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 IFRS 3-ו IAS 1 ,IAS 8 תיקונים לתקנים

 

 

 שלום לכולם,

 

 -ול IAS 1 ,IAS 8 -תיקונים ל IASB -על ידי ה , פורסמו2018 אוקטוברבחודש 

IFRS 3: 

 

 IAS 1 & IAS 8תיקון 

 הגדרת מהותיות

תיקון הגדרת מהותיות נועד להבהיר את ההגדרה ואינו משנה את המושג הבסיסי 

 .IFRSשל "מהותיות" בתקני 

 

התיקון מבהיר כי מידע הנו מהותי אם השמטתו, הצגתו באופן מוטעה או הסוואתו 

להשפיע על החלטות שהמשתמשים העיקריים בדוחות  צפויה באופן סביר

הכספיים למטרות כלליות מקבלים על בסיס דוחות כספיים אלה, המספקים ידע 

 כספי לגבי ישות מדווחת ספציפית.

 התיקון מפרט מספר דוגמאות להסוואת מידע מהותי בדוחות הכספיים.



נמחקה ההגדרה של מהותיות ובמקום זאת התווספה  IAS 8במסגרת תיקון 

 .IAS 1-הגדרה המתוקנת בהפנייה ל

 כאשר יישום מוקדם אפשרי. 1.1.2020יום התיקון ייכנס לתוקף מחייב החל מ

 

 לחצו כאן -בנושא  Deloitteלקריאת חוזר מפורט של 

 

 IFRS 3תיקון 

 הגדרת "עסק"

בנספח הנחיות היישום של התיקון מבהיר את ההגדרה של "עסק" בנספח א' ו

IFRS 3 :כדלקמן 

  התיקון קובע כי על מנת להיחשב כעסק, הנכסים והפעילויות הנרכשים

תורמים חייבים לכלול, לכל הפחות, תשומה ותהליך מהותי אשר יחד 

 ליכולת ליצור תפוקה.אופן משמעותי ב

 דוגמאות התיקון כולל הנחיות המסייעות לקבוע האם נרכש תהליך מהותי ו

 לכך.

  מסוגלים שוק בחינה האם משתתפים במשמיט את הצורך בהתיקון

 תפוקות. ליצורלהחליף תשומות או תהליכים חסרים ולהמשיך 

  במוצרים ושירותים ומתמקד  "תפוקות"עסק" ו"מצמצם את הגדרת התיקון

עלויות "עסק" ו"תפוקות" . התיקון משמיט מהגדרת המסופקים ללקוחות

 כלכליות אחרות.מוזלות או הטבות 

  המאפשר הערכה פשוטה האם  'ריכוז שווי הוגן'התיקון מוסיף מבחן

אין מדובר בעסק אם באופן  הנכסים והפעילויות הנרכשים אינם עסק:

מהותי כל השווי ההוגן של הנכסים ברוטו שנרכשו מרוכז בנכס מזוהה יחיד 

 או בקבוצה של נכסים מזוהים דומים.

 

לגבי צירופי עסקים ורכישות נכסים שמועד הרכישה התיקונים ייכנסו לתוקף מחייב 

 כאשר יישום מוקדם אפשרי. 1.1.2020יום החל משלהם הינו 

 

 לחצו כאן -בנושא  Deloitteלקריאת חוזר מפורט של 

 

 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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