
 (:נקודות 5)  Xמספר שאלה

 
)להלן:  ארה"בבמכוניות יוקרה של  בייצורהעוסקת , חברה בע"מ מוטורס רולסחברת , חתמה 2018בינואר  1ביום 

 ש"ח לכל מכונית 10,000במחיר של  ,רויס לשיוקרה מכוניות  50למכירת מים עם לקוחות, הסכמספר , על "(רולס"
  .)כל לקוח רכש מכונית אחת(

 
  הסעיפים הבאים:מן  אחד יםכולל הלקוחותהמכירה אל מול  מי, שבכל אחד מהם הסכחלופייםלפניך שני מצבי עולם 

מיום  חודשים 12 בחלוףת מן הלקוח והמכוניאת , לפי החלטתה, זכות לרכוש חזרה"לחברת רולס קיימת ה .1
  ."ש"ח למכונית 9,500 ההסכם בסכום של

חודשים  12 בחלוףתחויב לרכוש חזרה את המכוניות שמכרה במסגרת ההסכם רולס , הלקוחלפי החלטת " .2
  ."ש"ח למכונית 9,500מיום ההסכם בסכום של 

 
 הנחות:
 ש"ח.  9,000חודשים עומד על  12בעוד של כל מכונית יוקרה הצפוי שווי השוק  ▪
 .לשנה 5%עומדת על  , ככל שרלוונטי,ריבית להיווןה ▪

לכך שהיא תנצל את האופציה  4%קיימת הסתברות של רולס מדי תקופה, בהתאם לסטטיסטיקות שעורכת  ▪
בכל מקרה, יש  ., לפי העניין2תה לו בחלופה נ, או שהלקוח ינצל את האופציה שהוק1שהוקנתה לה בחלופה 

 להניח כי אין כל חשש שהסטטיסטיקה תשתנה באופן מהותי בעתיד.

 התשלום בגין העסקה מבוצע ביום החתימה על החוזה. ▪
 אספקת המכוניות מתבצעת ביום חתימת החוזה. ▪

  .פרט לאמור לעיל לא קיימות במסגרת החוזה מחויבויות ביצוע או רכיבים רלוונטיים נוספים ▪
 

 :נדרש
 

בהתאם להוראות בספרי חברת רולס  את הטיפול החשבונאי י/קבע ,בשאלה המוצגים ממצבי העולם אחדלכל ביחס 
IFRS 15 י את קביעתך(/הסבר) 2018בשנת  מכךהפסד שיושפעו כתוצאה  ואמהם הסעיפים בדוח רווח  י/ופרט. 

גם לטיפול במצב של אי מימוש האופציה ולמצב של מימוש  י/. במסגרת תשובתך, התייחסנדרש לצרף חישוביםלא 
  האופציה

 
 

 פתרון:

 אופציית רכש – 1מספר מצב עולם 

לקוח אינו משיג ה, אם לישות יש זכות לרכוש חזרה את הנכס, IFRS15-. ל66בהתאם לסעיף ב: הסבר כללי
ההטבות הנותרות שליטה על הנכס מאחר שהלקוח מוגבל ביכולתו לכוון את השימוש בנכס ולהשיג את כל 

 מהנכס. כתוצאה מכך, הישות תטפל בחוזה באחת מהאפשרויות הבאות:
 נמוךאם הישות יכולה או חייבת לרכוש חזרה את הנכס בסכום שהוא  IAS17-כחכירה בהתאם ל ▪

 ממחיר המכירה המקורי של הנכס, או

ת הנכס בסכום אם הישות יכולה או חייבת לרכוש חזרה א IFRS15-. ל68כהלוואה בהתאם לסעיף ב ▪
 ממחיר המכירה המקורי של הנכס שווה או גבוהשהוא 

הזמן של הכסף, כלומר בעת השוואת מחיר הרכישה  ך, יש לקחת בחשבון את ערIFRS15-. ל67בהתאם לסעיף ב
  חזרה למחיר המקורי של הנכס, יש להוון את מחיר הרכישה חזרה.

ק האם האופציה "כלכלית" או לא. מניחים בהכרח חשוב לציין, כי בשונה מאופציית מכר, לא נדרש לבדו
שהחברה תממש את האופציה ומתעלמים מהאפשרות שהחברה לא תממש )אלא אם כן האופציה היא 

לא רלוונטי לעניינו משום שהאופציה אינה עמוק עמוק מחוץ לכסף וכן אינה תלויה בהתרחשותם  – מלאכותית
 (.של גורמים שאין סיכוי שיקרו

 10,000ש"ח( נמוך מהמחיר המקורי של הנכס ) 9047=9,500/1.05הרכישה חזרה המהוון של הנכס ) : מחיריישום
דמי החכירה גובה . IAS17-להוראות התקן יש לטפל בחוזה כחכירה בהתאם לש"ח למכונית( ועל כן בהתאם 

. המשמעות היא PV[pv=500,000;fv=475,000;pmt=?;r=5%;n=1]>>pmt=50,000 -שיוכרו בתקופה 
 475,000ש"ח בתחילת השנה ולהחזיר  500,000בסוף השנה מאשר לקבל  50,000שהחברה אדישה בין לקבל 

 בש"ח בסוף השנה. 
 מהעסקה: הסעיפים בדוח רווח והפסד שיושפעו



  (או הכנסות )הכנסות אחרות הכנסות מחכירת מכוניות ▪

 לפני הספקת השירות  הוצאות מימון תיאורטיות מכיוון שדמי החכירה התקבלו ▪

 הוצאות פחת )המכוניות מהוות רכוש קבוע( ▪
המכוניות חודשים, יש לגרוע את הערך בספרים של  12במידה והאופציה לא תמומש לאחר : אי מימוש האופציה

 . דמי החכירה מראש סעיף אל מול סעיף עלות המכר ולהכיר בהכנסה בגובה יתרת
 

  אופציית מכר – 2מספר  מצב עולם
, אם לישות יש מחויבות לרכוש חזרה את הנכס לבקשת הלקוח IFRS15-. ל70בהתאם לסעיף ב: הסבר כללי

המקורי של הנכס, הישות תביא בחשבון במועד ההתקשרות בחוזה אם ללקוח יש  ובמחיר שהוא נמוך ממחיר
 תמריץ כלכלי משמעותי לממש זכות זו. 

וי לעלות באופן משמעותי על שווי השוק של הנכס זה עשוי . מצוין כי אם מחיר הרכישה חזרה חז71בסעיף ב
 להצביע על כך שללקוח יש תמריץ כלכלי משמעותי לממש את אופציית המכר. 

., בעת השוואת מחיר הרכישה חזרה למחיר המכירה, ישות תביא בחשבון את ערך הזמן של 75בהתאם לסעיף ב
 הכסף. 

את  בנוסף גם מובן שכדי לקבוע את הטיפול החשבונאי יש לבחוןדהיינו, אופציית מכר שונה מאופציית רכש ב
של הנכס במועד מימוש  לשווי השוק החזוימידת ה"כלכליות" של האופציה ע"י השוואה בין מחיר המכירה 

 האופציה.
 10,000ש"ח( נמוך מהמחיר המקורי של הנכס ) 9047=9,500/1.05מחיר הרכישה חזרה המהוון של הנכס ): יישום
למכונית( ועל כן בהתאם להוראות התקן יש לבחון האם במועד ההתקשרות יש לחברת רויס תמריץ כלכלי ש"ח 

אינו מצביע על כדאיות כלכלית משמעותית ( 9,000הצפוי ) משמעותי לממש את אופציית המכר. שווי השוק
)ולכן  זכות החזרה לתקן, יש לטפל בהסכם כמכירה של מוצר עם 72על כן, בהתאם לסעיף בלמימוש האופציה. 

 חש" 480,000=10,000*0.96*50 הינה בגובהההכנסה שתוכר . יש לקחת בחשבון את שיעור ההחזרות בחברה(
בגין החלק שהחברה לא הכירה בגינו בהכנסה יש ליצור . (לא נדרש לבצע חישוב כמותי) במועד העסקה

 וכן להכיר בנכס החזרות. התחייבות להחזר בהתאם לסטטיסטיקה
 פים בדוח רווח והפסד שיושפעו מהעסקה:הסעי
 הכנסות  ▪
 עלות המכר ▪

חודשים, ניתן להכיר בהכנסה שטרם הוכרה בגובה  12: במידה והאופציה לא תמומש לאחר אי מימוש האופציה
 . , לצד גריעת נכס ההחזרותההתחייבות להחזר

 
 


