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 :נוספות הוראות

 פיננסי.  מחשבון  למעט  עזר בחומר להשתמש אין •

 העמודים  קצרות וענייניות. בכל מקרה אין לעבור את מגבלתיש לענות תשובות   •

 שאלה.  בכל המופיעה לפתרון

נק' בונוס הפזורות בכל השאלות. עם זאת, הציון   10יש לשים לב כי נכללות   •

 . 100המקסימלי הינו 

 

 

 !!בהצלחה 

 



 
 

האפשריים. פתרונות הפתרון מציג את הסוגיות העיקריות בהן ניתן לדון ואינו כולל את כל הפתרונות 

  אחרים שהצביעו על הבנת הסוגיות החשבונאיות קיבלו ניקוד בהתאם לניתוח החשבונאי שהוצג.
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תפעול  ו  "( היא חברה ציבורית אשר עוסקת בהחזקה, ניהול החברהחברת פרטל החזקות בע"מ )להלן: "

על ידי מר פרטל, שמכהן גם כיו"ר    56%החברה מוחזקת בשיעור של    בישראל ובאירופה.בתי מלון  של  

 וכמנכ"ל החברה. 

ארד  ימיל  2-על מנת לתמוך בפעילותה התפעולית, גייסה החברה בבורסה לניירות ערך אג"ח בהיקף של כ

  EBITDA  -ש"ח. בהתאם לשטר הנאמנות של האג"ח, אם יחס החוב הפיננסי נטו של החברה אל מול ה 

 "(, בעלי האג"ח יוכלו להעמיד את האג"ח לפירעון מיידי. הקובננט)להלן: " 8שלה יעלה על 

, לאור פרוץ משבר הקורונה אשר הוביל למגבלות שהוטלו על התנועה וההתכנסות  2020בתחילת שנת  

בישראל ובאירופה, השבתת כל תרבות הפנאי וכן הוצאת צווי סגירה למלונות בחלק ממדינות הפעילות  

 שלה.   EBITDA -של החברה, חלה ירידה מהותית מאוד בהכנסות החברה וכפועל יוצא גם ב

ה בלאור  הדרסטית  את    EBITDA- ירידה  תפר  שהיא  גבוהה  בסבירות  החברה  צפתה  החברה,  של 

 הקובננט. 

, הודיע מר פרטל לחברה כי  2019, לפני חתימה על הדוחות הכספיים השנתיים לשנת  2020במרץ    28-ב

  מיליון ש"ח לו הוא זכאי   5סך  הוא מוותר באופן בלתי חוזר על מענק בבכדי למנוע אי עמידה בקובננט  

שהינו זכאי    2020בגין שני הרבעונים הראשונים לשנת    מיליון ש"ח  2בסך  שכר  וכן על    2019גין שנת  ב

 . יתר חברי ההנהלה לא ביצעו ויתור מקביל.  להם על פי הסכם עמו

 

 

 :נדרש

הויתור של  בגין  2020ושנת  2019מהו לדעתך הטיפול החשבונאי בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 

 ? נמק/י תשובתך בהתאם לעקרונות המסגרת המושגית. מר פרטל

 

 :פתרון

. יש לדון  הויתור של מר פרטלנדרש דיון באשר לטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים של החברה בגין  

האם הויתור של מר פרטל הוא בכובעו כבעל שליטה או כנושא משרה בחברה ועל ההשלכה על הדוחות  

סווג  הכספיים של כל אחד מהסיווגים האלו. ככל והוויתור נובע מהיותו בעל השליטה בחברה אזי יש ל

את הויתור כהשקעת בעלים שתטופל במישור ההוני ומנגד ככל ומדובר בוויתור בכובעו כנושא משרה  

על פניו, ככל שהויתור לא לווה גם בויתורים מקבילים    אזי יש לטפל בוויתור כקיטון בהוצאות שכר.

לשים לב  יש  הרי שהדבר מעיד על פעולה בכובעו כבעל שליטה. בכל מקרה,    –מצד ההנהלה הבכירה  

 .2019שהוויתור על מענק לא מהווה אירוע מחייב התאמה לדוחות הכספיים לשנת  
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( הינה חברת נדל"ן מניב אשר מפעילה מרכזים מסחריים  "החברה"חברת נכסים מניבים בע"מ )להלן: 

מרות שהחברה נכנסה למשבר הקורונה במצב  ל   בבורסה בישראל.במרכז ומזרח אירופה והיא נסחרת  

המשבר גרם לחוסר וודאות ולשינוים בסביבה העסקית שלה וזאת לאור הטלת   , איתן מבחינה פיננסית

החברה   בה  במדינות  רבים  מסחריים  מרכזים  וסגירת  בעולם  וההתכנסות  התנועה  על  רבות  מגבלות 

 פועלת. 

מהרווח הנקי בכל שנה וזאת   20%לפיה היא מחלקת לבעלי מניותיה  לחברה מדיניות דיבידנד מוצהרת

עקב כך שהנהלת החברה מאמינה כי חלוקת דיבידנד מהווה איתות על רווחיותה של החברה ומשדרת  

 ציפיות לגבי העתיד.  

אף   שנת  על  סוף  של החברה לקראת  הפיננסית  הנהלת החברה התלבטה האם לחלק    2020איתנותה 

וזאת בהתחשב בכך שהיא מאמינה כי לאור חוסר הוודאות עליה    2020ווחי החברה לשנת  רדיבידנד בגין  

 לשמור יתרת מזומנים גדולה ככל הניתן על מנת לשמר את הנזילות שלה. 

 : 2021להלן אירועים אשר קרו בשנת 

מ  -01.01.2021בתאריך ה .1 בסך מאה  מניותיה  לבעלי  דיבידנד  על  ליון ש"ח אשר  יהכריזה החברה 

 .  01.04.2021- ישולם ב

 

על מנת להימנע ככל האפשר בפגיעה בנזילות שלה הכריזה החברה כי היא תאפשר לכל בעל מניות   .2

שיבחר בכך להמיר את הדיבידנד במניות החברה כך שבמקום לקבל מזומן החברה תנפיק לו מניות  

 מבעלי המניות יסכימו להצעה.  50%החברה העריכה כי   01.01.2021-בעלות שווי זהה. נכון ליום ה 

 

מבעלי המניות בחרו לקבל את מניות    60%חילקה החברה את הדיבידנד,    01.04.2021-בתאריך ה  .3

 החברה במקום מזומן. 

 הנחות ונתונים: 

 ש"ח בהתאמה. 10- ש"ח ו 12הוא  01.04.2021- וה 01.01.2021-₪ ע.נ( לימים ה 1מחיר מניית החברה )  -

 לחברה אין מניות באוצר לאף אחד מתאריכי החתך.  -

 

 :נדרש

  2021מהו לדעתך הטיפול החשבונאי בדוחותיה הכספיים של החברה ברבעון הראשון והשני של שנת  

הצג את פקודות היומן ונמק/י תשובתך בהתאם לעקרונות המסגרת   בגין כל אחד מהאירועים הנ"ל?

 ת. המושגי

 

 



 
 

 :פתרון

נדרש דיון באשר לסיווג הנאות של הדיבידנד שהוכרז בדוחותיה הכספיים של החברה תוך ניתוח האם  

המחויבות בגין הכרזת הדיבידנד תסווג כהתחייבות במלואה או לחלופין האם חלקה תסווג במישור  

יות  נמצאת אצל בעלי המנבשווי אקווילנטי ההוני. בשל העובדה שהבחירה האם לקבל מזומן או מניות 

 של החברה, המחויבות תסווג במלואה כהתחייבות.  

01.01.2021 

 התחייבות מלאה בסכום הדיבידנד )דיבידנד לשלם(  

                                           100Mעודפים                                               -ח'

 100M          )התחייבות(  דיבידנד לשלם –ז'    

01.04.2021 

 סגירת ההתחייבות אל מול יציאה של מזומן והנפקת מניות.

 100M     דיבידנד לשלם    –ח' 

 =40M                                      100M*40%                    מזומן  -ז'     

 =6M                                                     100M*60%/10הון מניות -ז'    

                  54M                   פרמיה  –ז'     
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 IAS 36    קיימים  "( קובע כי ישות תבחן בסוף כל תקופת דיווח אם  התקן"  -)להלן ירידת ערך נכסים

- סימנים, המצביעים על ירידת ערך של נכס ואם מתקיים סימן כלשהו, על הישות לאמוד את הסכום בר

ההשבה של הנכס. עוד קובע התקן כי במידה וסכום בר ההשבה נמוך מהערך של הנכס בספרים על  

 .הישות להכיר בירידת ערך בגינו

מאזן, הפסד מירידת ערך שהוכר לא יוכל להיות  התקן גם קובע כי לגבי מוניטין, בניגוד לשאר הנכסים ב

 .מבוטל בתקופה מאוחרת יותר

, ייצר שורה ארוכה של  2019משבר הקורונה, אשר טופל כאירוע שאינו מחייב התאמה בדוחות לשנת  

. מדובר לא רק בסימנים חיצוניים לירידת  2020סממנים לירידת ערך בדוחות הרבעון הראשון לשנת  

ירי שוק, ירידה בביקושים ועלייה בריבית ההיוון, אלא גם בסימנים פנימיים כמו  ערך כמו ירידה במח

  צמצום הפעילות של חברות רבות, הפחתות שכר ויציאת עובדים רבים לחופשה ללא תשלום.

בדיון בנושא הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של השנה אשר נערך במסגרת "פורום שווי הוגן" נשמעו  

 :הטענות הבאות

: "בחוסר ודאות המוחלט הזה זה יהיה בלתי אפשרי להעריך את שווי הנכסים של החברות.  רקטורדי

אני לא ארגיש בנוח לחתום על דו"ח כספי, אני פוחד להטעות את המשקיעים. אני מציע שיתנו אישור  

   ."לחברות לא לפרסם דוחות ברבעון הראשון של השנה

מאפיין את התקופה הזו, אי הודאות לא מובילה להעדר  : "על אף האתגר שנציגת רשות ניירות ערך

יכולת להניח הנחות ולבסס מדידה בדוחות הכספיים. דווקא בתקופה של אי ודאות ישנה חשיבות יתרה  

 ."לתת למשקיעים את כל המידע על מנת לשמור על רציפות מידע שהם מקבלים לצורך קבלת החלטות 

חברות קטנות אשר מדווחות על בסיס חצי שנתי בלבד ולכן הן לא  : "בישראל ישנן  סמנכ"ל כספים

להכיר   יצטרכו  אחרות  חברות  אליהן  בניגוד  הראשון,  ברבעון  מוניטין  ערך  בירידות  להכיר  יצטרכו 

בירידות ערך שהן לא יוכלו לבטל בתקופה מאוחרת יותר למרות שברור שהמשבר הוא זמני. אני חושב  

 ."ין חברות ולא עולה בקנה אחד עם עקרונות המסגרת המושגית ששיטת הדיווח בישראל מפלה ב

 

 :נדרש

 .עקרונות המסגרת המושגיתעל בסיס   חווה/י דעתך לגבי כל אחת מהטענות לעיל

 

 :פתרון

נדרש לדון באמירות של הדירקטור ונציגת רשות ניירות ערך תוך שימוש במאפיינים האיכותיים של  

מידע שימושי בדגש על רלוונטיות, מצג נאמן, עיתוי נכון והמתח שביניהם. מחד ניתן לטעון כי פרסום  

במיוח שימושי  יהיה  לא  המידע  שבו  למצב  להוביל  יכול  למדי  גדולה  ודאות  אי  ברמת  ד  הדוחות 



 
 

למשתמשים ואף עלול להטעות אותם. מאידך ברור כי בעת משבר הרלוונטיות של הדוחות הכספיים  

היא עצומה שכן מידע שכזה מסוגל לשנות החלטות שיתקבלו על ידי משתמשים. בכל מקרה מידע חייב  

ין אשר  להיות הן רלוונטי והן מוצג נאמנה כדי להיות שימושי. יש לשים לב שעיתוי נכון הוא אכן מאפי 

מגביר שימושיות של מידע אבל מאפיין זה נחות אל מול רלוונטיות ומצג נאמן אשר מהווים מאפיינים  

 בסיסיים של מידע שימושי. 

פוגעת ביכולת ההשוואה בין חברות וגם    אכן  לגבי אמירתו של סמנכ"ל הכספים, שיטת הדיווח בישראל

מדווח  אשר  חברות  אותן  לגבי  המידע  מתקבל  שבו  פגיעה  בעיתוי  יש  ולכן  שנתי  חצי  בסיס  על  ות 

תועלת וזאת על  -מידע עבור המשתמשים. ניתן לטעון שהקלה זו נובעת משיקולי עלות הבשימושיות של  

עם   אחד  בקנה  עולה  הדיווח  שיטת  ולכן  בישראל  קטנים  תאגידים  על  הרגולטורי  בנטל  להקל  מנת 

 עקרונות המסגרת המושגית. 
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  ( "בנק אגודלהלן: ")בבנק אגוד לישראל בע"מ    המניות הושלמה עסקה בין בעלי    2020בספטמבר    30ביום  

בה נרכשו מניות בנק אגוד בתמורה להנפקת מניות של   "( הבנק"  –בע"מ )להלן  לבין בנק מזרחי טפחות

מלוא הון המניות  מחזיק בהבנק  השיג הבנק שליטה בבנק אגוד כאשר  החל ממועד זה  ת.  מזרחי טפחו

 מיליארד ש"ח.   1.2-. תמורת הרכישה הסתמכה בכשל בנק אגוד

 IFRS- ותו להחל על הבנקים אשר דומה במה  Business Combinations  ASC 805בהתאם להוראות  

הבנק נדרש להכיר במועד צירוף העסקים בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של  צירופי עסקים    3

 PPA - Purchaseבנק אגוד. כפועל יוצא, במועד השלמת העסקה ביצע הבנק ייחוס של עלות הרכישה )

Price Allocation  איגוד כאשר במסגרתו בנק  של  ולהתחייבויות  לנכסים  כי התמורה  (  העריך הבנק 

מיליארד ש"ח מהשווי ההוגן של הנכסים המזוהים   1.3-שהועברה לבעלי המניות בבנק איגוד נמוכה בכ

נטו של בנק איגוד. הבנק ציין בדוחותיו הכספיים כי מדובר באומדן ראשוני, שמרני, לצורך הייחוס  

ר הבנק יסיים לבצע את ייחוס עלות  הזמני של עלות הרכישה ולכן סביר שהפער יהיה גדול אף יותר כאש

 הרכישה. 

 :  30.09.2020להלן חלק מתוך הביאור אשר מתייחס לרכישת בנק אגוד בדוחות הכספיים של הבנק ליום  

הסכום נטו שהוכר במועד הרכישה בגין השווי ההוגן הארעי של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו    ]...["

העסקים, לאחר השפעת מכירת פעילות היהלומים של בנק  ושל ההתחייבויות שניטלו במסגרת צירוף  

של   בסך  ההפרש,  שהועברה.  התמורה  על  עולה  בדוחות    1.3-כאגוד,  נכלל  חדשים,  שקלים  מיליארד 

התחייבויות   סעיף  במסגרת  אגוד  בנק  מרכישת  נדחית  זכות  כיתרת  הבנק  של  המאוחדים  הכספיים 

 ]...["  אחרות

שנים ממועד    5תוכר כהכנסה בדוח על הרווח או הפסד על פני תקופה של  יתרת הזכות הנדחית    ]...["

 " ]...[. הרכישה

 

 :נדרש

בהתבסס על עקרונות    ביתרת הזכות הנדחית  טפחות  ישנקט בנק מזרחהטיפול החשבונאי  חווה דעתך על  

 המסגרת המושגית. 

 

 :פתרון

לעקרונות המסגרת המושגית. במקרה הנ"ל  יש לדון בטיפול החשבונאי שבו נקט הבנק תוך התייחסות  

התמורה שהועברה על ידי מזרחי טפחות נמוכה מהשווי הוגן של הנכסים המזוהים נטו של בנק איגוד  

ב"מוניטין   הכיר  שהבנק  להבין  ניתן  לשאלה  המצורף  מהביאור  שלילי".  ב"מוניטין  מדובר  כלומר 

להכיר   ובכוונתו  הכספיים  בדוחותיו  כהתחייבות  של  השלילי"  תקופה  פני  על  המסגרת    5בו  שנים. 

מחויבות בהווה של הישות להעביר משאב כלכלי כתוצאה מאירועים  המושגית מגדירה התחייבות כ



 
 

.  ה"מוניטין השלילי" אינו יוצר לבנק מחויבות להעביר משאב כלכלי לצד חיצוני ולאור האמור  מהעבר

נו עולה בקנה אחד עם עקרונות המסגרת  להעיל נראה כי הטיפול החשבונאי שבו נקט בנק מזרחי אי

המושגית. לאור העובדה כי לא מדובר בהתחייבות נראה כי הטיפול הנאות במקרה זה הוא הכרה מידית  

 ב"מוניטין השלילי" כרווח בדוח רווח או הפסד במועד השלמת העסקה. 

ם המזוהים נטו  גם ההתייחסות של הבנק לשמרנות באמידת השווי ההוגן של הנכסי  –לא נדרש בשאלה  

שהוכרו בדוחות הבנק יכולה להיות בעייתית שהרי השווי ההוגן, גם כאשר מדובר בטיפול חשבונאי  

ארעי, צריך לשקף את מלוא המידע הקיים ברשות הבנק לגבי ערכם של נכסים והתחייבויות מזוהים  

 אלה.   
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הוא מועדון כדורגל ותיק בצרפת אשר מניותיו נסחרות בבורסת פריז.    "(הקבוצה"  – )להלן    פריז יונייטד 

להגיע   מאוהדיה  מנע  אשר  הקורונה  משבר  בעקבות  מאוד  נפגעה  הקבוצה  של  הפיננסית  איתנותה 

 למשחקים.  

קיום של אירועי תרבות וספורט וזאת בתנאי שכל    ממשלת צרפת קיבלה החלטה לאשר  2020בסוף שנת  

אחד מהמשתתפים באירוע יחזיק ב"דרכון ירוק" אשר מעיד כי הוא התחסן לנגיף הקורונה או לחלופין  

המועדון    01.01.2021-בחלה בנגיף והחלים ממנו. כפועל יוצא, החלו אוהדי הקבוצה לחזור למגרשים ו

 קיבל את התקבולים הבאים:

מ  100,000,000 .1 כניסה לכל אחד  בו  נותן למחזיק  עונתי. המנוי    20-יורו מאוהדים שקנו מנוי 

 משחקי הליגה הביתיים שהקבוצה משחקת במהלך עונת הכדורגל. 

 

יורו עבור אוהדים שרכשו מנוי פרמיום לתא ביציע הכבוד באצטדיון יחד עם גישה   50,000,000 .2

  20-מנוי כאמור מקבל בכל אחד מ  לטרקלין משותף שבו מוגשים אוכל ושתייה. אוהד שרכש

 משחקי הבית בעונה גישה לתא ספציפי ששמור עבורו. 

 

תקרא    20,000,000 .3 הקבוצה  ההסכם  פי  על  רייכמן.  אוניברסיטת  עם  חסות  הסכם  בגין  יורו 

שלה   השם  עם  יחד  האוניברסיטה  וסמל  הבאות  העונות  שתי  במשך  יונייטד"  רייכמן  "פריז 

  5,000,000התחייבה לשלם עוד  רייכמן  ים. כמו כן אוניברסיטתיופיעו על החולצות של השחקנ

יורו אם הקבוצה תסיים במקום הראשון או השני בסיום העונה. הנח/י כי פריז סיימה במקום  

 השלישי בשתי העונות האחרונות. 

 

יורו מעיריית פריז שרוצה לקדם ולחגוג את ההצלחה בשנים האחרונות    5,000,000מענק בסך   .4

המועדון. התשלום אינו כפוף לתנאים כלשהם והוא מהווה החזר הוצאות שהתהוו למועדון  של  

בליגת    2019במאי   המועדון  של  הזכייה  לאור  ולאוהדים  לאזרחים  בעיר  מסיבה  קיום  בגין 

 האלופות. 

 

 :נדרש

לפי עקרונות המסגרת    כיצד לדעתך על הקבוצה להכיר בכל אחד מהתקבולים הנ"ל בדוחותיה הכספיים

 ? התייחס/י בתשובתך הן למועד קבלת התקבול והן לתקופות עוקבות. המושגית

 

 פתרון: 

 יש לדון בעקרונות ההכרה בהכנסה בדוחות הכספיים של המועדון, תוך התייחסות למהות הכלכלית 



 
 

 של העסקאות: 

במועד קבלת התקבולים פריז יוניטייד תכיר במזומן כנגד הכנסה נדחית. התשלום שהתקבל הוא   .1

עבור שירות שהאוהד יקבל בעתיד. פריז יונייטד הופכת מחויבת כלפי האוהדים לתחזק את המגרש  

ולשמור להם כיסא באצטדיון. פריז תתחיל להכיר בהכנסה במשחק הבית הראשון בקו ישר על פני  

 קים שישוחקו בעונה. המשח 20

מדובר בחוזה שכולל חכירה תפעולית שכן לאוהד יש גישה לתא מזוהה וספציפי עבורו והוא שולט   .2

בשימוש בו )הוא יכול להחליט אם להשתמש בו או לא ולמנוע מאחרים להשתמש בו( לתקופת זמן  

יר בהכנסה על  מוגדרת. יש להכיר בהכנסה על בסיס שיטתי ונראה שהדרך הנאותה ביותר היא להכ 

 המשחקים שישוחקו.   20פני  

. פריז לא תוכל  קבוצהלאור המחויבות שקיימת ל  הסכם החסות יוכר על פני שתי העונות הבאות  .3

 להכיר בנכס בגין התשלום שמותנה בזכייתה שכן לא מדובר על משאב שנמצא בשליטתה.

עקב כך שאין תנאים נלווים למענק פריז תוכל להכיר מידית בתקבול. יש לשים לב שהתקבול יסווג   .4

ון בהוצאה תפעולית או כהכנסה אחרת ולא תחת מכירות המועדון וזאת על מנת לספק מידע  כקיט

 שימושי לקורא הדוחות. 
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.  המחזיקה ומנהלת נדל"ן מניבריט ציבורית ישראלית  קרן  "( היא  החברה"   –חברת אבן נדל"ן )להלן  

 .במסגרת פעילותה העסקית יוזמת החברה רכישת נכסים מניבים והשכרתם לאורך זמן

נובמבר   במטרה    2020בחודש  החברה  מניות  לרכישת  רכש  הצעת  בע"מ  נדל"ן  לבנה  חברת  פרסמה 

ממחיר    43.7%-להשתלט עליה. התמורה שהציעה לבנה לבעלי המניות של החברה גבוהה בממוצע בכ

חברה בששת החודשים שקדמו לתאריך ההצעה. הצעת הרכש הותנתה בכך  המניה הממוצע של מניית ה 

 שאסיפת בעלי המניות של החברה תצביע על שינוי התקנון של החברה כך שהיא תחדל מלהיות קרן ריט. 

שנת   בתחילת  המפתה,  הרכש  הצעת  ו  2021למרות  החברה  של  המניות  בעלי  אסיפת  בעלי  התכנסה 

לשנות את תקנון החברה וכפועל יוצא לסרב להצעת הרכש של    החברה קיבלו החלטה לאהמניות של  

 חברת לבנה נדל"ן. 

( הינה קרן להשקעות במקרקעין.  "הקרן", להלן:  REIT - Real Estate Investment Trustקרן ריט )

 הקרן מהווה גוף שהמטרה העיקרית שלו היא ניהול והחזקה של נדל"ן מניב. 

  1ייחודיות בתנאי שהיא עומדת בתנאים המפורטים בחלק ד' פרק שני  הקרן זכאית להטבות מיסוי  

 (. "הפקודה")להלן:   1961-לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א

 להלן כללים בנושא קרנות ריט אשר עולים מתוך הפקודה:

לפחות   • שנה,  מדי  מניותיה,  לבעלי  לחלק  מחויבת  שבח    90%הקרן  למעט  החייבת  מהכנסתה 

וח הון במכירת מקרקעין מניבים. אם לא התקיים התנאי האמור, תחדל החברה  מקרקעין או רו

 מלהיות קרן להשקעות במקרקעין ויחול עליה משטר המס שחל על כל חברה בישראל.

 

בעלי   • של  החייבת  הכנסתם  היא  כאילו  הקרן  של  החייבת  ההכנסה  תיחשב  המס  חישוב  לצורך 

הקרן כהכנסה מדמי שכירות וברמת בעל המניות  שלבי )ברמת  -המניות. כלומר, במקום מיסוי דו

 שלבי, רק ברמת בעל המניות. -כהכנסה מדיבידנד(, נקבע מיסוי חד 

להשקעות   קרן  שצברה  הפסדים  המניות.  לבעל  תיוחס  חיובי  סכום  שהיא  חייבת  הכנסה  רק 

רק   במקרקעין לא יותרו בקיזוז כנגד הכנסתם של בעלי מניותיה והם יועברו לשנים הבאות לקיזוז 

 ברמת הקרן ולפי הוראות קיזוז ההפסדים הקבועות בפקודה. 

 

 :נדרש

פי חוק, קרן ריט צריכה להכיר  -א. האם לדעתך לאור העבודה שמדיניות חלוקת הדיבידנדים מוכתבת על 

 פרט/י את קביעתך בהתאם לעקרונות המסגרת המושגית.  בהתחייבות בדוחותיה הכספיים?

האם לדעתך בדוחות רווח והפסד של קרנות ריט צריכים להופיע  בהתבסס על תשובתך לנדרש א',  ב.  

 . פרט/י את קביעתך בהתאם לעקרונות המסגרת המושגית הוצאות מס?

 



 
 

 :פתרון

להכיר   ובצורך  הריט  קרן  מצד  הדיבידנד  חלוקת  בגין  בהתחייבות  בהכרה  לצורך  באשר  דיון  נדרש 

בדוחותיהן הכספיים של קרנות הריט תוך מתן עדיפות למהות הכלכלית על פני הצורה  בהוצאות מס  

 המשפטית של הקרן ותוך התחייסות למאפיינים האיכותיים של מידע שימושי. 

על מנת לשמור על מעמדה המיסוי של הקרן אשר בגינו היא הופכת לחברה "שקופה" לצורכי מס עליה  

, חלוקת הדיבידנדים אינה מהווה מחויבות שלקרן אין יכולת מעשית  לחלק דיבידנדים באופן קבוע. מחד

להימנע ממנה ולכן אין להכיר בגינה בהתחייבות. מאידך, יכול להיווצר מצב אבסורד שבו הקרן אינה  

בנוסף,   הדיבידנד.  בגין  ובמקביל אינה מכירה בהתחייבות  מכירה בהוצאות מס בדוחותיה הכספיים 

בחינה כלכלית בעלי המניות של הקרן משלמים את חבות המס של הקרן ולכן  יכולה לעלות גם טענה שמ

 יש לתת לכך ביטוי במישור ההוני בדוחות הכספיים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 עמוד  3/4אורך הפתרון לא יעלה על   –נקודות(  12)  -  7שאלה 

" להלן   ( אנרגיות  נופר  בהחברהחברת  אביב  בתל  בבורסה  שהנפיקה  בייזום  2020- "(  הקמה    עוסקת 

הממוקמים  (  מערכות סולאריות)וולטאית  -בטכנולוגיה פוטו"נקי"  מתקנים לייצור חשמל    והפעלה של 

וולטאיים  -פוטוהמתקנים את ה  בחרה למדודהחברה   .ברחבי ישראל מקרקעין ומאגרי מיםלרב על גבי 

 ש במודל הערכה מחדש.תוך שימו  (המהווים רכוש קבועשלה )

בפעילות   ממוקדת  המשלביםהחברה  פרויקטים  וביצוע  הליכים    ייזום  עם  ביחד  תעריפיות  אסדרות 

 .ישירות לצרכנים(וחלקו נמכר   לחברת החשמלאשר מכוחם חלק מהחשמל נמכר )תחרותיים 

החשמל ובתקנות  מוסדרת בחוק משק    י ולצרכנים פרטיים"בישראל ומכירתו לחח  פעילות ייצור החשמל

לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, בתעריפים    אשר   המפורסמות מכוחו בין היתר, במכסות  עוסקות, 

שישולמו ליצרני החשמל וביתר התנאים בהם נדרשים היזמים לעמוד על מנת להקים מערכת לייצור  

על היקפי    חשמל. לפיכך, להוראות הרגולציה ישנה השפעה ישירה על יכולת הקמת פרויקטים כמו גם

   ורווחיות הפעילות בתחום.

פעלה אסדרה אשר    2016. כך למשל עד שנת  מספר אסדרות בתחום הפוטו וולטאיבשנים האחרונות היו  

רשות   2017שנה ממועד ההפעלה המסחרית של המתקן והחל משנת  20קבעה תעריף קבוע לתקופה של 

הליכים תחרותיים אשר במסגרתםהחלה  החשמל   לרשות החשמל  מתחרים    לפרסם  למכור  מציעים 

 .בהספק המבוקש, בתעריף הזוכה ולמשך תקופה אשר מוגדרת בהליכים התחרותיים

נערך כנס של משקיעים בבורסה אשר עסק בגל ההנפקות של חברות בישראל בצל    2021בחודש ינואר  

בשנת   כספיים  במונחים  ביותר  הגדולה  הייתה  הנפקתה  אשר  החברה  מנכ"ל  הקורונה.  ,  2020משבר 

 בין היתר השיח הבא: התקייםהוזמן לפנאל שבו  

"מדוע לא מדדתם את השווי ההוגן של המערכות בשיטת השחלוף )כלומר, על בסיס כמה היה    אנליסט:

עולה להקימם מחדש במצב הפיזי הנוכחי שלהם( והאם לא כללתם במסגרת המדידה שלכם אלמנטים  

 "ברזלים"?" -כלומר ל  –שלא קשורים למתקנים עצמם 

היוון תזרימי המזומנים העתידיים הבלתי ממונפים  נקבע לפי שיטת  של המערכות  השווי ההוגן  "  :מנכ"ל

שנגבים,  מהמערכות  המופקים התעריפים  בין  שוני  שיש  העבודה  לאור  המזומנים  .  תזרימי  תחזית 

הצפויים נאמדה לכל מערכת סולארית בנפרד, בהתאם למאפיינים הספציפיים, התנאים המסחריים,  

 ". ועד חתךביצועי המערכת ותנאי השוק כפי שהיו ידועים בכל מ 

 

 :נדרש

 חווה דעתך על אמירתו של המנכ"ל בהתבסס על עקרונות המסגרת המושגית.  

 

 



 
 

 :פתרון

ראשית, נדרש דיון באשר לשימושיות המידע אשר מסופק למשתמשי הדוחות של החברה לאור מדידת  

היותו של  המתקנים לפי מודל הערכה מחדש. הרציונל במדידת נדל"ן להשקעה בשווי הוגן מבוסס על  

הנדל"ן נכס פסיבי, אשר מפיק תזרימי מזומנים שבמידה רבה אינם תלויים בשאר הנכסים המחוזקים  

על ידי הישות. לעומת זאת, התפישה החשבונאית של מדידת רכוש קבוע לפי מודל הערכת מחדש היא  

ה תזרימי  כלל  שבדרך  העובדה  לאור  וזאת  פאסיבי  נכס  מהווה  אינו  קבוע  רכוש  שכן  מזומנים  שונה 

הנובעים מרכוש קבוע תלויים במידה רבה בנכסים אחרים אשר מוחזקים על ידי הישות. בהקשר הזה,  

תקופה   למשך  קבוע  בתעריף  הכנסות  גובים  מהמתקנים  שחלק  העובדה  שלאור  טענה  לעלות  יכולה 

ע  ארוכה וממושכת מדובר בנכסים עם מאפיינים פסיבים אשר מדידתם בשווי הוגן יכולה לספק מיד

 שימושי עבור משתמשי הדוחות של החברה. 

באשר למדידת השווי ההוגן של כל אחד מהמתקנים בנפרד נדרש דיון באשר לנאותות השיטה שיושמה  

לצורך הערכת השווי ההוגן של המתקנים. העבודה שמדידת השווי ההוגן של המתקנים לקחה בחשבון  

וויאלית שכן הדבר מוביל לכך שלפריטים  של כל אחד מהמתקנים היא אינה טר  םמאפיינים ספציפיי

אשר זהים במהותם יהיה שווי הוגן שונה. מדידת השווי ההוגן של המתקנים תוך הבאה בחשבון של  

של כל פריט מביאה להכרה בעקיפין של נכס לא מוחשי שהוא החוזה    םהתנאים המסחריים הספציפיי

וני בין השוויים של המתקנים נוצר בגלל  אשר קיים עם צרכן מסוים או עם חח"י. יש לשים לב כי הש

טכניקת המדידה שנבחרה על ידי הנהלת החברה, קרי שימוש בהכנסות הצפויות לנבוע מכל מתקן. כך  

בעלות   שימוש  תוך  המתקנים  של  ההוגן  השווי  את  למדוד  בוחרת  הייתה  החברה  הנהלת  אם  למשל 

 יותר בין המתקנים.  שיחלוף שוטפת נראה כי התוצאה שהייתה מתקבלת הייתה אחידה
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בביצוע פרויקטי שילוב    "( היא חברה ציבורית ישראלית העוסקתהחברה"  –חברת סטריקס בע"מ )להלן  

ויישום פיתוח  )אינטגרציה(,  והטמעה  ותוכנה  מוצרי  בדיקות    ,טכנולוגיות  של  מערכות  של  הדרכה 

 פתרונות חומרה. 

חברת  התקשרה החברה בעסקה לרכישת גישה לתוכנה לניהול קשרי לקוחות עם    2020לקראת סוף שנת  

ירותי מחשוב ענן ומספקת שירותי תוכנה  חברת תוכנה ציבורית ישראלית העוסקת בש,  ורס בע"מלר סיי

 ( עבור ארגונים.CRM( לניהול קשרי לקוחות )SaaSכשירות )

 להלן עיקרי ההסכם שנחתם בין החברות: 

גבי רשת האינטרנט  1 לניהול קשרי לקוחות על  .  חברת סיילרורס תספק לחברה גישה לתוכנת מדף 

 ורס.  לרבאופן מסחרי על ידי חברת סיישנים. התוכנה הינה תוכנה המשווקת  3למשך תקופה של 

. לא יתבצעו התאמות או שינוים בתוכנת המדף עבור צורכי החברה, והחברה לא תיהיה רשאית לבצע  2

את   להוריד  אפשרות  תיהיה  לא  לחברה  כן  כמו  סיילרורס.  חברת  של  אישורה  ללא  בעצמה  שינויים 

 התוכנה אל שרתיה. 

 לפי החלטת חברה סיילרורס. . עדכוני תוכנה יתבצעו מעת עת 3

מיליון ש"ח אשר נבעו מתשלומים    5במסגרת הליך הטמעת התוכנה בחברה, התהוו לחברה עלויות בסך  

 למתכנתים וספקים אשר ליוו את החברה בתהליך הטמעת התוכנה. 

 

 :נדרש

מה לדעתך צריך להיות הטיפול החשבונאי בעלויות ההטמעה בספרי החברה? נמק/י תשובתך בהתאם  

 לעקרונות המסגרת המושגית.

 

 :פתרון

. במקרה הנ"ל  להכרה כנכס בהתאם לעקרונות המסגרת המושגית הכשיר עלות ההטמעה יש לדון האם 

מדובר בהסדר מחשוב ענן, אשר צפוי להניב הטבות כלכליות עבור החברה. מנגד, בהתבסס על נתוני  

הלקוחות וזאת לאור העובדה כי התוכנה היא תוכנה  השאלה, נראה כי לחברה אין שליטה בתוכנת ניהול  

מדף מסחרית אשר לא תוכננה או הותאמה עבור החברה ואין לחברה את היכולת למנוע מאחרים גישה  

אליה. בנוסף, אין לחברה את היכולת להוריד את התוכנה לשרתיה או לקבוע מתי היא תתעדכן. לאור  

נראה כי לא יהיה באפשרותה לה כיר בהסדר מחשוב הענן כנכס בלתי מוחשי. כפועל  העדר השליטה 

יוצא, נראה כי החברה לא תוכל להוון את עלויות ההטמעה כנכס ויהיה עליה להכיר בהוצאה כהוצאה  

 שוטפת בדוחותיה הכספיים. 
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כאשר    תפקיד מרכזי בכלכלה העולמית,  ממלאים  "צירופי עסקים"  IFRS-ב מיזוגים ורכישות המכונים  

 טריליון דולר.   4-התקיימו עסקאות של צירופי עסקים בגובה של כ  2019בשנת כי ההערכות הן 

מכיר  "( כאשר מתקיים צירוף עסקים הרוכש התקן " –להלן צירופי עסקים ) IFRS 3בהתאם להוראות 

ו שנרכשו  לזיהוי  הניתנים  שנ בבנכסים  מהרכישהיהתחייבות  כתוצאה  ההוגן.    טלו  לשוויים  בהתאם 

בהתאם להוראות התקן, ככל שסכום התמורה שהועברה בתוספת זכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה  

ובה  בנרכש גבוה מהשווי הוגן של הנכסים המזוהים נטו שזוהו הרוכש מכיר בנכס הנקרא "מוניטין" בג

דוגמת נאמנות לקוחות,  הוא נכס לא מזוהה שמייצג פריטים לא מזוהים  התפיסה היא שהמוניטין    הפער.

 .  כח עבודה מיומן ופרמיית שליטה

יתרת המוניטין    2020המוניטין מהווה נכס מהותי בהרבה מאוד חברות ציבוריות כאשר נכון לפברואר  

מההון    18%-טריליון דולר אשר מהווים כ  8-בכ  המצרפית של חברות ציבוריות ברחבי העולם הוערכה 

 מסך כל הנכסים שלהן.  3%- המצרפי של החברת הציבוריות וכ

קובעת כי אין להפחית מוניטין באופן שיטתי ובמקום זאת יש לבצע  הבינלאומית התקינה החשבונאית 

מצביעים כי  לשנה או בתדירות גבוהה יותר אם קיימים סממנים אשר  עבורו בחינה לירידת ערך אחת  

  באופן  הופחת מוניטין ,2000-ה שנות תחילת, עד בעברלציין כי   יש יתכן וחלה ירידת ערך של המוניטין.

   שנה(. 40ובתקינה האמריקאית על פני  20על פני  )בתקינה הבינלאומית שיטתי

נעש המוניטין  הפחתת  ידי    תההפסקת  על  והובלה  בעולם  המובילות  התקינות  בשתי  אחת  בבת 

טענו    . בזמנו  האמריקאיים  ביצוע המיזוגים  חברות אמריקאיות  בכדאיות  פוגעת  שהפחתת המוניטין 

מחקרים הראו כי  ומציבה את התעשייה האמריקאית בעמדת נחיתות ביחס לתחרות מסין. כמו כן,  

 לגידול בכמות המיזוגים והרכישות ובסכומם.  הפסקת ההפחתה השיטתית של מוניטין הובילה 

הנושא של בסיס המדידה של מוניטין היה מאז ומתמיד נושא שנוי במחלוקת כאשר רבים טוענים כי  

ניצול לרעה של התקינה    םהעובדה שסכומי המוניטין בעולם הולכים וגדלים מהווה הוכחה לכך שקיי

 וניטין בעיתוי הנכון.וכתוצאה מכך לא מוכרים הפסדים מירידת ערך של מ

, בן  IASB-נייר דיון בנושא צירופי עסקים אשר במסגרתו ביקש ה  IASB-פרסם ה  2020מרץ  חודש  ב

השאר, לבחון האם יש צורך לשנות את שיטת המדידה העוקבת של המוניטין ולהפחית מוניטין באופן  

 : IASB-מתוך הנייר שפורסם על ידי ה יםלהלן חלק  שיטתי.

“[…]Having concluded that the approach in IAS 36 for testing goodwill for  impairment 

cannot be significantly improved at a reasonable cost, the Board  considered whether to 

develop a proposal to reintroduce amortisation of     goodwill.[…]” 

“[…]The Board’s decision in 2004 to implement an impairment-only model for goodwill 

was based on the conclusion that this approach would provide more useful information to 



 
 

investors than an amortisation and impairment approach, and that the impairment test would 

be rigorous and operational. Some stakeholders say the feedback from the PIR of IFRS 3, 

and the findings of the Board’s research project, call those conclusions into question[…]” 

 

 :נדרש

 . בהתאם למסגרת המושגית מוניטין של שיטתית  הפחתה ולאי להפחתה הנימוקים את מנה .1

   .דיווחיה  בהקשר זה לאינטרס י/התייחס ?בנושא ךמהי דעת. 2

 

 :פתרון

יש לדון האם יש להפחית מוניטין באופן שיטתי בדוחות הכספיים של החברות תוך התייחסות להגדרת  

נכס ולשימושיות שמידע כזה יספק למשתמשים. עיקר הדיון צריך להיות באשר לשאלה האם הפחתה  

שיטתית תספק מידע שימושי יותר למשתמשי הדוחות. מחד, ניתן לטעון כי לאור העובדה שהתפיסה  

הטבות  הי לקבל  בציפייה  הרוכש  ידי  על  שבוצע  תשלום  מייצג  עסקים  בצירוף  שנרכש  מוניטין  כי  א 

כלכליות בעתיד מנכסים שאינם ניתנים לזיהוי באופן אינדיבידואלי במועד צירוף העסקים יש להפחית  

  אותו על פני התקופה שבה החברה צופה שיניב הטבות כלכליות עבורה. קביעה זאת תואמת את עקרון 

העזר של הקבלת הוצאות להכנסות. מנגד, יכולה לעלות טענה כי זה לא יהיה מעשי לקבוע את אורך  

החיים השימושי של המוניטין ולכן כל הפחתה שתקבע היא שרירותית ויכולה לפגוע בהצגה הנאמנה  

  – של הדוחות. בנוסף, לאור המרכיב המשמעותי של שיקול הדעת הסובייקטיבי ברישום ירידות ערך  

מירידת ערך גם אם    םבמיוחד כשמדובר במוניטין, קיים חשש כי חברות ינצלו זאת ולא יכירו בהפסדי

 הם קיימים. 

האינטרס הדיווחי הברור של החברות הוא אי הפחתה שיטתית של מוניטין )במיוחד לאור העובדה כי  

ה לניטרליות המידע  מוניטין שנובע מרכישת מניות אינו מופחת לצורכי מס(. בכל מקרה, לאור הדריש

, לרבות ביחס  לא יכולה להיות מושפעת מאינטרס כזה או אחרההחלטה על הפחתה או אי הפחתה  

לטענה שנשמעה בזמנו על ידי התעשייה האמריקאית. מה גם שיתכן כי דווקא אי ההפחתה יוצרת מצב  

 של ניפוח עסקאות. 
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" )להלן:  בע"מ  שירביר  מימון  החברהחברת  באמצעות  בהלוואות  העוסקת  ציבורית  חברה  הינה   )"

אשראי   מעמידה  אשר  אנשים  בין  ישירות  להלוואות  אינטרנטית  פלטפורמה  הינה  החברה  המונים. 

 בהיקף של כחצי מילארד שקל לציבור הרחב. 

קבוצת האקרים אנונימית הצליחה לחדור לרשת המחשוב של החברה. במסגרת    2019לקראת סוף שנת  

כולל צילומי תעודות  הפריצה ההאקרים הצליחו להשיג מידע רגיש על לקוחות החברה והעובדים שלה  

 .ותלושי שכרזהות 

  רים מוצפנת מסבאמצעות אפליקציית  החברה    הנהלתקבוצת ההאקרים יצרה קשר עם  צה  ילאחר הפר

)  5ודרשה ממנה תשלום של   . לאחר התייעצות עם  הפצת המידע- ( עבור איכחצי מיליון ש"חביטקוין 

מומחי סייבר ולאור העובדה שמדובר בסכום לא מהותי עבור החברה, החליטה הנהלת החברה לשלם  

 את דמי הכופר לפורצים. 

ריצה למשקיעים וזאת לאור העובדה  סמנכ"ל הכספים של החברה בדעה שאין צורך לדווח על אירוע הפ

המידע גבוהה    של  דיווח העלות    הסמנכ"ל טוען כישהסכום כופר ששולם הינו זניח עבור החברה. בנוסף,  

מהתועלת שתושג וזאת כיוון שהדיווח עלול להשפיע לרעה על מחיר המניה של החברה דבר אשר יפגע  

 במשקיעים שלה. 

 

 :נדרש

 סמנכ"ל הכספים, נמק תשובתך בהתבסס על עקרונות המסגרת המושגית. חווה דעתך על טענות 

 

 :פתרון

במקרה  סמנכ"ל הכספים.  תוך התייחסות לטענות    של התשלום ששולם לפורציםיש לדון במהותיות  

שדמי הכופר  מבחינה כמותית, הרי שלאור העובדה    שככל הנראה לא מדובר בסכום מהותי הנדון, על אף  

בשל פירצה לרשת המחשוב של החברה נראה כי ישנה אפשרות שמדובר באירוע שהוא מהותי    שולמו 

של סמנכ"ל הכספים בדבר חששו שמחיר המניה ישתנה כתוצאה מגילוי   מבחינה איכותית. אמירתו 

תו חשיפת המידע תשפיע על החלטה כלכלית  המידע מחזקת את הטענה שמדובר במידע מהותי שכן לטענ

תועלת  -של משקיעים בחברה דבר שיבוא לידי ביטוי בשינוי מחיר המניה. יש לשים לב כי אילוץ עלות

הקובע כי עלות של דיווח מידע כספי צריכה להיות מוצדקת על ידי התועלת שלו למשתמשים הוא אילוץ  

 קח בחשבון "עלות" של חשיפה או גילוי של המידע.שמתחשב בעלות הפקת מידע מסוים ולא אילוץ שלו 


