חברה לדוגמה  IFRSבע"מ

מקור

ביאורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 3תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו (המשך)
ב.

)IAS 8.30(a

תקנים ,פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף ,ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה,
אשר צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות( 1 :המשך)
תיקון " IAS 12מיסים על הכנסה" (בדבר הכרה בנכסי מס נדחה בגין הפסדים לא ממומשים)



התיקון מבהיר כי הפסדים שטרם מומשו אשר נוצרו ממכשירי חוב הנמדדים בדוחות הכספיים בשווי הוגן ולצרכי מס
על בסיס עלות ,עשויים ליצור הפרשים זמניים הניתנים לניכוי ,בין אם הישות המחזיקה במכשיר החוב צופה להשיב
את ערכו בספרים באמצעות החזקתו עד לפירעון ובין אם באמצעות מכירתו.
בנוסף ,התיקון מבהיר כי:




הערך בספרים של הנכס אינו מגביל את אומדן ההכנסה החייבת העתידית;
כאשר משווים הפרשים זמניים הניתנים לניכוי עם הכנסה חייבת עתידית ,ההכנסה החייבת העתידית אינה
כוללת ניכויי מס הנובעים מהיפוך אותם הפרשים זמניים הניתנים לניכוי; וכן
כאשר חוקי המס מגבילים את ניצול ההפסדים כך שניתן לנכותם רק כנגד הכנסה מסוג מסוים ,יש לבחון
האם ניתן להכיר בנכס מס נדחה במשולב עם מסים נדחים הנובעים מהפרשים זמניים הניתנים לניכוי מאותו
סוג.

התיקון ייושם למפרע לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  2017או לאחריו .יישום מוקדם אפשרי.
במועד היישום לראשונה של התיקון ,ניתן להכיר בשינוי ביתרת הפתיחה של ההון לתקופת ההשוואה המקודמת
ביותר המוצגת כנגד יתרת עודפים בלי לפצלו בין רכיבים אחרים בהון ,תוך מתן גילוי לשימוש בהקלה זו.
)IAS 8.30(b

)IAS 8.30(a

הנהלת החברה מעריכה כי השפעת יישום התיקון על דוחותיה הכספיים ____________.


תיקון " IAS 7דוח על תזרימי מזומנים" (בדבר גילויים אודות שינויים בהתחייבויות הנובעות
מפעילויות מימון )

התיקון קובע כי נדרש לתת גילוי למידע שיאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להעריך את השינויים בהתחייבויות
אשר נובעות מפעילויות מימון ,הן שינויים הכרוכים בתזרימי מזומנים והן שינויים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים.
התיקון ייושם בדרך של 'מכאן ולהבא' לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  2017או לאחריו .יישום
מוקדם אפשרי .במועד היישום לראשונה של התיקון ,לא נדרש להציג מידע השוואתי.
)IAS 8.30(b

1

הנהלת החברה מעריכה כי השפעת יישום התיקון על דוחותיה הכספיים ____________.

ביאור לדוגמה זה ,לעניין תקנים חדשים שפורסמו ומועד תחולתם המחייב טרם חל ,הינו תחת ההנחה כי התקנים המנויים בו לא יושמו
ביישום מוקדם על ידי החברה.

