
 

 

 רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה  -שאלה

 .( החל ממועד הקמתה"ביתא"מחברת ביתא )להלן:    70%-מחזיקה ב(  "החברה")להלן:  חברת אלפא  

מהון המניות של חברה ג'. לחברות אלפא וביתא אין השקעות בחברות    80%רכשה ביתא    2020בשנת  

 מוחזקות למעט האמור לעיל.

לשנה    המאוחדים  הכספיים  בדוחותיה  שנכללכפי    ביתא( של  "הביאור"  להלן ביאור רכוש קבוע )להלן:

 : )אלפי ש"ח( 2020 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

 

 

 
מבנים  

 רכב כלי   מחשבים וקרקעות 

,  ריהוט
 ציוד

 כ"סה ואביזרים 

 ח " ש אלפי 
      עלות
 2,294 681 210 - 1,403 2020 בינואר 1 ליום יתרה

      :השנה במשך תוספות
 270   150 120 רכישות

 95   95  חברה שאוחדה לראשונה 
 21    21 הערכה מחדש 

      
      : השנה  במהלך גריעות

 ( 100)    ( 100) העברה לנדל"ן להשקעה 
 ( 187) ( 187)    מימושים

      

 2,393 494 210 245 1,444 2020 בדצמבר 31 ליום יתרה
      

      שנצבר  פחת
 ( 569) ( 260) ( 70) - ( 239) 2020 בינואר 1 ליום יתרה

      :השנה במשך תוספות
 ( 213) ( 52) ( 70) ( 51) ( 40) פחת

      : גריעות במהלך השנה 
 76    76 העברה לנדל"ן להשקעה 

 37 37    מימושים
      

 ( 669) ( 275)  ( 140) ( 51) ( 203) 2020 בדצמבר 31 ליום יתרה
      
      

 1,724 219 70 194 1,241 2020 בדצמבר 31 ליום נטו , קבוע  רכוש

      

 1,725 421 140 -  1,164 2019 בדצמבר 31 ליום נטו , קבוע  רכוש

 

 

 

 



 

 

 נתונים נוספים:

, תמורת  שהחזיקה לצורך עליית ערך הונית  מבנה  , מכרה החברה לביתא2020בינואר    1ביום   .1

 המבנה משמש את ביתא כמבנה הנהלה.   .ההוגןש"ח המהווים את שוויו  120,000

 מודל העלות. לפי קבוע מודדות רכוש  החברה וביתא .2

 . מודל השווי ההוגןלפי נדל"ן להשקעה   מודדות  החברה וביתא .3

 יש להניח שברכישה ומכירה של נכסים קבועים לא שולמו עלויות עסקה.  .4

 יש להתעלם מהשפעת המס.  .5

 : 1היגד 

של   המאוחדים  הכספיים  בדוחות  הקבוע  רכוש  ביום    החברהבביאור  שהסתיימה  בדצמבר    31לשנה 

לחברת    מכירת המבנה  בעקבותש"ח    120,000בסך    תוספת כחלק מיתרת "מבנים וקרקעות"תופיע    ,2020

 . ביתא

 נכון  .א

 לא נכון  .ב

 : 2היגד 

תהיה    2020בדצמבר    31לשנה שהסתיימה ביום    החברהשל    ההשפעה על דוח רווח או הפסד המאוחד

, החברה הייתה מוכרת את המבנה  )המתוארת מעלה(  לחברת ביתא  מכירת המבנהשונה במידה וחלף  

תמורת שוויו    מבנה מצדדים שלישייםאת הוביתא הייתה רוכשת    תמורת שוויו ההוגן  לצדדים שלישיים

 .זהים(נותרו )יתר הנתונים  ההוגן

 נכון  .1

 נכון לא  .2

 : 3היגד 

בסכום זהה בביאור הרכוש הקבוע בדוחות  בהכרח  " בביאור, תופיע  לראשונה  שאוחדה  חברההשורה "

 . 2020בדצמבר  31הכספיים המאוחדים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  

 נכון  .א

 לא נכון  .ב

 

 

 

 

 



 

 

 : 4היגד 

של רכוש קבוע לנדל"ן להשקעה,   משינוי סיווג   ה" בביאור נבעלהשקעה "ן לנדל העברה ידוע כי השורה " 

של החברה לשנה שהסתיימה   המאוחדבדוח על הרווח הכולל האחר בהתאם,  ."(שינוי הסיווג)להלן: " 

 . שינוי הסיווגש"ח בגין  21,000, בהכרח יוכר רווח כולל אחר בסך 2020בדצמבר  31ביום 

 נכון  .א

 לא נכון  .ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 להשקעה רכוש קבוע ונדל"ן  -פתרון

 

 נכון :1היגד 

המכירה הביאה לשינוי סיווג במאוחד מנדל"ן להשקעה שנמדד בשווי הוגן לרכוש קבוע שנמדד בעלות  

)המבנה משמש את ביתא כרכוש קבוע(. לכן, גם בביאור המאוחד תופיע שורה זו, בדומה לשורה בביאור  

 בלבד(. של הבת. יש לציין כי המעבר נעשה לפי ערך בספרים )סיווג שמי 

 לא נכון :2היגד 



 

 

הנפרדים של  למעשה רווח מהעסקה  החברה   בדוחות הכספיים    להשקעה "ן  נדל, לאור העובדה שאין 

  מוכר  הקבוע  רכוש  בדוחות הכספיים של הבת  העסקה  במועד.  הוגן  בשווי  לבת  ונמכר  הוגן  בשווי  נמדד

בראי המאוחד יש    .אותו  להפחית  מתחילהמאותו רגע ואילך היא  ו(  הוגן)שווי    שילמה  שהיא  כמה  לפי

מעבר מנדל"ן להשקעה לרכוש קבוע לפי השווי ההוגן שלו במועד המעבר ותחילת הפחתה מאותו רגע.  

 רווח לבטל ולכן בגין העסקה לא צריך לבצע התאמה למאוחד.  בעסקהכלומר אין 

לישיים ההשפעה הייתה זהה )האם בסולו לא  במידה והעסקאות היו מתבצעות מול צדדים ש   מכאן כי

הייתה מכירה ברווח וכן הבת הייתה מכירה במבנה לפי המזומן ששילמה והייתה מפחיתה אותו ממועד  

 זה(.

 נכון :3היגד 

של   בביאור  לראות  מדובר  ביתאניתן  לראשונה,  שאוחדה  חברה  של    חברהב   שישנה  בעיניים  נכדה 

ולכן יש להכיר גם בראי    החברהוגם בראי    חברת ביתאמדובר בצירוף עסקים גם בראי  כלומר  ,  החברה

הדוחות המאוחדים של החברה בנכסים וההתחייבויות המזוהים לפי השווי ההוגן. לכן, תופיע שורה  

 זהה בביאור )לפי שווי הוגן של הרכוש הקבוע עליו הוגשה שליטה(. 

 

 נכון :4היגד 

בביתא ממועד הקמתה, על כן יתרת הרכוש הקבוע שעבר לנדל"ן להשקעה זהה גם    מחזיקה  החברה

ש"ח.    21,000במאוחד )אין ע"ע בגינו(. לכן, בגין ההעברה גם החברה במאוחד רואה רווח כולל אחר בסך  

יש לציין שהחברה מודדת את כל הרכוש הקבוע שברשותה בהתאם למודל העלות ולכן לא יתכן רווח  

 ורם אחר מלבד שינוי הסיווג. כולל אחר מג

 

 


