יהווה התחייבות פיננסית/פיננסי אחר 

 ".מציאותית
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 (IAS 32) 66 שאלה מספר

( equity) מכשיר הוני, (liability) בהתחייבות פיננסיתיש לקבוע האם מדובר , יקהלהלן מקרים של חברה מנפ

 (:Compound financial instruments)או מכשיר מורכב 

 

המניות אינן ניתנות לפדיון ונושאות דיבידנד . ערך נקוב₪  0מניות בכורה  011,111חברה הנפיקה  .0

נקבע כי תשלום , כמו כן. החלטת החברה פ"תשלום הדיבידנד יתבצע ע. 7%נצבר בשיעור של 

 .הדיבידנד יחולק ראשית לבעלי מניות הבכורה בטרם יחולק כל דיבידנד רגיל אחר

 

ונושאות דיבידנד ( בכל עת)לפדיון  ניתנותהמניות . ערך נקוב₪  0מניות בכורה  011,111חברה הנפיקה  .2

נקבע כי  תשלום , כמו כן. פ החלטת החברה"תשלום הדיבידנד יתבצע ע. 7%נצבר בשיעור של 

 .הדיבידנד יחולק ראשית לבעלי מניות הבכורה בטרם יחולק כל דיבידנד רגיל אחר

 

י ההסכם בין החברה "עפ. ₪ 011,111ח מניות בסך של "מ תקבולים ע"בע' קיבלה חברה א 0.0.02 -ב .4

ניות יקבע מספר המ. מניות כנגד התקבולים 0.01.00 -מ תנפיק ב"בע' אזי חברה א, למשקיעים

 .0.01.00 -בהתאם לחלוקה של סכום התקבולים במחיר המניה בבורסה ב

 

המניות נושאות דיבידנד צביר המחולק לפי החלטת .  ערך נקוב₪  0חברה הנפיקה  מניות בכורה  .0

 .החברה

 :להלן שתי הנחות אפשריות

 .פ  ערכם הנקוב"שנים ע 1המניות ייפדו בתום  .א

 .    מזומן במקרה בו הבעלות על החברה תשתנההמניות יהיו ניתנות לפדיון ב .ב

 

או בעלת תוספת מימוש /חברה הנפיקה אופציה להמרה המקנה זכות למספר משתנה של מניות ו .1

 .צמודה/משתנה

 

לפיה מחויבת החברה לרכוש ממחזיק ( PUT)חברה הנפיקה אופציית מכר  2101בינואר  0ביום  .7

כפי שנקבע בתנאי כתב , ות של עצמה תמורת מזומןמני 011,111, 2100בדצמבר  40האופציה ביום 

 .משווי המניות 0%סכום המהווה , ₪ 011,111האופציה הונפקה תמורת . האופציה

 

 :י תנאי ההנפקה "עפ. כתבי אופציות 011,111חברה הנפיקה  .4

י תשלום מזומן "י הנפקת מניות או ע"החברה תבחר האם לסלק את המחויבות כלפי המשקיעים ע .א

 (.נטו במניותסילוק )
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 .י סילוק נטו במניות"י קבלת מניות או ע"ע -המשקיע יבחר את אופן הסילוק  .ב

 

האם מחויבות זו מהווה . ₪ 211,111בסך  40.02.00לחברה נוצרה יתרת מס הכנסה לשלם נכון ליום  .7

 ?IAS 32 -התחייבות פיננסית כהגדרתה ב

 

י המחזיק ונושאות "יות ניתנות לפדיון עהמנ.  ערך נקוב₪  0מניות בכורה  011,111חברה הנפיקה  .9

, י החברה"אופן הפדיון יקבע ע. שנים 1המניות יפדו בתום .  7%דיבידנד נצבר בשיעור ריבית של 

 .פ שווי שוק"דיון  במניות עאו לחילופין פ$ 011,111במזומן  

 

סילוק המניות   .מדובר במניות בעלי חובת המרה. ערך נקוב₪  0מניות בכורה  011,111חברה הנפיקה  .01

 .יחס ההמרה יקבע לפי שווי המנייה ביום הפדיון,  י המרה למספר מניות משתנה"יתבצע ע

 

המניות נושאות דיבידנד אינו צביר . ערך נקוב₪  0מניות בכורה ניתנות לפדיון  011,111חברה הנפיקה  .00

 י החברה"יקבע עאופן הפדיון  . שנים 1יפדו המניות בתום  להחלטת המחזיקבהתאם . 7%בשיעור 

או לחילופין פדיון במספר מניות קבוע וידוע , פדיון במזומן   -ויתבצע באחת משתי הדרכים הבאות

 .זהה בערכו לפדיון במזומן –מראש 

 

מטבע פעילות .  ניתנת לפדיון במספר קבוע וידוע מראש של מניות  $011,111חברה נתנה הלוואה בסך  .02

 .החברה הינו שקל

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  אל-אורן בר: עורך                      2102חשבונאות פיננסית מתקדמת       מהדורת יולי  -הכנה לבחינת מועצה 
 

- 041 - 
 

 

 66 שאלה מספרפתרון 

 . מכשיר הוני .1

 .אין זכות פידיון -רכיב הערך נקוב 

או נכס   ממסירת מזומן עלחברה יש יכולת להימניחולק בהחלטת החברה ולכן  -רכיב הדיבידנד 

סדר עדיפות חלוקת הדיבידנד אינו רלוונטי לקביעת סיווג (.  Ias32.16 AG 25-AG 26).  פיננסי אחר

 .המכשיר

 

 . יתהתחייבות פיננס .9

 .יש זכות פדיון -רכיב הערך נקוב

 .סדר עדיפות חלוקת הדיבידנד אינו רלוונטי לקביעת סיווג המכשיר

 

 . התחייבות פיננסית .4

IAS 32 חוזה אשר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשיריה " -כ, בין היתר, מגדיר התחייבות פיננסית

מחויבת או עשויה להיות מחויבת למסור  אשר לפיו הישות, ההוניים של הישות והוא מכשיר לא נגזר

הישות מחויבת למסור מספר משתנה של , במקרה שלפנינו". מספר משתנה של מכשיריה ההוניים

 . מכשיריה ההוניים ומכאן שההתחייבות תסווג כפיננסית

 

 -להלן .0

 .מניות הבכורה מכילות מרכיב הוני ומרכיב התחייבותי גם יחד, מכשיר מורכב. א

 . לחברה יש מחויבות למסירת מזומן. שנים 1 -המניות יפדו בתום ה -וב רכיב ערך נק

שכן , ממסירת מזומן עשיקול דעתה של החברה לחלוקת הדיבידנד מאפשר לחברה להימנ -דיבידנד

 . ועל כן יסווג כמכשיר הוני, היא זו אשר תקבל את ההחלטה

 .מכיל מרכיב הוני וכן מכשיר התחייבותי, מכשיר מורכב. ב

הפדיון מותנה  -עם זאת מדובר בסילוק מותנה. ולכן זו התחייבות, קיימת זכות פדיון -ך נקוב ער

 .בהחלפת בעלות החברה

שכן מדובר באירוע שעשוי להתרחש ואף שאינו , יוצא דופן או קלוש, החלפת בעלות אינה אירוע נדיר

 יסווג - נכס פיננסי אחר ממסירת מזומן או עלמנפיק אין יכולת להימנכן -על -תלוי בחברה עצמה 

 (. IAS 32AG 28) .כהתחייבות פיננסית

 .אין התחייבות להוצאת מזומן. פ החלטת החברה"יחולק ע - דיבידנד

 .1הינו ערך שיורי של , (רכיב הוני)ומכאן שערך דיבידנד , נתון פדיון במזומן
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ם המסולקים במכשירים ל נעוצה בבחינת מכשירי"הסיבה לטיפול החשבונאי הנ. התחייבות פיננסית .1

כאשר אופציה הינה למספר קבוע של מניות תמורת סכום . הוניים על פי סיכוני הבעלות הגלומים בהם

ות מהשינויים בשווי החברה המנפיקה מיום /כל הסיכונים וכן התשואות הנובעים, קבוע של מזומן

אופציה אשר , עומת זאתל. ההנפקה עד יום המימוש חלים על המחזיק באופציה בדומה לבעל מניות

מעבירה למעשה חלק , או תוספת המימוש משתנה/מספר המניות שיונפקו בעקבות מימושה משתנה ו

או הנובעות מהשינויים בשווי החברה המנפיקה לחברה עצמה /או התשואות הנובעים ו/מהסיכונים ו

, לפיכך. על המניותולכן הסיכונים והתשואות חלים על המחזיק באופציה פחותים מאלו החלים על ב

 .אופציה כזאת נחשבת התחייבות פיננסית

 

, עם זאת. מהווה מכשיר הוני, ואשר מסולקת בברוטו, י הישות על מניותיה"אופציית מכר שהונפקה ע .7

 40)בתאריך עתידי ( מחזיק האופציה)התחייבה לשלם מזומן ללישות אחרת ( החברה)מכיוון שהישות 

ביום כתיבת האופציה  עליה להכיר, (מניות)יריה ההוניים כנגד רכישת מכש( 2100בדצמבר 

ההתחייבות תוכר לפי ערכה הנוכחי ותטופל לפי שיטת הריבית עד . נגד קיטון בהון בהתחייבות

 .למימושה

 

 התחייבות פיננסית. א .4

את הבחירה באשר לאופן  בידי אחד מהצדדיםלתקן קובע כי כאשר מכשיר פיננסי נגזר נותן  27סעיף 

הסילוק  כל אחת מהחלופותאלא אם התוצאה של , זהו נכס פיננסי או התחייבות פיננסית, וקהסיל

  .ל הוא מכשיר הוני"היא שהמכשיר הנ

עדיין מדובר , ל היא בידי החברה ולא בידי הצד שכנגד"הדגש כאן הוא שלמרות שהבחירה במקרה הנ

 .בהתחייבות פיננסית ולא במכשיר הוני

 

 התחייבות פיננסית .ב

 .  הבחירה היא בידי הצד שכנגד, ל"במקרה הנ. 'ראו גם תשובה לסעיף א

 

. IAS 32 -יתרת מס הכנסה לשלם אינה מהווה התחייבות פיננסית כהגדרתה ב. שליליתהתשובה  .7

למסור לישות אחרת מזומן או נכס  חוזיתמחויבות : " -כ, בין היתר, התקן מגדיר התחייבות פיננסית

ולא מכוח חוזה ולכן היא ( פקודת מס הכנסה)תרת מס הכנסה היא מכוח חוק שי, מכאן". פיננסי אחר

 (.IAS 32לא בתחולת )אינה נכנסת להגדרה של התחייבות פיננסית 

 

גם כאן אופן הסילוק נתון בידי החברה אלא . קיימת זכות פדיון -ערך נקוב - התחייבות פיננסית .9

מניות משתנה ולכן מדובר בכל מקרה  'שהחלופות שקיימות הם מסירת מזומן הוא הנפקת מס

 .ולכן יש חובה של הוצאת מזומן מהחברה, מדובר בדיבידנד חובה-כמו כן לגבי הדיבידנד. בהתחייבות
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 . על אף שמדובר במניות בכורה שיומרו להון אין זה מכשיר הוני .התחייבות פיננסית .01

 .נהכיוון שמספר המניות שיונפקו כדי לסלק את ההתחייבות הינו משת

 

  .מכשיר הוני .00

קיימת אמנם זכות פדיון אולם כיוון שלחברה יש יכולת לבחור את אופן הסילוק ולהנפיק מספר קבוע 

( מספר קבוע) ולהנפיק מניות ממסירת מזומן עלחברה יש יכולת להימנ -של מניות ולא למסור מזומן

 . ועל כן אין כאן התחייבות

 . שכן לא מדובר בדיבידנד חובה, מתשלום דיבידנד עימנלחברה יש את האפשרות לה -רכיב הדיבידנד

 .מכאן שמדובר במכשיר שכולו הוני

 

 . לחברה יש מחויבות להעביר מזומן או נכס פיננסי אחר. התחייבות פיננסית .02

 .מהווה התחייבות( קרן)רכיב ההלוואה 

 .גם כן התחייבות כיוון שמטבע משתנה -רכיב ההמרה 

בעוד שההלוואה $ אך מטבע העסקה הינו דולר , מספר קבוע של מניותאומנם במקרה זה מדובר על 

שהרי ההלוואה צמודה )ערך שער חליפין עשוי להשתנות  -ניתנה במטבע פעילות החברה שהוא שקל

 (. ias  32.24.  )ומכאן שערך ההתחייבות משתנה וערך מניות גם הוא, (לדולר
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 נהליהמכללה למ - (IAS 32+ IAS 33) 65 פרשאלה מס

כל כתב אופציה . ₪ 0,111,111כתבי אופציה תמורת  011,111מ "הנפיקה חברת רון בע 2119בדצמבר  7ביום 

 7צמודה לדולר עד ליום ₪  4מ תמורת תוספת מימוש של "ניתן למימוש למניה רגילה של חברת רון בע

 . 2100בדצמבר 

 .ל"נלא היו מימושים של כתבי האופציה ה 2101-ו 2119במהלך השנים 

 .₪מ הינו "מטבע הפעילות של חברת רון בע

 

 (:ח"בש)להלן נתונים נוספים 

 מ"מחיר מניית חברת רון בע                     שווי הוגן לכתב אופציה              $ 1 -שער חליפין ל                           

7.02.2119                      0.1                                             01                                                           07 

40.02.2119            0.1                                             00                                                           09 

40.02.2101                    0.2                                             00                                                           20 

 24                                                        02.1                                             0.2          2101ממוצע שנת 

 

 .המסיש להתעלם מהשפעת 

 

 :נדרש

ואיזו , 2101בדצמבר  40וליום  2119בדצמבר  40מ ליום "כיצד יוצגו כתבי האופציה במאזן חברת רון בע .א

בדצמבר  40מ לשנה שנסתיימה ביום "על דוח רווח והפסד של חברת רון בע, אם בכלל, השפעה יהיה להם

 . לווה את חישוביך בהסברים מילוליים. 2101

ל בחישוב הרווח הבסיסי למניה והרווח המדולל למניה של "תבי האופציה הנכ, אם בכלל, כיצד יכללו .ב

 . לווה את חישוביך בהסברים מילוליים. 2101מ בשנת "חברת רון בע
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 65 שאלה מספרפתרון 

 'נדרש א

ח הרי שבהתאם להגדרות מדובר בהתחייבות ולא "כאשר תוספת המימוש צמודה למט IAS 32 -בהתאם ל

משויכת לקבוצת המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן , התחייבות זו המהווה נגזר, כמו כן. צמיבהון ע

 .דרך רווח והפסד

 

 :מ יוצגו כתבי האופציה לפי שווי הוגן"מכאן שבמאזן חברת רון בע

               $ 1 -שער חליפין ל

 40.02.19                  0,011,111                                  0.0   *011,111  

40.02.01                   0,011,111                                  0.0   *011,111 

 

 .₪ 411,111יוצגו ההפרשים בשווי הוגן כהוצאה בסך  2101בדוחות רווח והפסד לשנת 

 

 'בנדרש 

ל שהיו "ולכן האופציות הנ, ו בפועלבחישוב הרווח הבסיסי והמדולל למניה מכלילים רק מניות שהונפק

 . 2101כלל לא ישפיעו על הרווח הבסיסי לשנת ( לא היו מימושים)במחזור כל השנה 

 

כי יש לחשב את  IAS 33קובע , בחישוב התרחיש הגרוע לעניין אופציות וכתבי אופציה, בחישוב הרווח המדולל

המניה הממוצע לשנה פחות החלק שישולם  הנגזרים מההפרש בין מחיר, "בחינם"כמות המניות שיונפקו 

 .קרי תוספת המימוש, עבורו

 

 :כאשר תוספת המימוש צמודה מתעוררות שתי סוגיות

סוגיה ראשונה שעולה היא שמכיוון שבדוח רווח והפסד נרשם הפסד משערוך התחייבות הרי שאילו היה 

בתקן לעניין הטיפול באופציות וכתבי  ולכן למרות שהדבר אינו רשום, מדובר במניות הרי שלא נרשם הפסד זה

 .הרי שהטיפול הנאות הוא לנטרל מהרווח גם את הרווח או ההפסד שנרשם בדוח רווח והפסד, אופציה

 

 .411,111 -תוספת לרווח 

 .במידה והיה אלמנט של מס היינו מוסיפים לרווח בניכוי השפעת המס

, ל הוא מדלל או אנטי מדלל"חילה האם נייר הערך הנכמובן שעל מנת להגיע לתרחיש הגרוע ביותר יש לבחון ת

 . י השוואת השפעתו על הרווח הבסיסי"וזאת ע

  7.74השפעת כתבי האופציות                     

 .הרי שהאופציות מדללות, אם הרווח הבסיסי גדול ממספר זה

, חון את הדילול העמוק ביותרהרי שיש לב, במידה ויש מספר מניות רגילות פוטנציאליות בחברת רון, כמו כן

 .אם הן לא מביאות לתרחיש הגרוע ביותר, ולכן ייתכן שהאופציות יהיו מדללות אך לא ייכנסו לרווח המדולל
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 אילן-אוניברסיטת בר - (IAS 34+ IAS 33) 62 פרשאלה מס

 (%9)' סעיף א

יוקדמו או , פים של ישותעלויות המתהוות באופן בלתי אחיד במהלך שנת כס"קובע כי  IAS 34-ל 49סעיף 

 ".יהיה זה נאות להקדים או לדחות עלות מסוג זה בתום שנת הכספים, ורק אם, יידחו לצרכי דיווח ביניים אם

 .דוגמאות מתאימות שתיתוך מתן , ל"י את המהות העומדת מאחורי הסעיף הנ/הסבר

 

 (%3)' סעיף ב

לגבי הטבות כלכליות עתידיות ישימים במועדי אותם המבחנים , לגבי נכסים"קובע כי  IAS 34-ל 42סעיף 

אינן כשירות להכרה כנכסים בתום שנת הכספים , שלפי מהותן, עלויות. ביניים ובתום שנת הכספים של ישות

התחייבות לסוף תקופת דיווח ביניים , בדומה לכך. לא תהיינה כשירות להכרה כנסים אף במועדי ביניים

 ".בדיוק כמו בסוף תקופת דיווח שנתית, תו מועדחייבות לייצג מחויבות קיימת לאו

הדוגמאות צריכות )דוגמאות מתאימות  שלושתוך מתן , ל"י את המהות העומדת מאחורי הסעיף הנ/הסבר

 (.להתייחס הן לצד הנכסים והן לצד ההתחייבויות

 

 (%3)' סעיף ג

או שכלולים בו רכיב , התחייבותכאשר חוזה מוצג לצרכים חשבונאיים כנכס או "קובע כי  IAS 33-ל 19סעיף 

הישות תתאם את המונה בגין שינויים כלשהם ברווח או הפסד שהיו נגרמים במהלך , הוני ורכיב של התחייבות

 ".אילו החוזה היה מסווג במלואו כמכשיר הוני, התקופה

 .י את כוונת הסעיף תוך מתן דוגמא אחת/הסבר
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 62 פתרון שאלה מספר

 :'סעיף א

IAS 34 על פי גישה זו יש ליישם את כללי הדיווח . מיישם את הגישה הדיסקרטית לגבי דיווח כספי ביניים

 .הכספי כפי שנוהגים בדיווח כספי שנתי גם לגבי דיווח כספי ביניים

אזי אין לפרוס אותן על פני תקופות , לפיכך אם לחברה מתהוות עלויות באופן בלתי אחיד על פני השנה

 .אלא אם פריסה זו היתה מתבצעת אילו היה מדובר בדוחות שנתיים ,הביניים השונות

 :דוגמאות

 -מ מבצעת טיפול שוטף לכל קווי הייצור שלה במהלך הרבעון הראשון של כל שנה "בע' חברה א .א

שכן גם בדוחות , ל אין לפרוס את עלויות הטיפול השוטף בין כל הרבעונים של שנת הדיווח"במקרה הנ

אלא השנה שבה , ורסים הוצאות בגין טיפול שוטף של קווי ייצור בין מספר שניםשתיים אנו לא פ

הרבעון שבו התבצע , לפיכך גם בדוחות ביניים. הטיפול השוטף  התבצע סופגת את כל ההוצאה

 .הטיפול השוטף יספוג את כל ההוצאה

 

בשירותי הניהול  החברה סבורה שהשימוש. שנים 4חברה שילמה דמי ניהול מראש למשך  0.0.00-ב .ב

-2100יש לפרוס את הוצאות הניהול על פני הרבעונים השונים של השנים  -אינו אחיד על פני השנה 

הסיבה לכך היא שגם בדוחות שנתיים אנו . על בסיס סביר אשר ישקף את צריכת השירותים 2107

וזאת , שונותעל מנת לשקף את צריכת ההטבות הכלכליות על פני השנים ה, פורסים הוצאות מראש

 .מתוקף עקרון ההקבלה של הוצאות והכנסות

 

 :'סעיף ב

על פי המסגרת המושגית של התקינה הבינלאומית ניתן להכיר בנכס רק אם צפויות הטבות כלכליות עתידיות 

 .כתוצאה מהשימוש הנמשך בנכס או כתוצאה ממימוש עתידי

אין הבדל האם מדובר במאזן שנתי או במאזן , לפיכך כאשר חברה בוחנת את השאלה האם להכיר בנכס במאזן

 .לתקופת ביניים

 

 :דוגמאות

הנהלת החברה סבורה כי ההטבות הנובעות . חברה מבצעת קמפיין פרסום ברבעון הראשון של השנה .א

החברה תרשום את כל עלויות הפרסום כהוצאה  -מהפרסום יתפרסו על פני כל הרבעונים של השנה 

הסיבה לכך היא שלא ניתן להוכיח קיומן של הטבות כלכליות . של השנה שוטפת כבר ברבעון הראשון

 .ואין זה משנה האם מדובר בדיווח כספי ביניים או בדיווח שנתי, עתידיות לגבי פרסום שכבר התבצע
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בסוף הרבעון הראשון החברה לא יודעת . חברה החלה תהליך של פיתוח ברבעון הראשון של השנה .ב

אם כי היא סבורה שבתום השנה , כליות הצפויות כתוצאה מתהליך הפיתוחלאמוד את ההטבות הכל

החברה לא תוכל לרשום נכס במאזן בגין עלויות  -ל באופן מהימן "היא תוכל לאמוד את ההטבות הנ

גם אם ישנו סיכוי שבתחום שנת הדיווח ניתן יהיה להוכיח , הפיתוח בתום הרבעון הראשון של השנה

הסיבה לכך היא שהתנאים להכרה בנכס הן בדיווח השנתי והן . ות עתידיותקיומן של הטבות כלכלי

ולכן בשניהם לא ניתן להכיר בנכס אם נכון לתאריך המאזן אין צפי , בדיווח הרבעוני הם זהים

 .להטבות כלכליות עתידיות

יש להכיר בהפרשה אם לחברה נוצרה מחויבות קיימת משפטית או משתמעת  IAS 37בהתאם להוראות 

וניתן לאמוד את , צפו שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות, כתוצאה מאירוע שקרה בעבר

 .המחויבות באופן מהימן

IAS 34  קובע כי התנאים להכרה בהתחייבות כאמור לעיל זהים בין אם מדובר בדוח שנתי ובין אם מדובר

להשתמש בשיטה האפקטיבית על מנת להכיר  יחד עם זאת בדוחות ביניים ייתכן ומצטרך. בדוחות ביניים

 .בהפרשה

 

 :דוגמא

ל החברה בונוס שנתי עם תהיה עמידה ביעד מכירות שנתי מסוים "חברה התחייבה בתחילת השנה לשלם למנכ

כאשר השנה , עולה השאלה האם החברה צריכה לפתוח הפרשה כנגד המחויבות המשפטית לתשלום הבונוס -

 .טרם הסתיימה

IAS 34 שכן כל התנאים להכרה , ל"כי יש לפתוח הפרשה כבר ברבעון הראשון לגבי המחויבות הנ קובע

יחד עם זאת על מנת להתגבר על הבעיה של אומדן המחויבות יש להשתמש באומדן . בהפרשה מתקיימים

ולפרוס את ההפרשה על פי השיטה האפקטיבית בין כל הרבעונים של , מהימן של מחזור המכירות השנתי

 .השנה

 

 :'סעיף ג

 .לתקן 17מהווה המשך ישיר של סעיף  19סעיף 

אזי , קובע שאם הישות יכולה לבחור האם לסלק מחויבות על ידי תשלום מזומן או הנפקת מניות 17סעיף 

, מטפל במכנה 17לפיכך סעיף . לצורך החישוב של הרווח למניה יש להניח שהחברה תיבחר להנפיק מניות

 .דהיינו במספר המניות
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כי יש להניח , דהיינו לגבי הרווח המשמש את החישוב של הרווח למניה, ממשיך וקובע כי לגבי המונה 19יף סע

דהיינו תוך התעלמות מהעובדה , שאותה מחויבות של החברה צריכה להיות מטופלת כאילו מדובר בחוזה הוני

 .שהחברה יכולה לבחור האם לשלם מזומנים או להנפיק מניות

הכספיים החוזה טופל כמכשיר התחייבותי או נעשה טיפול משולב של מכשיר הוני ומכשיר  מכאן שאם בדוחות

ולטפל בחוזה כאילו מדובר בחוזה , אזי לצורך החישוב של הרווח למניה יש לבצע תיקון לרווח, התחייבותי

 .הוני בלבד

 :דוגמא

בתאריך . בוד שלוש שנים ברציפותמניות רגילות אם יע 01,111מניות פאנטום או  01,111חברה העניקה לעובד 

 .ההבשלה לחברה תהיה את האפשרות לבחור את אופן הסילוק

שכן יש לחברה מחויבות , בדוחות הכספיים החברה טיפלה במחויבות כלפי העובד על פי המסלול ההתחייבותי

 .IFRS 2-לסילוק במזומן כאמור ב

IAS 33 ולרשום הוצאות שכר לפי המסלול , ווחקובע כי לצורך חישוב הרווח למניה יש לתקן את הר

 .ההוני
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 נהליהמכללה למ - (IAS 34) 69 פרשאלה מס

 ' סעיף א

יש להניח כי העלויות . לשפץ באופן משמעותי את משרדי החברה' החליטה הנהלת חברה א 2100בתום שנת 

סכום ייעודי שעתיד לשמש  הקצתה החברה, בהתאם. בגין השיפוץ אינן עומדות בהגדרה החשבונאית של נכס

 . אותה למטרה זו

מתקציב  01%-השווים ל, מהיקף הפרויקט 01%-ביצעה החברה כ, 2102בתום הרבעון הראשון של שנת 

 .הפרויקט בכללותו

ל "ביקש סמנכ, בשל לחצים לעמוד ברווח לרבעון הראשון, בעת עריכת הדוחות הכספיים לרבעון הראשון

מהיקף הפרויקט בלבד ובשום פנים  01%-שהוכרה הוצאה השווה ל, ה לוודאהכספים של החברה מחשב החבר

באופן  2102המתקבלת מפריסת התקציב על פני הרבעונים של שנת  21%לא להכיר בהוצאה יחסית בגובה 

 .שווה

 

 :נדרש

ל הכספים של החברה מחשב החברה על בסיס כללי החשבונאות "יש לדון בקצרה בדרישה של סמנכ

 .םהבינלאומיי

 

 ' סעיף ב

זלגו , בשל תקלה באחת המכונות, במהלך חודש פברואר. מ מפעל לייצור אריחי קרמיקה"לחברת המרצף בע

ברבעונים , שחרף זליגת החומרים, הנהלת החברה סבורה. כמויות רבות של חומרי גלם באחד מקווי הייצור

כך שבראיה שנתית כל הנראה , ומרי הגלםהבאים ניתן יהיה לגשר על זליגה זו על ידי פיקוח מבוקר יותר על ח

 .לא תהיה השפעה מהותית של התקלה שאירעה ברבעון הראשון

בירך חשב החברה את מהלך , בישיבה שנערכה לקראת אישור הדוחות הכספיים של הרבעון הראשון

עתידה לאמור דחיית הסטייה על פני השנה בשל העובדה שהחברה , ההתייעלות וצידד בטיפול חשבונאי תומך

ביקש להכיר כבר ברבעון השוטף , שזה עתה נכנס לתפקיד, ל החברה"מנכ, לעומתו. להתגבר עליה בעתיד

 .מקודמו בתפקיד" ירושות"על מנת להתחיל רבעון חדש ללא , בהוצאות שנבעו מהזליגה

 

 :נדרש

 .ומייםל החברה על בסיס כללי החשבונאות הבינלא"יש לדון בקצרה בטענותיהם של חשב החברה ומנכ
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 69 פרשאלה מספתרון 

 'סעיף א

אין "(: "התקן: "להלן)דיווח כספי לתקופות ביניים : 40לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  2'על פי סעיף ב

החזויים , להקדים עלות של עבודת החזקה תקופתית משמעותית או שיפוץ כללי או יציאות עונתיות אחרות

אלא אם אירוע הביא ליצירת מחויבות משפטית או , דיווח בינייםלהתרחש במועד מאוחר של השנה לצורכי 

, לכשעצמם, הכוונה או הצורך להתהוות יציאה הקשורה לעתיד אינם מספיקים. מחויבות משתמעת של הישות

 ".להביא ליצירת מחויבות

 

ההחלטה של החברה לשפץ אינה . ל הכספים תואמת את הוראות התקן"הדרישה של סמנכ, במקרה שלנו

ברבעון הראשון יש , לכן. עומדת בהגדרת התחייבות למרות שהחברה ייעדה סכום עתידי לצורך מטרה זו

 .לרשום את ההוצאות שהוצאו בתקופה בלבד ולא להקדים עלויות שיפוץ של תקופות עתידיות

 

 'סעיף ב

מוכרות ברווח במועדי , (spending)צריכה ונפח בישות יצרנית , יעילות, סטיות מחיר: "לתקן 27'על פי סעיף ב

דחייה של סטיות החזויות . דיווח ביניים באותה מידה שסטיות אלה מוכרות ברווח בתום שנת הכספים

מאחר שהדבר עשוי לגרום לכך שהדיווח על מלאי במועדי הביניים יהיה , להיספג עד לתום השנה אינה ראויה

 ".בסכום גבוה או נמוך מחלקו בעלות הייצור בפועל

 

למרות הצפי כי . ל החברה להכיר בהוצאות הזליגה תואמת את האמור בתקן"הטענה של מנכ, לנובמקרה ש

יש להכיר בכל הוצאות הזליגה שהתהוו ברבעון הראשון , ניתן יהיה לגשר על הסטייה בזליגה ברבעונים הבאים

סטיות לתקופות  חשב החברה טועה בדבריו שכן על פי התקן לא ניתן לדחות. בתקופה כחלק מעלויות הייצור

 . עתידיות
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 מועצת רואי חשבון - (IAS 36) 51שאלה מספר 

אחד מקווי היצור עוסק בייצור חלקים . מ היא חברה תעשייתית בעלת מספר קווי יצור"חברת ברוש בע

 . לאחרונה נתגלו סימנים של צמצום משמעותי של השוק ושל הביקוש למוצרים אלה. למכשירי טלפון קווי

הנכסים הבאים משמשים ספציפית לייצור . מ עורכת אומדנים של ירידת ערך נכסים שונים"בע חברת ברוש

 .₪החלקים למכשירי טלפון קווי במיליוני 

                                          

 יתרה מופחתת                 פחת שנצבר          עלות                                       

 0                                   7                     01                ומבלטים כלים

 01                                  41                    11ציוד ספציפי                    

  02                                  07                    41ציוד כללי                        

                                       91                     19                                  40 

 

הציוד הכללי ניתן למכירה או . הכלים והמבלטים והציוד הספציפי אינם ניתנים למכירה  אלא גרוטאות בלבד

 . רהלשימוש חלופי באחד מקווי היצור האחרים של החב

החברה מתכננת המשך הייצור של החלקים לטלפון קווי בשנתיים הקרובות וזאת כדי לעמוד במחויבויותיה 

 . כלפי הלקוחות

ואילו ₪ מליון  27הערך הנוכחי של תזרים המזומנים מייצור החלקים לטלפון הקווי בשנתיים הקרובות הוא 

 . ₪מליון  01הוא  ל במקרה של מכירה"אומדן סכום ההשבה הנקי של הנכסים הנ

 

 :נדרש

ל טעונים בדיקה לצורך הערכה של ירידת ערך בנפרד או כחלק מיחידה "להסביר ולנמק אם הנכסים הנ .0

 .המניבה מזומנים

האם יש ליצור הפרשה לירידת ערך  –ל מיוחסים ליחידה מניבה מזומנים "בהנחה שהנכסים הנ, להסביר .2

 .ובאיזה סכום

 . בין הנכסים הכלולים ביחידה מניבת המזומנים( אם קיים)להקצות את ההפסד מירידת ערך  .4
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  51פתרון שאלה מספר 

משום כך העדר . הכלים והמבלטים והציוד הספציפי הם נכסים שאינם ניתנים למכירה אלא רק כגרוטאות .0

נים בשילוב עם העובדה שנכסים אלה אינם מייצרים תזרימי מזומ. שווי הוגן נחשב כמייצג שווי שימוש

 .הם טעונים קיבוץ כיחידה מניבה מזומנים, בלתי תלויים משל עצמם

קרוב לוודאי שיש לו שווי הוגן בניכוי , מאחר והציוד הכללי ניתן למכירה וניתן להפעלה בקווי יצור אחרים

משום כך . עלויות מכירה המייצג שווי שימוש שלו והוא אף יכול להפיק תזרימי מזומנים באופן בלתי תלוי

 .רידת הערך של הציוד הכללי ניתנת להערכה באופן נפרדי

 (:₪מליון )ספרים של היחידה מניבה מזומנים הסכום ב .2

 יתרה מופחתת         פחת שנצבר          עלות                                       

 0                             7                     01כלים ומבלטים                

 01                            41                    11  ציוד ספציפי                  

  02                            07                    41ציוד כללי                        

                                       91                     19                            40 

הסכום בר ההשבה של היחידה המניבה מזומנים הוא הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה לבין שווי 

 . שימוש

 .27 –נמוך מערך נוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים  01 –שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה 

 (.01)ה שווי הוגן בניכוי עלויות מכיר< ( 27)שווי שימוש 
 

 :ההפסד מירידת ערך

 40                    הערך בספרים

 27                        שווי שימוש

 1             הפסד מירידת ערך
 

 :פעולת היומן .4

 1.1חובה הפסד מירידת ערך                                  

    1.71הפרשה לירידת ערך    -זכות כלים ומבלטים 

 2.02הפרשה לירידת ערך        -ספציפי  זכות ציוד

           0.94הפרשה לירידת ערך            -זכות ציוד כללי 
 

 :חישובים

   1* 0/40 -כלים ומבלטים 

   1* 01/40 -ציוד ספציפי 

   1* 02/40 -ציוד כללי 

רים של אותם ההפסד מירידת ערך מיוחס לכל קבוצת נכסים ביחידה מניבה מזומנים לפי יחס הערך בספ

 .ירידת ערך נכסים - 47' לתקן חשבונאות מס( ב) 010ראה סעיף . נכסים
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 נהליהמכללה למ - (IAS 36)  51 שאלה מספר

כל עודף העלות ברכישה . מ"מהון המניות של חברת גל בע 011%מ "רכשה חברת ברק בע 2117בינואר  0ביום 

 .מייצג מוניטין אשר אינו ניתן להקצאה₪  21,111בסך 

 

 :נתונים נוספים

מ עוסקת בייצור משקפי שמש ובייצור משקפי ראייה המהווים מגזר עסקי אחד הכולל שתי "חברת גל בע .0

 :כדלהלן 47יחידות תזרים מזומנים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 .ייצור משקפי שמש .א

 .ייצור משקפי ראייה .ב

 .ניבותלא היו סימנים לירידת ערך בכל אחת מהיחידות המ 2117בשנת  .2

 :להלן נתונים על כל אחת מיחידות התזרים .4

 

 מגזר משקפי ראייה              מגזר משקפי שמש                            

 221,111                                011,111ערך בספרים                     

 241,111                                001,111סכום בר השבה                

 

 

 :נדרש

הסבר ? 2117בדצמבר  40מ ליום "מהו הטיפול החשבונאי הנדרש בדוחות הכספיים של חברת גל בע .0

 .באופן מילולי גםתשובתך 

? 2117בדצמבר  40מ ליום "מהו הטיפול החשבונאי הנדרש בדוחות הכספיים המאוחדים של חברת ברק בע .2

 .באופן מילולי גםהסבר תשובתך 

בדצמבר  40מ ליום "מ בספרי חברת ברק בע"מסתכם המוניטין שבחשבון השקעה בחברת גל בע בכמה היה .4

מ "מהון המניות של חברת גל בע 01% 2117בינואר  0מ הייתה רוכשת ביום "אילו חברת ברק בע, 2117

 .הסבר תשובתך גם באופן מילולי(. 011%במקום )
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 51 שאלה מספרפתרון 

 0נדרש 

אין כלל סימנים לירידת  2117בדצמבר  40רשת לבדוק ירידת ערך בגין נכסיה שכן נכון ליום חברת גל לא נד

מכאן שהערך בספרים . וזאת למרות שסכום בר ההשבה של מגזר משקפי השמש נמוך מהערך בספרים, ערך

 :של שתי היחידות יהיה 2117בדצמבר  40במאזן חברת גל ליום 

             ₪ 

                                   011,111     משקפי שמש        

         221,111משקפי ראייה            

 

 2נדרש 

בין אם יש סימנים , אשר בגינו יש לבחון ירידת ערך מידי תקופה, בחברת ברק ישנו מוניטין המשויך לחברת גל 

 .לירידת ערך ובין אם לא ולכן חברת ברק תבחן ירידת ערך

בחינת ירידת הערך תהא , וון שהמוניטין אינו ניתן להקצאה בין שתי היחידות המניבות מזומניםמכי, כמו כן

אין צורך לבחון תחילה ברמת היחידות , מכיוון שאין סימנים לירידת ערך בכל יחידה. לשתי היחידות גם יחד

 .הבודדות אלא יש לבחון ישירות את המוניטין יחד עם היחידות המשתייכות אליו

 

 משקפי ראייה  משקפי שמש:                                                                   ן מעלה מטהמבח

 011,111+    221,111+  21,111=                                       791,111ערך בספרים          

  001,111+   241,111=                                                       771,111סכום בר השבה     

                             ---------- 

 (.שגדול ממנה)ירידת הערך תופחת כולה מהמוניטין    01,111ירידת ערך             

 

 :של שתי היחידות המניבות יהיה 2117בדצמבר  40מכאן שהערך בספרים במאזן המאוחד של חברת ברק ליום 

             ₪ 

                                   011,111משקפי שמש               

         221,111משקפי ראייה             

 01,111מוניטין                       

 

 4נדרש 

בגין חברה . אזי היה מדובר בהשקעה בחברה כלולה, בלבד מחברת גל 01%תה רוכשת יבמידה וחברת ברק הי

 .ה יש לבחון ירידת ערך בגין ההשקעה בכללותה וזאת רק במידה וקיימים סימנים לירידת ערךכלול

ולכן לא תבוצע בחינת ירידת ערך והמוניטין בחשבון , אין סימנים לירידת ערך, מכאן שבמקרה שבנדון

 . ₪ 21,111ההשקעה יהיה כמו במועד הרכישה בסך 

 . 01%מוניטין שנוצר ברכישת בהנחה וזה ה, ₪ 7,111יתקבל גם פתרון בסך *
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 גוריון-אוניברסיטת בן - (IAS 36) 59 שאלה מספר

אם תשובתך ? האם ייתכן שהפסד לירידת ערך בגין נכס מסוים יהיה גבוה יותר מערך הנכס בספרים .0

 .הסבר ונמק תשובתך? מהו הטיפול החשבונאי הנדרש, חיובית

ד בבסיס המודל שנבחר בתקן חשבונאות בינלאומי מהו ההיגיון שעומ? מה מייצג סכום בר השבה של נכס .2

 .47' מס
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 59 פרשאלה מספתרון 

, אולם. הסכום המרבי של ההפרשה לירידת ערך לגבי נכס מסוים הינו הערך בספרים של הנכס, בדרך כלל .0

 .ה מערך הנכס בספריםהרי שההפרשה לירידת ערך תהיה גבוה, אם סכום בר ההשבה של הנכס הוא שלילי

כלומר , ושווי השימוש בו הוא שלילי, אם יש נכס שהשווי ההוגן שלו אינו ניתן לקביעה מהימנה: למשל

נובע שסכום בר ההשבה של הנכס הוא , צפוי שהשימוש המתמשך בנכס יניב תזרימי מזומנים נטו שליליים

 .יםולכן ההפרשה לירידת ערך תהיה גבוהה מערך הנכס בספר, שלילי

מעבר לאיפוס ערכו של )יש להפחית את הנכס עד לאיפוסו וכן להכיר בהתחייבות : הטיפול החשבונאי

 . י תקן חשבונאות אחר"אם ורק אם הדבר נדרש במפורש ע, (הנכס

לפיו היא מחויבת להמשיך ולהשתמש בנכס למרות ( IAS 37לפי )במידה ולישות יש חוזה מכביד : למשל

ר הישות תידרש להכי, (אילולא החוזה היא הייתה מפסיקה להשתמש בנכס) לישליששווי השימוש שלו 

 .הנכס בספריםבהתחייבות מעבר לאיפוס ערכו של 

 .הוא הסכום המייצג את שוויו הכלכלי של הנכס סכום בר ההשבה של הנכס .2

 הוא שכל הנהלה של חברה 47' ההיגיון העומד בבסיס המודל שנבחר בתקן חשבונאות בינלאומי מס

מכירת הנכס או  -תבחר במסלול הכלכלי המיטיב ביותר עבורה , השואפת למקסם את רווחיה, תרציונאלי

הנכס לא יימכר והישות , אם שווי השימוש בנכס עולה על השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה.  החזקתו

נכס או מכירת ה)החלטת השקעה רציונאלית , סכום בר ההשבה משקף. ולהיפך, תמשיך להשתמש בו

 . של הנהלת הרשות( החזקתו
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 נהליהמכללה למ - (IAS 36) 53שאלה מספר 

 .ח"ש 41,111,111מ תמורת "מהון המניות של חברות גל בע 011%מ "רכשה חברת ברק בע 2101במהלך שנת 

ונאות כהגדרתם בתקן חשב, מפעלי ייצור המהווים שתי יחידות מניבות מזומנים 2מ "לחברת ברק בע

 .47' בינלאומי מס

 :נכון למועד הרכישה, להלן נתונים על השווי ההוגן של כל יחידה מניבה מזומנים

 

 9יחידה  1 יחידה       
   

 7,711,111  02,111,111  מפעל

 0,411,111  4,111,111  מכונות ייצור

    0,111,111  0,111,111  (בעל אורך חיים שימושיים מוגדר)פטנט 
 11,111,111  16,111,111  כ"סה

 

ח והוא לא ניתן להקצאה בין שתי היחידות המניבות "ש 0,111,111הנח כי המוניטין שהתקבל ברכישה הנו 

 .ל"הנ

 

 :נדרש

בהתאם  2101בדצמבר  40יש לבחון ירידת ערך ביום , אם בכלל, הסבר ונמק בכל אחד מהמצבים הבאים כיצד

 .47לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 

 .נכון לתאריך המאזן לא קיימים סימנים לירידת ערך בשתי היחידות המניבות מזומנים .א

 .0נכון לתאריך המאזן קיימים סימנים לירידת ערך רק ביחידה מניבה מזומנים  ב

 .לעיל בהנחה שהפטנט המיוחס לכל יחידה הוא בעל אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר' וב' ענה על א .ג

לעיל בהנחה שבמועד הרכישה לא היה נוצר מוניטין וההפרש בין התמורה ששולמה לבין ' וב' ענה על א .ד

השווי ההוגן של שתי היחידות מניבות מזומנים היה מיוחס למבנה ההנהלה שמשרת את שתי 

 .היחידות מניבות מזומנים ואינו ניתן להקצאה ביניהן
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 53פתרון שאלה מספר 
 

יש לבחון אחת לשנה ירידת ערך מוניטין שנרכש בצירוף עסקים וזאת , IAS 47-ל( ב)01בהתאם לסעיף  .א

 40ההנחה כי הבדיקה השנתית של ירידת ערך מוניטין מתבצעת ביום )ללא קשר לסימנים לירידת ערך 

יש לציין כי מוניטין תמיד . דהיינו יש לבחון ירידת ערך מוניטין באופן אקטיבי, (בדצמבר של כל שנה

שכן אין הוא יכול להפיק תזרימי מזומנים עצמאיים שאינם , ה מניבה מזומניםיהיה חלק מיחיד

, אין סימנים לירידת ערך ביחידות המניבות מזומנים עצמן, במקרה הראשון. תלויים בנכסים אחרים

בהתאם , עם זאת. ולפיכך אין צורך בבחינת ירידת ערך של כל יחידה מניבה מזומנים בפני עצמה

מכיוון שנתון כי לא ניתן להקצות את המוניטין . מוניטין יש לבחון בכל מקרהאת ה, לאמור לעיל

בחינת ירידת הערך של המוניטין תהיה ברמה של שתי היחידות מניבות מזומנים , ליחידות המניבות

 2והמוניטין של סכום בר ההשבה של  2יחדה , 0דהיינו יש להשוות את הערך בספרים של יחידה , יחד

דה ותהיה ירידת ערך היא תוקצה תחילה למוניטין ולאחר מכן לשאר הנכסים באופן היחידות ובמי

 .לערכם בספרים יפרופורציונאל

 

וליחידה , קובע כאשר מוניטין קשור ליחידה מניבת מזומנים אך לא הוקצה אליה, IAS 47-ל 77סעיף  .ב

תחילה בחינת ירידת . לביםמניבת המזומנים יש סימנים לירידת ערך אז בחינת ירידת ערך תבוצע בשני ש

, לסכום בר ההשבה שלה, למעט מוניטין, ערך ליחידה עצמה על ידי השוואת הערך בספרים של היחידה

ובשלב השני תתבצע בחינת ירידת ערך לכל היחידות המניבות מזומנים יחד הכוללות את המוניטין המשויך 

ולכן בשלב הראשון , 0דת ערך ביחידה יש סימנים המצביעים על ירי, במקרה זה. אליהן ושלא הוקצה

 0כלומר השוואת הערך בספרים של נכסי יחידה , תתבצע בחינת ירידת ערך לאותה היחידה ללא מוניטין

במידה ויש ירידת ערך בשלב זה היא תוקצה באופן . ללא המוניטין אל מול סכום בר ההשבה של היחידה

צע בחינת ירידת ערך לשתי היחידות המניבות מזומנים בשלב השני תתב. בין נכסי היחידה יפרופורציונאל

 הלאחר הקצאת ירידת הערך אם היית) 0כלומר השוואת הערך בספרים של יחידה , יחד כולל המוניטין

ובמידה ותהיה ירידת ערך , היחידות 2והמוניטין אל מול סכום בר ההשבה של  2יחידה , (בשלב הראשון

 .לערכם בספרים ימכן לשאר הנכסים באופן פרופורציונאלהיא תוקצה תחילה למוניטין ולאחר 

 

קובע כי שאם יחידה מניבת מזומנים כוללת נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים בלתי  IAS 47-ל 79סעיף  .ג

בדומה , יש לבחון ירידת ערך של היחידה אחת לשנה ללא קשר לסימנים המצביעים על ירידת ערך, מוגדר

מכיוון שמקרה זה יש פטנט עם אורך חיים בלתי . ן ירידת ערך באופן אקטיבילאמור במוניטין גם כאן לבחו

אין סימנים לירידת ערך ליחידות בכל מקרה של , הרי שבין אם יש ובין אין, מוגדר בכל אחת מהיחידות

בשלב הראשון תתבצע בחינת ירידת ערך לכל יחידה (: 'וגם בסעיף ב' ראה בסעיף א)לפעול באופן הבא 

ומנים הכוללת נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים בלתי מוגדר בנפרד וללא מוניטין על ידי מניבה מז

ואם קיימת ירידת ערך היא תוקצה באופן , השוואות הערך בספרים של היחידה אל סכום בר ההשבה שלה

ם ובשלב השני תתבצע בחינת ירידת ערך לשתי היחידות המניבות מזומני. לנכסים ביחידה יפרופורציונאל
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לאחר השלב ) 2יחידה , (לאחר השלב הראשון) 0יחד כולל המוניטין כלומר הערך בספרים של יחידה 

ובמידה ותהיה ירידת ערך נוספת היא תוקצה , היחידות 2והמוניטין אל מול סכום בר ההשבה של ( הראשון

 למוניטין

 

וגדר הרי שיש לבחון ירידת או נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים בלתי מ/תחת ההנחה שאין מוניטין ו .ד

שלא קיימים סימנים ' ולכן תחת ההנחה בסעיף א. ערך רק אם יש סימנים המצביעים על ירידת ערך

 .אין צורך בבחינת ירידת ערך וחישוב סכום בר השבה ליחידות, לירידת ערך

יבות ויש נכס מטה משותף לשתי יחידות מנ, בלבד 0יש סימנים לירידת ערך ליחידה  -' בסעיף ב

נקבע כי כאשר לא ניתן להקצות נכס מטה בין  IAS 47-ל( ב)012לפי סעיף , שאיננו ניתן להקצאה בניהן

יחידות מניבות מזומנים יש לבחון תחילה ירידת ערך של היחידה שלגביה יש סימנים לירידת ערך ללא 

במרה . נכס המטה יש לבחון ירידת ערך של היחידות המניבות מזומנים כולל, ולאחר מכן, נכס המטה

כלומר , ללא מבנה ההנהלה 0בשלב הראשון תתבצע בחינת ירידת ערך ליחידה מניבה מזומנים , זה

. ללא נכס המטה אל מול סכום בר ההשבה של היחידה 0השוואת הערך בספרים של נכסי יחידה 

שלב שני ב. בין נכסי היחידה יבמידה ויש ירידת ערך בשלב זה היא תוקצה באופן פרופורציונאל

תתבצע בחינת ירידת ערך לשתי היחידות המניבות מזומנים יחד כולל מבנה ההנהלה שאינו ניתן 

לאחר הקצאת ירידת הערך אם הייתה בשלב ) 0כלומר השוואת הערך בספרים של יחידה , להקצאה

ערך ובמידה ותהיה ירידת , היחידות 2ומבנה ההנהלה אל מול סכום בר ההשבה של  2יחידה , (הראשון

 .לערכם בספרים יהיא תוקצה לנכסים באופן פרופורציונאל
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 האוניברסיטה העברית - (IAS 37) 54 פרשאלה מס

בדיון על הדוחות "( החברה" -להלן )מ "בע' להלן מספר סוגיות שהועלו בישיבת הדירקטוריון של חברה א

 :2101הכספיים לשנת 

היא דוגלת במדיניות של  ,העסקית של החברה אסטרטגיהמהכחלק , קמעונאותהבפעילות החברה בתחום  .0

מדיניות זו ידועה . גם אם אין לחברה מחויבות משפטית כזו, החזר כספי ללקוח שאינו שבע רצון

מהמכירות שלה מוחזרות  2%החברה רק העבר של  ןעל פי ניסיו. ומפורסמת כחלק מהמיתוג של החברה

 .והלקוח אכן מקבל החזר כספי בגינן

 .בדוחותיה הכספיים מדיניות זולטפל ב כיצדה מתלבטת החבר

הודעה מפורטת . ולכן החליטה על חיסול תחום זה, נקלעה לקשיים כלכליים החברה, בתחום הטקסטיל .2

התחילה  2101בחודש דצמבר . באתר הבורסה לניירות ערך 2101במהלך שנת בנושא פורסמה לציבור 

הרווחים ל הכספים של החברה את "וריון הציג סמנכבישיבת הדירקט. החברה ליישם את התוכנית

 :העלויותפירוט הרווחים ולהלן . בחיסול תחום הטקסטיל שנותרו הכרוכיםהעלויות ו

 .₪ 11,111 של מעובדי הייצור שעדיין לא פוטרו בסך 01-פיצויים ל .א

 .₪ 21,111של מכירה של מכונות הייצור בסך הבגין צפוי רווח הון  .ב

 .₪ 1,111 של בסך קמעונאותהבדי הנהלת החשבונות למחלקת עו 2עלויות הכשרת  .ג

 .חלקת הקמעונאות במקום לפטרםמעובדים מצטיינים ל 01החברה החליטה על העברה של  .ד

 .בגין כל עובד₪  01,111 -החברה צפויה להשקיע בהכשרת אותם עובדים כ

 .וםואם כן באיזה סכ, החברה מתלבטת האם עליה להכיר בהפרשה בדוחות הכספיים

להחליף את מסנני האוויר במכונות הייצור שברשותה וזאת על , שנים 1כל , החברה מחויבת על פי חוק .4

 . מנת למנוע זיהום אויר

 . בדוחות הכספיים בה החברה מתלבטת האם מדובר בהתחייבות שיש להכיר

 

 :נדרש

הסתמך )ונאי המתאים הסוגיות שהועלו בישיבת הדירקטוריון וקבע את הטיפול החשב 4 -דון בכל אחת מ

 (.םבתשובותיך על התקנים הרלוונטיי
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 54פתרון שאלה מספר 

 :IAS 37ההתייחסות הינה לפי תקן חשבונאות 

מכיוון שמדיניות החברה פורסמה ברבים ולכן , לתקן 01לחברה נוצרה מחויבות משתמעת בהתאם לסעיף  .0

כה להכיר בדוחותיה הכספיים בהפרשה החברה צרי. ללקוחות ישנה ציפייה שהיא תמלא אחר אחריות זו

סעיף )לתקן שכן לחברה יש מחויבות משתמעת בגין אירועי העבר  00בגין המחויבות המשתמעת לפי סעיף 

, החזר כספי ללקוח –וכן צפוי שיתהווה לה תזרים שלילי כדי לסלק את המחויבות , מכירות החברה –( 04

 .י ניסיון העבר של החברה"זאת עפ, וכן ניתן לערוך אומדן מהימן של ההתחייבות

לתקן בגין השינוי המבני נוצרת  00לפי סעיף . חיסול תחום עיסוק הינו בגדר שינוי מבני, 41לפי סעיף  .2

לחברה מחויבות בגין אירועי העבר אשר צפוי תזרים שלילי בכדי לסלקה וכן ההתחייבות ניתנת לאומדן 

משתמעת אלא אם החברה התחילה ליישם את התוכנית לא נוצרה לחברה מחויבות  41לפי סעיף . מהימן

לשינוי מבני או שמסרה הודעה מספקת על מרכיביה העיקריים של הישות עד כדי יצירת ציפייה תקפה 

בשאלה נתון שהחברה התחילה את התוכנית לשינוי מבני . בקרבם שהישות אכן תבצע את השינוי המבני

 .2101לפני תום שנת 

תן להכיר בהפרשה לשינוי מבני רק בגין הוצאות כרוכות בהכרח לשינוי מבני ושאינן לתקן ני 71לפי סעיף 

 . העובדים יירשמו כהתחייבות 01מיוחסות לפעילויות הממשיכות של הישות ולכן פיצויים של 

רווחים ממימוש צפוי של נכסים ולכן לא ניקח בחשבון לתקן לא ניתן להכיר בהפרשה בגין  74לפי סעיף 

 .ההון בגין מכירת מכונת הייצוראת רווח 

לתקן לא ניתן להכיר בהפרשה לשינוי מבני בגין הכשרה מחדש של צוות עובדים קיים או  70לפי סעיף 

ולכן לא ניתן להכיר בעלויות הכשרת עובדי הנהלת חשבונות וכן לא ניתן להכיר , העברתו לאתר החדש

 . לויות הממשיכות של הישותעובדים מצטיינים שכן הם קשורים לפעי 01בעלויות של 

 .₪אלפי  11כ החברה תיצור הפרשה בסך "לכן בסה

וח לא קיימת מחויבות לשפץ את המכונות באופן ועלות השיפוץ אינה מוכרת מאחר שבסוף תקופת הדי .4

אפילו הכוונה שהיציאה תתהווה תלויה בכך שהחברה תחליט  -בלתי תלוי בפעולות החברה בעתיד 

מביא  הפחת בגין מסנני האוויר העתידיים, במקום להכיר בהפרשה. כונת הייצורלהמשיך להפעיל את מ

מתבטאת בדרך עלויות מסנני האוויר העתידיים . דהיינו מופחת על פני חמש שנים, בחשבון את השימוש בו

אין לחברה מחויבות בהווה שאינה תלויה בפעילות של , כמו כן. של הפחתה על פני חמש השנים הבאות

י מכירת "לדוגמא ע, י פעולותיה העתידיות"מנע מהוצאה עתידית עישכן הישות יכולה לה ,הישות

   .לתקן 09-ו 04,07, 00כלל זאת בהתאם לסעיפים . המכונות
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 נהליהמכללה למ - (IAS 37) 55 פרשאלה מס

, הפרשות – IAS 37נתקלה הישות בשתי סוגיות בעת יישום , 2119במסגרת עריכת הדוחות הכספיים לשנת 

 .התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

התקציב כולל הוצאה . 2101את תקציב החברה לשנת  2119בנובמבר  41דירקטוריון החברה אישר ביום  .0

האם על הישות להכיר במחויבות משתמעת בגין הוצאה כספית . כספית עתידית לתיקונים ואחזקה

ירקטוריון החברה בכנס האנליסטים שח החברה ר ד"י יו"עתידית זו לאור העובדה שהתקציב הוצג ע

 ?2119בדצמבר  22שנערך ביום 

משרדי . תל אביב ובאר שבע, חיפה: משרדי ההנהלה של הישות ממוקמים בשלוש ערים ברחבי הארץ .2

י החברה בחוזה "המשרדים בחיפה ובתל אביב נשכרו ע. ההנהלה בבאר שבע הם בבעלותה של הישות

. דמי השכירות בחיפה ותל אביב ירדו משמעותית 2119ת לקראת סוף שנת השנים הקרובו 4-שכירות ל

 ?האם חוזי השכירות מהווים בהכרח חוזים מכבידים
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 55 פרשאלה מספתרון 

 . IAS 37י "כ לא יוכרו עפ"הפרשות בגין הוצאות כספיות עתידיות כגון תיקונים ואחזקה בד. לא .0

 :גדיר מחויבות משתמעת כמחויבות הנובעת מפעילויות הישות כאשרמ IAS 37לתקן  01סעיף 

או הודעה עדכנית אחרת , מדיניות שפורסמה, באמצעות דפוס התנהגות המבוסס על ניסיון העבר .א

הישות גרמה לצדים אחרים להבין שהיא תקבל על עצמה אחריות , ספציפית במידה מספקת

 וכן; מסוימת

 .ותם צדדים אחרים ציפייה תקפה שהיא תמלא אחריות זוהישות יצרה בקרב א, כתוצאה מכך .ב

 

כאירוע שיוצר מחויבות משפטית או , לתקן 01במקרה המתואר אין אירוע מחייב כפי שמוגדר בסעיף 

 .משתמעת שכתוצאה ממנו אין לישות חלופה מציאותית לסילוק המחויבות

 

לכשעצמה איננה מספיקה לחייב את  העובדה כי בעלי המניות אישרו תקציב הכולל את ההוצאה העתידית

 .הישות באופן בו לא תהיה לה חלופה מציאותית לסילוק המחויבות שיביא לתזרים שלילי של משאבים

הקיימות באופן עצמאי מפעולותיה , הנובעות מאירועי העבר, לתקן מציין כי רק אותן מחויבויות 09סעיף 

 .וכרות כהפרשותמ, (דהיינו התנהגות העסק בעתיד)של הישות בעתיד 

 

נדרשת רק לצורך המשך ניהול העסק ואין , ההוצאה הכספית העתידית אשר תוקצבה לתיקונים ואחזקה

 .לתקן 21כנדרש בסעיף , צד אחר אשר חבים לו את המחויבות

 

לתקן מבהירות כי יצירת הפרשה לא תלויה אף בקיומה של ' ב בנספח ג00-א ו00דוגמאות , יתרה מכך

המשמעות היא שגם במידה וקיימת דרישה חקיקתית לא תוכר הפרשה בגין עלויות . דרישה חקיקתית

תיקונים ואחזקה מאחר ולא קיימת מחויבות לבצע את אותם תיקונים ואחזקה באופן בלתי תלוי 

 .י מכירת הרכוש"למשל ע, הישות יכולה למנוע את ההוצאה. בפעולות הישות בעתיד

 .לא .2

, דורש כי אם לישות חוזה מכביד IAS 37 -ל 77סעיף , כ לא יוכרו"בד בעוד הפסדים תפעוליים חזויים

 . י החוזה תוכר ותימדד כהפרשה"המחויבות בהווה עפ

מגדיר חוזה מכביד כחוזה שהעלויות הבלתי נמנעות לצורך עמידה במחויבויות  IAS 37לתקן  01סעיף 

 .י החוזה עולות על ההטבות הכלכליות החזויות להתקבל על פיו"עפ

כאשר החוזה , י החברה"לתקן ממחישה כיצד חוזה מכביד יוצר צורך ביצירת הפרשה ע' בנספח ג 7דוגמא 

 .לא ניתן לביטול ולא ניתן להשכירו בשכירות משנה למשתמש אחר

י חוזה משקפות את העלות נטו הקטנה ביותר של "לתקן מציין כי העלויות הבלתי נמנעות עפ 77סעיף 

 .כנמוך מביניהם, ת מילוי החוזה או פיצויים וקנסות הנובעים מאי עמידה בושהיא עלו, יציאה ממנו
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לחברה ולא " הפסד ישיר"המשמעות היא שהתקן למעשה דורש כי החוזה יהיה מכביד עד לנקודה בו יוצר 

 .רק שיהיה חוזה לא כלכלי במהותו ביחס למחירי השוק

שכן ייתכן , כירות של החברה למכבידים בהכרחקיטון בדמי השכירות בשוק אינו הופך את דמי הש, לפיכך

 .ולחברה יש יכולת לפעול באופן רווחי

לתקן מציין כי על הישות  79סעיף , לפני שישות מכירה  בהפרשה נפרדת בגין חוזה מכביד, יתרה מכך

 .IAS 36י "עפ, להכיר בהפסד מירידת ערך שהתרחש בגין נכסים שיוחדו לחוזה זה
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 מועצת רואי חשבון - (IAS 37) 56שאלה מספר 

 : מ קיבל החלטות בדבר שינוי מבני כדלהלן"דירקטוריון חברת מתכת בע 4.00.01 -ב

 .ייסגר ויוצע למכירה' מפעל ג .0

חודשי הודעה  4תוך תשלום פיצויי פיטורין בתוספת שכר בגין  41.00.01 -יפוטרו ב' עובדי מפעל ג 011 .2

 .מוקדמת

 .שיוסיף להתקיים' יועברו למפעל ד' ותרים של מפעל געובדים נ 21 .4

חודשי הודעה  4תוך תשלום פיצויי פיטורין בתוספת שכר בגין  41.02.01 -מנהלי עבודה יפוטרו ב 1 .0

 .מוקדמת

 

 :התבררו העובדות כדלהלן 40.02.01 -מ ב"בתום שנת כספים של חברת מתכת בע

אך טרם נחתם הסכם מכירה , ₪מליון  0-ב' שת מפעל גנתקבלה הצעה לרכי. 41.00.01 -נסגר ב' מפעל ג .1

 .מחייב

המהווה ₪  47,111טרם שולם הסך . ופיצויי הפיטורין שולמו להם' העובדים שפוטרו עזבו את מפעל ג 011 .7

 .חודשי הודעה מוקדמת 4חלק מהשכר בגין 

ההעברה מתוכננת . 'ד למפעל' עובדים ממפעל ג 21הכרוכות בהעברת ₪  24,111צפויות עלויות נוספות בסך  .4

 .00.0.00 -ל

מנהל . חודשי הודעה מוקדמת 4מנהלי העבודה שפוטרו שולמו פיצויי פיטורין והשכר בגין  1מבין  0-ל .7

אותו מנהל . 'העובדים למפעל ד 21והעברת ' עבודה אחד נותר להשלמת תפקידיו הקשורים בסגירת מפעל ג

וחבילת ₪  0,111תהיה  2100משכורתו לחודש ינואר . 40.0.00מ עד "צפוי להישאר בשרות חברת מתכת בע

מזמנו יוקדשו לסגירת  71% -הוא מעריך ש. שישולמו לו ביום פרישתו₪  04,111 -הפיצויים שלו תסתכם ב

 . מזמנו יוקדש לניהול כללי 01%-ו' עובדים למפעל ד 21להעברת  מזמנו יוקדשו  41%', מפעל ג

 

 

 : נדרש

 40מ ליום "רשה לשינוי מבני שיוכר בדוחות הכספיים של חברת מתכת בעלחשב במפורט את סכום ההפ

 .44בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר , 2101בדצמבר 
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  56שאלה מספר פתרון 

אולם בהעדר הסכם , ₪מליון  0התקבלה הצעה לרכישתו בסך של . 2101בנובמבר  41 -נסגר ב' מפעל ג .0

לא נוצרת מחויבות למכירה של פעילות " – IAS 37 -ל 47ראה סעיף , נו רלוונטימכירה מחייב דבר זה אי

 ".דהיינו קיים הסכם מכירה מחייב, עד אשר הישות מחויבת למכירה

 .במקרה הנתון המפעל נסגר ומשום כך יישום השינוי המבני הושלם למעשה

המייצג , ₪ 47,111לם סך של או. העובדים שפוטרו עזבו את המפעל וסכומי הפיצויים שולמו להם 011 .2

, סכום זה כלול בהפרשה לשינוי המבני שביישומו הוחל. חודשי הודעה מוקדמת טרם שולם 4חלק משכר 

 .ולכן הוא מייצג מחויבות בהווה

ההעברה תבוצע בתאריך . 'עובדים למפעל ד 21הכרוכות בהעברת ₪  24,111צפויות עלויות בסך  .4

 .הוצאות המתייחסות לפעולות נמשכותסכום זה אינו כלול ב, 00.0.2100

חודשי הודעה מוקדמת  4עזבו ופיצויי הפיטורין שלהם לרבות שכר בגין , מנהלי העבודה פוטרו 1מבין  0 .0

אותו . 'והעברת עובדים למפעל ד' מנהל עבודה אחד נשאר להשלמת תפקידו בסגירת מפעל ג. שולמו להם

₪  0,111 -שתסתכם ב 2100משכורתו לינואר . 2100 בינואר 40מנהל צפוי להישאר בשירות החברה עד 

 :אותו מנהל מעריך שזמנו יוקדש כדלהלן. ישולמו ביום פרישתו₪  04,111וחבילת הפיצויים שלו בסך של 

 .לניהול כללי 01% -ו' להעברת עובדים למפעל ד 41%', לסגירת מפעל ג 71%

 

 :הסכום שיוכר כהפרשה לשינוי מבני הוא

 

 01,011  =71%  *0,111 +04,111  

 

 :ההפרשה הכוללת לשינוי מבני תהיה

 47,111                        -העובדים שפוטרו   

 01,011                    -מנהל העבודה שנותר 

                                                      ---------- 

                                                       90,011 
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 נהליהמכללה למ -( IAS 37) 55שאלה מספר 

החברה מתכננת התקשרות . הינה חברה בינלאומית ידועה בתחום התקשורת"( החברה: "להלן)' חברה א

הציע היועץ המשפטי של החברה לכלול , במסגרת זו. לביצוע פעילות עסקית מסוימת' עסקית עם חברה ב

החברה תישא , יף שיפוי לפיו במידה ותוגש תביעה משפטית כנגד הפעילות המשותפתסע' בהסכם עם חברה ב

. תשפה את החברה בגין חלקה בפעילות כפי שיקבע בהסכם מראש' בעוד חברה ב, ככל שיהיו, בתוצאותיה

יכלול סעיף על פיו ' עדיף שהחוזה עם חברה ב, מבחינה חשבונאית, ל הכספים של החברה טוען כי"סמנכ

במקום סעיף השיפוי , זאת". ביחס ולחוד"לפעילות המשותפת תהיה ' ות של החברה ושל חברה בהאחרי

 .המוצע על ידי היועץ המשפטי של החברה

 

 : נדרש

במקרה שבו אכן תוגש תביעה כנגד הפעילות ' מהו הטיפול החשבונאי המתחייב בדוחות הכספיים של חברה א

זו של היועץ המשפטי : לכל אחת מההצעות, באם יש בכך צורך, יש להתייחס בנפרד'? המשותפת עם חברה ב

 .ל הכספים"וזו של סמנכ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  אל-אורן בר: עורך                      2102חשבונאות פיננסית מתקדמת       מהדורת יולי  -הכנה לבחינת מועצה 
 

- 214 - 
 

 

 55 פרשאלה מספתרון 

יש לבחון מהו הטיפול החשבונאי אליו תידרש החברה כאשר תוגש תביעה המשפטית כנגד הפעילות המשותפת 

 .תחת שתי החלופות המוצעות

 

 ל הכספים"הצעת סמנכ

מוטלת כל , במקרה כאמור. לחוד הינה התחייבות ששני אנשים או יותר נטלו על עצמםאחריות ביחד ו

האחריות לביצוע ההתחייבות שניטלה על כל אחד מיחידיה ואין הוא יכול לטעון כי קיימת לו אחריות רק 

קובע ה, 29בסעיף " ביחד ולחוד"מתייחס לסוגיית  44תקן בינלאומי , חרף האמור. לחלק יחסי מההתחייבויות

אותו חלק  -' בעוד חלקה של חברה ב' תטופל כהתחייבות רק בגין חלק חברה א" ביחד ולחוד"כי התחייבות 

 .מחשב כהתחייבות תלויה, של המחויבות שחזוי להיות מסולק על ידי הצדדים האחרים

 

 הצעת היועץ המשפטי 

כאשר החברה , (011%)ברה התביעה תוגד כנגד הח, במידה ותוגש תביעה, בהתאם להצעת היועץ המשפטי

תידרש החברה להכיר במלוא ההתחייבות , במקרה כאמור. לשיפוי בגין חלקה היחסי' תתבע את חברה ב

 virtually certainיוכר רק אם הוא ( 'בגין חלקה של חברה ב)בהנחה כי נדרשת הפרשה ואילו נכס השיפוי 

 (.44לתקן בינלאומי  10-ו 14בהתאם לסעיפים )

 .ם הבדל בטיפול החשבונאי בין שתי ההצעותהמסקנה קיי
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 נהליהמכללה למ - (IAS 38) 52 פרשאלה מס

או בעת רכישת מניות של חברה ( עסק)כחלק מרכישת פעילות  שמוניטין בחברה יכול שייווצר פנימית או שיירכ

 01תר בהפחתה על פני והוא מו, (עסק)בהתאם לפקודת מס הכסה מוניטין מוכר אך ורק ברכישת פעילות . בת

 .שנים

 

 :בהקשר לאמור לעיל

בדבר נכסים בלתי  47הסבר מהו הטיפול החשבונאי במוניטין בספרים בהתאם לתקן בינלאומי מספר  .א

 .מוחשיים

קבע בכל אחד מהמקרים המובאים לעיל האם נוצר הפרש זמני והאם יש ליצור מיסים נדחים הן במועד  .ב

 .ופות העוקבותההכרה לראשונה במוניטין והן בתק
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 52 פרשאלה מספתרון 

מוניטין אשר נוצר , בהתאם לתקן – 47הטיפול החשבונאי במוניטין בהתאם לתקן חשבונאות מספר  .א

ההסבר לכך הוא שהמוניטין שנוצר פנימי אינו מקיים את כללי ההכרה הנדרשים . בישות לא יוכר כנכס

כלומר הוא אינו ניתן להפרדה ואף אינו נובע מזכויות )משאב הניתן לזיהוי לאמור המוניטין אינו מהווה 

 .אשר ניתן למדידה באופן מהימן לפי עלות, י הישות"הנשלט ע, (הוניות או מזכויות משפטיות אחרות

 

ברכישת " בעקיפין"י רכישת פעילות שמהווה עסק והן "מוניטין שנוצר בעת רכישת עסק הן במישרין ע*

ישות נדרשת למדוד את עלות צירוף העסקים , IFRS 3 -צעות מניות של חברה בת בהתאם לשליטה באמ

הנכסים  011% -ומנגד להכיר ולמדוד את ה, של הנרכש( הנכסים נטו)מהון המניות  011%של כל 

אשר ההפרש בין עלות הצירוף לבין השווי שנקבע , וההתחייבויות המזוהים שנרכשו למועד הרכישה

 .חייבויות המזוהים שנרכשו מייצג מוניטיןלנכסים וההת

אין לבצע הפחתה שיטתית של המוניטין אלא יש לבחון סממנים לירידת ערך לפחות אחת לשנה בהתאם 

 .47' לתקן בינלאומי מס

במקרה האמור לא נוצר הפרש זמני שכן גם לפי בסיס המס וגם לפי החשבונאות  -מוניטין שנוצר פנימית * .ב

 .ואין ליצור התחייבויות מיסים נדחים, לפיכך לא נוצר הפרש זמני, ן כנכסאין להכיר במוניטי

 

 :מוניטין שנוצר בעת רכישת מניות של חברה בת*

  בעת צירוף העסקים נוצר הפרש זמני חייב במס בגין ערך , במועד הרכישה -מועד ההכרה הראשוני

אשר ( אפס)בסיס המס שלו לבין ( הערך שמתקבל ברכישה)המוניטין בדוחות הכספיים המאוחדים 

בדבר  02' לתקן בינלאומי מס 01בגינו לא נדרש ליצור התחייבות למס נדחה שהרי בהתאם לסעיף 

למעט , התחייבויות מיסים נדחים תוכר בגין כל ההפרשים הזמניים החייבים במס, מיסים על הכנסה

 .ניטיןבמידה שהתחייבויות המיסים הנדחים נובעת כתוצאה מההכרה לראשונה במו

  משום שהיא נגרמה , הפחתות עוקבות של התחייבות מיסים נדחים שלא הוכרה -תקופות עוקבות

יחשבו גם הן כהקטנות שנגרמו כתוצאה מההכרה לראשונה , כתוצאה מההכרה לראשונה במוניטין

 .  ולפיכך לא יוכרו, במוניטין

 

 :מוניטין שנרכש כחלק מפעילות של עסק*

  במועד רכישה של הפעילות לא נוצר הפרש זמני היות ובסיס המס של  -מועד ההכרה הראשוני

 .המוניטין זהה לערכו הפנקסני

  אך בספרים לא נוצר הפרש , אולם בתקופות עוקבות המוניטין מופחת לצרכי מס -תקופות עוקבות

 .זמני שבדינו יש ליצור התחייבות למס
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 נהליהמכללה למ - (IAS 38) 59 פרשאלה מס

לשנה שהסתיימה ביום ' בדוחותיה הכספיים של חברה א. ה הבעלים של קבוצת פוטבול אמריקאיהינ' חברה א

שבחלקם הגדול היו קשורים לרכישת זכויות רישום , היו נכסים בלתי מוחשיים משמעותיים 2101בדצמבר  40

 .םהמופחתים על בסיס קו ישר על פני תקופת ההסכ, של שחקנים שכללו עמלות רישום ועמלות סוכן

הן משולמות על ידי מועדונים לסוכני שחקנים כאשר שחקן מועבר . עמלות סוכן נפוצות בעסקי הפוטבול

החברה חשבה שהעמלות "(. עמלות חידוש)"או כאשר החוזה של השחקן מוארך "( עמלות העברה)"לקבוצה 

אופן ישיר לעלויות חוזי כיוון שהן ניתנות לייחוס ב, מקיימות את הקריטריונים להכרה כנכסים בלתי מוחשיים

 .השחקנים

 .י דעתך לגבי הטיפול החשבונאי בגין עמלות העברה ועמלות חידוש/חווה
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 59 פרשאלה מספתרון 

 IAS 32דיון מדוע התשלום עבור החוזה של השחקן נמצא בתחולת 

ה נכס בלתי מוחשי של שחקן מהוו( העברה של שחקן)ראשית יש לציין שהסכום ששולם על רכישת חוזה 

כי צפוי שההטבות הכלכליות העתידיות  IAS 47-ל 20היות ועומדים בדרישות של סעיף  IAS 47-בהתאם ל

החברה שרוכשת את כרטיס השחקן למעשה הופכת להיות )החזויות שניתן ליחס לנכס יזרמו אל הישות 

בוצתיים השחקנים עובדים תחת במרבית ענפי הספורט הק. הבעלים שלו ולא מדובר רק ביחסי עובד מעביר

הסכום ששולם לקבוצה המוכרת . הגבלות המקצוע שבהן הקבוצה היא למעשה הבעלים של כרטיסי השחקן

עבור ההעברה של השחקן מביא לידי ביטוי את התנאי השני להכרה בנכס בלתי מוחשי שהעלות של הנכס 

 .ניתנת למדידה באופן מהימן

 עמלות סוכן המשולמות בהעברה

 :כוללת את, אשר נרכש בנפרד, העלות של נכס בלתי מוחשי" IAS 47-ל 24תאם לסעיף בה

 וכן; בניכוי הנחות מסחריות, כולל מסי יבוא ומסי רכישה שאינם מוחזרים, מחיר רכישתו .א

 ".עלות כלשהי שניתן לייחס במישרין להכנת הנכס לשימוש המיועד .ב

, שכר יועצים מקצועיים", ניתנות לייחוס במישרין אשר כוללותנותן דוגמאות לעלויות ה IAS 47-ל 27סעיף 

 ".הנובע במישרין מהבאת הנכס למצב בו הוא פועל

אם . הנובע במישרין מהבאת הנכס לשימוש, עמלות סוכן מייצגות שכר יועצים מקצועיים, בעסקי הכדורגל

לו מהווה עלו ישירה בהשגת  ללא התערבות הסוכן לא ניתן להשיג את השחקן הספציפי הרי שהסכום ששולם

 (.הכרטיס של השחקן)הנכס 

 

 (חידוש)עמלות סוכן המשולמות כאשר מוארך חוזה 

אלא אם היא מהווה חלק , יציאה בגין פריט בלתי מוחשי תוכר כהוצאה בעת התהוותה( "א) 77בהתאם לסעיף 

 IAS 47-ל 07סעיף (. 74-07ראה סעיפים )מהעלות של נכס בלתי מוחשי המקיים את הקריטריונים להכרה 

 :ההכרה בפריט כנכס בלתי מוחשי דורשת מישות להוכיח שהפריט מקיים את"מציין בנוסף כי 

 וכן; ההגדרה של נכס בלתי מוחשי .א

 .הקריטריונים להכרה .ב

דרישה זו חלה לגבי עלויות ראשוניות המתהוות על מנת לרכוש או לייצר בישות נכס בלתי מוחשי ולגבי עלויות 

 ".להחליף חלק ממנו או לתחזק אותו, מתהוות לאחר מכן על מנת להוסיף לנכס זהה

כלומר ההכרה בנכס בלתי מוחשי נוסף בגין עמלות ההארכה תתקיים אם מתקיימים הקריטריונים הרגילים 

עמלות סוכן שמשולמות כאשר מוארך חוזה שחקן יכולות להיחשב . IAS 47להכרה בנכס בלתי מוחשי לפי 

נראה כי ללא התשלום לסוכן של השחקן לא יוארך . ת המתהוות בתחזוקת זכויות הרשום של השחקןכעלויו

ד על מנת לבצע חוזה ההארכה שמיוצג על ידי נכס בלתי "הדבר דומה לתשלומים שמשולמים לעו. החוזה

 .נאות' לאור האמור לעיל נראה כי הטיפול החשבונאי המוצע על ידי חברה א. מוחשי
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 (IAS 38) 21 פרשאלה מס

 .ישות חדשה שפועלת בתחום אתרי האינטרנט סיימה לאחרונה פרויקט מחקר ופיתוח, מ"חברת דפנה בע

בדיונים שהתקיימו בועדת הביקורת של החברה לקראת הדוחות הכספיים השנתיים הועלו הטענות  .א

 :הבאות

  ניתן להוות , יםנכסים בלתי מוחשי, 47בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  -0חבר ועדת ביקורת

בתנאי שבשלב המחקר העלויות הוצאו , עלויות כנכס בלתי מוחשי הן בשלב המחקר והן בשלב הפיתוח

 .במזומן

  עלויות שהתהוו , נכסים בלתי מוחשיים, 47בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  -2חבר ועדת ביקורת

 .מחקרבשלב הפיתוח ניתנות להיוון כנכס בלתי ממוחשי מרגע שהסתיים שלב ה

  עלויות שהתהוו , נכסים בלתי מוחשיים, 47בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  -4חבר ועדת ביקורת

 .בשלב הפיתוח ניתנות להיוון כנכס בלתי מוחשים בתנאי שעמדו בתנאים מסוימים

  ניתן להוון , נכסים בלתי מוחשיים, 47בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  -0חבר ועדת ביקורת

 .הוו הן בשלב המחקר והן בשלב הפיתוח בתנאי שעמדו בתנאים מסוימיםעלויות שהת

 

 .ימי צודק/י דעתך על כל אחת מהטענות ובמידת הצורך קבע/חווה

 

במסגרת צירוף מ טען כי אילו החברה הייתה רוכשת את אותו פרויקט "היועץ החיצוני של חברת דפנה בע .ב

הנכס בלתי מוחשי לאחר תחילת ההפחתה היו העתידיות בגין ( הפחתה)הרי שהוצאות הפחת  עסקים

 .גבוהות יותר אשר אילו פיתחה את הנכס הבלתי מוחשי בעצמה

 

 .י דעתך על טענת היועץ/חווה
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  21 פרשאלה מספתרון 

קובע כי נכס בלתי מוחשי הוא לא כספי שניתן "( התקן: "להלן)נכסים בלתי מוחשיים , 47תקן בינלאומי  .א

התקן קובע כי בנוסף לדרישות הכלליות להכרה ומדידה של נכס בלתי מוחשי . מהות פיזיתלזיהוי וחסר 

בהתאם לתקן לא ניתן להכיר בנכס בעלויות שהתהוו . יש להבחין בין שלב המחקר לשלב הפיתוח של הנכס

בשלב המחקר ויש להכיר בהן כהוצאה ברווח או הפסד היות וקיים חוסר ודאות רב בשלב זה להצלחת 

כמו כן התקן קובע כי העלויות בשלב הפיתוח ניתנות להכרה כנכס רק כאשר ניתן להוכיח את . כסהנ

 :האמור להלן

של השלמת הנכס הבלתי מוחשי כך שהוא יהיה זמין ( technical feasibility)קיימת היתכנות טכנית  .0

 .לשימוש או למכירה

 .ש בו או למוכרובכוונת הישות המפתחת להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמ .2

 .ביכולתה להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למוכרו .4

הישות יכולה להוכיח קיומו , בין היתר. האופן שבו הנכס הבלתי מוחשי יפיק הטבות כלכליות צפויות .0

, אם ייעשה בו שימוש פנימי, של שוק לתוצר של הנכס הבלתי מוחשי או לנכס הבלתי מוחשי עצמו או

 .בלתי מוחשילתועלת הנובעת מהנכס ה

פיננסיים ואחרים זמינים להשלמת הפיתוח ולשימוש בנכס , (technical)קיומם של משאבים טכניים  .1

 .הבלתי מוחשי או למכירתו

לפיכך . הישות יכולה למדוד באופן מהימן את היציאה שיש לייחס לנכס הבלתי מוחשי במהלך פיתוחו .7

ח ניתנות להיוון אלא יש צורך בקיום תנאים התקן לא קובע כי כל העלויות שמוגדות כעלויות פיתו

 .מקדימים כאמור לעיל

חבר ועדת . שוגים היות ולא ניתן להוון עלויות בשלב המחקר 0-ו 0לאור האמור לעיל חברי הועדה 

שוגה היות ולא ניתן להוון את כל העלויות החל משלב הפיתוח אלא  2צודק ואילו חבר ועדת  4הביקורת 

 .להוכיח את התנאים לעיל רק אם הישות הצליחה

 

לעומת זאת כאשר חברה רוכשת פעילות של ,הוצאות מחקר לא ניתנות להיוון כנכס' כפי שנטען בסעיף א .ב

מחקר ופיתוח בתהליך מסגרת צירוף עסקים הרי שלצורך הכרה בנכס יש צורך רק לבחון כי הוא ניתן 

מעשה אותן עלויות מחקר שהחברה כלומר ל. להפרדה או נובע מזכויות משפטיות או חוזיות אחרות

הייתה מכירה ברווח וההפסד כשאר היא  מפתחת נכס בלתי מוחשי באופן פנימי יוכרו בדרך כלל כנכס 

לעומת זאת במידה ויתהוו הוצאות מחקר נוספות לאחר צירוף העסקים הן יוכרו . ובהתאם לשווי ההוגן

במרבית המקרים אותו נכס יוכר , כלומר. IAS 38ברווח והפסד ועלויות פיתוח יטופלו בהתאם להוראות 

. בשווי גבוה יותר בספרים אם הוא נרכש בצירוף עסקים מאשר אילו המחקר והפיתוח נעשו באופן פנימי

לפיכך במרבית המקרים היועץ . היות והנכס יותר גבוה הרי שהפחת העתידי בגינו גם הוא יהיה גבוה יותר

 .צודק
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 נהליכללה למהמ - (IAS 38) 21שאלה מספר 

שנים  1מ לתקופה של "מ זכויות שימוש בפטנט מחברת עדי בע"רכשה חברת גלעד בע 2102בינואר  0ביום 

במועד חתימת ההסכם נקבע מנגנון המאפשר לחברת גלעד לחדש את זכות "(. התקופה המקורית: "להלן)

 .שנים נוספות בתום התקופה המקורית 1-השימוש בפטנט ל

 

 :נדרש

חיים השימושיים של זכות השימוש בפטנט לצורך הפחתתה בדוחות הכספיים של חברת מהו אורך ה

יש לדון בפרמטרים השונים המשפיעים על אורך החיים ובמידת הצורך להניח ? 2102מ בשנת "גלעד בע

 .הנחות
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  21 שאלה מספרפתרון 

 90-97סעיפים "( IAS 47: "להלן)ים נכסים בלתי מוחשי, 47ראשית בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

אורך החיים " IAS 38 -ל 90יש לציין כי על פי סעיף  IAS 38 BC -ל BC 66-BC 72י סעיפים  "הנתמכים ע

השימושיים של נכס בלתי מוחשי הנובע מזכויות חוזיות או מזכויות משפטיות אחרות לא יעלה על התקופה 

, אולם אורך החיים השימושיים עשוי להיות קצר יותר, האחרות של הזכויות החוזיות או הזכויות המשפטיות

 .IAS 38-ל 91ניתן להתייחס בחלק זה גם לסעיף "בהתאם לתקופה בה הישות מצפה להשתמש בנכס 

 

אם , (התקופה המקורית)שנים  1-מ קצר מ"יש לבדוק האם אורך החיים השימושיים של חברת גלעד בע, לפיכך

 .אינו רלבנטיזה המצב כל ענין החידוש 

 

יש לבחון האם עומדים ( התקופה המקורית)שנים  1-אם הוערך כי אורך החיים השימושיים אינו קצר מ

אורך החיים השימושיים "מובא להלן   IAS 38 -ל 90המשכו של סעיף . בתנאים לצורך הכללת תקופת החידוש

רק אם קיימת ראיה התומכת של הנכס הבלתי מוחשי יכלול את תקופת החידוש או את תקופת החידוש 

בין , קיומם של הגורמים הבאים"מציין כי  IAS 38 -ל 97סעיף . בחידוש על ידי הישות ללא עלות משמעותית

מצביע על כך שישות תהיה מסוגלת לחדש את הזכויות החוזיות או הזכויות המשפטיות האחרות ללא , היתר

 :עלות משמעותית

שהזכויות החוזיות או הזכויות המשפטיות האחרות , על ניסיוןשיתכן והיא מבוססת , קיימת ראייה .א

 . האמור כולל ראיה שהצד השלישי ייתן את הסכמתן, אם חידוש מותנה בהסכמתו של צד שלישי. יחודשו

 וכן, קיימת ראיה כי כל התנאים הנדרשים להשגת חידוש יתקיימו .ב

העתידיות החזויות לזרום אל הישות  עלות החידוש לישות אינה משמעותית בהשוואה להטבות הכלכליות .ג

 .מהחידוש

 
אם עלות החידוש היא משמעותית בהשוואה להטבות הכלכליות העתידיות החזויות לזרום אל הישות 

 ".מייצגת במהות את העלות לרכישת נכס בלתי מוחשי חדש במועד החידוש" חידוש"עלות ה, מהחידוש

 
מ תהיה מסוגלת לחדש את זכות "שקול האם חברת גלעד בעעלינו ל IAS 38 -ל 97בהתבסס על הנחיות סעיף 

אם מדובר בעלות משמעותית אורך החיים השימושיים של זכות . השימוש בפטנט ללא עלות משמעותית

 . שנים לזאת בכפוף לנאמר לעיל 1תהיה לכל היותר  2102בינואר  0השימוש בפטנט שנרכשה ביום 

 
, אם יש צורך בהסכמה שכזו, כה לתת את הסכמתו לחידוש כאמורמ צרי"לא נתון האם חברת עדי בע, בנוסף

מ אכן תיתן את "שנים יש לכלול ראיה שחברת עדי בע 1-כדי שאורך החיים השימושיים יהיה גדול מ

 . שנים לכל היותר 1אלמלא קיומה של ראיה כאמור אורך החיים השימושיים יהיה . הסכמתה
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 הלניהמכללה למ - (IAS 39) 29שאלה מספר 

 :'במניות חברה ג' המתייחסים להחזקת חברה ב, 2117אשר התרחשו בשנת , להלן תיאור אירועים שונים .א

' בבורסה לניירות ערך מניות של חברה ג( חברה ציבורית)' רכשה חברה ב 2117בינואר  0ביום  (0)

 שיעור החזקה זניחה' החזקה זו מקנה לחברה ב. במטרה להחזיקן לטווח הארוך₪  0,111תמורת 

 49ולכן סווגה לקבוצת ניירות ערך זמינים למכירה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי ' בחברה ג

 .הכרה ומדידה –מכשירים פיננסיים 

דיווח מידי בדבר כשלון ניסוי שביצעה במוצר עתידי ולפיכך ' פרסמה חברה ג 2117במאי  40ביום  (2)

 -המוחזקות לאותו יום הסתכם ל' ג שוויין ההוגן של מניות חברה. 'קרס מחיר המניה של חברה ג

אם כי בשיעורים , לא עלה מחיר המניה ואף המשיך לרדת 2117מאותו יום ועד תום שנת . ₪ 711

 . קטנים

עקב . 'מהון המניות חברה ב 71%( חברה ציבורית)' רכשה חברה א 2117בספטמבר  41ביום  (4)

' את נכסי והתחייבויות חברה במאותו יום ' איחדה חברה א' הרכישה והעלייה לשליטה בחברה ב

', שוויין ההוגן של מניות חברה ג. 'שהוחזקו עי חברה ב' בכללם את מניות חברה ג, באופן מלא

סיווגה את ההחזקה מניות חברה ' חברה א. ₪ 411-לאותו יום הסתכם ל', י חברה ב"המוחזקות ע

 .'לחברה בבדומה , בדוחותיה המאוחדים לקבוצת ניירות ערך זמינים למכירה' ג

', כי שוויין ההוגן של מניות ג, י הציטוט בבורסה לניירות ערך"נקבע עפ 2117בדצמבר  40ביום  (0)

 .₪ 411הינו ' י חברה ב"אשר מוחזקות ע

 

 40ליום ' אשר סוקרת את דוחותיה הכספיים המאוחדים של חברה א, בכתבה שפורסמה בעיתון כלכלי

במהלך ' על רקע הירידה החדה במחיר מניית חברה ג"... נכתב , ולשנה שהסתיימה באותו יום 2117בדצמבר 

י החברה הבת שלה "המוחזקות ע' לרשום את הירידה בערך מניות ג' תמוהה החלטתה של חברה א, 2117שנת 

של כללי החשבונאות הבינלאומיים , יישום שינוי זה. מה שגרם לרישום קרן הון שלילית, להפסד כולל אחר

כי ביום , דיווחה בדוחותיה הכספיים', החברה הבת של חברה א –' כי חברה ב, קע העובדהבולט  במיוחד על ר

העבירה את כל קרן ההון השלילית שנצברה בדוחותיה הכספיים לרווח והפסד ולמעשה  2117בדצמבר  40

 ...".2117כהפסד בשנת ' הכירה במלוא ירידת הערך של מניות חברה ג

 

 :נדרש

 .תשובה שאינה מנומקת לא תזכה בניקוד. הכתב הכלכלי לות הטענה שי דעתך לגבי נכונ/חווה

 

י "עפ. בבורסה לניירות ערך" "GoldBond Ltd –מ רכשה אגרות חוב של חברת "חברת המשקיעים בע .ב

והיא צמודה למחיר אונקיית , בדצמבר 40הריבית הנקובה משולמת אחת לשנה בכך , תנאי אגרות החוב

הנהלת חברת המשקיעים מעוניינת . לום קבוע מראש בתאריך קבוע מראשח תיפרע בתש"קרן האג. זהב

 . לסווג את אגרות החוב לקבוצת נכסים פיננסיים מוחזקים לפדיון
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 :נדרש

תוך סקירת כל האפשרויות אשר , י האם ניתן לסווג את המכשיר הפיננסי המתואר לעיל כמוחזק לפדיון/קבע

אינן כוללות אפשרות לסווג את אגרות החוב לקבוצת מחזיקים  גם אם, מ"עומדות בפני חברת המשקיעים בע

 .לפדיון

 

נכסים פיננסיים  01ועוד באותו יום רכשה ( כהלוואה אחת)מבנק ₪  0,111,111מ לוותה "חברת הלווים בע .ג

אשר , כל הנכסים הפיננסיים. ח"אלפי ש 111אשר הסתכמו לסך כולל של , כל אחד₪  11,111דומים במחר 

החברה סווגו לקבוצת נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מאחר שהינם נכללים י "נרכשו ע

מ מעוניינת להקטין את חוסר ההקבלה "הנהלת חברת הלווים בע". מוחזקים למסחר"תחת הגדרת 

י ייעוד ההלוואה שנטלה מהבנק כהתחייבות פיננסית בשווי "החשבונאית שנוצרה בדוחותיה הכספיים ע

 . ך רווח או הפסדהוגן דר

 

 :נדרש

ל כהתחייבות פיננסית "מ לסווג את ההלוואה הנ"י האם יש באפשרותה של הנהלת חברת הלווים בע/נתח 

 .תשובה שאיננה מנומקת לא תזכה בניקוד. בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
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  29 שאלה מספרפתרון 

ייתכן מצב שבו החברה הבת רשמה ירידת ערך של נייר  בהחלט. טענתו של הכתב הכלכלי איננה נכונה .א

לתקן חשבונאות  70י סעיף "עפ. מכירה והחברה האם לעומתה לא רשמה ירידת ערך כזאתלהערך הזמין 

IAS 39  ..." ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של השקעה במכשיר הוני כוללת מידע לגבי שינויים

הכלכלית או המשפטית או בסביבת , בסביבה הטכנולוגיתמשמעותיים בעלי השפעה שלילית שהתרחשו 

ירידה . השוק שבה פועל המנפיק ומעידים כי יתכן והעלות של ההשקעה במכשיר ההוני לא תושב

משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של ההשקעה במכשיר הוני מתחת לעלותה מהווה גם היא ראיה 

 ".אובייקטיבית לירידת ערך

 

י רשות ניירות ערך מצפה למדיניות חשבונאית עקבית לגבי בחינה האם מדובר על ירידה יש לציין כ, בנוסף

, ת החברות הינה כמקובל בהרבה חברות בשוקלצורך הפתרון נניח כי מדיניו. שכתמשמעותית או נמ

הנמשכת חצי שנה , או יותר מתחת לעלות הנכס הפיננסי 21%כלומר ירידה משמעותית הינה ירידה של 

תרשום ירידת ערך ותעביר את קרן ההון השלילית בגין נייר הערך הזמין למכירה ' חברה א, לפיכך. ויותר

 .ונמשכה מעבר לחצי שנה 41%מאחר שירידת הערך הינה בשיעור , לרווח או הפסד

 

 07י סעיף "עפ. 2117בספטמבר  41ביום ' כולל ההשקעה בחברה ג', נה את חברה בואיחדה לראש', חברה א

תקני דיווח כספי בינלאומי קובעים ,  במקרים מסוימים"צירופי עסקים  – 4וח כספי מספר לתקן דיו

. טיפול חשבונאי שונה בהתחשב בדרך שבה ישות מסווגת או מייעדת נכס או התחייבות ספציפיים

דוגמאות לסיווגים או ליעודים שהרוכש יבצע בהתחשב בתנאים הרלוונטיים שקיימים במועד הרכישה 

סיווג של נכסים והתחייבויות ( א: )אך אינן מוגבלות לדוגמאות אלה, את הדוגמאות הבאותכוללות 

או כנכס פיננסי זמין , פיננסיות ספציפיים כנכס פיננסי או התחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח והפסד

מניות חברה  אכן סיווגה את' חברה א, י נתוני השאלה"עפ. IAS 39 -למכירה או מוחזק לפדיון בהתאם ל

' הירידה בערך המניות של חברה ג', מבחינת חברה א. 'כנכס פיננסי זמין למכירה בדומה לחברה ב' ג

ולפיכך לא מדובר על  4% -ושיעור הירידה הינו כ 2117בדצמבר  40נמשכת שלושה חודשים נכון ליום 

לפיכך הכתב הכלכלי  .'מנקודת מבטה של חברה א' ירידה משמעותית או מתמשכת בערך מניות חברה ג

 .טועה בדבריו

 :רקע .ב

, (ההצמדה למחיר אונקיית זהב)תשלומי הריבית בגין אגרות החוב כוללים נגזר משובץ  IAS 39י "עפ

החוזה המארח , מאחר והנגזר המשובץ מופרד. אשר מופרד ומטופל כנגזר בשווי הוגן דרך רווח והפסד

בתנאי שלחברת המשקיעים ישנה כוונה פוזיטיבית , יכול להיות מסווג כמוחזק לפדיון( אגרות החוב)

 (.לא נדרשת ידיעת נושא נגזרים משובצים בבחינה)ח עד לפדיונן "ויכולת להחזיק באג
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 : השקעות המוחזקות לפדיון

בעלי תשלומים קבועים או , השקעות המוחזקות לפדיון הן נכסים פיננסיים לא נגזרים" IAS 39י "עפ

, שלישות כוונה מפורשת ויכולת להחזיקם עד למועד הפדיון, מועד פדיון קבוע ניתנים לקביעה ובעלי 

 למעט 

ההצמדה למחיר אונקיית זהב מונעת מתשלומי הריבית בגין אגרות החוב שנרכשו להיות קבועים או ...". 

 מכשיר"אשר קובע כי , א להנחיות היישום של התקן04יש לציין כי סעיף , בהקשר לכך. ניתנים לקביעה

אינו חל " חוב בעל שיעור ריבית משתנה יכול לקיים את הקריטריונים של השקעה המוחזקת לפדיון

לא ניתן , לפיכך. אלא עוסק במצבים אחרים, במקרה הזה בו מנגנון ההצמדה נגזר ממחיר אונקיית זהב

שבונאי במאמר מוסגר נציין כי הטיפול הח. לסווג את אגרות החוב לקבוצת השקעות המוחזקות לפדיון

קובע כי לאחר הפרדת הנגזר המשובץ ניתן לסווג את ( אשר כאמור לא נדרש בשאלה) IAS 39המלא לפי 

 . כהשקעה מוחזקת לפדיון( החוזה המארח)אגרות החוב 

 

 :הלוואות וחייבים

שאינם מצוטטים , בעלי תשלומים קבועים או ניתנים לקביעה, נכסים פיננסיים לא נגזרים" IAS 39י "עפ

החוזה המארח )מאחר שאגרות החוב מצוטטות בשוק פעיל  אין לסווג את אגרות החוב ...". פעיל בשוק

 .להלוואות וחייבים( בלבד

 

 :נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

יצוין כי ". מוחזקות למסחר"הן לא תחשבנה , מאחר שבכוונת החברה להחזיק את אגרות החוב עד פדיונן

בעת , עומדת בפני חברת המשקיעים הינה לבחור לסווג את אגרות כולל הנגזר המשובץאפשרות אחרת ה

 IAS -א  ל00י סעיף "אפשרות זוז מותרת עפ. לקטגוריית שווי הוגן דרך רווח והפסד, ההכרה הראשונה

ישות יכולה לייעד , אם חוזה כולל נגזר משובץ אחד או יותר, 00על אף האמור בסעיף "אשר קובע כי  39

אלא , את החוזה המעורב בכללותו כנכס פיננסי או כהתחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 (.  אפשרות זו אינה נכללת בחומר הלימוד..." )אם

 

 :נכסים פיננסיים זמינים למכירה

ה במיד, כאמור. במידה ולא סווגו לאף קבוצה אחרת יסווגו אגרות החוב כנכסים פיננסיים זמינים למכירה

רק החוזה המארח יכול שיהיה מסווג לקבוצת הזמינים , ומתייחסים חשבונאות הנגזרים המשובצים

 (.לא נדרש)למכירה 

 

נכס פיננסי או התתחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד " IAS 39 -ל 9י ההגדרה בסעיף "עפ .ג

בעת ההכרה לראשונה ( ב" ... )םהוא נכס פיננסי או התחייבות פיננסית המקיימים אחד מהתנאים הבאי

ישות יכולה להשתמש ביעוד זה רק כאשר הוא מותר . י הישות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד"הוא מיועד ע
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היעוד מבטל או מקטין ( א: )משום ש, או כאשר תוצאת פעולה זו תהיה מידע רלוונטי יותר, א00לפי סעיף 

שהיה ( תים מצב זה מכונה חוסר הקבלה חשבונאיתלעי)משמעותית חוסר עקביות במדידה או בהכרה 

נותר אילולא כן ממדידת נכסים או התחייבויות או מהכרה ברווחים  ובהפסדים בגינם לפי בסיסים 

 ..."  או , שונים

 :ישנן שתי גישות לפתרון

  ניתן לייעד , על אף שסכום ההלוואה גדול מסכום הנכסים –( המקרה הפשוט)אפשרות ראשונה

שכן גם במצב זה חוסר ההקבלה , לקבוצת שווי הוגן דרך רווח או הפסד( או חלקה)ואה את ההלו

 .החשבונאית קטן

  הייתה נמדדת בשווי הוגן דרך רווח ( אשר הינה התחיבות פיננסית)אם ההלוואה  –אפשרות שנייה

אין להם , מההלוואה₪  111,111היה נוצר לחברת הלווים חוסר הקבלה חשבונאית בגין , או הפסד

שווה לחוסר ההקבלה  רחוסר ההקבלה החשבונאית שייווצ. המוחזק למסחר, נכס פיננסי מקביל

לפיכך חברת הלווים איננה . החשבונאית ללא הייעוד של ההלוואה לשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 חברת הלווים אינה יכולה לייעד, לפיכך. יכולה לייעד את ההלוואה לשווי הוגן דרך רווח או הפסד

שכן ייעוד זה מבטל או מקטין משמעותית את חוסר , את ההלוואה לשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 .  ההקבלה החשבונאית בין הנכס הפיננסי להתחייבות הפיננסית
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 (IAS 39) 23 פרשאלה מס

 .ן"סכומי כסף לחברות העוסקות בענף הנדל, מעת לעת, מ נוהגת להלוות"בע" המתפננים"חברת 

" מגדלים באוויר"לחברת ₪  0,111הלוואה פרטית בסכום של " המתפננים"העניקה חברת  0.0.2119ביום 

 " .המתפננים"ן להשקעה ספציפי ששועבד לטובת חברת "מ עבור פרויקט נדל"בע

ן להשקעה "ן להשקעה והיא מודדת את הנדל"מ הינה חברה שעיסוקה נדל"בע" מגדלים באוויר"חברת 

 ".ן להשקעה"נדל" -01לתקן חשבונאות בינלאומי מספר ים לפי שווי הוגן בהתאם בדוחותיה הכספי

לא תוכל לתבוע את החזר ההלוואה " המתפננים"חברת , בתנאי ההלוואה נקבע כי במקרה והחוב לא יוחזר

אלא בדרך של מימוש השעבוד שיש לה על הפרויקט הספציפי שבגינו ניתנה " מגדלים באוויר"מחברת 

לא תהיה זכאית להיפרע " המתפננים"חברת , למען הסר ספק(. Non recourseהלוואה מסוג )ההלוואה 

זכותה . במידה והאחרונה תחליט שלא להחזיר את ההלוואה" מגדלים באוויר"מנכסים אחרים של חברת 

 .לטובתה, אשר בגינו ניתנה ההלוואה, היחידה תהיה לחלט את הפרויקט המשועבד

 

 :נדרש

 -49תקן חשבונאות בינלאומי מספר לפי , מהן האפשרויות העומדות בפני כל אחת מהחברות ,יש לתאר בקצרה

 . יש להציג ניתוח נפרד לכל אחת מההלוואות. למדוד את ההלוואה, "הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים"
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 23 פרפתרון שאלה מס

 ניתוח ההלוואה כנכס -"המתפננים"חברת 

במקרה זה אנו נופלים לחריג , ברם. מדובר בקבוצת ההלוואות והחייבים, לכאורה, סחירה ולכן ההלוואה אינה

הממעט מצבים שבהם מדובר בנכסים לגביהם בעל הנכס יכול שלא להשיב באופן מהותי את כל השקעתו 

 ההלוואה תסווג במסגרת קבוצת הנכסים, בהתאם. שלא כתוצאה מהידרדרות באיכות האשראי, הראשונית

 .הפיננסים הזמינים למכירה

 

 ניתוח ההלוואה כהתחייבות -"מגדלים באוויר"חברת 

 :יש לחברה אפשרות למדוד אותה בהתאם לאחת מהשיטות הבאות, היות ומדובר בהלוואה לא סחירה

 -2117תינתן תוספת ניקוד למי שיזכיר את הנחיית הגילוי של רשות ניירות ערך מחודש ספטמבר )עלות  .0

ר שווי הוגן של נכסים ושל התחייבויות פיננסיות ששימשו למימון רכישת הנכסים ואשר גילוי בדב"

 (.מוצגים לפי בסיסי מדידה שונים

לצורך מניעת חוסר התאמה  -ייעוד לקבוצת ניירות הערך המוצגים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד .2

(mismatch )ן מוצג לפי שווי הוגן"חשבונאי שכן הנדל. 
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 נהליהמכללה למ - (IAS 39) 24 פרשאלה מס

מחזיקה בניירות ערך ' חברה א 40.02.19נכון ליום . הינה חברה ציבורית הפועלת בתחום הפיננסים' חברה א

 :כדלקמן' של חברה ב

 (.'מהון המניות של חברה ב 01%)נ .ע₪  0מניות רגילות  0,111 .0

 .'מ אגרות חוב של חברה ב.ע₪  211,111 .2

 

, 0.0.01ביום . ל כניירות ערך זמינים למכירה"את השקעותיה הנ' עה המקורי סיווגה חברה אבמועד ההשק

' ירד שווי השוק של המניות ושל אגרות החוב של חברה ב, ואיבוד לקוח מהותי' עקב תוצאות רעות של חברה ב

 (. יש להניח כי מדובר בראיה אובייקטיבית לירידת ערך) 01% -ב

 

עלה שווי השוק של המניות ואגרות , וגיוס לקוחות חדשים' שיפור בתוצאות של חברה בעקב , 0.0.2100ביום 

 .בחזרם לערכם טרם ירידת הערך', החוב של חברה ב

 

ניתן לבטל את ירידת , חשב החברה טוען כי מאחר ומדובר בקיטון של ירידת הערך של מכשירים פיננסיים

 .הערך בשני המכשירים דרך דוח רווח והפסד

 

 :שנדר

ל "הנהלת החברה פונה לבקש את חוות דעתך בשאלת ביטול ירידת הערך של המכשירים הפיננסיים הנ .א

 .בתשובתך יש להסתמך על תקנים רלוונטיים. והשלכותיה החשבונאיות

ל סווגו במועד ההשקעה המקורי לקבוצת השווי "לעיל אם המכשירים הנ' כיצד תשתנה תשובתך לסעיף א .ב

 .ההוגן דרך רווח והפסד
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  24 פרשאלה מספתרון 

 'נדרש א

יש להכיר בירידת הערך דרך  IAS 39 -ל 74י סעיף "לכן עפ, הוכרה ירידת ערך בגין שני המכשירים 0.0.01ביום 

( קרי מניות במקרה זה)כאשר יש עליית ערך במכשירים הוניים , IAS 39 -ל 79בהתאם לסעיף . רווח והפסד

 .הערך דרך רווח והפסד אלא דרך רווח כולל אחרלא ניתן לבטל את עליית 

ולפיו ניתן לבטל את ירידות ( ח במקרה זה"אג)מטפל בעליית הערך של מכשירי החוב  IAS 39 -ל 41סעיף 

 .הערך דרך רווח והפסד

 

 'נדרש ב

 הרי שאז עליית הערך תוכר דרך רווח, אם המכשירים היו מסווגים לקבוצת השווי ההוגן דרך רווח והפסד

 .והפסד לגבי שני המכשירים שכן זהו אופן המדידה שלהם בהתאם לקבוצה אליה הם מסווגים
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 נהליהמכללה למ - (IAS 39) 25 פרשאלה מס

' להלן פרטים בדבר תיק ההשקעות של חברה א. הינה חברה ציבורית הפועלת בתחום הפיננסיים', חברה א

 (:ח"בש) 40.02.2101ליום 

 שוקשווי               עלות מופחתת

 711,111                      411,111                          'ח של חברה ב"השקעה באג

   071,111                      011,111         '                 ח של חברה ג"השקעה באג

 

באותו המועד הנח , כמו כן. ד לפדיוןל ע"להחזיק באגרות החוב הנ' במועד ההשקעה המקורי החליטה חברה א

 .יש את היכולת להחזיקן עד למועד הפדיון' כי לחברה א

 

ח של "מהשקעתה באג 11%לפיכך מכרה , למזומנים לצורך תשלום לספקיה' נדרשה חברה א, 40.02.01ביום 

ח "ההשקעה באגעדיין מתכוונת להחזיק ביתרת ' חברה א, נכון למועד זה. בתמורה לשווי שוק שלהן' חברה ב

 .עד למועד הפדיון' ח של חברה ג"ובהשקעתה באג' של חברה ב

 

 :נדרש

( דוח רווח והפסד, דוח על הרווח הכולל, מאזן)על הדוחות הכספיים , אם בכלל קיימת, הצג את ההשקעה .א

 .נמק את תשובתך תוך התבססות על תקנים רלוונטיים. 40.02.01בגין המכירה שהתבצעה ביום 

ח של "מכרה את מלוא השקעתה באג' אם היה נתון כי חברה א', משתנה תשובתך לסעיף א כיצד הייתה .ב

 '?עקב הידרדרות משמעותית בדירוג האשראי של חברה ב' חברה ב
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 25 שאלה מספרפתרון 

 :40.02.01 –' ח של חברה ב"מהאג 11%מכירת 

 

 :דוח רווח והפסד       

 11%*  411,111=    411,111  -חלק הנמכר בספרים         

 011,111                       -תמורה         

 11,111רווח                                     

 

 :40.02.01מאזן  

מכירה של השקעה מוחזקת לפדיון תגרור סיוג מחדש של כל ההשקעות המוחזקות ,  IAS 39 -ל 12י סעיף "עפ

 .ההפרש בין הערך בספרים והשווי ההוגן יוכר ברווח הכולל האחר. ירהלפדיון לקבוצת זמינים למכ

 שווי שוק  11%*  711,111=       011,111'       ח של חברה ב"אג

 שווי שוק    071,111'       ח של חברה ג"אג

 

 :רווח כולל אחר

  011,111   -  411,111=            11,111'           ח חברה ב"שיערוך אג

 071,111   -  011,111=            71,111'            ח חברה ג"רוך אגשיע

 

 :'נדרש ב

עקב הידרדרות משמעותית בדירוג האשראי של חברה ' ח של חברה ב"מכרה את השקעתה באג' אילו חברה א

 לפיכך. מכירה זו לא תגרור סיווג מחדש של ההשקעות המוחזקות לפדיון( א)22הרי שבהתאם לסעיף א' ב

 . כמוחזקות לפדיון' ג-ו' תוכל להמשיך להציג את השקעותיה באגרות חוב של חברה ב' חברה א
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  (IAS 39) 26 פרשאלה מס

חשב , לאחרונה. מ"בע" המסננת האכזרית"ת חשב של חברת /מונית להיות עוזר, לאחר ראיון עבודה מוצלח

יירות ערך לקבוצת ההשקעות המוחזקות לפדיון ל לבחון את האפשרות לסווג נ"י המנכ"החברה התבקש ע

משימתך הראשונה ". הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים" – 49בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 

 :בתפקידך החדש היא לבחון אילו ניירות ערך ניתן לסווג לקבוצה זו מתוך ניירות הערך הבאים

מ אגרות החוב נסחרות בבורסה לניירות ערך "בעהשקעה באגרות חוב ניתנות להמרה של חברת העוקץ  .א

מ את אגרות החוב היו תנאי ההמרה למניות "במועד שבו רכשה חברת המסננת האכזרית בע. בתל אביב

אגרות חוב אלו מסווגות כיום בקבוצת ניירות הערך הנמדדים לפי . של אגרות החוב אטרקטיביים מאוד

 .שווי הוגן דרך רווח והפסד

שהנפיקה לפני כשנתיים בבורסה לניירות ערך בתל אביב חברת "( סטרייט)"חוב רגילות השקעה באגרות  .ב

הן משלמות ריבית , שנים מיום הנפקתן 1אגרות החוב ייפרעו בתשלום אחד . מ"בע" בור ללא תחתית"

 .אחת לשנה ומסווגות כיום בקבוצת הנכסים הפיננסיים הזמינים למכירה

 

 :נדרש

יש לפרט את . את כל אחד מניירות הערך לקבוצת ההשקעות המוחזקות לפדיון יש לקבוע האם ניתן לסווג

 . לנתח את החלופות האפשריות, התנאים הרלוונטיים לכל אחד מניירות הערך ובמידת הצורך

 

יש לקבוע מהו הטיפול החשבונאי , במידה וניתן לסווג את נייר ערך לקבוצת ההשקעות המוחזקות לפדיון

 .הנאות
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  26 פרשאלה מספתרון 

שווי  האם נייר הערך מתאים במאפייניו לקבוצת -האחד : במסגרת הבחינה יש לבצע שני ניתוחים, למעשה

 .IAS 39האם ניתן לשנות את סיווגו לפי הוראות  -השני  .הוגן דרך רווח והפסד

 

 ניתוח התאמת נייר הערך לקבוצת ההשקעות המוחזקות לפדיון -' שלב א

להמרה אינה עומדת בהגדרת השקעה המוחזקת לפדיון שכן שולמה תמורה בגין מרכיב אופציה ח "אג .0

תמורה זו הייתה כנראה משמעותית שכן תנאי ההמרה היו , לפי תנאי השאלה)להמיר אותה למניות 

 .לא ניתן להראות כוונה להחזיק לפדיון, לפיכך(. אטרקטיביים

 . של הקבוצה בהנחה שהכוונה תהיה להחזיק בה עד הפדיון ח סטרייט סחירה בבורסה עומדת בתנאים"אג .2

 

 ניתוח היכולת לשנות סיווג -' בשלב 

היו מותרים סיווגים רק בין התיק הזמין למכירה לקבוצת ההשקעות המוחזקות  2117באוקטובר  04עד 

 (.במגבלות)לפדיון ולהיפך 

הסיווגים הנוספים . מותרים סיווגים נוספיםתיקון לפיו  IASB -פרסם ה, לאחר לחץ פוליטי, באוקטובר 04-ב

 :שהותרו

 :רק אם, מקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד לקבוצת ההלוואות והחייבים .א

  (. לא ייעוד)הסיבה לסיווג המקורי הייתה בשל היותו של נייר הערך למטרות מסחר 

 אם נייר הערך היה עומד בהגדרת הלוואות לחייבים. 

בנסיבות נדירות אשר עלולות לשנות באופן  -וח והפסד לקבוצות האחרות מקבוצת שווי הוגן דרך רו .ב

ניתן  –( 2117כמו המשבר שהיה בשווקים באוקטובר )משמעותי את אסטרטגיית ההשקעה של הישות 

 . לסווג גם לזמין למכירה או למוחזק לפדיון

 .ב  לעיל0במידה ועומד בנסיבות של  -מקבוצת זמין למכירה לקבוצת הלוואות וחייבים  .ג

 .רלוונטי לפתרון 9רק סעיף *

 

 :בהתאם לאמור לעיל

אילו היה מתאים היה צריך לדון . י מאפייניו"אין צורך לדון בסיווג שכן נייר הערך לא מתאים לקבוצה עפ .0

. התשובה צריכה להיות שלא ניתן לסווג, בהיעדר נתונים על נסיבות נדירות כלשהן, לעיל וגם כאן 2בסעיף 

 .צורך לתאר טיפול חשבונאי כלשהואין , לפיכך

במעבר  –לגבי הטיפול החשבונאי . המעבר מקבוצת זמין למכירה לקבוצת המוחזקים לפדיון מותר .2

מקבוצת זמין למכירה השווי ההוגן למועד הסיווג ייחשב כעלות היות ולאגרות החוב האמורות מועד פדיון 

י שיטת הריבית "חיים עפיתרת אורך ה הרווחים או ההפסדים שנזקפו להון יפרסו על פני, קבוע

 האפקטיבית
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 אילן-אוניברסיטת בר - (IAS 39) 25שאלה מספר 

 (:נקודות 4)' סעיף  א

במועד הרכישה ". TOP"וחברת " MAX"חברת , "ONE"ח של חברת "רכשה לאחרונה אג" BOND"חברת 

 . י ביכולתה להחזיקן עד לפדיוןל עד למועד הפדיון וכ"ח הנ"הצהירה כי בכוונתה להחזיק באג" BOND"חברת 

 :ח כמפורט להלן"חלק מהאג" BOND"מימשה חברת  01.7.02ביום 

בעקבות שינוי בחוק מס המבטל את הפטור ממס שניתן " ONE"ח של חברת "מהשקעתה באג 77%מימוש  .0

 .ל"ח הנ"על ריבית בגין האג

בדירוג האשראי של  בעקבות הדרדרות משמעותית" MAX"ח של חברת "מהשקעתה באג 11%מימוש  .2

 "(.MAX)"המנפיק 

 . בשל הפסד לא צפוי בתביעה שהוגשה כנגד החברה" TOP"ח של חברת "מהשקעתה באג 01%מימוש  .4

 

, "ONE"ח של חברת "להמשיך ולהחזיק ביתרת השקעותיה באג"  "BONDבכוונת חברת40.02.02-נכון ל

 .עד הפדיון" TOP"וחברת " MAX"חברת 

 

 :נדרש

בדוחות הכספיים לשנת , מהחברות כל אחתח של "באג" BOND"ווג ההשקעה של חברת י כיצד תס/קבע

 .יש לציין את הפרסומים החשבונאיים הרלוונטיים. 2102

 .תשובה לא מנומקת לא תנוקדנה

 

 (:נקודות 5)' סעיף  ב

 ":COMP"להלן  מספר אירועים שאירעו בחברת 

חברת . אשר נסחרות בבורסה לניירות ערך" תםרו"מהמניות של חברת  02% -מחזיקה ב" COMP"חברת  .0

"COMP "ל בדוחותיה הכספיים בקבוצת נכסים פיננסיים זמינים למכירה"סיווגה את ההשקעה הנ . 

. אשר נסחרות בבורסה לניירות ערך" תמר"של חברת ( לא צמוד)ח להמרה "מחזיקה באג" COMP"חברת  .2

 . פיים בקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסדל בדוחותיה הכס"סיווגה את ההשקעה הנ" COMP"חברת 

" COMP"חברת . אשר נסחרות בבורסה לניירות ערך" פולג"ח של חברת "מחזיקה באג" COMP"חברת  .4

 . ל בדוחותיה הכספיים בקבוצת נכסים פיננסיים זמינים למכירה"סיווגה את ההשקעה הנ
   

 :ות להלןנתקבלו ההחלטות המפורט" COMP"בישיבת דירקטוריון של חברת 

בקבוצת נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד וזאת " רותם"סיווג ההשקעה במניות של חברת  .א

 .בשל העלייה הצפויה בשווי המניה
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 .בקבוצת השקעות מוחזקות לפדיון" תמר"ח להמרה של חברת "סיווג ההשקעה באג .ב

 .יוןבקבוצת השקעות מוחזקות לפד" פולג"ח של חברת "סיווג ההשקעה באג .ג

 

ל הינן בכפוף לעמידה בכללי חשבונאות העוסקים "נקבע כי ההחלטות הנ, בפרוטוקול ישיבת הדירקטוריון

 .בנושא

 

 :נדרש

בהתאם  ואפשרי  רלוונטימהחלטות הדירקטוריון האם הסיווג המפורט בהחלטה הינו  כל אחתי לגבי /קבע

 .ונאיים הרלוונטייםיש לציין את הפרסומים החשב. לכללי חשבונאות העוסקים בנושא

 .תשובה לא מנומקת לא תנוקדנה
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 25 פרשאלה מספתרון 

 'סעיף  א

השקעות "קובע כי , הכרה ומדידה: בדבר מכשירים פיננסיים( IAS 39) 49לתקן חשבונאות בינלאומי  9סעיף 

קובע , כמו כן". עד הפדיוןשלישות יש כוונה מפורשת ויכולת להחזיקם עד למו....המוחזקות לפדיון הן נכסים

אם במהלך שנת הכספים השוטפת או , ישות לא תסווג נכסים פיננסיים כלשהם כמוחזקים לפדיון"הסעיף כי 

הישות מכרה או סיווגה מחדש יותר מסכום שאינו מהותי של השקעות , במהלך שתי שנות הכספים הקודמות

 :או סיווגים ש למעט מכירות, מוחזקות לפדיון לפני מועד הפדיון שלהן

iii. שלא יחזור על עצמו והישות לא הייתה יכולה , ניתן ליחסם לאירוע שהוא מחוץ לשליטת הישות

 ".לחזותו באופן סביר
 

מספק דוגמאות למקרים שבהם מדובר באירוע שהוא מחוץ , של התקן( הנחיות יישום)' לנספח א 22סעיף א

 :להלן דוגמאות הרלוונטיות לשאלה. לשליטת הישות

 .משמעותית בדירוג האשראי של המנפיק תרדרוהיד .0

שינוי בחוק מס שמבטל או שמקטין באופן משמעותי את מעמד הפטור ממס של ריבית בגין השקעה  .2

 .מוחזקת לפדיון
 

בכל פעם שמכירות או סיווגים מחדש של סכום העולה על סכום בלתי משמעותי של "כי , לתקן קובע 12סעיף 

את כל , יש לסווג מחדש כזמינות למכירה, 9נו מקיים אף אחד מהתנאים בסעיף השקעות המוחזקות לפדיון אי

 .ההשקעות המוחזקות לפדיון שנותרו

 

 :ח כפורט להלן"מימשה חלק מהאג" BOND""חברת , במקרה שלפנינו

המבטל את הפטור ממס שניתן על , בעקבות שינוי בחוק מס" ONE"ח של חברת "מהאג 77%מימוש  .0

ל מדובר באירוע שהוא מחוץ לשליטת הישות בהתאם להוראות "במקרה הנ -ל "הנ ח"ריבית בגין האג

ח המוחזקות "ולכן הוא אינו מצריך סיווג מחדש של יתרת ההשקעה באג, בתקן' לנספח א 22סעיף א

 .לתקן 12בהתאם לסעיף , כזמינות למכירה( ח המוחזקות לפדיון"או של ההשקעות האחרות באג)לפדיון 

משמעותית בדירוג האשראי של המנפיק  תבעקבות הידרדרו" MAX"ח של חברת "גמהא 11%מימוש  .2

"(MAX)" - לנספח  22ל מדובר באירוע שהוא מחוץ לשליטת הישות בהתאם להוראות סעיף א"במקרה הנ

או של )ח המוחזקות לפדיון "ולכן הוא אינו מצריך סיווג מחדש של יתרת ההשקעה באג, בתקן' א

 .לתקן 12בהתאם לסעיף , כזמינות למכירה( ח המוחזקות לפדיון"ההשקעות האחרות באג

ל "במקרה הנ -בשל הפסד לא צפוי בתביעה שהוגשה כנגד החברה " TOP"ח של חברת "מהאג 01%מימוש  .4

ולכן הוא , בתקן' לנספח א 22מדובר באירוע שהוא מחוץ לשליטת הישות בהתאם להוראות סעיף א אין
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ח "ח המוחזקות לפדיון ושל יתר ההשקעות האחרות באג"שקעה באגמצריך סיווג מחדש של יתרת הה

 .לתקן 59בהתאם לסעיף , כזמינות למכירה, המוחזקות לפדיון

 

כאשר , "TOP"ח המוחזקות לפדיון בחברת "לאור העובדה כי בוצע מימוש יחסי של ההשקעה באג - לסיכום

ג את כל ההשקעות המוחזקות לפדיון של יש לסוו, אירוע שהוא מחוץ לשליטת הישות אינו מהווההמימוש 

כזמינות  "(TOP"של חברת ו" "MAXשל חברת , "ONE"של חברת  ח"יתרת ההשקעה באג) החברה

  .לתקן 59למכירה וזאת בהתאם לסעיף 
 

 'בסעיף  

והשקעה זו סווגה " רותם"מהמניות של חברת  02% -מחזיקה ב" COMP"חברת ל "במקרה הנ .0

דירקטוריון החברה מעוניין לשנות את  .נכסים פיננסיים זמינים למכירה בדוחותיה הכספיים בקבוצת

בקבוצת נכסים פיננסיים תסווג בדוחות הכספיים " רותם"ההשקעה במניות של חברת כך ש, הסיווג

 .בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 

 :רלוונטיות

בכלל רלוונטי י המכשיר הפיננסיש לבחון האם , טרם ההחלטה האם ניתן לבצע את שינוי הסיווג

השקעה במכשיר הוני בהחלט עשויה להיות רלוונטית . לקבוצת ההשקעות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 .לקבוצת נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 

 :היכולת לסווג מחדש

י קובע כ, הכרה ומדידה: בדבר מכשירים פיננסיים( IAS 39) 49לתקן חשבונאות בינלאומי  11סעיף 

ישות לא תסווג מחדש מכשיר פיננסי כלשהו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד לאחר ההכרה "

 ".לראשונה
 

             ולכן ההשקעה במניות      IAS 39תחת הוראות  אינו אפשריסיווג כאמור , לאור האמור לעיל            

 .סים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסדלא תסווג לקבוצת נכ" רותם"של חברת                       

והשקעה זו סווגה " תמר"ח להמרה של חברת "מחזיקה באג" COMP"חברת , ל"במקרה הנ .2

דירקטוריון החברה מעוניין לשנות את . בדוחותיה הכספיים בקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד

 .שקעות מוחזקות לפדיוןבקבוצת ה תסווג "תמר"ח להמרה של חברת "ההשקעה באגכך ש, הסיווג
 

 :רלוונטיות

בכלל רלוונטי המכשיר הפיננסי יש לבחון האם , טרם ההחלטה האם ניתן לבצע את שינוי הסיווג

לקבוצת אינה רלוונטית ח להמרה בהגדרה "השקעה באג. לקבוצת ההשקעות המוחזקות לפדיון

ח ולכן לא "המיר את האגשילמה בגין האופציה ל" COMP"שכן חברת , ההשקעות המוחזקות לפדיון

 .ח עד למועד הפדיון"כוונה מפורשת להחזיק באג" COMP"ניתן לטעון כי לחברת 
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 :היכולת לסווג מחדש

ישות רשאית לסווג מחדש נכס פיננסי מהקבוצה של שווי הוגן דרך רווח והפסד  IAS 39 -בהתאם ל

אף על פי שהנכס )ש חזרה בטווח הקצר במידה והנכס הפיננסי אינו מוחזק עוד במטרה למכור או לרכו

, (הפיננסי נרכש מלכתחילה במטרה למכור או לרכוש חזרה בטווח הקצר ולפיכך סווג כמוחזק למסחר

 :בהתקיים מספר תנאים

   או, במקרים נדיריםהסיווג מחדש ייעשה רק 

  במידה והנכס)במידה והישות מעוניינת לסווג מחדש את הנכס לקבוצת הלוואות וחייבים 

היא תוכל ( היה נכנס לקבוצה זו אילו לא היה מסווג כמוחזק למסחר במועד ההכרה לראשונה

לעשות זאת אם יש לה את הכוונה והיכולת להחזיק בנכס הפיננסי בעתיד הנראה לעין או עד 

 .לפדיונו
 

והשקעה זו סווגה בדוחותיה " פולג"ח של חברת "מחזיקה באג" COMP"חברת , ל"במקרה הנ .4

כך , דירקטוריון החברה מעוניין לשנות את הסיווג. בקבוצת נכסים פיננסיים זמינים למכירההכספיים 

 .תסווג בקבוצת השקעות מוחזקות לפדיון" פולג"ח של חברת "שההשקעה באג
 

 :רלוונטיות

בכלל רלוונטי המכשיר הפיננסי יש לבחון האם , טרם ההחלטה האם ניתן לבצע את שינוי הסיווג

ח  בהחלט יכולה להיות מסווגת לקבוצת "השקעה באג. המוחזקות לפדיון לקבוצת ההשקעות

השקעות " - IAS 39-ל 9השקעות מוחזקות לפדיון באם עומדים בקריטריונים המפורטים בסעיף 

כמו כן ". שלישות יש כוונה מפורשת ויכולת להחזיקם עד למועד הפדיון....המוחזקות לפדיון הן נכסים

אם במהלך שנת הכספים , א תסווג נכסים פיננסיים כלשהם כמוחזקים לפדיוןישות ל"קובע הסעיף כי 

הישות מכרה או סיווגה מחדש יותר מסכום שאינו , השוטפת או במהלך שתי שנות הכספים הקודמות

 .למעט חריגים, מהותי של השקעות מוחזקות לפדיון לפני מועד הפדיון שלהן
 

 . ח לקבוצת השקעות מוחזקות לפדיון"שקעה באגבכפוף לאמור לעיל ניתן לסווג ה -לסיכום 
 

 :היכולת לסווג מחדש

ניתן לסווג מחדש נכס מקבוצת הזמינים למכירה לקבוצת חייבים , IAS 39 -ו ל11בהתאם לסעיף 

מיועד כזמין  לו לא היהאיבמידה והנכס היה מסווג מלכתחילה לקבוצת הלוואות וחייבים , והלוואות

אם לישות יש את הכוונה והיכולת להחזיק בנכס הפיננסי בעתיד , ונהלמכירה במועד ההכרה לראש

יטופל ( כולל הטיפול בקרן הון שממוקמת ברווח כולל אחר)הסיווג מחדש . הנראה לעין או עד לפדיונו

 . IAS 39 -ל 10בהתאם להוראות סעיף 
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מקבוצת " פולג" ח של חברת"בכפוף לאמור לעיל ניתן לבצע שינוי סיווג של ההשקעה באג -לסיכום 

 .לקבוצת השקעות מוחזקות לפדיון, נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 (IAS 39) 22 פרשאלה מס

החברה פועלת בישראל . מר יוצלחי, על ידי צעיר נמרץ 0991הוקמה בשנת ( החברה -להלן )מ "חברת זיו בע

 .ח"ומטבע הפעילות שלה הוא ש

החליטה החברה להשקיע את עודפי המזומנים שברשותה  ,לראשונה מאז מועד הקמתה, 2119בחודש מרץ 

בניירות ערך ולשם כך התקשרה בהסכמים לפיהם כל פעולת רכישה או מכירת נייר ערך תחויב בעמלה בשיעור 

 .מערך העסקה 1.0%של 

 :רכשה החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב את אגרות החוב והמניות שלהלן 2119במרץ  40ביום 

 נייר ערך
חברה ה

 המנפיקה

 כמות ערך 
נקוב שנרכש 

 (ח"ש)

שווי הוגן ליום 
בהתאם  31.3.9119

למחיר הבורסה 
 מידע נוסף ( )*(ח"בש)

 (א)0 097,000 211,111 'חברה א 'אגרות חוב סדרה א

 (ב)0 17,472 71,111 'חברה ב 'אגרות חוב סדרה ב

 (ג)0 41,111 41,111 'חברה ג 'אגרות חוב סדרה ג

 2 21,111 1,111 'חברה ג 'ג מניות חברה

 2 20,111 7,111 'חברה ד 'מניות חברה ד

 .מחיר הבורסה אינו כולל את עמלת הרכישה )*(

 מידע בדבר אגרות החוב שנרכשו .0

סדרות אגרות החוב עד למועד פדיונן ולפיכך החליטה  בכלהחליטה החברה להחזיק , במועד ההשקעה

להלן נתונים בדבר תנאי אגרות החוב שנרכשו על ידי . פדיוןלסווגן לקבוצת ההשקעות המוחזקות ל

 :2119במרץ  40החברה ביום 

המשולמת , 1%צמודות דולר ונושאות ריבית שנתית צמודת דולר בשיעור של ' אגרות החוב סדרה א .א

 .2100במרץ  41קרן אגרות החוב נפרעת בתשלום אחד ביום . במרץ 41מידי שנה ביום 

המשולמת מידי שנה , 1%אינן צמודות ונושאות ריבית שנתית בשיעור של ' רה באגרות החוב סד .ב

וביום  2101בספטמבר  41קרן אגרות החוב נפרעת בשני תשלומים שווים ביום . בספטמבר 41ביום 

 .2102בספטמבר  41
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המשולמת מידי שנה , 4%אינן צמודות ונושאות ריבית שנתית בשיעור של ' אגרות החוב סדרה ג .ג

אגרות החוב נרכשו על . 2102במרץ  41קרן אגרות החוב נפרעת בתשלום אחד ביום . במרץ 41יום ב

 .'מאגרות החוב שהנפיקה חברה ג 11%החברה רכשה . 'ידי החברה במועד הנפקתן על ידי חברה ב

 מידע בדבר המניות שנרכשו .2

וצת הנכסים הפיננסים הזמינים לקב' ומניות חברה ד' סיווגה החברה את מניות חברה ג, במועד ההשקעה

 .למכירה

יורשיו של . בעל המניות היחיד המחזיק בחברה, מר יוצלחי, נפטר במפתיע 2119במהלך חודש ספטמבר  .4

 0ביום ( חברת אלעד -להלן )מ "בחברה לחברת אלעד בע( 011%)מכרו את כל אחזקותיהם , מר יוצלחי

 .2119באוקטובר 

החליטה חברת אלעד על אסטרטגיית האחזקות בניירות , 2119וקטובר בא 0, במועד צירוף העסקים .0

 :כדלקמן, מ"הערך שבידי חברת זיו בע

  נייר ערך

 החזקה למסחר ומימוש במסגרת פרק זמן של עד שלושה חודשים 'אגרות חוב סדרה א

 החזקה עד לפדיון 'אגרות חוב סדרה ב

 החזקה עד לפדיון 'אגרות חוב סדרה ג

 המשך אחזקה כהשקה אסטרטגית לזמן ארוך 'ג מניות חברה

 החזקה למסחר ומימוש במסגרת פרק זמן של עד שלושה חודשים 'מניות חברה ד

תמורת שוויין ' ומניות חברה ד' מומשו אגרות חוב סדרה א, מ"בהתאם להחלטות שנכפו על חברת זיו בע .1

 (.מערך העסקה 1.0% בניכוי עמלה בשיעור של) 2101בינואר  0ההוגן בבורסה ביום 

 (.ח למניה"ש 0) 011%דיבידנד בשיעור של ' הכריזה וחילקה חברה ג 2101בנובמבר  41ביום  .7

תמורת שוויין ' מימשה החברה במפתיע את כל אחזקותיה באגרות חוב סדרה ב 2101בדצמבר  40ביום  .4

 (.מערך העסקה 1.0%בניכוי עמלה בשיעור של )ההוגן 

 :י הוגן בבורסה לניירות ערך בתל אביב של הניירות ערך הבאיםלהלן נתוני שוו .7

 (ח"בש. )נ.ח ע"ש 1-שווי הוגן ל 

 'מניות ד 'מניות ג 'ח ג"אג 'ח ב"אג 'ח א"אג תאריך

40/4/2119 ? ? ? ? ? 

0/01/2119 1.11 0.11 0.11 1.21 4.01 

40/02/2119-0/0/2101 1.01 0.01 0.11 1.41 4.21 

40/4/2101 1.21 0.01 1.91 1.21 4.41 



 

 

  אל-אורן בר: עורך                      2102חשבונאות פיננסית מתקדמת       מהדורת יולי  -הכנה לבחינת מועצה 
 

- 242 - 
 

 

40/02/2101 0.11 0.21 0.01 1.01 4.21 
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 :להלן נתונים לגבי שער החליפין של הדולר למועדים השונים .9

 דולר-ח"ח ש"שע תאריך

40/4/2119 0.1 

0/01/2119 0.0 

0/0/2101-40/02/2119 0.2 

40/4/2101 0.4 

40/02/2101 0.1 

 .יש להתעלם מהשפעת המס .01

 :נדרש

בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר )לאיזה מארבע הקבוצות של הנכסים הפיננסים  מילוליהסבר באופן 

 (:נקודות 1)מ "י חברת זיו בע"יסווגו ההשקעות בניירות ערך המוחזקות ע( 49

 .2119בדצמבר  40מ ליום "במאזן של חברת זיו בע .א

 .2119בר בדצמ 40מ ליום "במאזן המאוחד של חברת אלעד בע .ב
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 22 פרשאלה מספתרון 

 ניתוח באופן מילולי של האירועים שהתרחשו בשאלה -' נדרש א

 דוחות הכספיים של חברת זיו

 ניתוח האירועים בתרגיל לעניין אגרות החוב

 31/3/9119במועד הרכישה  .א

מתוך מטרה להחזיקן  ח בבורה לניירות ערך בתל אביב"אג 4רכשה לראשונה החברה  2119במרץ  40ביום 

 .עד לפדיון

 :יעשה למכשיר העומד בהגדרה כדלקמן" השקעות מוחזקות לפדיון"סיווג מכשיר פיננסי לקבוצת 

שלישות , בעלי תשלומים קבועים או ניתנים לקביעה ובעלי מועד פדיון קבוע, נכסים פיננסיים לא נגזרים

 :עטלמ, יש כוונה מפורשת ויכולת להחזיקם עד למועד הפדיון

 ;"שווי הוגן דרך רווח או הפסד"אלה שבמועד ההכרה יעדה הישות כ .א

 וכן; "זמין למכירה"אלה שהישות מסווגת כ .ב

 .הנכס מקיים את הגדרה של הלוואות וחייבים .ג

שנה  21-חברה פועלת כ)ח הן בעלי תשלומים קבועים ומועד פדיון קבוע ולישות יש כוונה והיכולת "כל אג

נותר לבחון עוד מספר נתונים בטרם ( 0נתון נוסף )להחזיקם עד למועד הפדיון ( פיננסיתויציבה ברמה ה

 :ח במועד הרכישה כהשקעות מוחזקות לפדיון"ניתן לסווג את האג

מציינים  0בנתון  -ח כשווי הוגן דרך רווח והפסד או סווגה כזמין למכירה "החברה לא יעדה את אג .0

 .במפורש שאין זו הכוונה

ח נסחרות "במקרה זה כל אג -ח החוב אינן מקיימות את ההגדרה של הלוואות וחייבים "אג .2

 .ועל כן אינן מקיימות את הגדרת הלוואות וחייבים( שוק מצוטט)בבורסה 

היות לא נאמר אחרת נניח כמובן שיש את  -ח עד למועד הפדיון "יש לחברה את היכולת להחזיק באג .4

 .היכולת

נתיים שקדמו למועד הרכישה נכסים שסווגו כמוחזקים לפדיון באופן החורג הישות לא מכרה בש .0

ח הרי שניתן להניח "היות והחברה השקיעה לראשונה מאז מועד הקמתה באג. IAS 49מהוראות 

 .ל מתקיים אף הוא"שהחריג הנ

 מדידה

 .מופחתתההשקעה בנכס פיננסי מוחזק לפדיון תימדד בשיטת העלות ה, IAS 49-ל( b)07' בהתאם לס

 .IAS 49-ל 04' עלות ההשקעה תכלול גם את עלויות הרכישה בהתאם לס
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 31/9/9119ביום  .ב

בעקבות מותו הפתאומי של בעל המניות בחברה ומכירתה הפתאומית נכפתה על החברה אסטרטגיה 

 :שונה לאחזקותיה באגרות החוב

 .יוחזקו עד לפדיון( ג+ב)ות ח הנוספ"חודשים ובעוד שתי אג 4יוחזק למסחר ומימוש תוך ' ח א"אג

 'ח א"אג

יסווג החל ממועד זה  -היות ואין כוונה להחזיק בו עד למועד הפדיון , ברמת הדוח הנפרד של החברה

 ".זמין למכירה"כ

 .הפסד מהגריעה של המכשיר/והכרה ברווח 2101בינואר  0ח ביום "מימוש אג

 'ג+'ח ב"אג

מחייבת בדיקת כלל , גם אם נכפתה על החברה, טרם מועד הפדיון' ח א"החלטה לממש את אג

 31/9/9119-החל מ' ג+'ח ב"ההכתמה והמשך סיווגם של אג

אם נמכרו או סווגו מחדש , ישות לא תסווג נכסים פיננסיים כלשהם כמוחזקים לפדיון -" כלל ההכתמה"

שנת  יותר מסכום משמעותי של השקעות המוחזקות לפדיון לפני מועד הפדיון שלהם וזאת במהלך

 :למעט מכירות או סיווגים מחדש ש, הכספים השוטפת או במהלך שתי שנות הכספים הקודמות לה

כך שלשינויים בשיעור , הם כה קרובים למועד הפדיון או למועד הרכישה חזרה של הנכס הפיננסי .א

 ;הריבית השוק לא תהיה השפעה משמעותית על השווי ההוגן של הנכס הפיננסי

שהישות קיבלה באופן מהותי את כל הקרן המקורית של הנכס פיננסי באמצעות  מתרחשים לאחר .ב

 או; תשלומים או פירעונות מוקדמים שנקבעו מראש

שלא יחזור על עצמו והישות לא הייתה יכולה , ניתן לייחסם לאירוע שהוא מחוץ לשליטת הישות .ג

 .לחזותו באופן סביר

אלא אם כן מדובר , 2119בספטמבר  41קים לפדיון החל מיום לא יטופלו כמוחז' ח ג"ואג' ח ב"אג, כלומר

 .או שניתן יהיה להיאחז באחד החריגים, ח"במימוש לא משמעותי של אג

 .הרי שזה החריג השלישי, אם ניתן למצוא מפלט באחד החריגים, במקרה הנדון

ים לפדיון בשל שינוי כי מכירות של נכסים פיננסיים מוחזק IAS 49-ל 07. ב( IG)בהתאם להנחיות ביצוע 

 .בהנהלה מסכנות את סיווג שאר ההשקעות המסווגות כמוחזקות לפדיון

 .בהתאם להנחיה שינוי בצוות העובדים אינו אירוע מחוץ לשליטת הישות ולפיכך אינו יכול להיות מוחרג

ר אינו כאירוע מחוץ לשליטת הישות אש, במקרה זה, לעומת זאת שינוי בבעלי המניות יתכן ניתן לפרשו

 .צפוי ולא ניתן היה לצפות אותו

שבעקבותיה , מקים החברה שבעקבות זאת מתקיימת העברת השליטה/כלומר מותו הפתאומי של היזם

היא אירוע , טרם מועד הפדיון, כמוחזקת לפדיון -נכפתה על החברה אסטרטגיית מימוש אחזקה שסווגה 

 .ה לא הייתה יכולה לחזותו באופן סבירשמחוץ לשליטת החברה ולא צפוי שיחזור על עצמו והחבר
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מהווה אירוע המכתים את כוונת החברה לגבי יתר אחזקותיה ' ח ג"הכוונה למימוש אג, לסיכום

 .במכשירים פיננסיים מוחזקים לפדיון

 .ניתן לקבל גם לאור הניתוח לעיל גם פתרון לפיו החריג השלישי מתקיים ואין הכתמה, יחד עם זאת

כנכס פיננסי זמין למכירה החל ממועד צירוף  -' ג+ ' ח ב"נה יש לסווג את אגתחת החלופה הראשו

 .העסקים

ימשיכו להיות מטופלים בדוחות הכספיים הנפרדים של ' ח ג"ואג' ח ב"אג, תחת החלופה השנייה

 .החברה כמוחזקים לפדיון

 31/19/9111ביום  .ג

 (לא נדרש ברמה התיאורטית)' ח ב"מכירת אג

מכתים את כוונות החברה ביחס ליתרת ' ח ב"הרי שמימוש אג, ת סביה כלשהיא למימושהיות ולא מצוינ

 .אחזקותיה בהשקעות מוחזקות לפדיון

 'ח ג"אג

 .יוצג החל ממועד זה כמכשיר פיננסי זמין למכירה" ההכתמה"בעקבות ' ח ג"אג

 ין מניותיניתוח האירועים בתרגיל לענ

 31/3/9119במועד הרכישה  .א

נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד או  -ות ניתן לסווג לאחת משתי קבוצות השקעות במני

 .למכשיר פיננסי זמין למכירה

 .בשאלה צוין כי החברה החליטה לסווג את המניות לקבוצת המכשירים פיננסיים זמינים למכירה

 .לל אחרכלומר מדידת המניות לפי שווי הוגן והשינויים בשווי ההוגן יזקפו לרווח הכו

 31/9/9119ביום  .ב

בעקבות מותו הפתאומי של בעל המניות בחברה ומכירתה הפתאומית נכפתה על החברה אסטרטגיה 

 :שונה לאחזקותיה במניות

 .ימומשו בטווח הקצר' יוחזק לטווח ארוך בעוד מניות חברה ד' מניות חברה ג

ישות לא תסווג  11בהתאם לסעיף היות ו, ברמת הדוח הנפרד של החברה לא יתרחש כל שינוי בסיווג

כלומר . מחדש מכשיר פיננסי כלשהו לקבוצת השווי ההוגן דרך רווח או הפסד לאחר ההכרה לראשונה

 .בדוח הנפרד ימשיכו שני המכשירים להיכלל במסגרת קבוצת הנכסים הפיננסיים הזמינים למכירה
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 (לא נדרש ברמה התיאורטית) 1/1/9111ביום  .ג

מכשירים פיננסיים ( בין היתר)מבטו של הרוכש בצירוף העסקים הרי שהוא רכש ' מנק IFRS 4-בהתאם ל

תחת ההנחה שיש , אלעד' ויש לסווגם בעת ההכרה לראשונה בהתאם לאסטרטגיית ההשקעות של חב

לאלעד את היכולת וכמובן לא נמכרו או סווגו מחדש יותר מסכום משמעותי של השקעות המוחזקות 

וזאת במהלך שנת הכספים השוטפת או במהלך שתי שנות הכספים )ד הפדיון שלהם לפדיון לפני מוע

 :ח שנרכשו במסגרת צירוף העסקים כדלקמן"תסווג חברת אלעד את אג, ....(למעט , הקודמות לה

 

 שווי הוגן דרך רווח והפסד 'ח א"אג

 מוחזק לפדיון 'ח ב"אג

 מוחזק לפדיון 'ח ג"אג

-ת ומדובר בסיווג של מכשיר שמנקודת המאוחד נרכש לראשונה בהיו, לעניין ההשקעה במניות

 :הרי שאלו יסווגו כדלקמן 0/01/2119

 מכשיר פיננסי זמין למכירה 'מניות ג

 שווי הוגן דרך רווח והפסד 'מניות ד

כלל ההכתמה מתקיים גם ברמת הדוח המאוחד ועל ' ח ב"בעת מימוש אג 40/02/2101יש לציין כי ביום 

אינה מוצגת בדוח ' ח ג"שהרי אג, אם קיימות)לסווג את יתרת האחזקות המוחזקות לפדיון  חברת אלעד

 .לקבוצת המכשירים הפיננסיים הזמינים למכירה( 'ראה דיון בסעיף ג -המאוחד כהשקעה 
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 נהליהמכללה למ - (IAS 39) 29 פרשאלה מס

' מוך לאצטדיון הכדורגל סטמפורד ברידגן הממוקם בס"לצורך רכישת נדל' נתנה הלוואה לחברה ב' חברה א

שתי החברות הן חברות פרטיות וגם ההלוואה אינה (. לסי'מגרשה הביתי של קבוצת הכדורגל צ)שבלונדון 

' הסכימה חברה א, שווי הקרקע צפוי לעלות ועל כן, לסי בליגת האלופות'בעקבות זכייתה של צ. סחירה

' תוכל חברה א, לא תחזיר את ההלוואה' במידה וחברה ב, לומרכ, Non-recourseלהעניק את ההלוואה בתנאי 

 .ן שלשם רכישתו נלקחה ההלוואה"להיפרע אך ורק מהנדל

 

 :נדרש

בהתאם להוראות תקן ', יש לדון בקצרה באופן שבו יש לסווג את ההלוואה בדוחות הכספיים של חברה א

 .הכרה ומדידה -מכשירים פיננסיים  49בינלאומי מספר 
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 29 פרשאלה מספתרון 

ניתן לסווג לקבוצת  9מאחר שלפי סעיף " הלוואות וחייבים"לא ניתן לסווג את ההלוואה במסגרת קבוצת 

שאינם מצוטטים בשוק , בעל תשלומים קבועים או ניתנים לקביעה, הלוואות וחייבים נכס פיננסי לא נגזר

שלא כתוצאה , פן מהותי את כל השקעתו הראשוניתלמעט אלה שלגביהם המחזיק יכול לא להשיב באו, פעיל

 .אותן יש לסווג כזמינים למכירה, מהידרדרות באיכות האשראי

 

לכן  -לא נתון בשאלה כי החברה מתכוונת להחזיק בהלוואה עד למועד הפדיון וכי יש לה את היכולת לעשות כן 

לישות אין :  "א להנחיות היישום07עיף לפי ס. לא ניתן להניח כי ניתן לסווג את ההלוואה כמוחזקת לפדיון

אם הישות מתכוונת , כוונה מפורשת להחזיק עד למועד הפדיון השקעה בנכס פיננסי בעל מועד פדיון קבוע

 .יש לשים לב כי ההלוואה אינה סחירה, בנוסף, "להחזיק את הנכס הפיננסי לתקופה שלא הוגדרה

 

יכולה להתבצע אם הנכס " ווי הוגן דרך רווח או הפסדנכס פיננסי הנמדד בש"סיווג במסגרת הקבוצה של 

י הישות כשווי "או כאשר הנכס מיועד ע.  דבר אשר אינו מתקיים במקרה שלנו -הפיננסי הינו מוחזק למסחר 

ולכן ניתן לייעד רק אם קבוצה   Accounting Mismatch -במקרה זה לא מדובר ב –הוגן דרך רווח או הפסד 

בהתאם לאסטרטגיה מתועדת של ניהול , נוהלת וביצועיה מוערכים על בסיס שווי הוגןשל נכסים פיננסיים מ

ומידע לגבי הקבוצה מסופק פנימית לפי אותו בסיס לאנשי מפתח ניהוליים של הישות , סיכונים או השקעה

לסווג את  בשאלה אין נתונים לגבי מדידה שכזו ולכן ישנה סבירות נמוכה כי אכן יהיה ניתן. IAS 49-ל 9סעיף )

 ".נכס פנימי הנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד"ההלוואה במסגרת הקבוצה של 

 

 .אין מניעה לסיווג ההלוואה בקבוצת הזמינים למכירה, כפי שניתן לראות לעיל
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 אביב-אוניברסיטת תל - (IAS 39) 91 פרשאלה מס

אגרות החוב . 'פקו בעבר על ידי חברה באשר הונ, בבורסה אגרות חוב' רכשה חברה א 0.0.2100ביום 

עד למועד פרעון , בדצמבר של כל שנה 40המשולמת ביום , 1%נושאות ריבית נקובה בשיעור שנתי של 

' צופה חברה א, לאחר פרעון הריבית השנתית, 40.02.2102ליום . 40.02.2107אשר חל ביום , אגרות החוב

מי הריבית העתידיים וכי תוכל לפרוע רק את סכום לא תצליח לפרוע את תשלו' לראשונה כי חברה ב

למועד זה צופה . את הריבית השנתית' פרעה חברה ב 40.02.2104ביום . 40.02.2107הערך הנקוב ביום 

במהלך החודשים האחרונים . תצליח לפרוע בעתיד את מלוא התשלומים החוזיים' כי חברה ב' חברה א

ולתאריך אישור הדוחות  40.02.2104ת משמעותיים ונכון ליום קשיי נזילו 'חברה אחוותה  2104של שנת 

' קיימים ספקות משמעותיים באשר ליכולתה של חברה א, 2104לשנת ' הכספיים השנתיים של חברה א

 .ואף לאחר מכן 2100לעמוד בפרעון התחייבויותיה בשנת 

 .אינה עורכת דוחות כספיים לתקופות ביניים' חברה א

 .י מהשפעת המס/התעלם

 נדרש

בפרט על הרווח הנקי והרווח הכולל  ',י בהשלכות האמור לעיל על דוחותיה הכספיים של חברה א/דון

 :אין צורך בביצוע חידושים)על בסיס כל אחת מההנחות הבאות , שלה

 .את השקעתה באגרות החוב כנכס פיננסי זמין למכירה' סיווגה חברה א 0.0.2100ביום  (א

 .את השקעתה באגרות החוב כנכס פיננסי מוחזק לפדיון' ה חברה אסיווג 0.0.2100ביום  (ב
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 91 שאלה מספרפתרון 

 .את ההשקעה באגרות החוב כנכס פיננסי זמין למכירה' סיווגה חברה א 0.0.2100ביום ( א

בהתאם להוראות . אגרות חוב אשר מטופלות כנכס פיננסי זמין למכירה 0.0.2100רכשה ביום ' חברה א

IAS 39 וכן למדוד את ההשקעה , יהיה על החברה להכיר בהכנסות ריבית בשיטת הריבית האפקטיבית

מלבד אלו אשר נזקפו כהכנסות ריבית בדוח רווח , שינויים בשווי ההוגן. בשווייה ההוגן בכל תאריך מאזן

 .ייזקפו לרווח כולל אחר, והפסד

40.02.2100 

ן להכיר ברווח כולל אחר בסכום השינוי בשווי ההוגן בהכנות ריבית וכ 2100על החברה להכיר בשנת 

 .של אגרות החוב שאינו נובע מההכרה בהכנסות ריבית

40.02.2102 

בהכנסות ריבית וכן להכיר ברווח כולל אחר בסכום השינוי בשווי ההוגן  2102על החברה להכיר בשנת 

 .של אגרות החוב שאינו נובע מההכרה בהכנסות ריבית

תכיר בדוחותיה הכספיים בהפסד בגובה ' חברה א. ראיות אובייקטיביות לירידת ערך ליום זה קיימות

סכום הרווח כולל אחר המצטבר שנצבר בגין השינוי בשוויין ההוגן של אגרות החוב שאינו נובע 

, יהיה לחשב במועד זה ריבית אפקטיבית חדשה הגלומה במכשיר' על חברה א. מהכנסות הריבית

 .ריבית זו תשמש לרישום הכנסות הריבית בעתיד. ההוגן של המכשיר למועד זההמבוססת על שוויו 

40.02.2104 

בהכנסות ריבית וכן להכיר ברווח כולל אחר בסכום השינוי בשווי ההוגן  2104על החברה להכיר בשנת 

 .של אגרות החוב שאינו נובע מההכרה בהכנסות ריבית

ייה ניתן לייחס באופן אובייקטיבי לאירוע שהתרחש הרי שאת העל, בהנחה כי שווי אגרות החוב עלה

תכיר בדוחותיה ' הרי חברה א, מכיוון שמדובר במכשיר חוב. לאחר שהוכר ההפסד מירידת ערך

יהיה לחשב ריבית אפקטיבית חדשה ' על חברה א. הכספיים הרווח מביטול ההפסד מירידת הערך

 המבוססת על הנמוך מבין, הגלומה במכשיר

 .וגן של המכשיר למועד זהשוויו הה (0

 סכום העלות המופחתת של המכשיר בהתאם לשוויין ההוגן של אגרות החוב במועד ההכרה     (2

 .לראשונה בהן            

 .ריבית זו תשמש לרישום הכנסות הריבית בעתיד
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40.02.2104 

שקעה באגרות למכור את הה' יתכן ותיאלץ חברה א, נראה כי לאור קשיי הנזילות בהם היא נמצאת

שכן לא , להכיר במכשיר כנכס פיננסי זמין למכירה' תמשיך חברה א, יחד עם זאת. 'החוב של חברה ב

נכס פיננסי "ובכלל זה " )נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח או הפסד"ניתן לסווג מכשיר לקטגוריית 

 (.מיםבמצבים מסוי, למעט נגזרים)שלא במועד ההכרה לראשונה בו "( מוחזק למסחר

 .את ההשקעה באגרות החוב כנכס פיננסי מוחזק לפדיון' סיווג חברה א 0.0.2100ביום  (ב

 .אגרות חוב אשר מטופלות כנכס פיננסי מוחזק לדיון 0.0.2100החברה רכשה ביום 

תוך שימוש , יהיה על החברה למדוד את המכשיר בעלות מופחתת IAS 39בהתאם להוראות 

 .בשיטת הריבית האפקטיבית

40.02.2100 

 .בהכנסות ריבית 2100על החברה להכיר בשנת 

40.02.2102 

תכיר בדוחותיה הכספיים בהפסד בגין ' חברה א. ליום זה קיימות ראיות אובייקטיביות לירידת ערך

סכום ההפסד נמדד כהפרש בין הערך בספרים של הנכס לבין הערך הנוכחי של אומדן . ירידת ערך

. המהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי של המקורי של הנכס הפיננסי תזרימי המזומנים העתידיים

, לאחר ההכרה בירידת ערך בגין מכשיר זה, בניגוד להשקעה בנכס פיננסי זמין למכירה, לפיכך

 .'אגרות החוב לא תוצגנה בשוויין ההוגן במאזן חברה א

40.02.2104 

יחס באופן אפקטיבי לאירוע שהתרחש הרי שאת העלייה ניתן לי, בהנחה כי שווי אגרות החוב עלה

תכיר בדוחותיה ' הרי חברה א, מכיוון שמדובר במכשיר חוב. לאחר שהוכר ההפסד מירידת ערך

הביטול לא יגרום לכך שהערך בספרים של הנכס . הכספיים ברווח מביטול ההפסד מירידת הערך

ל ירידת הערך אילו לא שהיתה צריכה להיות במועד ביטו, הפיננסי יהיה גבוה מהעלות המופחתת

 .היו מכירים בירידת הערך

40.02.2104 

תיאלץ למכור את ההשקעה באגרות ' יתכן וחברה א, נראה כי לאור קשיי הנזילות בהם היא נמצאת

לא קיימת עוד היכולת להחזיק באגרות החוב עד למועד ' לחברה א, לפיכך. 'החוב של חברה ב
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ר במועד זה כנכס פיננסי זמין למכירה ולהכיר ברווח כולל יהיה לסווג המכשי' על חברה א. פדיונן

 .אחר סכומים בגובה ההפרש בין שוויו ההוגן לסכום העלות המופחתת
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 נהליהמכללה למ - (IAS 16 + IAS 39) 91שאלה מספר 

הקמת )ן היזמי "נדלוה( השכרת בניינים)ן המניב "עוסקת בתחומי הנדל( חברת סופו: להלן)מ "חברת סופו בע

 40ביום . ן להשקעה כמו גם רכוש קבוע בדוחותיה הכספיים לפי מודל העלות"ומודדת נדל( בניינים למכירה

שנים  21 -חוזה החכירה הוא ל. על חוזה חכירה של קרקע' חתמה חברת סופו עם צד ג 2117באוגוסט 

, י התוכנית העסקית של חברת סופו"עפ. קומות 02ובמסגרתו תקים חברת סופו על הקרקע שני בניינים בני 

 2101באוגוסט  40ביום . בניין אחד ישמש את מטה החברה ואילו הבניין השני יושכר לשוכרים חיצוניים

י שוכרים והבניין השני "הבניין הראשון ע -הסתיימה הקמת שני הבניינים ובמהלך חודש ספטמבר הם אוכלסו 

 .  י מטה החברה"ע

 

+ מבנה )קיבלה חברת סופו הערכת שווי לפיה השווי ההוגן של כל אחד משני הבניינים  2101לקראת סוף שנת 

ל חברת סופו מעוניין להביא לידי ביטוי בדוחות "מנכ, מר שמעון. גבוה במידה ניכרת מהעלות בספרים( קרקע

ברת סופו ל הכספים הוותיק של ח"סמנכ, ן ומבקש לקבל ממר שארפ"הכספיים את עודף השווי הגלום בנדל

 .תכנון חשבונאי מתאים

 

 :נדרש

יש להציג ניתוח שיתייחס למשימה שהוטלה על מר שארפ במסגרתו תוצג תוכנית להצגת רווח מיטבי עבור  .א

 . חברת סופו

החלטה להשכיר לחיצוניים , למשל)יש להציג  ניתוח שיתייחס לשאלה האם שינוי ביעוד של אחד הבניינים  .ב

עשוי ( החברה או לחילופין מעבר לשימוש עצמי בבניין המושכר לחיצונייםאת הבניין שמשמש את הנהלת 

 ?להביא לרווח גדול יותר
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 91 שאלה מספרפתרון 

לפי שווי הוגן בהתאם להוראות תקן חשבונאות ( והבניין הבנוי עליה)מדידת חוזה החכירה של הקרקע  .א

חכירות לגבי  04ות תקן חשבונאות בינלאומי מספר ן להשקעה הגוברות על הורא"נדל  01בינלאומי מספר 

ן להשקעה צריך להימדד בשווי הוגן ועלולים להירשם הפסדים "התייחסות לכך שכן הנדל. סיווג חכירות

יש להתייחס לכך ששינוי היעוד צריך להתבצע (.  IAS 36סבירות לירידת ערך היא נמוכה בשל הוראות )

 .בפועל עד סוף השנה

כל , ן להשקעה אך כאן"הוא מרכוש קבוע לנדל" החשוד"המעבר . התשובה שלילית -וי היעוד לגבי יום שינ .ב

לגבי התקופות העוקבות לאחר . ן להשקעה"עליית הערך תיזקף לקרן הערכה מחדש ערב הסיווג כנדל

יזקפו , להבדיל מהערכה מחדש של רכוש קבוע, ן להשקעה לשווי הוגן"שערוכים של הנדל –שינוי הייעוד 

כי , חשוב לציין, כמו כן. המעבר ההפוך אינו רלוונטי כמובן. עם זאת ישנו גם הסיכון להפסד. לרווח והפסד

 .     אין נפקות לשאלה( לעיל' י סעיף א/ראה)ללא מדידה לפי שווי הוגן 
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 (IAS 40 + IAS 39) 99 פרשאלה מס

 :חווה דעתך על הטענה הבאה

, בהן נלקחות הלוואות אל מול בטוחות, י רוב בעסקאות ממונפות"ן מתבצעות עפ"ל נדלמאחר ורכישות ש

ן לפי מודל השווי הוגן  אלא בהתאם למודל "עדיף שלא למדוד את הנדל, ן שנרכש"אשר בחלקן הינן הנדל

דד מעו, ובכך" על הנייר"תוך רישום הרווחים , ן מעלה את ערך הבטוחות"זאת משום ששערוך הנדל. העלות

 .יגדל הסיכון לחדלות פירעון של החברה הלווה, עקב כך. לקחת הלוואות נוספות

 

 .ן להשקעה והן בהלוואות"יש ללוות את הפתרון בהסברים הקשורים לטיפול החשבונאי הן בנדל
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  99 פרשאלה מספתרון 

, הראייה הטובה ביותר לשווי הוגן היא, השקעהן ל"נדל - 01לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  01י סעיף "עפ

ן דומה באותו מיקום ובאותו מצב והכפוף לחכירה ולחוזים "מחירים שוטפים בשוק פעיל לנדל, בדרך כלל

 .אחרים דומים

ישות שוקלת מידע , 01בהעדר מחירים שוטפים בשוק פעיל מהסוג המתואר בסעיף   IAS 40-ל 07י סעיף "עפ

 :וללממגוון של מקורות כ

מצב או מיקום שונים המותאמים כדי לשקף הבדלים , ן בעלי מהות"מחירים שוטפים בשוק פעיל לנדל .א

 .אלה

עם תיאומים כדי לשקף שינויים כלשהם , ן דומה בשווקים פחות פעילים"מחירים עדכניים של נדל .ב

 וכן ; בתנאים הכלכליים מהמועד שבו התרחשו העסקאות במחירים אלה

 .ימי מזומניםהיוון תחזיות תזר .ג

 

על אף שמדובר בחלופת מדידה שאיננה , אומדן השווי ההוגן מחושב על בסיס היוון תזרימי מזומנים, י רוב"עפ

ן להשקעה עליו מסתמכות "קיים ספק בדבר מהימנות השווי ההוגן של הנדל, כיוון שכך. החלופה המועדפת

 .חברות מדווחות בבואן להעריך את מצבן הכספי

 :כלהלן, עוסקת בהכרעה בין מהימנות ורלוונטיות, בשאלה הבעיה המוצגת

מדובר על בחירת מדיניות , כמו כן. אך איננה רלוונטית כלל וכלל, מדידה לפי עלות הינה מדידה מהימנה יותר

 .ן להשקעה של החברה המדווחת ולאו דווקא לפרויקט ספציפי"חשבונאית גורפת לכלל הנדל

ל "הסיכונים הנ. אך טומנת בתוכה סיכונים בדבר מהימנות המידע, ונטית יותרמדידה לפי שווי הוגן הינה רלו

 .כאשר מדובר על הערכות שווי מבוססות תזרימי מזומנים מהוונים ולא מחירי שוק מצוטטים, גדולים במיוחד

, הינו לנסות לשכנע להשיג הערכות שווי אמינות ושמרניות ככל שניתן, הפתרון הטוב ביותר לבעיה המוצגת

 .אשר יעניקו את מימד הרלוונטיות מחד ושימרו על מידה נאותה של מהימנות מאידך

 

אזי רלוונטי גם הדיון בדבר העיוות החשבונאי שנוצר במדידת , ן להשקעה ירד"במידה ששוויו ההוגן של הנדל

וות פתרון טוב לעי. ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן ובמדידת הלוואה שמימנה אותו בעלות מופחתת"נדל

 .    החשבונאי הינו ייעוד ההלוואה לשווי הוגן דרך רווח והפסד
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 (SIC)פרשנויות של הועדה המתמדת לפרשנויות 

 

 (SIC 12) 93שאלה מספר 

חברה " - להלן)מ "בע 'ב חברה עם התקשרה אשר ציבורית חברה הינה "('חברה א"-  להלן) מ"בע 'א חברה

 - ןלהל) מ"בע 'ג בחברה להשקעה המיועדת"( העסקה" - להלן)ה הלווא 'ב לחברה תעמיד לפיו בהסכם"( 'ב

 'ג בחברה ההשקעה "(.הפרויקט" - להלן) ן"נדל פרויקט בהקמת העוסקת"( הפרויקט חברת" או" 'ג חברה"

 השקעות בוצעו לא ,'א חברה ידי על שהועמדה להלוואה מלבד. 'ב חברה של בבעלותה היחיד הנכס הינה

לא ביצעה השקעות הוניות או מימוניות נוספות ' חברה א, כמו כן. 'ב בחברה אחרות יותמימונ או הוניות

 .'ולא ביצעה השקעה ישירה בחברה ג' בחברה ב

 :כדלקמן הוראות הצדדים בין בהסכם נקבעו ,ףבנוס

 ריבית בתוספת ההלוואה קרן מבין לגבוה השווה סכום קבלת באמצעות יעשה' לחברה א ההלוואה החזר .0

 .בהסכם שנקבעה לנוסחה בהתאם הפרויקט של הנקי מהרווח מסוים שיעור לבין

 היהחזקות כל את 'ב מחברה לרכוש ,מיידי למימוש ניתנתה, 'על ידי חברה ב האופצי הוענקה' אלחברה  .2

 מהוות אלה מניות כאשר ,שנצברה הריבית ובתוספת ההלוואה לקרן בתמורה' ג חברה של המניות בהון

 .'ג חברה של מניותהון המ 44.1%

 וכן ,ידה על המוחזקות 'ג חברה מניות חומכ להצביע חוזר בלתי חוכ יייפו 'א לחברה העניקה 'ב חברה .4

 .'ג חברת למניות הקשורות והעתידיות הקיימות הזכויות כל את חוהכ יייפו במסגרת 'א לחברה המחתה

 תוך' ג חברה של הניהולי לצוות מטעמה משקיף לצרף זכות 'א לחברה ניתנה ההסכם במסגרת .0

 הסכמת ללא בפרויקט מהותיות החלטות תתקבלנה לא כי 'ג חברה של המניות בעלי של התחייבות

 .המטעמ המשקיף או' א חברה

 של הניהולי בצוות' א  חברה מטעם נציג למינוי לפעול התחייב הפרויקט בחברת אחר מניות בעל .1

 הסכמת ללא 'ג בחברה כלשהו משרה נושא וימינ בדבר החלטות תתקבלנה שלא לכך לפעול וכן הפרויקט

 פי על שאינה כספית הוצאה בדבר החלטות תתקבלנה שלא לכך ,לפעול התחייב ,כן כמו .'א חברה

 שהוא סוג מכל דיבידנד חלוקת בדבר החלטות יתקבלו לא כי וכן 'א חברה הסכמת ללא 'ג חברה תקציב

 .'א חברה הסכמת ללא 'ג חברה ידי על

 'ג בחברה המניות בעלי כל של השקעה דרשית הפרויקט השלמת ולצורך במידה כי בההתחיי' א חברה .7

 .החזקותיה לשיעור רטה-פרו נוספת הלוואה 'ב לחברה תעניק היא

 

ויישמה ( 'מתן הלוואה לחברה ב)כמכשיר חוב נושא ריבית ' טיפלה בהלוואה שהעניקה לחברה ב' חברה א

 . 49י לגביו את הוראות תקן חשבונאות בינלאומ
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 :נדרש

דון בסוגיה המרכזית העולה מתיאור המקרה הנדון וקבע איזה פרסום מהתקינה הבינלאומית דן בסוגיה  .א

 .זו

 .לנקוט בדוחותיה הכספיים' קבע מהו הטיפול החשבונאי הנאות שעל חברה א .ב

 

 .בסס תשובתך על נתוני ההסכם המתואר לעיל ועל פרסומים רלוונטיים
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  93שאלה מספר פתרון 

לא בעלת ' האם מכיוון שחברה א, לטפל בעסקה' הסוגיה המרכזית העולה מהמקרה כיצד על חברה א .א

ולכן העסקה הינה מתן הלוואה נושאת ריבית ' לכן לכאורה אין לה שליטה בחברה ב' מניות בחברה ב

ויש לבחון האם חברה ' ת בחברה באו שעקב הנסיבות המתוארות העסקה מהווה השקעה הוני',  לחברה ב

 .'בדוחות הכספיים המאוחדים של חברה א' והאם יש צורך לאחד את חברה ב' שולטת בחברה ב' א

דנה בסוגיה "( SIC12" :להלן)ם בינלאומיי חשבונאות תקני של לפרשנויות הוועדה של 02 מספר רשנותפ

 .מיוחדת למטרה ישויות לאחד ישות על בגינן בנסיבותזו ו

 לדוגמה)היטב  ומוגדרת מצומצמת מטרה להשיג כדי תיווצר שישות יתכן "קובע כי  SIC 12 -ל 0עיף ס

מיוחדת  למטרה כזו ישות(. נכסים פיננסים של איגוח או ופיתוח מחקר פעילויות ,חכירה לבצע כדי

"(SPE )"רובותלעיתים ק .מאוגדת שאינה ישות או שותפות ,נאמנות ,תאגיד של להיות בצורה עשויה ,

SPEs קבועות  ולעתים נוקשות מגבלות שמציבים ,משפטיים הסדרים באמצעות נוצרות (permanent) על

 לעתים. SPE-ה של הפעילויות לגבי שלהן  ההנהלה או הנאמן, המנהל הועד של ההחלטות קבלת סמכויות

 ניתנת אינה SPE-ה של המתמשכות הפעילויות את שמנחה שהמדיניות קובעים  אלו תנאים ,קרובות

 מה לפי פועלות הן כלומר)שלה ( sponsor)או המממן   (creator)שלה היוצר ידי על אולי מלבד ,לשינוי

 "(".אוטומטי ייסט" שמכונה

השקעה )שכן היא הוקמה לצורך מטרה מוגדרת ומצומצמת " ישות למטרה מיוחדת"משמשת כ' חברה ב

יל מאד את סמכויות הפעולה שלה ואת קבלת בנוסף היא הוקמה באמצעות הסכם אשר מגב( בפרויקט

לכן יש לבחון בהתאם . 'משמשת לצורך מטרותיה העסקיות של חברה א' כמו כן חברה ב, ההחלטות לגביה

' שולטת בחברה ב' מצביע על כך שחברה א' לחברה ב' האם מהות היחסים בין חברה א SIC 12-ב 7לסעיף 

 .  'בדוחות חברה א' ויש לאחד את חברה ב

 ('ב לחברה הלוואה מתן) ריבית נושא חוב במכשיר כהחזקה הכספיים בדוחותיה בעסקה טיפלה חברהה .ב

טיפול זה אינו נאות שכן סעיף . 49 בינלאומי חשבונאות תקן של הרלוונטיות ההוראות את לגביו ויישמה

מכך  כתוצאה SPE-קובע נסיבות אשר עשויות להצביע על יחסים בהם שולטת הישות ב SIC 12-ב 01
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 :הינם 01הנסיבות שנקבעו בסעיף . SPE-עליה לאחד את ה

 
 'ג בחברה ההשקעה הינו לחברה ההלוואה רעוןיפ לצורך העומד 'ב חברה בבעלות היחיד הנכסמכיוון ש

 לגובה עד וזאת הערך ירידת במלוא תשא החברה ',ג בחברה ההשקעה ערך ירידת של מקרהב ,לפיכך

 תהנה החברה ,ההלוואה מיתרת גבוה יהיה 'ג בחברה ההשקעה וישו בו במקרה. שנותרה ההלוואה

 ההלוואה חלף האמורה האופציה של מיידי מימוש באמצעות אם בין, ההשקעה של הערך עליית ממלוא

 בין ההסדר ,בנוסף .הפרויקט רווחי של כפונקציה יותר גבוהה לתשואה זכותה באמצעות אם ובין

 .'ב חברה של לנכסיה בנוגע החלטות לקבלת סמכויות לחברה מקנה למעשה שהלכה כזה הוא הצדדים

 שהינה החברה ידי על נשלטת 'ב החברה פעילות את המנחה המדיניות בו מנגנון יצר ההסדר, כן כמו

 שאינה אף משמעותית על מוטב זכות לחברה מקנה הצדדים המימון בין והסכם הבלעדי המממן הגורם

 .'ב חברה במניות כלל מחזיקה

 הכלכליות ההטבות מרבית את לחברה המקנה כזה הוא הצדדים בין ההסדר כי עולה ,אלה ותבנסיב

 את ומשמר 'ב חברה לפעילות הנלווים הסיכונים למרבית החברה את חושף ,'ב חברה בפעילות הגלומות

 בהלוואה לראות אין ,האמור לאור .והתחייבויותיה לנכסיה הקשורים והבעלות השייר סיכוני מרבית

 לאחד החברה על  SIC12 להוראות בהתאם ,לפיכך הוני אופי בעל מכשיר אלא ,חוב כמכשיר עמדהשהו

 בדוחות המאזני השווי בסיס על 'ג בחברה ההשקעה את ולהציג 'ב חברה את הכספיים בדוחותיה

 .החברה של המאוחדים הכספיים
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 (SIC 12) 94שאלה מספר 

 'סעיף א

לקרן צדקה שמוקמת לחקר ₪ מיליון  011תרמה סכום של "( החברה" )"מ"הורוביץ בע"חברת התרופות 

בהתאם למסמכי ההקמה של העמותה . הקרן מאוגדת כעמותה אשר בראשה עומד חבר נאמנים. מחלת הסרטן

בהתאם להסכם שנחתם בין העמותה . כל פעולותיה מוקדשות למחקר ופיתוח של תרופה בנושא מחלת הסרטן

תמורת סך , ה להציע לחברה לרכוש ממנה את הזכויות של כל מוצר שיפותח על ידההעמותה התחייב, לחברה

 .לפני שהיא עושה בו שימוש או שהוא נמכר לגופים אחרים, עלויות המחקר ופיתוח שהשקיעה בו העמותה

 

 :נדרש

פי  נמק וציין על. הבינלאומית האם על החברה לאחד בדוחותיה את דוחות העמותהבהתאם להוראות התקינה 

   .איזה פרסום ביססת את תשובתך

 

 'סעיף ב

על מנת שתעסוק ₪  011הקימה חברה חדשה  בהון מניות של ' חברה א. עוסקת בהובלה ימית' חברה א

הוגדר כי תחום פעילותה ' במסמכי ההתאגדות של חברה ב"(. 'חברה ב" –להלן )בפעילות החכרה של אוניה 

 .מוגבל בלבד להחכרת אוניה

מחכירה את האוניה ' חברה ב. ח"מש 01ח ורוכשת אוניה תמורת "מש 01טלת הלוואה מהבנק בסך נו' חברה ב

בסוף תקופת (. שנה 41אורך החיים השימושיים של האוניה הינו )שנים  01 -בחכירה תפעולית ל' לחברה א

תנאי ב, קיימת זכות לרכוש את האוניה במחיר השוק או להאריך את תקופת החכירה' החכירה לחברה א

לערך השייר של האוניה בתום תקופת ' ערבה כלפי חברה ב' חברה א. שנים נוספות 01 -ל, השוק השוטפים

תהא מסוגלת להחזיר את החוב לבנק בעקבות ' החכירה כך שגם אם מחיר השוק של האוניה ירד חברה ב

 .'מכירת האוניה לחברה א

 

 :נדרש

ציין על . ועל בסיס אלו שיקולים' יים את דוחות חברה בלאחד בדוחותיה הכספ' חווה דעתך האם על חברה א

   .פי איזה פרסום ביססת את תשובתך
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  94שאלה מספר פתרון 

 'סעיף א

שהוא בעצם הבהרה לתקן  SIC 12הינו SPE) )שויות למטרה מיוחדת הפרסום הרלוונטי הדן באיחוד י

 . IAS 27הבינלאומי הדן באיחוד דוחות כספיים 

וזאת משום שמצוין " שות למטרה מיוחדתי"הרי שהעמותה עומדת בהגדרה של  פציפי של השאלהבמקרה הס

 .בשאלה כי היא קמה במטרה מיוחדת לחקר מחלת הסרטן בלבד

ברי כי לעמותה אין מניות ומי שמנהל אותה בפועל הוא הועד המנהל של העמותה ומשכך מבחן החזקה , בנוסף

זה ועל מנת להכריע האם על החברה לאחד את דוחות העמותה בדוחותיה  בזכויות ההצבעה לא רלוונטי לגוף

 .SIC 12-יש לבחון את הקריטריונים המנויים ב

בהתאם להוראות ההבהרה נראה כי על החברה לאחד את דוחות העמותה וזאת משום שמבחן הסיכונים 

והנהנה העקרי מפעילות והסיכויים מראה כי במהות היחסים בין העמותה לחברה הינם יחסים של שליטה 

 . העמותה הינה החברה

סך העמותה התחייבה כי תמכור לחברה את הזכויות של כל מוצר שיפותח על ידה תמורת  - היבט הסיכויים

 .בלבד ללא כל מרכיב רווח המאפשר לחברה להנות מהרווח הצפוי מהתרופה העלויות

ח "מש 011תרופה הרי שכל התרומה בסך במידה והעמותה לא תצליח לפתח את אותה  - היבט הסיכונים

 .הלכה לטמיון

 

 'סעיף ב

 :נקודות לפתרון

 הינה ' יש לציין את העובדה שחברה בspc  ואת מבחניSIC 12  לעניין זה. 

 ל ניתן לראות שחברה ב"במקרה הנ '(ה- spc )מי שחשוף + ' הוקמה כדי לשרת פעילות של חברה א

שערבה לשווי של האוניה בסוף התקופה ולבנק אין שום סיכון ' אזו חברה ' לסיכונים של פעילות חברה ב

 . 'שכן הוא יקבל את החוב בכל מקרה ולכן מי שצריך לאחד זו חברה א
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 נושאים שונים

 אביב-אוניברסיטת תל - 95 פרשאלה מס

 'סעיף א

של הסכמים שהיו קיימים  בטענה להפרה חוזרת ונשנית' תבע לקוח לא מרוצה את חברה ב 2101ביוני  41ביום 

לאחר דיונים שקיימה . ₪מליון  2סכום התביעה הינו . בין הצדדים במהלך תקופה של השנתיים האחרונות

הינה כי סיכויי התביעה  , טענה החברה בהתבסס חוות דעת יועציה המשפטים, עם יועציה המשפטיים' חברה ב

במהלך . 2101וביום בספטמבר  2101ביוני  41ם טענה זו הייתה בתוקף ביו. 11% -להתקבל הינם פחות מ

בהתחשב במגמת התפתחות הדיונים שהתקיימו בבית המשפט ובטענות , 2100ינואר  – 2101החודשים דצמבר 

( 11%ברמה של מעל )ולטענתם צפוי , היועצים המשפטיים שינו באותה תקופה את חוות דעתם, שהעלה הלקוח

אלפי  911ללקוח ' שילמה חברה ב 2100במרץ  40ביום . ₪מליון  0ח תצטרך להתפשר ולשלם ללקו' שחברה ב

 .בהתאם לפסק דין שנקבע באותו היום, ₪

 

לא לבין המוכרים ' בין חברה א. 'מהון המניות של חברה ב 011%' רכשה חברה א 2101בספטמבר  41ביום 

 .נחתם הסדר שיפוי בגין התביעה מהלקוח

 

 .כחודש לאחר תאריך המאזן המתייחס( רבעוניים ושנתיים)יים מפרסמות דוחות כספ' ב-ו' חברות א

 

' וחברה ב' חברה א –י מהן השלכות התביעה על הדוחות הכספיים של כל אחת מהחברות /י ונמק/הסבר

 :לימים( בדוחותיה המאוחדים)

 .2101בספטמבר  41 .0

 .2101בדצמבר  40 .2

 .2100במרץ  40 .4

 

 'בסעיף 

אשר כוללים , שנים 01-21הסכמי השכירות הינם לתקופות של . צפון הארץמפעילה בתי דיור מוגן ב' חברה א

החברה הקימה לראשונה בית דיור מוגן בדרום (. י להלן/ראה)את שכירות הדירות ושירותים נלווים מסוימים 

. ולפני תחילת שיווקו שוקלת החברה מהו סל השירותים שתספק ללקוחותיה( שנה ומעלה 41לבני )הארץ 

כוללים שירותי תחזוקה וניקיון של המבנה ( בצפון הארץ)שאותם סיפקה החברה עד היום  השירותים

שיכלול )להעמיד גם חדר אוכל לטובת הדיירים , לגבי המבנה בדרום הארץ, החברה שוקלת לראשונה. והדירות

ר דמי שירותים אלו ישפיעו על תמחו. ולמקרה הצורך שירותי סיעוד וטיפול רפואי( שלוש ארוחות ביום

 . השכירות החודשיים
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נדרש לנתח את ' ל הכספים של חברה א"סמנכ. ן להשקעה"מאמצת את מודל השווי הוגן לגבי נדל' חברה א

מהי . על דוחותיה הכספיים של החברה, אם בכלל, ההשלכות החשבונאיות של מתן השירותים הנוספים

 .י/י ונמק/פרט? ל הכספים לקחת בחשבון"ההשלכה החשבונאית העיקרית שעל סמנכ
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 95 פרשאלה מספתרון 

 'סעיף א

 

 :'חברה ב

בהתאם להוראות , לפיכך. 11% -למועד זה סיכויי התביעה להתקבל הינם פחות מ - 2101בספטמבר  41 .0

IAS 37  ,חברה בק לא תכיר בהפרשה בדוחותיה הכספיים למועד האמור. 

ברמה של )צפוי , (2100בינואר  40)למועד זה ולמועד אישור הדוחות הכספיים נכון   - 2101בדצמבר  40 .2

להכיר בהוצאה ' על חברה ב, לפיכך.  ₪מליון  0תצטרך להתפשר ולשלם ללקוח ' שחברה ב( 11%מעל 

  .2101בדצמבר  40בדוחותיה הכספיים ליום ₪ מליון  0ובהפרשה בסך 

אשר , ד שנפסק נגדה"מחויבותה כלפי הלקוח בהתאם לפס את' במועד זה יישבה חברה ב – 2100במרץ  40 .4

, סילקה את מלוא מחויבותה' מכיוון שחברה ב. ₪אלפי  911קבע כי עליה לשפות את הלקוח בסכום של 

₪ אלפי  011תכיר ברווח בסך ' חברה ב. 2100במרץ  40לא קיימת הפרשה בדוחותיה הכספיים ליום 

כתוצאה מסילוק התביעה בסכום הנמוך מההפרשה , 2100שנת בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של 

 .2101בדצמבר  40שהוכרה בדוחותיה הכספיים ליום 

  

               לספק בנוסף דרישות גילוי בדוחותיה הכספיים בהקשר  ' על חברה ב, בכל אחד מהמועדים דלעיל      

 .IAS 34 -ו  IAS 37 -בהתאם לנדרש ב, לתביעה     

 

 בדוחותיה הכספיים המאוחדים -' חברה א

הרוכש יכיר במועד הרכישה בהתחייבות תלויה שניטלה בצירוף עסקים אם היא מחויבות " IFRS3Rי "עפ

, IAS 37 -בניגוד ל, לפיכך. ניתן למדידה באופן מהימן בהווה שנובעת מאירועים בעבר והשווי ההוגן שלה 

גם אם אין זה צפוי שכדי לסלק את , סקים במועד הרכישההרוכש מכיר בהתחייבות תלויה שניטלה בצירוף הע

 ".ההתחייבות יידרש תזרים שלילי של משאבים שגלומות בהם הטבות כלכליות

 

, מבוטלת או פוקעת, כי לאחר ההכרה לראשונה ועד למועד שבו ההתחייבות מסולקת" IFRS3Rקובע , כמו כן

 :לפי הסכום הגבוה מביןהרוכש ימדוד התחייבות תלויה שהוכרה בצירוף עסקים 

 לבין ; IAS 37 -הסכום שהיה מוכר בהתאם ל .0

 .IAS 18" -הפחתה נצברת שהוכרה בהתאם ל, כאשר רלוונטי, בניכוי, הסכום שהוכר לראשונה .2

 

תוכר בדוח המאוחד על מצבה הכספי , 2101בספטמבר  41, במועד הרכישה, במקרה דנן - 2101ספטמבר 

 .התחייבות בגובה שווי ההוגן של המחויבות למועד זה, ת הרכישהכחלק מייחוס עלו', של חברה א
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י הגבוה מבין הסכום "התחייבות מוכרת במועד זה עפ, IFRS3Rבהתאם להוראות  - 2101בדצמבר  40

כמפורט לעיל הסכום שהוכר בדוחותיה הכספיים של )לבין שוויה ההוגן במועד הרכישה  IAS 37י "עפ

כאשר שינויים בסכום ההתחייבות במאזנה המאוחד של חברה , (₪ 0,111,111הינו   IAS 37לפי ' חברה ב

 .'ייזקפו לדוח רווח והפסד מאוחד של חברה א,  אם קיימים', א

 

בהתאם לפסק דין שנקבע , ₪אלפי  911ללקוח בעת ' שילמה חברה ב 2100במרס  40ביום  - 2100במרס  40

סכום ההתחייבות במאזן המאוחד של חברה , חויבותהסילקה את מלוא מ' מכיוון שחברה ב. באותו היום

,  2100תכיר ברווח בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת ' חברה א. ₪ 1הינו  2100במרץ  40ליום ' א

 .2101בדצמבר  40כתוצאה מסילוק התביעה בסכום הנמוך מזה הקיים במאזנה ליום 

 

ף דרישות גילוי בדוחותיה הכספיים המאוחדים לספק בנוס' על חברה א, בכל אחד מהמועדים דלעיל

 .  IFRS3R -וב, IAS 34 -ב, IAS 37 -בהתאם לנדרש ב, בהקשר לתביעה

 

 'בסעיף 

ן "ההשלכה החשבונאית העיקרית היא האפשרות כי מתן השירותים הנוספים יפגע בהגדרת הנכס כנדל

 .להשקעה

IAS 40  ן המוחזק על ידה"משניים לדיירים של נדלישות מספקת שירותים , במקרים מסוימים"קובע כי .

באופן יחסי , אם השירותים מהווים מרכיב בלתי משמעותי, ן להשקעה"ישות מטפלת בסוג זה של נדל

דוגמא לכך יכולה להיות כאשר הבעלים של מבנה משרדים מספק שירותי אבטחה ושירותי . מההסדר בכללותו

 .תחזוקה לחוכרים המאכלסים את המבנה

 

אם ישות היא הבעלים והמנהלת , לדוגמא. ם אחרים השירותים המסופקים מהווים מרכיב משמעותיבמקרי

בית מלון , לפיכך. שירותים המסופקים לאורחים מהווים מרכיב משמעותי מההסדר בכללותו, של בית מלון

 .ן להשקעה"ן בשימוש הבעלים ולא נדל"בבעלות ובניהול הישות מהווה נדל

 

. ן להשקעה"ן אינו כשיר כנדל"כך שנדל, לקבוע אם שירותים משניים הם כה משמעותיים ייתכן ויהיה קושי

. חלק מהאחריות שלו לצדדים שלישיים באמצעות חוזה ניהול, הבעלים של בית המלון מעביר לעיתים, לדוגמא

, יותמצד אחד של טווח האפשרויות מעמד הבעלים יכול לה. התנאים בחוזי הניהול כאלה מגוונים ביותר

ייתכן כי הבעלים פשוט העביר , מהצד השני של טווח האפשרויות. זה של משקיע פאסיבי, מבחינת המהות

, בעוד שנותרת אצלו עדיין חשיפה משמעותית להשתנות תזרימי המזומנים, יומיים למיקור חוץ-תפקידים יום

  | ."המופקים מפעילויות בית המלון
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דת חדר אוכל לטובת הדיירים ולמקרה הצורך שירותי סיעוד וטיפול הספקת שירותים מסוג העמ, במקרה דנן

עלולה להעלות את הטענה כי שירותים מסוג זה מהווים מרכיב משמעותי באופן יחסי מההסדר , רפואי

 . כיוון ששירותים אלו דורשים מומחיות ספציפית ההופכת אותם למרכיב משמעותי בהסדר, בכללותו

 

ולפיכך מודדת , ן להשקעה"בחרה במודל השווי ההוגן באשר לנדל' ה כי חברה אהשאלה מתחדדת לאור העובד

 .כאשר השינויים בשווי הוגן נזקפים לדוח רווח והפסד, אותו בשווי הוגן

 

יהיה עליה להתחשב בהם בבואה לקבוע האם הכנס עדיין , אם החברה תחל בהספקת השירותים הנוספים

 IASויטופל בהתאם להוראות , ן בשימוש הבעלים"יסווג הנכס כנדל, אם לא כך. ן להשקעה"עומד בהגדרת נדל

16. 
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 אילן-אוניברסיטת בר - (הטיפול בעלויות רכישה) 96שאלה מספר 

 :במקרים המפורטים להלן ,רכישה או הנפקהבגין  עסקהקבע מהו הטיפול החשבונאי בעלויות 

 

 הנפקת מניות
, למכירה ןזמי, מסחרלמוחזק )ח "השקעה באג

 (מוחזק לפדיון

  

שלא ) הלוואה שנתקבלה

יועדה בשווי הוגן דרך רווח 

 (והפסד

זמינות , מוחזקות למסחר)השקעה במניות 

 (למכירה

  

 השקעה בחברה כלולה הלוואה שניתנה

  

 מכשיר פיננסי מורכב
צירוף עסקים באמצעות )חברה בת  תרכיש

 (תשלום מזומן

  

 ח שהונפק"אג

צירוף עסקים באמצעות )חברה בת  תרכיש

 .(הנפקת מניות

 .משולמות במזומןהוצאות ההנפקה בהנחה ו*
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 96פתרון שאלה מספר 

 מקור (הנפקה/רכישה)אופן הטיפול בעלויות עסקה  סוג המכשיר

   

 IAS 32 -ל 44סעיף  ניכוי מההון העצמי הנפקת מניות

   

 הלוואה שנתקבלה

בשווי הוגן שלא יועדה )

 (דרך רווח והפסד

מצריכות תיאום )מקטינות את ההתחייבות הפיננסית 

 (של הריבית האפקטיבית
 IAS 39 -ל 04סעיף 

   

 הלוואה שניתנה
מצריכות תיאום של )מתווספות לעלות הנכס הפיננסי 

 (הריבית האפקטיבית
 IAS 39 -ל 04סעיף 

   

 מכשיר פיננסי מורכב
רכיב ההתחייבות באופן יחסי מוקצות לרכיב ההון ול

 להקצאת התמורה
 IAS 39 -ל 04סעיף 

   

 ח שהונפק"אג
מצריכות תיאום )מקטינות את ההתחייבות הפיננסית 

 (של הריבית האפקטיבית
 IAS 39 -ל 04סעיף 

   

 ח"השקעה באג

 IAS 39 -ל 04סעיף  רישום הוצאה בדוח רווח והפסד מוחזקת למסחר

 זמינה למכירה
מצריכות תיאום של ) ות לעלות הנכס הפיננסימתווספ

 (הריבית האפקטיבית
 IAS 39 -ל 04סעיף 

 מוחזק לפדיון
מצריכות תיאום של )מתווספות לעלות הנכס הפיננסי 

 (הריבית האפקטיבית
 IAS 39 -ל 04סעיף 

   

 במניותהשקעה 

 IAS 39 -ל 04סעיף  רישום הוצאה בדוח רווח והפסד מוחזקות למסחר

 IAS 39 -ל 04סעיף  מתווספות לעלות הנכס הפיננסי ה למכירהזמינ

   

 מתווספות לעלות ההשקעה השקעה בחברה כלולה
 -י החלטה של ה"עפ

IFRIC 
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 בת החבררכישת 

צירוף עסקים באמצעות 

 תשלום מזומנים
 IFRS 3 -ל 14סעיף  רישום הוצאה בדוח רווח והפסד

צירוף עסקים באמצעות 

 הנפקת מניות

 ניכוי מההון העצמי

 בהנחה והוצאות ההנפקה משולמות במזומן*

 IFRS 3 -ל 14סעיף 

 IAS -ל 44סעיף + 

32 
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 אביב-אוניברסיטת תל -( רכישההטיפול בעלויות ) 95 פרשאלה מס

, ים למגוריםלרבות ייזום ובנייה של פרויקט, עוסקת במספר תחומים"( החברה" -להלן )מ "חברת אסף בע

במסגרת פעילותה . מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של החברה הינו השקל. פרמצבטיקה ועוד, מכירת כלי רכב

י /פרט, לגבי כל אחד מהסעיפים הבאים בנפרד. מתהוות לחברה עלויות עסקה המתייחסות לעסקאות שונות

התהוו בכל אחת מהעסקאות י מהו הטיפול החשבונאי בדוחותיה המאוחדים של החברה בעלויות ש/ונמק

י מהו התקן החשבונאי הרלוונטי לפיו מטופלות אותן עלויות ומהי המהות /בתשובתך פרט) 2102הבאות בשנת 

יש לפרט את כל  -במידה וקיימות מספר חלופות לטיפול , כמו כן. העומדת מאחורי טיפול חשבונאי כאמור

 (:החלופות

 -להלן )מ "מהון המניות של חברת נעם בע 011%ת רכישת במסגר 2102עלויות עסקה שהתהוו בשנת  .0

החברה , 40.4.2102, למועד רכישתה. העוסקת במחקר ופיתוח תרופות למניעת מחלות לב"( החברה הבת"

הבת נמצאת בשלבים ראשוניים של מחקר ופיתוח ועל כן נכון לאותו מועד לא הוונו עלויות פיתוח כלשהן 

, 4כהגדרתו בתקן דיווח כספי בינלאומי " עסק"ברה הבת אינה מהווה הח. במסגרת דוחותיה הכספיים

 .צירופי עסקים

ב ואשר "המאוגדת בארה"( חברת זיו" -להלן )מ "מהון המניות של חברת זיו בע 71%החברה מחזיקה  .2

 24.1.2102ביום . מטבע ההצגה של חברת זיו הינו השקל, יחד עם זאת. מטבע פעילותה הינו הדולר

למניות חברת זיו  0:0כתבי אופציה הניתנים למימוש ביחס של  1,111חברת זיו למשקיעים  הנפיקה

 .במסגרת הנפקה זו התהוו לחברת זיו עלויות עסקה. דולר 1בתמורה לתוספת מימוש בגובה של 

ממועד הקמתה של "( חברת עומר" -להלן )מ "מהון המניות של חברת עומר בע 71%החברה מחזיקה  .4

המשמש כמטה ההנהלה של , מכרה חברת עומר לחברה מבנה ברעננה 20.7.2102ביום . רחברת עומ

במסגרת הרכישה נדרשה . ח"מליון ש 1בתמורה לערכו הפנקסני בגובה של , החברה ושל חברת עומר

 .מעלות הרכישה 2.1%החברה לתשלום מס רכישה בשיעור של 

בשוק ההון בישראל באמצעות הנפקת מניות ( IPO)השלימה החברה הנפקה לראשונה  21.9.2102ביום  .0

התהוו לחברה עלויות בגין עריכת נכסי משקיעים , 2102שהחל בינואר , במסגרת תהליך זה. רגילות

במסגרתם הציגה הנהלת החברה בפני משקיעים מקומיים את מצב הכספי וביצועיה הכספיים של 

ל לטובת פגישות שנערכו עם משקיעים "ה בחוהתהוו לחברה עלויות בגין טיסות ושהיי, כמו כן. החברה

הכנסים שנערכו עם המשקיעים המקומיים והפגישות עם , להערכת הנהלת החברה. פוטנציאליים

המשקיעים המקומיים השתתפו  כל)ל הניבו פירות והיוו נדבך הכרחי בתהליך ההנפקה "המשקיעים בחו

ל עימם נפגשה החברה השתתפו "עים מחומהמשקי 91%בכנסים השקיעו בעת הנפקה כספים בחברה וכן 

 (.אף הם בהנפקה שבוצעה
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העוסקת בליסינג "( חברת איתי" -להלן )מ "מהון המניות של חברת איתי בע 41%החברה החזיקה  .1

נוספים מהון המניות של חברת  01%רכשה החברה בבורסה  2102בחודש פברואר . תפעולי של כלי רכב

 1.2%ה לתשלום עמלת רכישה לבנק שביצע את הפעולה בשיעור של בעקבות כך נדרשה החבר. איתי

 .צירופי עסקים, 4חברת איתי מהווה עסק כהגדרתו בתקן דיווח כספי בינלאומי . ממחיר העסקה
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 95פתרון שאלה מספר 

 עלויות עסקה שהתהוו במסגרת רכישת חברה בת שאינה מהווה עסק

ולכן רכישת החברה הבת תטופל כרכישת נכסים , IFRS 4-כהגדרתו ב" קעס"החברה הבת אינה מהווה 

עלויות הרכישה מהוות למעשה עלויות בגין רכישת נכסים ולכן תטופלנה בהתאם . ולא כצירוף עסקים

 .לתקנים הרלוונטיים המתייחסים לאותם נכסים

-ות תטופלנה בהתאם לעלויות הרכישה המתייחס, אם קיים בחברה הנרכשת, לגבי רכוש קבוע, לדוגמא

07 IAS . 07על פי IAS עלויות כלשהן שניתן לייחס במישרין להבאת . רכוש קבוע יוכר לראשונה בעלותו

, כגון עלויות רכישה, הנכס למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה

 .מהוונות כחלק מעלות הנכס

עלויות הרכישה המתייחסות , במסגרת רכישת החברה הבת לגבי נכס מחקר ופיתוח בתהליך שיוכר

נכס בלתי מוחשי מוכר לראשונה , IAS 47-גם בהתאם ל IAS 07-בדומה ל. IAS 47-תטופלנה בהתאם ל

 .כאשר עלויות בגין רכישתו מהוונות כחלק מעלות הנכס, בעלותו

עלויות העסקה מהוות , (סקיםולא כצירוף ע)כיוון שהעסקה מטופלת כרכישת נכסים , לסיכומו של עניין

ולא נזקפות )לאותם נכסים , כמתואר לעיל, עלויות אלה מהוונות, בהתאם. עלויות בגין רכישת נכסים

 (.ה כנדרש בעסקה המטופלת כצירוף עסקים"לרוו

הכוללת )הינה כי עלות הנכס , IAS 47והן על פי  IAS 07הן על פי , מהות הטיפול החשבונאי, כמו כן

, תושבנה באמצעות הטבות כלכליות עתידיות חזויות שיניב הנכס לישות( את עלויות עסקהכאמור גם 

 .ועל כן מהוונות כחלק מעלותו

 הנפקת מכשירים הוניים על ידי חברה מאוחדת מהווה פעילות חוץ .2

, מהווים בראיית הקבוצה מכשיר הוני( חברת זיו)כתבי האופציה שהונפקו על ידי החברה המאוחדת 

הנבחן לפי )מכיוון שהם יסולקו רק על ידי החלפת סכום קבוע של מזומן , IAS 42רתו במסגרת כהגד

בתמורה למספר קבוע של מכשירים הוניים ( מטבע הפעילות של החברה המאוחדת שהנפיקה את המכשיר

כתבי האופציה יסווגו בדוחות הכספיים המאוחדים של חברת אסף , בהתאם(. מניות החברה המאוחדת)

 (.NCI)סגרת בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה במ

בניכוי כל , עלויות עסקה בגין עסקה הונית מטופלות כניכוי מההון IAS 42בהתאם להוראות , כמו כן

בגין  NCI-בדוחות הכספיים המאוחדים של חברת אסף הערך בספרים של ה, על כן. הטבת מס קשורה

 .במסגרת ההנפקה בניכוי עלויות הנפקה שהתהוו כתבי האופציה יוצג לפי סכום המזומן שהתקבל
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 חברתית-מס רכישה בגין עסקה בין .4

וימשיך לשמש כמטה , המבנה ברעננה שימש כמטה ההנהלה של החברה וחברת עומר לפני הרכישה

חברתית אינה מביאה לשינוי בערכו בספרים -בראיית הקבוצה העסקה הבין. ההנהלה גם לאחר הרכישה

 .של הנכס בתוך הקבוצה" מעבר"ת שמדובר בהיו, של הנכס

ועל כן יקבל ביטוי במסגרת ( רשויות המס)מס הרכישה התהווה לחברה הרוכשת מול צד שלישי , כמו כן

 .הדוחות המאוחדים של חברת אסף

אלא יוכר כהוצאה , מס הרכישה לא יהוון כחלק מעלות הרכוש הקבוע, IAS 07בהתבסס על הוראות 

 :מהסיבות המפורטות להלן, היתר בין, בעת התהוותו

 מסי הרכישה לכשעצמם לא צפויים להניב הטבות כלכליות עתידיות שתזרמנה לקבוצה. 

  אין המדובר בעלויות הדרושות על מנת שפריט הרכוש הקבוע יגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת

 .שהוא יוכל לפעול באופן שבו התכוונה ההנהלה

לגבי הפרשים זמניים העשויים להיווצר כתוצאה  IAS 02את הוראות על חברת אסף לבחון , כמו כן

 .מהטיפול החשבונאי המתואר לעיל

 (IPO)עלויות שיווק שהתהוו בקשר עם הנפקה לראשונה  .0

עלויות בגין עסקה הונית מטופלות כניכוי מההון ובתנאי שמדובר בעלויות  IAS 42בהתאם להוראות 

 (.IAS 42-ל 44סעיף )לעסקה הונית  יןהניתנות לייחוס במישרתוספתיות 

ל "וכן טיסות ושהייה בחו, בגין עריכת כנסי משקיעים 2102העלויות שהתהוו החל מינואר , במקרה דנן

הניתנות לייחוס במישרין עם ההנפקה אינן מהוות עלויות , לטובת פגישות עם משקיעים פוטנציאליים

עלויות אלה תיזקפנה , על כן. יות בגין שיווק הישותאלא מדובר בעלו, (2102שהתרחשה בספטמבר )עצמה 

 .לדוח רווח והפסד עם התהוותן

 עלויות עסקה שהתהוו במסגרת עלייה בשיעור החזקה בחברה כלולה .1

העלייה בשיעור ההחזקה אינה מלווה . ולכן מטופלת כחברה כלולה 41%חברת איתי מוחזקת בשיעור של 

 .רכישה חברת איתי מטופלת כחברה כלולהגם לאחר ה, דהיינו. בשינוי סטאטוס

27 IAS  של ( ולא לטיפול בעת עלייה בשיעור החזקה כבמקרה דנן)מתייחס לאופן ההכרה לראשונה

ההשקעה בחברה כלולה מוכרת לראשונה לפי , לפי שיטת השווי המאזני"השקעה בחברה כלולה וקובע כי 

קו של המשקיע ברווח או הפסד של המושקע והערך בספרים מוגדל או מוקטן כדי להכיר בחל, העלות

 ".לאחר מועד הרכישה
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כי בדומה לתקנים אחרים העוסקים במדידת  IFRIC-ציין ה, 2119בחודש יולי  IFRIC-בדיון שהתקיים ב

יש לכלול במסגרת עלות רכישת חברה כלולה גם את , IAS 07כדוגמת , נכסים בעת ההכרה לראשונה

 .כישתההעלויות המיוחסות במישרין לר

בהתבסס על האמור לעיל ומכיוון שהעלייה בשיעור ההחזקה במקרה האמור מטופלת בהתאם לעלות 

כמו . תיכללנה במסגרת עלות ההשקעה( עמלת רכישה בנקאית, קרי)עלויות העסקה שהתהוו , הרכישה

ת במקרה אינה רלוונטי, IFRS 4-יש לציין כי העובדה שחברת איתי לכשעצמה מהווה עסק כהגדרתו ב, כן

 .האמור

גם במקרה האמור מהות הטיפול החשבונאי , IAS 47-ו IAS 07לעיל לעניין  0בדומה למתואר בסעיף 

תושבנה באמצעות הטבות ( הכוללת כאמו ר גם את עלויות העסקה)מבוססת על כך כי עלות הנכס 

 .ועל כן מהוונות כחלק מעלותו, כלכליות עתידיות חזויות שיניב הנכס לישות
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 אביב-אוניברסיטת תל -( ן להשקעה וצירופי עסקים"נדל) 92 פרשאלה מס

 31מ ליום "ב ביאור מתוך דוחותיה הכספיים המאוחדים של חברת אפריקה ישראל להשקעות בע"מצ

 :9111בספטמבר 

 AFIMALLנפתח קניון  2100בחודש מרס , לדוחות הכספיים השנתיים של החברה( ז()2)'א4בהמשך לביאור 

CITY (הקניון: "להלן )"ן להשקעה בהקמה "ח מנדל"מליון ש 2,440-ובהתאם לכך סווג סך של כ, לציבור

 .ן להשקעה"לנדל

הגיעה להבנה לא מחייבת עם עיריית מוסקבה בנוגע לרכישת , אפי פיתוח, חברת הבת של החברה, 2100במרס 

מקומות  2,411-ה וכן לרכישת מתחם של כמן הזכויות בפרויקט ז 21%חלקה של העירייה בקניון המהווה 

 .ב"מליון דולר ארה 401-בתמורה לסך של כ, חניה סמוך לקניון

, לפיו בשלב הראשון של יישום ההבנות הבלתי מחייבות כאמור, פרסמה אפי פיתוח דיווח 2100ביולי  01ביום 

" אפימול סיטי"מתחם שהינה צד להסכם ההשקעה עם עיריית מוסקבה ביחס ל, חברת הבת של אפי פיתוח

, "(התוספת: "להלן)התקשרה עם עיריית מוסקבה בתוספת להסכם ההשקעה , "(הסכם ההשקעה: "להלן)

משטחי הקניון בתמורה לסך  21%העירייה תעביר לחברת הבת את זכויותיה לקבלת , בין היתר, במסגרתה

 .מ"כולל מע, מיליארד רובל 1כולל של 

 4ביום . ישורים פנימיים של המחלקות השונות בעיריית מוסקבההתוספת שהתקבלה היתה כפופה לא

הודיעה אפי פיתוח כי נתקבלו כל האישורים האמורים והועברה לידי חברת הבת התוספת  2100באוגוסט 

 .המאושרת והחתומה על ידי עיריית מוסקבה

 1-תמורה בסך של כעל ידי תשלום ה, מהזכויות בקניון 21%הושלמה רכישתם של  2100בספטמבר  41ביום 

 011%-אפי פיתוח תהא זכאית ל, בהתאם(. מ"כולל מע, ב"מיליון דולר ארה 014-כ)מ "כולל מע, מיליארד רובל

משטחי הקניון מכוח הסכם ההשקעה שנחתם ביחס לקניון רכישת הזכויות הנוספות בקניון מומנה במלואה 

בתנאים זהים לתנאי , נו המממן של הקניוןבאמצעות מסגרת אשראי נוספת שהועמדה על ידי בנק רוסי שהי

 04.0-המימון הקיימים של הקניון אחרי העמדת המסגרת הנוספת הסתכם המימון של הקניון לסך של כ

נושא ריבית , (על פי שער החליפין הידוע ליום השלמת העסקה. ב"מליון דולר ארה 024-כ)מיליארד רובל 

הריבית . לאחר מכן 9.1%ובשיעור שנתי של , טובת הבנקעד לרישום משכנתא ל 00.1%בשיעור שנתי של 

 .2104משולמת מידי רבעון וסכום הקרן יעמוד לפרעון בתשלום אחד בחודש אוגוסט 

מחיר העסקה שלעיל אינו , בהתבסס בין היתר על יועציה המקצועיים לענין זה, להערכת הנהלת אפי פיתוח

 :מהסיבות הבאותמשקף אומדן לשווי ההוגן הכולל של הנכס בעיקר 

  הינן זכויות אשר אינן מקנות שליטה בנכס ובהתאם לפרקטיקה שמאית ( 21%)זכויות העירייה בנכס

ן יש לנכות מקדם "נהוגה מקובל כי לצורך קביעת שווי זכויות אשר אינן מקנות שליטה בנכס נדל

 .מסוים משוויו ההוגן המלא של הנכס לאור חוסר השליטה הניהולית בנכס

 מתאפיינות באי סחירות הבאה לידי ביטוי , זכויות אשר אינן מקנות שליטה בנכס ובניהולו, לרוב

אשר יש לנכות מחלקה של העירייה משוויו ההוגן , במקדם נוסף בהתאם לפרקטיקה שמאית נהוגה

 .המלא של הנכס
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אשר , 2100ר בספטמב 41עם השלמת העסקה ובהתבסס על שוויו ההוגן של הנכס ליום , בשל כל האמור לעיל

, 2100ביוני  41מבוסס על הערכת שווי חיצונית אשר בוצעה על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים ביום 

( 41%)וקבעה כי זכויות אפי פיתוח בנכס , להלן' כמפורט בסעיף ה 2100בספטמבר  41ולאחר שעודכנו ביום 

רווחי  2100בספטמבר  41ותיה הכספיים ליום רשמה אפי פיתוח בדוח. ב"מליון דולר ארה 717-מוערכות בכ

חלק בעלי המניות של ), (ב אחרי מס"מליון דולר ארה 91-כ)ב לפני מס "מליון דולר ארה 002-שערוך של כ

 (.ב אחרי מס"מליון דולר ארה 14-מהווה כ, ב לפני מס"מליון דולר ארה 42-החברה ברווח הינו כ

במסגרת השלב הנוסף של יישום ההבנות . חנייה שבסמוך לקניוןהתוספת אינה כוללת את מתחם ה, יודגש כי

בדבר הבנות , אפי פיתוח מקיימת כעת מגעים בנושא זה עם עיריית מוסקבה, הבלתי מחייבות כאמור לעיל

ראה ביאור , מקדמיות שהושגו בין הצדדים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי בנוגע למתחם החנייה כאמור

 .'י00

 

באמצעות חברה בת בבעלותה , אפי פיתוח, השלימה חברת הבת 2100בחודש ספטמבר , ר לעיללסיכום האמו

מקניון  21%-את רכישת זכויותיה הישירות של עיריית מוסקבה ב, "(קבוצת אפי פיתוח" -להלן יחדיו )המלאה 

, וצאה מהעסקהכת(. מ"כולל מע)מיליון דולר  014-בתמורה לסך של כ"( הקניון" -להלן )במוסקבה " אפימול"

ן "ברווח משערוך לשווי הוגן של נדל, (2100בספטמבר  41)במועד השלמת העסקה , הכירה קבוצת אפי פיתוח

לאחר העסקה מחזיקה קבוצת אפי (. מליון דולר אחרי מס 91-כ)מליון דולר לפני מס  002-להשקעה של כ

 .במוסקבה" אפימול"מקניון  011%-פיתוח באופן ישיר ב

 

באופן , כל אחת, מחזיקות"( הצדדים: "להלן)קבוצת אפי פיתוח ועיריית מוסקבה , טרם העסקה ,לשם הבהרה

הקניון נכלל בספרי קבוצת אפי , טרם העסקה, כתוצאה מכך(. ולא באמצעות חברה נפרדת)ישיר הקניון עצמו 

 (.41%)פיתוח לפי חלקה היחסי בנכס 

 

, י/בתשובתך התייחס. י דעתך בענין/וחווה, פי פיתוחי את הטיפול החשבונאי שננקט על ידי קבוצת א/נתח

 :לנקודות הבאות, בין היתר

 (.מליון דולר 002-כ)ן להשקעה "כיצד חושב הרווח משערוך לשווי הוגן של נדל .0

 .השווי ההוגן ששימש לצורך הטיפול החשבונאי והאם ניתן היה להשתמש בשווי הוגן אחר .2

החשבונאי עשוי להשתנות אילו הקניון היה מוחזק במלואו על כיצד היה הטיפול  -מבנה החזקות משפטי  .4

ובהנחה כי בין הצדדים אין הסכם )בהתאמה  21%-ו 41%אשר בה מחזיקים הצדדים , ידי חברה נפרדת

 (.לשליטה משותפת

את  לראשונהלטיפול החשבונאי במקרה בו קבוצת אפי פיתוח היתה רוכשת  פוטנציאליותמהן החלופות ה .0

 .מיליון דולר 0,211בקניון תמורת  מלוא הזכויות
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 92 פרשאלה מספתרון 

 :91+נדרשים 

הסוגיה החשבונאית בבסיס העסקה הינה האם יש להכיר בירידת ערך בגין הזכויות הישירות בנכס לפני 

בהתבסס על מחיר העסקה או לחילופין האם יש להכיר ברווח משערוך לשווי הוגן של ( מהקניון 41%)העסקה 

. היות שמחיר רכישתה נמוך מהשווי ההוגן שנאמד לגבי הזכויות בקניון לפני העסקה, רכשהההחזקה שנ

איזה מבין השווים ההוגנים משקף באופן מהימן יותר את שוויו של הנכס המוחזק על ידי , במילים אחרות

גם מחיר עסקה עדכנית בנכס עצמו או הערכת שווי לזכויות המוחזקות לפני העסקה המשקפת  -החברה 

 .פרמיית שליטה מסוימת

 21%)מדוחותיה הכספיים של החברה עולה כי החברה הכירה ברווח משערוך לשווי הוגן של ההחזקה שנרכשה 

היווה את ( מהקניון 41%)השווי ההוגן של ההחזקה הישירה בקניון לפני עסקת הרכישה , למעשה(. מהקניון

הואיל ושוויים ההוגן של הזכויות (. 21%)ת שנרכשו הבסיס לקביעת השווי ההוגן של יתרת הזכויות הישירו

הסכום , (21%)לפני העסקה משקף שווי גבוה יותר מהסכום ששולם בעבור רכישת יתרת הזכויות הישירות 

 .העודף הוכר כרווח משערוך הזכויות שנרכשו
 

 :להלן החישוב שלפיו נקבע הרווח משערוך לשווי הוגן

002  =014 - 1.21  *717/1.41 

 :3רש נד

מהזכויות בקניון היו נכללים בדוחותיה הכספיים של החברה הנפרדת  011%, במצב כאמור, ככל הנראה

, אפי פיתוח היתה כוללת גם היא בדוחותיה הכפיים המאוחדים, באופן דומה. המחזיקה בנכס באופן ישיר

, על כן. 21%בשיעור של מהזכויות בקניון במקביל להכרה בזכויות שאינן מקנות שליטה  011%, טרם העסקה

עסקת רכישת זכויותיה של עיריית מוסקבה באותה חברה נפרדת הייתה מטופלת כעסקה הונית בין בעלי 

ההפרש בין התמורה המשולמת לבין הערך הפנקסני של , בהתאם. המניות לזכויות שאינן מקנות שליטה

 .ה תוצאתית לעסקהללא כל השפע, הזכויות שאינן מקנות שליטה היה נזקף ישירות להון
 

או באמצעות , באופן ישיר כפי שהמצב בפועל)כי לכאורה למבנה המשפטי של ההחזקות בנכס , יוצא אפוא

. השפעה על הטיפול החשבונאי הן לפני העסקה והן אגב העסקה( חברה המחזיקה במלוא הזכויות בנכס

הטיפול , ים לעיל אינה שונהכיוון שהמהות הכלכלית הנגזרת משני המבנים המשפטיים מתואר, ךדמאי

 .החשבונאי אינו אמור לכאורה להיות מושפע כתוצאה מהמבנה המשפטי של ההחזקות בנכס

 :4נדרש 

 IFRS) 4כמשמעותו בתקן דיווח כספי בינלאומי " עסק"הסוגיה במצב כאמור הינה האם הקניון עונה להגדרת 

 ".נכס"-או לחילופין האם מדובר ב( 3
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, IFRS 3הרכישה תטופל כצירוף עסקים בהתאם להוראות , "עסק"עונה להגדרת במידה והקניון אכן 

לבין השווי ההוגן של מלוא ( מיליון דולר 0,211)בגובה הפער שבין התמורה ששולמה  מוניטיןובהתאם יוכר 

 (.717/1.41)הזכויות בנכס 

 .ורה ששולמהתה מכירה בו בספריה בגובה התמיחברת אפי פיתוח הי, ככל שמדובר בנכס, אחרת
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 אילן-אוניברסיטת בר -( נושאים שונים) 99 פרשאלה מס

נשמעו  47א "העוסקת בין היתר בפרויקטי פינוי בינוי ופרויקטי תמ" ן"יזמות נדל"בועדת המאזן של קבוצת 

הראשון של בעת דיון בנושאים חשבונאיים שונים שעלו בדוחות הכספיים של הקבוצה לרבעון , הטענות הבאות

 :2102שנת 

החברה נמצאת בעיצומו של הליך הפיכתה מחברה פרטית לחברה ציבורית והיא עורכת דיונים סופיים  .א

 :חשב החברה טוען כי. מול רשות ניירות ערך ומול הבורסה לניירות ערך

נתון אשר , י התקינה הבינלאומית החברה תצטרך להציג בדוחותיה הכספיים את הרווח למניה"עפ  .0

 .נכלל בדוחותיה עד כה לא

הרווח למניה יוצג לכל תקופה לגביה מוצג דוח על הרווח הכולל וכי אם הרווח המדולל למניה דווח   .2

אזי הוא  2100במרץ  40במסגרת מספרי ההשוואה בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

 40שהסתיימה ביום  ובתקופה של שלושה חודשים 2100בדצמבר  40ידווח גם בשנה שהסתיימה ביום 

 .ל"גם אם הוא שווה לרווח הבסיסי למניה בתקופות הנ, 2102במרץ 

תמורת  2100המלאי נרכש בשנת )₪ מליון  011הינו  40.4.02לחברה מלאי קרקעות אשר שוויו ההוגן ליום  .ב

 השווי ההוגן נקבע בהתאם להערכת שווי שנתקבלה משמאי מקרקעין מוסמך ובלתי תלוי(. ₪מליון  071

מלאי המקרקעין ( 2102טרם אישור הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת ) 01.1.02בתאריך . בחברה

יש להעמיד את המלאי  IAS 10 -ל( II( )ב) 9י סעיף "חשב החברה טוען כי עפ. ₪מליון  041-נמכר ב

 .  ₪מליון  041על  40.4.02בספרים בתאריך 

העמותה יכולה , ר והינה חלק מהקבוצה"המהווה מלכ "דיור בר השגה"בדוחות הכספיים של עמותת  .ג

לבחור להציג את הדוח על הפעילויות ואת הדוח על השינויים בנכסים נטו במתכונת משולבת או לחוד 

העמותה רשאית להציג את המסים על הכנסה כסעיף כולל בסוף הדוח על , כמו כן. בדוחותיה הכספיים

 .וטל המסהפעילויות או בסעיפי ההוצאות בגינן ה

חברה אשר אגרות החוב שלה נסחרות בבורסה לניירות ערך נדרשת ליישם את הוראות תקן חשבונאות  .ד

כמו כן אופציות רכש המהוות מכשיר הוני . אף אם מניותיה אינן נסחרות בבורסה( IAS 33) 44בינלאומי 

החברה תסיים את אם  2102י החברה בהכרח יהיו אנטי מדללים ברבעון הראשון של שנת "שהונפקו ע

 .עם הפסד 2102הרבעון הראשון של שנת 

למרות שהקדמה של הכנסות , מזדמן/מחזורי/יש להקדים במועד ביניים הכנסות המתקבלות באופן עונתי .ה

 . כאמור עשויה להיות בלתי נאותה בתום שנת הכספים של החברה

. ים תמציתיים או מלאיםלחברה קיימת אפשרות להציג דיווח כספי לתקופות ביניים כדוחות כספי .ו

במידה והחברה בוחרת להציג דוחות כספיים מלאים היא אינה מחויבת לכלול את הגילויים הנדרשים 

אלא את הגילויים הנדרשים על פי תקני דיווח כספי  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 .בינלאומיים אחרים
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 :נדרש

י  /בתשובתך התבסס. תוך התייחסות לכל טענה בנפרד, (נקודות 0.1כל טענה )י דעתך על הטענות לעיל /חווה

 .   תשובה לא מנומקת לא תנוקדנה. על הוראות התקן הרלוונטי
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  99פתרון שאלה מספר 

 'טענה א

 44לתקן חשבונאות בינלאומי ' א 2י סעיף "עפ .הטענה נכונה - 0 סעיף (IAS 33 ) ישות שמגישה או

במטרה , של הגשת דוחותיה הכספיים לרשות ניירות ערך או לגוף פיקוח אחר שנמצאת בתהליך

להנפיק מניות רגילות בשוק ציבורי צריכה ליישם את הוראות התקן כלומר לפרסם בדוחותיה 

 .הכספיים את הרווח למניה

  44חשבונאות בינלאומי  לתקן 74י סעיף "עפ .הטענה נכונה - 2סעיף (IAS 33 )לכל  רווח למניה מוצג

הוא , אם הרווח המדולל למניה מדווח לפחות לתקופה אחת. תקופה לגביה מוצג דוח על הרווח הכולל

 .גם אם הוא שווה לרווח הבסיסי למניה, ידווח לכל התקופות המוצגות

 

 'טענה ב

 -ל 4 סעיף. קובע כי מלאי יימדד לפי הנמוך מבין עלות לשווי מימוש נטו שלו IAS 2 -ל 9סעיף . הטענה שגויה

IAS 2  להיות שונה משוויו ההוגן (כלומר לא בהכרח)יכול קובע כי שווי מימוש נטו הוא ספציפי לישות והוא . 

קובע כי מכירת מלאי לאחר תקופת הדיווח עשויה לספק ראיה לשווי מימוש נטו של  IAS 10 -ל( II( )ב) 9סעיף 

יך המאזן המלאי מוצג במאזן לפי שוויו ההוגן יש לציין כי במידה ונכון לתאר. המלאי בסוף תקופת הדיווח

אזי אין להתאים את השווי מימוש נטו של המלאי לתאריך המאזן בעקבות ( שווי שוק שאינו ספציפי לחברה)

מוצג לפי שווי ספציפי  אינואירוע מכירת מלאי לאחר תאריך המאזן וזאת מכיוון שהמלאי לתאריך המאזן 

 . ויו ההוגןלחברה אלא לפי שו( סובייקטיבי)

 

 'טענה ג

 .הטענה נכונה חלקית

של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות קובע כי הדוחות הכספיים של  1לתקן חשבונאות מספר   9סעיף 

אך ניתן להציג את הדוח על , ר יכללו בין היתר דוח על הפעילויות ודוח על השינויים בנכסים נטו"מלכ

בתנאי שישמרו כל ההבחנות וההנחיות שנקבעו בתקן , ים נטו במשולבהפעילויות ואת הדוח על השינויים בנכס

 .לכן החלק הראשון של הטענה נכון .זה
 

של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות קובע כי מסים בגין הוצאות יוצגו  1לתקן חשבונאות מספר  01סעיף 

 .לכן החלק השני של הטענה שגוי .בסעיפי ההוצאות בגינן הוטל המס
 

 'דטענה 

 .הטענה נכונה חלקית

קובע כי התקן חל בדוחות הכספיים של ישות שמניותיה ( IAS 33) 44לתקן חשבונאות בינלאומי ( I( )א) 2סעיף 

 .מכאן שהחלק הראשון של הטענה שגוי. הרגילות או מניותיה הרגילות הפוטנציאליות נסחרות בשוק ציבורי
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, עם הפסד( 2102במרץ  40חודשים שהסתיימו ביום  4שלנו במקרה )כאשר חברה סיימה תקופת דיווח מסוימת 

אזי בהכרח שמכשירים כגון אופציות רכש המהוות מכשיר הוני יהיו אנטי מדללים מכיוון שהם יגרמו לכך 

 .שההפסד המדולל יהיה קטן מההפסד הבסיסי

 

 :לדוגמא

 .  ₪( 111,111) -הפסד לתקופה 

 :9119של שנת  לדוגמא ברבעון הראשוןרווח למניה בחברה 

 

 יחסתיקון לרווח  מספר מניות משוקלל  פירוט  
   רווח בסיסי:  

    -  100,000  1.1.12-יתרת פתיחה מניות רגילות ל
  --------- --------- 

   -  100,000סה"כ 
   רווח מדולל:  

   -  100,000יתרת פתיחה מהבסיסי 
    - 50,000 אופציות רכש

  -------- ----------- 
 150,000 -    
  

 

 111,111/011,111( = 1) -הפסד בסיסי למניה 

ניתן לראות כי ההפסד המדולל למניה יהיה קטן יותר מהבסיסי כלומר יביא לכך שהמכשירים  -הפסד מדולל 

 .מכאן שהחלק השני של הטענה נכון. )4.44)ל בהכרח יהיו אני מדללים "הנ

 

 (ה)טענה 

, קובע כי הכנסות המתקבלות באופן עונתי( IAS 34) 40לתקן חשבונאות בינלאומי  44סעיף . הטענה שגויה

במועד ביניים אם הקדמה או דחייה של הכנסות  לא יוקדמו או יידחומחזורי או מזדמן במהלך שנת כספים 

 .כאמור תהיה בלתי נאותה בתום שנת הכספים של הישות

 

 'טענה ו

 .חלקיתהטענה נכונה 

קובעים כי משיקולי זמינות ועלות וכדי למנוע חזרה על ( IAS 34) 40לתקן חשבונאות בינלאומי  4-ו 7סעיפים 

יחד עם . מידע שדווח בעבר ישות עשויה לבחור לספק הכולל דוחות כספיים תמציתיים וביאורי הסבר נבחרים

( או מרתיע)כספיים והתקן אינו אוסר  לתקן ישות יכולה לפרסם מערכת מלאה של דוחות 4י סעיף "זאת עפ

 .לכן החלק הראשון של הטענה נכון. מישות פרסום כאמור
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קובע כי ההנחיות להכרה ולמדידה שבתקן זה חלות גם על ( IAS 34) 40לתקן חשבונאות בינלאומי  4סעיף 

, שים על פי תקן זהמערכת מלאה של דוחות כספיים לתקופות ביניים ודוחות אלה יכללו את כל הגילויים הנדר

 .לכן החלק השני של הטענה שגוי. נוסף לאלה הנדרשים על פי תקני דיווח כספי בינלאומיים אחרים
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 מועצת רואי חשבון -( הערכות שווי) 111 שאלה מספר 

של ב. חברה תעשייתית פרטית, "אלפא"מהון המניות של חברת  011%לגבי השווי של  דעהנתבקשת לחוות 

לא נמסרו לך כל . 40.02.2119נמסרה לך רק תמצית מהדוחות הכספיים של החברה ליום , מגבלות שונות

 (.ככל שהוכנו כאלו)ותחזיות אחרות של הנהלת החברה , נתונים לגבי תקציב החברה לשנה הבאה

 :להלן תמצית הנתונים שנמסרו לך

 

 :(₪באלפי ) 40.02.2119תמצית מאזן ליום 

 31,111                    -כ נכסים "סה

 01,111                       -התחייבויות 

 21,111                            -הון עצמי 

                                             31,111 

       

 :(₪באלפי )  2119לשנת  נתונים תוצאתייםתמצית 

 31,111                            -מכירות  

 01,111רווח תפעולי                         

EBITDA                            1,111   

   0,701רווח נקי                              

 

בעלות מאפייני " דלתא"ו, "גאמא", "ביתא"חברות , איתרת שלוש חברות ציבוריות, לצורך ביצוע ההערכה

נכון )ל "אספת את הנתונים הבאים לגבי שלוש החברות הציבוריות הנ". פאאל"גודל ופעילות דומים לחברת 

 (:40.02.2119ליום 

 ביתא                  גמא                דלתא                                                                

 ₪   אלפי ₪            אלפי         ₪ אלפי                                                                 

 

 21,111      29,111       21,111שווי שוק                                                 

 32,111               31,411            92,111כ נכסים                                           "סה

 07,111               00,111              7,111                                  הון עצמי               

 22,111               07,011            21,111נטו                        , התחייבויות כספיות

 

 :נתונים מדוחות רווח והפסד

 47,111              41,111            42,111                              2119מכירות בשנת 

   0,711                 0,211              0,111רווח תפעולי                                         
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EBITDA                                            7,411              7,111                 7,911 

 2,011                 2,041              0,711                                רווח נקי               

 :נתונים נוספים

 .IFRS -נערכו לפי כללי ה( גמא ודלתא, ביתא, אלפא)הדוחות הכספיים של כל ארבע החברות  .0

אופן מהותי ל אינו שונה ב"ניתן להניח כי השווי המאזני של הנכסים וההתחייבויות בדוחות הכספיים הנ .2

 .משווים ההוגן

 .ל הינה גבוהה יחסית לשווין"רמת הסחירות במניות של כל אחת משלוש החברות הציבוריות הנ .4

 

 :נדרש

 .וזאת בהתבסס על הנתונים דלעיל, מהון המניות של חברת אלפא 011%לקבוע טווח לאומדן שווי  .0

ת על נתונים המתקבלים משווי לתאר בקצרה את המגבלות שיש בהערכת שווי של חברה פרטית המבוסס .2

 .השוק של חברות ציבוריות בעלות מאפייני גודל ופעילות דומים
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 111שאלה מספר פתרון 

והגישה ( שימוש במכפילים)גישת ההשוואה לשוק , גישת העלות: קיימות שלוש שיטות לאומדן שווי .0

אולם , רך כלל אנו מעדיפים כיום את הגישה הכלכליתבד(. DCFהיישום הנפוץ שלה הינו גישת )הכלכלית 

 . כלל נקוט הוא שעל מעריך השווי לבחור באותה השיטה המתאימה לנתונים שיש בידיו

 

 .יש לבחור בגישת ההשוואה לשוק, במקרה שלפנינו

 :קיימים ארבעה מכפילי שווי רלוונטיים

 (.יחס הערך התפעולי למכירות)מכפיל מכירות  .א

 (.EBITDA -יחס הערך התפעולי ל) EBITDAמכפיל  .ב

 (.יחס שווי השוק לרווח הנקי)מכפיל רווח  .ג

 (.יחס שווי השוק להון העצמי)מכפיל הון  .ד

 

 :להלן פירוט חישוב ארבעת המכפילים

 :מכפיל מכירות

 ממוצע דלתא גאמא ביתא 

  21,111 29,111 21,111 שווי שוק

התחייבויות 

 כספיות נטו

21,111 07,011 22,111  

EV 01,111 01,111 04,111  

  47,111 41,111 42,111 מכירות

 0.40 0.40 0.4 0.00 מכפיל

 
 :EBITDAמכפיל 

 ממוצע דלתא גאמא ביתא 

EV 01,111 01,111 04,111  

EBITDA 7,411 7,111 7,911  

 7.97 7.70 7.97 4.00 מכפיל

 

 :רווח נקימכפיל 

 ממוצע דלתא גאמא ביתא 

  21,111 29,111 21,111 שווי שוק
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  2,011 2,041 0,711 רווח נקי

 04.10 00.9 04.4 04.9 מכפיל

 :הוןמכפיל 

 ממוצע דלתא גאמא ביתא 

  21,111 29,111 21,111 שווי שוק

  07,111 00,111 7,111 הון עצמי

 2.21 0.17 2.14 4.14 מכפיל

 

 .במקרה שלפנינו ברור כי מכפיל ההון אינו רלוונטי 

 .הרווח יש שונות גבוהה יחסית בין החברותגם במכפיל 

 :דומים בשלוש החברות ולכן נעדיף את השימוש בהם EBITDA -מכפיל המכירות וה, לעומת זאת

 0.40    מכפיל המכירות הממוצע הוא   

 41,111  מכירות אלפא                             

   01,211  ערך תפעולי                                

 01,111         התחייבויות כספיות            

 31,911      אומדן שווי ההון העצמי        

 

 7.97 הממוצע הוא     EBITDAמכפיל 

EBITDA                           111,1אלפא 

   47,491  ערך תפעולי                                

 1,1110     התחייבויות כספיות              

 92,391       אומדן שווי ההון העצמי      

 

 04.0מכפיל הרווח הממוצע                   

  0,701רווח נקי אלפא                             

                                                     20,717 

 

 . ₪מליון  41.2 -₪ מליון  27.0 -טווח השווי הינו כ

 .41.2 - 20.7לקבל תשובה לפיה טווח השווי הינו  ניתן גם

 

הוא גורם , הקושי העיקרי בהסתמכות על שווי השוק של חברות ציבוריות כאומדן לשווי חברות פרטיות .2

באומדן שווי החברה הפרטית יש להביא בחשבון ניכיון בשל (. אי הסחירות של החברה הפרטית)הסחירות 

 (.DLOM)אי סחירות 
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 מועצת רואי חשבון -( GAAP MEASURES-NON)  111שאלה מספר 

חשבונאיים שאינם מבוססים על כללי חשבונאות מקובלים /בשנים האחרונות נפוץ השימוש במדדים פיננסיים

NON-GAAP MEASURES חשבונאיים שאינם /בשנים האחרונות נפוץ השימוש במדדים פיננסיים

 :כגון NON-GAAP MEASURESמבוססים על כללי חשבונאות מקובלים 

 

EBITDA – Earning Before Interest Tax and Depreciation and Amortization  

FFO – Funds From Operations 

NOI – Net Operating Income 

NAV – Net Assets Value 

 

 :נדרש

 .NON-GAAP MEASURESל שהם "להסביר ולהדגים כל אחד מהמדדים הנ .א

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

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

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

 

רשות )על ידי הרשויות המפקחות  NON-GAAP MEASURES -מהן המגבלות המוטלות על השימוש ב

 (.ניירות הערך
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 111פתרון שאלה מספר 

 GAAP MEASURES-NONתאור  .א

תוצאות פעולות ותזרימי מזומנים של ישות , מצב כספי, דדים פיננסיים של ביצועים כלכלייםאלה מ

והמשלבים שינויים  - GAAP -הנגזרים מנתונים כספיים המבוססים על כללי חשבונאות מקובלים 

 .בנתונים כספיים אלה לרבות גריעות ותוספות

EBITDA משמעותו: 

Earning Before Interest Tax and Depreciation and Amortization 

בפועל זהו רווח תפעולי בתוספת והוצאות פחת . פחת והפחתות, מסים, או רווח נקי לפי הוצאות ריבית

הוא מדד מקובל על אנליסטים בניתוח דוחות כספיים של חברות והוא זוכה לשימוש  EBITDA, והפחתות

הרקע להמצאתו ולהתפשטותו של מדד . שנה 41-ב מזה כ"נרחב בדוחות הדירקטוריון לבעלי מניות בארה

זה הוא הרצון של מנהלי חברות להראות למשקיעים ביצועים חיוביים ומרשימים לכאורה בהעדר רווח 

 .נקי ורווח תפעולי חיוביים מספקים

 – השקעות ניכרות ברכוש קבועזכה לפופולאריות מיוחדת בענפים המאופיינים על ידי  EBITDA -מדד ה

בענפים אלה . ם  באופן כבדוהממונפין מניב "ונדל( טלפוניה נייחת וניידת סלולר, ברות כבליםח)תשתיות 

מכאן . העומס הכבד של הוצאות פחת וההוצאות ממון פוגע פגיעה חמורה ברווח התפעולי וברווח הנקי

גבוה ( רן מניב בעיק"תשתית ונדל)של הרכוש הקבוע ( Fair Value)עולה הטענה כי בהיות שוויו ההוגן 

משקפת  EBITDA -ה, לאין ערוך מעלותו המופחתת ובהעדר צורך בהשקעות נוספות בעתיד הנראה לעיל

את רמת ביצועי החברה באופן מהימן ומוסמך יותר מאשר הרווח התפעולי והרווח הנקי הנקבעים לפי 

 .כללי חשבונאות מקובלים

FFO  משמעותו- Funds From Operations 

בעיקר פחת והפחתות ובניטרול פריטים בלתי , הוצאות שאינן כרוכות בתזרים מזומניםרווח נקי בתוספת 

 .ן"רגילים ורווחים או הפסדים ממכירת נדל

FFO ן מניב ובתאגידי "הוא מדד מקובל בעיקר בחברות נדלREIT. 

 

NOI  משמעותו- Net Operating Income 

למעט הכנסות שמקורן , ן מניב"רת נדלבחב ההכנסות התפעוליותרווח תפעולי נקי מייצג את כל  -

 ההוצאות התפעוליותן המניב לדוח רווח והפסד ובניכוי כלל "בזקיפת שינויים בשווי הוגן של הנדל

 (.ן מטופל במודל העלות"אם הנדל)למעט הוצאות פחת 
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, שירותי ניהול הנכס)הכנסות ממתן שירותים נלווים , כוללות דמי שכירות התפעוליותההכנסות 

 (.'אבטחה וכד, חניה, וקהתחז

, אבטחה, הוצאות ניהול הנכס, מסי עירייה, תחזוקה, כוללות הוצאות תיקונים ההוצאות התפעוליות

 .'ביטוח הנכס וכד

NAV  משמעותו- Net Assets Value 

המונח הוא מונח נרדף לערך פנקסני , ערך נכסי נקי מייצג ערך הנכסים בניכוי התחייבות של הישות -

BOOK VALUE  או הון עצמי– EQUITY . 

ערך נכסי נקי מבוטא לפעמים לגבי מניה והוא מחושב כמוה של הערך הנכסי הכולל של החברה 

 .מחולק במספר מניותיה שבמחזור

 GAAP MEASURES-NON -השימוש ב .ב

מדדים אלה נועדו להציג תמונה חיובית ככל האפשר של התוצאות העסקיות וזאת בדרך של ניטול פריטים 

 . עותיים המשפיעים באופן שלילי על התוצאות העסקיותמשמ

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

 .ומספיקים

EBITDA  רווח "משמש לעיתים קרובות כתחליף לתזרים מפעילות שוטפת ואף מכונה לעיתים בטעות

 ".תזרימי

כתחליף לתזרים מזומנים פרמננטי מפעילות  EBITDA -נוהגים להשתמש ב מסיבה זאת האנליסטים

הכנסות שאינן כרוכות בתזרימי /רווח נקי בתוספת הוצאות) FFO - Funds From Operations. שוטפת

שנועדו לבחון את האיתנות הפיננסית של ( Coverage Ratios –לצורך חישוב יחס כסוי ( מזומנים

 . החברות

EBITDA כגון , של נתונים על ציר זמן להשוואהבסיס ראוי  מהווהEBITDA  כשיעור מהמכירות וכן

 .להשוואה בין ביצועים של חברות דומות באותו ענף עסקי

EBITDA  מצב זה מבודד את השפעת המימון של . על ציר הזמן להערכות מגמותעשוי לשמש כלי ראוי

 .פחת והפחתה, השקעות קפיטליות גדולות

FFO ן מניב "ערכת ביצועים של חברות השקעה בנדלמשמש לה– REIT -Real Estate Investment Trust  

מהווים מדד עדיף מאשר הרווח הנקי הכולל  Cash Performance –וזאת בהנחה שהביצועים הקופתיים 

פחת והפחתות או התאמות )לעיתים קרובות פריטים שאינם קשורים בתזרים המזומנים בסכומים ניכרים 

 (.י הוגן ורווחי הוןשוו
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FFO -  ן מניב הן על ציר הזמן והן בין חברות "של התוצאות העסקיות של חברות נדל השוואהמאפשר

 .דומות 

NOI – מגורים)לסוג השימוש , י חלוקתו בשיעור היוון המתאים לאיזור"משמש לחישוב של שווי נכסים ע ,

 .ולאיכות השוכר( 'משרדים וכד, תעשייה

NOI – ן המניב ב"י חלוקת השווי ההוגן על הנדל"ילוץ שיעור ההיוון המשוקלל לחברה עמשמש לח- NOI. 

NAV  -  בשיטה זו משתמשים בעיקר . שווי חברה על פי הסכום של שווי כל חלקיהמשמש להערכת

 .ן וחברות אחזקה"בהערכת שוויין של חברות נדל

NAV – רן נאמנותמשמש לצורך חישוב ערך שוק כל ניירות הערך שבידי ק . 

 

 GAAP MEASURES-NONאמצעי הפצה של  .ג

דהיינו סקירות הנהלה ודוחות , מדדים אלה נכללים בדרך כלל במידע הנלווה לדוחות הכספיים

 .הדירקטוריון

 –ובאמצעי תקשורת אחרים  PRESS RELEASEמשמשים מדדים אלה לצרכי פרסום בעיתונות , כמו כן

 .מדדים מלווים בדרך כלל בהסברים מילוליים שהם לעיתים מגמתייםה. ב"אינטרנט וכיו, טלוויזיה, רדיו

 

 GAAP MEASURES-NON -חסרונות השימוש ב .ד

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

 .מקובלים

כספיים המבוקרים כי הם אינם נכללים בדוחות ה; מדדים אלה אינם מבוקרים על ידי רואי חשבון -

 .'כגון בדוח הדירקטוריון וכד, אם במסגרת מידע נוסף ונלווה לדוחות הכספיים

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

המידע המוצג באמצעות מדדים אלה לפעמים מוגזם תוך השמת דגש מגמתית על עובדות טריוואליות  -

 .מטת עובדות מהותיותוהש

מדדים אלה משמשים לעיתים קרובות כתחליף לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת לצרכי חישוב יחסי  -

&  EBITDA ,FFO)בין סך החוב הפיננסי לבין אותם מדדים  COVERAGE RATIOS –כיסוי 

NOI .)של  חברות הדירוג ואף המערכת הבנקאית עושות שימוש כזה במדדים אלה למטרת הקביעה

(. בעיקר אגרות חוב והלוואות ממוסדות פיננסיים)מספר השנים הדרוש לשירות החוב הפיננסי 

 .התוצאה המתקבלת בדרך זו היא לעיתים בלתי מהימנה

 .CREATIVE ACCOUNTING –מדדים אלה משמשים לעיתים כלי של החשבונאות כיצירתיות  -
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 על ידי הרשויות כמפקחות GAAP MEASURES-NON -מגבלות המוטלות על השימוש ב .ה

בדבר שימוש במדדים פיננסיים שאינם מבוססים על כללי  99-7פרסמה החלטה  רשות ניירות ערך

 .חשבונאות מקובלים

הרשות אינה רואה פסול בהצגה וולונטרית של . הכירה בכך שהשימוש במדדים אלה נפוץ בעולם הרשות

 :ובלבד שילוו בגילוי נוסףמדדים שאינם מבוססים על כללי חשבונאות מקובלים 

 .משמעותו ומקובלתו, הסבר מפורט על המדד בו נעשה שימוש (0)

 .האופן בו חושב המדד והנתונים עליהם התבסס (2)

י "הסבר מדוע המדד מספק מידע שימושי בנוגע למצב כספי של החברה ומדוע מידע זה אינו מתקבל ע (4)

 .המידע המבוסס על כללי חשבונאות מקובלים

לכל התקופות המדווחות , ד המבוסס על כללי חשבונאות מקובלים לבין מדד זההתאמה בין המד (0)

 (.בצורת טבלה או בדרך בהירה אחרת)

 .אין להציג מדדים כאלה במסגרת הדוחות הכספיים (1)
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 מושגים

 

 נהליהמכללה למ - 119שאלה מספר 

 :הסבר בקצרה שמונה מתוך עשרת המושגים הבאים

 (.Prior Period Errors)מות טעות בתקופות דיווח קוד .0

 .אורך חיים שימושי .2

 .אורך חיים כלכלי .4

 .רלוונטיות .0

 (.Monetary Life)נכסים כספיים  .1

 .עלויות עסקה .7

 .חוזה מכביד .4

 .מחויבות משתמעת .7

 .פעילות שהופסקה .9

 .תמורה מותנית .01
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 119 שאלה מספרפתרון 

 :(Prior Period Errors)טעות בתקופות דיווח קודמות  .0

, אחת או יותר, השמטות מדוחות כספיים או מצגים מטעים בדוחות כספיים של ישות לתקופות קודמות

 :במידע מהימן אשר, או משימוש לא נאות, הנובעים מכשל בשימוש

 וכן, היה זמין במועד אישור לפרסום הדוחות הכספיים לאותן תקופות .א

. או בחשבון בהכנת אותם דוחות כספיים והצגתםניתן לחזות באופן סביר כי ניתן היה להשיגו ולהבי .ב

, טעויות ביישום המדיניות החשבונאית, טעויות אלה כוללות את השפעתן של טעויות מתמטיות

 .השמטות ופרשנויות מוטעות של עובדות וטעויות מכוונות

 :אורך חיים שימושי  .2

 או, פרק הזמן שלאורכו הנכס חזוי להיות זמין לשימוש של הישות .א

 .אשר חזויות לנבוע לישות מהנכס, יחידות תפוקה או יחידות דומותמספר  .ב

 

 :אורך חיים כלכלי .4

 או. י משתמש אחד או יותר"התקופה שבמהלכה צפוי כי הנכס יהיה ניתן לשימוש כלכלי ע .א

 .י משתמש אחד או יותר"הסכום של יחידות יצור או יחידות דומות שצפויות להתקבל מהנכס ע .ב

 

 :רלוונטיות .0

למידע זה יש . עליו להיות רלוונטי לצרכי קבלת ההחלטות של משתמשים, מידע יהיה שימושיעל מנת ש

בכך שהוא מסייע , את תכונת הרלוונטיות כאשר הוא משפיע על החלטותיהם הכלכלית של משתמשים

ההווה או העתיד או כאשר המידע מאשר או מתקן את הערכותיהם , להם להעריך את אירועי העבר

  . הקודמות

 : (Monetary Life) נכסים כספיים .1

 .כסף שמוחזק ונכסים שיתקבלו בסכומי כסף קבועים או ניתנים לקביעה

 :עלויות עסקה .7

להנפקה או למימוש של נכס פיננסי או התחייבות , עלויות תוספתיות שניתן לייחס במישרין לרכישה

מנפיקה או , תה רוכשתעלות תוספתית היא עלות שלא הייתה מתהווה אם הישות לא היי. פיננסית

 .מממשת את המכשיר הפיננסי

 :חוזה מכביד .4

י החוזה עולות על ההטבות הכלכליות "חוזה שהעלויות הבלתי נמנעות לצורך עמידה במחויבות עפ

 .החזויות להתקבל על פיו

 :מחויבות משתמעת .7

 :מחויבות הנובעת מפעולות הישות כאשר



 

 

  אל-אורן בר: עורך                      2102חשבונאות פיננסית מתקדמת       מהדורת יולי  -הכנה לבחינת מועצה 
 

- 274 - 
 

 

או הודעה עדכנית אחרת , מדיניות שפורסמה, רבאמצעות דפוס התנהגות המבוסס על ניסיון העב .א

הישות גרמה לצדדים אחרים להבין שהיא תקבל על עצמה אחריות , ספציפית במידה מספקת

 וכן ;מסוימת

 .הישות יצרה בקרב אותם צדדים אחרים ציפייה תקפה שהיא תמלא אחריות זו, כתוצאה מכך .ב

 :פעילות שהופסקה .9

 וכן, זק למכירהרכיב של ישות שמומש או שמסווג כמוח

 .שהוא עיקרי ונפרד, או איזור גיאוגרפי של פעילויות, מייצג תחום פעילות עסקית .א

 :תמורה מותנית .01

התמורה שרוכש מעביר עבור הנרכש כוללת כל נכס או התחייבות שנוצרו כתוצאה מהסדר תמורה 

ה שהועברה עבור הרוכש יכיר בשווי הוגן למועד הרכישה של התמורה המותנית כחלק מהתמור. מותנית

  . הנרכש
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 מועצת רואי חשבון - 113שאלה מספר 

 .הגדרת מונחים בתקינה החשבונאית הבינלאומית

 

 :נדרש

 :להגדיר את המונחים הבאים

 Fair value  - שווי הוגן  (0)

 Net realizable value   -שווי מימוש נטו  (2)

  Entity specific value   -שווי ספציפי לישות  (4)

 Recoverable amount - סכום בר השבה  (0)

 Value in use  - שווי שימוש  (1)
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 113' שאלה מספתרון ל

    Fair value                      -שווי הוגן ( 0)

IAS 38.8  IFRS 2A  

IAS 39.9  IAS 26  

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 32.11  

    Net realizable value             -שווי מימוש נטו  ( 2)

IAS 2.6-7    

     Entity specific value      -שווי ספציפי לישות ( 4)

IAS 16.6    

IAS 38.8    

    Recoverable amount            -סכום בר השבה ( 0)

IAS 16.6    

IAS 36.6    

IFRS 5A    

    Value in use                                -שווי שימוש ( 1)

IAS 16.6    

 

2 IAS  - מלאי 

 הגדרות

 :המונחים הבאים משמשים בתקן זה במשמעות הבאה

 :הוא נכס( Inventory)מלאי 

 ;הרגילהמוחזק לצרכי מכירה במהלך העסקים  (א)

 או ; תהליך ייצור למכירה כזו  (ב)

 .בצורה של חומרים וחומרי עזר שיצרכו בתהליך הייצור או שיצרכו במהלך הספקת השירותים (ג)
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הוא אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן ( Net realizable value)שווי מימוש נטו 

 .ירההעלויות להשלמה ואומדן העלויות הדרושות לביצוע המכ

 

16 IAS  - רכוש קבוע 

 הגדרות

 :להלן מונחים משמשים בתקן זה ומשמעותם

הוא הסכום בו מוכר הנכס בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידת ערך ( Carrying amount)ערך בספרים 

 .שנצברו

ניתנה על מנת היא סכום המזומנים או שווי המזומנים ששולם או השווי ההוגן של תמורה אחרת ש( cost)עלות 

הסכום שיוחס לנכס זה כאשר הוכר לראשונה בהתאם , כאשר מתאים, לרכוש נכס בעת רכישתו או הקמתו או

תשלום  2לדוגמה תקן דיווח כספי בינלאומי , לדרישות הספציפיות של תקני דיווח כספי בינלאומיים אחרים

 .מבוסס מניות

בניכוי ערך , או סכום אחר המחליף את העלות, נכסהוא העלות של Depreciable amount) )פחת -סכום בר

 .השייר שלו

 .פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים-הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר( Depreciation)פחת 

הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים שישות צופה שינבעו ( Entity-specific value)שווי ספציפי לישות 

או צופה שיתהוו בעת סילוק , ס וממימושו בתום אורך החיים השימושיים שלומהשימוש המתמשך בנכ

 .התחייבות

הפועלים , בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון, הוא הסכום שבו ניתן היה להחליף נכס( Fair value)שווי הוגן 

 .בצורה מושכלת בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים

 

 

36 IAS  - חייבויות תלויות ונכסים תלוייםהת, הפרשות 

של נכס או יחידה מניבה מזומנים הוא הגבוה מבין השווי ההוגן ( Recoverable amount) -סכום בר השבה 

 .שלו בניכוי עלויות למכירה לבין שווי השימוש בו

 :הוא( Useful life)אורך חיים שימושיים 

 או; תקופת הזמן שלאורכה הנכס חזוי לשמש את הישות  (א)

 .ספר יחידות תפוקה או יחידות דומות שחזויות לנבוע לישות מהנכסמ (ב)

החזויים לנבוע מנכס או , הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים( Value in use)שווי שימוש 

 .מזומנים -מיחידה מניבה 

 


