
 הכנסות מחוזים עם לקוחות 

בינואר    1"( הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ביום  החברה חברה א' )להלן: "

 . , העוסקת החל ממועד הקמתה במתן שירותי ייעוץמהון המניות של חברה ב' 100%רכשה החברה  2021

תמורת סכום    שנתיים   על פנילמתן שירותי ייעוץ לחברה ג'    חוזה , חתמה חברה ב' על  2020בינואר    1ביום  

' באופן שווה על פני השנים  בידי חברה  -. שירותי הייעוץ יסופקו על"(החוזה)להלן: "  ש"ח  200,000כולל של  

ב' בוחנת    חברה  .בחוזה' אפשרות לבחור לצרוך את שירותי הייעוץ במועד אחר מהמועד שנקבע  גואין לחברה  

 שתי חלופות לעניין מועד התשלום:

 . 2020בדצמבר  31ביום  תמורת החוזהתשלום מלוא  –חלופה א'  .1

 . 2021בדצמבר  31ביום תמורת החוזה תשלום מלוא  –חלופה ב'  .2

, לפיה ישות אינה צריכה להתאים  IFRS 15  - ככל וניתן, חברה ב' מיישמת את ההקלה המעשית שנקבעה ב

אם הישות מצפה שהתקופה בין המועד  את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעות של רכיב מימון משמעותי  

 ידי הלקוח תהיה עד שנה. -שבו הישות מעבירה את השירות או הסחורה ללקוח לבין מועד התשלום על

 . 5%הינו  2020בינואר   1 שיעור ההיוון השנתי ליום

מספר היגדים בלתי תלויים האחד בשני. סמנו ביחס לכל אחד מההיגדים, האם ההיגד נכון או לא   להלן

 נכון. 

 

   :1  היגד 

לשנה   החברה  של  המאוחד  הפסד  או  רווח  בדוח  החוזה  בגין  שיוכרו  המימון  הכנסות  ב',  חלופה  תחת 

 .ש"ח  10,500 בהכרח הינן  2021בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 נכון     .א

 נכון  לא    .ב
 

   :2  היגד 

לא יוכרו הכנסות או הוצאות מימון בגין החוזה לאורך כל תקופת החוזה בדוח  בהכרח  ,  תחת חלופה א'

 . חברה ב'רווח או הפסד של 

 נכון     .א

 נכון  לא    .ב
 

מניות של   1,000 מסירת  באמצעות תמורת החוזה  חברה ג' תשלם לחברה ב' את , הניחו כי 4- ו   3לצורך היגדים  

את השווי    ימן באופן מה   הניחו כי בכל רגע נתון, ניתן למדוד   (. ש"ח   200,000בסך    )חלף תשלום מזומן   חברה ג' 

 . ואת השווי ההוגן של שירותי הייעוץ   ההוגן של מניות חברה ג' 

 

   :3  היגד 

בגובה שווין ההוגן של  בהכרח  שתכיר חברה ב' בגין החוזה הינן    סך ההכנסות המצטברותתחת חלופה א',  

 . 2020בדצמבר  31מניות חברה ג' ביום  1,000



 נכון     .א

 נכון  לא    .ב
 

   :4  היגד 

בגובה  בהכרח  בגין החוזה הינן    חברה ג'שתכיר    הוצאות שירותי הייעוץ המצטברותסך  תחת חלופה א',  

 .2020בדצמבר  31ג' ביום מניות חברה  1,000שווין ההוגן של 

 נכון     .א

 נכון  לא    .ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 פתרון 

. ראשית, יש לציין שהחוזה כולל רכיב מימון משמעותי, כך שבמקרה המתואר חברה ג' היא  לא נכון: 1היגד  

. חברה ב'  2020בינואר  1ביום  הלווה ולכן חברה ב' תכיר בהכנסות מימון לפי שיעור ההיוון, כפי שהוא נקבע  

לא תעדכן את שיעור ההיוון בתקופות עוקבות. יש לציין כי במועד צירוף העסקים ישנה יתרת לקוחות בגין  

. ייתכן מצב בו במועד צירוף  (2020בינואר    1)   תחילת החוזה  במועד   הריבית שיעור  החוזה, שמטופלת לפי  

  1הינו שונה משיעור ההיוון ביום  שיעור ההיוון    שווי הוגן,, בו יש למדוד נכסים והתחייבויות לפי  העסקים

יו  2020בינואר   כן  עלות  עכר  ועל  הריביותודף  פערי  לפי  ב  .שייסגר  המימון  הכנסות  כי  ייתכן  דוחות  לכן, 

 יהיו שונות מהכנסות המימון בדוח רווח או הפסד של חברה ב'. המאוחדים 

ולכן    שנתיים. שירותי הייעוץ מסופקים על פני זמן, כלומר חברה ב' מעבירה את השירות לאורך  נכון  :2היגד  

מאפשר את יישום ההקלה שנקבעה )ניתן ליישם את ההקלה אם   2020בדצמבר  31תשלום לאחר שנה ביום 

 התקופה בין המועד בו הישות מעבירה את השירות לבין המועד בו נעשה התשלום תהיה עד שנה(. 

 . 0202בדצמבר  31, קרי ביום  במועד קבלתהתמורה שאינה במזומן נמדדת לפי שווי ההוגן . נכון: 3יגד ה

)עסקאות עם כאלה שאינם עובדים(. במצב זה,   IFRS 2חברה ג' תטפל בחוזה לפי הוראות . נכון לא:  4היגד 

עליה להכיר בהוצאות שירותי ייעוץ לפי השווי ההוגן של השירותים שהיא קיבלה ולא לפי השווי ההוגן של  

 המכשירים ההוניים שמסרה.


