מתוך מבחן סתיו  2018שנערך ב 26-בדצמבר2018 ,
שימו לב כי במועד זה הוספה עמודה לתיאור דרגת הקושי של כל שאלה (סביר ,קשה או לא סביר).
עמודה זו הוספה במטרה לאפשר מבט מלמעלה על דרגת הקושי של השאלות בכדי להציף שאלות בהן רמת הקושי אינה סבירה ביחס לזמן או ביחס
לרמת המורכבות החשבונאית .לצערנו ,מבחני המועצה חוטאים לא אחת בשאלות שאינן הולמות את תחום הזמן ו/או היקף החומר ההולם.
אנו ,באקדמיה לפיננסים מבית  BDOמאחלים לכם הצלחה ומקווים שפיתרון זה יסייע לכם לצלוח את הבחינה.
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תשובה

נושא

תשובה תיאורטי דרגת
סופית או חישובי קושי

תשובה א'  -כל העלויות של  2017הן הוצאה שוטפת וב-
 IAS 38פקטור
 2018תוכר הוצאה של  40אש"ח ונכס של  140אש"ח.
 IFRS 15פקטור
תשובה א'  -אף אחד מהחוזים אינו מטופל באופן נאות.
א'
IFRS 15
תשובה א'  -הוצאה של  3,500ש"ח ונכס של  15,000ש"ח.
ג'
IAS 34, IAS 2, IAS 16
תשובה ג'  -רווח גולמי של כ 4,740-אש"ח.
ד'
IAS 34
תשובה ד'  -הוצאה של כ 134-אש"ח.
תשובה א'  -הוצאות המסים (שוטפים  +נדחים) הן כ1,006-
א'
IAS 34, IAS 12
אש"ח.
ב'
IAS 12
תשובה ב'  -הוצאות מסים של  101,500ש"ח.
תשובה א'  -מלאי  31.12.17הוא  ₪ 744,400ומלאי
א'
IAS 12, IAS 2
 31.12.18הוא  970,400ש"ח.
א'
IAS 12, IAS 2
תשובה א'  -הכנסות של  16,726ש"ח.
א'
IAS 17
תשובה א'  -עלות מופחתת  322,496 = 31.12.18ש"ח.
א'
IAS 17
תשובה א'  -הוצאות בסך  24,017ש"ח.
ג'
IAS 23
תשובה ג'  -יתרת מכונה  747,000 = 31.12.18ש"ח.
ה'
IAS 23
תשובה ה'  -יתרת מכונה  731,100 = 31.12.17ש"ח.
א'
IAS 36, IAS 16
תשובה א'  -הוצאה של  630,000ש"ח.
א'
IAS 10
תשובה א'  -היגדים  Iו III-בלבד נכונים.
ג'
IAS 16, IAS 40
תשובה ג'  1,324 -ב 2016-ו 3,515-ב.2017-
ג'
המשגרת המושגית
תשובה ג'  -טענות  IIIו V-בלבד נכונות.
IAS 7
ב'
תשובה ב'  1,187,500 -במאזן ו 687,500-בדוח תזרים.
IAS 7, IAS 16
ג'
תשובה ג'  655 -אש"ח במצב א ו 1,555-תחת מצב ב'.
IAS 7
ג'
תשובה ג'  -תזרים שוטף שלילי של  62,783ש"ח.
ד'
IAS 16, IFRIC 1
תשובה ד'  -יתרת קרן של  69,248ש"ח.
ד'
IAS 16, IFRIC 1
תשובה ד'  -נכס  363,998ש"ח והוצאות מימון  3,855ש"ח.
תשובה ג' -
הפרשה של  1,080Kש"ח ב31.12.18-
ג'
IAS 37
הפרשה של  900Kש"ח ב31.12.19-
ב 2019-הכנסות  660Kש"ח והוצאות  480Kש"ח.
תשובה א'  -על פי מועצת רואי חשבון.
 IFRS 5א'  +ה'
ערך בספרים  1,663,361ש"ח ופחת  221,667ש"ח.
תשובה א'  -רק היגדים  IIו.IV-
 IAS 36, IFRS 5פקטור
יחד עם זאת ,בתגובה לערעור התקבלו כל התשובות.
ד'
IFRS 9
תשובה ד'  -טענות  IIו III-בלבד נכונות.
ב'
גילוי דעת  - 69מלכ"ר
תשובה ב'  -הכנסות של  1,729,982ש"ח.
תשובה ג'  1,342,470 -ש"ח בזכות.
ג'  +ה'
גילוי דעת  - 69מלכ"ר
גם תשובה ה' התקבלה (אין אף תשובה נכונה).
תשובה ב'  -הלוואה א' בשווי הוגן דרך רווח והפסד והלוואה
ב'
IFRS 9
ב' בעלות מופחתת.
ד'
IFRS 9
תשובה ד'  -טענות  Iו II-בלבד נכונות.

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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.

הבנת השאלה:
נושאים  -שאלה תיאורטית על תקן .IAS 38
נדרש  -שאלה תיאורטית.
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:

פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
עלויות ב = 2017-עלויות מחקר >>> הוצאה שוטפת ב.2017-
עלויות ב = 2018-עלויות פיתוח >>> הוצאה שוטפת ב / 2018-נכס במאזן (תלוי במהות העלות).
נכס במאזן >>> עלויות עבודה ישירה
שכר עבודה במחלקת המו"פ
נכס במאזן >>> עלויות חומרים ישירים
חומרים לייצור תרופה
הוצאה שוטפת ב >>> 2018-הוצאות מכירה ושיווק
קמפיין פרסום
הוצאה שוטפת ב >>> 2018-לא מגדיל תורם לערך הנכס
הכשרת עובדי מו"פ
תשובה א' (תחת ההנחה כי כניסה לשלב פיתוח מהווה עמידה בתנאים להיוון).
יחד עם זאת ,בשאלה זו התקבלו כל התשובות מכיוון שהפתרון מבוסס על הנחה לפיה בנוסח "הגיעה לשלב הפיתוח" מרומז
כי החברה עומדת בתנאים להיוון העלויות בעוד שלא בכל מצב יש להוון עלויות פיתוח (יש לבדוק עמידה בתנאים).
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הבנת השאלה:
נושאים  IFRS 15 -הכנסות מחוזים עם לקוחות.
נדרש  -שאלה תיאורטית.
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:

פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
אירוע א'  -זה תיקון חוזה כי ההנחה מתייחסת לאיכות הסחורה של החוזה הקודם ולכן זה לא חוזה נפרד >>> נכון
אירוע ב'  -שינוי במחיר עסקה >>> ההשפעה תיספג בתקופה בה המחיר השתנה >>> שגוי
אירוע ג'  -חוות הדעת מתאימה רק לחברה ד'  +יש זכות לקבל תשלום לפי התקדמות >>> קיום לאורך זמן >>> שגוי
אירוע ד'  -הישות נדרשת להכיר בהכנסה בגין החלק שנמכר ( 750ש"ח) ובגין החלק שהיא חוזה שהלקוח לא ינצל
מתוך הסכום שנותר ( 150ש"ח =  750 * 20%ש"ח) .סה"כ הכנסה של  900ש"ח >>> שגוי
מועצת רואי חשבון קיבלה את כל התשובות מאחר ואירוע א' יכול היה להתפרש אחרת (לא ברור האם המחיר הנמוך החדש
מהווה התאמה למחיר המכירה או שמא מדובר בפיצוי בגין הסחורה הקודמת) וכן כי אירוע ד' כולל אלמנט חישובי (והרי
הובהר כי לא יופיעו שאלות חישוביות על התקנים החדשים).
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הבנת השאלה:
נושאים  IFRS 15 -הכנסות מחוזים עם לקוחות.
נדרש  -שאלה תיאורטית.
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:

פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
סוג העלות
שכ"ט עו"ד בשל עריכת והגשת מסמכי המכרז
עלויות נסיעה למסירת ההצעה
שכר טרחת עו"ד המותנה בזכייה במכרז
עמלות לסוכנים בגין זכייה

תוספתי  /לא תוספתי
סכום
לא תוספתי  -היה מתהווה אם החוזה לא
 2,500היה מושג
לא תוספתי  -היה מתהווה אם החוזה לא
 1,000היה מושג
תוספתי  -לא היה מתהווה אם החוזה לא
 10,000היה מושג
תוספתי  -לא היה מתהווה אם החוזה לא
 5,000היה מושג

החברה צופה כי החוזה יהיה רווחי >>> משמעות הדבר היא כי החברה צופה להשיב גם את עלויות השגת החוזה.
שירותי הייעוץ יסופקו במשך תקופה הארוכה משנה >>> לא ניתן להשתמש בהקלה המעשית של סעיף .94
תשובה א'
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הבנת השאלה:
נושאים  IAS 34 -דיווח כספי לתקופות ביניים IAS 2 ,מלאי ו IAS 16-רכוש קבוע.
נדרש  -רווח גולמי של  Q4ב.2018-
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:
מתוך IAS 2

בנוסף ,יש להכיר את שיטת "סיכום ספרות יורד".
הפחת השנתי המחושב בשיטה זו נפרס בקו ישר בתקופות שקצרות משנה.
פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
מציאת הפחת שיועמס על המלאי ברבעון הרביעי
540K - (540K-40K) * 5 / 15 + 86.6K = 460.133
מכונה 1.4.18
=(460.133K-40K) * 6/21 * 3/12
30
פחת לרבעון
מציאת עלות המכר ברבעון הרביעי (דרך מעגל המלאי)
= }min {466K, 420K
420
מלאי 30.9.18
= חושב לעיל
30
העמסת פחת
= נתון
600
קניות נוספות
= P.N.
הפרשה לעלות מכר -660
= }min {444K, 390K
390
מלאי 31.12.18
חישוב רווח גולמי ברבעון רביעי
5,400
מכירות
הפרשה לעלות מכר -660
4,740
רווח גולמי

= נתון
= חושב לעיל

תשובה ג'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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הבנת השאלה:
נושאים  IAS 34 -דיווח כספי לתקופות ביניים.
נדרש  -הוצאות בונוס ב 9-חודשים ראשונים של .2018
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:
מתוך IAS 34

פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
שיעור בונוס משוקלל :30.9
הכנסות מצטיברות :30.9
בונוס למנכ"ל

(9000*1% + 6000*2%) / 15000 = 1.4%
3600 + 2700 + 3300 = 9,600
134.4

תשובה ד'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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הבנת השאלה:
נושאים  IAS 34 -דיווח כספי לתקופות ביניים ו IAS 12-מסים על הכנסה.
נדרש  -הוצאות מס ב 9-חודשים ראשונים של .2018
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:
כיצד פותרים שאלה שכזו מהר?
הבנה טובה של ביאור המס התיאורטי מסייעת במקרה הזה.
בשאלה זו חשוב להבין כי כאשר שיעור המס קבוע ומתייחס לכל הרווחים  ,וכן כאשר נפתחו מסים נדחים בגין כל
ההפרשים הזמניים  -הוצאות המס בספרים (שוטפים  +נדחים) אמורות להיות שוות למס התיאורטי (רווח לפני מס
כפול שיעור המס).
למרות זאת ,קיימות שורות התאמה מסוימות בביאור המס התיאורטי (כגון הפרשים קבועים ופריטים שלא נפתחו
בגינם מסים נדחים).
בנוסף ,יש לחשב את שיעור המס הממוצע המשוקלל (על פי תחזית שנתית של חבות המס) ולייחס אותו להכנסה
שנצברה במצטבר עד לתום תקופת הביניים הנידונה.
מתוך IAS 34

פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
6,000
הכנסה חייבת  -תחזית שנתית
הפסד שלא נפתחו בגינו מסים נדחים -1,000
5,000
שיעור מס שוטף
23%
1,150
הוצאות מסים בספרים
שיעור מס ממוצע משוקלל
19.17%
רווח לפני מס  -מצטבר 30.9
שיעור מס שוטף
הוצאות מסים (שוטפים  +נדחים)

5,250
19%
1,006.25

= נתון
= נתון
= נתון
= 1,150 / 6,000
= 1,750 * 3
= חושב לעיל
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הבנת השאלה:
נושאים  IAS 12 -מסים על הכנסה.
נדרש  -הוצאות מסים (שוטפים  +נדחים) ב.2018-
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:
מדובר בחישוב רגיל של הוצאות המס בספרים.
שימו לב לנקודות הבאות:
 .1על ההפרש הזמני בגין הקרקע חל שיעור מס רווחי הון.
 .2ההוצאות הלא מוכרות של שנת  2017הן נתון סרק.
 .3שיעור המס של  )24%( 2017לא נלקח בחשבון ביתרות הסגירה של  2017כי החקיקה ששינתה את שיעור
המס ל 25%-הושלמה עוד במהלך שנת  .2017לכן ,יתרות הפתיחה של המסים הנדחים ל 1.1.18-הן לפי .25%
פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
הדרך הקצרה ביותר היא ע"י שימוש בתבנית של ביאור מס תיאורטי:
הוצאות מס תיאורטי
300 * 23% = 69.0
34.5
)
מס
חבות
מגדיל
(
מוכרות
הוסף :הוצאות לא
= 150 * 23%
הפחת :שיעור מס גדול יותר על הפסד (קרקע) 100 * (25%-23%) = -2.0
101.5
מס אפקטיבי
ניתן היה גם לחשב בדרך ארוכה יותר ולהגיע לאותה התוצאה (מיותר!):
רווח לפני מסים
 = 300נתון
30
הוסף :גידול בהפרשה
= 180 - 150
הוסף :ירידת ערך קרקע
1500 - 1400 = 100
150
מוכרות
הוסף :הוצאות לא
= נתון
580
הכנסה חייבת (לפני הפסד)
-580
הפסד מועבר
= }min{700 , 580
הכנסה חייבת
שיעור מס שוטף
 = 23%נתון
הוצאות מסים שוטפים
הכנסות מסים נדחים בגין גידול בהפרשה
הכנסות מסים נדחים בגין ירידת ערך קרקע
הוצאות מסים נדחים בגין ניצול הפסד מועבר
סך הוצאות מסים

30 * 23% = -6.9
100 * 25% = -25.0
580 * 23% = 133.4
101.5

תשובה ב'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
הוכן ע"י רו"ח יוליה לוי ועידן מרגלית

מתוך מבחן סתיו  2018שנערך ב 26-בדצמבר2018 ,

פתרון לשאלה 8

.

הבנת השאלה:
נושאים  IAS 2 -מלאי ו IAS 12-מסים על הכנסה.
נדרש  -יתרת מלאי ב 31.12.17-וב.31.12.18-
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:

מתוך IAS 12

פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
ב 31.12.17-יש לנו התחייבות מסים נדחים של  25,500ש"ח.
התחייבות זו נוצרה תוך ציפייה שחצי מההפרש הזמני ייסגר ב 26%-וחצי ב.25%-
הנעלם הוא "ערך המלאי בספרים"  -נציב את הכל בחישוב (מס פחות ספרים ,ואת התוצאה כפול שיעורי המס):
𝑋 = 744,400

⟹

644,400 − 𝑋 ∗ 50% ∗ 26% + 50% ∗ 25% = −25,500

ב 31.12.18-יש לנו נכס מסים נדחים של  34,300ש"ח.
התחייבות זו נוצרה תוך ציפייה שחצי מההפרש הזמני ייסגר ב 25%-וחצי ב.24%-
הנעלם הוא "ערך המלאי בספרים"  -נציב את הכל בחישוב (מס פחות ספרים ,ואת התוצאה כפול שיעורי המס):
𝑋 = 970,400

⟹

1,110,400 − 𝑋 ∗ 50% ∗ 25% + 50% ∗ 24% = +34,300

תשובה א'
שימו לב כי בשל רמת המורכבות החשבונאית ,סיווגנו את דרגת הקושי של השאלה כ" -קשה".

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
הוכן ע"י רו"ח יוליה לוי ועידן מרגלית

מתוך מבחן סתיו  2018שנערך ב 26-בדצמבר2018 ,

פתרון לשאלה 9

.

הבנת השאלה:
נושאים  IAS 2 -מלאי ו IAS 12-מסים על הכנסה.
נדרש  -הוצאות/הכנסות מסים נדחים ב.2018-
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:
מדובר בחישוב רגיל של מעגל מסים נדחים.
פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
מסים נדחים 1.1.18
[644.4K - 700K] * [50%*26% + 50%*25%] = -14,178
16,726
הכנסות (הוצאות)
מסים נדחים 2,548 31.12.18
= ][1,110.4K - 1100K] * [50%*26% + 50%*25%
תשובה א'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
הוכן ע"י רו"ח יוליה לוי ועידן מרגלית

מתוך מבחן סתיו  2018שנערך ב 26-בדצמבר2018 ,

פתרון לשאלה 10

.

הבנת השאלה:
נושאים  IAS 17 -חכירות.
נדרש  -עלות מופחתת של הכונה בספרי החוכר ב.31.12.18-
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:

בשלב ראשון יש לסווג את החכירה כתפעולית או כמימונית (שהרי הדבר משפיע על הטיפול החשבונאי בחכירה).
בכדי לסווג את החכירה (על פי סעיף  10לתקן  )IAS 17יש לקבוע את תקופת החכירה ,את דמי החכירה המינימליים
וכן את שיעור הריבית הגלום בחכירה.

המשך בעמוד הבא..
פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
הוכן ע"י רו"ח יוליה לוי ועידן מרגלית

מתוך מבחן סתיו  2018שנערך ב 26-בדצמבר2018 ,

 -341,712זמן במחשבון הפיננסי = 1
זמן 0
זמן במחשבון הפיננסי = 2
40,000
זמן 1
זמן במחשבון הפיננסי = 3
40,000
זמן 2
זמן במחשבון הפיננסי = 4
40,000
זמן 3
זמן במחשבון הפיננסי = 5
40,000
זמן 4
זמן במחשבון הפיננסי = 6
40,000
זמן 5
זמן במחשבון הפיננסי = 7
40,000
זמן 6
זמן במחשבון הפיננסי = 8
30,000
זמן 7
זמן במחשבון הפיננסי = 9
30,000
זמן 8
זמן במחשבון הפיננסי = 10
30,000
זמן 9
זמן במחשבון הפיננסי = 11
30,000
זמן 10
זמן במחשבון הפיננסי = 12
30,000
זמן 11
זמן במחשבון הפיננסי = 13
75,000
זמן 12
מקש  IRRבפונקציית CASH
5.00%
ריבית
ניתן לראות שבתקופה של  12שנים הריבית היא .5%
לתזרים האחרון הוספנו את השייר המלא ( 45,000ש"ח) מכיוון שמהזוית של המחכיר הוא מקבל לידיו את הנכס שאותו
הוא יכול למכור תמורת שווי השייר .כלומר ,מהווית של המחכיר יש לראות את כל השייר ולא רק את החלק המובטח.
הסכומים שמהם אנו מחלצים את הריבית הגלומה הם הסכומים מהזוית של המחכיר אשר סכום ערכם הנוכחי
מחזיר לנו למעשה את השווי ההוגן של הנכס נכון למועד ההתקשרות בחכירה.
אילו החוכר היה מחליט לסיים את החכירה לאחר  10שנים תמורת  70,000ש"ח זה היה גורם לו להפסד ולכן
הוא יעדיף להימנע מסיום החכירה ולהמשיך להשתמש בנכס לאורך כל  12שנות החכירה.
𝟎𝟎𝟒 70,000 + 57,000 ∗ 20% = 𝟖𝟏,

30,000
30,000 + 45,000 ∗ 20%
+
< 𝟔𝟒𝟗 = 𝟔𝟑,
1
1 + 5%
1 + 5% 2

לכן ,העלות המופחתת של המכונה לתום שנת החכירה הראשונה (מהזוית של החוכר) הינה:
שווי הוגן (למחכיר)
 = 341,712נתון
)45,000 ∗ (1 − 20%
בניכוי שייר לא מובטח -20,046
=
1 + 5% 12
321,666
שווי הוכן (לחוכר)
עלויות עסקה מהוונות 7,500
329,166
מכונה 1.1.18
-6,670
פחת ( 3חודשים)
= (329,166 - 45,000 * 20%) * 1/12 * 3/12
מכונה 31.12.18
329,166 - 6,670 = 322,496
תשובה א'
שימו לב כי הזמן הנדרש לפיתרון כל שאלה בממוצע הינו  8דקות ( 30שאלות ב 4-שעות).
אנו סבורים כי לא ניתן לפתור שאלה כזו במסגרת הזמן שניתנה ועל כן קבענו לשאלה זו דרגת קושי "לא סביר".
חלופות אפשריות שניתן היה לבחור בהן:
 .1לשאול רק על הריבית הגלומה בחכירה
 .2לקצר משמעותית את תקופת החכירה
 .3להשמיט את סוגיית הגרט הלא מובטח
 .4להשמיט את סוגיית קנס היציאה

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
הוכן ע"י רו"ח יוליה לוי ועידן מרגלית

מתוך מבחן סתיו  2018שנערך ב 26-בדצמבר2018 ,

פתרון לשאלה 11

.

הבנת השאלה:
נושאים  IAS 17 -חכירות.
נדרש  -השפעה על רווח והפסד של המחכיר ב.2018-
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:
חישובים רגילים של פחת והכנסות מימון.
שימו לב כי יש להתייחס גם להוצאות הפחת שהוכרו ב 9-החודשים הראשונים של השנה.
פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
פחת  9-חודשים ראשונים
הפסד הון
הכנסות מימון
סך הכל

[370K - 20K] * 1/15 * 9/12 = 17,500
[370,000 -17,500] - 341,712 = 10,788
341,712 * 5% * 3/12 = -4,271
24,017

תשובה א'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
הוכן ע"י רו"ח יוליה לוי ועידן מרגלית

מתוך מבחן סתיו  2018שנערך ב 26-בדצמבר2018 ,

פתרון לשאלה 12

.

הבנת השאלה:
נושאים  IAS 23 -היוון עלויות אשראי.
נדרש  -יתרת מכונה ב.31.12.18-
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:

הפינה בשאלה הזו היא שאין להוון אשראי כללי.
כלומר ,ניתן להתעלם מאגרות החוב לחלוטין ולא לבזבז את הזמן בחישובים מימוניים ארוכים.
פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
תחילת ההיוון  -כאשר מתקיימים לראשונה כל הבאים:
יציאות מזומן 1.1.18 -
פעולות הקמה 1.1.18 -
נטילת אשראי 1.1.18 -
אשראי ספציפי
עלויות אשראי ספציפי
יתרת אשראי ממוצעת

47,000
= 1000K * 5% - 300K * 2% * 6/12
1000K * 12/12 = 1,000,000

יתרת השקעה ממוצעת
עלויות הקמה ממוצעות

350,000

= 700K * 6/12

הפחת :יתרה ממוצעת של
-350,000
אשראי ספציפי
אין להוון השנה אשראי כללי מכיוון שלא נותרו סכומי כסף שמקור המימון שלהם הוא מאשראי כללי.
במילים אחרות ,את כל ההשקעה בנכס הכשיר ניתן להסביר באמצעות המימון הספציפי שניטל עבורו.
= }min{1000K , 350K

יתרת המכונה ב31.12.18-
עלויות הקמה
עלויות אשראי מהוונות
סך הכל

700,000
47,000
747,000

תשובה ג'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
הוכן ע"י רו"ח יוליה לוי ועידן מרגלית

מתוך מבחן סתיו  2018שנערך ב 26-בדצמבר2018 ,

פתרון לשאלה 13

.

הבנת השאלה:
נושאים  IAS 23 -היוון עלויות אשראי.
נדרש  -יתרת מכונה ב.31.12.17-
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:

פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
מציאת סכום ההשקעה הראשוני:
𝑋 = 500,000

⟹

𝑋 ∗ 30% ∗ 3% ∗ 2 = 9,000

יתרת השקעה ממוצעת
השקעה ראשונית
500,000 * 12/12 = 500,000
השקעה מתפלגת
400,000 * 12/24 * 6/12 = 100,000
-150,000
אשראי ספציפי
= 500,000 * 30% * 12/12
השקעה שמומנה באשרא כללי 450,000
שיעור היוון
= נתון
5%
22,500
סכום תיאורטי להיוון
22,100
עלויות אשראי בפיעל
= 7,800 + 14,300
22,100
הנמוך מבין
= }min{22500 , 22100
שימו לב כי הפסד מפדיון מוקדם והפסד משערוך השקעות בניירות ערך אינם נחשבים לעלויות אשראי ראויות להיוון
מכיוון שניתן היה להימנע מהן והן אינן תורמות להקמת הנכס הכשיר.
יתרת נכס ב31.12.18-
השקעה ראשונית
השקעה מתפלגת
אשראי ספציפי
אשראי כללי
סך הכל

500,000
200,000
9,000
22,100
731,100

= 500,000
= 400,000 * 12/24

תשובה ה'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
הוכן ע"י רו"ח יוליה לוי ועידן מרגלית

מתוך מבחן סתיו  2018שנערך ב 26-בדצמבר2018 ,

פתרון לשאלה 14

.

הבנת השאלה:
נושאים  IAS 36 -ירידת ערך נכסים ו IAS 16-רכוש קבוע.
נדרש  -השפעה בדוח רווח והפסד ב.2016-
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:

פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
עלות מופחתת 1.1.16
8000K - (8000K-50K) * 6/15 = 4,820,000
יתרת קרן הון 1.1.16
 = 180,000נתון
5,000,000
שווי הוגן 1.1.16
פחת 2016
(5000K-50K) * 1/9 = -550,000
4,450,000
יתרה  -רגע לפני שערוך
שערוך בקרן
180K * 8/9 = -160,000
שערוך ברווח והפסד
P.N. = -290,000
יתרה 31.12.16
 = 4,000,000נתון
מכיוון שעלויות המימוש זניחות ,הרי שהשווי ההוגן בניכוי עלויות מימוש זהה במהותו לשווי ההוגן.
לכן ,אין צורך לבחון את שווי השימוש מכיוון שגם אם הוא נמוך מ ,4,000,000-לא תוכר ירידת ערך שהרי
הסכום בר-ההשבה של הנכס הוא הגבוה מבין שווי השימוש לשווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה.
פחת  +ירידת ערך ברווח והפסד 550K + 290K = 840,000
השפעת מס
840K * 25% = -210,000
630,000
סך ההשפעה ברווח והפסד
שימו לב ששיעור המס הוא ( 25%ולא  )20%מכיוון שהחקיקה הושלמה מחוץ לתחומי שנת .2016
בנוסף ,מכיוון שהוכרו מסים נדחים (החברה צופה רווחים חייבים במס בעתיד) הרי שניתן לחייב את הרווח החשבונאי
בשיעור המס ולהגיע ממנו ישירות לסך ההשפעה של הוצאות המס (המסים הנדחים משלימים את המסים השוטפים).
תשובה א'
שימו לב כי בשל רמת המורכבות החשבונאית ,סיווגנו את דרגת הקושי של השאלה כ" -קשה".
בנוסף ,יש לציין כי לא ברור האם מס הכנסה אכן מסכים לערך השייר שנקבע ע"י הנהלת החברה או לא.
כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
הוכן ע"י רו"ח יוליה לוי ועידן מרגלית

מתוך מבחן סתיו  2018שנערך ב 26-בדצמבר2018 ,

פתרון לשאלה 15

.

הבנת השאלה:
נושאים  IAS 10 -אירועים לאחר תקופת הדיווח.
נדרש  -שאלה תיאורטית.
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:
יש ליישם את העיקרון הטבוע בתקן  IAS 10לפיו אירועים אשר מתרחשים לאחר תקופת הדיווח (ולפני פרסום הדוחות
הכספיים) ושופכים אור על נסיבות שהיו קיימות עוד בתקופת הדיווח  -יחייבו תיאום של הדוחות הכספיים.
לעומתם ,אירועים שאינם שופכים אור על נסיבות שהיו קיימות עוד בתקופת הדיווח אלא מעידים על נסיבות שהיו קיימות
לאחר תקופת הדיווח  -לא יחייבו תיאום של הדוחות הכספיים.
פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
טענה  - Iירידת המחירים נבעה מכניסת מתחרים חדשים .המתחרים נכנסו במהלך שנת  .2017לכן ,ירידת המחירים
מעידה על ירידת ערך המלאי עוד ב >>> 2017-נכון
טענה  - IIירידת ערך של מטבע לאחר תקופת הדיווח בדרך כלל אינה מעידה על כך שהנכסים וההתחייבויות הנקובים
או צמודים למטבע נפגמו עוד לתקופת הדיווח .מדובר באירוע ששייך ל >>> 2018-שגוי
טענה  - IIIהבונוס נגזר מהרווח השנתי של  2017ולכן קביעתו בתחילת  2018מעידה על זכאותו של המנכ"ל עוד
בשנת  2017ולכן יש להכיר בהפרשה ב >>> 2017-נכון
טענה  - IVהכרזה על דיבידנד לאחר תקופת הדיווח אינה מעידה על קיומה של התחייבות לתקופת הדיווח >>> שגוי
טענה  - Vחקיקה שהושלמה לאחר תקופת הדיווח אינה מעידה שהיא הייתה בתוקף עוד בתקופת הדיווח >>> שגוי
תשובה א'
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.

הבנת השאלה:
נושאים  IAS 16 -רכוש קבוע ו IAS 40-נדל"ן להשקעה.
נדרש  -שאלה תיאורטית.
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:
מדובר בחישובים רגילים של פחת תחת מודל העלות
ושיערוך תחת מודל שווי הוגן.
כמו כן ,ראו ציטוט מתקן  IAS 40בנוגע לחוסר
יכולת למדוד שווי הוגן באופן מהימן.

פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
-150.00
רכוש קבוע  -פחת מחסן
-401.25
רכוש קבוע  -פחת  5קומות
נדל"ן להשקעה  -שערוך  15קומות 1,125.00
750.00
הכנסות  -שכירות  15קומות
נדל"ן להשקעה  -שערוך קרקע
1,323.75
סך הכל

= 5000K * 1/25 * 9/12
= 53,500K * 5/20 * 1/25 * 9/12
= (55,000K - 53,500K) * 15/20
= 25K * 10 * 3
= מודל עלות  -לא ניתן לאמוד שווי הוגן

רכוש קבוע  -פחת מחסן
5000K * 1/25 = -200.00
רכוש קבוע  -פחת  5קומות
53,500K * 5/20 * 1/25 = -535.00
נדל"ן להשקעה  -שערוך  15קומות (55,000K - 53,500K) * 15/20 = 750.00
הכנסות  -שכירות  15קומות
25K * 10 * 12 = 3,000.00
500.00
קרקע
נדל"ן להשקעה  -שערוך
= 7,500K - 7,000
3,515.00
סך הכל
תשובה א'
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הבנת השאלה:
נושאים  -המסגרת המושגית לדיווח כספי.
נדרש  -שאלה תיאורטית.
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:

פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
טענה  - Iנכס והתחייבות של חברה בהליך פירוק עדיין מקיימים את ההגדרה שבמסגרת המושגית >>> שגוי
טענה  - IIההתחייבות המתוארת אינה עומדת בהגדרה של התחייבות על פי המסגרת המושגית >>> שגוי
טענה  - IIIתקני דיווח כספי גוברים על המסגרת המושגית >>> נכון
טענה  - IVהערכה מחדש של רכוש קבוע מוכרת הן בדוח רווח כולל אחר והן בדוח על השינויים בהון העצמי >>> שגוי
טענה  - Vהטענה הינה ציטוט מדויק מהמסגרת המושגית >>> נכון
תשובה ג'
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הבנת השאלה:
נושאים  IAS 7 -דוח על תזרימי מזומנים.
נדרש  -יתרת מזומנים ושווי מזומנים במאזן ובדוח תזרים ב.30.6.18-
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:

העיקרון המנחה כאן הוא שכל נכס שיש בו מרכיב של סיכון לא יכול להיחשב ל"שווי מזומנים".
בנוסף ,משיכות יתר לרוב יוכרו כהתחייבות במאזן (אלא אם ישנה בנפרד גם יתרת זכות באותו בנק,
קיימת זכות אכיפה משפטית לקיזוז והישות אכן מכוונת לסלק את משיכת היתר ויתרת הזכות בנטו).
כלומר ,אלא אם מתקיימים התנאים לקיזוז בין נכסים והתחייבויות פיננסיים (כהגדרתם בתקן )IAS 32
אין לקזז במאזן את משיכת היתר מיתרת המזומנים.
הקיזוז בדוח תזרים מבוסס על כלל שונה  -כאשר משיכת היתר נחשבת לחלק בלתי נפרד מניהול המזומנים
של הישות.
למעשה ,מכיוון שתקן  IAS 7קובע את ההגדרה של "שווי מזומנים" גם עבור דוח תזרים וגם עבור המאזן,
הרי שההבדל היחיד שיכול להיות בין הדוחות נובע מקיומה של משיכת יתר שאינה עומדת בתנאים לקיזוז.
פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
מזומנים
צ'קים לגביה
פיקדונות שקליים
פיקדונות במט"ח
מלוות קצרות מועד
הלוואות בנקאיות
יתרת מזומנים במאזן
משיכת יתר
יתרת מזומנים בדוח תזרים

= מזומנים תמיד נכללים
= בגבייה מלקוח תמיד יש חשיפה לסיכון
= עומדים בתנאי הגדרת שווי מזומנים
= הכל מלבד היתרה שמהווה ערבות לבנק
= לא נכלל כי זמן לפירעון הינו  4חודשים
= התחייבות אינה מהווה שווי מזומנים

102.50
585.00
500.00
1,187.50
 = -500.00נכלל בשווי מזומנים רק בדוח תזרים ולא במאזן
687.50

תשובה ב'
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הבנת השאלה:
נושאים  IAS 7 -דוח על תזרימי מזומנים ו IAS 16-רכוש קבוע.
נדרש  -תזרים שוטף ותזרים מהשקעה תחת מצב א ותחת מצב ב.
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:
מתוך תקן IAS 7

פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
מלאי 1.1.18
הפרשה לעלות מכר
קבלה מרכוש קבוע
מלאי 31.12.18
רכוש קבוע 1.1.18
רכישות
העברה למלאי
הוצאות פחת
רכוש קבוע 31.12.18

מתוך תקן :IAS 16

600
-250
175
525

= נתון
= נתון
= P.N.
= נתון

1,200
900
-175
-925
1,000

= נתון
= נתון
= חושב לעיל
= P.N.
= נתון

380
רווח נקי
925
הוסף :הוצאות פחת
250
הוסף :עלות מכר
-900
הפחת :רכישות רכבים
תזרים מפעילויות שוטפות 655
כלומר ,תחת מצב א' (אשר משתקף במעגלים שלעיל) ידווח תזרים של  655אש"ח.
תחת מצב ב' ידווח תזרים של  1,555אש"ח (ההבדל נובע מהשמטה של שורת רכישת הרכבים שהרי היא לא במזומן).
על פי סעיף  43לתקן  IAS 7יש לתת גילוי על רכישת הרכבים שטרם שולמה התמורה בעבורם.
= נתון
= חושב לעיל
= נתון
= נתון

תשובה ג'
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הבנת השאלה:
נושאים  IAS 7 -דוח על תזרימי מזומנים.
נדרש  -תזרים מפעילויות שוטפות ב.2018-
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:

פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
שיחזור יתרת לקוחות לתחילת השנה  -הצבת כל הנתונים בנוסחא הנתונה ובידוד הנעלם:
𝑋 = 124,967

רווח נקי
גידול בלקוחות
שינוי במלאי
מיון רווח הון והשפעת מס
מיון דיבידנד

200,000
-218,033
-9,750
-35,000

מסים
תזרים מזומנים מפעילויות שוטפות -62,783

⟹

𝑋 + 343,000
∗ 365
2
= 88
970,500

= נתון
= 343,000 - 124,967
= הרכישות במזומן ואין שינוי ביתרת המלאי
= )13,000 * (1 - 25%
= נתון
נתון שהמסים השוטפים והמסים בגין שנים קודמות
שולמו במזומן בשנת  2018ולכן אין צורך בתיאום

תשובה ג'
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הבנת השאלה:
נושאים  IAS 16 -רכוש קבוע ו IFRIC 1-שינויים בהתחייבויות קיימות בגין פירוק ושיקום ובהתחייבויות דומות.
נדרש  -יתרת קרן הון ב.31.12.18-
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:
IFRIC 1

IAS 16

דגשים:
 .1תמיד יש להתחיל ממעגל ההתחייבות ,לאחר מכן לגשת למעגל של הנכס ולבסוף למעגל של הקרן.
 .2חשוב להבחין בין התנועות השונות במעגלים .למשל ,הוצאות המימון הן תנועה נפרדת מהתנועה של עדכון
ההתחייבות .בדומה ,הוצאות הפחת הן תנועה נפרדת מהתנועה בגין שערוך לשווי הוגן.
 .3נקודה שנוטים לשכוח או ליישם בצורה שגויה היא אופן הפחתת הקרן לעודפים .ההפחתה היא בגין יתרת הפתיחה
של הקרן והיא התנועה הראשונה במעגל הקרן .לכן ,חשוב לדעת בדיוק על איזו יתרה נסגרה הקרן בשנה הקודמת
בכדי לחשב נכונה את הסכום שיש להפחית בשנה השוטפת.

2017

פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
מעגל ההתחייבות
התחייבויות 1.1.17
הוצאות מימון
יתרה רגע לפני עדכון
עדכון התחייבות IFRIC 1
התחייבות 31.12.17
הוצאות מימון
יתרה רגע לפני עדכון
עדכון התחייבות IFRIC 1
התחייבות 31.12.18
2018

59,528
1,786
61,313
7,664
68,978
2,069
71,047
-23,682
47,365

= 80,000 / 1.03^10
= P.N.
= 80,000 / 1.03^9
= P.N.
= 90,000 / 1.03^9
= P.N.
= 90,000 / 1.03^8
= P.N.
= 60,000 / 1.03^8

המשך בעמוד הבא..
כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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459,528
-35,953
423,575
51,425
475,000
-41,667
433,333
6,667
440,000

מעגל קרן ההון
קרן 1.1.17
שערוך
עדכון התחייבות IFRIC 1
קרן 31.12.17
הפחתה לעודפים
שערוך
עדכון התחייבות IFRIC 1
קרן 31.12.18

51,425
-7,664
43,761
-4,862
6,667
23,682
69,248

2017

מעגל הרכוש הקבוע
מכונה 1.1.17
פחת
יתרה רגע לפני שערוך
שערוך לשווי הוגן
מכונה 31.12.17
פחת
יתרה רגע לפני שערוך
שערוך לשווי הוגן
מכונה 31.12.18

= 400,000 + 59,528
= (459,528 - 400,000*25%) * 1/10
= P.N.
= נתון
= (475,000 - 400,000*25%) * 1/9

2018

= P.N.
= נתון

2017

= חושב לעיל
= חושב לעיל

2018

= 43,791 * 1/9
= חושב לעיל
= חושב לעיל

תשובה ד'
שימו לב כי בשל רמת המורכבות החשבונאית ,סיווגנו את דרגת הקושי של השאלה כ" -קשה".
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הבנת השאלה:
נושאים  IAS 16 -רכוש קבוע ו IFRIC 1-שינויים בהתחייבויות קיימות בגין פירוק ושיקום ובהתחייבויות דומות.
נדרש  -יתרת קרן הון ב.31.12.18-
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:
מתוך IFRIC 1

פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
מעגל ההתחייבות
התחייבויות 1.1.17
הוצאות מימון
יתרה רגע לפני עדכון
עדכון התחייבות IFRIC 1
התחייבות 31.12.17
הוצאות מימון
יתרה רגע לפני עדכון
עדכון התחייבות IFRIC 1
התחייבות 31.12.18
סך הוצאות המימון

59,528
1,786
61,313
7,664
68,978
2,069
71,047
-30,436
40,610

= 80,000 / 1.03^10
= P.N.
= 80,000 / 1.03^9
= P.N.
= 90,000 / 1.03^9
= P.N.
= 90,000 / 1.03^8
= P.N.
= 60,000 / 1.05^8

3,855

= 1,786 + 2,069

המשך בעמוד הבא..
כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
הוכן ע"י רו"ח יוליה לוי ועידן מרגלית

מתוך מבחן סתיו  2018שנערך ב 26-בדצמבר2018 ,

מעגל הרכוש הקבוע
מכונה 1.1.17
פחת
יתרה רגע לפני עדכון
עדכון התחייבות IFRIC 1
מכונה 31.12.17
פחת
יתרה רגע לפני עדכון
עדכון התחייבות IFRIC 1
מכונה 31.12.18

459,528
-35,953
423,575
7,664
431,239
-36,804
394,435
-30,436
363,998

= 400,000 + 59,528
= (459,528 - 400,000*25%) * 1/10
= חושב לעיל
= (431,239 - 400,000*25%) * 1/9
= חושב לעיל

תשובה ד'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
הוכן ע"י רו"ח יוליה לוי ועידן מרגלית

מתוך מבחן סתיו  2018שנערך ב 26-בדצמבר2018 ,

פתרון לשאלה 23

.

הבנת השאלה:
נושאים  IAS 37 -הפרשות ,התחייבויות תלויות ונכסים תלויים.
נדרש  -הוצאות הפרשה ,והשפעת החכירות ב 2018-וב.2019-
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:

פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
מכיוון שישנה אופציית יציאה מהחוזה ,יש ליצור הפרשה על פי החלופה הזולה יותר.
נכון ל 31.12.18-ניתן להישאר עם החוזה לאורך יתרת  6השנים הנותרו או להישאר שנה ולשלם קנס.
הפרשה 1.1.18
1,080,000
תנועה בהפרשה
= P.N.
1,080,000
הפרשה 31.12.18
= } )min{ (15K*12*6) , (15K*12*1 + 1000K
-180,000
תנועה בהפרשה
= P.N.
900,000
הפרשה 31.12.18
= } )min{ (15K*12*5) , (1000K
הסיבה שהחישוב מבוסס על דמי שכירות של  15Kהם מכיוון שהחוזה מחייב את החברה לשלם  55Kבחודש אולם החברה
חתמה על חכירת משנה אשר מניבה לה  40Kבחודש .לכן ,העלות נטו הקטנה ביותר היא  15Kבלבד.
מעבר להפרשה יש לחשב את השפעת החכירות השונות על הדוחות הכספיים של החברה.
660,000
הוצאות חכירת מבנה בת"א
= 55K*12
הכנסות חכירת משנה מבנה בת"א 480,000
= 40K*12
תשובה ג'
כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
הוכן ע"י רו"ח יוליה לוי ועידן מרגלית

מתוך מבחן סתיו  2018שנערך ב 26-בדצמבר2018 ,

פתרון לשאלה 24

.

הבנת השאלה:
נושאים  - IFRS 5 -נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו.
נדרש  -ערך היחידה בספרים ב 31.12.18-והוצאות הפחת ב.2018-
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:

פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
יחידה מניבה מזומנים ב - 31.8.2018-רגע לפני ירידת ערך
590,000
מיטות
= }min{600,500 , 590,000
888,889
מכונה
= 1,000,000 * (6-8/12)/6
238,333
מותג
= 275,000 * (5-8/12)/5
80,000
מוניטין
1,797,222
סך הכל
כלומר ,ישנה ירידת ערך של  47,222ש"ח  -כולה תיוחס למוניטין.
שימו לב שהמועד לסיווג כמוחזק למכירה הוא  31.8מכיוון שבמועד הזה הוסרה המגבלה הרגולטורית לביצוע המכירה.
המשך בעמוד הבא..
כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
הוכן ע"י רו"ח יוליה לוי ועידן מרגלית

מתוך מבחן סתיו  2018שנערך ב 26-בדצמבר2018 ,

יחידה מניבה מזומנים ב - 31.12.2018-אילו לא היינו נכנסים לIFRS 5 -
577,250
מיטות
= }min{600,500 , 577,250
833,333
מכונה
= 1,000,000 * 5/6
220,000
מותג
= 275,000 * 4/5
32,778
מוניטין
= 80,000 - 47,222
1,663,361
סך הכל
מכיוון שהסכום בר-ההשבה גבוה יותר ( 1,711,800ש"ח) הרי שערך היחידה כעת ייקבע על  1,663,361ש"ח.
שימו לב! אין צורך לחשב את קבוצת המימוש בהתאם לכללי  IFRS 5בתאריך ביניים כלשהו בין מועד הסיווג לראשונה
כמוחזק למכירה לבין המועד בו הקבוצה יוצאת מתחולת התקן .זה מיותר וחבל לבזבז על זה את הזמן.
הוצאות הפחת הן:
מכונה
מותג
סך הכל

166,667
55,000
221,667

= 1,000,000 * 1/6
= 275,000 * 1/5

תשובה א'  /ה'
ישנה בעיה עם השאלה .על פי מילות תקן ( IFRS 5סעיף  )22ייתכן מצב בו יוכר מחדש מוניטין אשר יוחס לקבוצת
מימוש אשר מהווה יחידה מניבה מזומנים ,כתוצאה מעליית ערך שמוכרת במסגרת מדידה עוקבת.
בהתאם ,בנתוני השאלה ,נדרש היה להחזיר את ירידת ערך המוניטין ולהעמיד את קבוצת המימוש על  1,710,583ש"ח.
בעקבות ערעור שהוגש ,קיבלה המועצה גם את תשובה ה' לפיה אין אף תשובה נכונה.
סוגיית הטיפול במוניטין ביציאה מתחולת התקן הינה סוגיה במחלוקת .בוועדה לכללי חשבונאות בינלאומיים שדנה בעניין
זה הוצגו שתי הגישות לעניין החייאת או אי-החייאת המוניטין ביציאה מתחולת התקן ,ולא התקבלה החלטה כך שניתן
לומר כי שתי הגישות ניתנות ליישום.

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
הוכן ע"י רו"ח יוליה לוי ועידן מרגלית

מתוך מבחן סתיו  2018שנערך ב 26-בדצמבר2018 ,

פתרון לשאלה 25

.

הבנת השאלה:
נושאים  - IAS 36 -ירידת ערך נכסים.
נדרש  -בחירת ההיגד הנכון ביותר  -נדרשים חישובים ולכן זו לא שאלה תיאורטית טהורה.
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:

פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
תחילה ,יש להבחין כי מלאי אינו בתחולת התקן מאחר (הוחרג בסעיף  2מאחר והוא נכס שוטף).
על פי כללי הקצאת ירידת ערך ליחידה מניבה מזומנים ,יש להקצות ירידת ערך תחילה למוניטין בלבד ורק אז להקצות
את יתרת ירידת ערך לנכסי היחידה האחרים .כלומר ,אם מוחסת ירידת ערך למכונה ולמבנה ,בהכרח כבר נמחקה
כלל יתרת המוניטין.
המשך בעמוד הבא..
כעת נשאלת השאלה  -האם שאר יתרת ירידת הערך (לאחר מחיקת המוניטין) יוחסה לכל אחד משלושת הנכסים באופן
כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
הוכן ע"י רו"ח יוליה לוי ועידן מרגלית

מתוך מבחן סתיו  2018שנערך ב 26-בדצמבר2018 ,

יחסי .אם כן  -הרי שלא קיים לאחר (או יותר) מהנכסים שווי הוגן ספציפי שמונע מירידת הערך מלהיות מיוחסת אליו
באופן מלא.
אילו לא היה לאף אחד מהנכסים שלעיל שווי הוגן ספציפי ,היינו מצפים לראות שירידת הערך שיוחסה למכונה תהיה
פי  180/120מירידת הערך שיוחסה למבנה (כלומר פי  .)1.5מכיוון שהיחס ( 50/15יחס ירידת הערך בין המכונה למבנה)
אינו ( 1.5אלא גדול יותר) הרי שהסכום שיוחס למכונה גבוה יותר ממה שנדרש היה לייחס על פי היחסים הפנימיים בין
הנכסים הללו .הסיבה לכך נובעת מהכלל שנקבע בסעיף  - 105לא ניתן להקטין את הערך בספרים של נכס מתחת לשוויו
ההוגן בניכוי עלויות למכירה ,או מתחת לשווי השימוש שלו או מתחת ל.0-
לכן ,ניתן להסיק מכך שלמבנה קיים שווי הוגן או שווי שימוש שמגביל את היכולת להקצות לו ירידת ערך.
לא ניתן לדעת מי מבין שניהם ניתן לקביעה  -שווי השימוש בניכוי עלויות למכירה או שווי השימוש .כל שניתן לדעת הוא
שלא ניתן היה לייחס ירידת ערך באופן יחסי בין הנכסים מכיוון שהמבנה הגיע לאחר משניהם ולכן המגבלה הופעלה.

היגד  - Iסך ירידות הערך הידועות מסתכמות ל 105,000-ש"ח (מוניטין  +מכונה  +מבנה) .בנוסף ,אין נתונים אודות
שווי השימוש של המשאיות.ייתכן מצב בו שווי השימוש של המשאיות זניח או שלא ניתן לקבוע אותו .במידה ואכן לא
ניתן לקבוע את שווי השימוש של המשאיות ,הרי שיש לייחס להן ירידת ערך (לאחר המוניטין והמבנה) .לכן ,לא ניתן
לקבוע כי ירידת הערך הינה בהכרח ( ₪ 105,000עשויה להיות ירידת ערך גדולה יותר) >>> שגוי
היגד  - IIכפי שהוסבר לעיל ,ירידת הערך שיוחסה למבנה נמוכה מהירידה היחסית שהיה נדרש ליחס לו בהתאם לערכים
בספרים של המכונה והמבנה .לפיכך ,הגענו למסקנה כי המבנה הגיע לאחת מהמגבלות המנויות בסעיף  .105אולם ,לא ניתן
לדעת לאיזו מבין המגבלות הגיע המבנה .המבנה לא ירד מתחת ל 0-כמובן אך לא ניתן לדעת האם המגבלה היא (105א)
או (105ב)  -כלומר האם המגבלה היא השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה או שווי השימוש .יחד עם זאת ,עושה רושם
שמועצת רואי חשבון בחרה היגד זה כנכון >>> .נכון ע"פ מועצת רואי חשבון
היגד  - IIIההיגד שגוי מאחר וכניסה לתחולת תקן  IFRS 5גוררת הקפאה של הפחתת נכסים .ההפחתה עלולה להתרחש
במידה והחברה תשוב בה (חרטה) מתוכנית המכירה ,אולם אין נתונים על כך ולכן לא נניח זאת >>> שגוי
היגד  - IVכניסה לתקן  IFRS 5נעשה בשני שלבים .בשלב ראשון בוחנים ירידת ערך בהתאם לתקן ( IAS 36כפי שמובא
בנתוני השאלה) ובשלב שני בוחנים ירידת ערך נוספת בהתאם לתקן ( IFRS 5לשלב זה טרם הגענו בנתוני השאלה) .לכן,
יכול בהחלט כי הסכום בר-ההשבה של המפעל (הגבוה מבין שווי שימוש ושווי הוגן בניכוי עלויות למכירה) נקבע בהתאם
לשווי השימוש בניגוי עלויות למכירה .במקרה כזה ,לא תימדד ירידת ערך נוספת על פי  >>> IFRS 5נכון
תשובה א'  -על פי מועצת רואי חשבון
שימו לב כי היגד  IIאינו מדויק בהתאם לסעיף  105לתקן  IFRS 5ולכן ניתן לערער ולפסול את השאלה לחלוטין שהרי
אין תשובה אחרת לפיה רק היגד  IVנכון.
בהתאם ,קיבלה מועצת רואי חשבון את כל התשובות.

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
הוכן ע"י רו"ח יוליה לוי ועידן מרגלית
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פתרון לשאלה 26

.

הבנת השאלה:
נושאים  IFRS 9 -מכשירים פיננסיים.
נדרש  -שאלה תיאורטית.
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:

המשך בעמוד הבא..
פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
הוכן ע"י רו"ח יוליה לוי ועידן מרגלית

מתוך מבחן סתיו  2018שנערך ב 26-בדצמבר2018 ,

איגרת החוב תסווג לקבוצת עלות מופחתת שהרי המודל העסקי הוא החזקה לשם גביית תזרימי מזומנים בלבד.
היגד  1שגוי -חלה הרעה משמעותית ביחס למועד הרכישה .בהתאם ,לא ניתן להפריש בשל הפסדים החזויים בשנה הקרובה
בלבד ,כפי שיש לעשות עם מכשירים שלא חלה בהם הרעה משמעותית ,אלא יש להפריש בשל הפסדים החזויים לאורך כל
חיי המכשיר.
היגד  2נכון  -חלה הרעה משמעותית ולכן גם אם אין פיגור של יותר מ 30-יום ,הישות אינה יכולה להימנע מהפרשה
לאורך כל חיי המכשיר .ההנחה הניתנת להפרכה היא במצב של פיגור של יותר מ 30-יום (ואז ניתן לנסות להוכיח אחרת).
החלק השגוי בטענה הוא החל מהמילה "אלא" ואילך.
היגד  3נכון  -אכן ,גם כאשר המכשיר טרם נכנס לפיגור של למעלה מ 30-יום בהחזר החוזי ,כאשר ברור כי חלה עלייה
משמעותית בסיכון האשראי יש להכיר בהפרשה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר .ההפרשה תוכר גם אם
המכשיר טרם נכנס לפיגור (לרוב מוכרת הפרשה בשל הרעה משמעותית עוד לפני שחל פיגור) ולכן התשלום במועד
ב 31.12.18-אינו משנה את הצורך להכיר בהפרשה.
תשובה ד'

כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
הוכן ע"י רו"ח יוליה לוי ועידן מרגלית
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.

הבנת השאלה:
נושאים  -נוסח משולב של גילוי דעת  69בדבר מוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"רים).
נדרש  -בחירת ההיגד הנכון ביותר  -נדרשים חישובים ולכן זו לא שאלה תיאורטית טהורה.
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:

פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
בדומה לטיפול בהתחייבות לשיקום אתר ( ,)IFRIC 1גם בהתחייבות לאנונה יש להתחיל מההתחייבות.
כלומר ,בשלב הראשון סוגרים את מעגל ההתחייבות לתקופה הרלוונטית ואז ניתן להתקדם.
התחייבות 1.4.18
הוצאות מימון
תשלום מזומן
הפרשה 1.12.18

446,419
9,982
-80,000
376,401

= P.N.
= 10,000 * 8

N = 48 <<< 4*12
I% = 0.3
PV = - 446,419 <<< SOLVE
PMT = 10,000
FV = 0
N = 40 <<< 4*12 - 8
I% = 0.3
PV = - 376,401 <<< SOLVE
PMT = 10,000
FV = 0

המסך בעמוד הבא..
כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
הוכן ע"י רו"ח יוליה לוי ועידן מרגלית

מתוך מבחן סתיו  2018שנערך ב 26-בדצמבר2018 ,

כעת ,לאחר שחישבנו את מעגל ההפרשה לתקופה הרלוונטית (ממועד התרומה ועד למועד הפטירה) נחשב את סך ההכנסות
שהוכרו ב 2018-בעמותה:
800,000
תרומה מסעיף  - 1ללא מגבלה
רק הסכום שמיועד לפעילות שוטפת.
500,000
תרומה מסעיף  - 2ללא מגבלה
הסכום שמיועד לקרקע מוכר במסגרת נ"נ לרכוש קבוע.
= 500,000 - 446,419
53,581
תרומה מסעיף  - 3אנונה
תרומה מסעיף  - 3ביטול התחייבות  = 376,401יתרת ההתחייבות במועד הפטירה
= לא מוכר כי לא עומד בתנאי המומחיות
תרומה מסעיף  - 4התנדבות
1,729,982
סך הכל
תשובה ב'
בשאלה זו ישנה סוגיה באשר להאם צ'ק דחוי שמועד פרעונו לאחר תאריך המאזן נחשב לתקבול מובטח המקיים את התנאים
בסעיף  35לנוסח המשולב של גילוי הדעת .הסוגיה אינה מקבלת מענה בגילוי הדעת ומועצת רואי חשבון מכירה בעובדה כי
הנושא יכול להתפרש בשני אופנים .אולם ,מאחר ואין תשובה שמתאימה למצב בו לא לוקחים את הצ'ק הדחוי בחשבון ,נקבע
על ידי מועצת רואי חשבון כי תתקבל רק התשובה המתאימה לאחת מהפרשנויות האפשריות (מאחר וכל האחרות שגויות).
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פתרון לשאלה 28

.

הבנת השאלה:
נושאים  -נוסח משולב של גילוי דעת  69בדבר מוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"רים).
נדרש  -בחירת ההיגד הנכון ביותר  -נדרשים חישובים ולכן זו לא שאלה תיאורטית טהורה.
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:
ראה/י ציטוטים בפיתרון לשאלה  27לעיל.
פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
תחילה נטפל בהתחייבות.
התחייבות 1.4.18
הוצאות מימון
תשלום מזומן
הפרשה 1.12.18

446,419
11,111
-90,000
367,530

= P.N.
= 10,000 * 9

N = 48 <<< 4*12
I% = 0.3
PV = - 446,419 <<< SOLVE
PMT = 10,000
FV = 0
N = 39 <<< 4*12 - 9
I% = 0.3
PV = - 367,530 <<< SOLVE
PMT = 10,000
FV = 0

כעת ,לאחר שחישבנו את מעגל ההפרשה לתקופה הרלוונטית (ממועד התרומה ועד לסוף השנה) נחשב את סך ההשפעה
על הנ"נ ללא הגבלה שלא יועדו ששימשו לפעילויות ל:31.12.18-
= אין יתרת פתיחה מכיוון שהעמותה הוקמה ב1.1.18-
יתרת פתיחה 1.1.18
800,000
תרומה מסעיף 1
תרומה מסעיף  - 2לפעילות שוטפת 500,000
 = 125,000העברה מנ"נ בהגבלה
תרומה מסעיף  - 2לסטיקרים
 = -125,000תשלום על סטיקרים
הוצאות סטיקרים מסעיף 2
= 500,000 - 446,419
53,581
תרומה מסעיף 3
-11,111
= חושב במעגל שלעיל
הוצאות מימון מסעיף 3
1,342,470
סך הכל
תשובה ג'
בעקבות ערעור שהוגש ,התקבלה גם תשובה ה' על פיה אין תשובה נכונה.
ראה הסבר בפיתרון לשאלה  - 27האם להתחשב בצ'ק הדחוי כתקבול מובטח.
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הבנת השאלה:
נושאים  IFRS 9 -מכשירים פיננסיים.
נדרש  -שאלה תיאורטית.
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:

פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
מכיוון שהלוואה א' מוחזקת בתיק השקעות במסגרתו השקעות נמכרות על בסיס קבוע במטרה להפיק רווחים מעליית
ערך ,הרי שהמודל העסקי אינו מתאים לקבוצת עלות מופחתת והן לא לקבוצת ש"ה דרך רווח כולל אחר.
כלומר ,הלוואה א' תסווג לקבוצת ש"ה דרך רווח והפסד.
מכיוון שהלוואה ב' מוחזקת בתיק השקעות במסגרתו ההשקעות בנכסים פיננסיים מוחזקים עד למועד הפדיון שלהם
למעט בתרחיש מצוקה ,הרי שהמודל העסקי תואם את קבוצת עלות מופחתת.
כלומר ,הלוואה ב' תסווג לקבוצת עלות מופחתת.
תשובה ב'
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הבנת השאלה:
נושאים  IFRS 9 -מכשירים פיננסיים.
נדרש  -שאלה תיאורטית.
קריאת השאלה  -תוך כדי הקריאה ממרקרים את כל המספרים ,התאריכים ומילות המפתח (עוזר להתרכז).
ידע תיאורטי מוקדם שנדרש לפתרון השאלה:

לציטוטים בנוגע לסיווג נכסים פיננסים ראה/י פיתרון לשאלה  29לעיל.
פיתרון בדרך הקצרה ביותר:
איגרות החוב יסווגו לקבוצת שווי הוגן דרך רווח כולל אחר וההלוואה תסווג לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד.
ניתן לשנות סיווג בהתאם לסעיף  4.4.1לתקן  ,מהקבוצות הנ"ל לקבוצת עלות מופחתת ,בהינתן שינוי במודל העסקי.
שינויים במודל העסקי הינם נדירים אמנם אך נתון כי מדובר בשינוי בשל אירוע משמעותי ולכן הדבר מתקבל על הדעת.
שינוי מש"ה דרך רווח כולל אחר לעלות מופחתת גורר מיון של קרן הון כנגד עלות הנכס .כלומר ,מבוצעת פקודת יומן
מאזנית לאיפוס הקרן כשהחשבון הנגדי הוא עלות הנכס .כתוצאה ,הנכס מועמד על עלותו המופחתת אילו הוא מעולם לא
היה נכנס לקבוצת ש"ה דרך רווח כולל אחר (כאילו הוא סווג לראשונה לקבוצת עלות מופחתת) .יודגש כי לא מדובר
בתיקון טעות ולכן אין צורך בהתאמה של מספרי השוואה.
לשינוי זה יש השפעה בדוח רווח כולל אחר אך אין כל השפעה בדוח רווח והפסד.
היגד  Iנכון  -יבוצע שינוי סיווג ותהיה השפעה כמתואר בהיגד.
היגד  IVשגוי  -אמנם נכון לומר כי שני הנכסים ישנו את סיווגם אולם תהיה השפעה ברווח כולל אחר (איפוס הקרן).
שינוי מש"ה דרך רווח והפסד לעלות מופחתת אינו כולל כל השפעה .המדידה מכאן ואילך משתנה למדידה שמאפיינת
את קבוצת עלות מופחתת .השווי ההוגן של הנכס במועד שינוי הסיווג הופך להיות העלות של הנכס בקבוצת עלות מופחתת.
למועד זה תחושב ריבית אפקטיבית חדשה והנכס יופחת בשיטת הריבית האפקטיבית ממועד שינוי הסיווג.
במועד שינוי הסיווג אין השפעה בדוח רווח והפסד אולם מרגע זה ואילך המדידה ברווח והפסד תבוצע שלא בדרך של
שערוכים לשווי הוגן אלא בצבירת הכנסות ריבית בשיטת הריבית.
היגד  IIנכון  -יבוצע שינוי סיווג .לשינוי עצמו אין השפעה (מיון מאזני) אך המדידה מכאן ואילך היא בשווי הוגן
ולא בעלות מופחתת כך שביתר השנה תהיה השפעה בדוח רווח והפסד.
היגד  IIIשגוי  -גם ההלוואה תשנה את סיווגה.
תשובה ד'.
כל הזכויות שמורות לאקדמיה לפיננסים מבית BDO
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