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ASU No. 2017-01– עסק"הבהרת ההגדרה של"

"עסק"עיקרי ההגדרה הנוכחית של -לפני העדכון 

בצורתתשואהלספקבמטרהאותהולנהללהפעילהשניתןונכסיםפעילויותשלמשולבתמערכת

;אחרותכלכליותהטבותאומופחתותעלויות,דיבידנדים

תפוקותליצורהיכולתלהםשיש,אלותשומותלגביהמיושמיםומתהליכיםמתשומותמורכבעסק;

לרכושמסוגלשוקמשתתףאם,העסקלהפעלתהתהליכיםאוהתשומותכלאתלכלולחייבלאעסק

.שלוובתהליכיםבתשומותהעסקשילובידיעל,לדוגמה,תפוקותלהפיקולהמשיךהעסקאת

תפוקותתהליכיםתשומות

"!עסק"את המקרים שעונים להגדרת מצמצםהעדכון "עסק"עיקרי העדכון להגדרת 

לאכן

 (substantially all))*(רוב רובו האם 

של השווי ההוגן של הנכסים שנרכשו  

נובע מנכס מזוהה בודד או קבוצה של  

?נכסים מזוהים דומים

1שלב 

לא

האם המערכת המשולבת שנרכשה  

תשומה ותהליך כוללת לכל הפחות 

שיחדיו יתרמו ליכולת ליצור  משמעותי

?"תפוקה"

2שלב 

כן

מהווה  

"!עסק"
"עסק"לא מהווה 

(  SCREEN)הוספת מבחן )*(

לצורך הבחינה

הבחינה יכולה להיות  )*( 

איכותית

השפעה על  

רכישת 

פ"חברת מו !
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ASU No. 2017-01– עסק"הבהרת ההגדרה של"

פרוספקטיבי-אופן היישום 

15תקופות שנתיות המתחילות לאחר -מועד תחילה לחברות ציבוריות 

תקופות שנתיותלרבות תקופות ביניים בתוך אותן ,2017בדצמבר 

15תקופות שנתיות המתחילות לאחר -מועד תחילה לכל יתר החברות 

ותקופות ביניים בתוך תקופות שנתיות המתחילות לאחר  ,2018בדצמבר 

2019בדצמבר 15

לצורך  לשלב יחדיוהקביעה אילו נכסים ניתן 

תדרוש  ”substantially all“בחינת הסף  

שיקול דעת

תעיד  רכישה של חוזים קיימים עם לקוחות לא 

!משמעותי שנרכש" תהליך"על 

כוח עבודה מאורגן על  יידרש , בהיעדר תפוקות

שישנם תשומה ותהליך משמעותי  מנת להעיד 

שתורמים יחד ליצירת תפוקה

יישום מוקדם אפשרי

המשכיות של הכנסות לפני ואחרי העסקה  

תעיד על קיומן של תפוקות

עשויקיומו של מוניטין שאינו בלתי משמעותי 

משמעותי שנרכש" תהליך"להעיד על 
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ASU No. 2017-04
פישוט הטיפול החשבונאי בירידת ערך מוניטין

2017 US GAAP & SEC Developments

Intangibles – Goodwill and Other (Topic 350)
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ASU No. 2017-04–פישוט הטיפול החשבונאי בירידת ערך מוניטין

במטרה להקל על תהליך הבחינה, העדכון כולל מודל חדש לבחינת ירידת ערך של מוניטין

המודל החדשלפני העדכון

מבחן ירידת ערך של מוניטין מורכב משלושה  

:שלבים

בחינה איכותית לצורך הקביעה האם נדרשת  

בחינת ירידת ערך המורכבת משני שלבים

השוואת השווי ההוגן של יחידת הדיווח  

(Reporting unit )לערכה בספרים

BV>FVBV<FV

לא מוכרת  

ירידת ערך "  משתמע"קביעת שווי הוגן 

של מוניטין לצורך הקביעה  

האם קיימת ירידת ערך

נותרו ללא שינוי" 1שלב "-ו" 0שלב "

!!בוטל" 2שלב "

ההפסד המוכר בגין ירידת הערך של המוניטין לא יעלה על  

הערך בספרים של המוניטין שהוקצה ליחידת הדיווח

יוביל להכרה בירידת ערךבהכרח1בשלב " כישלון"

מועדי בחינת ירידת ערך ויחידת  

המדידה נותרו ללא שינוי

"  0שלב "

(אופציונלי)

"1שלב "

"2שלב "
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ASU No. 2017-04–פישוט הטיפול החשבונאי בירידת ערך מוניטין

יישום מוקדם אפשרי)*(פרוספקטיבי –אופן היישום 

מועד תחילהסוג החברה

לרבות ,2019בדצמבר 15תקופות שנתיות המתחילות לאחר SEC-חברות ציבוריות שמדווחות ל

תקופות ביניים בתוך אותן תקופות שנתיות

לרבות ,2020בדצמבר 15תקופות שנתיות המתחילות לאחר SEC-מדווחות לשאינןחברות ציבוריות 

תקופות ביניים בתוך אותן תקופות שנתיות

2021בדצמבר 15תקופות שנתיות המתחילות לאחר )*(חברות פרטיות המיישמות את התיקון 

מוניטין אינן  המדידה העוקב של בחרו בחלופה הנוספת לאופן פרטיות אשר חברות )*( 

באופן  באפשרותן לבחור ליישם את המודל החדש , עם זאת. מחויבות ביישום המודל החדש

.לשינוי המדיניות החשבונאיתpreferabilityבכפוף להוכחת רטרוספקטיבי
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ASU No. 2017-07
הצגת עלויות הטבה בגין פנסיה ופרישה

2017 US GAAP & SEC Developments

Improving the Presentation of Net Periodic 
Pension Cost and Net Periodic Postretirement 
Benefit Cost (Topic 718)
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ASU 2017-07–הצגת עלויות הטבה בגין פנסיה ופרישה

עלויות הטבה בגין פנסיה ופרישה  

"(  עלות ההטבה נטו)"עובדים של 

:בין היתר, רכיביםכוללות מספר 

 השוטף  השירות עלות

 תוכנית  על נכסי תשואה

עלות הריבית בגין ההתחייבות

 של סכומים נדחים  הפחתה

קודמותמתקופות 

כל הרכיבים מוצגים בסעיף אחד  

או מהוונים לנכס  , ברווח התפעולי

כאשר רלוונטי

:המצב כיום

:לאחר התיקון

:  רכיב עלות השירות השוטף

  יוצג ברווח התפעולי יחד עם עלויות תגמול עובדים

אחרות

כשיר להיוון

:  שאר רכיבי עלות ההטבה נטו

יוצגו באופן נפרד מחוץ לרווח התפעולי

כשירים להיווןלא

פחות  

תנודתיות  

במאזן ובדוח  

רווח והפסד

תקופות שנתיות המתחילות לאחר  -public business entitiesמועד תחילה עבור 

לרבות תקופות ביניים בתוך אותן תקופות שנתיות,2017בדצמבר 15

,  2018בדצמבר 15תקופות שנתיות המתחילות לאחר -מועד תחילה לכל יתר החברות 

2019בדצמבר 15ותקופות ביניים בתוך תקופות שנתיות המתחילות לאחר 

אימוץ מוקדם אפשרי

 עבור הצגת העלויות ברווח והפסדרטרוספקטיבייישום

 לדוחותההשוואה באמצעות המספרים שהופיעו בביאורים אפשרות לתיקון מספרי –פרקטיתהקלה

 עבור היוון עלויות הרכיב השוטף בלבד לנכסיםפרוספקטיבייישום
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ASU No. 2017-08
הפחתת הפרמיה במכשירי חוב עם אופציית פירעון מוקדם

2017 US GAAP & SEC Developments

Premium Amortization on Purchased Callable 
Debt Securities (Subtopic 310-20)
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ASU 2017-08–הפחתת הפרמיה במכשירי חוב עם אופציית פירעון מוקדם

  התיקון מתייחס לטיפול בהפחתת הפרמיה על ידי המשקיע במכשירי חוב בעלי אופציה

לפירעון מוקדם בידי המנפיק

התיקון לא חל על השקעה במכשירי חוב עם אופציית פירעון מוקדם בניכיון

ולתאריך קבוע  , אינה מותנית, אופציית הפירעון המוקדם צריכה להיות בסכום קבוע

מראש

:לפני העדכון

  הפחתת הפרמיה כקיטון מהכנסות

הריבית לאורך כל חיי המכשיר

 יתרת הפרמיה  –במימוש האופציה

מוכרת כהפסד

:לאחר העדכון

תופחת עד למועד המוקדם ביותר של אופציית  הפרמיה

–אם האופציה לא מומשה במועד זה . הפירעון המוקדם
הריבית האפקטיבית  –אם קיימים תאריכי מימוש נוספים (1)

תופחת עד לתאריך  , ככל שקיימת, והפרמיהתעודכן 

המימוש המוקדם ביותר הבא

הריבית האפקטיבית  –אם אין תאריכי מימוש נוספים (2)

תופחת עד לתאריך  , במידה שקיימת, תעודכן והפרמיה

הפדיון

על  רטרוספקטיבי עם השפעה מצטברתיישום 

.העודפים לתחילת התקופה בה התקן מיושם

.אימוץ מוקדם אפשרי

-public business entitiesמועד תחילה עבור 

,2018בדצמבר 15תקופות שנתיות המתחילות לאחר 
תקופות שנתיותלרבות תקופות ביניים בתוך אותן 

תקופות שנתיות  -מועד תחילה לכל יתר החברות 

ותקופות ביניים בתוך  ,2019בדצמבר 15המתחילות לאחר 

2020בדצמבר 15תקופות שנתיות המתחילות לאחר 
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ASU No. 2017-11
דילול-סיווג מכשירים פיננסיים בעלי מנגנון אנטי

2017 US GAAP & SEC Developments

Distinguishing Liabilities from Equity (Topic 480)
Derivatives and Hedging (Topic 815)
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ASU No. 2017-11–דילול-סיווג מכשירים פיננסיים בעלי מנגנון אנטי

בעלי מנגנון  ( או נגזרים משובצים)לעניין סיווג מכשירים פיננסיים ASC 815-40העדכון משנה את הוראות 

הון/דילול כחוב-אנטי

עלקטןהמימושמחירלפיו,(משובציםנגזריםאו)החברהלמניותהצמודיםמסוימיםפיננסייםמכשיריםשלמאפיין-דילול-אנטימנגנון

עתידיותהוניותהנפקותשלתמחורבסיס

מונעדילול-אנטימנגנוןשלקיומו

(משובץנגזראו)פיננסיממכשיר

החברהלמנייתצמודמלהיחשב

"(Indexed to entity’s own stock)"

המשובץהנגזר/המכשיר,וככזה–

הפסדאורווחדרךהוגןבשווייטופלו

דיווחתקופתמידי

למנייתצמודמלהיחשב(משובץנגזראו)פיננסיממכשירימנעלאדילול-אנטימנגנוןשלקיומו

להוןמסווגלהיותעשויהמכשיר,וככזה–החברה

כהוןהמסווגיםמכשיריםעבורהקיימותהגילוידרישותאתמבהירהעדכון,כןכמו

פיננסייםמכשיריםעבורfreestandingבמידה,דילול-אנטימנגנוןוכולליםכהוןהמסווגים

תטופלההתאמההשפעת,המכשירשלהמימושלמחירהתאמהובוצעההמנגנוןוהופעל

למונהוכתיאום,המכשירלבעליכדיבידנדלמניההבסיסיהרווחבחישוב

מעתהכפופיםיהיו,דילולאנטימנגנוןבעלי,משובצותהמרהאופציותבעליהמיריםמכשירים

contingentעבורשנקבעולכללים beneficial conversion features

לאחר  

העדכון

לפני  

העדכון
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ASU No. 2017-11–דילול-סיווג מכשירים פיננסיים בעלי מנגנון אנטי

 רטרוספקטיבי מלא  –אופן היישום

או

השפעה מצטברתבדרך של 

יישום מוקדם אפשרי

מועד תחילהסוג החברה

public business entities לרבות תקופות ביניים  ,2018בדצמבר 15תקופות שנתיות המתחילות לאחר

בתוך אותן תקופות שנתיות

ותקופות ביניים  ,2019בדצמבר 15תקופות שנתיות המתחילות לאחר יתר החברות

2020בדצמבר 15המתחילות לאחר 
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2017 US GAAP & SEC Developments

ASU 2017-12 
Topic 815 - Derivatives and hedging
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ASU 2017-12 (Topic 815 - Derivatives and hedging)

פישוט היישום של חשבונאות הגידור והקלת הנטל ביישום חשבונאות הגידור הנובע מדרישות התיעוד  

ומהערכת אפקטיביות הגידור

הרחבה ושיפור של חשבונאות הגידור והתאמת כללי המדידה וההכרה של ההשפעות של המכשירים  

המגדרים והפריטים המגודרים בדוחות הכספיים  

גידור מטבע חוץ
גידור סחורות

)commodities(
גידור שיעור הריבית

התאמת חשבונאות הגידור לניהול הסיכונים של חברות  

ובהצגה של תוצאות הגידור, במדידה, באמצעות שינויים בייעוד



PwC Israel
19

ASU 2017-12– מועד תחילה והוראות מעבר

.למעט גילוי והצגה, יישום רטרוספקטיבי מותאם

נדרשות לבחור הקלות בגין יישום לראשונה לפני המועד שבו הדוחות –חברות פרטיות מסוימות 

.  ביניים או הדוחות השנתיים הבאים זמינים לפרסום

נדרשות לבחור הקלות בגין יישום לראשונה עד למועד הערכת האפקטיביות  –כל יתר החברות 

.  הרבעונית הראשונה שלאחר מועד יישום התקן

תוקף מחייב

אימוץ מוקדם

הוראות מעבר

אימוץ מוקדם אפשרי בכל תקופת דיווח ביניים או , 2017החל מהרבעון השלישי של שנת 

.  שנתית

יש להביא לידי ביטוי את ההשפעות של התקן החל מתחילת  , בעת אימוץ מוקדם בתקופות ביניים

.תקופת הדיווח השנתית הכוללת את אותה תקופת דיווח ביניים

Public Business Entities-בדצמבר 15-תקופות שנתיות ותקופות ביניים המתחילות ביום ה

.או לאחריו, 2018

ותקופות , או לאחריו, 2019בדצמבר 15-תקופות שנתיות המתחילות ביום ה-כל יתר החברות 

.  או לאחריו, 2020בדצמבר 15ביניים המתחילות ביום 
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הוראות מעבר וחלופות במסגרת אימוץ , שינויים עיקריים

לראשונה

מהתקופה חלקגידור 

של מכשירים בעלי שיעור ריבית קבוע

עבור מכשירים בעלי ריבית  benchmark interest rate-הפסקת יישום מודל ה

חברות רשאיות לגדר את הסיכון בגין שיעור הריבית המיוחס לשיעור המדד  . משתנה

.  הנקוב בחוזה

.בעת היישום לראשונה של התקן קיימת הקלת יישום בגין שינוי זה

החברה תייעד את הסיכון המגודר על פי , עבור הנפקה או רכישה חזויה של חוב

.הצפיות שלה לשיעור הריבית של החוב

ASU 2017-12–גידור שיעור הריבית

למועדי פירעון תואמים בין הפריט המגודר לבין  , עבור גידור שווי הוגן, עדכון הדרישה

(עוקבות)המכשיר המגדר כך שתכלול גם תאריכי פירעון משוערים או תקופות חלקיות 

גידור סיכון הריבית במכשירים עם שיעור  

כאשר הריבית החוזית  , ריבית משתנה

benchmark interest rateהמשתנה אינה 
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ASU 2017-12–גידור שיעור הריבית

מדידת הפריט המגודר במסגרת גידור  

שיעור הריבית של מכשירים בעלי שיעור  

ריבית קבועה תוך שימוש ברכיב אמת  

(  benchmark component)המידה 

של תזרימי המזומנים החוזיים

האם  , עבור כל גידור בנפרד, חברות יכולות לבחור, תחת תנאים מסויימים

למדוד את הפריט המגודר באמצעות תזרים המזומנים החוזי הכולל או  

של תזרימי  (benchmark)באמצעות רכיב אמת המדיה 

.החוזייםהמזומנים 

.בעת היישום לראשונה של התקן קיימת הקלת יישום בגין שינוי זה

חברות יכולות לבחור האם ההחלטה ביחס למימוש אופציית הפירעון  

benchmark interest rate-תושפע משינויים ב, המוקדם שבמכשיר
. לא יילקחו בחשבון, כגון סיכון אשראי, כך שאינדיקטורים אחרים, בלבד

.בעת היישום לראשונה של התקן קיימת הקלת יישום בגין שינוי זה

-התחשבות בשינויים ב

benchmark interest rate  בלבד

בעת הערכת ההשפעה של אופציית  

פירעון מוקדם במסגרת גידור מכשירים  

עם ריבית קבועה אשר ניתנים לפירעון  

מוקדם

הוראות מעבר וחלופות במסגרת אימוץ , שינויים עיקריים

לראשונה
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במסגרת אימוץ הוראות מעבר וחלופות , עיקרייםשינויים 

לראשונה

רכיבגידור 

חוזי של  ( חלק)

פריט שאינו  

פיננסי

ASU 2017-12– גידור סחורות(Commodities)

בעת היישום לראשונה של התקן קיימת הקלת יישום בגין שינוי האמור באסטרטגיית  

הגידור

גידור רכיב חוזי של פריט לא פיננסי מונע את אי האפקטיביות הטמונה בגידור של 

כפי שנדרש על פי התקן הנוכחי, השינוי הכולל במחיר

מדד או מחיר אקסוגני המצוין  )אפשרות לגדר תזרימי מזומנים של רכיבים חוזיים 

של פריטים שאינם פיננסיים תחת קיומם של תנאים מסוימים( באופן מפורש בחוזה

ניתן לייעד רכיבים חוזיים גם כאשר החוזה לרכישה או למכירה של הנכס הלא פיננסי  

.עדיין לא קיים
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לראשונהבמסגרת אימוץ הוראות מעבר וחלופות , עיקרייםשינויים 

אי הכללת רכיב  

-ה

“Cross 

currency 

basis 

spread”

במסגרת  

הערכת  

האפקטיביות

ASU 2017-12–גידור מטבע חוץ

של מטבעות  ( swap)על מנת להפוך גידור מטבע חוץ באמצעות חוזה החלפה 

התקן החדש מאפשר לחברות לא לכלול רכיב נוסף במסגרת  , לאפקטיבי יותר

השינוי בשווי ההוגן של חוזה החלפה  –הערכת האפקטיביות של הגידור 

(swap )של מטבעות הנובע מ-currency basis spread

חברות רשאיות לא לכלול רכיבים מסויימים של נגזר  , על פי נתקינה הנוכחית

ערך הזמן של אופציה  )מגדר במסגרת הערכת האפקטיביות של הגידור 

(ונקודות חוזי אקדמה
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ASU 2017-12–נושאים נוספים

ביטול הקונספט

של הגידור" חלק לא אפקטיבי"של 

עבור גידור של תזרימי מזומנים ושל  

לא כולל )השינוי כל, "השקעה נטו"

Excluded Components ) שנצבר

בהון ייזקף לדוח רווח והפסד כאשר  

הפריט המגודר משפיע על הרווח או  

הפסד

–Excluded Componentsלגבי 
יוכרו  , כבחירת מדיוניות חשבונאית

בדוח רווח והפסד מיידית או יזקפו  

להון ויופחתו לדוח רווח והפסד על פני  

תקופת המכשיר המגדר

אפשרות להשלמת  

ההערכה הראשונית  

בדבר אפקטיביות  

תחילת  לאחרהגידור 

הגידור

הקלה נוספות בנוגע  

לתיעוד עבור חברות  

פרטיות מסוימות

שינוי ביחס למצבים 

שבהם גידור של  

תזרימי מזומנים בגין  

עסקאות חזויות צריך 

להיות מופסק  

באמצעות הוספת חריג  

לעקרון הכללי שקובע  

כי הגידור מופסק  

במקרה של שינוי  

באחד או יותר  

מהתנאים של יחסי  

הגידור
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ASU 2017-12–הצגה וגילוי

לגבי גידור שווי הוגן וגידור  

כל השינוי  , תזרים מזומנים

בשווי הוגן של הנגזר המגדר  

רכיב  "כולל מה שהוכר בעבר כ)

 Excluded-ו" שאינו אפקטיבי
Components )  יוצג באותה

שורה בדוח רווח והפסד שבה 

מופיעה השפעת הפריט  

המגודר

למעט רווח או הפסד ממכשיר  

שהיה מיועד לגידור עסקה  

חזויה כאשר זו הופכת צפויה  

שלא להתרחש

הצגה
גילויים חדשים או מתוקנים נדרשים בתקופת –גילוי 

האימוץ באופן פרוספקטיבי

ביטול הדרישות לגילוי 

"  אי אפקטיביות"בגין 

מכיוון שהקונספט הוצא  

מהתקן

עבור כל שורה בדוח 

רווח והפסד שהושפעה  

גילוי בגין , מהגידור

תוך  , השפעת הגידור

מתן גילוי נפרד עבור  

רווחים או הפסדים בגין  

נגזרים שאינם מתייחסים  

לגידור חשבונאי

גילויים בגין התאמות  

מצטברות עבור גידור  

שווי הוגן

 Excludedגילויים בגין
components
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ASU 2016-01
Subtopic 825-10 – Financial instruments – overall

2017 US GAAP & SEC Developments
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ASU 2016-01 (subtopic 825-10 - Financial instruments – overall(

חוב  השקעה במכשירי 

שינויללא –והלוואות 

התחייבויות פיננסיות  

שווי הוגן דרך רווח  בשנמדדות 

שינויים בשווי ההוגן  -והפסד 

הנובעים משינוי בסיכון  

האשראי של הישות ייזקפו  

(OCI)אחר לרווח כולל 

שווי  -השקעה במכשירי הון 

למעט  , והפסדהוגן דרך רווח 

השקעות הוניות ללא שווי הוגן  

חלופת  זמין שעבורן קיימת 

עד אשר השווי ההוגן  )בחירה 

מדידת  –( הופך לזמין

ההשקעה לפי עלות בניכוי  

והתאמות בגין  , ירידות ערך

שינויים נצפים במחיר  

האפשרות לזקוף את  )

בשווי ההוגן לרווח השינויים 

(בוטלה( OCI)הכולל האחר 
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,יישום רטרוספקטיבי עם השפעה מצטברת בעודפים לתחילת התקופה בה התקן מאומץ
למעט התיקונים המתייחסים להשקעות הוניות אשר שווין ההוגן לא ניתן לקביעה בנקל אשר  

לגביהם היישום הינו פרוספקטיבי

תוקף מחייב

יישום מוקדם

הוראות מעבר

:יישום מוקדם אפשרי עבור ההוראות הבאות בלבד
הכרה בשינויים בשווי ההוגן של התחייבויות פיננסיות שנמדדות בשווי הוגן דרך רווח  1.

אימוץ מוקדם )OCI-במסגרת ה, אשר נובעים משינוי בסיכון האשראי של הישות, והפסד
(י כל החברות"אפשרי ע

ביטול דרישות הגילוי אודות שווי הוגן של מכשירים פיננסיים שאינם נמדדים בשווי הוגן  2.
(PBEי חברות שאינן "אימוץ מוקדם אפשרי ע)

רשאיות לאמץ מוקדם את התקן החל ממועד התחילה של חברות ציבוריותPBEחברות שאינן 

Public Business Entities-בדצמבר 15-תקופות שנתיות ותקופות ביניים המתחילות ביום ה

או לאחריו, 2017

ותקופות , או לאחריו, 2018בדצמבר 15-תקופות שנתיות המתחילות ביום ה-כל יתר החברות 

או לאחריו, 2019בדצמבר 15-ביניים המתחילות ביום ה

ASU 2016-01–תחילה והוראות מעבר
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ASU 2016-01– (בעת היישום לראשונה ובתקופות עוקבות)הצגה וגילוי

הצגת נכסים והתחייבויות בנפרד  

ע  "ני)לפי קטגוריית מדידה וצורה 

בדוח על –( או הלוואות וחייבים

המצב הכספי או בביאורים

גילויים בדבר השקעות במכשירי  

הון אשר שווים ההוגן לא ניתן  

לקביעה בנקל

כללי-מכשירים פיננסיים 

גילויים מורחבים בדבר סיכון  

האשראי של הישות והשינויים בו  

לגבי כלל ההתחייבויות הנמדדות  

תחת קטגוריה זו

הנמדדות  התחייבויות פיננסיות

הוגןבשווי 
במכשירי הוןהשקעות 

גילוי בדבר הרווחים הלא 

ממומשים שהוכרו במהלך 

התקופה
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ASU 2016-01– המשך-( בעת היישום לראשונה ובתקופות עוקבות)הצגה וגילוי

הסרת דרישת הגילוי  
אודות השווי ההוגן

הסרת דרישות הגילוי  
אודות השיטות  

וההנחות המהותיות  
ששימשו להערכת השווי  

ההוגן

מופחתתהנמדדים בעלות מכשירים פיננסיים 

(למעט חריגים מסויימים)

PBEחברות שהינן  PBEחברות שאינן 

דרישה לביסוס הגילויים  
בנוגע לשווי הוגן של 
מכשירים פיננסים על 

" מחיר יציאה"בסיס 
מדידת  ) ASC 820לפי 

(שווי הוגן

ביטול האפשרות לטעון  
לאמוד " פרקטי"כי לא 

את השווי ההוגן ולספק  
גילויים נוספים בלבד
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ASU 2016-13
Topic 326 - Financial instruments – Credit Losses

2017 US GAAP & SEC Developments
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ASU 2016-13 (Topic 326 - Financial instruments – Credit Losses(

“CECL” Model - Current Expected Credit Losses 

לפיו יש להעריך את הפסדי האשראי הצפויים , מודל חדש

ללא צורך בקיומו של טריגר, לאורך חיי המכשיר

את ההכרה בהפסד ביחס למודל , בדרך כלל, מודל זה מקדים

הקודם

*פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתתנכסים 

ההפסד יוכר כהפרשה  

במקום כהפחתה  , (לפי אותם עקרונות של התקן הנוכחי)

המכשירמהעלות המופחתת של ישירה 

לקטגוריית זמינים למכירהמכשירי חוב המסווגים 

תחזוקה ושימוש במידע הרלוונטי עבור אורך החיים הכולל 

במקום במידע שנתי, של המכשיר

חיזוי תנאים כלכליים עתידיים וכימות השפעתם על ההפסדים  

הצפויים  

מדידה מחדש של ההפרשה בכל תקופת דיווח

יחול על מרבית הנכסים הפיננסים הנמדדים בעלות מופחתת וכן על מכשירים מסוימים נוספים" ”CECL-מודל ה*
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,יישום רטרוספקטיבי עם השפעה מצטברת בעודפים לתחילת התקופה בה התקן מאומץ
למעט מספר חריגים

תוקף מחייב

יישום מוקדם

הוראות מעבר

בדצמבר 15-אפשרי לכל הישויות עבור תקופות שנתיות ותקופות ביניים המתחילות ביום ה
או לאחריו, 2018

Public Business Entities שהינןSEC filer-  תקופות שנתיות ותקופות ביניים המתחילות

.או לאחריו, 2019בדצמבר 15-ביום ה

Public Business Entities שאינןSEC filer-  תקופות שנתיות ותקופות ביניים המתחילות

.או לאחריו, 2020בדצמבר 15-ביום ה

,  או לאחריו, 2020בדצמבר 15-תקופות שנתיות המתחילות ביום ה-כל יתר החברות 

.או לאחריו, 2021בדצמבר 15-ותקופות ביניים המתחילות ביום ה

ASU 2016-13–תחילה והוראות מעבר
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ASU 2016-13–גילויים עיקריים

נכסים פיננסים הנמדדים 

בעלות מופחתת  

גילויים בדבר השינויים  

בהפרשה ושינויים בהנחות  

ובגורמים שנלקחו בחשבון  

בעת הערכת ההנהלה 

בדבר הפסדי האשראי  

וכן הסיבות  , הצפויים

לשינויים בהם  

מכשירי חוב המסווגים  

לקטגוריית זמינים למכירה  

(  ”rollforward“)קידום 

של ההפרשה בגין הפסדי  

אשראי וניתוח גיול לנכסים  

שמועד פירעונם עבר

יתרת חייבים פיננסית  

בעלות מופחתת  הנמדדת

והשקעה נטו בחכירה  

גילויים נפרדים לגבי 

המידע בדבר איכות  

אשראי של הנכסים

סיכון האשראי הטמון בהשקעות  הכספיים להבין את לאפשר לקוראי הדוחות -המטרה 

מעריכה  ההנהלה את האופן שבו , את אופן הפיקוח על איכות האשראי, של החברה

במהלך התקופההפסדי אשראי צפויים ואת השינויים שחלו בהערכה האמורה 
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/ASU 2016-13ASU 2016-1–  גילויים הנדרשים בעת היישום לראשונה

(  כולל בתקופות ביניים)

מהות השינוי במדיניות  

הסברים  , החשבונאית

למדיניות החשבונאית  

והשיטה  , החדשה

שבה יושם השינוי

ההשפעה המצטברת  

על העודפים או על 

רכיבי הון אחרים  

לתחילת תקופת  

היישום לראשונה 

,  השפעות מהותיות

הנובעות מהיישום  

,  לראשונה של התקן

,  על כל שורה במאזן

לתחילת תקופת  

היישום לראשונה
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ASU No. 2017-05
גריעה ומכירה חלקית של נכסים שאינם פיננסיים

2017 US GAAP & SEC Developments

Other Income—Gains and Losses from the
Derecognition of Nonfinancial Assets (Subtopic 
610-20)
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ASU No. 2017-05–גריעה ומכירה חלקית של נכסים שאינם פיננסיים

פיננסיים-וכן מספק הנחיות למכירה חלקית של נכסים לא, ASC 610-20העדכון מבהיר את תחולת 

ASC 610-20 פיננסיים -נכסים לאהפסד מהעברה של /ברווחהכרה מספק הוראות בדבר

"פיננסיים במהותם-נכסים לא"וכן מהעברה של , לקוחותבחוזים עם צדדים שאינם 

תחולה

-העברת נכסים לא

פיננסיים

פיננסיים-העברת נכסים לא

(In substance) במהותם

לצדדים שאינם  

"לקוחות"

:בהתחשב בפרסומי התקינה החדשיםלגריעההמודלים הקיימים 

חוזים עם  

לקוחות 

(ASC 606)

"עסק"

(ASC 810)

נכסים  "

"פיננסיים

(ASC 860)

-נכסים לא"

"פיננסיים

(ASC 610-20)
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?  (ASC 810לפי )האם המעביר איבד שליטה 

(במקרה ומדובר בחברה בת)

ASU No. 2017-05–גריעה ומכירה חלקית של נכסים שאינם פיננסיים

ברווח או הפסד מגריעהגריעה והכרה 

1שלב 

? (606ASCלפי )האם הנעבר השיג שליטה 

(קריטריונים מתקן ההכנסות החדש)

2שלב 

(במודל ההכנסות1שלב " )חוזה"קיומו של . 1

(במודל ההכנסות5שלב )אינדיקטורים להעברת שליטה . 2

ASC 610-20פיננסיים עצמם או העברת זכויות  -מספק הוראות העברת הנכסים הלא

"  עסק"בחברה בת שאינה 

(פיננסיים-בהנחה שרב רובו משוויה ההוגן נובע מנכסים לא)
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ASU No. 2017-05–גריעה ומכירה חלקית של נכסים שאינם פיננסיים

מדידת הרווח או ההפסד מהגריעה

,  606ASCעל בסיס עקרונות , (Distinct)פיננסי נפרד -המיוחסת לכל נכס לאהתמורההפער בין 

לבין ערכו הפנקסני

תמורה משתנה

העברת חוב

תמורה שאינה במזומן

רכיב מימון משמעותי

תשלומים לקונה

":תמורה"רכיבי 

הצגה וגילוי
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ASU No. 2017-05–גריעה ומכירה חלקית של נכסים שאינם פיננסיים

ן בתחולת התקן"הכללת מכירות חלקיות של נדלן"היעדר מדריך ספציפי למכירות חלקיות של נדל

-היעדר מדריך ספציפי לטיפול בהעברות של נכסים לא

(Joint venture)פיננסיים לצורך הקמת עסקה משותפת 

הפסד  /הכרה ברווח. הכללת עסקאות כאמור בתחולת התקן

JV-בעת העברת הנכסים למלא

-העברת חברה המטופלת בשווי מאזני הנחשבת לנכס לא

ASC 610-20פיננסי במהותה טופלה במסגרת 

כלל ההעברות של חברות המטופלות בשווי מאזני יטופלו  

כהעברת נכסים פיננסיים ASC 860במסגרת 

פיננסיים לישות אחרת בתמורה לזכויות  -העברת נכסים לא

 ASCלתחולת מחוץשאינן מקנות שליטה באותה ישות הינה 

610-20

יתרת הזכויות שאינן  . הכנסת עסקאות כאמור לתחולת התקן

בשווי הוגןמקנות שליטה תימדד 

,  ASC 810הינה בתחולת ( או הפסקת איחוד" )עסק"גריעת 

נכס לא פיננסי במהותו/ ן"אלא אם העסק נחשב לנדל

למעט עסקות  )ASC 810גריעת כלל העסקים בהתאם לכללי 

(עם לקוחות והעברת זכויות במינרלים של שמן וגז
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ASU No. 2017-05–גריעה ומכירה חלקית של נכסים שאינם פיננסיים

מועד תחילהסוג החברה

חברות שעומדות בהגדרת

"Public Business Entity” 

לרבות ,2017בדצמבר 15תקופות שנתיות המתחילות לאחר 

תקופות ביניים בתוך אותן תקופות שנתיות

לרבות ,2018בדצמבר 15תקופות שנתיות המתחילות לאחר כל יתר החברות  

תקופות ביניים בתוך אותן תקופות שנתיות

יישום מוקדם אפשרי החל מיום  

,  בתנאי שיושם במקביל, 1.1.2017

תקן ההכנסות החדש, ביישום מוקדם

יחד עם  . 606ASCבאותו מועד בו החברה מאמצת את מודל ההכנסות החדש –מועד תחילה 

לא בהכרח זהה( רטרואקטיבית או בדרך של השפעה מצטברת)זאת אופן האימוץ 

:אופן האימוץ

-או –לכל החוזים רטרואקטיבית

לכל החוזים או –השפעה מצטברת בדרך של 

"הושלמו"עבור חוזים שטרם 
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–פרסומים נוספים בעקבות מודל ההכנסות החדש 
606Topicשיכנסו עם מועד התחילה המחייב של 

הבהרת התחולה והתקינה החשבונאית עבור מענקים שהתקבלו ושנתנו–הצעה לתקן 

הינו  ( NFPשאינן )ההשלכות הפוטנציאליות המשמעותיות עבור חברות עסקיות , בפרט

:הטיפול החשבונאי במענק שהתקבל

כתרומה  

(Contribution)

כחלק מעסקת החלפה  

(Exchange transaction  )

שבתחולת תקן ההכנסות  

(ASC 606)

ערך מתאים  במקרה שהמעניק מקבל 

(Commensurate Value  )

עבור המענק

ASU 2017-10–זיהוי הלקוח בהסדרי זיכיון למתן שירות

לאחר התיקון

בהסדרי  " לקוח"שונות בפרקטיקה בזיהוי ה

צד  –ASC 853זיכיון למתן שירות בתחולת 

מעניק הזיכיוןאוהמשתמש בתשתית ' ג

בכל הסדרי בזיכיון למתן שירות  " לקוח"ה

מעניק הזיכיוןהינו  ASC 853בתחולת 

לפני התיקון
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ASU No. 2017-09
שינוי תנאים של תכנית תשלום מבוסס מניות

2017 US GAAP & SEC Developments

Stock Compensation – The Scope of Modification 
Accounting (Topic 718)
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ASU No. 2017-09– תשלום מבוסס מניותשינוי תנאים של תכנית

לעניין שינוי תנאים של תכנית תשלום מבוסס מניות המטופל  Topic 718העדכון מבהיר את תחולת 

של התכניתכהחלפה

בערך  בתכנית תשלום מבוסס מניות בדרך כלל הביא להכרה שינוי תנאים –לפי התקינה הנוכחית 

צפויה  היתהבמקרים בהם התוכנית לא . כהוצאה נוספת, שקייםבמידה , שנוצר בעקבות השינויהתוספתי 

.  מדידה חדש של ההטבהשינוי היה מביא למועד , להבשיל

.מגווןלטיפול והתפתחה שונות בפרקטיקה שגרמה , ברורההיתהלא " שינוי תנאים"הגדרת , כןכמו 

התקינה  

החדשה

כאשרלמעט,התכניתשל"תנאיםשינוי"כבשינוילטפלנדרשתישות

:הבאיםהתנאיםכלמתקיימים

רגע,המקוריתהתכניתשל)*(ההוגןלשוויזהההשינוילאחרהתכניתשל)*(ההוגןהשווי1.

שוויהערכתלצורךהמשמשיםמהפרמטריםאחדאףמשנהלאהשינויאם.השינוילפני

השינויואחרילפניהתכניתשוויאתלחשבנדרשלא,התוכנית

זהיםנותרוהשינוילאחרורגעהשינוילפנירגעהתכניתשלההבשלהתנאי2.

זההנותר,השינוילאחרורגעהשינוילפנירגע,התחייבותיתאוכהוניתהתכניתסיווג3.

ככל שרלוונטי, או הערך הפנימיcalculated value-או ה)*( 

לרבות תקופות ביניים בתוך אותן  ,2017בדצמבר 15שנתיות המתחילות לאחר תקופות : מועד תחילה

.יישום מוקדם אפשרי. העדכון ייושם באופן פרוספקטיבי. שנתיותתקופות 
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שיפורים בנושא תשלום מבוסס מניות לצדדים  –הצעה לתקן 

שאינם עובדים

Compensation—Stock Compensation (Topic 718)

2017 US GAAP & SEC Developments
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שיפורים בנושא תשלום מבוסס מניות לצדדים שאינם עובדים  –הצעה לתקן 

כך שיחול גם על  ( הענקות תשלום מבוסס מניות לעובדים)Topic 718ההצעה מרחיבה את תחולת 

הוראות  למעט , (Subtopic 505-50חלף )הענקות תשלום מבוסס מניות לצדדים שאינם עובדים 

עובדיםלצדדים שאינם והכרה בהוצאה בגין הענקות ספציפיות למודל תמחור אופציות 

אשר יטופל לפי  ( Sale Incentives-כ)בקשר לתשלום מבוסס מניות ללקוחות –שינוי התחולה של המודל 

(505-50לפי התקינה הנוכחית מטופל לפי מודל )606ASCהוראות 

או  שהתקבלההתמורה ההוגן של שווי 

לפי , שהונפקוהמכשירים ההונייםשל 

החלופה שניתנת למדידה מהימנה  

יותר

תיקון מוצעתקינה נוכחית

אופן 

המדידה
המכשירים ההוניים  ההוגן של שווי 

שהונפקו

מועד 

-המדידה 

הענקות  

הוניות

"  מחויבות"המועד שבו המוקדם מבין

לבין , י הצד השני הושגה"עלביצוע 

המועד שבו הביצועים של הצד השני  

מועד  –בדרך כלל )הושלמו 

(תום השירות/ההבשלה

הצדדים המועד שבו -" מועד ההענקה"

הדדית לגבי התנאים  מגיעים להבנה 

העיקריים של ההענקה
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שיפורים בנושא תשלום מבוסס מניות לצדדים שאינם עובדים  –הצעה לתקן 

תיקון מוצעתקינה נוכחית

סיווג מחדש  

של הענקות  

הוניות  

לאחר  

הבשלתן

בחינה מחדש של -לאחר ההבשלה 

-סיווג המכשירים שהונפקו כפוף ל

GAAP כ יוביל לסיווג  "בד)הרלוונטי

 ASCלמשל , המכשיר לתקן אחר

(כנגזר815

 Lowest aggregate fairיימדדו לפי 

value  עד למועד התקיימות תנאי

עשוי להוביל לשווי אפסי  –הביצוע 

הכרה בהוצאה כל עוד התנאי לא -ואי

התקיים

הענקות  

עם תנאי  

ביצוע

שתנאי הביצוע  צפויהכרה כאשר 

יתקיים

המכשירים  -לאחר ההבשלה 

 ASC-יישארו כפופים לשהונפקו 
אלא אם כן בוצע שינוי  , 718

בתנאי המכשיר
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שיפורים בנושא תשלום מבוסס מניות לצדדים שאינם עובדים  –הצעה לתקן 

:חברות פרטיות בלבדתיקונים מוצעים עבור 

מודל תמחור  ! אין הקלה

תנודתיות  האופציות כולל את 

של החברהמחיר המניה

תיקון מוצעתקינה נוכחית

הקלה מעשית  

למדידת  

ההענקה

ככל שלא פרקטי להעריך את התנודתיות  

לעשות  ניתן יהיה , הצפויה של מחיר המניה

מדד  )calculated value-שימוש ב

"(הערך המחושב( )"התנודתיות בענף

מדידת הענקות  

התחייבותיות
מדידת הענקה  ! אין הקלה

הוגןבשווי תיעשה התחייבותית

לעבור  פעמית-חדאפשרות לבחירה 

שווי  מהענקה המסווגת כהתחייבות ממדידת 

מחדש עד  בכפוף למדידות , פנימילערך הוגן 

למימוש

רטרוספקטיבי בדרך של התאמת יתרת הפתיחה של העודפים בגין  יישום , ככלל–אופן היישום

למעט בגין  )לתחילת התקופה השנתית שבה יושם התיקון , הנובעת מהיישוםההשפעה המצטברת

"(הערך המחושב"ההקלה של 
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Hot Topicsלדוחות ערכות והי
2017כספיים 

מהכנס שנערך לאחרונה בוושינגטוןלרבות דגשים 
2017 AICPA National Conference on 

Current  SEC & PCAOB Developments   
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Hot Topics
2017לדוחות כספיים והיערכות 
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Hot Topics  2017כספיים לדוחות והיערכות

מסים על ההכנסה

ב"רפורמת המס בארה•

VA-ו, נאותות הכרה בנכסי מס•
ביאור מס תיאורטי•

שינוי בשיעורי המס•

השפעת תקן ההכנסות החדש•

•Reinvestment of Earnings

מגזרים

חברות עם מגזר בר דיווח אחדאתגור•

,הישותמבנה הארגון הבסיסי של ( 1: עקבי עם-מגזרים זיהוי •

,התגמול של בכיריםאופן ( 3,ותקציביםתחזיות ( 2

מידע ציבורי( 5-ו, ביצועיםבחינת הליך ( 4

באופן שוטף אחר התפתחויות עסקיות ולהעריך  נדרש לעקוב •

השפעתן על מגזרי הפעילותאת 

!  מבחני הקיבוץ מציבים רף קשה להשגה-קיבוץ מגזרים •

מפרספקטיבה של המשקיע ולא בהתאם לגישת ההנהלה  ייבחן 

תשלום מבוסס מניות
הערכת השפעת תקן ההכנסות החדש על תכניות תשלום  •

ההכנסותמניות הכוללות תנאי הבשלה המבוססים על מבוסס 

בתוכניותשינויים ביצוע •
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Hot Topics  2017כספיים לדוחות והיערכות

ירידת ערך מוניטין

אימוץ מוקדם של התקינה החדשה בנושא•

שלב אפס•

במסחייבת האם מכירה היפותטית -קביעת שווי היחידה •

ערךסדר בחינת ירידת •

עיתוי ההכרה וטריגר לבחינת נכסים אחרים–ירידת ערך מוניטין •

מכשירים פיננסיים
כהון או התחייבות–Redeemableסיווג מכשירים •

•Tranched preferred stock– מניות בכורההנפקה של

החברה להנפיק מניות נוספות או אופציות  והתחייבות של 

מסוימיםבתאריכים מוגדרים או בהתקיים אירועים למשקיעים 

עמידה בהן-אי/ גילוי אמות מידה פיננסיות ועמידה •

צירופי עסקים

זיהוי הרוכש•

הקצאת תמורת הרכישה בקיומו של מוניטין משמעותי•

התהליך המקדים לפני ההכרה–רווח מרכישה הזדמנותית •

תמורה מותנית והגילוי שכרוך בה•
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Hot Topics 2017

SEC Comment Letter Trends-נושאים חשבונאיים

Consumer Market

 Revenue recognition 
 Segment Reporting
 Business combinations 
 Impairments 
 Income taxes 
 Loss contingencies 
 Cost of sales
 Recent accounting 

pronouncements

Health Industries

 Revenue recognition 
 Segment Reporting
 Business combinations 
 Impairments (goodwill 

& long-lived assets) 
 Income taxes
 Recent accounting 

pronouncements

Technology, Media &
Telecommunications

 Revenue recognition 
 Segment Reporting
 Income taxes 
 Income statement 

presentation 
 Recent accounting 

pronouncements

FPI
10%

90%
Domestic

FPI GAAP
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Hot Topics  2017והיערכות לדוחות כספיים

2017 AICPA National Conference on 

Current SEC & PCAOB Developments

:המסר העיקרי

“Importance of Communication"

,  Public Trust, גילוי, שקיפות

תקשורת עם הגורמים השונים  

ועדות  , לרבות המשקיעים

(...SEC)הרגולטור , הביקורת

תקשורת שהינה עקבית עם ניהול העסקים על ידי החברה



55PwC Israel

Hot Topics  2017והיערכות לדוחות כספיים

2017 AICPA National Conference on 

Current SEC & PCAOB Developments

:גילוי מרכזי שנדון

מהווה גורם עיקרי בתהליך האימוץ של

שכן הגלוי מאפשר  , תקינה חדשה

את  ( absorb" )לספוג"למשקיעים 

תשתקףההשפעה לפני שהיא 

לראשונה בדוחות הכספיים בעת האימוץ

גילוי כאמור יבחן לא רק בהקשר להכרה בהכנסה אלא ביחס לכל המודלים החדשים בנושאים  

על ידי  2017דגש בסקירת דוחות )' הפסדי אשראי וכו, מכשירים פיננסיים, הנוספים כמו חכירות

( SEC-ה 

SAB 74
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Hot Topics  2017והיערכות לדוחות כספיים

2017 AICPA National Conference on 

Current SEC & PCAOB Developments

...ובהקשר לתקן ההכנסות החדש

של תקן  שדרישות הגילוי מצפה SEC-ה

ההכנסות החדש יגדיל את השקיפות והעקביות  

MD&Aעם תיאורי ההנהלה ב 

,  ההכנסותפילוחתשומת הלב ניתנה לגילוי על 

לתאריך שטרם סופקו POועל המידע בגין 

החדשות הנחוצות בענייןלבקרותוכן. המאזן

 pre-production( 1: )נושאים מקצועיים שעלו

arrangements(2 ) (  3)קיבוץ מוצרים ושירותים

עלויות  ( 4)מתווך בעסקה vsבחינת צד עיקרי 

הובלה

ציין שבסקירת יישום תקן ההכנסות  SECצוות ה 

יחד  . הוא יכבד שיקול דעת סביר שיושם, החדש

הם לא יקבלו טיפול שאינו תואם את  , עם זאת

התקן או דרישות גילוי חסרות

AICPA– 16-נושאים פרקטיים ב140זוהו

מהם לובנו ופורסמו לציבור 92%, תעשיות

PCAOB– יתמקדו בבדיקה של  2017בשנת

לפחות חברה אחת שביצעה יישום מוקדם של 

606Topic , 2018ויערכו בהתאם לבדיקות
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Hot Topics  2017והיערכות לדוחות כספיים

2017 AICPA National Conference on 

Current SEC & PCAOB Developments
:נושאים נוספים שנדונו

–היערכות לקראת יישום תקן החכירות החדש 

לרבות זיהוי חוזים שמכילים חכירה והחשיבות של  

קביעת יתרת תשלומי החכירה במועד  , העניין

קביעת שיעור ההיוון למועד היישום  , האימוץ

וההבדל בין היישום לראשונה לבין  , לראשונה

היישום השוטף

במקרי האכיפה החשבונאיים  מגמות 

:SEC-ב

הכרה בהכנסה(1)

הכרה בהוצאות(2)

בעיות בהערכות וירידות ערך(3)

גילוי מטעה או גילוי חסר(4)

נושאים שכרוכים בשיקול דעת משמעותי  

VIEיישום מודל ( 1: )או מורכבות מיוחדת

vs עסק"הגדרת ( 2)מודל זכויות ההצבעה  "

לבעלי NCI-ייחוס הרווח הנקי בין ה( 3)

כללי ההכרה והמדידה  ( 4)מניות החברה 

הטיפול  ( 5)החדשים של מכשירי הון 

מכשירי הון שניתנים לפדיוןבהחשבונאי 
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2017תיקונים לתקנים שנכנסו לתוקף מחייב בשנת / תקנים

תיקונים לתקנים שייכנסו לתוקף מחייב בתקופות הבאות/ ותקנים
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ASU 2015-11: Simplifying the Measurement of Inventory 

ASU 2015-17: Balance Sheet Classification of Deferred Taxes

ASU No. 2016-05 - Effect of Derivative Contract Novations on Existing Hedge Accounting 

Relationships

ASU 2016-06 :Contingent Put and Call Options in Debt Instruments

ASU 2016-07: Simplifying the transition to the equity method of accounting 

ASU 2016-09: Improvements to Employee-share based payment accounting 

ASU 2016-17: Consolidation (Topic 810): Interests held through Related Parties that are under 

Common Control

ASU No. 2017-02 - Clarifying When a Not-for-Profit Entity That Is a General Partner or a Limited 

Partner Should Consolidate a For-Profit Limited Partnership or Similar Entity

US GAAP

-2017תקנים שנכנסו לתוקף מחייב בשנת 

בדצמבר31-עבור חברות ציבוריות אשר תאריך המאזן שלהן הינו ה 
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Final ASU’s:
חברות  

" )*(ציבוריות"

ASU No. 2014-09 - Revenue from Contracts with Customers (Topic 606) 1.1.2018

ASU 2016-01: Recognition and measurement of financial assets and 

liabilities 
1.1.2018

ASU 2016-02: Leases 1.1.2019

ASU  2016-04: Recognition of breakage for certain prepaid stored-value cards 1.1.2018

ASU 2016-13: Financial Instruments—Credit Losses 1.1.2020

ASU 2016-14:  Not-for-Profit Entities (Topic 985) - Presentation of Financial 

Statements for Not-for-Profit Entities
1.1.2018

ASU 2016-15: Classification of certain cash receipts and cash payments 1.1.2018

ASU 2016-16: Income Taxes (Topic 740): Intra-Entity Transfers of Assets 

Other Than Inventory
1.1.2018

ASU 2016-18: Statement of Cash Flows (Topic 230): Restricted Cash 1.1.2018 

בדצמבר 31-ה תאריך המאזן שלהן הינו אשר מועד התחילה המצוין רלוונטי לחברות )*( 

US GAAP

SAB 74 -השפעת תקנים חדשים שיכנסו לתוקף מחייב בתקופות הבאות  גילוי 

עבור חברות ציבוריות
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Final ASU’s:
חברות  

" )*(ציבוריות"

ASU No. 2017-01 - Business Combinations (Topic 805): Clarifying the 

Definition of a Business 1.1.2018

ASU No. 2017-03 - Accounting Changes and Error Corrections (Topic 250) and 

Investments—Equity Method and Joint Ventures (Topic 323): Amendments to SEC 

Paragraphs Pursuant to Staff Announcements at the September 22, 2016 and 

November 17, 2016 EITF Meetings (SEC Update)

Topic 606 –
1.1.2018

Topic 842 –
1.1.2019

Topic 326 –
1.1.2020

ASU No. 2017-04 - Simplifying the Test for Goodwill Impairment 1.1.2020)**(

ASU No. 2017-05 - Other Income (Subtopic 610-20): Clarifying the Scope of 
Asset Derecognition Guidance and Accounting for Partial Sales of 
Nonfinancial Assets

1.1.2018

ASU No. 2017-06 - Employee Benefit Plan Master Trust Reporting (a consensus of the 
Emerging Issues Task Force)

1.1.2019

US GAAP

SAB 74 -הבאות השפעת תקנים חדשים שיכנסו לתוקף מחייב בתקופות גילוי 

עבור חברות ציבוריות

בדצמבר 31-ה תאריך המאזן שלהן הינו אשר מועד התחילה המצוין רלוונטי לחברות )*( 

SEC–1.1.2021מועד התחילה עבור חברות ציבוריות שאינן )**( 
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Final ASU’s: )*("ציבוריות"חברות 

ASU No. 2017-07 - Improving the Presentation of Net Periodic Pension Cost and 
Net Periodic Postretirement Benefit Cost

1.1.2018

ASU No. 2017-08 - Premium Amortization on Purchased Callable Debt Securities
1.1.2019

ASU No. 2017-09 - Compensation—Stock Compensation (Topic 718): 
Scope of Modification Accounting

1.1.2018

ASU No. 2017-10 - Service Concession Arrangements (Topic 853): Determining 
the Customer of the Operation Services (a consensus of the FASB Emerging 
Issues Task Force)

1.1.2018

ASU No. 2017-11 - (Part I) Accounting for Certain Financial 
Instruments with Down Round Features, (Part II) Replacement of the 
Indefinite Deferral for Mandatorily Redeemable Financial 
Instruments of Certain Nonpublic Entities and Certain Mandatorily 
Redeemable Noncontrolling Interests with a Scope Exception

1.1.2019

US GAAP

SAB 74 -השפעת תקנים חדשים שיכנסו לתוקף מחייב בתקופות הבאות  גילוי 

עבור חברות ציבוריות

בדצמבר 31-ה תאריך המאזן שלהן הינו אשר מועד התחילה המצוין רלוונטי לחברות )*( 
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Final ASU’s:
חברות  

)*("ציבוריות"

ASU No. 2017-12 - Derivatives and Hedging (Topic 815): Targeted 
Improvements to Accounting for Hedging Activities 1.1.2019

ASU No. 2017-13 - Revenue Recognition (Topic 605), Revenue from Contracts with 
Customers (Topic 606), Leases (Topic 840), and Leases (Topic 842): Amendments to 
SEC Paragraphs Pursuant to the Staff Announcement at the July 20, 2017 EITF 
Meeting and Rescission of Prior SEC Staff Announcements and Observer Comments

Topic 606 –
1.1.2018

Topic 842 –
1.1.2019

ASU No. 2017-14 - Income Statement—Reporting Comprehensive Income (Topic 220), 
Revenue Recognition (Topic 605), and Revenue from Contracts with Customers (Topic 
606) (SEC Update)

ביחד עם אימוץ  

606Topic

ASU No. 2017-15 - Codification Improvements to Topic 995, U.S. Steamship Entities: 

Elimination of Topic 995 1.1.2019

US GAAP

SAB 74 -השפעת תקנים חדשים שיכנסו לתוקף מחייב בתקופות הבאות  גילוי 

עבור חברות ציבוריות

בדצמבר 31-ה תאריך המאזן שלהן הינו אשר מועד התחילה המצוין רלוונטי לחברות )*( 
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