
 

 המסגרת המושגיתשאלה אמריקאית בנושא פתרון 

 בלבד. 4היגד  תשובה:

הטיפול החשבונאי בהשקעה באופציות היא כנגזר פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן דרך רווח והפסד : 1 היגד

 . "(IAS 39הכרה ומדידה" )להלן: "ים: סיננמכשירים פי"  – 39בינלאומי חשבונאות  תקןלפי 

 חזויות ממנו אשר עבר מאירועי כתוצאה הישות ידי על הנשלט משאב הוא קובעת, כי נכסהמסגרת המושגית 

. היות והאופציות הינן עמוק מחוץ לכסף, נאמר כי לא צפויות הטבות עתידיות כלכליות הטבות לישות לזרום

ו של תקן . עם זאת, בשל עליונותכלכליות שיזרמו אל הישות מהנכס, ולכן אין להכיר בו בדוחות הכספיים

 הטענה אינה נכונה. ,לפיכך. IAS 39ספציפי על המסגרת המושגית, הטיפול החשבונאי יהיה לפי 

 שהוא, המדווחת הישות לגבי כספי מידע לספק היא הכספי הדיווח מטרתלפי המסגרת המושגית,  :2 היגד

 הספקת לגבי החלטות בקבלת אחרים אשראי ולנותני למלווים, ופוטנציאליים קיימים למשקיעים שימושי

 כספי במידע גם מעוניינת המדווחת הישות של ההנהלה כי המושגית המסגרת קובעת עוד. לישות משאבים

 וביכולתה מאחר כלליות למטרות כספיים דיווחים על להסתמך צריכה אינה הנהלה, אולם. הישות לגבי

הדוחות הכספיים היא לספק לפיכך, ניתן לומר כי מטרת  .פנימי באופן צריכה שהיא הכספי המידע את להשיג

ההנהלה לצורך העניין הינה משתמש פוטנציאלי נוסף, קרי משתמש משני, מידע שימושי למשקיעים בחברה. 

 .נכונה אינה הטענהולכן 

כמכשיר  הואfixed for fixed -את הגדרת ה שאינו מקייםכתב אופציה הטיפול החשבונאי ב :3 היגד

 ."(IAS 32" )להלן: "צגהה :סייםננ"מכשירים פי – 32בינלאומי חשבונאות  תקןתי לפי התחייבו

 סילוקה אשר, עבר מאירועי הנובעת הישות של בהווה מחויבות היא המסגרת המושגית קובעת, כי התחייבות

במקרה בו האופציה תסולק  .כלכליות הטבות המגלמים, משאבים של מהישות שלילי לתזרים לגרום חזוי

במניות, לא ניתן לומר כי קיים צפי ליציאת תזרים שלילי. עם זאת, בשל עליונותו של תקן ספציפי על המסגרת 

, וההתחייבות תוכר בדוח על המצב הכספי של החברה. אי IAS 32המושגית, הטיפול החשבונאי יהיה לפי 

 .נכונה אינה הטענהלכך, 

ת מגדירה בפרק מאפיינים איכותיים של מידע כספי שימושי, שני מאפיינים המסגרת המושגי :4 היגד

 כדי נאמנה מוצג והן רלוונטי הן להיות חייב מידעאיכותיים בסיסים: רלוונטיות ומצג נאמן. בהתאם לכך, 

 אינם רלוונטית תופעה של נאמן שאינו מצג והן רלוונטית שאינה תופעה של נאמן מצג הן .שימושי שיהיה

בנוסף, המסגרת המושגית מרחיבה את המאפיינים האיכותיים  .טובות החלטות לקבל למשתמשים מסייעים

 את שמרחיבים איכותיים מאפיינים הם ומובנות נכון עיתוי, אימות יכולת, השוואה יכולתוקובעת כי 

 לסייע גם יכולים המורחבים האיכותיים המאפיינים. נאמנה ומוצג רלוונטי שהוא מידע של השימושיות

 ומוצגות רלוונטיות נחשבות שתיהן אם תופעה לתאר בכדי להשתמש יש אפשרויות שתי מבין באילו לקבוע

בהתאם לכך ניתן לומר כי עקרון הרלוונטיות גובר בחשיבותו על עקרון ההשוואתיות  .מידה באותה נאמנה

  .נכונה טענה. לפיכך, הבשל היותו מאפיין איכותי בסיסי

 


