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פתרון לשאלה 1

.

ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 39
 .2הנדרש מתמקד ב השפעת ההשקעה באג"ח על דוח רווח והפסד ועל דוח רווח כולל אחר ב.2016-
הסברים:
בשאלה הזו ,כמו בכל שאלה של מועצת רואי חשבון יש לחפש את הפינה.
במקרה זה ישנן שתי פינות:
( )1הריבית שנתונה לנו בשאלה היא ריבית שנתית בעוד שתקופות הריבית של ההשקעה באג"ח הן חצי שנה.
( )2תאריך המאזן לסוף השנה חל  3חודשים לאחר תשלום ריבית ולא מיד לאחר תשלום הריבית.
מעגל ההשקעה באג"ח ,קרן ההון והעלות המופחתת ב:2016-
קרן הון עלות מופחתת
השקעה
יתרה ל1.1.16-
351,335
351,335
רכישה
21,091
21,091
תנועה ברווח והפסד
)(10,000
)(10,000
תנועה במזומן
)(27,726
תנועה ברווח כולל אחר (קרן) 27,726
362,426 (27,726) 390,152
יתרה ל31.12.16-
הסברים לחישובים שלעיל:
ראשית נציין שבשאלה זו מועצת רואי חשבון אינם מתמקדים בסיווג ההשקעה וקובעים שהיא מסווגת לקבוצת
זמין למכירה .זה כמובן חוסך לנו את פעולת הסיווג.
תחת קבוצת מדידה זו יש למדוד את ההשקעה בנכס הפיננסי על פי שווי הוגן כאשר רווחי השערוך מוכרים בדוח
על הרווח הכולל האחר ולא בדוח רווח והפסד.
במועד ההשקעה באג"ח יש לנו נעלם = הערך העתידי (.)FV = Future Value
היעדרו של הערך העתידי גם לא מאפשר לנו לדעת את התשלום ( )PMT = Paymentשהוא פונקציה לינארית של
ה FV-שלנו .לכן ,נשתמש בנוסחא המימונית ונחלץ את הנעלם.
נגדיר את ה FV-באמצעות האות  Xובאמצעות אות זו נגדיר גם את ה PMT-בנוסחא:
1
𝑉𝐹
𝑛 1 + 𝐼𝑅𝑅%
∗ 𝑃𝑉 = 𝐹𝑉 ∗ 𝑃𝑀𝑇%
+
𝐼𝑅𝑅%
𝑛 1 + 𝐼𝑅𝑅%
1
1−
𝑉𝐹
1 + 4% 10
∗ 351,335 = 𝐹𝑉 ∗ 2.5%
+
4%
1 + 4% 10
1−

10

1
1 + 4%

+

10

1
1 + 4%
4%

1−
∗ 351,335 = 𝐹𝑉 ∗ 2.5%

351,335 = 𝐹𝑉 ∗ 0.8783365633
351,335
= 400,000
0.8783365633

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO

= 𝑉𝐹
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שימו לב שהריבית  I%היא ריבית השוק החצי שנתית ל 1-לאפריל .2016
החישוב שלה נעשה כך:

− 1 ∗ 100 = 4%

6/12

1 + 8.16%

= 𝐼%

בנוסף ,חשוב להדגיש שתקופות הריבית הן  10ולא  .5זה מכיוון שיש  10חצאי שנים בפרק זמן של  5שנים ,והרי
התשלום מבוצע בכל חצי שנה.
כעת נציג איך חישבנו את היתרה של האג" ח בספרים לסוף השנה (.)390,152
ריבית השוק החצי שנתית ל 31-בדצמבר  2016היא:

− 1 ∗ 100 = 3%

6/12

1 + 6.09%

= 𝐼%

נשתמש במחשבון בפיננסי על מנת למצוא את יתרת האג" ח לאחר תשלום הריבית הראשון ב:30.9.2016-
N: 9
I%: 3%
}PV: -384,428 {SOLVE
PMT:10,000 = 400,000 * 2.5%
FV:400,000

ועכשיו נקדם את האג"ח (ידנית) לסוף השנה באמצעות צבירת ריבית של  3חודשים מתוך :6
= 390,152

3/6

𝑃𝑉 31.12.16 = 384,428 ∗ 1 + 3%

על מנת להגיע לתנועה בקרן ההון נחשב את היתרה לסוף השנה על פי הריבית המקורית ( עלות היסטורית מופחתת)
זוהי למעשה העלות המופחתת ללא שערוך מריבית של  4%לריבית של  ( 3%הירידה בריבית מעלה את ערך האג"ח
כמובן שהרי בין הריבית לבין הערך הנוכחי יש קשר הפוך).
נשתמש במחשבון בפיננסי על מנת למצוא את יתרת האג" ח לאחר תשלום הריבית הראשון ב:30.9.2016-
N: 9
I%: 4%
}PV: -355,388 {SOLVE
PMT:10,000 = 400,000 * 2.5%
FV:400,000

ועכשיו נקדם את האג"ח (ידנית) לסוף השנה באמצעות צבירת ריבית של  3חודשים מתוך :6
= 362,426

3/6

𝑃𝑉 31.12.16 = 355,388 ∗ 1 + 4%

במעגל של העלות המופחתת ( שהוא לא מעגל שמוכר בספרים אלא מנוהל בניירות העבודה רק לשם מציאת עמודת
קרן ההון שהיא תמיד ההפרש בין השווי ההוגן לבין העלות המופחתת) מוצאים את התנועה ברווח והפסד כמספר
מאזן במעגל .ניתן גם לחשב אותו אך זה מורכב משני חישובים (אחד מה 1.4.16-ועד  30.9.16וחישוב נוסף
מה 1.10.16-ועד  )31.12.16ולכן נימנע מהפעולה הארוכה הזו.
אותן הכנסות מימון ( תנועה ברווח) נרשמות גם במעגל של ההשקעה מכיוון שבמהלך התקופה הזו הריבית להפחתה
היתה זהה בין שני המעגלים ( והיא משתנה רק בסוף התקופה).
לכן ,המספר היחיד שנותר להשלמה במעגל ההשקעה הוא התנועה בדוח רווח כולל אחר (בקרן ההון).
תשובה א'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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פתרון לשאלה 2

.

ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 39
 .2הנדרש מתמקד ב השפעת ההשקעה באג"ח תשובה על דוח רווח והפסד ועל דוח רווח כולל אחר ב.2016-
הסברים:
בשאלה הזו ,כמו בכל שאלה של מועצת רואי חשבון יש לחפש את הפינה.
במקרה זה ישנן שתי פינות:
( )1יש לעשות שימוש בפונקציית  CASHולא בפונקציית .CMPD
( )2יש להתייחס נכונה למכירת ההשקעה המוחזקת לפדיון.
נציג להלן ציטוטים רלוונטיים לגבי השקעות במוחזקות לפדיון מתקן .IAS 39
הגדרת השקעות מוחזקות לפדיון מתוך סעיף  9לתקן:

הגדרת קבוצת הלוואות וחייבים מתוך סעיף  9לתקן:

טיפול ביציאה מקבוצת מוחזק לפדיון מתוך סעיף  51לתקן:

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO

מתוך מבחן סתיו  2017שנערך ב 13-לדצמבר2017 ,

מכירות של השקעות מוחזקות לפדיון שאין משמעותן איבוד של כוונה להחזיק אותן לפדיון מתוך סעיף א 22לתקן:

שימו לב לסעיף א(22ד) שמדבר על שינוי בדרישות סטטוטוריות או דרישות פיקוח.
סעיף זה מאפשר לנו להימנע מה"עונש" שנקבע בתקן  IAS 39שקובע שלא ניתן להשתמש בקבוצת " מוחזק לפדיון"
למשך פרק זמן מסוים ( ראה סעיף  9לתקן) אם הישות מתחייבת להחזיק לפדיון ולאחר מכן מתחרטת ומוכרת את
ההשקעה.
סעיף א(22ד) מאפשר לישות למכור השקעה מוחזקת לפדיון מבלי לשאת ב"עונש" שהרי המכירה נכפתה על ידי
הוראות חוק ולא כתוצאה מנסיגת החברה מהתחייבותה להחזיק את ההשקעה לפדיון.

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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כעת נשאלת השאלה באיזה אופן יש למדוד את ההשקעה המוחזקת לפדיון  -נפנה לסעיף  46לתקן:

כלומר ,יש למדוד את ההשקעה בעלות מופחתת ( אין לשערך לשווי הוגן באמצעות שימוש בריביות שוק עדכניות).
משמעות הדבר היא שיש להתגלגל עם הריבית המקורית שנקבעה במועד ההכרה לראשונה.
הריבית האפקטיבית במועד ההכרה לראשונה היא  ( 4%בעוד שהנקובה הינה .)5%
מציאת ערך נוכחי לתחילת  2016באמצעות פונקציית :CASH
נזין את המספרים הבאים במחשבון הפיננסי
1.1.16
1
31.12.16
50,000
2
31.12.17
50,000
3
31.12.18
50,000
4
31.12.19
550,000
5
31.12.20
25,000
6
31.12.21
25,000
7
31.12.22
25,000
8
31.12.23
25,000
9
31.12.24
525,000
10
בריבית נזין  ( 4%הריבית האפקטיבית במועד רכישת האג"ח) ונלחץ  SOLVEעל  NPVונקבל.1,055,326 :
מעגל ההשקעה באג"ח תשובה ב:2016-
יתרה ל1.1.16-
תנועה ברווח והפסד
תנועה במזומן
יתרה ל31.12.16-

 = 1,055,326חושב לעיל
= 1,055,326 * 4%
42,213
)(50,000
1,047,539

שימו לב שאין תנועה של רווחי שערוך בדוח על הרווח הכולל האחר כי השקעה בקבוצת מוחזק לפדיון לא משוערכת
ולכן נמדדת בעלות מופחתת בדוח רווח והפסד .מכיוון שאין מעבר לקבוצת זמין למכירה ( כי לא איבדנו את ה"כוונה")
אין למדוד את האג" ח לסוף השנה בשווי הוגן.
תשובה א'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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פתרון לשאלה 3

.

ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 39
 .2הנדרש מתמקד במספר מניות אפל שנמכרו ב.31.3.2016-
הסברים:
הפינה בשאלה הזו היא העובדה שיתרת קרן ההון שנתונה לנו היא בגין שתי רכישות שנעשו בנקודות זמן שונות.
ישנה שכבת מניות אחת שנרכשה ב 16.11.2015-בעלות של  10ש"ח למניה ( שחלק ממנה נמכרה) וישנה שכבת
מניות נוספת שנרכשה ב 30.6.2016-בעלות של  14ש"ח למניה ( שטרם נמכרו מתוכה מניות).
מכיוון שהשווי ההוגן של מניה בסוף שנת  2016הוא  16ש" ח למניה הרי שניתן לנסח משוואה באופן הבא:
30,400
1 − 20%

= 16 − 10 ∗ 8,000 − 𝑋 + 16 − 14 ∗ 1,000

שימו לב שקרן ההון היא למעשה רווחי השערוך שנצברו על המניות ממועד רכישתן ועד לתאריך המאזן.
זו הסיבה שבסוגריים חישבנו את ההפרש בין השווי ההוגן ב 31.12.2016-לבין העלות שבה רכשנו כל שכבה.
בנוסף ,מכיוון שמהשכבה הראשונה מכרנו כמות מניות שהיא אינה ידועה ,רשמנו שמתוך  8,000המניות נותרו
רק 8,000 :פחות ( Xכש X-משמעותו כמות המניות שנמכרו).
לזה הוספנו את רווחי השערוך בגין  1,000המניות שנרכשו ב.30.6.2016-
את זה השוונו לקרן ההון ברוטו (לפני מס) שהיא למעשה יתרת קרן ההון ( שהיא תמיד נטו ממס) מחולקת בשיעור
הנטו (שהוא  1פחות שיעור המס).
התוצאה שמתקבלת מבידוד הנעלם במשוואה הינה.X=2,000 :
כלומר ,מכרנו  2,000מניות ובסוף השנה נותרו לנו  6,000מניות מתוך השכבה הראשונה.
תשובה א'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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.

ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 39
 .2הנדרש מתמקד ב השפעת ההשקעה במניות אפל על דוח רווח והפסד ועל דוח רווח כולל אחר ב.2016-
הסברים:
נציג להלן את פקודות היומן שנרשמו בשנת  2016ודרך זה נצבור את ההשפעות בדוחות הכספיים.
= )8,000 * (12-11
8,000
 31.3.16ח' נכס פיננסי
)P.N. = (6,400
ז' רווח כולל אחר
)8,000 * 20% = (1,600
ז' מסים נדחים
פקודת היומן הזו נרשמה בגין שערוך רגע לפני מימוש של  5,000מניות.
השווי ההוגן של כל מניה לתחילת השנה הינו  11ש"ח ול 31.3.16-הוא  12ש"ח.
60,000
 31.3.16ח' מזומן
)(60,000
ז' נכס פיננסי
= 5,000 * 12 * 1%
600
ח' הוצאות
)(600
ז' מזומן
= P.N.
8,000
ח' רווח כולל אחר
= 10,000 * 20%
2,000
ח' מסים נדחים
)5,000 * (12-10) = (10,000
ז' רווח הון
= )5,000 * (12-10
ח' הוצאות מסים שוטפים 2,000
)(2,000
ז' מזומן
המניות שמומשו נמכרו בשווי הוגן ועמלת המכירה הינה  1%מהתמורה ברוטו .חשוב להדגיש שהוצאות המכירה
אינן מותרות בניכוי ולכן לא התקבל מגן מס ( שהיה מקטין את הוצאות המסים השוטפים) בגינן הוצאה זו (הפרש קבוע).
המכירה מאפשרת לנו "לשחרר" חלק מהרווחים שנדחו בקרן ההון ,בדוח רווח והפסד .צריך לזכור שקרן ההון נמדדת
בניכוי השפעת המס ושרווח ההון צריך להיות מוכר בברוטו ( כי בדוח רווח והפסד הוא מופיע לפני מס  -בברוטו).
זו הסיבה שיש להפשיר גם חלק מההתחייבות למסים נדחים בגין העברה זו מהקרן לרווח והפסד.
בנוסף ,אסור לשכוח שמס הכנסה רואה במכירה כאירוע מס ולכן יש לרשום את הוצאות המסים השוטפים.
= 5,000 * 12

14,000
 30.6.16ח' נכס פיננסי
)(14,000
ז' מזומן
פקודה זו נרשמת בגין רכישת  1,000מניות נוספות בשווי הוגן של  14ש"ח לכל מניה.
= 1,000 * 14

1,000 * (16-14) + 3,000 * (16-12) = 14,000
 31.12.16ח' נכס פיננסי
)P.N. = (11,200
ז' רווח כולל אחר
)14,000 * 20% = (2,800
ז' מסים נדחים
פקודת היומן הזו נרשמה בגין שערוך רגע לפני מימוש של  5,000מניות.
חשוב לשים לב שהשווי ההוגן של כל מניה ( מהשכבה הראשונה) למועד השערוך האחרון היה  12ש"ח ובסוף השנה
הוא  16ש"ח .השכבה השניה משוערכת מ 14-ש"ח ל 16-ש"ח.
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השפעה בדוח רווח והפסד ב:2016-
רווח הון
מסים שוטפים
הוצאות מכירה
סך הכל

10,000
)(2,000
)(600
7,400

השפעה בדוח רווח כולל אחר ב:2016-
6,400
שערוך ב31.3.16-
)(8,000
מימוש ב31.3.16-
11,200
שערוך ב31.12.16-
9,600
סך הכל
תשובה ב'
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ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 7, IAS 17
 .2הנדרש מתמקד ב השפעת האמור בנתון  1על תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת ,השקעה ומימון ב.2016-
הסברים:
מכיוון שאנו מתעסקים בחכירה  -ראשית עלינו לסווג את החכירה כתפעולית או מימונית שהרי הטיפול החשבונאי
אינו זהה בין שני הסוגים הללו.
אמנם ,במועצת רואי חשבון יש נטיה לשאול במקרים רבים על חכירות מימוניות אך תמיד יש לבחון את הסיווג כי
לא תמיד החכירה הינה מימונית וישנן גם שאלות על חכירות תפעוליות.
זיהוי המועדים הרלוונטיים:
מועד ההתקשרות בחכירה (המוקדם מבין הרגע שבו הצדדים נעשו מחויבים זה לזה לבין מועד החוזה) = .1.1.16
מועד תחילת החכירה (המועד שבו החוכר יכול להתחיל ולשתמש בנכס החכור) = .1.1.16

סיווג החכירה בספרי החוכר:
 .1תנאי העל :ההסכם אינו ניתן לביטול.
 .2לפחות אחד מהתנאים הבאים מתקיים:
(10א) העברת בעלות לחוכר בתום החכירה.
(10ב) לחוכר אופציה הזדמנותית לרכישת הנכס בתום החכירה.
(10ג) תקופת החכירה (כולל קנס מרתיע ואופציה הזדמנותית) היא לפחות  75%מיתרת אורך החיים הכלכלי של הנכס.
(10ד) ה PV-של דמי החכירה המינימליים הוא לפחות  90%מהשווי ההוגן של הנכס (כל צד והריבית שלו).
(10ה) הנכס כה ייחודי לחוכר שאף אחד אחר לא יכול להשתמש בו מבלי לערוך בו שינוי מהותי.
 .3שני התנאים הבאים מתקיימים  -תנאים אלה צריך לבחון רק בסיווג מהזווית של המחכיר (התנאים הם מהמסגרת המושגית):
(4.38א) צפוי שהטבה כלכלית עתידית כלשהי המיוחסת לפריט אכן תזרום אל הישות (כלומר ,ההסכם בר-גבייה).
(4.38ב) ההשקעה בחכירה ניתנת לאמידה מהימנה (מניחים שמתקיים כברירת מחדל).

תנאי העל מתקיים כברירת מחדל  -אנו מניחים שהתרחשו "הצעה" ו"קיבול" כהגדרתם בחוק החוזים ולכן החוזה
מחייב את הצדדים לתנאיו.
תנאים (10א) ו(10-ב) אינם מתקיימים מכיוון שאין נתונים על העברת בעלות בתום תקופת החכירה וגם לא על
אופציה חוזית הזדמנותית להעברת בעלות לחוכר בתום החכירה.
תנאי (10ג) מתקיים מכיוון שתקופת החכירה הינה  8שנים ואורך החיים השימושיים של הנכס הוא גם  8שנים.
לגבי תנאי (10ד)  -לא ניתן לדעת.
לסיכום  -החכירה הינה מימונית מהזווית של החוכר ( לא נבחן תנאים של המחכיר כי לא נשאלנו עליו).

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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רישום של פקודות יומן בשנת :2016
רישום פקודות היומן זו טקטיקה בסיסית מאד שעושה הרבה סדר בטיפול החשבונאי וגורם לנו להבין טוב יותר
מה אנחנו עושים.
N: 8
1,299,493
ח' נכס
1.1.16
I%: 5.5%
}PV: -1,299,493 {SOLVE
)(1,299,493
ז' התחייבות
PMT: 200,000
FV: 50,000

פקודה זו נרשמת במועד יצירת החכירה .הנכס נמדד על פי דמי החכירה המינימליים.
עקרונית יש גם לרשום פקודה נוספת לחובת הנכס ולזכות מזומן בגין העלויות הישירות הראשוניות של החוכר אך במקרה
הזה אין נתונים על עלויות שכאלה ולכן אין טעם בפקודה נוספת זו.
156,187
 31.12.16ח' הוצאות פחת
)(156,187
ז' פחת נצבר
החישוב של פקודה זו עשויה להיות מבלבלת אך יש לזכור שמרגע שיצרנו את הנכס  -יש לטפל בו על פי תקן .IAS 16
הנקודה המבלבלת היא הסכום של ערך הגרט .לכאורה אנו מודדים את ערך הגרט בערך נוכחי ולכן מפתה להפחית מערך
הנכס את ערך הגרט המהוון בטרם מפחיתים אך זו שגיאה .המדידה של נכס תחת תקן  IAS 16איננה צוברת הוצאות מימון.
המדידה הנכונה ( כמו שאנו עושים תמיד מרגע שהכרנו ברכוש קבוע) היא הפחתה של הערך העתידי של הגרט ואת היתרה
מפחיתים בקצב הפחת ( על פי שיטת הפחת שהחברה מיישמת) .בסופו של דבר ,לאחר כל ההפחתות נגיע בסוף השנה 8
ליתרה של  50,000ש" ח שאותה אנו חוזים לגרוע כנגד פירעון יתרת ה 50,000-ש" ח שתישאר בחשבון ההתחייבות לאותו
מועד.
= (1,299,493 - 50,000) * 1/8

71,472
 31.12.16ח' הוצאות ריבית
)(71,472
ז' ריבית לשלם
פקודה זו אינה תזרימית והיא מוכרת כחלק מיישום של חשבונאות צבירה.

= 1,299,493 * 5.5%

= תשלום על חשבון הריבית שנצברה
71,472
 31.12.16ח' ריבית לשלם
= P.N.
128,528
ח' התחייבות
) = (200,000נתון
ז' מזומן
פקודה זו היא הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בתנועה תזרימית (במזומן).
זה חשוב לנו מכיוון שהנדרש מתמקד בהשפעה בדוח תזרים מזומנים.
ריכוז נתונים לתשובה:
מכיוון שהחברה בוחרת לסווג תשלומי ריבית ל"פעילות שוטפת" ,הרי שיש להפריד את תנועת המזומן הכוללת לתזרים
שוטף ותזרים מימון .כלומר ,בפעילות השוטפת נכיר ביציאת מזומן של  74,472ש" ח בגין תשלום הריבית ובפעילות מימון
נכיר ביציאת מזומן של  128,528ש" ח על חשבון החזר הקרן.
)(71,472
שוטף
השקעה
)(128,528
מימון
תשובה ד'
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ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 7, IAS 16
 .2הנדרש מתמקד ב השפעת האמור בנתון  2על תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת ,השקעה ומימון ב.2016-
הסברים:
הפינה החשובה בשאלה הזו היא הסיווג של תנועת המזומן בגין רכישת הרכוש הקבוע  -שנעשתה בתנאי אשראי לא רגילים.
באופן עקרוני ,רכישת רכוש קבוע במזומן מסווגת כיציאת מזומן מפעילות השקעה .כמו כן ,גם רכישת רכוש קבוע בתנאי
אשראי רגילים ( נניח באשראי של עד  3חודשים) תחשב בדוח תזרים מזומנים כיציאת מזומן מפעילות השקעה.
במקרה הזה מדובר ברכישת רכוש קבוע בתנאי אשראי שאינם רגילים.
ראשית נבחן את סעיף  23לתקן :IAS 16

כלומר ,תקן  IAS 16מורה לנו לרשום את פקודות היומן הבאות:
 = 1,000,000הרכוש ימדד על פי מחירו במזומן
 31.12.15ח' נכס
)(1,000,000
ז' התחייבות
200,000
 31.12.16ח' הוצאות פחת
)(1,000,000
ז' פחת נצבר
הוצאות הפחת מחושבות ביחס לעלות הנכס כפי שנמדדה בהתאם להוראות סעיף  23לתקן .IAS 16
= 1,000,000 * 1/5

100,000
 31.12.16ח' הוצאות מימון
)1,100,000 - 1,000,000 = (100,000
ז' ריבית לשלם
שוב ,אנו מיישמים את הוראות סעיף  23לתקן  IAS 16ורושמים את ההפרש בין המחיר שישולם לספק לבין המחיר
במזומן כהוצאות מימון במהלך שנת  2016שבמהלכה הריבית נצברה.
1,000,000
 31.12.16ח' התחייבות
100,000
ח' ריבית לשלם
)(1,100,000
ז' מזומן
פקודה זו היא הפקודה התזרימית שבה אנו מתמקדים.
ניתן לראות שהמזומן משולם בגין ריבית ,שאותה החברה בוחרת סווג כתזרים מפעילויות שוטפות ,ומפרעון של ההתחייבות
שהיא פעולה מימונית מובהקת.
במילים אחרות  -כאשר רוכשים רכוש קבוע באשראי שאינו " תנאי אשראי רגילים"  -לא תהיה השפעה בפעילות השקעה
אלא רק בפעילויות מימון ושוטפות .חשוב להדגיש שהחברה יכולה הייתה לסווג את תשלומי הריבית כתזרים מפעילות מימון
ואז כל הסכום ששולם במזומן היה מוכר בפעילות מימון ולא הייתה מוכרת שום תנועה בתזרים מפעילויות שוטפות.
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ריכוז נתונים לתשובה:
שוטף
השקעה
מימון

)(100,000
)(1,000,000

תשובה ג'
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ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 7, IAS 39
 .2הנדרש מתמקד ב השפעת האמור בנתון  3על תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת והשקעה ב.2016-
הסברים:
ראשית יש לסווג את ההשקעה בנכס הפיננסי לאחת מארבע קבוצתו המדידה האפשריות.
על פי סעיף  9לתקן :IAS 39

נציין שעל פי ההגדרות של קבוצת " מוחזק לפדיון" וקבוצת " הלוואות וחייבים" ,רק מכשירי חוב בעלי תשלומים קבועים
או ניתנים לקבועה .במילים אחרות  -לא ניתן לסווג לקבוצות אלה מכשירים הוניים כגון מניות רגילות או מניות בכורה.
לכן ,ההתלבטות שלנו היא האם לסווג את ההשקעה במניות לקבוצת " שווי הוגן דרך רווח והפסד" או ל"זמין למכירה".
כפי ניתן לראות ,ההגדרה של " זמין למכירה" היא על דרך של ** כל מה שלא סווג לקבוצות האחרות**.
לכן ,עלינו להבין האם ההשקעה במניות אלה נכנסת לקבוצת " שווי הוגן דרך רווח והפסד" ואם היא לא מתאימה ,הרי
שיש לסוג אותה לקבוצת " זמין למכירה".
נציג להלן את התנאים לסיווג לקבוצת " שווי הוגן דרך רווח והפסד" מתוך סעיף  9לתקן :IAS 39

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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המשך ציטוט מהתקן:

בנוסף ,נביא להלן את סעיף א 3לתקן  IAS 39שמתוכו נלקחה הטרמינולוגיה לנתוני השאלה (ככל הנראה):

במילים אחרות  -יש לסווג את ההשקעה הזו לקבוצת " זמין למכירה" כי היא לא מתאימה לקבוצת " שווי הוגן דרך רווח
והפסד" שהרי היא השקעה לטווח ארוך.
לסיווג זה יש השפעה גם בדוח תזרים מזומנים.
נבחן את סעיף  16לתקן  IAS 7אשר קובע את תזרימי המזומנים שיסווגו כפעילויות השקעה בדוח תזרים.
שימו לב במיוחד לסעיף קטן (ג):

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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המשך ציטוט:

כלומר ,אילו ההשקעה היתה מוחזקת למסחר התזרים בגינה היה מסווגת לפעילויות שוטפות .אולם ,מכיוון שההשקעה
לא מסווגת כמוחזקת למסחר ,הרי שהתזרים בגינה יסווג כתזרים מפעילויות השקעה.
נציג להלן את פקודות היומן שנרשמו ב ,2016-נאתר את הפקודות שבהן מעורב מזומן ונסווג אותן לדוח תזרים מזומנים.
20,000 * 8 = 160,000
 30.6.16ח' נכס פיננסי
)(160,000
ז' מזומן
התנועה התזרימית הזו תסווג לפעילות השקעה בהתאם להסברים שניתנו לעיל.
120,000
 31.12.16ח' נכס פיננסי
ז' רווח כולל אחר (קרן) )(120,000
השערוך שמבוצע השנה הוא בגין שתי שכבות שכל אחת נרכשה בעלות שונה  -ולכן ישנם שני חישובים נפרדים.
= )20,000 * (10-6) + 20,000 * (10-8

20,000
 31.12.16ח' מזומן
)(20,000
ז' הכנסות מימון
שיעור הדיבידנד שמיוחס לחברה היא  4%מכיוון שהחברה רכשה פעמיים  2%מהון המניות של חברה המוחזקת.
תנועה תזרימית זו תסווג לפעילויות השקעה בהתאם לבחירת החברה לסיווג תקבולי דיבידנד לפעילויות השקעה.
= 500,000 * 4%

ריכוז נתונים לתשובה:
שוטף
השקעה

)160,000 - 20,000 = (140,000

תשובה א'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 7
 .2הנדרש מתמקד ב יתרת המזומנים ושווי מזומנים במאזן ובדוח תזרים ב.31.12.2016-
הסברים:
נציג להלן את ההגדרות הרלוונטיות מסעיף  6של תקן :IAS 7

נציג להלן את גם סעיפים  7-9לתקן :IAS 7

פיקדונות במט"ח :מכיוון שהרובל הרוסי חשוף לסיכון משמעותי הרי שהוא לא ייחשב לשווי מזומנים בדוח תזרים.
פיקדונות לזמן קצר :מכיוון שהם ניטלו לטווח זמן עד  3חודשים ,ולא נתון שהם חשופים לסיכון משמעותי הרי שניתן
לכלול אותם כחלק משווי המזומנים בדוח תזרים.
פיקדונות לזמן ארוך :מכיוון שהם ניטלו לפרק זמן ארוך הרי שהם אינם כשירים להיכלל בשווי המזומנים בדוח תזרים.
אין זה משנה שנותרו פחות מ 3-חודשים לפרעונם מכיוון שהם ניטלו לפרק זמן ארוך  -דבר המעיד על כך שהם אינם
במהותם יתרות מזומנים זמינות אלא השקעות.
משיכת יתר :משיכת היתר מקיימת את התנאים המפורטים בסעיף  9לתקן  IAS 7ולכן תיכלל בשווי המזומנים בדוח תזרים.

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO

מתוך מבחן סתיו  2017שנערך ב 13-לדצמבר2017 ,

במאזן ,סעיף המזומנים ושווי המזומנים כולל את המזומנים כמובן ,וגם את הפיקדונות לטווח הזמן הקצר שהם במהותם
שווי מזומנים ( יתרות שמושקעות לטווח זמן קצר ביותר שאינן חשופות לסיכון משמעותי).
ריכוז נתונים לתשובה:
מזומנים בקופה
פיקדונות במט"ח
פיקדונות לזמן קצר
פיקדונות לזמן ארוך
משיכת יתר בבנק
סך הכל

תזרים
מאזן
1,000,000 1,000,000
600,000
600,000
)(500,000
1,100,000 1,600,000

תשובה א'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 7
 .2הנדרש מתמקד בהשפעה התוצאתית (בדו" ח רווח והפסד) של הטיפול במבנה ב.2015-
הסברים:
הסוגיה בשאלה זו היא " מכירה וחכירה בחזרה".
נשאלת השאלה  -האם החכירה החוזרת יוצרת חכירה מימונית או חכירה תפעולית?
זיהוי המועדים הרלוונטיים:
מועד ההתקשרות בחכירה (המוקדם מבין הרגע שבו הצדדים נעשו מחויבים זה לזה לבין מועד החוזה) =.56
מועד תחילת החכירה (המועד שבו החוכר יכול להתחיל ולשתמש בנכס החכור) = .1.1.15

סיווג החכירה בספרי החוכר:
 .1תנאי העל :ההסכם אינו ניתן לביטול.
 .2לפחות אחד מהתנאים הבאים מתקיים:
(10א) העברת בעלות לחוכר בתום החכירה.
(10ב) לחוכר אופציה הזדמנותית לרכישת הנכס בתום החכירה.
(10ג) תקופת החכירה (כולל קנס מרתיע ואופציה הזדמנותית) היא לפחות  75%מיתרת אורך החיים הכלכלי של הנכס.
(10ד) ה PV-של דמי החכירה המינימליים הוא לפחות  90%מהשווי ההוגן של הנכס (כל צד והריבית שלו).
(10ה) הנכס כה ייחודי לחוכר שאף אחד אחר לא יכול להשתמש בו מבלי לערוך בו שינוי מהותי.
 .3שני התנאים הבאים מתקיימים  -תנאים אלה צריך לבחון רק בסיווג מהזווית של המחכיר (התנאים הם מהמסגרת המושגית):
(4.38א) צפוי שהטבה כלכלית עתידית כלשהי המיוחסת לפריט אכן תזרום אל הישות (כלומר ,ההסכם בר-גבייה).
(4.38ב) ההשקעה בחכירה ניתנת לאמידה מהימנה (מניחים שמתקיים כברירת מחדל).

תנאי העל מתקיים כברירת מחדל  -אנו מניחים שהתרחשו "הצעה" ו"קיבול" כהגדרתם בחוק החוזים ולכן החוזה
מחייב את הצדדים לתנאיו.
תנאים (10א) ו(10-ב) אינם מתקיימים מכיוון שאין נתונים על העברת בעלות בתום תקופת החכירה וגם לא על
אופציה חוזית הזדמנותית להעברת בעלות לחוכר בתום החכירה.
תנאי (10ג) לא מתקיים מכיוון שתקופת החכירה הינה  20שנים ואורך החיים השימושיים של הנכס הוא  30שנים.
היחס  20/30הוא  67%שזה לא עומד בתנאי של "לפחות ."75%
תנאי (10ד) לא מתקיים כי הערך הנוכחי של דמי החכירה המינימליים הוא  2,432,050והשווי ההוגן הוא .3,000,000
היחס  2,432,050/3,000,000הוא  81%שזה לא עומד בתנאי של "לפחות ."90%
לסיכום  -החכירה הינה תפעולית מהזווית של החוכר ( לא נבחן נדון במחכיר כי לא נשאלנו עליו).
N: 20
I%: 5%
}PV: -2,432,050 {SOLVE
PMT: 195,154
FV: 0

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO

מתוך מבחן סתיו  2017שנערך ב 13-לדצמבר2017 ,

בחכירה תפעולית חוזרת יש לפעול על פי הוראות סעיפים  61-62לתקן :IAS 17

מכיוון שנתון לנו שהמכירה נעשתה בשווי הוגן ,הרי שניתן להכיר ברווח שנוצר באופן מיידי.
בנוסף ,יש להכיר בהוצאה בגין זכות השימוש בנכס במהלך השנה ובנוסף יש להכיר בהוצאת פחת בגין השיפורים במושכר.
3,000,000 - 3,000,000 * 20/30 = 750,000
רווח ממכירה
) = (195,154דמי החכירה השנתיים
הוצאות בגין חכירה
)200,000 * 1/20 = (10,000
פחת שיפורים במושכר
544,846
סך הכל
תשובה א'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 17
 .2הנדרש מתמקד ב השפעת ההחכירה על דוח רווח והפסד ועל דוח רווח כולל אחר ב.2016-
להלן המעגלים הרלוונטיים לשנים :2015-2016
נכס
8,000,000
יתרה ל1.1.15-
)(266,667
הפחתה שוטפת
266,667
הערכה מחדש
תשלום מזומן
8,000,000
יתרה ל31.12.15-
)(275,862
הפחתה שוטפת
75,862
הערכה מחדש
תשלום מזומן
7,800,000
יתרה ל31.12.16-

קרן
)(266,667
)(266,667
9,195
)(75,862
)(333,333

מופחתת
8,000,000
)(266,667
7,733,333
)(266,667
7,466,667

התחייבות
)(7,900,000
)(474,000
573,926
)(7,800,074
)(468,004
573,926
)(7,694,152

ביאורים לתוצאות שהוצגו במעגלים שלעיל:
ראשית נדגיש שהמעגל שכותרתו "מופחתת" משמעותו  -יתרת הנכס החכור על פי עלות היסטורית מופחתת וללא רווחי
שערוך לשווי הוגן .הסיבה שאנו מנהלים את המעגל הזה היא רק לשם חישוב מעגל קרן ההון .שימו לב שמעגל קרן ההון
הוא תמיד ( בכל שורה ושורה) ההפרש בין העלות המופחתת לבין ערך הנכס המושערך בספרים.
כלומר ,המעגל שכותרתו "מופחתת" אינו מוכר בדוחות והוא מנוהל במסגרת ניירות העבודה בלבד .יתר המעגלים כן מוכרים
בדוחות הכספיים (הנכס ,הקרן וההתחייבות).
מעבר ליצירת המבנה של המעגל (יתרת פתיחה ,הפחתה שוטפת ,הערכה מחדש ,תנועת מזומן ויתרת סגירה) ,הצבת הסכומים
נעשתה באופן הבא:
בשלב הראשון הצבנו את השווי ההוגן של הנכס החכור כפי שהוא נתון בתאריכים המתאימים (בסוף  2015ובסוף .)2016
לאחר מכן הצבנו את יתרת קרן ההערכה מחדש לסוף  2015במקום המתאים.
מכאן ואילך התחלנו במלאכת החישובים.
החישוב הראשון הוא מציאת יתרת העלות המופחתת של הנכס ל .31.12.2015-העלות המופחתת היא כמובן העלות ללא
רווחי השערוך  -כלומר ,אם ניקח את השווי ההוגן ל )8,000,000( 31.12.2015-ונפחית ממנו את יתרת קרן ההון (שימו
לב שאין לנו שיעור מס ולכן קרן ההון שנתונה לנו אינה מנוכה מהשפעת המס  -זו למעשה קרן ההון ברוטו ממס).
התוצאה שמתקבלת היא העלות ללא רווחי השערוך ואנו יודעים שהתנועה היחידה שחלה במעגל העלות המופחתת בכל שנה
היא הוצאות הפחת .נכון ל 31.12.2015-נותרו  29חלקים מהנכס החכור (מתוך  30שהיו לו בתחילת  )2015ולכן ,אם נחלק
את העלות המופחתת של הנכס ל )7,733,333( 31.12.2015-ב 29-ונכפיל ב ,30-נקבל את העלות המופחתת לתחילת .2015
החישוב הזה נותן לנו את הערך  8,000,000ש"ח.

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO

מתוך מבחן סתיו  2017שנערך ב 13-לדצמבר2017 ,

כאן ישנה פינה חשובה!

שימו לב לרישא של הסעיף  -תקן  IAS 17מורה להוון את עלויות העסקה בספרי החוכר לנכס.
משמעות הדבר היא שלאחר ההכרה בפקודת היומן הראשונית (חובה נכס ,זכות התחייבות) נרשמה פקודת יומן נוספת
לחובת הנכס ולזכות מזומן בסכום של עלויות העסקה.
כלומר ,במועד ההכרה לראשונה בעסקת החכירה ,נוצר הפרש בין יתרת הנכס ליתרת ההתחייבות .ולכן ,לא נוכל להסיק
שגם יתרת ההתחייבות ל 1.1.15-הינה  8,000,000ש"ח .כתוצאה מהיוון של עלויות עסקה בסכום של  100,000ש"ח ,נוצר
מצב בו יתרת הנכס גבוהה ב 100,000-ש"ח מיתרת ההתחייבות .לכן ,יתרת ההתחייבות אינה  8,000,000אלא .7,900,000
מרגע זה ואילך יש בידינו את כל הנתונים החשובים שאיתם ניתן להתגלגל הלאה.
נתחיל ממציאת התשלום ( )PMTהשנתי הקבוע בחכירה באמצעות המחשבון הפיננסי:

N: 30
I%: 6%
PV: -7,900,000
}PMT: 573,926 {SOLVE
FV: 0

מכאן ואילך ניתן להגיע ליתרת ההתחייבות ( )PVעל ידי הפחתת ה N-במחשבון
הפיננסי מ 30-ל( 29-ב )31.12.15-ומ 29-ל( 28-ב )31.12.16-וכן הלאה.
את הוצאות המימון ניתן לחשב כמספר מאזן במעגל או על ידי הכפלת יתרת הפתיחה של ההתחייבות בשיעור ההיוון.

במעגל הנכס אנו מפחיתים בכל פעם את יתרת הפתיחה על פני יתרת אורך החיים שנותרה נכון לתחילת השנה.
למשל ,את היתרה ל )8,000,000( 1.1.16-אנו מחלקים ל 29-ומקבלים פחת של  275,862בשנת .2016
כמובן שיתרת הסגירה של הנכס צריכה לעמוד על השווי ההוגן ( על פי מודל ההערכה מחדש) ולכן ,על מנת להגיע בסופו
של דבר ליתרה של  7,800,000ש" ח עלינו להכיר ברווחי שערוך ( בדוח רווח כולל אחר) בסכום של  75,862ש"ח.
ריכוז נתונים לתשובה:
השפעה ברווח והפסד
השפעה ברווח כולל אחר

)275,862 + 468,004 = (743,866
= הערכה מחדש ב2016-
75,862

תשובה ג'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 17, IAS 16
 .2הנדרש מתמקד ב השפעת ההחכירה על דוח רווח והפסד ב.2015-
סיווג החכירה במועד ההתקשרות:
נתונים  4 ,3ו 5-שנדרש זה ביטל אינם משנים את הסיווג של החכירה שנקבע על פי נתון .1
לכן ,החכירה היא עדיין חכירה מימונית ( ראה תהליך הסיווג בפיתרון לשאלה .)10
פקודות יומן ב:2015-
כעת המדידה היא לא תחת מודל הערכה מחדש והתשלום הקבוע נתון לנו.
נרשום את פקודות היומן ונצבור מתוכן את ההשפעות התוצאתיות שיוכרו בדוח רווח והפסד לשנת .2015
N: 30
I%: 6%
}PV: -6,194,174 {SOLVE
PMT: 450,000 = 500,000 - 50,000
FV: 0

ח' נכס
1.1.15
ז' התחייבות
נסביר את פקודת היומן הראשונה.
פקודת היומן הזו מכירה בנכס כנגד התחייבות בסכום של הערך הנוכחי של " תשלומי החכירה המינימליים".
על פי סעיף  20לתקן  ,IAS 17זו הדרך שבה יש לטפל בחכירה מימונית בספרי החוכר.
6,194,174
)(6,194,174

נשאלת השאלה  -מהם תשלומי החכירה המינימליים?
את התשובה אני מוצאים בסעיף  4לתקן  ( IAS 17סעיף ההגדרות של התקן).

לא הבאנו כאן את כל ההגדרה כי החלק האחרון שלה מתייחס לערך גרט ולתוספת המימוש של אופציה
הזדמנותית להעברת בעלות משפטית.
שימו לב שמועצת רואי החשבון כוללת בתוך התשלום הקבוע סכום של  50,000ש" ח בגין דמי אחזקה.
דמי האחזקה נכנסים לחריג של "שירותים  ...שהוא [המחכיר] יקבל שיפוי בגינם" .כלומר ,מדובר בסכום
שיש להחריג אותו מהחכירה .ההיגיון שעומד בבסיס ההחרגה של דמי האחזקה הוא שהם נפרדים מהחכירה.
כלומר ,הם אינם משולמים בגין "זכות השימוש בנכס" אלא בגין משהו אחר (תחזוקה).
לכן ,הם יוכרו כהוצאה בתקופה שבה הם התהוו  -ולא ייתווספו לערך הנוכחי של הנכס וההתחייבות.
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100,000
ח' נכס
1.1.15
)(100,000
ז' מזומן
פקודת יומן זו היא בגין עלויות העסקה שמתהוות לחוכר.
שימו לב לסעיף  20לתקן  ( IAS 17שהבאנו אותו בעמוד הקודם) ובסופו כתוב שחוכר בחכירה מימונית
יהוון עלויות אלה לערך הנכס החכור בספרים.
209,806
 31.12.15ח' הוצאות פחת
)(209,806
ז' פחת נצבר
פקודת יומן זו נרשמת בסוף השנה ומביאה לידי ביטוי את הטיפול החשבונאי על פי תקן .IAS 16
רכוש קבוע מופחת לאורך יתרת חייו השימושיים.
שימו לב שבנדרש עצמו ישנה התייחסות לחישוב הפחת ( מדידה במודל עלות ,פחת בקו ישר וללא גרט).
= (6,194,174 + 100,000) * 1/30

 31.12.15ח' הוצאות ריבית 371,650
ז' ריבית לשלם )(371,650
פקודת יומן זו היא הבאה לידי ביטוי של הוצאות הריבית שנצברו בשנת .2015
= 6,194,174 * 6%

= תשלום ע"ח ריבית
371,650
 31.12.15ח' ריבית לשלם
= תשלום ע"ח קרן
78,350
ח' התחייבות
) = (450,000סך התשלום
ז' מזומן
זוהי הפקודה התזרימית  -שימו לב שהיא מאזנית במלואה.
ההכרה בתנועת המזומן כנגד חשבונות מאזניים בלבד היא ביטוי לסעיף  27לתקן  IAS 1שקובע ,שמלבד
דוח תזרים מזומנים ,הדוחות ייערכו על בסיס צבירה ( ולא על בסיס מזומן) .כלומר ,לתנועת המזומן לא
אמורה להיות השפעה על דוח רווח והפסד .התנועה בדוח רווח והפסד נרשמה בפקודה הקודמת והיא
נעשתה בהתאם לריבית שנצברה בשנת  2015ולא על פי הריבית ששולמה ב.2015-

50,000
 31.12.15ח' הוצאות
)(50,000
ז' מזומן
זו הפקודה האחרונה שחשוב מאד לא לשכוח אותה.
פקודה זו היא כמובן בגין דמי האחזקה ששולמו ב .2015-גם כאן ניתן היה להכיר ראשית בהוצאות כנגד
חשבון מאזני בזכות "הוצאות לשלם" ולאחר מכן להוסיף פקודת יומן לפרעון ההתחייבות במזומן אך מכיוון
שלא מדובר בהנהלת חשבונות מסודרת ( שבה חשוב להעביר תנועות בחשבונות המאזניים הללו) אלא במבחן,
החלטנו לקצר ולהציג את הפקודה בנטו ( הוצאות כנגד מזומן) .כמובן שגם כאן ההוצאות מוכרות על בסיס
מצטבר ( לפי מה שמיוחס לשנת  )2015ולא על פי תנועת המזומן שהתרחשה בשנת .2015
ריכוז נתונים לתשובה:
פחת
ריבית
דמי חכירה מותנים
סך הכל

209,806
371,650
50,000
631,456

תשובה ב'
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ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 12, IAS 16
 .2הנדרש מתמקד ביתרת המסים הנדחים בגין סעיף  1ב 31.12.2015-וב.31.12.2016-
הסברים:
הסוגיה המרכזית בסעיף  1היא עלויות ההובלה.
על פי סעיפים  16ו 17-לתקן  ,IAS 16יש להוון את עלויות ההובלה לעלות הנכס.

על פי כללי מס הכנסה (שנתונים לנו בנתוני השאלה) ,מס הכנסה מכיר בעלויות אלה כהוצאה מיידית.
כלומר ,מכל ההכנסות העסקיות של החברה בשנת  ,2015יש להפחית סכום של  50,000ש"ח בגין
הוצאות הובלת המכונה.
נשאלת השאלה  -האם ההפרש הזמני שקיים בין ערך הנכס בספרים לבין בסיס המס הוא הפרש שיש
ליצור בגינו מסים נדחים או האם הוא נכנס לתחולת החריג שבסעיפים  15ו 24-לתקן  IAS 12ואז למרות
שקיים הפרש  -לא ניצור בגינו (ובגין הפחחתו בעתיד) מסים נדחים.
אגב ,למען הסר ספק:

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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נביא להלן את סעיפים  15ו 24-לתקן  IAS 12ונדון בהם.

ניתן לראות שהסעיפים הללו מנוסחים באופן זהה .אמנם סעיף  15מתייחס ליצירה של התחייבות בגין
מסים נדחים וסעיף  24מתייחס ליצירה של נכס בגין מסים נדחים ,אך הכלל הוא אחיד.
אם במועד ההכרה לראשונה בנכס או בהתחייבות ,נוצר הפרש זמני ,יש לבחון האם באותו מועד ישנה
השפעה כלשהי בדוח רווח והפסד ובהכנסה החייבת .אם לא  -אז נכנסנו לחריג ולא יוצרים מסים נדחים
בגין הפרש זמני שקיים במדידת הנכס /ההתחייבות בין התקינה הבינלאומית לבין כללי המס.
במקרה הזה  -מכיוון שמס הכנסה מכיר בעלויות ההובלה כהוצאה הרי שלמרות שאין השפעה בדוח רווח
והפסד ( במועד ההכרה לראשונה) ,ישנה בכל זאת השפעה בהכנסה החייבת ( הוצאה מוכרת מקטינה את
ההכנסה החייבת).
לכן ,אנו לא נכנסים לתחולת החריג ויש ליצור (כרגיל) מסים נדחים בגין ההפרש הזמני.

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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חישובים:
כשמבקשים מאיתנו לחשב "יתרת מסים נדחים" יש לעבוד עם תבנית קבועה:

בסיס הנכס לפי מס הכנסה
בסיס הנכס לפי ספרים
הפרש זמני ניתן לניכוי (חייב במס)
שיעור מס במועד ההיפוך ( שחזוי ביום המאזן)
יתרת נכס (התחייבות) מסים נדחים

יום המאזן
xxx
)(xxx
Δ
%
Δ*%

חישוב ל:31.12.2015-
בסיס הנכס לפי מס הכנסה
בסיס הנכס לפי ספרים
הפרש זמני ניתן לניכוי (חייב במס)
שיעור מס במועד ההיפוך ( שחזוי ביום המאזן)
יתרת נכס (התחייבות) מסים נדחים

31.12.15
500,000
)(550,000
)(50,000
25%
)(12,500

חישוב ל:31.12.2016-
בסיס הנכס לפי מס הכנסה
בסיס הנכס לפי ספרים
הפרש זמני ניתן לניכוי (חייב במס)
שיעור מס במועד ההיפוך ( שחזוי ביום המאזן)
יתרת נכס (התחייבות) מסים נדחים

31.12.16
400,000
)(495,000
)(95,000
25%
)(23,750

= 500,000 * 4/5
= 550,000 * 9/10

שימו לב שבשני המקרים אנו עושים שימוש בשיעור מס החברות ( ולא בשיעור מס רווחי הון).
הסיבה לכך היא שמדובר בנכס שאנו חוזים להשתמש בו ( כך שעלותו תופחת ובגינה נקבל מגן מס בגין פחת).
אם היינו חוזים מכירה של הנכס (למשל ,כתוצאה מכניסה ל IFRS 5-או אף ללא כניסה ל IFRS 5-כאשר התכנון
הוא לממש את הנכס בעוד  3שנים) הרי שיש להתחשב בעובדה שחלק מעלות הנכס תותר בניכוי במסגרת חישוב
של רווח הון ולא במסגרת ההכנסה הפירותית .אם ישנו הבדל בשיעור המס החל על הכנסות פירותיות ועל רווחי
הון  -הרי שיש ליצור את המסים הנדחים כך שההפרש החזוי להתהפך על דרך פחת יוכפל בשיעור מס החברות
וההפרש שחזוי להתהפך על דרך של ניכוי מהתמורה ( בחישוב רווח ההון) יוכפל בשיעור מס רווחי ההון.
תשובה א'
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ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 12, IAS 16
 .2הנדרש מתמקד ביתרת המסים הנדחים בגין סעיף  2ב 31.12.2015-וב.31.12.2016-
הסברים:
שוב ,גם בסעיף  2אנו ניצבים בפני אותה סוגיה שניצבנו בפניה בסעיף .1
שוב קיים הבדל במדידת הפריט המאזני (נכס/התחייבות) כשיש להחליט האם ההבדל הזה ( כולו או חלקו) כשיר
ליצירת מסים נדחים.
קראו שוב את סעיפים  15ו 24-לתקן  IAS 12ושוב את נתוני השאלה.
הפעם ההפרש שנוצר במועד ההכרה לראשונה נובע מהעובדה שמס הכנסה מדמיין שבסיס המס גדול בהרבה
מהסכום ששולם על ידי החברה במזומן לשם רכישתו .מדובר למעשה בעובדה שהפחת שיינתן בעתיד יהיה פי 1.5
מהפחת שמבוסס על עלות הנכס האמיתית.
במועד ההכרה לראשונה המצב נראה כך:
31.12.15
בסיס הנכס לפי מס הכנסה
1.5 * 100,000 * 40 = 6,000,000
בסיס הנכס לפי ספרים
)100,000 * 40 = (4,000,000
2,000,000
הפרש זמני ניתן לניכוי (חייב במס)
כלומר ,קיים הפרש במדידת הנכס על פי כללי  IFRSלבין מדידת הנכס על פי כללי מס הכנסה.
מכיוון שבמועד ההכרה לראשונה אין השפעה בדוח רווח והפסד וגם לא בהכנסה החייבת ,הרי שהפעם (בניגוד למצב
בסעיף  1ששם היתה השפעה בהכנסה החייבת כתוצאה מההוצאה המוכרת) אין להכיר בגין ההפרש הזה במסים נדחים.
המשמעות היא שגם בתאריכי המאזן הבאים יש להתעלם מהיתרה המופחתת של ה 2,000,000-הללו.
בחישוב המסים הנדחים ניתן למעשה לדמיין שבסיס המס לא נמדד ב 6,000,000-אלא ב 4,000,000-ולהפחית את
הסכום הזה לאורך  25שנים ( יתרת אורך החיים על כללי מס הכנסה).
חשוב מאד להדגיש שבמיסים השוטפים נקבל את כל מגן המס שמס הכנסה מעניק לנו! אמנם לא נשאלנו על המסים
השוטפים אך הדגש כאן הוא שהחריג מתייחס ליצירת מסים נדחים ולא להשפעה של ה 150%-על המסים השוטפים.
במיסים השוטפים אנחנו מקבלים פחת מיסויי שנתי של  240,000ש"ח = .6,000,000 / 25
חישוב ל:31.12.2015-
בסיס הנכס לפי מס הכנסה
בסיס הנכס לפי ספרים
הפרש זמני ניתן לניכוי (חייב במס)
שיעור מס במועד ההיפוך ( שחזוי ביום המאזן)
יתרת נכס (התחייבות) מסים נדחים

31.12.15
4,000,000 * (25-11)/25 = 2,240,000
)4,000,000 * (40-11)/40 = (2,900,000
)(660,000
25%
)(165,000

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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חישוב ל:31.12.2016-
בסיס הנכס לפי מס הכנסה
בסיס הנכס לפי ספרים
הפרש זמני ניתן לניכוי (חייב במס)
שיעור מס במועד ההיפוך ( שחזוי ביום המאזן)
יתרת נכס (התחייבות) מסים נדחים

31.12.16
4,000,000 * (25-12)/25 = 2,080,000
)4,000,000 * (40-12)/40 = (2,800,000
)(720,000
25%
)(180,000

תשובה ג'
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ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 12, IAS 40
 .2הנדרש מתמקד ביתרת המסים הנדחים בגין סעיף  3ב.31.12.2016-
הסברים:
הסוגיה שעולה בסעיף  3שונה מהסוגיה שעלתה בסעיפים הקודמים.
כעת ,הבעיה היא לא ההפרש הזמני שבגינו אנו יוצרים את המסים הנדחים אלא הפעם הסוגיה היא שיעור המס.
המבנה שאנו עוסקים בו מושכר לצדדים שלישיים ואינו בשימוש הבעלים.
משמעות הדבר היא שמדובר בנכס שנקרא נדל" ן להשקעה ומטופל תחת תקן .IAS 40
ראו סעיף  5לתקן :IAS 40

כעת נפנה לתקן  IAS 12ונמצא את ההתייחסויות הרלוונטיות לשיעור המס שיש לעשות בו שימוש בתשובה לשאלה:

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO

מתוך מבחן סתיו  2017שנערך ב 13-לדצמבר2017 ,

נציין שבתקן ישנה דוגמא חישובית שמתייחסת לסיף 51ג ( ומגיעה מיד לאחריו) וניתן ללמוד גם ממנה.
במקרה הזה ,ניתן לראות שבניסוח השאלה הדגישו באופן ברור שהנדל" ן מוחזק במודל עסקו שמטרתו לצרוך במהות את כל
ההטבות הכלכליות הגלומות בו לאורך זמן.
כלומר ,ההנחה שהנדל" ן ימומש הופרכה ויש לייחס שיעור מס חברות פירותי למרכיב המבנה.
הקרקע אינה ברת פחת ולא היא בכל מקרה יכולה להיות מותרת בניכוי בדרך של מכירה כך ששיעור המס שיש לייחס
בגינה חייב להיות שיעור מס על רווחי ההון ולא שיעור מה החברות הפירותי.
חישוב בגין מרכיב הקרקע:
בסיס הנכס לפי מס הכנסה
בסיס הנכס לפי ספרים
הפרש זמני ניתן לניכוי (חייב במס)
שיעור מס במועד ההיפוך ( שחזוי ביום המאזן)
יתרת נכס (התחייבות) מסים נדחים

31.12.16
6,000,000 * 1/3 = 2,000,000
)10,000,000 * 1/3 = (3,333,333
)(1,333,333
20%
)(266,667

חישוב בגין מרכיב המבנה:
בסיס הנכס לפי מס הכנסה
בסיס הנכס לפי ספרים
הפרש זמני ניתן לניכוי (חייב במס)
שיעור מס במועד ההיפוך ( שחזוי ביום המאזן)
יתרת נכס (התחייבות) מסים נדחים

31.12.16
6,000,000 * 2/3 * (25-7)/25 = 2,880,000
)10,000,000 * 2/3 = (6,666,667
)(3,786,667
25%
)(946,667

סך הכל:
בגין הקרקע
בגין המבנה
סך הכל

)(266,667
)(946,667
)(1,213,333

תשובה ג'
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ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 12, IAS 32
 .2הנדרש מתמקד בהכנסות ממסים הנדחים בגין סעיף  4ב.2016-
הסברים:
כעת הסוגיה שעולה אינה ההפרש הזמני ואינה שיעור המס.
הסוגיה כעת היא היכן להכיר בתנועה במיסים הנדחים  -בדוח רווח והפסד? בדוח רווח כולל אחר? ישירות בהון?
על פי סעיפים  35ו 37-לתקן  IAS 32עלויות העסקה יוכרו ישירות בהון ( קיטון בסעיף הפרמיה):

תקן  IAS 12קובע שיש להכיר בתנועה במסים הנדחים ישירות בהון אם התנועה של הפריט עצמו גם היא נעשתה ישירות
בהון.

לכן ,המסים הנדחים שיוכרו כתוצאה מההפרש הזמני שנוצר מעלויות ההנפקה יוכרו ישירות בהון.
נכס המסים הנדחים שנוצר יופחת כנגד דוח רווח והפסד.
הלוגיקה מאחורי הטיפול החשבונאי הזה היא שבעוד שבמסים השוטפים אנו מקבלים מגן מס ( הוצאה מוכרת בגין עלויות
העסקה שמס הכנסה מכיר בהן כניכוי מההכנסה החייבת) ,הפחתת נכס המס הנדחה יוצרת הוצאת מס ( שאינה במזומן כמובן)
שמקזזת את השפעת מגן המס במיסים השוטפים כך שבסך הכל הוצאת המס הכוללת מתאפסת ומגן המס שמתקבל לא בא
לידי ביטוי בדוח רווח והפסד ( ואכן הוא אמור לבוא לידי ביטוי בניכוי מסעיף הפרמיה ולא בדוח רווח והפסד.

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO

מתוך מבחן סתיו  2017שנערך ב 13-לדצמבר2017 ,

הדבר החשוב כאן הוא להבין שמדובר ביצירה של נכס מסים נדחים שהפחתתו יוצרת הוצאות ( נכס שמופחת הופך להוצאה).
במועד ההנפקה נוצרות לנו עלויות עסקה בסכום של.100,000 * 15 * 7% = 105,000 :
בספרים אנחנו לא מכירים בנכס וגם לא בהתחייבות בגין עלויות עסקה אלה .הטיפול בספרים הוא על ידי ניכוי מהפרמיה.
= 100,000 * 15 * 7%
105,000
ח' פרמיה
)(105,000
ז' מזומן
לעומתנו ,מס הכנסה מכיר בנכס ( הוצאות הנפקה מראש) והוא מפחית אותו להכנסה החייבת בקו ישר על פני  3שנים.
במילים אחרות ,במס הכנסה בסיס המס משקף מדידה של נכס ובספרים שלנו אין שום פריט מאזני.
חשוב מאד להדגיש! לא יוצרים מסים נדחים בגין פריטים הוניים אלא רק בגין נכסים/התחייבויות.
זה נובע מההגדרה של "הפרש זמני" שמתייחסת אך ורק לנכסים והתחייבויות ( ולא לסעיפי הון).

לכן ,השפעת המס תוכר באופן הבא:
= 105,000 * 25%
26,250
ח' נכס מס נדחה
)(26,250
ז' פרמיה
ניתן לראות שהמס מגדיל לנו את הפרמיה .זה הגיוני כי מדובר במגן מס שמקטין את החבות במס.
הפחתת נכס המס הנדחה בשנת  2016נעשית על פי כללי המס  -על פני  3שנים בקו ישר.
כלומר ,יש להכיר בפקודת היומן הבאה:
= 26,250 * 1/3
8,750
ח' הוצאות מסים נדחים
)(8,750
ז' נכס מס נדחה
שימו לב!
הנדרש מנוסח באופן הבא" :הכנסות(/הוצאות) המסים הנדחים".
לכן ,הוצאות יירשמו בסוגריים ולכן יש לסמן את התשובה ( )8,750ולא את התשובה .8,750
תשובה ב'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IFRS 5, IAS 16
 .2הנדרש מתמקד ביתרת המכונה במאזן ב.31.12.16-
הסברים:
בשאלה זו ישנן מספר סוגיות.
הסוגיה הראשונה היא העלויות שיש להוון לעלות הרכוש הקבוע.

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO

מתוך מבחן סתיו  2017שנערך ב 13-לדצמבר2017 ,

כלומר ,מעבר לעלות הנכס עצמו ,יש לכלול גם את ההובלה וההתקנה .את העלויות שקשורות להדרכת עובדים יש להכיר
בדוח רווח והפסד במועד שבו ההוצאה מתהווה ולא להוון אותן לערך הנכס.
3,000,000
עלות הנכס
200,000
עלות ההובלה
100,000
עלות ההתקנה
3,300,000
סך הכל
המועד שממנו מתחילים להפחית את הנכס הוא המועד הראשון שבו הנכס מוכן וזמין לשימוש בהתאם לכוונת ההנהלה.
מועד זה הוא ה 30-ליוני ( 2011אמצע שנת .)2011
נתון לנו שמכונה נמדדת במודל עלות ,ללא ערך שייר ואורך חייה הינו  15שנים .שיטת הפחת היא :קו ישר.
עלות הנכס מופחתת החל ממועד זה ועד למועד שבו הנכס נגרע מהספרים או עד שהנכס נכנס לתחולת תקן .IFRS 5
ב 30-לספטמבר ( 2015לאחר  4.25שנים של פחת) ,הנכס נכנס לתחולת תקן  IFRS 5ולכן יש לעצור את הפחת.
נציג כעת את הסעיפים מתוך  IFRS 5אשר קובעים את הכניסה לתחולת הנכס אל התקן:

הטרמינולוגיה שרשומה בנתוני השאלה תואמת את הטרמינולוגיה של סעיפים אלה ולכן מדובר בתחולה של .IFRS 5
החל מה 30-לספטמבר  2015הפחת בגין הנכס נעצר (סעיף  25לתקן :)IFRS 5

באופן עקרוני ,נכס שנכנס לתחולת תקן ( IFRS 5כלומר ,נכס שמוחזק לשם מכירתו) אמור להיות ממומש תוך שנה.
אולם ,על פי תקן  ,IFRS 5עיכובים מסוימים בתוכנית המכירה לא יגררו יציאה של הנכס מתחולת התקן  -כל עוד מדובר
בעיכובים שאינם בשליטת הישות .ישנם דוגמאות למקרים שמפורטים בנספח ב' לתקן שמתארים מצבים שבהם עיכובים
בתוכנית לא יגררו יציאה של הנכס מתחולת התקן.

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO

מתוך מבחן סתיו  2017שנערך ב 13-לדצמבר2017 ,

ראשית נציג את סעיף  9לתקן :IFRS 5

נביא להלן את נספח ב' לתקן:

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO

מתוך מבחן סתיו  2017שנערך ב 13-לדצמבר2017 ,

ניתן לראות שנתוני השאלה מכוונים באופן מדוייק לסעיף (ב) לנספח ב'.
לכן ,העיכוב שחל בתוכנית למכירת הנכס לא יגרור יציאה של הנכס מתקן .IFRS 5
לכן ,במועד שבו נכס נכנס לתחולת  IFRS 5יש להשוות את העלות המופחתת שלו לאותו מועד לשוויו ההוגן בניכוי עלויות
למכירה ולהכיר בהפסד ( אם השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה נמוך יותר מהעלות המופחתת לאותו מועד).
30.9.15
3,300,000 * (15-4.25)/15 = 2,365,000
עלות מופחתת של הנכס
2,300,000 - 100,000 = 2,200,000
שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה
2,200,000
הנמוך מבין שניהם
כפי ניתן לראות ,השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה אכן נמוך יותר מהעלות המופחתת של הנכס ובמועד זה יוכר הפסד
בסכום של  165,000ש"ח = .2,365,000 - 2,200,000
כעת יש לעבור ולמדוד את הנכס ב 31.12.2016-על פי הכללים הבאים (שנקבעו בתקן :)IFRS 5

כלומר ,יש להשוות שוב את העלות המופחתת שהגענו עליה במועד הכניסה ל IFRS 5 -לערך העדכני של השווי ההוגן של
הנכס בניכוי עלויות חזויות למכירה.
30.9.15
3,300,000 * (15-4.25)/15 = 2,365,000
עלות מופחתת של הנכס ()30.9.15
2,200,000 - 100,000 = 2,100,000
שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה
2,100,000
הנמוך מבין שניהם
מכיוון שמדובר בירידת ערך נוספת הרי שניתן להכיר בה.
החלק היותר מעניין הוא במצבים שבהם חלה עליית ערך בחזרה ( ואז לא ניתן להעמיד את ערך הנכס על סכום שהוא גבוה
יותר מהעלות המופחתת של הנכס שהגענו עליה במועד הכניסה לתחולת התקן.
לסיכום  -הנכס עדיין מסווג כ" מוחזק למכירה" וערכו ב 31.12.2016-הוא  2,100,000ש"ח.
תשובה א'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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.

ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IFRS 5, IAS 16
 .2הנדרש מתמקד ביתרת המכונה במאזן ב.31.12.16-
הסברים:
כעת הסוגיה היא  -כיצד לטפל ביציאה מתחולת תקן  IFRS 5כתוצאה משינוי התוכנית המכירה (חרטה).
נביא להלן את הסעיפים הרלוונטיים מתוך תקן IFRS 5

על פי ההגדרות שבנספח א' לתקן  ,IFRS 5ההגדרה ל"סכום בר-השבה" זה להגדרה של אותו המונח בתקן :IAS 36

בנתוני השאלה נתון לנו ששווי השימוש נמוך מהשווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה ולכן בכל רגע ,הסכום בר-ההשבה של
הנכס זהה לשווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה.
נחשב את עלות הנכס שאותה אנו מצמידים לנכס במועד היציאה מתחולת תקן ( IFRS 5ב.)30.9.16-
שימו לב שהפחת שהיה נצבר ממועד רכישת הנכס ועד ל 30.9.16-הוא בגין  5.25שנים.
30.9.16
3,300,000 * (15-5.25)/15 = 2,145,000
עלות מופחתת של הנכס
2,000,000 = 2,000,000
סכום בר-השבה
2,000,000
הנמוך מבין שניהם
ניתן לראות שהסכום בר ההשבה נמוך יותר ולכן ערך הנכס ב 30.9.16-יעמוד על  2,000,000ש"ח.
מנקודה זו ואילך הנכס יחזור להיות מטופל תחת  - IAS 16כלומר הפחת מתחדש.
יתרת אורך החיים של הנכס הינה  9.75שנים = .15 - 5.25
2,000,000
ערך הנכס ב30.9.16-
= 1,900,000 * 0.25/9.75
)(51,282
פחת ברבעון  4של 2016
1,948,718
ערך הנכס ב31.12.16-
כלומר ,מדובר כעת ברכוש קבוע ( ולא בנכס בלתי שוטף המוחזק למכירה) שנמדד בערך של  1,948,718ש"ח.
תשובה א'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 1
 .2הנדרש מתמקד בסיווג המאזני של ההלוואה ב.31.12.2016-
הסברים:
סוגיית הסיווג של התחייבות כשוטפת או בלתי-שוטפת נקבעת בתקן .IAS 1
התקן מתייחס גם למצבים של הפרת אמות מידה חוזיות מוסכמות אשר מעמידות את ההתחייבות בסכנת פירעון מיידי.

ניתן לראות שהשגה של הסכמה לאחר תאריך המאזן לא משנה את העובדה שלתאריך המאזן היתה הפרה של אמות המידה
שלמועד זה העמידו את החברה במצב של סכנה לפירעון מיידי .ההסכמה שהושגה לאחר תאריך המאזן אינה מאורע ששופך
אור חדש על סיטואציה שהיתה נכונה לתאריך המאזן אלא מדובר במאורע חדש ששייך לשנה העוקבת.
לכן ,כל הקרן הבלתי מסולקת תסווג לתאריך המאזן כהתחייבות שוטפת.
למען הסר ספק ,אילו הייתה מושגת הסכמה לפני תאריך המאזן ,הרי שרק חמישית מההלוואה (שתיפרע בשנה שלאחר
תקופת הדיווח) הייתה מסווגת כהתחייבות שוטפת ויתרת ההתחייבות הייתה מסווגת כהתחייבות בלתי-שוטפת.
תשובה ב'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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.

ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => המסגרת המושגית לדיווח כספי
 .2שאלת היגדים
היגד  1שגוי  -הרישא ל" מטרת המסגרת המושגית ומעמדה" (ההיגש סותר את המסגרת).

היגד  2נכון  -סעיף  3.6למסגרת המושגית ( ההיגד מתאר נכונה את הנחיות המסגרת).

היגד  3שגוי  -סעיפים  3.5 ,3.4ו 3.19-למסגרת המושגית ( ההיגד אינו מתאר במדויק את הנחיות המסגרת).

תשובה א'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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פתרון לשאלה 20

.

ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 36
 .2שאלת היגדים
היגד  1שגוי  -סעיף  2לתקן ( IAS 36ההיגד סותר את התקן).
תקן  IAS 36לא חל על כל סוגי הנכסים שקיימים בדוח על המצב הכספי.

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO

מתוך מבחן סתיו  2017שנערך ב 13-לדצמבר2017 ,

היגד  2שגוי  -ההיגד שוגה בתיאור הוראות התקן (סעיף  12לתקן .)IAS 36
על פי סעיף (12ב) לתקן ,מדובר בסממן ממקור מידע חיצוני ( ולא סממן ממקור מידע פנימי).

היגד  3שגוי  -סעיף  55לתקן  ( IAS 36ההיגד סותר את הוראות התקן).
שיעור הניכיון הוא שיעור לפני מס ( כי הפסד מירידת ערך נמדד ברוטו ממס כי הוא נכלל ברווח לפני מס .השפעת המס
נכללת לאחר מכן בסעיף הוצאות המסים.

כל ההיגדים שגויים.
תשובה ה'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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.

ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 19
 .2שאלת היגדים
היגד  1שגוי  -סעיף  83לתקן  ( IAS 19ההיגד אינו מתאר נכונה את הוראות התקן).
המלל "בכל מקרה" אינו נכון מכיוון שישנם מקרים בהם ניתן לעשות שימוש באג"ח ממשלתי (במקום באג"ח קונצרני).

היגד  2שגוי  -סעיף  83לתקן  ( IAS 19ההיגד אינו מתאר נכונה את הוראות התקן).
שוב ,המלל "בכל מקרה" אינו נכון מכיוון שישנם מקרים בהם ניתן לעשות שימוש באג"ח קונצרני (במקום באג"ח ממשלתי).
היגד  3נכון  -סעיף  84לתקן  ( IAS 19ההיגד מתאר נכונה את דרישות התקן).
אכן ,שיעור ההיוון שמשמש להיוון מחויבויות בגין הטבה לאחר סיום העסקה לא אמור לשקף את סיכון האשראי הספציפי
של הישות.

תשובה א'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 19
 .2שאלת היגדים
היגד  1נכון  -סעיף  5לתקן  ( IAS 19ההיגד מתאר נכונה את הוראות התקן).
אכן ,מענק יובל נחשב ל" הטבות עובד אחרות לזמן ארוך".

היגד  2נכון  -סעיף  5לתקן  ( IAS 19ההיגד מתאר נכונה את הוראות התקן).
גם שנת שבתון נחשבת ל" הטבות עובד אחרות לזמן ארוך".

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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היגד  3שגוי  -סעיפים  5ו 8-לתקן  ( IAS 19ההיגד סותר את הוראות התקן).
פיצויי פיטורין אינן נחשבות ל" הטבות עובד אחרות לזמן ארוך".

היגד  4נכון  -סעיפים  5ו 8-לתקן  ( IAS 19ההיגד מתאר נכונה את הוראות התקן).
אכן ,חופשה שנתית בתשלום נחשבת ל" הטבות עובד לטווח קצר".
תשובות  2 ,1ו 4-נכונות.
תשובה ד'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 16, IAS 20
 .2הנדרש מתמקד בהשפעה התוצאתית ( בדוח רווח והפסד) של המכונה בשנת .2016
הסברים:
הסוגיה המרכזית שעולה בשאלה זו הינה הטיפול במענק ממשלתי שהתקבל והוחזר.
פינה ראשונה היא כמובן העיתוי של ההכרה  -האם על בסיס צבירה או האם על בסיס מזומן.
התשובה היא כרגיל  -כל עוד לא מדובר בדוח תזרים מזומנים ,הטיפול החשבונאי הוא על בסיס צבירה כך שיש להתמקד
במועד שבהם נולדה הזכאות למענק ( או במועד שבו התהווה הצורך להחזירו).
המועדים שבהם ישנם תנועות תזרימיות של מזומן הם חשובים מבחינה כלכלית ועסקית אך בכל מה שקשור לחשבונאות
יש להכיר בהם בדוחות על פי צבירת הזכאות למזומן ולא על פי תנועות המזומן עצמן .תנועות המזומן נרשמות כפקודות יומן
מאזניות ( נכס כנגד נכס או נכס כנגד התחייבות).
נביא להלן מספר ציטוטים רלוונטיים מתקן  IAS 20שיש להכיר את תוכנם כדי לפתור נכונה את השאלה:
מתוך סעיף  3לתקן:

סעיפים  7-9לתקן:

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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סעיף  24לתקן:

סעיף  32לתקן:

מדידת עלות מרכיבי הנכס רגע לפני המוכנות לשימוש ב:1.10.2014-
1,550,000
עלות הנכס
28,000
עלות הובלה
עלות בדיקת תקינות 22,000
1,600,000
סך הכל
כרגיל ,עלויות הדרכת עובדים אינן כשירות להיוון לעלות הנכס ולכן יוכרו בדוח רווח והפסד לשנת  2014כהוצאה מיידית.
מעגלים בשנים :2014-2016
יתרה ל1.10.14-
מענק ממשלתי
הוצאות פחת
יתרה ל31.12.14-
הוצאות פחת
יתרה ל31.12.15-
מענק ממשלתי
הוצאות פחת
יתרה ל31.12.16-

להבים
310,000
)(31,000
279,000
)(85,250
162,750
)(85,250
77,500

גוף ומנועים
775,000
)(90,000
)(33,750
651,250
)(101,250
516,250
90,000
)(175,500
430,750

ערבול
465,000
)(11,625
453,375
)(46,500
395,250
)(104,625
290,625

סך הכל
1,550,000
)(90,000
)(76,375
1,383,625
)(233,000
1,074,250
90,000
)(365,375
798,875

ביאורים לתוצאות שמוצגות במעגלים שלעיל:
היתרות ל 1.10.14-פוצלו בהתאם לאחוזים שנתונים לנו בשאלה.
1,550,000 * 20% = 310,000
להבים
1,550,000 * 50% = 775,000
גוף ומנועים
1,550,000 * 30% = 465,000
ערבול
1,550,000
סך הכל

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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העלות המופחתת של כל הנכסים ב 31.12.14-חושבה באופן הבא:
310,000 * (1+2+3+4*9/12) / (1+2+3+4) = 279,000
להבים
(775,000 - 90,000 - 10,000) * 4.75/5 + 10,000 = 651,250
גוף ומנועים
465,000 * (4+3+2+1*9/12) / (1+2+3+4) = 453,375
ערבול
1,383,625
סך הכל
העלות המופחתת של כל הנכסים ב 31.12.15-חושבה באופן הבא:
310,000 * (1+2+3*9/12) / (1+2+3+4) = 162,750
להבים
(775,000 - 90,000 - 10,000) * 3.75/5 + 10,000 = 516,250
גוף ומנועים
465,000 * (4+3+2*9/12) / (1+2+3+4) = 395,250
ערבול
1,074,250
סך הכל
העלות המופחתת של כל הנכסים ב 31.12.16-חושבה באופן הבא:
= )310,000 * (1+2*9/12) / (1+2+3+4
77,500
להבים
(775,000 - 10,000) * 2.75/5 + 10,000 = 430,750
גוף ומנועים
465,000 * (4+3*9/12) / (1+2+3+4) = 290,625
ערבול
798,875
סך הכל
הוצאות הפחת חושבו במעגלים כמספר המאזן ( המספר החסר היחיד במעגל  -כמו נעלם במשוואה).
כפי שניתן לראות בטבלה ,סך הוצאות הפחת ב 2016-הן 365,375 :ש"ח.
תשובה ד'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 11
 .2הנדרש מתמקד ביתרת חייבים (זכאים) בגין השלב הראשון של חוזה ההקמה ב.31.12.2016-
הסברים:
החישוב הסופי ליום  31.12.2016יתבסס על התבנית הבאה:
עלויות בפועל
רווח מצטבר שהוכר
תקבולים מלקוחות
יתרת לקוחות/חייבים בגין עבודות בביצוע

XX
XX
XX
XX

תמורה כוללת בגין החוזה:

9,600,000

חישוב הכנסות כוללות ליום 31.12.2016
הכנסות בפועל
מקדמה
1.8.14
תשלום  1מתוך 4
1.9.15
תשלום  2מתוך 4
1.3.16
תשלום  3מתוך 4
1.9.16
סה"כ הכנסות בפועל

2,400,000
1,836,000
1,890,000
1,944,000
8,070,000

=25%*80000*120
=1/4*102/100*75%*80000*120
=1/4*105/100*75%*80000*120
=1/4*108/100*275%*80000*120

הכנסות חזויות
 1.3.2017תשלום  4מתוך 4
הקדמה
סה"כ הכנסות חזויות

1,908,000
53,000
1,961,000

=1/4*106/100*75%*80000*120
=50000*106/100

סה"כ הכנסות כוללות מהפרויקט 10,031,000
חישוב עלויות כוללות ליום 31.12.2016
עלויות בפועל
חומרים
2015
שכר עבודה פועלים
שכירת ציוד להקמת הפרויקט
חומרים
2016
שכר עבודה פועלים
שכירת ציוד להקמת הפרויקט
סה"כ עלויות בפועל
עלויות חזויות
חזוי ליום 31.12.2016
סה"כ עלויות כוללות

200,000
700,000
220,000
180,000
800,000
220,000
2,320,000
200,000
2,520,000

שיעור השלמה מצטבר ליום 92.06% :31.12.2016
רווח כולל חזוי מהפרויקט
רווח והפסד 2016
הכנסות
הוצאות
רווח

=2,320,000/2,520,000

7,511,000
מצטבר

2015

החישוב הסופי ליום  31.12.2016יתבסס על התבנית הבאה:
2,320,000
עלויות בפועל
6,914,627
רווח מצטבר שהוכר
8,070,000
תקבולים מלקוחות
1,164,627
יתרת לקוחות/חייבים בגין עבודות בביצוע

-

תשובה ה'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 11
 .2הנדרש מתמקד בחישוב שיעור השלמה ליום  31.12.2015כשיתרת חייבים (זכאים)
בגין השלב הראשון של חוזה ההקמה ב 31.12.2015-הינו נתון.
הסברים:
החישוב הסופי ליום  31.12.2015יתבסס על התבנית הבאה:
900,000
עלויות בפועל
.P.N
4,386,000
רווח מצטבר שהוכר
- 4,236,000
תקבולים מלקוחות
נתון
1,050,000
יתרת לקוחות/חייבים בגין עבודות בביצוע
חישוב הכנסות כוללות ליום 31.12.2015
הכנסות בפועל
2,400,000
מקדמה
1.8.14
1,836,000
תשלום  1מתוך 4
1.9.15
4,236,000
סה"כ הכנסות בפועל
הכנסות חזויות
 1.3.2017יתרת  3מתוך  4תשלומים
איחור
סה"כ הכנסות חזויות

=25%*80000*120
=1/4*102/100*75%*80000*120

3/4*105/100*75%*80000*120= 5,670,000
=3*50000*105/100 - 157,500
5,512,500

סה"כ הכנסות כוללות מהפרויקט9,748,500
חישוב עלויות כוללות ליום 31.12.2016
עלויות בפועל
חומרים
2015
שכר עבודה פועלים
סה"כ עלויות בפועל
עלויות חזויות
חזוי ליום 31.12.15
סה" כ עלויות כוללות

200,000
700,000
900,000
900,000
1,800,000

שיעור השלמה מצטבר ליום :31.12.2016
רווח כולל חזוי מהפרויקט

55.18%

נדרש לחשב

7,948,500

תשובה ה

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 11
 .2הנדרש מתמקד בחישוב היתרה הכוללת שהחברה קיבלה ביום חתימת החוזה עם דניאל עבור השלב השני בפרויקט
 .3נתון כי הרווח בגין ביצוע הפרויקט כפי שנכלל בדוח רווח או הפסד של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31.12.16נתון
הסברים:
דוח רווח והפסד לשנת  2016בגין ביצוע השלב השני:
שלב שני
.P.N
2,462,500
הכנסות
חושב
1,875,000
הוצאות
נתון
587,500
רווח
הכנסות כוללות
הכנסות בפועל
הכנסות חזויות
סה" כ הכנסות כוללות

X
150,000
X-150,000

עלויות כוללות
עלויות בפועלחומרים
אחרות
סה"כ עלויות בפועל
עלויות חזויות
סה" כ עלויות כוללות

500,000
1,500,000
2,000,000
5,500,000
7,500,000

)X-150,000(*0.25=2,087,500
=X
10,000,000

נדרש
 -נתון כי התמורה תשולם ביום חתימת החוזה ב30.6.16-

מתוכם  ₪ 125,000טרם נצרכו

שיעור השלמה מצטבר ליום ( 31.12.2016לפי שיטת העלויות):

25%

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO

2,000,000-125,000
7,500,000
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ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 34, IAS 12
 .2הנדרש מתמקד בהוצאות מיסים ב רבעון הראשון של .2016
הסברים:
חישוב המס בתקופות ביניים נעשה על ידי חישוב שיעור המס הממוצע שאמור לחול על ההכנסה החייבת של הישות במהלך
השנה .שיעור המס הממוצע נגזר מהתחזית למס שישולם בפועל ,ביחס להכנסה החייבת החזויה לפני קיזוז הפסדים שלא
נפתחו בגינם מסים נדחים.
כמובן שבשלב ראשון יש להגיע להכנסה החייבת שהצטברה עד לתום הרבעון הראשון ולהכנסה החייבת שחזויה להצטבר
במהלך כל השנה השוטפת .כלומר ,יש לערוך דוח התאמה למס על פי הכללים הרגילים ( מעבר מהרווח לפני מס להכנסה
החייבת באמצעות תיאומים שונים מכללי התקינה הבינלאומית לכללי רשות המס.
חישובים:
מצטבר  Q1חזוי שנתי
4,000,000 700,000
רווח לפני מס
12,000
3,000
הוצאות כיבודים
4,012,000 703,000
הכנסה חייבת לפני קיזוז
)(750,000
הפסדים
3,262,000
הכנסה חייבת לאחר קיזוז
25%
שיעור מס שוטף חזוי
815,500
מס חזוי
20.33% 20.33%
שיעור מס ממוצע
142,920
מס מצטבר Q1
ביאורים לתוצאות החישוביות שמוצגות בטבלה שלעיל:
הרווח לפני מס נתון לנו בנתוני השאלה.
הוצאות הכיבודים שאינן מותרות בניכוי הן  20%מ 15,000-בכל רבעון (.)3,000
מכיוון שהוצאות הכיבודים הללו מתרחשות בכל רבעון מאז הקמת החברה ,הרי שניתן להסיק שהחברה צופה שהן
יתרחשו גם במהלך הרבעונים הבאים של שנת  2016ולכן התחזית השנתית היא פי  4מהרבעון הראשון (.)12,000
מההכנסה החייבת החזויה ברמה השנתית אנו מקזזים את ההפסד השנתי החזוי את הנטו שמתקבל מכפילים בשיעור המס
שחזוי לחול השנה ( השינוי בשיעורי המס חל לאחר שהרבעון הראשון הסתיים ולכן הוא אינו רלוונטי עדיין).
את המס החזוי שמתקבל יש לחלק בהכנסה החייבת לפני קיזוז  -מה שנותן לנו את שיעור המס הממוצע שיש לייחס
להכנסה החייבת.
מכיוון שההכנסה החייבת שנצברה מתחילת השנה ועד לתום הרבעון הראשון הינה  703,000ש"ח ,הרי שהכפלתה
בשיעור המס הממוצע נותנת לנו את הוצאות המסים השוטפים שיש להכיר בספרים עד לתום הרבעון הראשון.
מכיוון שזה הרבעון הראשון  -אין צורך להפחית מתוצאה זו את הוצאות המסים השוטפים המצטברים לתום הרבעון
הקודם ( כי אין רבעון קודם).
תשובה ג'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 34, IAS 12
 .2הנדרש מתמקד בהוצאות מיסים ב רבעון השלישי של .2016
הסברים:
בתשובה לשאלה  27התעלמנו מהשפעת המסים הנדחים והמסים בגין שנים קודמות מכיוון שלא היתה להם השפעה.
ואולם ,חשוב לשים לב כשבנדרש רשום "הוצאות מסים" ,מדובר בסך הוצאות המסים ולא רק במסים השוטפים.
הוצאות מסים = הוצאות מסים שוטפים  +הוצאות מסים נדחים  +הוצאות מסים בגין שנים קודמות.
בנוסף ,בפתרון לשאלה  27ביצענו את החישוב פעם אחת  -כי לתחילת השנה לא היתה שום יתרה .ככה זה כשמחשבים את
הוצאות המסים השוטפים לרבעון הראשון .אולם ,כאשר מחשבים את הוצאות המסים השוטפים לרבעון השני ,השלישי או
הרביעי ,יש לבצע שני חישובים .חישוב אחד הוא החישוב המצטבר לתחילת הרבעון וחישוב שני נוסף הוא החישוב המצטבר
לתום הרבעון .ההפרש בין שתי התוצאות נותן לנו את התנועה במסים השוטפים ברבעון הנוכחי.
חישובים:
מצטבר Q2
1,350,000
6,000
50,000
15,000
1,421,000

רווח לפני מס
הוצאות כיבודים
הוצאת קנס
הוצאות חובות מסופקים
הכנסה חייבת לפני קיזוז
הפסדים
הכנסה חייבת לאחר קיזוז
שיעור מס שוטף חזוי
מס חזוי
שיעור מס ממוצע
מס מצטבר Q3

20.40%
289,884

מצטבר ל30.6.16-
הוצאות מסים שוטפים ברבעון
מצטבר ל30.9.16-

289,884
73,073
362,957

חזוי שנתי
4,000,000
12,000
50,000
15,000
4,077,000
)(750,000
3,327,000
25%
831,750
20.40%

מצטבר Q3
2,150,000
9,000
50,000
15,000
2,224,000

16.32%
362,957

חזוי שנתי
4,000,000
12,000
50,000
15,000
4,077,000
)(750,000
3,327,000
20%
665,400
16.32%

ביאורים לתוצאות החישוביות שמוצגות בטבלה שלעיל:
הדבר החשוב ביותר לזכור הוא שהחישוב שמבוצע בטבלה הראשונה הוא חישוב מצטבר.
זו הסיבה שהרווח המצטבר לפני מס בתום הרבעון השני הוא .700,000 + 650,000 = 1,350,000
בתום הרבעון השלישי הרווח המצטבר לפני מס הוא .700,000 + 650,000 + 800,000 = 2,150,000
הוצאות הכיבודים שאינן מותרות לצרכי מס הן  3,000ש"ח בכל רבעון ( 20%מ 15,000-ש"ח) ולכן בתום הרבעון השני
ההתאמה המצטברת היא  )3,000 * 2 =( 6,000ובתום הרבעון השלישי ההתאמה היא .)3,000 * 3 =( 9,000
ברמה השנתית התחזית היא כמובן .)3,000 * 4 =( 12,000

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO

מתוך מבחן סתיו  2017שנערך ב 13-לדצמבר2017 ,

הוצאות הקנס התהוו במהלך הרבעון השני ולכן הן נכללות גם בהתאמה המצטברת לתום הרבעון השני וגם בהתאמה
המצטברת לתום הרבעון השלישי .הן מופיעות כמובן גם בהתאמה החזויה השנתית כפי שנערכת בתום שני הרבעונים.
כמו הקנס ,גם ההוצאה לחובות מסופקים התרחשה ברבעון השני ולכן היא מופיעה בכל העמודות (כולל בתחזיות).
נדגיש שאין נתונים על תחזית שונה להוצאות לחובות מסופקים ברמה השנתית ולכן כברירת מחדל התחזית זהה לתוצאה
שנצברה בפועל עד לתום הרבעון.
החישוב של שיעור המס הממוצע הוסבר בפתרון לשאלה  27והוא מבוצע כאן באותו האופן  -אין שום דבר חדש.
הדבר החדש היחיד הוא השינוי בשיעורי המס שהתרחש במהלך הרבעון השלישי ( מאורעות שמתרחשים בחודש יולי
שייכים לרבעון השלישי של השנה) .מכיוון ששינויי חקיקה שקשורים למיסים אינם אירועים חייבי התאמה בדוחות שנתיים,
הרי שהם אינם אירועים חייבי התאמה גם לא בדוחות לתקופות ביניים  -סעיף (22ח) לתקן .IAS 10
מסים נדחים בגין חובות מסופקים ברבעון השלישי של :2016
הפרשה לחובות מסופקים הינה יתרת זכות במאזן ( שמוצגת בניכוי מיתרת הלקוחות) שמס הכנסה אינו מכיר בו ,אך בעתיד
ההפרש במדידה ייסגר ( בין אם בדרך של הפיכת החוב לאבוד ובין אם בדרך של גביית החוב והיפוך ההפרשה בספרים).
כלומר ,יש ליצור מסים נדחים בתום הרבעון השני בגין ההפרשה לחובות מסופקים ובמהלך הרבעון השלישי יש לעדכן
את המסים הנדחים בעקבות השינוי בשיעורי המס:
3,750
מצטבר ל30.6.16-
)(750
הוצאות מסים נדחים ברבעון
3,000
מצטבר ל30.9.16-
שימו לב שמדובר בנכסי מסים נדחים וזה מכיוון שישנה יתרת זכות בספרים ,בעוד שבסיס המס הוא אפס (כי מס הכנסה
לא מכיר בהוצאות הפרשה מסוג זה) .הנכס משקף את העובדה שבעתיד מס הכנסה יתן לנו את מגן המס ( כשהחוב יהפוך
לאבוד מס הכנסה יראה בזה הוצאה מוכרת וחבות המס תקטן).
במועד שבו החוב יהפוך לאבוד ,המיסים השוטפים ירדו ( כתוצאה ממגן המס של ההוצאה המוכרת) ובמיסים השוטפים
נראה הוצאות מסים נדחים בגין הפחתת נכסי המסים הנדחים ( כל נכס שמופחת הופך להוצאה).
כפי שניתן לראות ,הירידה בשיעורי המס אינה טובה לנו בהיבט הזה כי זה אומר שמגן המס שלנו יתן לנו חיסכון קטן יותר
בתשלומי המס .לכן ,הקיטון בנכס מוכר כהוצאות מסים נדחים (קיטון בסך  750ש"ח).
ריכוז נתונים לתשובה:
הוצאות מסים שוטפים
הוצאות מסים נדחים
הוצאות מסים בגין שנים קודמות
סך הכל

73,073
750
73,823

אין מסים בגין שנים קודמות בנתוני השאלה

תשובה ד'
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ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 34
 .2הנדרש מתמקד בהוצאה שתוכר בכל אחד מהרבעונים של השנה בגין הנופש לעובדים.
הסברים:
הסוגיה שעולה כאן היא הסוגיה של הכרה בהוצאה בדוחות כספיים לתקופות ביניים.
נביא להלן ציטוטים רלוונטיים מתוך תקן  IAS 34שהעיקרון המרכזי שעולה מהם הוא שיש להתייחס לדוחות כספיים
ביניים כאל תקופות עצמאיות .כלומר ,מדמיינים שמדובר היה בתקופה שנתית  -ואם לא היה נאות להכיר בהוצאה מסוימת
בדוח השנתי ,הרי שלא יהיה נאות להכיר בה בתקופת ביניים על פי אותו ההיגיון.

כלומר ,מכיוון שאין מחויבות לשאת בעלות ,הרי שאין להכיר בהוצאה כנגד הפרשה באף אחד מהרבעונים.
העלות היא מאורע נקודתי שמתרחש במהלך הרבעון השלישי ולכן יש להכיר בהוצאה של  450,000ש" ח במהלך רבעון
זה בלבד.
תשובה ד'
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ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => מלכ"רים (גילוי דעת )69
 .2הנדרש מתמקד בהתחייבות לאנונה ב 31.12.2015-ובעידכון האנונה שיוכר בנכסים נטו בהגבלה זמנית ב.2016-
הסברים:
הדרך הטובה ביותר להתמודד עם הנדרש הזה הוא על ידי אפיון מעגל ההתחייבות בחכירה שבו יופיעו כל הנתונים
שהנדרש מתעניין בהם.
270,220 - 11,851 = 258,369
יתרה ל1.1.15-
= P.N.
15,511
הוצאות מימון
)3,000 * 8 = (24,000
תשלומי מזומן
249,880
יתרה ל31.12.15-
= P.N.
14,405
הוצאות מימון
)3,000 * 12 = (36,000
תשלומי מזומן
228,286
יתרה ל( 31.12.16-לפני)
)P.N. = (100,545
עידכון כנגד נ"נ בהגבלה זמנית
127,741
יתרה ל( 31.12.16-אחרי)
ביאורים ליתרת ההתחייבות בכל אחד מתאריכי המאזן שמוצגים בטבלה שלעיל:
ב 1.1.15-יש לנו התחייבות שכוללת תשלומים חודשיים קבועים ללא ארבעת התשלומים הראשונים.
ניתן לחשב את זה על ידי חישוב כל  120התשלומים הקרובים ( 12תשלומים בשנה כפול  10שנים) ולהפחית מהם את
חישוב ארבעת התשלומים הראשונים שאותם לא משלמים.
N: 4
I%: 0.5%
}PV: 11,851 {SOLVE
PMT: -3,000
FV: 0

N: 120
I%: 0.5%
}PV: 270,220 {SOLVE
PMT: -3,000
FV: 0

ב 31.12.15-החישוב חזר להיות פשוט יותר ויש להוון  108תשלומים באופן רגיל ( 12תשלומים בשנה כפול  9שנים).
N: 120
I%: 0.5%
}PV: 249,880 {SOLVE
PMT: -3,000
FV: 0

ב 31.12.16-יש לבצע שני חישובים ,אחד שמהוון  96תשלומים ( 12תשלומים בשנה כפול  8שנים) וחישוב נוסף
שמתייחס להתחייבות לאחר שינוי האומדן ל 48-תשלומים ( 12תשלומים בשנה כפול  4שנים).
N: 48
I%: 0.5%
}PV: 127,741 {SOLVE
PMT: -3,000
FV: 0

N: 96
I%: 0.5%
}PV: 228,286 {SOLVE
PMT: -3,000
FV: 0

תשובה ב'
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ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => מלכ"רים (גילוי דעת )69
 .2הנדרש מתמקד ביתרת הנכסים נטו בהגבלה זמנית ,יתרת הנכסים נטו בהגבלה קבועה ויתרת ההתחייבויות בגין
המאורעות בנתון  2ב.31.12.2016-
הסברים:
נציג את ההתפתחויות באופן כרונולוגי ובאמצעות פקודות יומן.
500,000
 15.1.16ח' מזומן
)(500,000
ז' התחייבות
פקודה זו משקפת את התרומה של מד דלל .התרומה של מר דלל מיועדת למטרה מסוימת אך היא מותנית בכך שהעמותה
תצליח לגייס סכום זהה ממקור אחר ולאותה המטרה (הקבלה חיצונית).
לכן ,במועד זה התרומה נחשבת עדיין להתחייבות ולא כתוספת ל" נכסים נטו בהגבלה זמנית".
500,000
 31.12.16ח' מזומן
)(500,000
ז' התחייבות
פקודה זו משקפת את התרומה של מר משיח .תרומה זו מיועדת לאותה המטרה שלשמה תרם מר דלל כסף אך גם תרומה
זו מותנית  -הפעם בקרות אירוע עתידי חיצוני ( ששיעור האלימות של בני נוער יפחת בלפחות .)10%
לכן ,במועד זה התרומה נחשבת עדיין להתחייבות ולא כתוספת ל" נכסים נטו בהגבלה זמנית".
500,000
 21.3.17ח' התחייבות
)(500,000
ז' נכסים נטו בהגבלה קבועה
במועד זה ( לאחר תאריך המאזן ולפני אישור הדוחות הכספיים לפרסום) מתרחש מאורע ששופך אור על מצב שהיה נכון
עוד לתאריך המאזן .הירידה ב 6%-בשיעור האלימות בקרב בני נוער היא מאורע שהיה נכון עוד לשנת  2016והוא רק
נודע לנו לאחר תאריך המאזן ולפני שהדוחות אושרו .לכן ,מדובר באירוע מחייבת התאמה.
מכיוון ששיעור הפחתה לא עמד בתנאי של "ירידה של לפחות  ,"10%הרי שעל פי הנחיות התורם ,הסכום שנתרם יצבר
לקרן שלא ניתן לגעת בה ורק מן הפירות שיתקבלו מהשקעת הקרן ,ניתן יהיה להשתמש למטרה מסוימת.
כלומר ,ההתחייבות שלנו כלפי מר משיח פגה ויש להעביר את הסכום ל" נכסים נטו בהגבלה קבועה".
לגבי התרומה של מר דלל  -מכיוון שבסופו של דבר ,תרומתו של מר משיח לא הפכה ל" הקבלה החיצונית" שהיתה
משחררת את תרומת מד דלל מסעיף ההתחייבות ,הרי שתרומתו נותרת התחייבות עד למועד שבו תצליח העמותה
לגייס סכום כסף זה לאותה המטרה ( בהתאם לדרישותיו של מר דלל).
ריכוז נתונים לתשובה:
יתרת נכסים נטו בהגבלה זמנית
יתרת נכסים נטו בהגבלה קבועה
יתרת התחייבויות

500,000
500,000
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ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => מלכ"רים (גילוי דעת )69
 .2הנדרש מתמקד בהשפעה על הנכסים נטו בהגבלה זמנית ,הנכסים נטו לרכוש קבוע ו הנכסים נטו ללא הגבלה בגין
המאורעות בנתון  3בשנת .2016
הסברים:
נציג את ההתפתחויות באופן כרונולוגי ובאמצעות פקודות יומן.
5,000,000
 30.9.15ח' מזומן
)(5,000,000
ז' נכסים נטו בהגבלה זמנית
שימו לב שפקודה זו אינה חלק מהנדרש ואנו מתייחסים אליה רק כדי להבין את המאורעות שמתרחשים.
התרומה מיועדת לרכישת רכוש קבוע  -כלומר ,התרומה מיועדת למטרה מסוימת .לכן ,היא לא תוכר כהכנסה אלא כתוספת
לנכסים נטו בהגבלה זמנית ( שהרי ההגבלה תוסר כאשר הרכוש הקבוע יירכש).
נתון שבמידה והמבנה יימכר ,התמורה לא מוגבלת למטרה מסוימת .משמעות הדבר היא שכאשר המבנה יירכש ,עלות
הרכישה תועבר מחשבון " נכסים נטו בהגבלה זמנית" לחשבון " נכסים נטו ללא הגבלה לרכוש קבוע" .כלומר ,מדובר בשיחרור
מהגבלה .ההגבלה מוסרת מכיוון שכסף שיתקבל ממכירת המבנה לא יהיה מיועד לשום מטרה.
נציין ,שאילו התמורה ממכירת המבנה היתה מיועדת גם היא למטרה מסוימת הרי שלא היינו משחררים את עלות רכישת
המבנה מחשבון ה" נכסים נטו בהגבלה זמנית" וההעברה של הוצאות הפחת הייתה יורדת מחשבון זה.
4,000,000
 28.2.16ח' מבנה
)(4,000,000
ז' מזומן
המבנה מוכן לשימוש ממועד זה ולכן יש להתחיל ולהפחית אותו מה( 28.2-ולא להמתין) .המוכנות לשימוש היא מה שקובע
ולא עיכובים כאלה ואחרים בשימוש במבנה ( איכלוס מאוחר ,שביתה.)..
4,000,000
 28.2.16ח' נכסים נטו בהגבלה זמנית
)(4,000,000
ז' נכסים נטו לרכוש קבוע
פקודה זו נרשמת כשיחרור מהגבלה .אנחנו מחייבים את חשבון ה" נכסים נטו בהגבלה זמנית" ( מה שמקטין את החשבון
שהרי חשבון זה הוא חשבון זכות) ואנו מזכים את " נכסים נטו ללא הגבלה לרכוש קבוע" שהוא חשבון שאין עליו מגבלות.
חשוב להדגיש שלא מכירים בהכנסה בדוח על הפעילויות בגין תרומה של רכוש קבוע אלא רושמים את התרומה ישירות
לחשבון ה" נכסים נטו ללא הגבלה לרכוש קבוע".
חשוב להדגיש גם שהשיחרור מהגבלה הוא בגין הסכום ששימש לרכישת רכוש קבוע ולא בגין כל הסכום  -שהרי התרומה
מיועדת לרכישת מבנה .אם לא כולה נוצלה לרכישת מבנה הרי שיש להמשיך ולהשאיר את הסכום שלא נוצל למטרה זו
בחשבון המוגבל.
166,667
 31.12.16ח' הוצאות פחת
)(166,667
ז' פחת נצבר
166,667
ח' נכסים נטו לרכוש קבוע
)(166,667
ז' נכסים נטו ללא הגבלה
פקודות אלה הן הבאה לידי ביטוי של הוצאות הפחת בגין  10חודשים ב.2016-

= 4,000,000 * 1/20 * 10/12

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO

מתוך מבחן סתיו  2017שנערך ב 13-לדצמבר2017 ,

ריכוז נתונים לתשובה:
= 166,667 - 166,667
נכסים נטו ללא מגבלה
4,000,000 - 166,667 = 3,833,333
נכסים נטו לרכוש קבוע
)(4,000,000
נכסים נטו בהגבלה זמנית
חשוב להדגיש כאן שההשפעה השנה על ה" נכסים נטו ללא מגבלה" היא מאופסת מכיוון שישנן שתי השפעות .מצד אחד
יש את הוצאות הפחת שהוכרו בדוח על הפעילויות ( וכמו שהרווח הנקי מתווסף לעודפים ,כך גם ההכנסות נטו של עמותה
מתווספות לחשבון ה" נכסים נטו ללא מגבלה") .מן הצד השני יש העברה מחשבון ה" נכסים נטו לרכוש קבוע" לחשבון
ה" נכסים נטו ללא מגבלה" באותו סכום .העברה זו למעשה מקזזת את ההשפעה ובסך הכל החשבון לא משתנה.
תשובה ה'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO

מתוך מבחן סתיו  2017שנערך ב 13-לדצמבר2017 ,

פתרון לשאלה 33

.

ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 16
 .2הנדרש מתמקד בתנועה ב רווח כולל אחר ב 2015-וביתרת קרן ההון ב.31.12.2015-
הסברים:
הסוגיה בשאלה זו היא " מודל הערכה מחדש".
במודל הערכה מחדש יש למדוד את הרכוש הקבוע על פי שוויו ההוגן בתאריכים שבהם החברה בוחרת לבצע הערכה מחדש
ואת עליית הערך יש להכיר בדוח על הרווח הכולל האחר שיתרתו נצברת לקרן ההון (בנפרד מהעודפים).
הנכס ממשיך להיות מופחת לדוח רווח והפסד ותנועה בדוח רווח כולל אחר היא רק בגין עליות הערך לאחר שהנכס הופחת
עד למועד השיערוך.
ניתן לרכז את הנתונים במעגל שמתמקד ב 2015-בלבד.
על מנת להבין את התנועה בקרן ההון ,ניתן לאפיין מעגל דמה בניירות העבודה " מעגל עלות מופחתת ללא שיערוכים".
מעגל זה מאפשר לנו לחשב את מעגל קרן ההון כ PN-בכל נקודה ונקודה.
חשוב להדגיש שניתן לעשות זאת רק כאשר קרן ההון מופחתת לעודפים בקצב הפחת .כאשר קרן ההון אינה מופחתת
לעודפים בקצב הפחת ,היתרה שנצברת בה אינה מהווה את ההפרש בין ערך הנכס בספרים לבין עלותו המופחתת מכיוון
שנצברים בה גם הפרשים בין הוצאות הפחת בספרים להוצאות הפחת על פי העלות המופחתת.
דגש חשוב נוסף שיש לציין הוא שהחישובים שאנו עומדים לבצע מתייחסים רק למרכיב המבנה .כלומר ,ננטרל מהעלות
המופחתת של הנכס את מרכיב הקרקע ( העלות של מרכיב המבנה היא  2,500,000ש"ח) .הסיבה לכך היא שערך הקרקע
אינו משתנה לאורך השנים ולכן לא נצברים בגינה רווחי שערוך לקרן ההון כך שניתן להתמקד במבנה בלבד.
שימו לב שהשווי ההוגן שנתון בטבלה הוא " ללא רכיב הקרקע" כך שזה כבר ממוקד עבורינו ברכיב המבנה.
חישובים:
מופחתת
קרן
מבנה
2,343,750
(456,250) 2,800,000
יתרה ל1.1.15-
)(125,000
)24,333 (149,333
הפחתה שוטפת
)(649,333
649,333
הערכה מחדש
יתרה ל2,218,750 (1,081,250) 3,300,000 31.12.15-
* העלות המופחתת ל 1.1.15-חושבה באופן הבא)3,000,000 - 500,000( * )20-1.25( / 20 = 2,343,750 :
חשוב לשים לב לתאריכים  -הנכס נרכש ב 1.10.2013-ולכן עד ל 1.1.15-חלפו  1.25שנים.
הפחת במעגל העלות המופחתת חושב באופן הבא2,343,750 * 1 / )20-1.25( = 125,000 :
כמובן שבמעגל העלות המופחתת אין רווחי שערוך ולכן בשורה זו רשמנו "."0
* במעגל המבנה רשמנו את השווי ההוגן של רכיב המבנה גם בתחילת השנה וגם בסוף השנה  -על פי הנתונים שבשאלה.
הפחת במעגל המבנה חושב באופן הבא2,800,000 * 1 / )20-1.25( = 149,333 :
התנועה במעגל המבנה בשורת "הערכה מחדש" היא  PNבמעגל.
* כאמור ,מעגל קרן ההון הוא תמיד ההפרש בין הסכום שרשום במעגל העלות המופחתת לסכום שרשום במעגל המבנה.
כפי שניתן לראות ,התנועה בשורת הערכה מחדש יצאה  649,333ויתרת הקרן לסוף השנה הינה .1,081,250
נדגיש  -התנועה בקרן בשורת "הפחתה שוטפת" היא בגין הפחתת קרן ההון לעודפים בקצב הפחת .זה חשוב כי זו
תנועה בקרן שלא מוכרת ברווח כולל אחר מוכרת ישירות כנגד העודפים ומוצגת רק בדוח על השינויים בהון העצמי.
תשובה ה'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO

מתוך מבחן סתיו  2017שנערך ב 13-לדצמבר2017 ,

פתרון לשאלה 34

.

ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 16, IAS 40
 .2הנדרש מתמקד בתנועה ב רווח כולל אחר וב דוח רווח והפסד ב.2015-
הסברים:
הסוגיה בשאלה זו היא גם " מודל הערכה מחדש" וגם "העברות" בין תקן  IAS 16לתקן .IAS 40
בסוגיית ההערכה מחדש דנו במסגרת הפיתרון לשאלה  .33נציג להלן את ההתייחסות בתקן  IAS 40לעניין ההעברות.

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO

מתוך מבחן סתיו  2017שנערך ב 13-לדצמבר2017 ,

חישובים בגין  2הקומות שלא הועברו לנדל"ן להשקעה:
מופחתת
קרן
מבנה
1,050,000 (350,000) 1,400,000
יתרה ל1.1.15-
)(56,000
18,667
)(74,667
הפחתה שוטפת
)(324,667
324,667
הערכה מחדש
994,000 (656,000) 1,650,000
יתרה ל31.12.15-
העלות המופחתת ל 1.1.15-חושבה באופן הבא2/4 * )2,740,000 - 500,000( * )20-1.25( / 20 = 1,050,000 :
הפחת במעגל העלות המופחתת חושב באופן הבא1,050,000 * 1 / )20-1.25( = 56,000 :
במעגל המבנה רשמנו בתחילת השנה ובסוף השנה את השווי ההוגן של רכיב המבנה בגין  2קומות מתוך .4
הפחת במעגל המבנה חושב באופן הבא1,400,000 * 1 / )20-1.25( = 74,667 :
התנועה במעגל המבנה בשורת "הערכה מחדש" היא  PNבמעגל.
חישובים בגין  2הקומות שכן הועברו לנדל"ן להשקעה:
מופחתת
קרן
מבנה
1,050,000 (350,000) 1,400,000
יתרה ל1.1.15-
)(46,667
15,556
הפחתה שוטפת ((62,222) )10/12
)(212,222
212,222
הערכה מחדש
1,003,333 (546,667) 1,550,000
יתרה ל30.10.15-
הפחת במעגל העלות המופחתת חושב באופן הבא1,050,000 * 10/12 / )20-1.25( = 56,000 :
הפחת במעגל העלות המופחתת מ 30.10-ועד  31.12חושב באופן הבא1,003,333 * 2/12 / )20-25/12( = 46,667 :
במעגל המבנה רשמנו בתחילת השנה וב 30.10.2015-את השווי ההוגן של רכיב המבנה בגין  2קומות מתוך .4
הפחת במעגל המבנה חושב באופן הבא1,400,000 * 10/12 / )20-1.25( = 62,222 :
התנועה במעגל המבנה בשורת "הערכה מחדש" היא  PNבמעגל.
חישובים בגין  2כנדל"ן להשקעה בחודשיים האחרונים של השנה:
מבנה
3,100,000 * 2/4 = 1,550,000
יתרה ל1.1.15-
P.N. = 100,000
רווח מעליית ערך
3,300,000 * 2/4 = 1,650,000
יתרה ל30.10.15-
בנוסף לרווח מעליית הערך ,יש להכיר בהכנסות משכירות בגין שתי הקומות בחודש דצמבר.
ריכוז נתונים לתשובה:
פחת
שערוך לשווי הוגן
הכנסות שכירות
סך הכל

הערכה מחדש

רווח והפסד
)74,667 + 62,222 = (136,889
 = 100,000חושב לעיל
= 15,000 * 2
30,000
)(6,889
רווח כולל אחר
324,667 + 212,222 = 536,889

תשובה ד'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO

מתוך מבחן סתיו  2017שנערך ב 13-לדצמבר2017 ,

פתרון לשאלה 35

.

ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 10
 .2שאלת היגדים
היגד  1שגוי  -סעיף (9ה) לתקן ( IAS 10ההיגד סותר את התקן).
תרמית שתוצאתה קיום של שגיאה /טעות בדוחות הכספיים הינה אירוע שתיקונו מחייב התאמה.
נציג להלן את תחילת הסעיף ,נדלג על סעיפים קטנים (א) עד (ד) ונביא ישר את סעיף קטן (ה).

היגד  2שגוי  -סעיף  14לתקן  ( IAS 10ההיגד סותר את הוראות התקן).
אם מתקבלת החלטה לסגור את העסק ,בפרק הזמן שלאחר תאריך המאזן ועד למועד אישור הדוחות לפרסום,
מדובר באירוע שמחייב את התאמת הדוחות הכספיים של השנה שהסתיימה.

היגד  3נכון  -סעיפים  12-13לתקן  ( IAS 10ההיגד מתאר נכונה את הוראות התקן).
דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן לא יוכר כהתחייבות ליום המאזן.

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO

מתוך מבחן סתיו  2017שנערך ב 13-לדצמבר2017 ,

היגד  4שגוי  -סעיף  22לתקן  ( IAS 10ההיגד סותר את הוראות התקן).
שינוי מבני לאחר תאריך המאזן ולפני אישור הדוחות לפרסום אמנם אינו מחייב התאמה אולם יש לתת בגינו גילוי
אם הוא משמעותי.

תשובה ד'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO

מתוך מבחן סתיו  2017שנערך ב 13-לדצמבר2017 ,

פתרון לשאלה 36

.

ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 38
 .2שאלת היגדים
היגד  1נכון  -סעיף  53לתקן  ( IAS 38ההיגד מתאר נכונה את דרישות התקן).
אכן ,ברירת המחדל היא לסווג את העלויות לשלב המחקר ,כאשר הסיווג לשלבים אינו ברור.

היגד  2שגוי  -סעיפים  65-67לתקן  ( IAS 38ההיגד סותר את הוראות התקן).
עלויות להכשרת עובדים אינן כשירות להיוון לעלות הנכס.

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO

מתוך מבחן סתיו  2017שנערך ב 13-לדצמבר2017 ,

היגד  3שגוי  -סעיף  71לתקן  ( IAS 38ההיגד סותר את הוראות התקן).
עלות שהוכרה בעבר כהוצאה לא תהוון לעלות הנכס באם הנכס יגיע בתקופות העוקבות לשלב הפיתוח.

היגד  4שגוי  -סעיף  13לתקן  ( IAS 38ההיגד סותר את הוראות התקן).
שליטה יכולה להיעשות גם שלא בדרך של זכויות משפטיות  -אם כי התקינה מודה שקשה יותר להוכיח זאת.

היגד  5נכון  -סעיף  58לתקן  ( IAS 38ציטוט מדויק מהתקן).

תשובה ג'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO

מתוך מבחן סתיו  2017שנערך ב 13-לדצמבר2017 ,

פתרון לשאלה 37

.

ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 2
 .2שאלת היגדים
הסעיפים הרלוונטיים לשאלה זו הם סעיפים  23-24לתקן :IAS 2

לפיכך ,ההיגד היחיד שמצטט את התקן באופן תקין הוא היגד .1
תשובה ג'
נביא להלן גם את סעיפים  25-27לתקן כדי לשים את הוראות התקן למדידת עלות המלאי בקונטקסט מלא יותר.

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO

מתוך מבחן סתיו  2017שנערך ב 13-לדצמבר2017 ,

פתרון לשאלה 38

.

ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 37
 .2שאלת היגדים
היגד  1שגוי  -סעיפים  14ו 71-לתקן  ( IAS 37ההיגד סותר את הוראות התקן).
ישנם מספר תנאים להכרה בהפרשות .אחד מהם הוא תחזית לתזרים שלילי של משאבים כלכליים אך הוא לא היחיד.
צריך שתהיה מחוייבות בהווה שנובעת מאירועי העבר ושניתן יהיה לערוך אומדן מהימן של סכום המחויבות.

היגד  2שגוי  -סעיפים  51-52לתקן  ( IAS 37ההיגד סותר את הוראות התקן).
בשום פנים אין להקטין הפרשה כתוצאה מצפי לרווחים עתידיים ממימוש נכסים.

היגד  3שגוי  -סעיף  48לתקן  ( IAS 37ההיגד סותר את הוראות התקן).
יש למדוד הפרשה על פי האומדן הטוב ביותר .כלומר ,יש לשקף במדידת ההפרשה אירועים עתידיים שעשויים
להשפיע על הסכום שיידרש לסילוק המחויבות אם מידע זה מגובה בראיות אובייקטיביות.

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO

מתוך מבחן סתיו  2017שנערך ב 13-לדצמבר2017 ,

היגד  4שגוי  -סעיפים  63-64לתקן  ( IAS 37ההיגד סותר את הוראות התקן).
הפסדים תפעוליים עתידיים ניתן למנוע על ידי סגירת העסק .מכיוון שהפרשה צריכה להימדד על פי הסכום שלא
ניתן להימנע מנשיאה בו  -הרי שאין להכיר בהפרשה בגין הפסדים עתידיים שניתן יהיה להימנע מהם.
רק עלויות שהחברה מחוייבת לשאת בהן יוכרו ( למשל בגין חוזה מכביד שמחייב את החברה מבחינה משפטית).

תשובה א'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 23
 .2הנדרש מתמקד ב יתרת נכסי הפרויקט במאזן ל.31.12.2016-
הסברים:
החישובים שיש לבצע קשורים לאשראי הכללי שיש להוון לעלות הנכס הכשיר בהקמה.
כלומר ,עלינו לזהות את הנכסים הכשירים ולחשב את יתרת ההשקעה הממוצעת בהם במהלך התקופה ,לזהות את
האשראים הכלליים ולחשב מתוכם את עלויות האשראי בפועל ואת שיעור ההיוון הממוצע המשוקלל ,לחשב את
סכום ההיוון התיאורטי ( מכפלה של ההשקעה הממוצעת בשיעור ההיוון) ולהוון לנכסים הכשירים את הנמוך מבין
עלויות האשראי בפועל לבין הסכום התיאורטי להיוון שחושב.
בנוסף ,יש לזהות את האשראים הספציפיים ולחשב את עלויות המימון שנובעות מהם ולהוון אותם לנכסים הכשירים.
חישוב שיעור ההיוון:
האשראים הכלליים ב 2016-הם החכירה המימונית ומשיכת היתר.
חכירה מימונית:
נחשב את יתרת הפתיחה של ההתחייבות בחכירה באמצעות כל הנתונים שניתנו לנו:
N: 3
I%: 8%
}PV: -187,500 {SOLVE
PMT:72,756

נציג את מעגל ההתחייבות בחכירה ונחשב גם את היתרה הממוצעת של ההתחייבות:
יתרה ל1.1.16-
 = 187,500חושב לעיל
יצירת התחייבות ()31.3
= P.N.
11,141
הוצאות מימון
187,500 * 1.08^(9/12) = 198,641
יתרה ל31.12.16-
187,500 * 9/12= 140,625
יתרה ממוצעת:
שימו לב שאת היתרה הממוצעת מחושבת באמצעות לקיחת ערך ההתחייבות שנוצרה במהלך התקופה ,ללא צבירת
הוצאות מימון ( ללא צבירת ריבית וללא צבירת הפרשי הצמדה  -במידה והיו) ואותה מכפילים במקדם הזמן שבו
ההתחייבות עמדה במהלך התקופה.
משיכת יתר:
הוצאות מימון
יתרה ממוצעת
חישוב שיעור היוון:
מונה
מכנה
יחס

8,000
200,000

19,141
340,625
5.62%

=נתון
=נתון

= 11,141 + 8,000
= 140,625 + 200,000
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חישוב יתרת ההשקעה הממוצעת:
הנכסים הכשירים שלנו הם נכסי הפרויקט שלוקח פרק זמן משמעותי להקמתו ( 4שנים נחשב לפרק זמן משמעותי).
נכסי הפרויקט הם כמובן הקרקע ועלויות הבניה המהוונות.
1,000,000 * 9/12 = 750,000
השקעה בקרקע ()1.4
500,000 * 9/12 = 375,000
עלויות בניה ()1.4
בניכוי ממוצע אשראי ספציפי )1,000,000 * 9/12 = (750,000
375,000
סך הכל
הדגשים המשמעותיים בחישוב יתרת ההשקעה הממוצעת הם שיש להתמקד במועדים שבהם התרחשו תזרימי המזומנים
ולא במועדים שבהם בוצעה הכרה בספרים על בסיס צבירה ,יש לבצע הכפלה של כל הסכומים במקדם הזמן כדי לשקלל
אותם לממוצע ויש לזכור להפחית מהחישוב את הממוצע של האשראי הספציפי ,המקדמות מהלקוחות והמענקים שהתקבלו.
במקרה הזה הפחתנו רק את ממוצע האשראי הספציפי מכיוון שב 2016-לא היו נתונים על מקדמות ומענקים.
עלינו להסביר כמובן את האופן שבו הגענו לעלות הקרקע.
נתון שהקרקע נרכשה באמצעות הלוואה ( אשראי ספציפי) ונתון שכל האשראי נוצל למימון הקרקע ושערך הקרקע
זהה לסכום האג"ח שהונפק .בנוסף ,יש לנו נתונים על הוצאות המימון שהתהוו לחברה ב( 2016-ושהוונו לקרקע).
הוצאות המימון נובעות מהצמדת הקרן וגם מהריבית שגם היא צמודה.
הריבית היא כמובן נגזרת מהקרן ( והקרן היא הרי הנעלם שלנו) וכברירת מחדל יש להשתמש בשיטת הריבית האפקטיבית.
כלומר ,יש לצבור אותה בחלקי תקופות באמצעות חזקה (ולא באמצעות כפל).
נציג את המשוואה ונבודד את הנעלם.
105
105 − 100
∗𝑋+
= 89,134
100
100
105 105 − 100
+
= 89,134
100
100

∗ 𝑋 ∗ 1.059/12 − 1

∗ 1.059/12 − 1

∗𝑋

𝑋 ∗ 0.089134 = 89,134
𝑋 = 1,000,000

החישוב שלנו ( במשוואה הראשונה) מתחילת מחישוב הריבית הצמודה ולזה אנו מוסיפים את הפרשי ההצמדה על הקרן.
בידוד הנעלם במשוואה הינה פעולה מתמטית ( הוצאת גורם משותף והעברת אגף).
לסיכום ,גם הקרקע וגם האג"ח נמדדים בסכום של  1,000,000ש"ח.
חישוב עלויות האשראי הכללי:
סכום תיאורטי להיוון
עלויות אשראי בפועל
הנמוך מבין:

21,075
19,141
19,141

ריכוז נתונים לתשובה:
עלויות קרקע ובניה
עלויות אשראי מהוונות
סך הכל

1,000,000 + 500,000 = 1,500,000
19,141 + 89,134 = 108,275
1,608,275

= 375,000 * 5.62%
= 11,141 + 8,000
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ריכוז נתונים:
 .1סוגיות בשאלה => IAS 23
 .2הנדרש מתמקד ב יתרת נכסי הפרויקט במאזן ל.31.12.2016-
הסברים:
כעת מבטלים לנו את איגרת החוב ( אין אשראי ספציפי).
בנוסף ,משיכת היתר רלוונטית רק לשנת ( 2016אין נתונים בגינה ב.)2017-
חישוב של יתרת השקעה ממוצעת:
2,600,000
יתרת פתיחה
1,000,000
השקעה 1.1.17
1,500,000
השקעה 1.1.17-30.6.17
750,000
השקעה 1.7.17
625,000
השקעה 1.7.17-31.12.17
השקעה 31.12.17
6,475,000
סך הכל
ניזכר שוב שאיגרת החוב הספציפית לקרקע בוטלה ולכן אין צורך לחשב בגינה חישובים וגם לא להפחית את היתרה
הממוצעת שלה מיתרת ההשקעה הממוצעת.
= 2,600,000 * 12/12
= 1,000,000 * 12/12
= 2,000,000 * 9/12
= 1,500,000 * 6/12
= 2,500,000 * 3/12
= 1,000,000 * 0/12

חישוב שיעור ההיוון ב:2017-
חכירה מימונית:
= )187,500 * 1.08^(9/12
198,641
יתרה 1.1.17
= P.N.
3,859
הוצאות מימון
= נתון
)(72,756
תשלום
= 187,500 * 1.08 - 72,756
129,744
יתרה 31.3.17
7,709
הוצאות מימון
= )129,744 * 1.08^(9/12
137,453
יתרה ל31.12.17-
= 187,500 * 3/12 + 129,744 * 9/12
144,183
יתרה ממוצעת:
שימו לב שהיתרה הממוצעת מחושבת כנגזרת של מרכיב הקרן של החכירה ולא כנגזרת של ה 198,641-שהוא ערך
שכולל גם מרכיב של ריבית לשלם.
הלוואה דולרית:
600,000
יתרה ל1.1.17-
N: 5
הוצאות מימון  -ריבית צמודה 25,200
I%: 4%
30,000
הוצאות מימון  -הצמדת קרן
PV: -150,000
}PMT:33,694 {SOLVE
)(141,515
תשלום
513,685
יתרה ל31.12.17-
= 150,000 * 4 * 12/12
600,000
יתרה ממוצעת:
שוב ,שימו לב שהיתרה הממוצעת חושבה באמצעות שימוש בהצמדה לתחילת התקופה  -כדי שלא לכלול ביתרה הממוצעת
הוצאות מימון בגין הפרשי הצמדה שנצברו במהלך התקופה.
= 150,000 * 4
= 150,000 * 4% * 4.2
= )150,000 * (4.2-4
= 33,694 * 4.2
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פינה חשובה שעולה כאן היא שישנה תקרה שיקלית של  )600,000 * 7% =( 42,000להיוון הפרשי ההצמדה והריבית.
הדבר שחשוב לזכור כאן הוא שאת מרכיב הוצאות הריבית (בסכום של  25,200ש"ח) יש להוון בכל מקרה כי ריבית
נחשבת להוצאות מימון קלאסית .המרכיב של הצמדת הקרן (בסכום של  30,000ש"ח) עשוי לכלול מרכיב ספקולטיבי שלא
בהכרח מעיד על פעילות מימונית קלאסית אלא על סוג של הימור על מרכיב ההצמדה.
הבדיקה נעשית כך  -אם התקרה השיקלית אינה רלוונטית (כלומר ,אם היא אינה נמוכה מסך הוצאות המימון שנובעות
מההלוואה) הרי שיש להוון את סך הוצאות המימון שנובעות מההלוואה .אך אם לעומת זאת התקרה רלוונטית (כלומר,
אם היא נמוכה מסך הוצאות המימון שנובעות מההלוואה) יש להוון את הגבוה מבין התקרה השקלית לבין הוצאות המימון
בגין הריבית הצמודה .במקרה הזה  42,000זה גבוה יותר מ 25,200-ולכן מהוונים את כל התקרה השיקלית.
חישוב שיעור ההיוון:
מונה
מכנה
יחס

53,568
744,183
7.20%

חישוב עלויות האשראי הכללי:
סכום תיאורטי להיוון
עלויות אשראי בפועל
הנמוך מבין:

466,200
53,568
53,568

ריכוז נתונים לתשובה:
יתרת פתיחה
השקעה 1.1.17
השקעה 1.1.17-30.6.17
השקעה 1.7.17
השקעה 1.7.17-31.12.17
השקעה 31.12.17
עלויות אשראי מהוונות
סך הכל

2,600,000
1,000,000
2,000,000
1,500,000
2,500,000
1,000,000
53,568
10,653,568

= )42,000 + (3,859 + 7,709
= 144,183 + 600,000

= 6,475,000 * 7.20%
= )42,000 + (3,859 + 7,709
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