
 תרגום הפרשישאלה אמריקאית בנושא  פתרון

 תירשם באמיליו בחברה"ט, ליש, אמילי ורייצ'ל הינו החברהכי מטבע ההצגה של  בהנחה - 'ג טענה :תשובה

 .בגין פעילות חוץ בדוחותיהן המאוחדים זהה תרגום הפרשי קרן

, קובע"( IAS 21"השפעות השינויים בשערי חליפים של מטבע חוץ" )להלן: " – 21חשבונאות בינלאומי  תקן

ומטבע ההצגה שונה ממטבע הפעילות של הישות, הישות מתרגמת את תוצאותיה ואת המצב  במידה כי

מציין, כי האמור לעיל מיושם גם כאשר  IAS 21.44כמו כן, (. IAS 21.38הכספי שלה למטבע ההצגה )

התוצאות והמצב הכספי של פעילות חוץ מתורגמים למטבע הצגה, כך שניתן יהיה לכלול את פעילות החוץ 

כל הפרשי השער הנוצרים יוכרו ברווח בדוחותיה הכספיים של הישות המדווחת בדרך של איחוד. נציין, כי 

 כולל אחר.

 'לרייצ אמילי החברה 'א טענה

 ארה"ב דולר ליש"ט ארה"ב דולר פעילות מטבע

 ארה"ב דולר ארה"ב דולר ארה"ב דולר הצגה מטבע

יה בהתייחס לדוחות תרגום הפרשיהון  קרן בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה תיווצר -החברה 

לא  כמו כן,ההצגה של החברה.  ממטבעשונה אשר  "טליששכן מטבע פעילותה  ,בלבד אמילישל  הכספיים

זהה  הפעילות מטבע, היות וחברהבתיווצר קרן הון הפרשי תרגום בהתייחס לדוחות הכספיים של רייצ'ל 

  החברה.של  הצגההלמטבע 

לדוחותיה  ווצר קרן הון הפרשי תרגום בהתייחסתי לאהכספיים המאוחדים של אמילי  בדוחות – אמילי

 'ל.רייצ של הפעילות עלמטב זהה של אמילישכן מטבע ההצגה  ,'לרייצהכספיים של 

 הטענה לא נכונה. – זהה אינה ואמילי החברההתרגום של  הפרשי הוןקרן  ,לכן

 רייצ'ל אמילי החברה טענה ב'

 ארה"ב דולר ליש"ט ארה"ב דולר מטבע פעילות

 אירו אירו אירו מטבע הצגה

אשר  הפרשי התרגום הון קרן , ולכןרואיל ארה"ב מדולר'ל רייצ של פעילותה את יתרגמו ואמילי החברה

 . בין החברות זהה ארייצ'ל תה בהתייחס לדוחותיה הכספיים של תיוחס לזשמ"ש

 .לזשמ"שהיא הקרן היחידה שתיוחס  ההון בגין תרגום פעילות רייצ'ל קרן

 .נכונה אינה הטענה -זהה  א"ש בשתי החברות תהלזשמהפרשי התרגום אשר תיוחס  קרן, לכן

 רייצ'ל אמילי החברה טענה ג'

 ארה"ב דולר ליש"ט ארה"ב דולר מטבע פעילות

 ליש"ט ליש"ט ליש"ט מטבע הצגה

בהתייחס  מפעילות חוץ תרגום הפרשיהון  קרן יווצרתבדוחות הכספיים המאוחדים של החברה   -החברה 

 החברה  כן כמו. החברה של ההצגה ממטבע שונה ולכן  ארה"ב דולר הינו פעילותה מטבע שכן ,בלבד'ל רייצל

 .החברה של הצגהה למטבע זהה שלה הפעילות מטבע שכן ,אמילי על תרגום הפרשי תצור לא

 ההצגה מטבע שכן ,'לרייצל בהתייחס תרגום הפרשי קרן הון הכספיים של אמילי תיווצר בדוחות -  אמילי

 'ל.רייצ של הפעילות ממטבע שונה שלה

 .נכונה הטענה לפיכך,. זהה ואמילי חברה של התרגום הפרשי קרן, כן על

 .ראה טענה ב' לעיל :ד טענה


