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המודל החדש –חכירות 
מועד תחילה והוראות מעבר

כניסה לתוקף מחייב בתקופות  
דיווח שנתיות המתחילות ביום

או לאחר מכן 2019בינואר  1

אימוץ מוקדם אפשרי במקרה של 
IFRSאימוץ  בלבד 15

יישום רטרוספקטיבי
מלא 

יישום רטרוספקטיבי מותאם  
עם הקלות מסוימות

החכירות בישות כללחלופות ליישום התקן בגין 

השפעה מצטברת למועד היישום לראשונה של  
.ללא תיקון מספרי השוואה, התקן
אין צורך ביישום התקן על חכירות  : המשמעות

או  / ו(שהסתיימו עד למועד היישום לראשונה 
 12לחכירות שיתרת תקופת החכירה שלהן הן 
)חודשים או פחות ממועד היישום לראשונה

1Q 2016/  2015תקן סופי צפוי להתפרסם בדצמבר 
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המודל החדש –חכירות 

:הפרדה בין רכיב השירות לבין רכיב החכירה בחוזה תתבצע לפי

אומדנים למחירי המכירה הנפרדים 
,נפרדיםמחירי מכירה 

)תוך מקסום השימוש בנתונים נצפים(אם הם זמינים  

הגדרת חכירה
חכירה

  שולטהלקוח 
בשימוש בנכס

שירות

  שולטהספק 
בשימוש בנכס

כפי  ,בנכסזכות לקבלת רוב רובן של ההטבות הכלכליות מהשימוש )1(–שליטה 
יכולת קבלת החלטה לגבי השימוש בנכס) 2(שהוגדר בזכות השימוש שקיבל הלקוח 

אם לטפל בכלל הרכיבים כחכירה, עבור כל קבוצה של נכסים, מדיניות חשבונאיתבחירת ": הקלה"

!חשיבות מצד החוכרים לזיהוי הרכיבים–לאור הטיפול השונה בחכירה לעומת שירותים 

תחולה

גז טבעי  , נפט, לחיפוש מינרליםחכירות  ;על נכסים בלתי מוחשיים, התקן אינו חל
נכסים ביולוגיים והסדרי זיכיון למתן שירות ;מתכלים אחריםומשאבים 
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:למעט ;החכירות על פני המאזן כללמודל אחיד להכרת 

)  חודשים או פחות 12(חכירות לזמן קצר 

)כגון מחשבים ניידים וריהוט משרדי(חכירות של פריטים קטנים       

המודל החדש –חכירות 
חוכרים

השפעה על יחסים  
פיננסים במאזן  

ובדוח רווח והפסד

השפעה על אמות  
מידה פיננסיות  
ויכולת קבלת  

אשראי

השפעה על קבלת  
החלטות אם לרכוש  

לחכור נכסנכס או 

נכסים  
התחייבויות

הון

EBITDA
רווח תפעולי והוצאות מימון

רווח לפני מס

תזרים מפעילות שוטפת
תזרים מפעילות מימון

כ תזרימי מזומנים"סה

האם חברות 
דירוג אשראי  

ומלווים 
שיקללו באופן  
מלא את כל  
החכירות  

התפעוליות  
של חברות עד  

?כה

השפעה על יחס  
הלימות הון 

ועל מסים על ההכנסה

 בדומה לאופן המדידה של התחייבויות פיננסיות ונכסים קבועים  –מדידת הנכסים וההתחייבויות

  הקבועיםמההתחייבויות הפיננסיות והנכסים במאזן כחלק  -הצגה  .
בדוח רווח והפסד הצגה נפרדת, לעומת זאת                  

1
2
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המודל החדש –חכירות 
מחכירים

במהותו  המחכיר ייוותר הטיפול החשבונאי בצד 
שינויללא 
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-IFRS הכנסות15
מחוזים עם לקוחות
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1

מאי
2014

פרסום 
IFRS 15

IFRS הכנסות מחוזים עם לקוחות 15
התפתחויות מאז פרסומו של התקן

יולי  
2015

מועד אחרון  
להגשת  

comment
letters   בגין

ההצעות  
לתיקונים  

IFRS -ל 15

פרסום 
הצעות  
 -ללתיקונים 

IFRS 15

מועד 
התחילה  
המעודכן  

של
IFRS 15

ספטמבר  
2015

דחייה  פרסום 
אחת של שנה 

למועד  
התחילה של 

IFRS 15-
בינואר   1ליום 

2018

אוקטובר  
2015

בינואר  1
2018
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IFRS -פורסם תיקון ל 2015בספטמבר  הקובע דחייה בת שנה   15
2018בינואר  1ליום  -אחת למועד התחילה של התקן 

10

IFRS מועד תחילה   –לקוחות מחוזים עם הכנסות  15

עדיין אפשרי
יישום  
מוקדם

 להיערכות  זמן נוסף לחברות מתן
לקראת יישום התקן החדש

  אחידות עם מועד התחילה שנקבע
US -ב GAAP

המטרות
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Revenue Recognition:
PwC/ FERF 2015 survey results
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PwC and FERF 2015 survey results
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PwC and FERF 2015 survey results
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PwC and FERF 2015 survey results
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PwC and FERF 2015 survey results
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PwC and FERF 2015 survey results
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PwC and FERF 2015 survey results
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PwC and FERF 2015 survey results
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PwC and FERF 2015 survey results
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IFRS היערכות ליישום –לקוחות הכנסות מחוזים עם  15

IFRS 15 חשבונאות
מערכות  
ונתונים

פעולות  
וניתוחים

השפעות 
תפקודיות  

רחבות

נדרשת היערכות לאור הצורך באיסוף נתונים  
!היסטוריים והתאמת המערכות

מס

תוכניות תגמול

אמות  
מידה  

פיננסיות

השלכות נוספות

שינוי מודלים  
עסקיים  

ותמחור עסקות
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IFRS עקרונות המודל החדש  –הכנסות מחוזים עם לקוחות 15
והבעיות הפרקטיות שעולות מיישומו

ישות תכיר בהכנסה כדי לשקף את העברת הסחורות או השירותים ללקוחות   
בסכום אשר הישות מצפה להיות זכאית לו בתמורה לאותם סחורות או שירותים 

1שלב 

זיהוי החוזה עם  
הלקוח

 2שלב 

זיהוי מחויבויות   
ביצוע נפרדות 

בחוזה

 3שלב 

קביעת מחיר   
העסקה

 4שלב 

הקצאת מחיר  
העסקה למחויבויות  

הביצוע שזוהו

 5שלב 

הכרה בהכנסה בעת 
עמידה במחויבות  

על פני זמן   –הביצוע 
או בנקודת זמן

הטיפול בשינויים 
בחוזה

שיטות 
לאמידת מחיר  

מכירה נפרד

IPרישיונות 

זכות החזרה

אופציות לרכישת 
סחורות או שירותים

זכויות על בסיס
if and when

רכיב מימוני  
משמעותי

שיטות לקביעתו

תמורה משתנה

מגבלת ההכרה
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IFRS הצעות לתיקונים -לקוחות הכנסות מחוזים עם  15

Transition Resource Group–
הוקם גוף מקצועי אשר תפקידו לדון  

בסוגיות והשלכות אפשריות של יישום 
התקן לראשונה

  48הועלו 
נושאים על 
סדר היום

הצעות  
לתיקונים  

נושאי  4  -ב
מפתח

התקיימו    
 6עד כה 

ישיבות

הוראות  
-מעבר 

הקלות  
יישומיות  

רישיונות

Principal
vs. agent

זיהוי  
מחויבות  

ביצוע
תמורה  
ללקוח

גישת  
הפורטפוליו

תמורה  
משתנה

מדידת  
התקדמות  
העבודות

חוזים  
שהושלמו  

במועד המעבר

גבייה

מימוןאחריות
הנחות  
משתנות

זכות מהותית  
לרכישת סחורות

תרומות

כרטיסי  
אשראי

עלויות  
להשגת  

חוזה

תמורה  
שלא  
במזומן

שינויים  
בחוזה

שירות או  
ביצוע  

"נפרד"
מהות  
רישיון  

IP
תמלוגים

ירידת ערך  
של עלויות  

חוזה  

סדרה של  
מוצרים או  

שירותים
...ועוד
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IFRS סוגיות פרקטיות ביישום –לקוחות מחוזים עם הכנסות  15

הטיפול בעלויות חוזה

הצגה בדוחות הכספיים

מידע  
מפולח  

של 
הכנסות

יתרות החוזים עם  
לקוחות ותיאור  

שינויים 
משמעותיים

,  עיתוי השלמתן, גילוי אודות מחויבויות הביצוע
סכומים שמיוחסים למחויבויות , תנאי התשלום

הביצוע שטרם הושלמו ומתי הן צפויות להיות 
מוכרות

נכסים שהוכרו בגין עלויות  
,  קיום חוזה/ להשגת

הפחתתם וירידות ערך

שיקולי דעת  
משמעותיים והשינוי  

בהם

הנחות ושיטות  , נתונים
ששימשו בקביעת מחיר  

העסקה והקצאתה

עמידה בדרישות גילוי רחבות
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יישום   - 2אופציה 
בדרך של השפעה  
מצטברת למועד  
היישום לראשונה

יישום   - 1אופציה 
רטרוספקטיבי מלא עם  

הקלות מסוימות  

1
2017 20182016

כמספרי השוואה מועד תחילה

דרישות גילוי  
נוספות

תקינה ישנה תקינה ישנה מועד תחילה

  1.1.2018ליום השפעה מצטברת 
בגין חוזים שטרם הושלמו ליום זה

24

IFRS הוראות מעבר  - לקוחותהכנסות מחוזים עם  15
)לרבות הקלות יישומיות במסגרת ההצעות לתיקונים(

  שימוש בידיעה בדיעבד לגבי חוזים שנערכו בהם שינויים
  פטור מהצגה מחדש של חוזים שהושלמו לפני תחילת תקופת ההשוואה

המוקדמת ביותר בעת יישום התקן באופן רטרוספקטיבי מלא

כמספרי השוואה
)וולונטרי(

הצעה להקלות  
יישומיות נוספות   

ליום  השפעה מצטברת 
1.1.2016



PwC Israel

IFRSמכשירים פיננסיים 9
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IFRS מועד תחילה והוראות מעבר – 9

26

כניסה לתוקף מחייב בתקופות דיווח שנתיות 
או לאחר מכן 2018בינואר  1המתחילות ביום 

)דיונים לגבי אפשרות דחייה–למעט חברות ביטוח (

רטרוספקטיבייישום , ככלל
למעט הקלות פרקטיות  (

)מסוימות
הצגה מחדש של מספרי  

על פי בחירה–ההשוואה 

  -עבור חשבונאות הגנה 
יישום באופן פרוספקטיבי  

)למעט חריגים(

יישום מוקדם אפשרי   – 2015בפברואר  1החל מיום 
של התקן הסופיתשל גרסתו 

אימוץ מלא של
9IFRS )  לרבות

)חשבונאות הגנה

IFRS 9אימוץ 
יישום , למעט

39IAS  לגבי
חשבונאות הגנה

בשינוי הטיפול אימוץ 
האשראי העצמי  בסיכון 

התחייבויות עבור 
הוגן בלבדשיועדו לשווי 

בחירת מדיניות חשבונאית

חלופות ביישום מוקדם

סיווג ומדידת נכסים 
פיננסיים

סיווג ומדידת  
התחייבויות פיננסיות

ירידת ערך

חשבונאות הגנה

9IFRS
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IFRS סיווג ומדידה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות – 9

 -נכס פיננסי 
מכשיר חוב

 -נכס פיננסי 
מכשיר הון

עלות מופחתת

או  

שווי הוגן דרך  
רווח כולל אחר 

)OCI(

שווי הוגן דרך רווח  
והפסד

הוגן דרך רווח  שווי 
והפסד

שווי הוגן דרך רווח  
)OCI(כולל אחר 

העסקי  על בסיס המודל 
  לתזרימיוהזכאות 

מזומנים שהם תשלומי  
קרן וריבית בלבד

מכוח ייעוד בנסיבות  
מסוימות או  

כקטגוריה שיורית

מוחזק למסחר או 
שאינו יועד לשווי הוגן 
דרך רווח כולל אחר  

מכוח ייעוד ואינו  
מוחזק למסחר וכן 
אינו מהווה תמורה  
מותנית בידי רוכש  

בצירוף עסקים

התחייבות  
פיננסית

עלות מופחתת

הוגןשווי 

דרך  –מוחזק למסחר 
רווח והפסד

דרך רווח   -ייעוד  מכח
והפסד למעט שינוי  

מרכיב סיכון האשראי  
שלא יסווג   OCIדרך (

)מחדש לרווח והפסד



PwC Israel 28

IFRS ירידות ערך נכסים פיננסיים–9
מודל הפסדי האשראי הצפויים

28

 Under-performing: 2שלב   Performing: 1שלב 
:3שלב 

Non-performing

נכסים ללא עליה משמעותית  
בסיכון האשראי מאז מועד  

או בעלי סיכון  , ההכרה לראשונה
אשראי נמוך בתאריך המאזן

נכסים עם עליה משמעותית  
בסיכון האשראי מאז מועד ההכרה  

אם סיכון האשראי  אלא (לראשונה 
)נמוך בתאריך המאזן

נכסים עם ראיה אובייקטיבית  
לירידת ערך בתאריך המאזן

הפסדי האשראי הצפויים  
משוקללים בהסתברות שיתרחשו  

החודשים הקרובים 12-ב

הפסדי האשראי הצפויים  
משוקללים בהסתברות שיתרחשו  

מלוא אורך חיי הנכסבמהלך

הפסדי האשראי הצפויים  
משוקללים בהסתברות שיתרחשו  

במהלך מלוא אורך חיי הנכס

ריבית אפקטיבית מחושבת על  
של הנכס בספריםהערך ברוטו 

ריבית אפקטיבית מחושבת על  
של הנכס בספריםהערך ברוטו 

לפי  ריבית אפקטיבית מחושבת 
הנכסשל  העלות המופחתת

שימוש במידע 
צופה פני  

סביר  "עתיד 
"ומבוסס

-הנחה הניתנת לסתירה 
יום במועד  30עיכוב של 
עלייה   מהווההתשלום 

משמעותית בסיכון 
האשראי

אפשרות ליישום 
המודל על קבוצת  
נכסים פיננסיים  

בעלי אותם  
מאפיינים

הקלות ביישום 
עבור מוסדות  

פיננסיים לא

הכרה  
בהפסדי  
אשראי

הכנסות  
ריבית

השפעת קיומן 
של ערבויות
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IFRS חשבונאות הגנה – 9

ניהול  ההגנה לאופן יותר של חשבונאות טובה התאמה  - מטרת המודל החדש
כשירות  תהיינה כך שאסטרטגיות הגנה רבות יותר הישות הסיכונים של 

הגנהלחשבונאות 

חשבונאות הגנה

מטרת ההגנה הרחבת קבוצת 
המכשירים  

המגנים

הרחבת קבוצת 
הפריטים  
המוגנים

הקלות בבחינת  
אפקטיביות

תנאים להפסקת  
חשבונאות הגנה

קיבוץ וחשיפה  
נטו

הצגה והרחבת  
דרישות הגילוי

:עיקרי השינויים בתחומים הבאים
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IFRSתיקונים לתקני 
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IAS -תיקון ל הצגת דוחות כספיים–1

לגבי דוחות כספיים לתקופות שנתיות  ,באופן פרוספקטיבי, פרסום זה נכנס לתוקף מחייב: תחילה והוראות מעבר
.אימוץ מוקדם אפשרי. או לאחר מכן 2016בינואר  1המתחילות ביום 

מהותיות המידע 
)לצורך קיבוץ או הפרדה של מידע בדוחות(

שיפור מהימנות ההצגה של  : המטרה
הדוחות הכספיים

בדוח על המצב הפרדת שורות וסיכומי ביניים 
הכספי ובדוח על הרווח והפסד  

לדוחות הכספיים   הביאורים מבנה
)מובנות והשוואתיות(

של החברההמדיניות החשבונאית גילוי 

בגין מוחזקות  ) OCI(רווח כולל אחר פרטי 
המאזניהמטופלות לפי שיטת השווי 
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IFRS -לתיקון  11
החשבונאי ברכישת זכויות בפעילויות משותפותהטיפול 

32

אשר פעילותה מהווה עסק ,רכישת זכות בפעילות משותפת

IFRS -יישום עקרונות הטיפול החשבונאי ב 3
IFRSכל עוד אינם סותרים את הוראות  11

הוגן בשווי והתחייבויות נכסים מדידת
מידית כהוצאה עסקה בעלויות הכרה
שנרכשו נטו הנכסים בגין נדחים במיסים הכרה
במוניטין הכרה
עסקים צירופי בנוגע גילויים

הגדלת זכויות בפעילות 
משותפת אשר מהווה  

לא תגרום למדידה עסק 
של זכויות   מחדש

אם , שהוחזקו קודם לכן
השליטה המשותפת 

נשמרת

דוחות כספיים לתקופות שנתיות  לגבי , באופן פרוספקטיבייישום : תחילה והוראות מעבר
.אפשרייישום מוקדם . או לאחר מכן 2016בינואר  1המתחילות ביום 
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חברת השקעה

חברה בת

שליטה

,  *חריגלמעט , על ידי חברת השקעה, הבתבחברה השקעה 
!תימדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד ויינתן פטור מאיחודה

:בהתקיים התנאים הבאיםחריג לפטור מאיחוד *
לה או  מטרת חברת הבת ופעילותה העיקריות היא לספק 1.

וכן;להשקעהלצדדים אחרים שירותים נלווים 
חברת הבת אינה כשלעצמה עונה להגדרת חברת השקעה2.

IFRS -לתיקונים  10,IFRS IAS -ו 12 28
יישום החריג מאיחוד

:  המשמעות
יידרש לבחון אם היא עומדת בהגדרת חברת השקעה –חברה המוחזקת על ידי חברת השקעה . 1

גם אם אינה מחזיקה בחברות בנות    
,  שהיא חברת השקעה, תטופל על ידי החברה האם–אם היא עומדת בהגדרת חברת השקעה . 2

לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד    

או  2016בינואר  1דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום יישום לגבי : תחילה והוראות מעבר
עבור התקופה השנתית הראשונה   רטרוספקטיביבאופן היישום . אפשרייישום מוקדם . לאחר מכן

.  לראשונהשמקדימה את תאריך האימוץ 
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חברה שאינה 
חברת השקעה

חברת השקעה

חברה בת

דרישה  –שליטה בחברת השקעה 
כולל , כל החברות שבשליטתהלאיחוד 

חברת  המוחזקות באמצעות החברות 
השקעה

שליטה

IFRS -לתיקונים  10,IFRS IAS -ו 12 28
יישום החריג מאיחוד -חברות השקעה 

חברה בת

שליטה

חברה שאינה 
חברת השקעה

חברת השקעה

חברה בת

שליטה

חברה בת

שליטה

/  השפעה מהותית שליטה
שליטה משותפת

השקעה בחברה כלולה או בעסקה  
  -משותפת המהווה חברת השקעה 

אם לשמר את  מדיניות חשבונאית 
השווי ההוגן שיושמה על ידי  מדידת 

חברת ההשקעה או לא
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לגבי דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום   פרוספקטיבייישום : תחילה והוראות מעבר
.יישום מוקדם אפשרי .או לאחר מכן 2016.1.1

תוך שמירת היכולת לאימוץ מוקדם   ,הצעה לדחיית התיקון למועד בלתי ידועקיימת 

בין  (בעסקבעת איבוד שליטה 
אם במבנה של חברה בת ובין אם 

*מלאהפסד /ברווחהכרה  -) לאו
עסקשאינה איבוד שליטה בחברה בת בעת 

עסקה  /חברה כלולה
משותפת המטופלת בשיטת  

המאזניהשווי 

פיננסי  נכס 
בתחולת
IFRS 9

IFRS -תיקון ל IAS -ו 10 28
משותפת  לעסקה כלולה או על ידי משקיע לחברה נכסים העברה של / מכירה 

עסקה  העברת נכסים במסגרת / במכירה אופן הטיפול בעת איבוד שליטה 
המאזניהמטופלת בשיטת השווי , עסקה משותפת /כלולה חברה עם 

בחירת  , לפני התיקון האמור, כיום
–מדיניות חשבונאית 

מלא או רק  הפסד /הכרה ברווח
המשקיעים  החלק של בגובה 

החיצוניים
רק  ( חלקיהפסד /הכרה ברווח

בגובה החלק של המשקיעים  
למעט אם אין  , )החיצוניים

מהות מסחרית לעסקה

הכרה  
הפסד  /ברווח

מלא 

החלק של המשקיעים החיצוניים בעסקהבגובה חלקי 
הכרה ברווח  

מהמכירה

הכרה ברווח  
מהמדידה 
מחדש של 

שווי ההשקעה  
שנותרה
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IASלתקנים תיקון  IAS -ו 16 38
פחת והפחתה מקובלותשיטות 

36

שכן הכנסה  רכוש קבוע איסור על שימוש בהכנסה כבסיס להפחתת 
אינה משקפת את אופן צריכת הנכס IAS 16

IAS
38

שיטת פחת המבוססת על הכנסות אינה נאותה

למעט  בלתי מוחשי איסור על שימוש בהכנסה כבסיס להפחתת נכס 
:מקרים 2-ב

הזכויות הגלומות בנכס הבלתי מוחשי באות לידי ביטוי כמדד  1.
;של הכנסות או

ההטבות  צריכת ניתן להוכיח כי קיימת קורלציה גבוהה בין 2.
הכלכליות של הנכס לבין ההכנסות

דוחות כספיים לתקופות שנתיות  לגבי , באופן פרוספקטיבייישום : תחילה והוראות מעבר
אפשרייישום מוקדם . או לאחר מכן 2016בינואר  1המתחילות ביום 

IAS 38
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נספח
-קיימים ו  IFRSתיקונים נוספים לתקני 

Improvements Project
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תחילה והוראות מעברעיקרי ההוראותהפרסום

Amendment to
IAS שיטת  –27

  המאזניהשווי 
בדוחות כספיים  

נפרדים

  ,בהשקעות בחברות בנותאפשרות לטיפול  נוספה
בעסקות משותפות ובחברות כלולות במסגרת  

  המאזנידוחות כספיים נפרדים לפי שיטת השווי 
IAS 28 -בהתאם ל

לגבי , רטרוספקטיבייישום 
דוחות כספיים לתקופות  
שנתיות המתחילות ביום  

.  או לאחר מכן 1.1.2016
יישום מוקדם אפשרי תוך  

מתן גילוי על כך

Amendments
16IASto ו-  

IAS צמחים  –41
Bearer" (מניבים

Plants(

וקובע כי הוא  "  צמח מניב"התיקון מגדיר מהו 
 IAS 41ואינו עוד בתחולת  IAS 16בתחולת 

:הוא צמח חי אשר" צמח מניב"
משמש בייצור או אספקה של התוצרת  1.

החקלאית
צפוי להניב יבול במשך יותר מתקופה אחת2.
הסיכוי שיימכר כתוצרת חקלאית הינו קלוש  3.

אלא אם מוכרים אותו בסוף חייו השימושיים

לגבי , רטרוספקטיבייישום 
דוחות כספיים לתקופות  
שנתיות המתחילות ביום  

.  או לאחר מכן1.1.2016
אפשרי תוך   יישום מוקדם
מתן גילוי לכך

קיימים IFRSתיקונים נוספים לתקני 
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תחילה והוראות מעברעיקרי ההוראותהפרסום

IFRS 14-
  חשבונות

רגולטורים  
תקן  ( נדחים
)ביניים

עבור ישויות המקיימות פעילות רגולטורית ומכירות  
בהתאם לכללי  " חשבונות רגולטורים נדחים"ב

:קודמיםחשבונאות מקובלים 
לראשונה   IFRSקיימת אפשרות בעת אימוץ 1.

להמשיך ליישם מדיניות חשבונאית בהתאם לכללי 
ירידת  , מדידה, חשבונאות קודמים עבור הכרה

ערך וגריעה של חשבונות רגולטורים נדחים
הצגת חשבונות רגולטורים נדחים והתנועה בהם  2.

כסעיף נפרד בדוח על המצב הכספי ובדוח על  
הרווח הכולל האחר

מתן גילויים מתאימים3.

מחייב   היישום נכנס באופן
דוחות כספיים לתקופות  לגבי 

שנתיות המתחילות ביום  
.  או לאחר מכן 1.1.2016

אפשרייישום מוקדם 

קיימים IFRSתיקונים נוספים לתקני 
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/  הנושא 
התקן

עיקרי ההוראות

  ההגדרה
של תנאי  
הבשלה  

)IFRS 2(

"תנאי שירות"ו" תנאי ביצוע"ונוספו הגדרות ל" תנאי שוק"ו" תנאי הבשלה"שונו ההגדרות ל

:תיקונים אלו מבהירים כי

פירושו כי הוא כשל בהשלמת  , אם הצד שכנגד מפסיק לספק שירות במהלך תקופת ההבשלה•
ואין מתחשבים בסיבה להפסקת מתן השירות, בצוע תנאי השירות

על תנאי ביצוע לכלול דרישת שירות מפורשת או משתמעת•

תנאי ביצוע כולל יעד ביצוע ספציפי שיש להשיגו בזמן שהצד שכנגד מבצע את תנאי השירות•

תנאי שאינו  (יעד ביצוע יכול להתבסס על ביצועי הישות או על ביצועי כל ישות אחרת בקבוצה •
,  תנאי שוק(או על מחיר המכשירים ההוניים של הישות או של כל ישות אחרת בקבוצה ) שוק

)אשר הינו סוג של תנאי ביצוע

יעד ביצוע יכול להתייחס לביצועי החברה בכללותה או לביצועים של חלק מהישות  •
)עובד/מחלקה(

הוא תנאי שאינו תנאי הבשלה כיוון   -הכולל את מניות החברה " שוק מניות"יעד של מדד •
אלא גם ביצועי ישויות אחרות מחוץ לקבוצה, שהוא משקף לא רק את ביצועי הישות

או לאחר מכן 2014ביולי  1שלהן הינו " מועד ההענקה"עבור עסקות ש פרוספקטיבייישום *

המתחילות  * שנתיותמתקופות מחייב החל לתוקף עיקרי התיקונים לתקנים קיימים אשר ייכנסו 
.אפשרייישום מוקדם . או לאחר מכן 2014ביולי  1מיום 

Improvements Project 2010–2012 Cycle
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עיקרי ההוראותהתקן/ הנושא 

תמורה מותנית  
עסקים   בצירוף

)IFRS 3R(

תמורה מותנית שסווגה כנכס או כהתחייבות תימדד בשווי הוגן בכל תקופת דיווח  
בין אם  , יוכרו ברווח או הפסד) מלבד התאמות תקופת המדידה(ושינויים בשווי ההוגן 

.ובין אם לאו IFRS 9  /IAS 39מדובר במכשיר פיננסי שבתחולת 

או   2014ביולי  1שלהן הינו " מועד הרכישה"עבור עסקות ש פרוספקטיביהיישום *
לאחר מכן

מגזרים   קיבוץ
תפעוליים וגילוי  

התאמה בין סך נכסי  
המגזרים המדווחים  

לסך נכסי הישות  

)8IFRS(

ההנהלה בעת קיבוץ מגזרים  שנעשה על ידי  על ישות לגלות את שיקול הדעת1.
לרבות תיאור המגזרים התפעוליים שקובצו והמאפיינים הכלכליים   ,תפעוליים

;למגזרים התפעוליים יש מאפיינים כלכליים דומים בעת הקביעה האם שנבחנו

על הישות לספק התאמה בין סך נכסי המגזרים המדווחים לבין סך נכסי הישות  2.
.CODMאך ורק אם נכסי המגזר מסופקים באופן סדיר ל 

רטרוספקטיבייישום התיקונים באופן 

וזכאים לזמן   חייבים
)IFRS 13(קצר 

קיימת  , IFRS 9 -ו  IAS 39והתיקונים של  IFRS 13הבהרה כי גם לאחר פרסום 
בסכומים  , שאינם נושאים ריבית, עדיין האפשרות למדוד חייבים וזכאים לזמן קצר

.במידה והשפעת ההיוון אינה מהותית ,בלתי מהוונים

מיידיבתוקף היישום *

Improvements Project 2010–2012 Cycle

המתחילות  * שנתיותמתקופות החל לתוקף מחייב עיקרי התיקונים לתקנים קיימים אשר ייכנסו 
.אפשרייישום מוקדם . או לאחר מכן 2014ביולי  1מיום 

41
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עיקרי ההוראותהתקן/ הנושא 

אנשי מפתח ניהוליים

)IAS 24(

חברת ניהול המספקת אנשי מפתח ניהוליים לישות מדווחת או לחברת האם של  
הישות מחויבת לגלות  ,לכן .הישות המדווחת היא צד קשור לישות המדווחת

את הסכומים המשולמים לחברת הניהול עבור  , עם צדדים קשורים במסגרת עסקאות
אולם הישות אינה נדרשת ליישם את דרישות  , אספקת אנשי המפתח הניהוליים

)'וכו, לזמן ארוך, הטבות לזמן קצר(הגילוי האמורות בחלוקה לקטגוריות 

מודל הערכה מחדש
)IAS 16,IAS 38(

:הערכה מחדש תבוצע כדלהלן

הערך בספרים ברוטו של הנכס יוצג מחדש ביחס לנתוני שוק נצפים 1.

הערך בספרים ברוטו של הנכס יוצג מחדש באופן פרופורציונלי לשינוי בערך  2.
.  כך שהערך בספרים נטו יוצג ביחס לנתוני שוק נצפים, בספרים נטו של הנכס

הפחת הנצבר במועד הערכה מחדש מותאם כך שהוא שווה להבדל בין הערך  
בספרים ברוטו לבין הערך בספרים נטו לאחר שנלקחו בחשבון ירידות ערך 

מצטברות

Improvements Project 2010–2012 Cycle

42

מתקופות  החל  רטרוספקטיביבאופן לתוקף מחייב עיקרי התיקונים לתקנים קיימים אשר ייכנסו 
.אפשרייישום מוקדם . או לאחר מכן 2014ביולי  1שנתיות המתחילות מיום 
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עיקרי ההוראותהתקן/ הנושא 

אימוץ לראשונה של תקני 
דיווח כספי בינלאומיים  

)IFRS 1(

אם ליישם תקן  יכולה לבחור   IFRSהראשונים הערוכים לפי  ישות בדוחותיה הכספיים
IFRS ליישם מוקדם תקן  או, אשר בתוקףIFRS חדש שעדיין לא נכנס עדיין לתוקף מחייב  ,

.בהנחה שהתקן החדש מאפשר יישום מוקדם

לאורך כל התקופות המוצגות בדוחות   IFRSישות נדרשת ליישם את אותה גרסה של תקני 
.לראשונה IFRS -הכספיים בהם אומץ ה

מיידייישום בתוקף *

התקן   חריג לתחולת
)IFRS 3R(

IFRS 3R הסדר משותף הקמה של  מוציא מתחולתו עסקות)Joint arrangement  (
עצמו בדוחות הכספיים של ההסדר המשותף

  - 52תחולת סעיף 
Portfolio exception

)IFRS 13(

או   IAS 39שבתחולת לכל החוזים תקף" החשיפה נטו"שווי הוגן על בסיס  החריג למדידת
IFRS 9  מבלי להתחשב האם הם עומדים  , ומטופלים חשבונאית בהתאם לתקנים אלו

IAS 32 -בהגדרת נכס פיננסי או התחייבות פיננסית כהגדרתם ב

היישום  , או לאחר מכן 2014ביולי  1בתוקף מחייב מתקופות שנתיות המתחילות מיום (
)אפשרי יישום מוקדם. IFRS 13פרוספקטיבי מתחילת השנה בה יושם לראשונה 

גומלין בין יחסי
IFRS 3R  לביןIAS 40

 IFRS-האם עסקה ספציפית עונה על ההגדרות הן של צירוף עסקים כהגדרתו ב הקביעה
3R ן להשקעה כהגדרתו ב"והן של נדל-IAS 40  , דורשת יישום נפרד של שני התקנים

האמורים באופן בלתי תלוי זה בזה

Improvements Project 2011–2013 Cycle
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החל  פרוספקטיביבאופן לתוקף מחייב עיקרי התיקונים לתקנים קיימים אשר ייכנסו 
.יישום מוקדם אפשרי. או לאחר מכן 2014ביולי  1המתחילות מיום * שנתיותמתקופות 
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נכסים לא שוטפים  
למכירה  המוחזקים 

)IFRS 5(ולחלוקה 

שינויים  "במסגרת , נכס ולהפך חלוקתנכס לתכנון ל מכירתשינוי מתכנון לאין לטפל ב
.פרוספקטיביהיישום . אלא כהמשך של התכנון המקורי, "או החלוקה לתכנון המכירה

חוזה שירותים  
והתייחסות לדוחות  

)  IFRS 7(ביניים 

  ישות המספקת שירותי גבייה בגין הנכס הפיננסי נדרשת להעריך מעורבות נמשכת
  פרוספקטיבייישום .  7IFRS מכחלצורך מתן דרישות הגילוי , בנכס הפיננסי שהועבר

.עם אפשרות ליישום רטרוספקטיבי

דרישות הגילוי בדבר קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות ב- IFRS 7   אינן
.  IAS 34 מכחאלא במקרה שהגילוי נדרש , נדרשות לכל תקופות הביניים

רטרוספקטיבייישום      

שיעור ריבית להיוון  
סוגיית שוק   -

)IAS 19(מקומי

שבו   המטבעברמה גבוהה מתבססת על  קונצרניותבחינת שוק עמוק של אגרות חוב 
כאשר לא קיים שוק עמוק  . המחויבות נקובה ולא על המטבע של המדינה בה נוצרה

.יש להשתמש באגרות חוב ממשלתיות במטבע הרלוונטי ,למטבע

אך מוגבל מתחילת תקופת ההשוואה המוקדמת ביותר המוצגת רטרוספקטיביהיישום 

במקום  "מידע  גילוי
מהדוח כספי  " אחר

)IAS 34(ביניים 

.  לכלול הפניה מדוח הביניים למיקום המידעיש , במידה והמידע לא נמצא בדוח הביניים
היישום  . על המידע להיות זמין למשתמשים באותו אופן ובאותו עיתוי כמו דוח הביניים

רטרוספקטיבי
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המתחילות מתקופות שנתיות החל לתוקף מחייב עיקרי התיקונים לתקנים קיימים אשר ייכנסו 
.יישום מוקדם אפשרי. או לאחר מכן 2016בינואר  1מיום 

Improvements Project 2012–2014 Cycle
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