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תיקון " IFRS 01דוחות כספיים מאוחדים"
ו" IAS 82 -השקעות בחברות כלולות ובעסקאות
משותפות"
מכירה או העברה של נכסים בין משקיע לבין חברה כלולה
או עסקה משותפת
לקוחות וידידים יקרים,
ביום  00בספטמבר  ,4102פרסם ה IASB -תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי " 01דוחות כספיים
מאוחדים" ולתקן חשבונאות בינלאומי " )4100( 42השקעות בחברות כלולות ובעסקאות
משותפות" ( להלן – "התיקון").
התיקון קובע כי בעסקת מכירה/העברה של נכסים המהווים "עסק" כהגדרתו ב IFRS3 -לחברה
כלולה או לעסקה משותפת ,או בעת איבוד שליטה בחברה בת המהווה "עסק" תוך שמירה על
שליטה משותפת/השפעה מהותית בה יש להכיר במלוא הרווח או ההפסד הנובע מהעסקה.
לעומת זאת ,בעת מכירה/העברה של נכסים שאינם מהווים "עסק" לחברה כלולה או לעסקה
משותפת ,או בעת איבוד שליטה בחברה בת שאינה מהווה "עסק" תוך שמירה על שליטה
משותפת/השפעה מהותית בה ,יש להכיר ברווח או הפסד רק בגובה חלקם של המשקיעים
האחרים באותה חברה כלולה או עסקה משותפת.
התיקון ייכנס לתוקף החל מיום  0בינואר  4102בדרך של "מכאן ולהבא" .אימוץ מוקדם אפשרי.
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