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Topics: The list is not exhaustive

✓Principles based Accounting Vs. Rules based Accounting

בדוח המבקרים" עסק חי"הערת ✓

:תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת והדרכים להשפיע עליו✓
;מדיניות חשבונאית בסיווג תשלומי ריבית1.

;מסים על ההכנסה2.

;"זמינות מלאי"איגוח לרבות 3.

;הצפת ערך תוך איבוד הבטוחות-עסקאות מכירה וחכירה חוזרת 4.

;מעבר ממימון זמן ארוך למימון זמן קצר5.

.אשראי ספקים6.
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Topics: The list is not exhaustive - we are 
exhausted…

"(:IFRSרווחי )"סקירה קצרה ובלתי ממצה אודות רווחים שלא היו ולא נבראו ✓
;רכישה ואיבוד שליטה1.

;ן להשקעה"שערוך נדל2.

;ירידה בשווי הוגן התחייבויות3.

;מוניטין שלילי4.

.5IFRS 9- ניתוח מקרה כור-Credit Suisse (מפגש ראשון)והשלכות היישום לראשונה.

!!תשומת לב מיוחדת✓
;1.1.2018חגיגת ההכרה בהכנסה החלה ב 1.

;1.1.2018שינוי גישה במכשירים פיננסים החל מ 2.

.1.1.2019חשבונאות חכירות חדשה החל מ : היערכות3.
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Principles based Accounting Vs. Rules 
based Accounting

המבקריםהחשבוןמרואיהכספייםהדוחותעלהאחריותשלמלאההעברה✓
.הארגוניםשלההנהלותאל

✓IFRS-עקרונותמבוססתחשבונאותהאומנם?

...כמשל,ופיתוחמחקרבעלויותהטיפולשלהדוגמא✓
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בדוח המבקרים" עסק חי"הערת 

?  (י"המקרה של אפ" )התנדבות"נבואה שמגשימה את עצמה או בכלל ✓

.נדרשים ערכי מימוש–כללי החשבונאות אינם רלוונטיים –המשמעות ✓

32009רבעון–וגאסלאספלאזה

שוויהערכתאצלההתקבלההבוקרכילהודיעמתכבדת"(החברה)"מ"בעלפתוחחברהבידיאי
למלוויםוהמופניתCBREשהכינה,(2008בנובמבר14תאריךהנושאת)2008בספטמבר30לתאריך
להבנותאמורעליוהמגרששללמימושהשוקשווילפיה,"(הפרויקט)"וגאסלאסPlaza-הבפרויקט
...דולרמיליון652הוא"(המגרש)"הפרויקט

הכספייםבדוחות,"(ובניןנכסים)"מ"בעולבניןלנכסיםהחברהידיעלהיוםשפורסםמיידידוחפיעל
משנישהתקבלושוויהערכותובניןנכסיםבידיכינמסר,2008בספטמבר30ליוםובניןנכסיםשל

Value-השיטתלפינערכואשר,אמריקנייםשווימעריכי In Use,המוצגהמגרשערךלפיהןואשר
להוראותבהתאםשחושב)שלוההשבהברהערךעלעולהאינוובניןנכסיםשלהכספייםבדוחות

.(36מספרבינלאומיחשבונאותתקן
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(המשך)בדוח המבקרים " עסק חי"הערת 

...מגיעה מאוחר מידי" עסק חי"הערת -ביקורת נוספת ✓

?שכחתם את אלטמן✓
Z – score

יציב-2.99גבוה מ 

בינוני-2.99-1.8בין 

(1–יאיר אינגבר תיקנן בישראל ל )סכנת פשיטת רגל -1.8-מתחת ל 

...שנתיים לפני הסדרי החוב

0.39ן "דלק נדל-

0.52בי   .די.אי-

0.64סקיילקס  -

7



תזרים מזומנים שלילי מפעילות נמשכת

(.2004פולאר מאז , 2005מעריב מאז )סממן מרכזי לבעיה פיננסית -ז שלילי מפעילות שוטפת"תזמ✓

סיווג תשלומי ריבית✓

,  המקרה של אפריקה ישראל)רואי החשבון מקלים ראש והחברות הציבוריות משלמות בהצגה מחדש של הדוחות 1.
...(.אבל לא רק

(.המקרה של סלקום ואחריה פרטנר)? ומה לגבי אימוץ לראשונה2.

!ריבית שמסווגת במימון₪ מיליארד 2-בי .די.אי3.

איגוח✓

EBITDA;במחיר איבוד חלק מההכנסות מקבלים גידול ברווחים וב 1.

;(המהות)התקבולים נרשמים כפירעון חוב לקוח ולא כקבלת הלוואה 2.
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(המשך)תזרים מזומנים שלילי מפעילות נמשכת 

תקן חדש  )הצפת ערך חד פעמית במחיר איבוד הבטוחות לנצח -עסקאות מכירה וחכירה חוזרת תפעוליות ✓

(.בצנרת

- DPO)חישוב יחסים פיננסים תפעוליים כגון ימי הספקים -הארכת אשראי ספקים בתמורה לתשלום ריבית ✓
Days Payable Standing )–(ן"מקרה בז... )לא מה שחשבנו

מעבר לאשראי לזמן קצר✓
לחודש וחצי מיעקב שחר  ₪ מיליון 12חבס נוטלת הלוואה בסך , מספר שבועות לפני תחילת המגעים להסדר חוב-חבס 1.

.וישראל קז

.₪מיליון 285ק בסך "א לז"סיווג הלוואה לז-פטרוכימיים 2.
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רכישה ואיבוד שליטה-IFRSרווחי 

דיווח מיידי-בזק 

אס.בי.דיעםהחברהמיזוגבענייןהעליוןש"ביהמהחלטתבנושא20.8.09מיוםהחברהשלהמיידילדיווחבהמשך
שלאוהחליטעסקייםהגבליםעלהממונהערעוראתהעליוןש"ביהמקיבללפיה,"(יס":להלן)מ"בעלוויןשירותי
הכספייםבדוחותיהיסאתלאחדתפסיקהחברה,מקובליםחשבונאותכלליפיעל.החברותביןהמיזוגאתלאשר
השוויפיעלהמאזניהשוויבשיטתביסהשקעתהאתלרשוםהחברהצפויה,מהאמורכתוצאה.ההחלטהלנוכחוזאת
פעמיחדמהותירווחלרשוםצפויההחברה...החברהלהערכת.האיחודהפסקתביוםביסהשקעתהשלההוגן

...₪מיליארד1.2-1.4-בכמוערךזהשבשלב

23.8.2009א "דווח במערכת המגנ

דיווח מיידי-דיסקונט השקעות 
בשופרסלהשקעתהעלרווח2010שנתשלהראשוןברבעוןתרשוםכיבזהמודיעה"(ש"דסק)"מ"בעדיסקונטהשקעותחברת

לרכישתש"דסקשלהרכשהצעתבמלואהנענתהשאתמולמכךכתוצאה,ח"שמיליון1,264-בכזהבשלבהנאמד"(שופרסל)"מ"בע
לעילכאמורהרכשלהצעתההיענות..."(הרכשהצעת)"למניהח"ש23.50שלבמחירשופרסלשלרגילותמניות18,000,000עד

ההצבעהמזכויות50.3%-ולכשופרסלשלהמונפקהמניותמהון46.2%-לכבשופרסלש"דסקשלההחזקהשיעוראתתגדיל
בקרןבהתחשב)ש"דסקבספריהרשוםשופרסלבמניותההשקעהערךביןההפרשבגובהיחושבבפועלשיירשםכאמורהרווח...בה
.לשליטההעלייהבמועדוהכל,זוהשקעהשלההוגןשווייהלבין(ש"דסקבספרילשופרסלהמיוחסתהון

22.2.2010א "דוח במערכת המגנ
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IFRS-Bargain Purchaseרווחי 

11

קסמי חשבונאות למען גזית גלוב
.זההכמעטבסכוםהשקעהעלבספריהרווחשקלמיליארד1.2החברהרשמהכך

13.9.2009גלובס 

דוח מיידי-קבוצת דלק 
דלק,הבתחברתשלהמניותכלאת,"(טאו)"מ"בעתשואותמטאו,החברהרכשה25.6.2008ביוםכילהודיעהרינו

העסקה.ן"נדלדלקממניות4.7%-כהמהוות,מניות6,057,385,טאוידיעלהמוחזקות,"(ן"נדלדלק)"מ"בען"נדל
בוצעהל"הנהעסקה.ח"שמיליון72.7-כשלכוללתובתמורהלמניהח"ש12שלעסקהבשער,לבורסהמחוץבוצעה

מיליון8–כשלכספיבהיקף,24.06.08ביוםשבוצעו,בבורסהן"נדלדלקמניותלרכישתנוספותלעסקאותבהמשך
.(למניה10₪–כשלממוצעבשער),₪

כרווחייזקף,שיווצרבמידה"(שלילימוניטין)"הרכישהעלותעלשנרכשון"נדלדלקמניותשלהמאזניהשוויעודף
המוניטין,31.3.08ליוםן"נדלדלקשלהעצמילהוןבהתאםכייצויין.2008שנתשלהשנילרבעוןהכספייםבדוחות
סופיבאופןיקבע,שייוצרוככלאם,(השליליהמוניטין)הרווחסכום.ח"שמיליון45-כשללסךמסתכםהאמורהשלילי
.30.6.08ליוםן"נדלדלקשלהעצמילהוןבהתאם

25.6.2008א "דווח במערכת המגנ



כללים חדשים של הכרה בהכנסה
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...ברוטו נטו אך לא רק–זיהוי החוזה •

:מחויבות ביצוע•

או;סחורה או שירות מובחנים1.

(הכרה על פני זמן;סחורה או שירות מובחנים זהים)סדרה 2.

:בנקודת זמן.Vsעל פני זמן :מובחן

(והחבילה ממונטריאול" כלל האצבע)"אספקה וצריכה בו זמנית . א(אנטגרציה מהותית)תשומה . א

יצירה או שיפור של נכס שבשליט הלקוח. ב(התקנה משמעותית)שינוי מהותי של רכיב אחר . ב

אין שימוש חלופי ויש זכאות לתמורה בגין מה שנמסר. ג(מכונת הקפה)תלות בלעדית ברכיבים אחרים . ג



(המשך)כללים חדשים של הכרה בהכנסה 
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:נושאים נוספים בתקן החדש של ההכרה בהכנסה
.תנאי הכניסה לתקן-

.תמורה משתנה והנחות כמות-

.רכיב מימון משמעותי וניפוח הכנסות-

.customer acceptance-זכויות החזרה ו -

.אחריות בסיסית ומורחבת-

...ועוד נושאים רבים ומגוונים-



מודל חדש לטיפול במכשירי הון פיננסים
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?האם למטרות מסחר
(או תמורה מותנית בצירוף עסקים)

?FVOCIהאם נבחר לייעוד ל 

FVOCI
No recycling

FVTPL

ה

כן

כן

לא

לא



מודל חדש לטיפול במכשירי חוב פיננסים
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?האם עומדים במבחן תזרימי המזומנים החוזיים

?האם עומדים באחד משני מבחני המודל העסקי

?בלבדהאם המודל הוא של גביית תזרימי המזומנים החוזיים 
(מכירה+ פירושה שהמודל הוא של גביית תזרימי המזומנים החוזיים " לא"התשובה )

?FVOהאם נבחרה ה 
FVTPL(לצמצום אי התאמה חשבונאית)

ה

עלות

מופחתת

לא כן

FVOCI
With recycling

לא

כן

כן

כן

לא

לא



מודל חדש לטיפול בהתחייבויות פיננסיות
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?האם למטרות מסחר
(או תמורה מותנית בצירוף עסקים)

ה

FVTPL
למעט השינוי בסיכון האשראי  

OCI(No recycling)שייזקף ל

?FVTPLהאם נבחרו לייעוד ל 
תיק הנמדד בכללותו  , בשל אי התאמה חשבונאית)

כן(FFOלפי שווי הוגן או 

מופחתתעלות

לא

לא

כן
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!תודה רבה

☺למצגת ותכניה יתקבלו בברכה הארות ותובנות באשר, הערות

alroyron@gmail.com

052-3240888

mailto:alroyron@gmail.com

