
 

 

 

  2017 באוקטובר 29    |קורתיחטיבת הב  |   ישראל 
 

    

 
 

IFRS 
 IFRS 9 ,IAS 28 תיקונים לתקנים

 

 

 שלום לכולם,

 

 :IFRS 9 -ול IAS 28 -תיקונים ל IASB -על ידי ה , פורסמו2017 אוקטוברבחודש 

 

 IAS 28תיקון 

 זכויות לזמן ארוך בחברות כלולות ובעסקאות משותפות

התיקון מבהיר כי זכויות לזמן ארוך בחברה כלולה או עסקה משותפת, אשר מהוות 

)לדוגמה, הלוואות לזמן  חלק מההשקעה נטו אך אינן נמדדות בשיטת השווי המאזני

, ארוך אשר לא נקבע להן מועד פירעון ואשר פירעונן לא צפוי בעתיד הנראה לעין(

 רידת הערך., לרבות מודל יIFRS 9יהיו כפופות להוראות 

 כאשר יישום מוקדם אפשרי. 1.1.2019יום התיקון ייכנס לתוקף מחייב החל מ

 

 לחצו כאן -בנושא  Deloitteלקריאת חוזר מפורט של 
 

 IFRS 9תיקון 

 פירעון מוקדם עם "פיצוי שלילי" למלווהאופציית 

(, מכשירי SPPIהתיקון מבהיר כי לצורך בחינת מאפייני תזרים המזומנים החוזי )

פיצוי  קבלמשלם או מחוב עם אופציית פירעון מוקדם בהן מממש האופציה )הלווה( 

 .SPPI -בגין הפירעון המוקדם יעמדו במבחן הסביר 

במלים אחרות, עצם קיומה של אופציית פירעון מוקדם סימטרית אינה מביאה לכדי 

 .SPPI -אי עמידה במבחן ה
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 שינוי תנאים לא מהותי

וספה התייחסות בבסיס למסקנות של התקן שמבהירה כי כאשר ישנו שינוי תנאים נ

, מהספרים לא מהותי בהסכם הלוואה אשר אינו מוביל לגריעה של ההתחייבות

רש שבין ערך ההלוואה בספרים לפני שינוי התנאים וערך ההלוואה לאחר שינוי ההפ

רווח ייזקף לדו"ח )כאשר הוא מהוון בשיעור הריבית האפקטיבית המקורי( התנאים 

  והפסד.

 כאשר יישום מוקדם אפשרי. 1.1.2019יום התיקונים ייכנסו לתוקף מחייב החל מ
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 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085464: ', טלראש המחלקה המקצועית, שותף ,יא טביביאןרו"ח ג

 03-6085516: 'שותף, המחלקה המקצועית, טל ,רו"ח אורי לוי
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