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תיקוני IFRS 2
תיקונים בקשר לסיווג ומדידה של עסקאות תשלום
מבוסס מניות

שלום לכולם,
ביוני  ,2016פורסמו מספר תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי  IFRS 2תשלום
מבוסס מניות בהקשר לסיווג ומדידה של עסקאות תשלום מבוסס מניות.
התיקונים כוללים הנחיות לגבי הנושאים שלהלן:
הטיפול החשבונאי בהשפעות של תנאי הבשלה ותנאים שאינם תנאי הבשלה על
מדידת השווי ההוגן של ההתחייבות בגין עסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת
במזומן.
התיקונים מבהירים שהטיפול החשבונאי בהשפעת תנאי ההבשלה והתנאים שאינם
תנאי הבשלה על עסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במזומן יהיה לפי אותו טיפול
שמיושם בעסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במניות .דהיינו ,תנאי שוק
ותנאים שאינם תנאי הבשלה יילקחו בחשבון בעת חישוב השווי ההוגן של עסקת
תשלום מבוסס מניות המסולקת במזומן ואילו תנאי שירות ותנאי ביצוע שאינם תנאי
שוק לא יילקחו בחשבון בעת אמידת השווי ההוגן אולם יילקחו בחשבון באמצעות
התאמת מספר המענקים שייכללו במדידת ההתחייבות.

סיווג עסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במכשירים הוניים הכוללת מאפיין
סילוק בנטו לצרכי מס
עסקת תשלום מבוסס מניות הכוללת מאפיין סילוק נטו ממס באמצעות שמירה על
חלק מסוים מהמכשירים ההוניים בידי הישות תסווג בכללותה כהענקה המסולקת
 ההענקה הייתה מסווגת כהענקה, ללא מאפיין זה, אם אחרת,במכשירים הוניים
.המסולקת במכשירים הוניים
נוספה דרישת גילוי בדבר אומדן סכום המזומן הצפוי להיות מועבר לרשויות המס
.כתוצאה מהסדר כזה
הטיפול החשבונאי בשינוי עסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במזומן לעסקת
תשלום מבוסס מניות המסולקת במכשירים הוניים
התיקונים מבהירים שתיקון עסקת תשלום מבוסס מניות אשר משנה את העסקה
:מסילוק במזומן לסילוק במניות יטופל כדלקמן
.גריעת ההתחייבות המקורית
.1
עסקת תשלום מבוסס המניות המסולקת במכשירים הוניים תוכר לפי השווי
.2
ההוגן של המכשיר ההוני המוענק במועד התיקון עד למידה שבה השירותים
;סופקו עד למועד התיקון
הפרש כלשהו בין השווי ההוגן של ההתחייבות במועד התיקון לבין הסכום
.3
.שהוכר בהון יוכר מיידית ברווח או הפסד

 בינואר1 התיקונים ייכנסו לתוקף מחייב מתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום
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