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 רשות ניירות ערך
 יישום: 11-2 חשבונאית אכיפה להחלטת עדכון
בעקבות  (השכבות שיטת) המאזני השווי שיטת
 IAS 28תיקון 

 

 

 שלום לכולם,

 

)פורסם  IAS 28נכנס לתוקף תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  2019בינואר  1ב

 בחברה ארוך לזמן זכויותבהתאם לתיקון,  (."התיקון" –, להלן 2017באוקטובר 

 נמדדות אינן אך נטו מההשקעה חלק מהוות אשר, משותפת עסקה או כלולה

 פירעון מועד להן נקבע לא אשר ארוך לזמן הלוואות, לדוגמה) המאזני השווי בשיטת

 לרבות, IFRS 9 להוראות כפופות יהיו(, לעין הנראה בעתיד צפוי לא פירעונן ואשר

 .הערך ירידת מודל

 

לגבי אותן זכויות  IFRS 9דהיינו, בשלב הראשון יש ליישם את הוראות המדידה של 

לזמן ארוך, לרבות הוראות המדידה לגבי ירידת ערך. בשלב השני, יש להקצות 

תוך  רגילות במניות הישות של להשקעתה מעבר המאזני השווי שיטת לפי הפסדים

 משותפת בעסקה או כלולה בחברה הישות של הזכויות של אחרים לרכיבים ייחוסם

 .לבכירותם הפוך בסדר

 

עדכון  2019בעקבות כניסת התיקון לתוקף, פרסמה רשות ניירות ערך במרץ 

 שההחלטה לכך לב בשים. במסגרת העדכון נקבע כי 11-2להחלטת אכיפה 

 סגל, במסגרתה מתוארות נסיבותיו אשר, ספציפי במקרה טיפול אגב התקבלה

 אלא, התיקון להוראות בהתאם ההחלטה נוסח את מעדכן ואינו משנה אינו הרשות

 אינה כן ועל עת באותה בנוסחן IAS 28 הוראות בסיס על התקבלה היא כי מדגיש

 .רלוונטית

 



 

המעודכנת באתר רשות  החלטת האכיפהלקריאת 
 לחצו כאן –ניירות ערך 
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