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דצמבר 2015

תקן החכירות החדש
תמצית הטיפול החשבונאי על פי התקן החדש
ספרי החוכר

מאזן – חוכרים יידרשו להכיר בנכסים והתחייבויות בגין כל חכירה ,למעט מספר חריגים (חכירות
לתקופה של עד שנה וחכירות של פריטים קטנים בהיקפים גדולים ,כמו מחשבים ניידים ,ציוד משרדי
וכו') .המודל משקף קבלת זכות שימוש בנכס על ידי החוכר לתקופת זמן מוגדרת ע"י נטילת מימון.
דוח רווח או הפסד – הכרה בהוצאות פחת בגין כל הנכסים המוחכרים ובהוצאות מימון בגין
ההתחייבויות (בדומה לטיפול בחכירה מימונית לפי .)IAS 17
דוח תזרים מזומנים – מרכיב "קרן" ההתחייבות בגין החכירה יוצג בפעילות מימון ,ומרכיב הריבית
הגלומה בחכירה יוצג בפעילות שוטפת או בפעילות מימון ,בהתאם למדיניות החברה.
ספרי המחכיר
הטיפול החשבונאי מצד המחכיר יוותר ללא שינוי לעומת הטיפול החשבונאי כיום תחת .IAS 17
• תוך כשלושה חודשים צפוי להתפרסם התקן הסופי.
• צוות ה IASB -המליץ על ה 1-בינואר  2019כמועד המתאים לכניסה לתוקף של התקן החדש ,כאשר
יישום מוקדם יתאפשר במידה והישות מיישמת במקביל גם את .IFRS 15
2
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תקן החכירות החדש

ההשפעה על הדוחות הכספיים
נושא

השפעה

נכסים
והתחייבויות

התקן החדש מחייב להכיר בנכסים והתחייבויות בכל חכירה ללא אבחנה בין חכירה
תפעולית לחכירה מימונית.

הון

הפחתת ניכיון של התחייבות לפי ריבית אפקטיבית לרוב מהירה יותר מהפחתת נכס לפי
קו ישר (במועד תחילת החכירה הנכס וההתחייבות מוכרים באותו הסכום)

רווח תפעולי
הוצאות מימון

דמי החכירה הכוללים בתוכם את מרכיב המימון ,יופרדו ,תחת המודל החדש ,להוצאות
פחת בגין הנכס והוצאות מימון בגין ההתחייבות

EBITDA

ההוצאות התפעוליות שהוכרו תחת המודל הישן "הופכות" להיות הוצאות פחת והוצאות
מימון ,שמנוטרלות בחישוב הEBITDA-

תזרים לפעילות
שוטפת
תזרים לפעילות
מימון

3
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סך תזרים המזומנים אינו משתנה ,אך מרכיב הקרן בגין ההתחייבות יסווג כתזרים
מזומנים מפעילות מימון (סיווג מרכיב הריבית תלוי במדיניות החשבונאית של החברה)

IFRS 15
צוות ה )Transition Resource Group( TRG-המשותף ל IASB -ול FASB -המליץ לבצע
מספר תיקונים לתקן החדש של ההכרה בהכנסה.

ביולי  2015פרסם ה IASB -לתגובות הציבור את אותן הצעות התיקונים שהחליט לקבל:
• צד עיקרי או סוכן – התקן דורש עבור מוכר הסחורה או נותן השירות לקבוע האם הוא צד עיקרי
או סוכן .הבחינה נעשית על פי יכולת השליטה בסחורה טרם שהועברה ללקוח .התיקון המוצע
לסעיפים הרלוונטיים בתקן מרחיב אודות הנקודות הבאות:
• יש לבחון בנפרד האם הישות היא צד עיקרי או סוכן באשר לכל מחויבות ביצוע שהובחנה
בחוזה
• כאשר צד אחר מעורב במתן השירות או הסחורה יש לוודא כי בידי הישות קיימת שליטה
על המוצר או השירות טרם שאלו הועברו ללקוח מידי הצד האחר
• דוגמאות לראיות למצבים בהם קיימת לישות שליטה במוצר או השירות טרם שאלו
הועברו ללקוח ,למשל מחויבות ראשית מול הלקוח ,סיכון על המלאי ,יכולת קביעת מחיר
ועוד (מדובר על רשימה לא סגורה)

4
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IFRS 15
• זיהוי מחויבות ביצוע – התקן דורש יכולת הבחנה (" )"Distinctשל כל מחויבות ביצוע ,וטיפול
בה בנפרד .הצוות מבקש להבהיר את המונח " "Distinctבאמצעות דוגמאות היישום של התקן
באשר לזיהוי מחויבות ביצוע לרבות במצבים בהם ישנם שירותים וסחורות שאינם מהותיים ומתן
אפשרות בחירת מדיניות חשבונאית באשר לעלויות שילוח וטיפול בסחורה.
• הסדרי זיכיון ( – )Licensingהתקן נותן הנחיות באשר לטיפול החשבונאי בהסדרי זיכיון
לרבות הבחנה האם הזיכיון נרכש או שמא ההסדר הוא לשימוש בזיכיון .אחד המבחנים
המרכזיים בהבחנה הוא האם הלקוח יכול להשפיע משמעותית על הקניין הרוחני .התיקון המוצע
מחדד מהי השפעה משמעותית על הקניין הרוחני וכי סימנים לכך יכולים להיות:

• יכולת לשנות את הצורה של הקניין הרוחני
• שווי הקניין הרוחני מושפע מביצועי הישות .למשל שווי של מותג נגזר מהצלחת פעילותה
העסקית של הישות המשתמשת בו

5
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IFRS 15
• הוראות המעבר – הוצעו  2הקלות באשר ל:
• להתיר שימוש בדיעבד במידע על מחויבויות
ביצוע שנעשו להם התאמות לפני התקופה
המוקדמת ביותר ליישום ובאשר למחיר
העסקה
• לחברות שייבצעו יישום רטרוספקטיבי של
התקן לאפשר פטור מהוראות התקן לגבי
מחויבויות ביצוע שנסתיימו ביום התקופה
המוקדמת ביותר שתוצג

• ישנם תיקונים מוצעים נוספים שה FASB-קיבל אך
ה IASB-החליט לדחות באשר ליכולת הגביה
( ,)Collectabilityמדידת תמורה שלא במזומן
והצגת מסים על מכירות מסוימות.
6
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טיוטת פרשנות ל – IAS 12-עמדות מס לא ודאיות
כיצד יש להכיר ולמדוד נכסי והתחייבויות מסים שוטפים ונדחים הכפופים לעמדת מס לא
ודאית (עמדה בה נקטה החברה שקיים סיכון שלא תתקבל על ידי רשויות המס)?

תחולה
הפרשנות חלה על השלכות עמדות מס לא ודאיות על הטיפול החשבונאי במסים על הכנסה,
והיא חלה הן על נכסי והתחייבויות מסים שוטפים והן על נכסי והתחייבויות מסים נדחים.

הסוגיות בהן עוסקת הפרשנות
הפרשנות מסדירה את טיפול החשבונאי בעמדות מס לא ודאיות ,ובאופן ספציפי:
א -האם הישות צריכה לשקול עמדת מס לא ודאית באופן קולקטיבי עם עמדות מס לא ודאיות
אחרות ,או באופן עצמאי כיחידת מדידה נפרדת;
ב -מהן ההנחות שהישות צריכה להניח באשר לבדיקה שנעשית על ידי רשויות המס;
ג -איך הישות קובעת את ההכנסה החייבת ,בסיס המס ,הפסדים לצורכי מס ,זיכויי מס ושיעור
המס;
ד -כיצד הישות צריכה לשקול את ההשלכות של שינויים בעובדות ובנסיבות.
7
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טיוטת פרשנות ל – IAS 12-עמדות מס לא ודאיות
עמדה מוסכמת
הערכה אינדיבידואלית או קולקטיבית של עמדות מס לא ודאיות (יחידת המדידה)
יש להפעיל שיקול דעת בקביעת יחידת המדידה שמספקת את המידע הרלוונטי לכל עמדת מס
לא ודאית .לדוגמה ,אם צפוי שהחלטה לגבי עמדת מס לא ודאית אחת תשפיע על עמדות
מס לא ודאית אחרות ,יש להתייחס אליהן יחד כיחידת מדידה אחת.

בחינת העמדה על ידי רשויות המס (סיכון החשיפה)
הישות צריכה להניח סיכון חשיפה של  ,100%כלומר להניח כי רשויות המס יבצעו בדיקה
של הסכומים אשר מדווחים להן וכן שיעמוד לרשותן כל המידע הרלוונטי הנדרש לצורך
בדיקת סכומים אלה.

8
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טיוטת פרשנות ל – IAS 12-עמדות מס לא ודאיות
קביעת ההכנסה החייבת ,בסיס המס ,הפסדים לצורכי מס ,זיכויי מס ושיעור המס
על הישות לשקול האם זה סביר ( )Probableכי רשויות המס יקבלו את
עמדת המס הלא ודאית שאותו יישמה הישות:
כן
לא
יש לקבוע את ההכנסה
החייבת ,בסיס המס ,הפסד/
זיכוי לצורך מס ושיעורי המס
באופן עקבי עם הטיפול
החשבונאי אותו היא מתכננת
להציג בדיווחי המס שלה.

יש לשקף את ההשלכות של
עמדת המס הלא ודאית בקביעת
ההכנסה החייבת ,בסיס המס,
הפסד/זיכוי לצורך מס ושיעורי
המס על ידי יישום ,בהתאם
לנסיבות ,של אחת מהשיטות:
או

יינתן גילוי להשפעה
הפוטנציאלית של עמדת
המס הלא ודאית אילו רשויות
המס לא יקבלו אותה.
9
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"הסכום הצפוי ביותר"
( most likely
 :)amountסכום
אחד ,הסביר ביותר
מתוך טווח
האפשרויות.

"הערך החזוי"
( expected
 :)valueסכום
הממוצעים
האפשריים מתוך
טווח האפשרויות.

טיוטת פרשנות ל – IAS 12-עמדות מס לא ודאיות
בחינה מחדש בעת שינוי בעובדות ובנסיבות
אם חלו שינויים בעובדות ובנסיבות ,על הישות לבצע הערכה מחודשת.

שינוי בנסיבות יכול להיות לדוגמה ,הסכמה מפורשת של רשויות המס לטיפול שבו נקטה החברה
בתקופה מסוימת .הסכמה זו היא עובדה חדשה אשר עשויה להיות לה השפעה דומה על הטיפול
המיסוי בתקופת דיווח אחרת.

גילויים
•

יש לתת גילוי לשיקול הדעת אותו יישמה הישות בעת קביעת הטיפול החשבונאי בכל הנודע
למיסים על הכנסה – כנדרש בסעיף  122ל.IAS 1-

• על הישות לתת גילוי להנחות ולאומדנים אותם יישמה – כנדרש בסעיפים  125-129ל.IAS 1-
• אם הישות קבעה כי סביר שרשויות המס יסכימו לטיפול בעמדת מס לא ודאית שאותו יישמה
בדיווחיה לרשויות המס ,אזי עליה לתת גילוי להשפעה הפוטנציאלית של עמדת המס הלא
ודאית אילו רשויות המס לא יקבלו אותה ,בהתאם לסעיף  88ל IAS 12 -ולדרישות הגילוי של
 IAS 37אליהן סעיף זה מפנה.
10
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טיוטת פרשנות ל – IAS 12-עמדות מס
לא ודאיות
הוראות מעבר
בעת יישום הפרשנות לראשונה ,ישות נדרשת:

א -ליישם את הפרשנות בדרך של מכאן ולהבא
כאשר ההשפעה המצטברת תוכר בעודפים
ביום בו ישות מתחילה ביישומה; או
ב -ליישם את הפרשנות למפרע בהתאם ל-
.IAS 8

11
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 IAS 28ו – )IAS 39( IFRS 9-ירידת ערך של פריטים לזמן ארוך
אשר מהווים במהות חלק מההשקעה נטו

הסוגיה
האם בחינת ירידת ערך של פריטים לזמן ארוך שמהווים במהות חלק מההשקעה נטו בחברה
כלולה או בעסקה משותפת ,צריכה להיות בהתאם לעקרונות ב )IAS 39( IFRS 9-או בIAS -
 ,28או בשילוב של שניהם?
ספציפית ,הפניה התייחסה לירידת ערך של הלוואה לזמן ארוך נושאת ריבית ,שעומדת בסיווג
לקטגוריית העלות המופחתת ב.IFRS 9 -

12
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 IAS 28ו – )IAS 39( IFRS 9-ירידת ערך של פריטים לזמן ארוך אשר
מהווים במהות חלק מההשקעה נטו
עמדות הפירמות:
עמדת Deloitte
הלוואה לזמן ארוך לחברה כלולה או לעסקה משותפת מייצגת זכות חוזית של המשקיע לקבל
מזומן ,ולכן מהווה נכס פיננסי בתחולת  ,)IFRS 9( IAS 39ונמדד לפיהם .לפיכך ,יש למדוד
ירידת ערך לגבי פריטים אלו לפי הוראות .IAS 39
סעיף  38ב IAS 28-הוא סעיף ספציפי המתייחס אך ורק למשיכת הפסדים לפריטים לזמן ארוך
המהווים חלק מההשקעה נטו בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת.

עמדת PWC
לפי עמדה זאת ,מאחר וההלוואה מהווה חלק מההשקעה נטו בחברה הכלולה או בעסקה
המשותפת ,יש למדוד ירידת ערך לגבי פריטים לזמן ארוך שמהווים חלק מחשבון ההשקעה
לפי הוראות .IAS 36
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 IAS 28ו – )IAS 39( IFRS 9-ירידת ערך של פריטים לזמן ארוך אשר
מהווים במהות חלק מההשקעה נטו
דיונים ב IFRIC-בספטמבר ובנובמבר :2015
דיון
הועדה ציינה כי יש גישות שונות בפרקטיקה ,ויחסי הגומלין בין  IFRS 9ל IAS 28-אינם ברורים
בנושא .הועדה דנה בחלופות מדידה יחד עם יחסי הגומלין בין התקנים תחת כל חלופה ,אך לא
הגיעה להסכמה.
הועדה ציינה כי:

א -ההבדל המשמעותי בין החלופות נובע מהשאלה האם פריטים אלו כפופים לדרישות IFRS 9
בנושא ירידת ערך; וכן
ב -הפטור מתחולת  IFRS 9לגבי פריטים אלו אינו ברור.

החלטה
הועדה החליטה להתייעץ עם ה IASB-בנושא ,והנחתה את צוות להכין נייר להתייעצות.

המשך יבוא...
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טיוטת תיקון  – IAS 40מעבר ממלאי לנדל"ן להשקעה עבור נכסים בהקמה
רקע
סעיף  57ל IAS 40-קובע:
העברות לנדל"ן להשקעה או מנדל"ן להשקעה יבוצעו כאשר ,ורק כאשר ,קיים שינוי בשימוש,
הנתמך בראיות הבאות:
א -התחלת שימוש על ידי הבעלים ,לגבי העברה מנדל"ן להשקעה לנדל"ן בשימוש הבעלים.
ב -התחלת פיתוח מתוך כוונה למכור את הנדל"ן ,לגבי העברה מנדל"ן להשקעה למלאי.
ג -סיום שימוש על ידי הבעלים ,לגבי העברה מנדל"ן בשימוש הבעלים לנדל" Iלהשקעה.
ד -התחלת חכירה תפעולית לצד אחר ,לגבי העברה ממלאי לנדל"ן להשקעה.
הסוגיה
הועדה קיבלה פנייה להבהיר את סעיף  57ל IAS 40-בקשר עם העברות מ/אל לנדל"ן להשקעה,
במקרים בהם מדובר בנדל"ן בהקמה.
במסגרת השיפורים שנעשו ב ,2008-החילו את  IAS 40על נדל"ן להשקעה בהקמה ,אך לא חלה
איזושהי התאמה או שינוי לגבי אופן יישומו של סעיף  57בהקשר זה.
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טיוטת תיקון  – IAS 40מעבר ממלאי
לנדל"ן להשקעה עבור נכסים בהקמה
החלטה
יש להפעיל שיקול דעת בזיהוי המועד למעבר מ/אל
נדל''ן להשקעה .מעבר יתבצע כאשר:
א -נעשתה בחינה כי הנכס עומד בהגדרת נדל''ן
להשקעה או נדל"ן להשקעה בהקמה; וכן
ב -קיימת ראייה לשינוי בשימוש בנכס.

לפיכך ,ה IASB-פרסם טיוטת תיקון לסעיף  57ל-
 ,IAS 40במסגרתה מובהר כי:
א -מעבר מ/אל נדל"ן להשקעה יבוצע כאשר ,ורק
כאשר ,ישנו שינוי בשימוש שנתמך בראיות; וכן
ב -רשימת הראיות בסעיף זה היא רשימה לא
סגורה ,אלא מדובר רק בדוגמאות לשינוי
בנסיבות.

18
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16

 – IAS 20הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים הניתנים להחזר
בהתקיים תנאים מסוימים
דיון ב IFRIC-בנובמבר :2015
רקע

א -ישות שעוסקת במחקר ופיתוח מקבלת תשלום במזומן מהממשלה במהלך שלב המחקר .סכום
התשלום מחושב כאחוז מסוים (לדוגמה  )60%מהוצאות המחקר שהתהוו.
ב -בתום שלב המחקר ,אם הישות מחליטה לא למסחר את תוצאותיו (לזנוח את הפרויקט) ,היא אינה
נדרשת להחזיר כסף לממשלה ,אך הזכויות המתייחסות לפרויקט מועברות לממשלה.
ג -אם הישות מחליטה לנצל ולמסחר את תוצאות המחקר ,הסכום שהתקבל עומד להחזר ,כאשר
חלק מההחזר הינו בסכום קבוע המשולם בתשלומים על פני מספר שנים ,וחלק אחר מבוסס על
אחוז מההכנסות שיופקו ממסחור תוצאות המחקר.
ד -אם הישות מתחילה למסחר את התוצאות ,אך לאחר תקופה מסוימת מחליטה לזנוח את
הפרויקט ,הישות פטורה מתשלומים עתידיים בהתקיים תנאים מסוימים (לדוגמה ,הודעה רשמית
לממשלה על זניחת הפרויקט הכוללת הסבר הגיוני לכך) ,והזכויות בפרויקט מועברות לממשלה.
ה -הסכום שמיועד להחזר לממשלה במקרה של מסחור הזכויות בפרויקט נע בטווח שבין  50%ל-
 200%מהסכום שהתקבל מהממשלה ,כתלות במידה ההצלחה של מסחור הפרויקט.
17
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 – IAS 20הטיפול החשבונאי
במענקים ממשלתיים הניתנים להחזר
בהתקיים תנאים מסוימים
דיון ב IFRIC-בנובמבר :2015
הסוגיה

האם יש לטפל בסכום שהתקבל במזומן
מהממשלה כהלוואה הניתנת למחילה לפי IAS
 20ולהכיר בהתחייבות לפי שווי הוגן בעת
קבלת התשלום במזומן או לטפל בסכום זה
כהכנסה (מענק ממשלתי) בעת קבלתו?

שימו לב :בישראל סוגיה זאת רלוונטית למענקי
מדען ראשי.

18
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 – IAS 20הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים הניתנים להחזר
בהתקיים תנאים מסוימים
דיון ב IFRIC-בנובמבר :2015
דיון

הועדה ציינה כי הישות קיבלה במהות מימון לפרויקט המחקר והפיתוח שלה ,והטיפול החשבונאי
הנאות תלוי בתנאים ובנסיבות הספציפיים של כל מקרה ,תוך מתן תשומת לב לגורמים הבאים:
א -האם התנאים של התשלום במזומן נותנים לממשלה זכויות משתתפות בבעלות על הישות,
שהינן מחוץ לתחולת  IAS 20וצריכות להיות מטופלות לפי תקנים אחרים (.)IAS 32
או
ב -אם התשלום במזומן אינו מייצג זכות השתתפות של הממשלה בבעלות על הישות ,האם הינו
בתנאים עדיפים על תנאי השוק ,בדומה להלוואה מהממשלה בריבית נמוכה מריבית השוק .סכום
התשלום במזומן שאינו הטבה מהווה במהות הלוואה מהממשלה ,ולכן הישות צריכה ליישם את
הוראות סעיף  10Aל ,IAS 20-כלומר להכיר בהתחייבות פיננסית לפי שוויה הוגן (הלוואה
בתנאי שוק) במועד קבלת המזומן ,כאשר ההפרש בין הסכום שהתקבל במזומן לבין השווי
ההוגן של ההתחייבות יטופל כמענק ממשלתי.
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 – IAS 20הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים הניתנים להחזר
בהתקיים תנאים מסוימים
דיון ב IFRIC-בנובמבר :2015

החלטה
הועדה הבחינה כי ההסדר המתואר עומד בהגדרת התחייבות פיננסית בתחולת  IAS 39או
 .IFRS 9חברים רבים בועדה סברו כי ההסדר עומד גם בהגדרת הלוואה הניתנת למחילה
ב.IAS 20-

הועדה ציינה כי קיימות הנחיות מספקות בנושא בתקנים הרלוונטיים ,והורידה אותו מסדר
יומה.
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 – IAS 23היוון עלויות אשראי ספציפי שהפך להיות אשראי לא ספציפי
דיון ב IFRIC-במאי :2015
רקע עובדתי
ישות לווה כספים על מנת לממן ספציפית הקמה של נכס כשיר .לאחר תקופה מסוימת מסתיימת
ההקמה של הנכס ,אך הישות טרם פרעה את האשראי.

בתקופה עוקבת הישות מתחילה להקים נכס כשיר חדש.

רקע חשבונאי
סעיף  14ל IAS 23-דורש כי שיעור ההיוון של אשראי לא ספציפי יהיה "הממוצע המשוקלל של
עלויות האשראי המתאימות לאשראי של הישות שקיים ( )outstandingבמהלך התקופה,
למעט אשראי שהתקבל במיוחד כדי להשיג נכס כשיר".

21
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 – IAS 23היוון עלויות אשראי ספציפי שהפך להיות אשראי לא ספציפי
דיון ב IFRIC-במאי :2015
הסוגיה
האם יש להתחשב באשראי שנלקח ספציפית להקמת נכס כשיר אשר הסתיימה ,במסגרת
האשראי הלא ספציפי של הישות שמשמש להקמת נכסים כשירים חדשים בתקופות עוקבות ,או
שהאשראי הספציפי לא משנה את אופיו לאשראי לא ספציפי ונשאר "מחוץ למשחק"?
החלטה
מרבית חברי הועדה החליטו ,על בסיס הניסוח ( )wordingשל סעיף  14ל ,IAS 23-כי אשראי
ספציפי משנה את אופיו בנסיבות שתוארו ,ולכן צריך להיכלל במסגרת האשראי הלא ספציפי.
זאת מכיוון שברגע שהושלמה ההקמה של הנכס הכשיר הקודם ,האשראי חדל להיות ספציפי,
וסעיף  14מחריג מהאשראי הלא ספציפי רק אשראי שמשמש ספציפית להקמת נכס כשיר.
יחד עם זאת ,הועדה הבחינה בכך שישנה שונות בפרקטיקה בנושא ,שנובעות מחוסר בהירות
לכאורה של ניסוח הסעיף ,ולכן החליטה כי ניסוח סעיף  14ל IAS 23-צריך להיות מובהר
במסגרת פרויקט שיפורים שנתיים.

22
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 – IAS 23היוון עלויות אשראי ספציפי שהפך להיות אשראי לא ספציפי
דיון ב IFRIC-ביולי :2015
הועדה הסכימה עם העיקרון שהוצג בתיקון המוצע לסעיף  14ל ,IAS 23-אך ציינה כי המלל
המוצע לתיקון צריך להיות מתוקן כדי להבהיר שכל האשראי ,למעט אשראי שמהוון ספציפית
לנכס כשיר לפי סעיף  12ל ,IAS 23-צריך להיכלל במאגר ( )Poolהאשראי הלא ספציפי.
הועדה הסכימה כי התיקון המוצע צריך להיכלל בפרויקט השיפורים השנתיים של ה ,IASB-וכי יש
ליישם אותו בדרך של מכאן ולהבא.

דיון ב IASB-באוקטובר :2015
ה IASB-הסכים עם המסקנות של ה IFRIC-כי יש להעביר ולכלול אשראי ששימש ספציפית לנכס
כשיר שהקמתו הסתיימה במאגר האשראי הלא ספציפי ,וקבע כי:
 .1התיקון יבוצע במסגרת המחזור הבא של פרויקט השיפורים השנתיים ( ;)2015-2017וכן
 .2התיקון ייושם בדרך של מכאן ולהבא ,יישום מוקדם אפשרי.
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 – IAS 16תמורות ממכירת פריטים שיוצרו במסגרת בדיקות תקינות של
רכוש קבוע
רקע חשבונאי
סעיף (17ה) ל IAS 16-קובע כדוגמה לעלויות הכשירות להיוון לפריט רכוש קבוע בהקמה עלויות
בדיקת תקינות הפריט ,כדלקמן:
".17

דוגמאות לעלויות שניתן לייחס במישרין הן:
....
(ה) עלויות בדיקת תקינות הנכס פעולת הנכס ,לאחר הפחתת התמורה נטו
ממכירת פריטים כלשהם שיוצרו בתהליך הבאת הנכס לאותו מיקום ולאותו מצב
(כגון דוגמיות שיוצרו בעת בדיקת הציוד)"

הסוגיה
בנסיבות בהן התמורה נטו ממכירת פריטים כלשהם שיוצרו במהלך בדיקת התקינות עולה על
עלויות הבדיקה ,האם יש לקזז את הסכום העודף מעלות הרכוש הקבוע בהקמה או להכיר בו
כרווח/הכנסה מיידית ברווח או הפסד?

24
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 – IAS 16תמורות ממכירת פריטים שיוצרו במסגרת בדיקות תקינות של
רכוש קבוע
דוגמה
חברה החליטה להקים קו ייצור חדש .במהלך ההקמה ,התהוו לחברה העלויות והתקבלו
התמורות הבאות:

25

•

עלויות הקמה  900אלף .₪

•

עלויות בדיקת תקינות  100אלף .₪

•

תמורה שהתקבלה ממכירת הדוגמיות שנוצרו בבדיקה –  120אלף .₪

חלופה א' – קיזוז מעלות ההקמה

חלופה ב' – הכרה בהכנסה
מיידית

עלות הקמה

900

900

עלות בדיקת הנכס

100

100

תמורה ממכירת
הדוגמיות

()120

()100
ה 20 -הנוספים ייזקפו לרוו"ה

רכוש קבוע נטו

880

900
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 – IAS 16תמורות ממכירת פריטים שיוצרו
במסגרת בדיקות תקינות של רכוש קבוע
דיון ב IFRIC-ביולי :2014
הועדה קבעה כי כאשר נוצר עודף חיובי ,העודף ייזקף מיידית כרווח
בדוח רווח והפסד .זאת מכיוון שלשיטתה ,ניתן לקזז את התמורה רק
מעלויות הבדיקה ולא מעלויות אחרות של הפריט ,כלומר יש לבחון
את הדוגמה בסעיף (17ה) ל IAS 16-באופן מבודד מעלויות אחרות.

דיון ב IFRIC-בינואר :2015

בעקבות מכתבי תגובה שהתקבלו ,מהם עלה כי הפרקטיקה בנושא
מגוונת ,כאשר בענפים מסוימים (למשל ענפי הכרייה והחציבה) נהוג
לקזז את העודף של התמורה מעלויות ההקמה האחרות של אותו פריט,
הועדה דנה בנושא שוב.
הועדה חידדה כי יש לבחון האם הפעילות שהובילה לייצור אותם
פריטים היא בדיקת תקינות ,והדגישה כי ניתן לקזז את התמורה נטו
ממכירתם רק מעלויות שנחשבות עלויות בדיקה.
26
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 – IAS 16תמורות ממכירת פריטים שיוצרו במסגרת בדיקות תקינות של
רכוש קבוע
דיון ב IFRIC-במאי :2015
בדיון זה הועדה הבהירה כי בדיקת תקינות פעולת הנכס כוללת בדיקה של הביצועים הפיזיים
והטכנולוגיים של אותו פריט רכוש קבוע ,ולא בדיקת ביצועיו המסחריים ,כגון רמת המרווח
התפעולי ,או יכולת לייצר תפוקה בכמות אותה ההנהלה התכוונה שאותו פריט רכוש קבוע ייצר.

בנוסף ,הועדה קבעה כי אם מדובר בסכומים מהותיים ,יש לתת גילוי כמותי לסכום התמורות
שהופחתו מיתרת הרכוש הקבוע ,מכיוון שחשוב למשתמשי הדוחות הכספיים להבין את ההשפעה
שיש לכך על הדוחות .מספר חברי ועדה ציינו כי לדעתם גילויים אחרים ,כמו הסכום שהוכר
כהכנסה מיידית ברווח או הפסד ,נדרשים גם הם.

לבסוף ,הועדה החליטה להכין טיוטת פרשנות ( )IFRICאשר תבהיר את המשמעות של
המונח "בדיקה" ,תוך מתן דגש על "תקינות פעולת הנכס".

27
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 – IAS 16תמורות ממכירת פריטים שיוצרו במסגרת בדיקות תקינות של
רכוש קבוע
דיון ב IFRIC-בספטמבר :2015
החלטה
הועדה הנחתה את הצוות:
 .1לפתח הנחיות שיבהירו את התחולה של סעיף (17ה) ל IAS 16-ואת הטיפול החשבונאי
בתקבולים מבדיקות תקינות הנכס שעולים על עלויות הבדיקות.
 .2לפתח הנחיות לגבי העיתוי בו הנכס יכול לפעול באופן בו התכוונה ההנהלה לפי סעיף 20
ל.IAS 16-
 .3לשקול את הרלוונטיות לנושא של סעיף  21ל IAS 16-שמתייחס לתקבולים מפעילויות שאינן
הכרחיות להבאת הנכס למקום ולמצב הדרושים על מנת שיוכל לפעול באופן בו התכוונה
ההנהלה.
 .4לשקול מודל הקצאת עלויות בין מלאי לבין רכוש קבוע בנסיבות בהן רכוש קבוע ומלאי
מוקמים/מיוצרים במקביל ( ,)concurrentlyלפני שהרכוש הקבוע יכול לפעול באופן בו
התכוונה ההנהלה.
 .5לפתח דרישות גילוי כמותיות לסכום של התקבולים אשר נוכה מעלות הרכוש הקבוע.
28
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 – IAS 36אופן ההתחשבות בהתחייבויות בקביעת סכום בר-השבה של
יחידה מניבה-מזומנים
דיון ב IFRIC-בנובמבר :2015
רקע
סעיף  78ל IAS 36-קובע:
"יכול להיות שיהיה צורך להתייחס להתחייבויות מסוימות שהוכרו על מנת לקבוע את הסכום בר-
ההשבה של יחידה מניבה-מזומנים .מצב זה עשוי לקרות אם מימוש יחידה מניבה-מזומנים עשוי לדרוש
מהקונה ליטול את ההתחייבות .במקרה זה ,שווי הוגן בניכוי עלויות מימוש (או תזרים מזומנים הצפוי
מהמימוש הסופי) של היחידה המניבה-מזומנים הוא המחיר למכירת הנכסים וההתחייבויות של היחידה
מניבה-מזומנים יחד ,בניכוי עלויות מימוש .על מנת לבצע השוואה בעלת משמעות בין הערך בספרים
לסכום בר-ההשבה של היחידה המניבה-מזומנים ,יש לנכות את הערך בספרים של ההתחייבות ,הן
לצורך קביעת שווי השימוש של היחידה המניבה-מזומנים והן לצורך קביעת הערך בספרים שלה".

דוגמה להתחייבות כזאת עשויה להיות התחייבות לפינוי ולשיקום האתר בתום אורך החיים השימושיים
של הרכוש הקבוע ( .)IFRIC 1מחויבות כזאת עוברת ,בדרך כלל ,יחד עם הרכוש הקבוע ,לרוכש.

29

© 2015 Brightman Almagor Zohar & Co.

 – IAS 36אופן ההתחשבות בהתחייבויות בקביעת סכום בר-השבה של
יחידה מניבה-מזומנים
דיון ב IFRIC-בנובמבר :2015
רקע

הועדה קיבלה פניה להבהיר את יישום סעיף  78ל .IAS 36-הפונה טוען כי הגישה המתוארת
בסעיף זה על מנת להביא את הערך בספרים של יחידה מניבה-מזומנים לבר השוואה לסכום בר-
ההשבה ,מביאה לתוצאה חסרת משמעות ( ,)null resultמאחר וההתחייבות שהוכרה מנוכה הן
מהערך בספרים והן משווי השימוש של היחידה מניבה-המזומנים.

הפונה מציע גישה אלטרנטיבית ,לפיה ההתחייבות מנוכה מהערך בספרים ,ובאה לידי ביטוי
בחישוב שווי השימוש ,כך שהתשלומים העתידיים החזויים בגינה מנוכים מתזרימי המזומנים
העתידיים של היחידה ,ותזרימי המזומנים מהוונים לערך נוכחי בנטו (לפי אותו שיעור היוון
לתזרימי המזומנים התפעוליים של היחידה לתזרימי המזומנים השליליים של ההתחייבות).
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 – IAS 36אופן ההתחשבות בהתחייבויות בקביעת סכום בר-השבה של
יחידה מניבה-מזומנים
דיון ב IFRIC-בנובמבר :2015
דיון
הועדה הבחינה כי כאשר השווי ההוגן בניכוי עלויות מימוש של היחידה מתחשב בהתחייבות שהוכרה ,סעיף
 78דורש להתאים הן את הערך בספרים והן את שווי השימוש של היחידה בסכום ההתחייבות ,על מנת
שניתן יהיה להשוות את סכומים אלו לשווי ההוגן בניכוי עלויות מימוש .טיפול זה הופך את ההשוואה בין
הסכום בר-ההשבה לערך בספרים להיות בעלת משמעות (.)meaningful
כמו כן ,הועדה ציינה כי גישה זאת מספקת שיטה פשוטה וחסכונית ( )cost effectiveלביצוע השוואה בעלת
משמעות בין הסכומים הנ"ל .בנוסף לכך ,גישה זאת הינה עקבית עם דרישות  IAS 36לשקף את
הסיכונים הספציפיים של נכסי היחידה בחישוב הערך הנוכחי (שווי השימוש) של היחידה ,ועם דרישות
 IAS 37לשקף את הסיכונים הספציפיים של ההתחייבות בחישוב הערך הנוכחי שלה.

החלטה
לאור האמור לעיל ,הועדה החליטה שאין צורך לתקן או להבהיר את סעיף  78ל ,IAS 36-והורידה את הנושא
מסדר יומה.
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 – IFRS 3הגדרת עסק
דיון ב IASB-באוקטובר :2015
ה FASB-מקדם פרויקט לשיפור אופן יישום הגדרת
עסק ,ופרסם לאחרונה טיוטת תיקון בנושא.
המטרה העיקרית של ה FASB-הינה להביא לכך
שההוראות הקבועות ב US GAAP-יהיו תואמות יותר
לאלו המצויות בתקני ה.IFRS-
בפגישה זו ,ה IASB-וה FASB-דנו בממצאי הפרויקט
הנ"ל ,אשר כללו בין היתר ,החלטה של ה FASB-בנוגע
להבהרת הגדרת עסק והוראות יישום.
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 – IFRS 3הגדרת עסק
דיון ב IASB-באוקטובר :2015
החלטות אשר התקבלו על ידי ה FASB-והוטמעו בטיוטה ,והתייחסות הצוות של ה:IASB-
 .1הבהרה כי לצורך עמידה בהגדת עסק ,הנכסים והפעילויות שנרכשו חייבים לכלול ,לכל
הפחות ,תשומות ותהליכים משמעותיים אשר ביחד ישמשו להפקת תפוקות .הצוות מסכים.
 .2אם באופן משמעותי ,השווי ההוגן של הנכסים שנרכשו ברוטו ,מרוכז בנכס ניתן לזיהוי אחד
(או בקבוצה של נכסים ניתנים לזיהוי דומים) ,אזי קבוצת הנכסים שנרכשה – לא מהווה
עסק .הצוות מסכים.
 .3שינוי ההגדרה של "תפוקות" כך שהיא תתמקד במוצרים ושירותים ללקוחות .הצוות מסכים.
 .4שימור המושג "מסוגל" ( )Capable ofבהגדרת עסק .הצוות לא מסכים עם כך וחושב כי יש
לשנות מושג זה ,כי הוא לא מסייע לקביעה האם נרכש עסק.
 .5אי שינוי התפיסה של "משתתף שוק" בהגדרת עסק .הצוות לא מסכים עם כך וחושב כי יש
לשנות מושג זה.

 .6הוספת דוגמאות נוספות להבהרת אופן יישום הגדרת "עסק" .הצוות מסכים.
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 – IFRS 3הגדרת עסק
דיון ב IASB-באוקטובר :2015
קשיים שזוהו על ידי הצוות במהלך פרויקט המחקר של ה:IASB-
 .1הקושי העיקרי טמון בשאלה – האם נרכש "עסק"?
 .2הגדרת עסק הינה רחבה ואילו ההוראות ליישומה הקיימות בתקן
הן מעטות.

 .3הניסוח "מסוגל להתנהל כעסק" ( (capable of being
 conducted as a businessאינו מסייע לקבוע האם נרכש עסק.
 .4לא ברור מהתקן כיצד יש לבחון האם נרכש עסק ,במצב שבו טרם
ישנן תפוקות.
 .5אין הגדרה בתקן ל"משתתף שוק" (אשר מאוזכר בנספח ב.)11
 .6הייתה דרישה מה IASB -לצמצם את ההבדלים הקיימים בטיפול
החשבונאי במצב שבו נרכש עסק לבין מצב שבו נרכשה קבוצה של
נכסים והתחייבויות ,כאשר ההבדל צריך להיות רק לגבי השאלה
האם להכיר במוניטין או לא.
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 – IFRS 3הגדרת עסק

דיון ב IASB-באוקטובר :2015
ה IASB-החליט טנטטיבית כי:
 .1יש להבהיר כי לצורך עמידה בהגדת עסק ,הנכסים והפעילויות שנרכשו חייבים לכלול ,לכל
הפחות ,תשומות ותהליכים משמעותיים אשר ביחד ישמשו להפקת תפוקות.
 .2יש להסיר את הדרישה לפיה נכסים ופעילויות מהווים עסק ,אם משתתף שוק מסוגל להחליף
את התשומות והתהליכים החסרים ולהמשיך לייצר תפוקות באמצעות התשומות והתהליכים
שלו עצמו( .סעיף ב 8להנחיות היישום).
 .3אם השווי ההוגן של הנכסים ברוטו שנרכשו שייך לנכס מזוהה אחד או לקבוצה דומה של
נכסים מזוהים – אין מדובר ברכישת עסק.
 .4יש לשנות את ההגדרה של תפוקות ,כך שתתמקד במוצרים ובשירותים הניתנים ללקוחות.
 .5יש להוסיף דוגמאות לתקן אשר יסייעו להבין מה עומד בהגדרת "עסק".
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 – IAS 32סיווג התחייבות בגין כרטיסים שהוטענו במזומן מראש
דיון ב IFRIC-בספטמבר :2015
הסוגיה – הועדה נתבקשה להבהיר כיצד יש לסווג התחייבות בגין כרטיסים שהוטענו במזומן מראש
( )prepaid cardsשהונפקו על ידי ישות ,בדוחותיה הכספיים של הישות ,וכיצד יש לטפל ביתרות
שטרם נוצלו ( ,)unspent balancesבכרטיס עם המאפיינים הבאים:

א -אין מועד תפוגה.
ב -לא ניתן לקבל החזר כספי בגין הכרטיס או להחליפו במזומן.
ג-

הכרטיס ניתן לניצול רק כנגד רכישת סחורות או קבלת שירותים ,ורק אצל מספר סוחרים נבחרים
שמשתתפים בתוכנית הכרטיס (ועשויים לכלול גם את הישות עצמה) וכן ,כתלות בתוכנית
הכרטיס ,נמצאים בטווח בין סוחר יחיד לכל הסוחרים שמקבלים רשת כרטיסי אשראי ספציפית.

ד -בעת ניצול הכרטיס אצל ספק אחר ,לישות יש מחויבות חוזית לשלם מזומן לאותו ספק;
ה -אין חיובי חשבונות לא פעילים ,כלומר היתרה של הכרטיס ששולם מראש אינה פוחתת ,אלא אם
כן היא מנוצלת על ידי מחזיק הכרטיס; וכן
ו-

הכרטיס אינו מונפק כחלק מתוכנית נאמנות לקוחות (.)IFRIC 13

האם ההתחייבות בגין כרטיסים אלו הינה התחייבות לא-פיננסית ,לאור העובדה שלמנפיק אין
מחויבות לשלם מזומן למחזיק הכרטיס?
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 – IAS 32סיווג התחייבות בגין כרטיסים שהוטענו במזומן מראש
דיון ב IFRIC-בספטמבר :2015
החלטה
הועדה הבחינה כי ההתחייבות שתוארה לעיל עומדת בהגדרת התחייבות פיננסית ,מכיוון
שלמנפיק יש מחויבות חוזית לשלם מזומן לסוחרים שמשתתפים בתוכנית של הכרטיס בשם בעל
הכרטיס ,אשר מותנית בשימוש בכרטיס על ידי המחזיק בו לרכישת סחורות או שירותים ,ואין
למנפיק זכות חוזית בלתי מותנית להימנע ממסירת מזומן.
הועדה החליטה כי אפילו אם ניצול הכרטיס מול הישות שהנפיקה אותו הוא אפשרות אחת,
המחויבות של הישות היא עדיין התחייבות פיננסית מכיוון שלישות אין זכות בלתי מותנית
להימנע ממסירת מזומן כאשר בעל הכרטיס מחליט לממש אותו מול סוחר אחר (אירוע שהינו
מחוץ לשליטתה).

מכיוון שכך ,המנפיק יישם את דרישות ( IAS 39או  )IFRS 9לעניין הקביעה האם ומתי יש
לגרוע את ההתחייבות הפיננסית.
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 – IFRS 11מדידה מחדש של החזקות קודמות או נותרות
בפעילות משותפת
רקע

צד שמשתתף בפעילות משותפת שמהווה "עסק" ,אך אין לו שליטה משותפת ,רכש זכויות נוספות
באותה פעילות משותפת ,וכתוצאה מאותה רכישה השיג שליטה משותפת בפעילות המשותפת.
הסוגיה
האם בנסיבות אלו יש לבצע שיערוך של הנכסים וההתחייבויות המיוחסים לפעילות המשותפת
(שהוצגו בדוחותיו לפיו חלקו בנכסים ובהתחייבויות של הפעילות המשותפת בהתאם להוראות
סעיף  23ל )IFRS 11-שהוחזקו על ידו קודם לכן?

סוגיה זו מתעוררת מכיוון שבהתאם לסעיף  21Aל IFRS 11-הישות צריכה ליישם את העקרונות
הקבועים ב IFRS 3-באשר לצירופי עסקים.
לכן נשאלה השאלה ,האם יישום העקרונות של צירופי עסקים ,דורש לבצע מדידה מחדש של
ההחזקה הקודמת שהייתה למשקיע בנכסים ובהתחייבויות של הפעילות המשותפת?
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 – IFRS 11מדידה מחדש של החזקות קודמות או נותרות
בפעילות משותפת
הגישות האפשריות – מתוך ה Staff Paper-לקראת הדיון ב:IFRIC-

בנייר העמדה זוהו שתי דעות:
 .1יש לבצע שיערוך של ההחזקה הקודמת
מצדדי דעה זאת טענו כי סעיף  45ל BC-של  IFRS 11מצטט את סעיף  42ל IFRS 3-לפיו יש
לשערך החזקות קודמות בעת רכישת שליטה.
 .2אין לבצע שיערוך של ההחזקה הקודמת
מצדדי דעה זאת ציינו כי בהתאם לסעיף  BC 30ל IAS 28-בעת מעבר מהשקעה בחברה
כלולה להשקעה בעסקה משותפת או להפך ,אין לבצע מדידה מחדש של ההשקעה אשר
מטופלת בהתאם לשיטת השווי המאזני ,מכיוון שלא היו שינויים בגבולות הקבוצה (בניגוד
למקרים של השגת שליטה או איבוד שליטה) ולא היו שינויים בדרישות המדידה של
ההשקעה ,שממשיכה להימדד לפי שיטת השווי המאזני.
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 – IFRS 11מדידה מחדש של החזקות קודמות או נותרות
בפעילות משותפת
דיון ב IFRIC-בספטמבר :2015

הועדה זיהתה מספר עסקאות שיידונו בתחולת הפרויקט:
 .1השגת שליטה בפעילות משותפת ,כאשר לפני העסקה למשקיע הייתה שליטה משותפת
או שהיה בעל זכויות שאינה מקנות שליטה משותפת בפעילות משותפת (להלן" :עסקה
.)"1
 .2איבוד שליטה שכתוצאה ממנו למשקיע נותרת שליטה משותפת או זכויות שאינן מקנות
שליטה משותפת בפעילות משותפת (להלן" :עסקה .)"2

 .3שינויים בזכויות הבעלות של משקיע בעל זכויות שאינן מקנות שליטה משותפת בפעילות
המשותפת ,שכתוצאה מהם המשקיע משיג שליטה משותפת (להלן" :עסקה .)"3
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 – IFRS 11מדידה מחדש של החזקות קודמות
או נותרות בפעילות משותפת
דיון ב IFRIC-בספטמבר :2015
הועדה ציינה כי המאפיינים המשמעותיים ()Key factors
אותם יש לשקול בעת ביצוע ההערכה האם יש למדוד מחדש
את ההחזקות הקודמות או הנותרות בפעילות המשותפת,
הינם כדלקמן:
 .1המשמעותיות ( )Significanceשל האירוע הכלכלי,
לדוגמה :השגת שליטה בעסק ואיבוד שליטה בחברה בת
מהווים אירוע כלכלי משמעותי ( Significant economic
.)event
 .2מודל המדידה הרלוונטי להכרה בהחזקות הקודמות או
הנותרות ,לדוגמה  IFRS 3או  IFRS 9שמבוססים על
מודל מדידה לפי שווי הוגן ,ולפיהם יש למדוד מחדש את
ההחזקות הקודמות או הנותרות בשווי הוגן.
41

© 2015 Brightman Almagor Zohar & Co.

 – IFRS 11מדידה מחדש של החזקות קודמות או נותרות
בפעילות משותפת
דיון ב IFRIC-בספטמבר  – 2015עסקה  – 1השגת שליטה בפעילות משותפת

הועדה החליטה טנטטיבית כי כאשר הנכסים או קבוצות הנכסים עומדים בהגדרת "עסק" ,יש לשערך
את ההחזקות הקודמות לשווי הוגן .הועדה הסבירה כי עסקאות שכרוכות בהשגת שליטה בעסק מהוות
אירוע כלכלי משמעותי ,וכן המדידה מחדש לשווי הוגן עקבית עם דרישות .IFRS 3
יחד עם זאת ,הועדה ציינה כי דרישות סעיפים  41-42ל IFRS 3-עלולות להתפרש ככאלו שאינן דורשות
מדידה מחדש של ההחזקות הקודמות ,ולכן החליטה להמליץ ל IASB-לתקן סעיפים אלו.
הועדה ציינה כי לדעתה יש ליישם את התיקון בדרך של "מכאן ולהבא" לעסקאות המתרחשות לאחר
מועד כניסת התיקון לתוקף.
כמו כן ,הועדה ציינה כי עסקה  1אינה צריכה להיכלל בתחולת הפרויקט כאשר הנכסים או קבוצת
הנכסים אינם עומדים בהגדרת "עסק".
ה IASB-הסכים עם מסקנה זאת ,ויפרסם טיוטת תיקון לסעיפים  41-42ל IFRS 3-בנושא.
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 – IFRS 11מדידה מחדש של החזקות קודמות או נותרות
בפעילות משותפת
דיון ב IFRIC-בספטמבר  – 2015עסקה  – 2איבוד שליטה בפעילות משותפת

הועדה ציינה כי בהתאם ל ,IFRS 10-איבוד שליטה מהווה אירוע כלכלי משמעותי.
מספר חברי ועדה הביעו העדפה למדוד מחדש את ההחזקות הנותרות בעסקה  2כאשר הנכסים או קבוצות
הנכסים שאבדה בהם השליטה עומדים בהגדרת "עסק".

יחד עם זאת ,הועדה ציינה כי ישנם קווי דמיון בין עסקה  2לבין עסקאות מכירה או העברה של נכסים
לחברה כלולה או עסקה משותפת (תיקון של  IAS 28ו ,)IFRS 10-אשר מהוות נושא במסגרת פרויקט
המחקר של ה IASB-בנושא שיטת השווי המאזני.

דוגמה שנוספה ל IFRS 10-במסגרת תיקון זה מרמזת על כך שיש למדוד מחדש את ההחזקה הנותרת
בחברה כלולה או בעסקה משותפת לאחר איבוד השליטה ,בין אם היא עומדת בהגדרת עסק ,ובין אם לא.
לפיכך ,הועדה המליצה ל IASB-לדחות דיונים נוספים על עסקה ( 2בין אם עומדת בהגדרת "עסק" ובין
אם לא) עד להשלמת פרויקט המחקר בנושא שיטת השווי המאזני.
ה IASB-טרם קיבל החלטה בנושא.
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 – IFRS 11מדידה מחדש של החזקות קודמות או נותרות
בפעילות משותפת
דיון ב IFRIC-בספטמבר  – 2015עסקה  – 3השגת שליטה משותפת בפעילות משותפת

הועדה החליטה טנטטיבית כי כאשר הנכסים או קבוצות הנכסים עומדים בהגדרת "עסק" אין לשערך את
ההחזקות הקודמות לשווי הוגן (קל וחומר אם הם אינם עומדים בהגדרת "עסק").
הועדה הסבירה שהעסקה אינה מהווה אירוע כלכלי משמעותי ,וכן כי טיפול חשבונאי זה הינו עקבי עם
דרישת  ,IFRS 11אשר דורשות מישות לטפל בנכסים ובהתחייבויות המתייחסים לחלקה בפעילות
המשותפת בהתאם לתקנים הרלוונטיים (שדורשים מדידה שאינה בהכרח בשווי הוגן).
יחד עם זאת ,הועדה הבחינה כי הניסוח של הסעיפים הרלוונטיים ב IFRS 11-עלול להיות מובן כדורש
מדידה מחדש של ההחזקות הקודמות בפעילות המשותפת לשווי הוגן.
לפיכך ,הועדה החליטה להמליץ ל IASB-לתקן את  IFRS 11בנושא .הועדה ציינה כי לדעתה יש ליישם
את התיקון בדרך של מכאן ולהבא לעסקאות המתרחשות לאחר מועד כניסת התיקון לתוקף.
ה IASB-הסכים עם מסקנה זאת ,ויפרסם טיוטת תיקון לסעיפים הרלוונטיים ב IFRS 11-בנושא.
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טיוטת פרשנות ל – IAS 21-אופן תרגום מקדמות ,הכנסות מראש והוצאות
מראש שהתקבלו או ששולמו במטבע חוץ
רקע
כאשר ישות מקבלת או משלמת מראש תמורה הנקובה במט"ח בגין נכס ,הוצאה או הכנסה,
הישות מכירה בנכס או בהתחייבות לא כספיים (לדוגמה :מקדמה בגין רכוש קבוע ,הוצאות
מראש ,הכנסות מראש בגין מקדמות מלקוחות וכו') ,המייצגים את זכותה או את מחויבותה
של הישות לקבל או לספק נכסים ,סחורות או שירותים.
סעיף  21ל IAS 21-קובע כי "עסקה במטבע חוץ תירשם ,בעת ההכרה לראשונה ,במטבע
הפעילות ,תוך שימוש בשער החליפין המיידי בין מטבע הפעילות לבין מטבע החוץ
במועד העסקה".
סעיף  22לתקן מסביר כי "מועד העסקה הוא המועד בו העסקה כשירה לראשונה להכרה
בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים".

45

© 2015 Brightman Almagor Zohar & Co.

טיוטת פרשנות ל – IAS 21-אופן תרגום מקדמות ,הכנסות מראש והוצאות
מראש שהתקבלו או ששולמו במטבע חוץ
הסוגיה בה עוסקת הפרשנות
מטרת הפרשנות הינה לקבוע מהו מועד העסקה לצורך קביעת שער החליפין המיידי ( spot
 )exchange rateהמשמש לתרגום נכס ,הוצאה או הכנסה (או חלק מהם) שהתמורה בגינם
נקובה במט"ח ומתקבלת מראש או משולמת מראש ,במלואה או בחלקה.
האם מועד העסקה כהגדרתו בסעיף  22ל IAS 21-הוא מועד קבלת/תשלום התמורה מראש,
או מועד ההכרה בנכס ,בהוצאה או בהכנסה אליהם התמורה מתייחסת?
תחולה
הפרשנות אינה מיושמת בנסיבות בהן הנכס ,ההוצאה או ההכנסה שאליהם המקדמה מתייחסת
מוכרים לראשונה:
א -בשווי הוגן (לדוגמה ,צירוף עסקים); או
ב -בשווי ההוגן של התמורה ששולמה או התקבלה אם התמורה נמדדת במטבע חוץ במועד אחר
ממועד ההכרה לראשונה של הנכס בגין התשלום מראש או ההתחייבות בגין ההכנסה
הנדחית.
כמו כן ,הפרשנות אינה מיושמת עבור חוזי ביטוח ועבור מסים על ההכנסה.
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טיוטת פרשנות ל – IAS 21-אופן תרגום מקדמות ,הכנסות מראש והוצאות
מראש שהתקבלו או ששולמו במטבע חוץ
עמדה מוסכמת

מועד העסקה ,לצורך קביעת שע"ח המיידי המשמש לתרגום נכס ,הוצאה או הכנסה במועד ההכרה לראשונה
בהתאם לסעיפים  21-22ל ,IAS 21 -הוא המוקדם מבין:
א .מועד ההכרה לראשונה של נכס לא כספי בגין תשלום מראש או התחייבות לא כספית בגין הכנסה

נדחית; לבין
ב .המועד בו הנכס ,ההוצאה או ההכנסה (או חלק מהם) מוכרים בדוחות הכספיים.
זאת מאחר ובמועד תשלום או קבלת המקדמה:
א -הישות אינה חשופה יותר לסיכון המט"ח ברגע שהיא מקבלת או משלמת את הכסף.
ב -הזכות לקבלת/המחויבות להעברת סחורות או שירותים וקבלת/העברת הסחורות או השירותים הן עסקה
אחת הכשירה להכרה לפי תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים; וכן

ג-
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טיפול זה הינו עקבי עם הטיפול החשבונאי בפריט לא כספי שנמדד במונחי העלות ההיסטורית ,ואינו
מתורגם מחדש לאחר מועד ההכרה לראשונה בו לפי הוראות סעיף )23ב) ל.IAS 21-
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טיוטת פרשנות ל – IAS 21-אופן תרגום מקדמות ,הכנסות מראש והוצאות
מראש שהתקבלו או ששולמו במטבע חוץ
עמדה מוסכמת

אם עסקה מוכרת לראשונה בשלבים (וכוללת נכסים/התחייבויות לא כספיים) ,מועד העסקה
נקבע לכל שלב בנפרד .זה יכול לקרות ,למשל ,כאשר העסקה כוללת:
א .תקבולים או תשלומים מראש מרובים;
ב .ריבוי של סחורות שצריכות להיות מסופקות במועדים שונים או שירותים שונים הניתנים לאורך
זמן; או
ג .שילוב של ריבוי סחורות ו/או שירותים אשר כמה מהם כוללים תשלומים או תקבולים מראש או
בפיגור.
כלומר ,כאשר יש יותר ממועד עסקה אחד ,יש לקבוע שער חליפין מיידי ( )Spotלכל חלק
מהעסקה בנפרד לפי המועד המתאים לו ,ולהשתמש בתרגום זה (לפי שערי החליפין במועדי
קבלת או תשלום כל חלק המקדמה) ,לצורך ההכרה לראשונה בנכס ,הוצאה או הכנסה אליהם
התמורה מתייחסת.
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טיוטת פרשנות ל – IAS 21-אופן תרגום מקדמות ,הכנסות מראש והוצאות
מראש שהתקבלו או ששולמו במטבע חוץ
הוראות מעבר

בעת יישום הפרשנות לראשונה ,ישות נדרשת:
א -ליישם את הפרשנות בדרך של מכאן ולהבא עבור כל הנכסים ,ההוצאות וההכנסות שבתחולת
הפרשנות אשר מוכרים ב/לאחר:
 .1תחילת תקופת הדיווח בה מיושמת הפרשנות לראשונה; או
 .2תחילת תקופת הדיווח המופיעה כמספרי השוואה לדוחות שבהם הישות יישמה לראשונה את
הפרשנות;
או
ב -ליישם את הפרשנות למפרע בהתאם להוראות .IAS 8
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