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 Hot Topics - 2015היערכות לדוחות כספיים 
 

 גילוי בדוחות הכספיים      

 הצגה בדוחות הכספיים

 היבטי מדידה והכרה

בחינת הקשר והעקביות בין המידע והנתונים המשמשים לצורך המדידה והגילוי בדוחות  
 הכספיים לבין אלו שמשמשים לצרכי הפרקים האחרים בדוח התקופתי
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 Hot Topics - 2015היערכות לדוחות כספיים 
 

 היבטי מדידה והכרה
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 Hot Topics - 2015היערכות לדוחות כספיים 
 

צירוף ופרסום הערכות  
 שווי

בחינת טריגרים פנימיים  
 וחיצוניים

 
 

 
 

 
 

 
 

 הנחות מפתח במודל 
 שווי הוגן .vsשווי שימוש 

 –בחינת ירידת ערך 
נכסים שאינם פיננסיים  

)IAS 36( 

מודל  –מודל שווי שימוש 
Pre-Tax 

בהנחות  שימוש –מודל השווי ההוגן 
 שוקמשתתף 

עקביות בבסיסי    
 המדידה

 WACC –שיעור היוון 
 כנקודת התחלה

שימוש בהנחות סבירות  
 ומבוססות

Compare “Like with 
Like” 

הגברת השקיפות בגילויים  
 ושלמותם

 

 ירידת ערך
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 Hot Topics - 2015היערכות לדוחות כספיים 
 

 שליטה אפקטיבית"שיקול דעת רב בקביעת" 
"לשם בחינת שליטה" הפעילויות הרלוונטיות 
 בחברה יחידקיומו של בעל שליטה 
עסקמכירת /רכישת vs.  נכסיםאסופת 

 פניה מקדמית–  
 אינו פוטר את   במומחים חיצונייםשימוש

השווי  הערכת  נאותותהחברה מבחינת 
 השווי ההוגןוההנחות ששימשו בחישוב 

 תשלום מותנההסדרי: 
 הרכישה תמורתvs. תשלום מבוסס מניות 
 הוגןהמדידה לפי שווי גילויים אודות 

 
 

 )IFRS 10(דוחות כספיים מאוחדים 

 חברות מוחזקות

 :פניות מקדמיות
מצירוף נתוני  פטור •

 פרופורמה
הפסקת איחוד דוחות  "•

 "כספיים של חברת נכס
יישום שיטת הרכישה  "•

בצירוף עסקים תחת אותה  
 "שליטה

זיהוי הרוכש החשבונאי  "•
וטיפול חשבונאי ברכישה  

 "במהופך
סיווג התקשרות בהסכם מתן  •

רישיון כמכירת נכס או  
 כמכירת עסק

! 
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 Hot Topics - 2015היערכות לדוחות כספיים 
 חברות מוחזקות   

 השפעה מהותיתשיקול דעת לעניין קביעת •
 

 עסקה משותפת .vsפעילות משותפת •
 

o  סיווג הסדרים משותפים על בסיס 
 "עובדות ונסיבות אחרות"

 
 :פניות מקדמיות

המשך קיומה של השפעה  בחינת "•
מהותית לאור ביטול זכות למינוי  

 "דירקטור
מדידת השקעה בחברה כלולה  "•

 "בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 ! 

 משותפיםוהסדרים בחברות כלולות השקעה 
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 בעת  בחינת סבירות ההנחות ששימשו 
 השוויהערכת 

 רלוונטי גם לנכסים והתחייבויות לא פיננסים  

 Hot Topics - 2015היערכות לדוחות כספיים 
 

 )IFRS 13(מדידת שווי הוגן 

ירידה משמעותית בנפח או רמת הפעילות   –שוק פעיל 
 לא בהכרח מעידים שהמחיר המצוטט לא מייצג שווי הוגן

לאור התנגדויות   –יחידת המדידה לחישוב השווי ההוגן 
בנושא מדידה   IFRS 13התיקון של פרסום רבות נדחה 

,  השקעה בכלולות ובעסקות משותפות, של חברות בנות
ללא   P*Qלהן מחיר מצוטט בשוק פעיל לפי כשיש 

 IASB -והנושא חזר למחקר נוסף של ה, התאמות

הסתמכות על מעריכי שווי חיצוניים לרבות גילוי על  •
עמדת סגל  (קיומה של תלות במעריך השווי 

 )105-30משפטית 
 "ן להשקעה"שערוך נדל" – 15-1החלטת אכיפה •
יחידת המדידה לשם בחינת  "פניה מקדמית •

 ! "מהותיות הערכת שווי לצורך צירוף
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בענפים בפרט , רב בשקלול האינדיקטוריםדעת שיקול •
 ואינטרנטשרותי תוכן ובמודלים עסקיים מתפתחים כמו 

רלוונטי גם לנכסים בלתי מוחשיים   -" סיכון המלאי"•
 ועסקות שירותים

 !בחינה נפרדת לגבי כל רכיב הכנסה נפרד 

 Gross Vs. Net -הכרה בהכנסה 

השוואה מול דוח הדירקטוריון ואתר האינטרנט לקבלת  
 "התמונה המלאה"

 )חוזים וחומרי שיווק(ראיות ביסוס הניתוח באמצעות 

 הבנת המודל העסקי וזיהוי רכיבי העסקה  

 Hot Topics - 2015היערכות לדוחות כספיים 
 

 עדכונים האומדנים לצורך ייחוס תמורת העסקה –עסקות מרובות רכיבים 
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 Hot Topics - 2015היערכות לדוחות כספיים 
 

 שערי חליפין

  –חשיפה כלכלית בגין עסקות עתידיות 
 כלכלי/ בחינת גידור חשבונאי 

 ח"חשיפה בגין עסקות במט

 תרגום דוחות כספיים

 תנודתיות משמעותית בשערי החליפין

 השפעה על אפקטיביות הגידור

 שיעורי ריבית
השפעה על עלויות חוב והון 

 מדידת נכסים והתחייבויות)IAS 36, IAS 37, IAS 19( 
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 :ב להתחשב יש ,להעברה הפסדים בגין נדחה מס נכס יצירת בעת
הפסדים של היסטוריה 
קודמות בתקופות בפועל לתוצאות השוואה לרבות נאותות תחזיות לערוך החברה יכולת 
חי עסק"-כ התאגיד פעילות להמשך משמעותיים ספקות" 
המדידה בתקופת נדחה מס נכס של תיאומים" מקדמית פניה" 

 Hot Topics - 2015היערכות לדוחות כספיים 
 

 )IAS 12(מסים על ההכנסה 

 
 2016בינואר  1החל מיום  25% -בשיעור מס החברות לצפי לשינוי 

 

 שחקיקתו  או  יחקקבאם החוק י 2015השפעה על שיעור יצירת מיסים נדחים לשנת
 2015עד לסוף שנת תושלם למעשה 

למעט במידה  , מסים נדחים הנובעים משינוי בשיעור המס יוכרו בדוח רווח או הפסד
 שהם מתייחסים לפריטים שהוכרו ברווח כולל אחר או ישירות בהון

 אירוע שאינו יחייב התאמה אך דורש גילוי –שינוי בשיעור המס לאחר תקופת הדיווח 
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 Hot Topics - 2015היערכות לדוחות כספיים 
 

   -AFS  -הפסד מירידת ערך בגין מכשיר הוני המסווג כ
תוך מתן שיקול דעת לפרקטיקה  , קביעת ספים ראויים

בעת קביעה של ירידה משמעותית או מתמשכת  , בשוק
 בשווי הוגן מתחת לעלות  

 קריטריונים לבחינת הלוואה שמהווה חלק מההשקעה

 
 הטיפול החשבונאי בשינוי תנאים של מכשיר חוב

 

בחינת גריעת ההתחייבות מול   –הסכמי מימון ספקים 
או שינוי  ; הספק ויצירת התחייבות חדשה מול הבנק

 בתנאי ההתחייבות

 שיעור ריבית שלילי

 )IAS 39(הכרה ומדידה : מכשירים פיננסיים
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 Hot Topics - 2015היערכות לדוחות כספיים 
 

 הצגה בדוחות הכספיים
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 Hot Topics - 2015היערכות לדוחות כספיים 
 

 
סיווג  " -פניה מקדמית 

הכנסות והוצאות דמי 
שכירות סניפים כחלק 

מהרווח הגולמי או 
 "במסגרת הרווח התפעולי

 

 הצגה בדוחות הכספיים

 רווח כולל/ דוח על הרווח והפסד 

  –משותפים והסדרים בחברות כלולות השקעה 
 אקוויטיהפסדי /רווחי סיווגאופן 

הכללת סכומים בעלי מהות תפעולית במסגרת  
 תוצאות פעילויות תפעוליות של החברה  

 
כותרות וסיכומי משנה נוספים על פני דוח על  , סעיפיםהצגת 

הרווח הכולל כאשר הצגה זו רלוונטית להבנת תוצאות  
 הפעילות של הישות

 

גילוי מהות ההוצאה בביאורים כאשר ישות מסווגת הוצאות  
 ! לפי מאפיין הפעילות במסגרת דוח על הרווח הכולל
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 Hot Topics - 2015היערכות לדוחות כספיים 
 

 )IFRS 5(סיווג כמוחזק למכירה 
 חוזה מחייב"צורך באין  " 
 אך  למכירהאינה עונה להגדרת מוחזק  –סגירת פעילות

 יתכן ותעמוד בהגדרת פעילות מופסקת

 
 
 

 )מאזן ורווח והפסד(פעילות מופסקת 
 מופסקתתמורה מותנית בגין פעילות הצגת 
 יותר מגבוהה כ רמה "בדשל ישות מהווה רכיב-CGU 
 עיקרי ונפרד"פעילות עסקית תחום" 

 
 

 

 
הטיפול החשבונאי בעסקה  " -מקדמית פניה 

למכירת תת פעילות תרגום ואחזור המידע  
 "הארגוני

 ! 

 ארוךזמן / קצר סיווג זמן " מחזור העסקים"

 –סיווג התחייבויות פיננסיות על פני דוח על המצב הכספי 
 אמות מידה פיננסיות

אירוע אשראי  " 104-15עמדה משפטית 
דיווח מיידי במקרה של אי  -" בר דיווח

 עמידה באמות מידה פיננסיות  

 הצגה בדוחות הכספיים

 דוח על המצב הכספי
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 Hot Topics - 2015היערכות לדוחות כספיים 
 הצגה בדוחות הכספיים 

 דוח על תזרימי המזומנים

 הפעלת שיקול דעת ושמירה על עקביות

 עסקות שלא במזומן  

 הצגה ברוטו

 השפעת התנודתיות בהפרשי השער

 מסים על ההכנסה
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 Hot Topics - 2015היערכות לדוחות כספיים 
 

 גילוי בדוחות הכספיים      
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 Hot Topics - 2015היערכות לדוחות כספיים 
 מדיניות חשבונאית והשפעתם הצפויה של התקנים החדשים 

גילויים נגישים  
בביאור יחיד או  
 לאורך הביאורים

“The location isn't 
important to me; it’s about 

being able to see the 
important information 

easily.”   הצגת שינויים
,  במדיניות חשבונאית

באופן  , והסיבות להן
 ברור

קביעת מדיניות  
 חשבונאית ספציפית

 “Disclosure of new and 
significant accounting 

policies is a real potential 
area for improvement. It 

shouldn’t just be 
boilerplate; I need a clear 
statement on how a new 

or significant standard will 
affect the business.” 

גילוי אודות ההשפעה הצפויה של יישום התקנים החדשים  
 )  IFRS 9, IFRS 15, בין היתר, בפרט(

 וסטטוס תהליך הבחינה ליישומם
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 Hot Topics  - 2015היערכות לדוחות כספיים 
 מועד תחילה התפתחויות בתקינה  

 2019בינואר  1 המודל החדש –חכירות 

IFRS 15 2018בינואר  1 הכנסות מחוזים עם לקוחות 

 IFRS 9 2018בינואר  1 מכשירים פיננסיים 

 2016בינואר  1 הצגת דוחות כספיים – IAS 1 -תיקון ל

הטיפול החשבונאי ברכישת זכויות בפעילויות  -  IFRS 11 -תיקון ל
 משותפות

 2016בינואר  1

 2016בינואר  IAS 28 1 -ו IFRS 10 ,IFRS 12 -תיקונים ל

 2016בינואר  IAS 28   1 -ו IFRS 10 -תיקון ל

 2016בינואר  IAS 38   1 -ו IAS 16תיקון לתקנים 

 2016בינואר  1 בדוחות כספיים נפרדים המאזנישיטת השווי  –IAS 27-תיקון ל

 2016בינואר  Bearer Plants( 1" (צמחים מניבים"– IAS 41-ו IAS 16-תיקון ל

IFRS 14  - 2016בינואר  1 )תקן ביניים(  חשבונות רגולטורים נדחים 

Improvements Project 2010–2012 Cycle ביולי  1שנתיות המתחילות מיום  לרוב בתקופות
 )מיידיחלק מהתיקונים נכנסים לתוקף באופן (  2014

Improvements Project 2011–2013 Cycle ביולי  1שנתיות המתחילות מיום  לרוב בתקופות
 )מיידיחלק מהתיקונים נכנסים לתוקף באופן ( 2014

Improvements Project 2012–2014 Cycle  2016בינואר  1תקופות שנתיות המתחילות מיום   
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     לאחר עדכון  , פורסמה מחדש העמדה 2014ודצמבר  2013ספטמבר בחודשים    
 :העדכונים העיקריים ביחס לדוחות הכספייםלהלן . הדוגמאות בה   

הביאורים ביחס   פירוט
 למהותיות הפריטים

הפניות מהדוחות לביאור  
 מדיניות חשבונאית

שווי הוגן   הימנעות מגילויי
של מכשירים פיננסים  

 לא מהותיים בשוויים

התייחסות להתקשרויות  
 מיוחדות בלבד

פירוט הון התאגיד בצורה 
 טבלאית

הפניות מדויקות לביאורים  
 מכל הדוחות הכספיים

ציון הרכיב המהותי בלבד 
 יתרה מהותית במסגרת

גילוי ליתרות בלבד מקום  
 בו התנועות לא מהותיות

הימנעות מפירוט מדדי 
 מחירים ושערי חליפין

הימנעות מהתייחסות  
 למסחר בניירות ערך

אי חזרה על מידע העולה  
 מהדוח על השינויים בהון

הימנעות מפירוט זכויות  
 סטנדרטיות של מניות

פירוט תקנים חדשים  
 במתכונת טבלאית

אי מתן גילויים בגין צירופי  
 ...ועוד עסקים לא מהותיים

 )  105-25עמדה משפטית מספר (הדוחות קיצור רשות ניירות ערך  
 קיצור עודף המידע בדוחות ושיפור מובנותם: המטרה

הכללת מידע  
 בלתי מהותי

 כפילויות

שכבות  
 גיאולוגיות

ניסוח בלתי  
 מובן

 הצגה וגילוי בדוחות הכספיים

 Hot Topics - 2015היערכות לדוחות כספיים 
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 Hot Topics - 2015היערכות לדוחות כספיים 
 

 השפעת השינויים בשווקים הפיננסיים על הדוחות הכספיים

 תנודתיות בשיעורי הריבית

 תנודתיות במחירי השוק של סחורות

 כלכליים -שינויים בתנאים מקרו 

גילוי ומתן מידע לגבי  
הסיכונים אליהם חשופה  

 החברה

שינויים בהנחות המפתח  , יתוחי רגישותנ
 וגילויים נוספים

שיעורי  
 הריבית
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 בקביעת אופן  משמעותיים הנחות ושיקולי דעת
שליטה משותפת או  , שליטה  –בישות ההחזקה 

 השפעה מהותית
 שאינן מקנות שליטה  זכויות " מהותיות"בחינת 
 עבור כל  בנפרדגילוי מידע פיננסי מתומצת יינתן

 עסקה משותפת או כלולה מהותית
IFRS 12   הביא לביטול תקנות ניירות ערך שונות

 בנושא גילויים

 Hot Topics - 2015היערכות לדוחות כספיים 
  

 )IFRS 12(גילוי זכויות בישויות אחרות  -חברות מוחזקות  
 

 
ההגדרה של  תוקנה 

הערכת שווי מהותית  
ביחס לפריטים  

 במוחזקת
 ! 

שיוך לרמת מדרג השווי ההוגן  
בהתאם לנתונים ששימשו  

 בטכניקות ההערכה

מתן גילויים בהתאם לסיווג  
 הנתונים ברמת המדרג  

 
 )IFRS 13(שווי הוגן 
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 –מודל שווי שימוש 
 Pre-Taxמודל 

  קיבוץ מגזרים
 

 שיקול דעת משמעותי•
בחינת כל הקריטריונים לקיבוץ גם אם רק •

 חלקם רלוונטיים יותר בראיית ההנהלה
 

 דרישות גילוי
 

 הרחבת דרישות הגילוי•
 "מידע רגיש"בגין קיים פטור לא •
 CODM-סוגי מדידה של רווח או הפסד המדווחים ל•
 גילויים ברמת הישות גם במקרה של מגזר יחיד•

 

 דוח ריכוז ממצאים בנושא מגזרי פעילות -ערך רשות ניירות 

 מגזר בר דיווח מהווה גם תחום פעילות של חברה עליו יש לתת גילוי בדוח התקופתי•
 נטל הוכחה גבוה יותר על הישות –של הישות  CODM -זיהוי הדירקטוריון כ •
 החברה  זיהוי המגזרים ברי הדיווח של החברה לרבות פעילויות נלוות לפעילות •
 עקביות לגבי הקצאת עלויות בין מגזרי הפעילות•
 עמידה בדרישות הגילוי המקיפות של התקן•
 חזקה כי משמשים להקצאת משאבים והערכת ביצועים – CODM -דיווחים תוצאתיים סדירים ל•
•CODM בעל מספר תפקידים בקבוצת חברות 

 )IFRS 8(מגזרי פעילות 

! 
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