
פעילות השקעה
פעילות שוטפת

ש"ח

           105,545הוצאות פחת בגין נכסי זכות שימוש

?הוצאות ריבית בגין התחייבויות חכירה

           150,000הוצאות המתייחסות לחכירות לטווח קצר

             20,000הוצאות בגין חכירות של נכסים בעלי ערך נמוך

             50,000הוצאות בגין תשלומי חכירה משתנים

ש"ח

               9,236הפסד מכניסה לחכירה מימונית

             20,984הכנסות מימון מהשקעה נטו בחכירה

25,000, ללא מזומנים

32,500

48,750

12,000

118,250

?מענקי תשלום מבוסס מניות שהוחלפו

?מזומנים נטו ששימשו לרכישה

שחזור התחייבות החכירה שהוכרה במועד ההכרה לראשונה
נתון     105,545הוצאות פחת בגין נכס זכות השימוש לשנת 2021

                3תקופת החכירה (שנים)
= 3 * 105,545     316,635נכס זכות שימוש שהוכר במועד ההכרה לראשונה בחכירה

נתון       30,000בתוספת תמריץ החכירה*
    (100,000)בניכוי התשלום הראשון בגין החכירה**

100,000 - 30,000 + 316,635     246,635התחייבות החכירה שהוכרה במועד ההכרה לראשונה

תמריץ חכירה

תשלום ראשון בגין החכירה

שחזור שיעור הריבית התוספתי של החברה
תשלומי השכירות המבוססים על המכירות בחנות מהווים דמי חכירה משתנים ולכן הם לא נכללים במסגרת חישוב התחייבות החכירה

ש"חתאריךמספר תשלום
101.01.2020100,000   
201.01.2021120,000   
301.01.2022140,000   

01.01.202001.01.202101.01.2022
    (246,635)התחייבות החכירה שהוכרה במועד ההכרה לראשונה

120,000     140,000      
(246,635)    120,000     140,000      

 = 3.50%IRR (-246,635 ; 120,000 ; 140,000)שיעור הריבית התוספתי של החברה

השפעה על דוח תזרים מזומנים
הוצאות הפחת בגין נכס זכות השימוש אינן תזרימיות ולכן אינן משפיעות על דוח התזרים.

מעגל התחייבות בגין חכירה
חושב לעיל  (246,635)01.01.2020
= 3.5% * 246,635-      (8,631)הוצאות מימון
31.12.2020(255,266)  

נתון   01.01.2021120,000
= 3.5% * (120,000 + 255,266-)      (4,734)הוצאות מימון
31.12.2021(140,000)  

נתון   120,000תשלום ששולם ב-01.01.2021
חושב לעיל       8,631מרכיב הריבית

111,369   120,000 - 8,631 =

נתון    50,000-דמי חכירה משתנים
      8,631-מרכיב הריבית בתשלום השכירות

    58,631-כ השפעה על פעילות שוטפת 2021

    111,369כ השפעה על פעילות מימון 2021

  150,000-תשלום עבור חכירה לטווח קצר
    20,000-תשלום עבור חכירות בעלות ערך נמוך

  170,000-כ השפעה על פעילות שוטפת 2021
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, דמי החכירה המשתנים אינם נכללים במסגרת חישוב התחייבות החכירה ולכן מוכרים כהוצאה שוטפת ומסווגים כפעילות שוטפת בדוח התזרים.
יש לפצל את מרכיב הקרן והריבית בגין תשלום החכירה ששולם ב-01.01.2021 שכן בהתאם למדיניותיה החשבונאית של החברה יש לסווג את תשלום הריבית כפעילות שוטפת 

בעוד תשלום הקרן יסווג כפעילות מימון

פתרון שאלת תזרים מזומנים וחכירות
נתונים

החברה כחוכר

חכירות לטווח קצר וחכירות בעלות ערך נמוך
 קובע כי חוכרים יכירו בהתחייבות בגין חכירה ובנכס זכות שימוש בקשר עם כל החכירות למעט במקרים של חכירות לזמן קצר וחכירות נכסים בעלי ערך כספי נמוך 

 לתקן). בהקשר של חכירות לטוווח קצר וחכירות בעלות ערך נמוך התקן מאפשר לחברות להכיר כהוצאות שכירות שוטפות את תשלומי השכירות. לאור העובדה כי נתון 
כי החברה מיישמות את ההקלות האמורות בתקן, הוצאות השכירות יוכרו כהוצאה שוטפת בדוח רווח והפסד של החברה וכפועל יוצא התשלומים בגין החכירות יסווגו לפעילות 

התשלום ששילמה חברה ב' לחברה כשיפוי לעלויות שהתהוו לחברה בגין הכניסה לחכירה מהווה תמריץ חכירה. IFRS 16 קובע כי ככל ותמריץ חכירה התקבל במועד החתימה 
על ההסכם החכירה הוא ינוכה מנכס זכות השימוש.

לאור העובדה שנתון שהתשלום בגין חכירת החנות מתבצע ב-1 בינואר מראש לכל שנה, התשלום הראשון בסך 100 אלף ש"ח שולם במועד החתימה על החוזה ולכן לא נכלל 
במסגרת התחייבות החכירה אשר משקפת רק את התשלומים העתידים.

חכירת חנות



שחזור תשלומי החכירה הקבועים ושיעור הריבית הגלום בחכירה
נתון     200,000עלות המופחתת של המכונה לפני הכניסה לחכירה

נתון        (9,236)הפסד בגין כניסה לחכירה
 = 9,236 - 200,000     190,764השקעה נטו בחכירה שהוכרה במועד ההכרה לראשונה

נתון       20,984הכנסות המימון שהוכרו בשנת 2021
= 190,764 / 11.00%20,984שיעור הריבית הגלום בחכירה

נתון10מספר תשלומים
40,000     

חושב לעיל11.00%שיעור הריבית הגלום בחכירה
   190,764השקעה נטו בחכירה שהוכרה במועד ההכרה לראשונה

 = PMT : (11% ; 10 ; -185,481 ; 40,000)     30,000תשלום קבוע

השפעה על דוח תזרים מזומנים
ההפסד בגין הכניסה לחכירה מימונית אינו תזרימי ולכן אינו משפיעות על דוח התזרים.

חושב לעיל     30,000כ תקבול שהתקבל ב-31 בדצמבר 2021
נתון     20,984הכנסות מימון שהוכרו
 = 20,984 - 30,000       9,016תקבול על חשבון קרן

     20,984כ השפעה על פעילות שוטפת
       9,016כ השפעה על פעילות השקעה

25,000, ללא מזומנים
32,500
48,750
12,000

118,250
ביאור ב12,000-מענקי תשלום מבוסס מניות שהוחלפו

ביאור ג106,250מזומנים נטו ששימשו לרכישה

כנמוך     50,000הסכום שבו החוזה נחות
70,000     

50,000כ הפסד שיוכר בגין סילוק היחסים הקודמים

    50,000-כ השפעה על פעילות שוטפת

חישוב החלק שיזקף לעלות צירוף העסקים:
נתון2תקופת השירות שהסתיימה נכון למועד הרכישה

נתון4תקופת השירות החל ממועד הרכישה
= 2 + 64תקופת השירות הכוללת חדשה

נתון3תקופת השירות המקורית
חושב לעילכגבוה6תקופת השירות הכוללת חדשה

נתון20צפי למספר עובדים שיסיימו את תקופת השירות
נתון10שווי הוגן מניה רגילה אחת של חברה ד' למועד הרכישה

180כמות מניות חברה ד' שהוענקו במקור לכל עובד

= 2/6 * 10 * 180 * 20     12,000מיוחס לתמורת הרכישה

106,250P.N-כ מזומנים נטו ששימשו לרכישה
  106,250-כ השפעה על פעילות השקעה

נתון    15,000-כ השפעה על פעילות שוטפת
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ביאור ה - עלויות עסקה
 קובע כי עלויות עסקה יזקפו לדוח רווח והפסד כהוצאה שוטפת ולכן עלויות אלו ישפיעו על התזרים מזומנים מפעילות שוטפת.

ביאור א - סילוק יחסים קודמים

ביאור ב - החלפת מענקים

יש לפצל את מרכיב הקרן והריבית בגין תשלום החכירה שהתקבל ב-31 בדצמבר 2021 שכן בהתאם למדיניותיה החשבונאית של החברה יש לסווג את תקבול הריבית כפעילות 
שוטפת בעוד התקבול בגין הקרן יסווג כפעילות השקעה

 קובע כי אם צירוף עסקים מסלק למעשה יחסים קודמים שהיו בין נרכש לרוכש הרוכש יכיר ברווח או הפסד בגין סילוק היחסים הקודמים. לאור העובדה כי מדובר ביחסים 
הסכם אספקת סחורה), החברה צריכה להכיר ברווח או בהפסד לפי הנמוך מבין הנחיתות של החוזה מנקודת מבטה לבין קנס היציאה הנקוב בחוזה.

 קובע כי כאשר ישנה החלפת מענקים במסגרת צירוף עסקים, החלק שיכלל בתמורה שהועברה שווה לחלק של המענק של הנרכש שניתן ליחסו לשירותים לפני צירוף 
התקן קובע בהקשר הזה כי החלק של המענק החלופי שניתן ליחסו לשירותים לפני הצירוף הוא המדידה מבוססת השוק של המענקים של הנרכש נכון למועד הרכישה, 

כפול היחס בין החלק של תקופת ההבשלה שהושלמה לבין הגבוה מבין סך כל תקופת ההבשלה או תקופת ההבשלה המקורית של המענק של הנרכש.

ביאור ג - סך מזומנים ששימשו לרכישה
בהתאם להוראות IAS 7, המזומנים נטו ששימשו לצורך רכישת חברה בת יסווגו לפעילות השקעה

צירוף עסקים

החברה כמחכיר
החכרת מכונה


