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 .1024 שנת של ילישהש הרבעוןאת הניוזלטר של משרדנו לסיכום  עבורכםאנו מתכבדים להגיש 

 
 

לרבות , הבינלאומית בתקינה ברבעון שחלו התפתחויותעדכונים ו שלהניוזלטר כולל סקירה  של הראשון החלק

ברצוננו  .הציבור לתגובות לתקנים וטיוטותקיימים  לתקנים תיקונים, דיווח כספי בינלאומיים חדשים תקנישל  פרסומם

בפרויקט החכירות  IASB-הטנטטיביות של ה ההחלטות שלשכללנו סיכום מקיף ל להפנות את תשומת הלב

 .1024שהתקבלו במהלך שנת 

 
 תות אכיפה חשבונאיוובכללם החלט, ברבעוןרשות ניירות ערך  פרסומימרבית  את כולל של הניוזלטר שניהחלק ה

 .חקיקה הקשורה לחוק ניירות ערך ועוד, בנושאים משפטיים עמדות סגל, פניות מקדמיות, ובביקורת

 
ים בניוזלטר זה ללוכה, אים לתשומת לבכם נושאים נוספים הקשורים לדיווח כספיבומ הניוזלטר שלהשלישי  בחלק

ובפרט השלכות אפשריות של מבצע , 1024 בספטמבר 00התמציתיים ביניים ליום  הכספיים הדוחות לעריכת דגשים

 ".צוק איתן"
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 (IFRS) תקני דיווח כספי בינלאומיים
 

 שפורסמו חדשיםתקנים 

 

 מכשירים פיננסיים (4102) 9בינלאומי דיווח כספי קן ת

 
 1024 ילביו 14  :מועד פרסום

 
הוא תוצר הפרויקט של הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים  מכשירים פיננסיים( IFRS) 9תקן דיווח כספי בינלאומי 

(IASB ) 09להחלפת את תקן חשבונאות בינלאומי (IAS )הפרויקט פוצל לשלושה . הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים

 :שלבים עיקריים

  סיווג ומדידה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות:  2שלב 

  ירידת ערך:  1שלב 

  חשבונאות גידור:  0שלב 

 
ים פיננסיים יווג ובמדידה של נכסבס אשר עוסק IFRS 9של  החלק 1009נובמבר בחודש  םפורס, 2במסגרת שלב 

 1022בחודש דצמבר , כמו כן. נוספו הדרישות בדבר סיווג ומדידה של התחייבויות פיננסיות 1020ובחודש אוקטובר 

 .פורסם תיקון מצומצם נוסף אשר דחה את מועד התחילה של התקן וקבע דרישות גילוי נוספות בעת היישום לראשונה

ביטל את  שבנוסף, ת גידוראשר עוסק בחשבונאו IFRS 9החלק של  1020פורסם בחודש נובמבר , 0במסגרת שלב 

 .מועד התחילה של התקן

 
, IFRS 9(2014)פרסומו של ו 1סיומו של שלב הושלם פרויקט המכשירים הפיננסיים עם , 1024בחודש יולי , ולבסוף

 .הפרויקטגע לכל שלושת השלבים של אשר כולל את הדרישות הסופיות בנו

 
IFRS 9(2014) הוסיף ל-IFRS 9(2013): 

  הפיננסיים שלא נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד הנכסיםאת הטיפול החשבונאי בירידת ערך עבור כל; 

  לרבות הוספת הנחיות יישום לבחינת מאפייני תזרימי , הסיווג והמדידה של נכסים פיננסייםתיקונים לדרישות

 .המזומנים החוזיים

 
 IFRS 9(2014):1להלן סקירה תמציתית של כלל הוראות 

 

 נכסים פיננסיים – סיווג ומדידה

 
. לרבות אלה שכוללים מאפייני נגזרים משובצים, פיננסייםהנכסים ההתקן נוקט בגישת יישום אחת לכל הסוגים של 

 .במקום יישום של דרישות מורכבות בדבר הפרדה של נגזרים משובצים לנכס הפיננסי בשלמותוהסיווג אפוא הוא 

 
 :IFRS 9שבתחולת  שני קריטריונים משמשים לקביעה כיצד יש לסווג ולמדוד נכסים פיננסיים

 וכן ;המודל העסקי של הישות לניהול הנכסים הפיננסיים (א)

 .מאפייני תזרימי המזומנים החוזיים של הנכס הפיננסי (ב)

 

 :לקביעת הסיווג והמדידה של נכסים פיננסייםלהלן תרשים 

 

                                                 
1
 .לחץ כאן - IASB-הסקירה מתבססת על מסמך סיכום הפרויקט שפורסם באתר ה  

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Documents/IFRS-9-Project-Summary-July-2014.pdf
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והוא צריך להיקבע ברמה גבוהה יותר של , של ישות אינו תלוי בכוונות ההנהלה לגבי מכשיר בודד המודל העסקי

גם כאשר  מתקיים מודל עסקי להחזקת נכסים פיננסיים כדי לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים ,לכן. קיבוץ נכסים

סקי אחד לניהול עשות בודדת עשוי להיות יותר ממודל לי, כמו כן. של נכסים פיננסייםלא שכיחות מתרחשות מכירות 

של נכסים פיננסיים אפשרי רק כאשר המודל העסקי של הישות לניהול אותם  סיווג מחדש .הפיננסיים שלה נכסיםה

 .נדירים מאוד שינויים כאלה צפויים להיות. נכסים פיננסיים משתנה

 
עבור סיכון האשראי המיוחס לסכום הקרן , היא תמורה עבור ערך הזמן של הכסף ריבית, לצורך סיווג נכסים פיננסיים

אם קיימים  .לרבות מרווח רווח, (כגון סיכון נזילות)שטרם נפרעה ועבור סיכונים ועלויות בסיסיים במתן הלוואות 

 יש לבחון האם תזרימי המזומנים, תזרימי המזומנים החוזייםתנאים חוזיים שמשנים את העיתוי או הסכום של 

תשלומי קרן וריבית בלבד הן כאשר כוללים את ההשפעה של אותם תנאים חוזיים והן עם האפשריים עקביים החוזיים 

תן לפירעון מוקדם יהיה בעל מאפייני תשלום על מנת שמכשיר פיננסי הני, לדוגמה .כאשר היא אינה נלקחת בחשבון

במקרה של פירעון מוקדם וגם תזרימי המזומנים ללא פירעון מוקדם  תזרימי המזומניםגם , קרן וריבית בלבדשל 

 .צריכים להיות עקביים עם תשלומי קרן וריבית בלבד

 

 התחייבויות פיננסיות – סיווג ומדידה

 
לפיו רבים סברו כי לא נדרש שינוי משמעותי בטיפול החשבונאי , IFRS 9לאור המשוב שהתקבל בעת הפרויקט של 

 IFRS 9-ל IAS 39-הסיווג והמדידה של התחייבויות פיננסיות ב הוחלט להעביר את דרישות, בהתחייבויות פיננסיות

 .משמעות הדבר היא כי מרבית ההתחייבויות הפיננסיות תמשכנה להימדד בעלות מופחתת .כמעט ללא שינוי

 
והשפעתו  ישותשל הסיכון האשראי א סוגיית משנה את הטיפול החשבונאי הקיים הי IFRS 9הסוגיה העיקרית שבה 

השווי ההוגן של התחייבויות של ישות  .על מדידת התחייבויות פיננסיות המיועדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

, תדווקא כאשר איכות האשראי של ישות יורד, לאינטואיציהובאופן שמנוגד , שלהמושפע משינויים בסיכון האשראי 

 אותן התחייבויות נמדדות בשווי הוגן כאשרברווח  מכירההישות , וכתוצאה מכך גם השווי ההוגן של התחייבויותיה

קובע כי יש להציג את ההשפעות של שינויים בסיכון האשראי של  IFRS 9, כמענה לכך .(ולהיפך)דרך רווח או הפסד 

 .התחייבות פיננסית המיועדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ברווח כולל אחר ולא ברווח או הפסד
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 נכסים פיננסיים ירידת ערך

 
מודל . הוא בקביעת מודל ירידת ערך חדש, אשר צפוי להשפיע על כל הישויות, IFRS 9(2014)השינוי המשמעותי של 

המודל החדש הינו מודל צופה . IAS 39של " ההפסד שהתהווה"יחליף את מודל  IFRS 9של " expected loss"-ה

על  מסוים" אירוע הפסד" להמתין עד להתרחשותכך שאין , אשר מבטל את הרף להכרה בהפסדי אשראיפני עתיד 

הינו מודל יחיד החל על כל הנכסים הפיננסיים הכפופים מודל ירידת הערך , כמו כן .מנת להכיר בהפסדי אשראי

 .אשר קבע כללים שונים לירידת ערך בהתאם לסיווג הנכס הפיננסי IAS 39-וזאת בשונה מ, לחשבונאות ירידת ערך

 
 :מגדיר את המונחים העיקריים הבאים IFRS 9(2014) ,לצורך יישום הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים פיננסיים

 Expected credit losses (הפסדי : "להלןECL)" –  הממוצע המשוקלל של הפסדי אשראי כאשר הסיכונים

 .מהווים את המשקלים( default) ןהמתאימים לחדלות פירעו

 Lifetime expected credit losses (הפסדי : "להלןLECL )"– הפסדי ה-ECL כתוצאה מאירועי ה-default 

 .האפשריים לאורך חיי המכשיר הצפויים

 12-month expected credit losses (12הפסדי : "להלןmECL )"– הפסדי ה החלק מתוך-LECL , המייצג

 .חודשים לאחר תאריך הדיווח 21אפשריים בתקופה של  defaultכתוצאה מאירועי  ECL-הפסדי ה את

 
 :דרישות ההכרה בירידת ערך ובהכנסות ריביתלהלן תרשים המסכם את 

 
 עלייה בסיכון האשראי מאז ההכרה לראשונה

 

 1שלב  4שלב  0שלב 

   :הכרה בירידת ערך

12-month expected 
credit losses 

Lifetime expected 
credit losses 

Lifetime expected 
credit losses 

   :הכנסות ריבית

 על ריבית אפקטיבית
 הערך בספרים ברוטו

 ריבית אפקטיבית על
 הערך בספרים ברוטו

 ריבית אפקטיבית על
 העלות המופחתת

 ,בעת ההכרה לראשונה בנכס פיננסי -
מוכרים  ,ובסוף כל תקופת דיווח

ברווח או הפסד  12mECLהפסדי 
 . כנגד הפרשה

אם חלה עלייה משמעותית בסיכון  -
איכות האשראי אינה  וגםהאשראי 
מוכרים , כסיכון אשראי נמוךנחשבת 
 .LECLהפסדי 

עלייה משמעותית בסיכון האשראי  -
היא ביחס לסיכון האשראי שהיה 

 .בעת ההכרה לראשונה

אם חלה עלייה בסיכון האשראי עד  -
, לכדי כך שהנכס נחשב כפגום
הכנסות הריבית מוכרות לפי העלות 

הערך בספרים ברוטו )המופחתת 
 (.בניכוי ההפרשה להפסדים

נכסים פיננסיים , בשלב זה, ככלל -
 .ייבחנו בנפרד

ממשיכים להיות  LECLהפסדי  -
 .מוכרים בגין אותם נכסים פיננסיים

   
 

 חשבונאות גידור

 
פחות מורכב ומשקף , יותר מבוסס עקרונות הינו IFRS 9-מודל חשבונאות הגידור ב, IAS 39-ביחס למודל הקיים ב

 ונותרגידור ל חשבונאות היבטים שחלק מה .יותר את פעילות ניהול הסיכונים של חברות בדוחות הכספיים באופן טוב

 :ובעיקר, ביחס למודל הקיים IFRS 9-בללא שינוי 

 (.זומנים והשקעה נטו בפעילות חוץתזרים מ, שווי הוגן)גידור הסוגי  תנותרו שלוש 

  (.דומהאפקטיביות גידור וכ, מכשיר מגדר, פריט מגודר)כפי שהם המינוחים ברובם נשמרו 

 רווח או הפסדבחוסר אפקטיביות דרישה למדידת חוסר אפקטיביות הגידור והכרה ב. 

  הגידוריחסי דרישה לתיעוד. 
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ברווח או הפסד ולאפשר לחברות ליישם צפוי להקטין את התנודתיות  IFRS 9-ב הגידורחשבונאות מודל יישום 

השינויים העיקריים של המודל החדש  .IAS 39חשבונאות גידור במצבים רבים יותר מאשר ניתן במודל הנוכחי של 

 :םינה

 80%-215% של הכמותי הסף ביטול כולל ,אפקטיביות הגידור הערכתשל  טושיפ. 

  כגון רכיבי סיכון , כפריט מגודר ייעודכשירים ליהיו יותר פריטים לגבי אילו סיכונים ניתן לגדר כך ש מגבלותהוסרו

חשיפה נטו של מספר פריטים לסיכון שער חליפין ומכשיר הוני הנמדד בשווי הוגן דרך רווח , בפריט לא כספי

 (.יה לפריט השפעה על רווח או הפסדלמרות שלא תה)כולל אחר 

 כשירים כמכשירים מגדריםיים להיות פיננסיים שאינם נגזרים עשו מכשירים. 

 הגידור באופן יזוםחשבונאות אולם בוטלה האפשרות להפסיק את , יישום חשבונאות גידור נותר כבחירה. 

 דרישות גילוי מקיפות יותר לגבי פעילויות ניהול הסיכונים שבה נוקטת החברה נוספו. 

 

ניתן , כמו כן .יישום מוקדם אפשרי .או לאחר מכן 1028 בינואר 2תקופות שנתיות המתחילות ביום   :מועד תחילה

 .1025בפברואר  2כל עוד מועד היישום המוקדם הינו לפני , IFRS 9ליישם מוקדם גרסאות מוקדמות יותר של 

 .ביישום מוקדם IFRS 9(2014)נדרשות ליישם את  אינן IFRS 9חברות שכבר מיישמות מוקדם גרסה מסוימת של 

 
 .לחץ כאן, IFRS 9(2013)לעומת  IFRS 9(2014)המחלקה המקצועית בדבר שינויי לחוזר  :מידע נוסף

 

 

 שיטת השווי המאזני בדוחות כספיים נפרדים – דוחות כספיים נפרדים 42תיקון תקן חשבונאות בינלאומי 

 
 1024 באוגוסט 21  :מועד פרסום

 
 כהגדרתם ) דוחות כספיים נפרדיםכאשר ישות מכינה , טרם תיקונו (IAS) 17בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

בעסקאות משותפות ובחברות כלולות באחת משתי האפשרויות , עליה לטפל בהשקעותיה בחברות בנות, (IAS 27-ב

 :הבאות

 או, לפי עלות 

 09 בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי (IAS )או בהתאם לתקן דיווח כספי )הכרה ומדידה : מכשירים פיננסיים

 (.עבור חברות שאימצו תקן זה באימוץ מוקדם, מכשירים פיננסיים( IFRS) 9בינלאומי 

בעסקאות משותפות ובחברות כלולות בדוחות , לטפל חשבונאית בהשקעות בחברות בנות מאפשר IAS 27-תיקון לה

 .יש ליישם את אותו טיפול חשבונאי לכל קבוצה של השקעות .2שיטת השווי המאזניי לפכספיים נפרדים גם 

 
ג לתקנות ניירות ערך 9בעריכת מידע כספי נפרד לפי תקנה  IAS 27ת בישראל אינן מיישמות את וחברות ציבורי כיום

יצוין כי , עם זאת .תקנותאלא בהתאם להוראות התוספת העשירית לאותן , 2970-ל"התש, (דוחות כספיים ומיידיים)

בעריכת המידע הכספי  IAS 27מוצע להחיל את  3במסגרת הצעת חקיקה של רשות ניירות ערך בעניין שיפור הדוחות

 .למעט בהיבטים מסוימים, הנפרד

 
 .יישום מוקדם אפשרי .או לאחר מכן 1026 בינואר 2תקופות שנתיות המתחילות ביום   :תחילה

 
 .לחץ כאן, BDOלחוזר רשת  :מידע נוסף

 
  

                                                 
2
 .1000אולם בוטלה במסגרת תיקון לתקן בשנת  IAS 27יצוין כי אפשרות זו הייתה קיימת בעבר בגרסה קודמת של   
3
 .לחץ כאן, 1024למידע נוסף בניוזלטר לסיכום רבעון ראשון של   

http://www.bdo.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/bulletin1421.pdf
http://www.bdointernational.com/Services/Audit/IFRS/IFR-Bulletins-2011/IFRB%202014/IFRB-2014-14.pdf
http://www.bdo.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/IFRS_Summary_Q1(1).pdf#page=20
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השקעות  48 בינלאומיחשבונאות קן ולתדוחות כספיים מאוחדים  01בינלאומי דיווח כספי קן תיקונים לת

כירה או השקעה של נכסים בין משקיע לבין חברה כלולה שלו או מ – בחברות כלולות ובעסקאות משותפות

 עסקה משותפת שלו

 
 1024 בספטמבר 22  :מועד פרסום

 
לבין תקן ( IFRS) 20 בינלאומי התיקונים שפורסמו נועדו לתת מענה לחוסר העקביות הקיים בין תקן דיווח כספי

 .עסקה משותפתל חברה כלולה אולחברה בת בטיפול החשבונאי במכירה של  (IAS) 18חשבונאות בינלאומי 

השקעה של נכס לא כספי בחברה כלולה או בעסקה משותפת בתמורה רווח או הפסד כתוצאה מ, IAS 28-בהתאם ל

כלולה הבחברה  לזכות הונית בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת מוגבל לגובה חלקם של המשקיעים הלא קשורים

וצר בעת איבוד שליטה על דורש להכיר במלוא הרווח או ההפסד שנ IFRS 10, לעומת זאת. משותפתהאו בעסקה 

 .חברה בת

 
ל להוחלט כי התיקונים יהיו רחבים יותר ויתייחסו לכ, חוסר העקביות הקיים בין התקניםלטפל באופן ספציפי בבמקום 

 .שלה עסקה משותפת/ המצבים בהם ישנה מכירה או השקעה של נכסים בין חברה משקיעה לבין חברה כלולה 

 0כהגדרתו בתקן דיווח כספי בינלאומי " עסק"הטיפול החשבונאי תלוי בשאלה האם הנכסים שהועברו מהווים 

(IFRS )כדלקמן, צירופי עסקים: 

  במלואורווח או הפסד מהעסקה יוכר , מהווים עסקכאשר הנכסים או החברה הבת. 

  כנגד חשבון  יבוטלברווח או ההפסד  של החברה חלקה, אינם מהווים עסקכאשר הנכסים או החברה הבת

אם לחברה נותרה השקעה בחברה הבת לשעבר והחברה הבת לשעבר הופכת להיות חברה כלולה  .ההשקעה

רווח או הפסד כתוצאה מהמדידה מחדש של ההשקעה , או עסקה משותפת המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

החלק הנותר יבוטל כנגד הערך בספרים של . שנותרה יוכר רק בגובה חלקם של המשקיעים הלא קשורים

 .השקעה שנותרה בחברה הבת לשעברה

 
 (.IFRS 10-א ל99סעיף ב)ממחישה את הטיפול החשבונאי האמור אשר נוספה דוגמה  IFRS 10-ל

 
 .יישום מוקדם אפשרי .או לאחר מכן 1026 בינואר 2תקופות שנתיות המתחילות ביום   :תחילה

 
 .לחץ כאן, BDOרשת לחוזר   :מידע נוסף

 
 

 4102-4104מחזור  –שיפורים שנתיים לתקני דיווח כספי בינלאומיים 

 
 1024 בספטמבר 15  :מועד פרסום

 
המהווה , 4102-4104 מחזור שנתיים לתקני דיווח כספי בינלאומייםשיפורים  תיקון םפורס 1024 בספטמברבחודש 

וועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים תהליך זה משמש מנגנון עבור ה. חלק מתהליך פרויקט השיפורים השנתיים

(IASB) לצורך ביצוע תיקונים הכרחיים אך לא דחופים לתקני דיווח כספי בינלאומיים. 

 
 :ניםבמסגרת התיקו טופלוהסוגיות שהטבלה להלן מציגה את 

  

http://www.bdointernational.com/Services/Audit/IFRS/IFR-Bulletins-2011/IFRB%202014/IFRB-2014-16.pdf
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 אופן יישום עיקרי התיקון נושא התיקון תקן

IFRS 5 שינוי ישיר מסיווג כמוחזק למכירה לסיווג  - שינויים באופן המימוש
לא ( ולהיפך)כמוחזק לחלוקה לבעלים 

, (או החלוקה)ייחשב כשינוי לתכנון המכירה 
ויש להמשיך ליישם את אותו טיפול 

 .חשבונאי

הפסקת הסיווג כמוחזק לחלוקה לבעלים  -
יטופל חשבונאית כמו בעת הפסקת הסיווג 

 .כמוחזק למכירה

מכאן 
 ולהבא

IFRS 7 חוזי שירות לנכסים פיננסיים שהועברו  - חוזי שירות
מעורבות נמשכת לצורכי , ככלל, מהווים

שכן כתוצאה , דרישות הגילוי של התקן
העתידיים מהחוזה לישות יש זכות בביצועים 

 .של הנכס הפיננסי שהועבר

חוזר  ראה
המחלקה 
 המקצועית

 IFRS 7-יישום התיקונים ל 
 לדוחות כספיים ביניים

 תמציתיים

את  IFRS 7מחיקה מהוראות המעבר של  -
 .ההתייחסות לתקופות ביניים

 למפרע

IAS 19 סוגיית שוק : שיעור היוון
 אזורי

באיכות גבוהה  איגרות החוב הקונצרניות -
שתשמשנה בקביעת שיעור ההיוון צריכות 

 .להיות באותו מטבע שבו ההטבות משולמות

חוזר  ראה
המחלקה 
 המקצועית

IAS 34  במקום אחר "גילוי למידע
 "בדיווח הכספי ביניים

במקום "הבהרת המשמעות של גילוי למידע  -
ודרישה לכלול " אחר בדיווח הכספי ביניים

הכספיים ביניים למיקום של הפניה מהדוחות 
 .אותו מידע

 למפרע

 

 .יישום מוקדם אפשרי .או לאחר מכן 1026בינואר  2תקופות שנתיות המתחילות ביום   :תחילה

 
 .לחץ כאן, לחוזר המחלקה המקצועית :מידע נוסף

 
 
 

 שפורסמו ותחדש טיוטות

 

בגין הפסדים שטרם  נדחיםהכרה בנכסי מסים  – מסים על ההכנסה 04תקן חשבונאות בינלאומי  ןתיקול ההצע

 מומשו

 
 1024 אוגוסטב 10  :מועד פרסום

 
 1024 דצמברב 28  :מועד אחרון לתגובות

 
. לרבות נכסי מסים נדחים, קובע את הטיפול החשבונאי במסים על ההכנסה( IAS) 21תקן חשבונאות בינלאומי 

למכשירי חוב הנמדדים בטיוטה שפורסמה נועדו להבהיר כיצד יש לטפל בנכסי מסים נדחים המתייחסים התיקונים 

 .כמענה לשונות בפרקטיקה שהתפתחה בנושאבשווי הוגן 

 
להבהיר את  (IFRS IC)הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי פנייה שהוגשה בפני מנבעו מוצעים ההתיקונים 

 :למכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן בנסיבות כדלקמןבנכסי מסים נדחים המתייחסים ההכרה 

 

 

 

http://www.bdo.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/bulletin1424(1).pdf
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 .שינויים בשיעור ריבית השוק הורידו את השווי ההוגן של מכשיר חוב מתחת לעלות  :שווי הוגן מתחת לעלות  

צפוי שהמחזיק במכשיר החוב יקבל את כל תזרימי המזומנים החוזיים   :ם הם בני גבייהכל תזרימי המזומני  

 .אם יחזיק את מכשיר החוב עד לפדיון

למחזיק במכשיר החוב יש את היכולת ואת הכוונה להחזיק במכשיר החוב עד שהירידה   :היפוך ההפסדים  

 (.אפילו עד מועד הפדיון)בשווי ההוגן תתהפך 

בסיס . פדיונולבסיס המס של מכשיר החוב נותר עלותו עד למכירת מכשיר החוב או עד   :עלותבסיס המס הוא   

 .המס אינו מושפע מהפסדים מירידת ערך שהוכרו לצורכים חשבונאיים

ההכנסה החייבת העתידית הצפויה של המחזיק במכשיר החוב אינה   :ה חייבת עתידית בלתי מספיקההכנס  

 .רשים הזמניים הניתנים לניכוי שלומספיקה כדי לנצל את כל ההפ

 
 IAS 12-והתיקונים המוצעים ל IFRS IC-להלן תמצית הסוגיות לגביהן זוהתה שונות בפרקטיקה על ידי ועדת ה

 :להבהיר את הטיפול החשבונאי לגביהןשנועדו 

 תיקון מוצע סוגיה נושא

קיומו של הפרש 
 זמני ניתן לניכוי

של האם ירידה בערך בספרים  -
חוב בריבית קבועה הנפרע מכשיר 

 מתבמלואו במועד הפדיון תמיד גור
ליצירת הפרש זמני ניתן לניכוי אם 

נמדד בשווי הוגן ובסיס  מכשיר החוב
כאשר , ובפרט, המס שלו נותר בעלות

המחזיק צופה להשיב את הערך 
קרי , "שימוש"בספרים באמצעות 

החזקה עד לפדיון וצפוי שהמנפיק 
ומנים ישלם את כל תזרימי המז

 ?החוזיים

הפסדים שטרם מומשו בגין מכשירי  -
חוב הנמדדים בשווי הוגן גורמים 

ליצירת הפרש זמני ניתן לניכוי ללא 
חשיבות עם מכשיר החוב יושב 

 .באמצעות מכירה או שימוש

השבה של נכס 
בסכום גבוה 

 מערכו בספרים

האם ניתן להניח השבה של נכס  -
בסכום הגבוה מערכו בספרים בעת 

ההכנסה החייבת העתידית אמידת 
שכנגדה בוחנים ניצול של  הצפויה

הפרשים זמניים ניתנים לניכוי אם 
שאלה זו ? השבה כאמור היא צפויה

רלוונטית כאשר הכנסה חייבת 
ממקורות אחרים אינה מספיקה 
ם לניצול ההפרשים הזמניים הניתני

לניכוי בהתייחס למכשירי חוב 
 .הנמדדים בשווי הוגן

הערך בספרים של נכס אינו מגביל  -
העתידית החייבת את אומדן ההכנסה 

 .הצפויה

השבה של נכס בסכום כי סביר  לא -
גבוה מערכו בספרים תהיה צפויה ה

אם לאחרונה הוכרה בגינו ירידת 
 .ערך

הכנסה עתידית 
חייבת צפויה 
שכנגדה יש 

ניצול  העריךל
הפרשים זמניים 

 ניתנים לניכוי

בעת ההערכה של ניצול הפרשים  -
הכנסה זמניים הניתנים לניכוי כנגד 

ההכנסה האם , צפויהעתידית חייבת 
כוללת את  החייבת העתידית הצפויה

השפעות ההיפוך של הפרשים זמניים 
 ?ניתנים לניכוי

הפרשים זמניים ניתנים לניכוי  -
מנוצלים כנגד סכום ההכנסה החייבת 

נוצרו שאינה כוללת ניכויי מס שבגינם 
 אותם הפרשים זמניים ניתנים לניכוי

 .(ראה דוגמה להלן)

בחינה במשותף 
 או בנפרד

כיצד יש לבחון את ההכרה בנכסי  -
מסים נדחים כאשר חוקי המס 

בין רווחי והפסדי , למשל, מבדילים
ון לבין רווחים והפסדים אחרים ה

חייבים במס והפסדי הון ניתנים 
 ?לקיזוז רק כנגד רווחי הון

בבחינה לניצול הפרשים זמניים  -
, הניתנים לניכוי כנגד הכנסה חייבת
יש לקחת בחשבון האם חוקי המס 

מקור ההכנסה החייבת מגבילים את 
שכנגדה ניתן לנכות בעת ההיפוך של 

איסור קיזוז , למשל)ההפרש הזמני 
 (.הפסדי הון מהכנסה מעסק
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הכנסה עתידית חייבת צפויה של חישוב להמחשת ה, שפורסמה שנכללה בטיוטהדוגמה ההמבוססת על , להלן דוגמה

 :ניצול הפרשים זמניים ניתנים לניכוי להעריךשכנגדה יש 

 

 ניצול הפרשים זמניים ניתנים לניכוי -דוגמה 

  2בדצמבר  02ליוםX10  ח ושוויה "ש 20,000מחזיקה באיגרת חוב שערכה הנקוב הינו ' אחברה
מועד הפדיון של (. ח"ש 2,000הפרש זמני ניתן לניכוי בסך )= ח "ש 9,000ההוגן לאותו מועד הינו 

 .1X10בדצמבר  02איגרת החוב הינו 

 שיעור  ערכה הנקוב לפער שביןבין ניתן לייחס את מלוא ההפרש בין השווי ההוגן של איגרת החוב ל
 .2X10בדצמבר  02הריבית החוזי של איגרת החוב לבין שיעור ריבית השוק ליום 

 נמדדת מידי  כלומר, למכירה זמיןפיננסי  נכסכ' איגרת החוב מסווגת בדוחות הכספיים של חברה א
 .תקופה בשווי הוגן

  2בתום שנתX10 ,מושצופה כי תשיב את הערך בספרים של איגרת החוב באמצעות שי' חברה א ,
 –משמעות הדבר . זייםותגבה את תזרימי המזומנים החֹו ומר תחזיק באיגרת החוב עד לפדיוןכל

 .ההפרש הזמני יתהפך במלואו

 ת מסים נדחיםיוהתחייבו ושבגינם הוכר, ח"ש 250הפרשים זמניים חייבים במס בסך ' לחברה א ,
 .ים לניכוי אחריםלחברה אין הפרשים זמניים ניתנ. 1X10הצפויים להתהפך במהלך שנת 

  2בדצמבר  02ליוםX10 ,ח בגין "ש 000צופה לדווח לרשויות המס הפסד לצורך מס בסך ' חברה א
הפסד זה כולל את הסכומים שיהיו חייבים במס וניתנים לניכוי בעת היפוך ההפרשים  .1X10שנת 

 .הזמניים שצוינו לעיל

  15%שיעור המס החל על החברה הינו. 

 
ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי כתוצאה מהיפוך עתידי של הפרשים זמניים ניצול  – 0שלב 

 :חייבים במס קיימים

, ישנם מספיק הפרשים זמניים חייבים במס 2X10בדצמבר  02בוחנת האם ליום ' חברה א, תחילה
ואשר חזויים להתהפך באותה תקופה או , המתייחסים לאותה רשות מס ולאותה ישות חייבת במס

 18סעיף )ת אליהן ניתן להעביר קדימה או אחורה הפסד לצורך מס הנובע מנכס המסים הנדחים בתקופו
 :כדלקמן( IAS 12-ל

 2,000  היפוך צפוי של הפרשים זמניים ניתנים לניכוי

 (250) היפוך צפוי של הפרשים זמניים חייבים במס

 851  שיש להמשיך לבחון שיתהפכו יתרת הפרשים זמניים ניתנים לניכוי 

 
 :מהכנסה חייבת עתידיתניצול ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי כתוצאה  – 4שלב 

מעריכה באיזו מידה ' חברה א, אינו מביא להכרה במלוא נכסי המסים הנדחים 2אם שלב , לאחר מכן
באותה , המתייחסת לאותה רשות מס ולאותה ישות חייבת במס, תהיה לה הכנסה חייבת בסכום מספיק

אחורה תקופה של ההיפוך הצפוי של ההפרש הזמני הניתן לניכוי בתקופות אליהן ניתן להעביר קדימה או 
 :כדלקמן( IAS 12-ל 19סעיף )הפסד לצורך מס הנובע מנכס המסים הנדחים 

 

 1X10 (000)מס לשנת  הפסד צפוי לצורך

בניכוי הכנסה חייבת הנובעת מהיפוך הפרשים זמניים חייבים במס 
 (250)  2שנכללו במסגרת שלב 

 2,000  בניכוי ניכויי מס הנובעים מהפרשים זמניים ניתנים לניכוי

הערכת ניצול צורך ת ל/מותאם( הפסד לצורך מס)הכנסה חייבת 
 551  ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי

 
 :0X41בדצמבר  10ליום  המסים הנדחיםנכס מדידת 

 ((.250+  550* ) 15%)= ח "ש 275תכיר בנכס מסים נדחים בסך ' חברה א
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אולם ללא דרישה להציג מחדש את יתרת הפתיחה של העודפים , למפרעמו התיקונים המוצעים ייוש, בהתאם לטיוטה

 .או של רכיבים אחרים בהון

 
 .אולם יתאפשר יישום מוקדם, טרם הוחלט על מועד תחילה  :תחילה

 
 .לחץ כאן, BDOרשת לחוזר  :מידע נוסף

 .לחץ כאן, לטיוטה שפורסמה 

 
 

 בעסקאות משותפות ובחברות כלולות בשווי הוגן, מדידת השקעות מצוטטות בחברות בנותבדבר  טיוטה

 
 1024 ספטמברב 26  :מועד פרסום

 
 1025 בינואר 26  :מועד אחרון לתגובות

 
תקן דיווח , דוחות כספיים מאוחדים( IFRS) 20הצעה לתיקון תקן דיווח כספי בינלאומי ספטמבר פורסמה  שבחוד

דוחות כספיים ( IAS) 17תקן חשבונאות בינלאומי , אחרותגילוי של זכויות בישויות ( IFRS) 21כספי בינלאומי 

תקן חשבונאות , השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות( IAS) 18תקן חשבונאות בינלאומי , נפרדים

מדידת שווי ( IFRS) 20דוגמאות להמחשה של תקן דיווח כספי בינלאומי הו ירידת ערך נכסים( IAS) 06בינלאומי 

 .הוגן

 

 1בון ומדידת שווי הוגן כאשר זמינים נתונים ברמה יחידת חש

 
 :היא לתת מענה לשאלות שהועלו לגביהתיקונים בטיוטה שפורסמה מטרת 

בעסקאות משותפות ובחברות כלולות ולגבי , של השקעות בחברות בנות( unit of account)יחידת החשבון   

 וכן; מדידת השווי ההוגן כאשר אותן השקעות מצוטטות בשוק פעיל

אשר אותן כ ההשבה של יחידות מניבות מזומנים על בסיס שווי הוגן בניכוי עלויות מימוש-המדידה של הסכום בר  

 .יחידות מניבות מזומנים הן ישויות המצוטטות בשוק פעיל

 
  ל 02סעיף-IFRS 10 ישות השקעה תמדוד השקעה בחברה בת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ]...[ ": קובע כי

 ."[כמתאים, (IAS) 09או בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי ] 9בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 

  ל (ב)12סעיף-IFRS 12  גילוי עבור כל עסקה משותפת וכל חברה כלולה שהיא מהותית לישות  דרישתקובע

, אם העסקה המשותפת או החברה הכלולה מטופלת תוך שימוש בשיטת השווי המאזני( iii)": המדווחת

 ."אם יש מחיר שוק מצוטט להשקעה, ]...[השווי ההוגן של ההשקעה 

  ל 20סעיף-IAS 274 עליה לטפל בהשקעותיה בחברות , כאשר ישות מכינה דוחות כספיים נפרדים": כי קובע

בהתאם לתקן דיווח כספי   (ב)]...[ : ת באחת מהאפשרויות הבאותבעסקאות משותפות ובחברות כלולו, בנות

 "]...[ .[כמתאים, IAS 39-או בהתאם ל] 9בינלאומי 

  ל 28סעיף-IAS 28  הישות יכולה לבחור למדוד ]...[ ": כי( או ישות דומה)קובע ביחס לישות שהיא קרן או סיכון

השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם לתקן דיווח האת 

 ".[כמתאים, IAS 39-או בהתאם ל] 9כספי בינלאומי 

 IAS 36 השבה -סכום בר. השבה של נכס או של יחידה מניבה מזומנים-קובע את הדרישות למדידת סכום בר

 .מוגדר כגבוה מבין השווי ההוגן בניכוי עלויות מימוש לבין שווי שימוש

 

                                                 
4
 .(לחץ כאן -למידע נוסף בניוזלטר זה ) 1024לאחר תיקונו בחודש אוגוסט   

http://www.bdointernational.com/Services/Audit/IFRS/IFR-Bulletins-2011/IFRB%202014/IFRB-2014-15.pdf
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Recognition-of-Deferred-Tax-Assets-for-Unrealised-Losses/ED-August-2014/Documents/ED-Recognition-Deferred-Tax-IAS-12-August-2014.pdf
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ושל יחידה מניבה  בחברה מוחזקת ש למדוד את השווי ההוגן של השקעה מצוטטתהתיקונים המוצעים מבהירים שי

שמרכיבים את ההשקעה ושל  יםהבודד יםהפיננסי יםת כמכפלה של המחיר המצוטט של המכשירוטטמזומנים מצ

 .ללא תיאומים, הכמות של המכשירים הפיננסיים

 

יישום לנכסים פיננסיים ולהתחייבויות פיננסיות בעלות פוזיציות מקזזות בסיכוני שוק או בסיכון אשראי של הצד 

 שכנגד

 
שנועדה להבהיר את יישום חריג המדידה  IFRS 13גם מוסיפה דוגמה לנספח הדוגמאות להמחשה של  טיוטהה

למדוד את השווי ההוגן של קבוצת נכסים פיננסיים והתחייבויות  אשר מתיר במקרים מסוימים, IFRS 13-ל 48בסעיף 

של  2ם הפיננסיים מסווגת ברמה במקרים בהם מדידת השווי ההוגן של המכשירי, פיננסיות על בסיס הפוזיציה נטו

יש למדוד כל נכס פיננסי , גישותמאותן בהתאם לאחת  .לאור גישות שונות שהתפתחו בפרקטיקה, מידרג השווי ההוגן

  48בטענה כי חריג המדידה בסעיף , (2נתון ברמה )המחיר המצוטט שלהם  לפיוהתחייבות פיננסית בקבוצה 

לגביה , ויחידת המדידה הינה הפוזיציה נט, בהתאם לגישה אחרת. אינו חל כאשר ישנם מחירים מצוטטים IFRS 13-ל

יש למדוד את השווי ההוגן של הפוזיציה נטו באמצעות טכניקת הערכה אשר , לפיכךו ,2לא קיימים נתונים ברמה 

 .אך גם עשויה לכלול תיאומים, תתבסס על המחירים המצוטטים

 
שזוהתה  שתמכה בגישה שלישית ,(IASB)הללו נדחו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים שתי הגישות 

על ידי מדידה לפי מספר המכשירים המהווים  IFRS 13-ל 48לפיה יש ליישם את חריג המדידה בסעיף , בפרקטיקה

השווי ההוגן אז , התחייבויותאם יש עודף נכסים על , לדוגמה) את הפוזיציה נטו מוכפלים במחירים המצוטטים שלהם

  . (bid-במחיר ה" העודפים"מספר הנכסים יימדד על ידי הכפלת של הפוזיציה נטו 

 
ייושמו על ידי תיאום של  IAS 27-ול IAS 28-ל, IFRS 10-התיקונים ל, טיוטההמוצעים בבהתאם להוראות המעבר 

 IAS 36-ול IFRS 12-התיקונים ל. במועד היישום לראשונה( או של רכיב אחר בהון)יתרת הפתיחה של העודפים 

אלא נספח שאינו , שכן התקן עצמו לא תוקן, לא נקבעו הוראות מעבר IFRS 13-ל. ייושמו בדרך של מכאן ולהבא

 .מהווה חלק בלתי נפרד ממנו

 
 .באותה עתמו ייושובתנאי שכל התיקונים , מוקדםאולם יתאפשר יישום , טרם הוחלט על מועד תחילה  :תחילה

 
 .לחץ כאן, BDOלחוזר רשת  :מידע נוסף

 .לחץ כאן, לטיוטה שפורסמה 

 
 
 

 נושאים נוספים

 

 – (של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות הצעה להחלטה) להטבה מוגדרתשיעור ההיוון של המחויבות 

  עדכון

 
 1024 ילביו 02  :מועד פרסום

 
פנתה למוסד הישראלי לתקינה ניירות ערך  רשות, (כאןלחץ ) 1024כפי שפרסמנו בניוזלטר לסיכום רבעון שני של 

קיומו של שוק בו  לגבי קיומו או אי, מימונית-המבוססת על חוות דעת כלכלית, יפרסם החלטהש בחשבונאות על מנת

וזאת לצורך קביעת שיעור  ,בישראל "(שוק עמוק)" מתקיימת סחירות גבוהה באיגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה

הוועדה המקצועית של המוסד לתקינה פרסמה חוות דעת  .IAS 19-לל מחויבויות להטבה מוגדרת בהתאם ש ההיוון

קיים  לפיה (לחץ כאן)רות חוב קונצרניות בישראל לוי בנושא קיומו של שוק עמוק לאיג-ר חיים קידר"שנערכה על ידי ד

וזאת בשונה , אשר צמודות למדד המחירים לצרכן בישראל שוק עמוק לאיגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה

http://www.bdointernational.com/Services/Audit/IFRS/Documents/Measuring%20Quoted%20Investments%20in%20Subsidiaries,%20Joint%20Ventures%20and%20Associates%20at%20Fair%20Value.pdf
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/FVM-unit-of-account/Exposure-Draft-September-2014/Documents/Exposure-Draft-Measuring-Quoted-Investments-September-2014.pdf
http://www.bdo.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/IFRS_Newsletter_2014_Q2(1).pdf#page=15
http://www.iasb.org.il/upload/QGZMQZ5883דוח_שוק_עמוק_בישראל_-_סופי.pdf
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ולכן שיעור ההיוון שמשמש חברות , קונצרניותמהפרשנות המקובלת כיום כי בישראל לא קיים שוק עמוק לאיגרות חוב 

 .המדווחות בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים הינו שיעור התשואה על איגרות חוב ממשלתיות

 
שאימצה את מסקנות ( לחץ כאן)פורסמה הצעה להחלטה של המוסד לתקינה , לוי-ר קידר"לאור חוות הדעת של ד

 1024ביולי  19ביום אולם , כוונת הוועדה המקצועית הייתה לפרסם החלטה סופית בנדון בסוף חודש יולי. חוות הדעת

ק לבחון את סוגיית השוהבקשה ט למשוך את וחללפיו הניירות ערך ר רשות "יוהתקבל במוסד לתקינה מכתבו של 

של  IFRSרשות לבחון את שאלת קיומו של שוק עמוק ואופן יישומה בהתאם לכללי הבכוונת וכי  העמוק בישראל

 .ועם השלמת הבחינה תפרסם הרשות את עמדתה בעניינים אלה ,קביעה אפשרית כזו

 
פרסמה רשות ניירות ערך טיוטת עמדת סגל חשבונאית בדבר קיומו של שוק עמוק  1024בספטמבר  2ביום , ואכן

 (.לחץ כאן -למידע נוסף בניוזלטר זה )באיגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה בישראל 

 

 

 נייר דיון בדבר דיווח ההשפעות הכספיות של פיקוח מחירים

 
 1024 בספטמבר 27  :מועד פרסום

 
 1025 רינואב 25  :מועד אחרון לתגובות

 
הפעילויות . של ישויות ומפקחות עליהםתחומי פעילות מסוימים בממשלות רבות מסדירות את ההספקה והשירותים 

 כדוגמת, הללו בדרך כלל כרוכות בהספקת מוצרים או שירותים אשר נחשבים באותו אזור כחיוניים עבור הלקוחות

צורות מסוימות של . חשמל ומים, וכן שירותים ציבוריים כגון גז, סוגים מסוימים של פוליסות ביטוח, שירותי תחבורה

אלא , להשפיע משמעותית לא רק על סכום ההכנסות והרווח של ישות הכפופה לפיקוח מחיריםפיקוח מחירים עשויות 

 .הקשוריםגם על עיתוי תזרימי המזומנים 

 
ים ובהתחייבויות הקשורים לפיקוח עבור חברות שדיווחו בעבר בהתאם לכללים המאפשרים להכיר בנכסכמענה זמני 

אשר אינם כוללים טיפול חשבונאי ספציפי , מחירים וכעת עוברות לדיווח בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומייםה

 ,חשבונות פיקוח נדחים( IFRS) 24י תקן דיווח כספי בינלאומפורסם  1024בחודש ינואר , בפעילויות בפיקוח מחירים

להמשיך ליישם את הטיפול החשבונאי שנקבע בהתאם לכללי  IFRSתקני  המאמצות לראשונהאשר מאפשר לחברות 

למידע ) מחיריםסים והתחייבויות הקשורים לפיקוח ההחשבונאות המקובלים הקודמים לעניין ההכרה והמדידה של נכ

 .(לחץ כאן - 1024נוסף בניוזלטר רבעון ראשון 

 
על ( IASB)נייר הדיון שפורסם מהווה את השלב הראשון בפרויקט המקיף של הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים 

גישה של השבת עלויות וגם גישה נייר הדיון מתאר סוג מסוים של פיקוח מחירים אשר כולל . בפיקוח מחיריםפעילויות 

נייר מטרת (. defined rate regulation" )פיקוח מחירים מוגדר"סוג זה של פיקוח מחירים מכונה  –של תמריצים 

, IASB-כפי שזוהו על ידי ה, האם המאפיינים שמייחדים פיקוח מחירים מוגדר לשאלההינה לקבל תגובות הדיון 

 .י פיקוח המחירים אשר להם ההשפעה הכספית המשמעותית ביותר/במידה מספקת את סוגמתארים 

 
מהו המידע השימושי ביותר עבור  מחפש ללמודהוא , זאת במקום. נייר הדיון לא כולל הצעות כלשהן לטיפול חשבונאי

( לרבות היתרונות והחסרונות שלהן)ות ימשי דוחות כספיים לגבי פעילויות בפיקוח מחירים ומתאר גישות אפשרמשת

כיצד לדווח על ההשפעות הכספיות של פיקוח מחירים בצורה הטובה בהחלטה  IASB-שעשויות להישקל על ידי ה

 .ביותר

 
 צריכות להוות את הבסיס להצעות IFRS 14נייר הדיון מבקש תגובות גם לשאלה האם דרישות ההצגה והגילוי של 

 .כתוצאה מהמשוב שיתקבל IASB-על ידי ה נהשתתגבשכלשהן ת ועתידי

 
  .לחץ כאן, נייר הדיוןל :מידע נוסף

http://www.iasb.org.il/upload/IKWSZQ4617טיוטת_הצעה_להחלטה_של_המוסד_לתקינה_-_5.6.14.pdf
http://www.bdo.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/IFRS_Summary_Q1(1).pdf#page=5
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Rate-regulated-activities/Discussion-Paper-September-2014/Documents/Discussion-Paper-Reporting-Financial-Effects-Rate-Regulation-September-2014.pdf
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 פרויקטים בתהליך

 
לאור פרסומו . (IASB)וועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים עודכנה תוכנית העבודה של ה 1024 בספטמבר 16ביום 

הוסרו הפרויקטים של ירידת ערך ושל , בגרסתו המלאה מכשירים פיננסיים( IFRS) 9של תקן דיווח כספי בינלאומי 

ים שלמעשה מהווה קבוצה של פרויקט, "יוזמת הגילויים"נוסף פרויקט , כמו כן(. תיקונים מצומצמים)סיווג ומדידה 

 :להלן לוח זמנים מעודכן עבור הפרויקטים העיקריים. קטנים יותר בסוגיות של הצגה וגילוי

 

 מידע נוסף חזוימועד  שלב הבא סטטוס פרויקט

 ניםדיו חכירות
 מחדש

 ניםדיו
 מחדש

 4רבעון 
1024 

 יוליהדיונים מחדש בחודשים ינואר עד למידע על 
 .לחץ כאן -בניוזלטר זה  4102

 :4101למידע על הטיוטה המעודכנת ממאי 
 ;לחץ כאן - BDOשל רשת  Need to Knowפרסום 

 ;לחץ כאן - BDOחוזר רשת 
מכתב ו לחץ כאן - שפורסמההמעודכנת טיוטה ה
  -הטיוטה המעודכנת על  BDOתגובה של רשת ה

 .לחץ כאן

 ניםדיו חוזי ביטוח
 מחדש

 ניםדיו
 מחדש

 4רבעון 
1024 

 :4101למידע על הטיוטה המעודכנת מיוני 
 ;לחץ כאן - BDOחוזר רשת 

 .לחץ כאן - שפורסמההמעודכנת טיוטה ה

 ניםדיו מסגרת מושגית
 מחדש

 2רבעון  טיוטת תקן
1025 

 :4101למידע על נייר הדיון מיולי 
 .לחץ כאן - BDOחוזר רשת 

תגובה של המכתב ו לחץ כאן -נייר הדיון שפורסם 
 .לחץ כאן -על נייר הדיון  BDOרשת 

טיפול חשבונאי 
 בגידור מאקרו

התייעצות  נייר דיון
 פומבית

 4רבעון 
1024 

 :4102למידע על נייר הדיון מאפריל 
 ;לחץ כאן - 1024ניוזלטר לסיכום רבעון שני 

 ;לחץ כאן - BDOחוזר רשת 
 .לחץ כאן - נייר הדיון שפורסם

פעילויות בפיקוח 
 מחירים

התייעצות  נייר דיון
 פומבית

 2רבעון 
1025 

 -בניוזלטר זה  4102 ספטמברלמידע על נייר הדיון מ
 .לחץ כאן

     :יוזמת הגילויים

עקרונות של 
 גילויים

 דיונים
 IASB-ב

 1/2רבעון  נייר דיון
1025 

 

 ניםדיו טיוטת תקן IAS 1-ל תיקונים
 מחדש

 ותקן סופי

 4רבעון 
1024 

 :4102 מרץמ הטיוטהלמידע על 
 ;לחץ כאן - 1024 ראשוןניוזלטר לסיכום רבעון 

 ;לחץ כאן - BDOחוזר רשת 
תגובה של המכתב ו לחץ כאן - טיוטה שפורסמהה

 .לחץ כאן -על הטיוטה  BDOרשת 

התאמה של 
התחייבויות 

 מפעילויות מימון

התייעצות 
 פומבית

 4רבעון  טיוטת תקן
1024 

 

 דיונים -- מהותיות
 IASB-ב

 4רבעון 
1024 

 

 

 .לחץ כאן, IASB-ללוח הזמנים המעודכן המלא של ה :מידע נוסף

 
  

http://www.bdointernational.com/Services/Audit/IFRS/Need%20to%20Know/Documents/Need%20to%20Know%20-%20Leases-The%202013%20Exposure%20Draft%20%28print%29.pdf
http://www.bdointernational.com/Services/Audit/IFRS/IFR-Bulletins-2011/IFRB%202013/IFRB-2013-12.pdf
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Exposure-Draft-May-2013/Pages/ED-and-comment-letters.aspx
http://www.bdointernational.com/Services/Audit/IFRS/Comment-Letters-on-IFRS-Standard-Setting/SiteAssets/Pages/IASB---ED-2013-06---Leases/BDO%20Comment%20Letter.pdf
http://www.bdointernational.com/Services/Audit/IFRS/Comment-Letters-on-IFRS-Standard-Setting/SiteAssets/Pages/IASB---ED-2013-06---Leases/BDO%20Comment%20Letter.pdf
http://www.bdointernational.com/Services/Audit/IFRS/IFR-Bulletins-2011/IFRB%202013/IFRB-2013-19.pdf
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Insurance-Contracts/Exposure-Draft-June-2013/Pages/Exposure-Draft-and-comment-letters.aspx
http://www.bdointernational.com/Services/Audit/IFRS/IFR-Bulletins-2011/IFRB%202013/IFRB-2013-18.pdf
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Conceptual-Framework/Discussion-Paper-July-2013/Documents/Discussion-Paper-Conceptual-Framework-July-2013.pdf
http://www.bdointernational.com/Services/Audit/IFRS/Comment-Letters-on-IFRS-Standard-Setting/SiteAssets/Pages/IASB---DP-2012-01---/BDO%20Comment%20Letter.pdf
http://www.bdo.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/IFRS_Newsletter_2014_Q2(1).pdf#page=14
http://www.bdointernational.com/Services/Audit/IFRS/IFR-Bulletins-2011/IFRB%202014/IFRB-2014-05.pdf
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Macro-hedge-accounting/DP-April-2014/Documents/Discussion-Paper-Accounting-for-Dynamic-Risk-Management-April-2014.pdf
http://www.bdo.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/IFRS_Summary_Q1(1).pdf#page=6
http://www.bdointernational.com/Services/Audit/IFRS/Documents/Disclosure%20Initiative%20(Proposed%20amendments%20to%20IAS%201).pdf
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Amendments-to-IAS-1/ED-March-2014/Documents/ED-Disclosure-Initiative-Amendments-IAS-1-March-2014.pdf
http://www.bdointernational.com/Services/Audit/IFRS/Comment-Letters-on-IFRS-Standard-Setting/SiteAssets/Pages/IASB---ED-2014/BDO%20Comment%20Letter%20(Disclosure%20Initiative).pdf
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Pages/IASB-Work-Plan.aspx
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 (4102מעודכן אוגוסט ) חכירות: פרויקטים בתהליך

 

 
 

ושל תקן דיווח  1024במאי  הכנסות מחוזים עם לקוחות( IFRS) 25לאחר פרסומם של תקן דיווח כספי בינלאומי 

הפרויקט המרכזי של הוועדה לתקני , 1024ביולי בגרסתו המלאה  מכשירים פיננסיים( IFRS) 9כספי בינלאומי 

ושל  IASB-הפרויקט הינו פרויקט משותף של ה .שטרם הושלם הינו פרויקט החכירות (IASB)חשבונאות בינלאומיים 

מספר התקבלו במהלך הדיונים  –כפי שיפורט בהמשך  –אם כי , (FASB)ב "הוועדה לתקני חשבונאות פיננסית בארה

 .FASB-לבין המודל של ה IASB-החלטות לגבי סוגיות מסוימות שיוצרות שונות בטיפול החשבונאי בין המודל של ה

 
 (IFRS Foundation)על ידי המוסד לתקני דיווח כספי בינלאומיים מתבסס על מסמך שפורסם  אשר – המידע להלן

( IASB-ניוזלטר חודשי המסכם את החלטות הזמניות שהתקבלו על ידי ה) IASB Updates-ועל ה 1024באוגוסט 

הנוגעות לפרויקט ביותר נועד לספק עדכון על ההחלטות החשובות  – 1024שנת חודשים ינואר עד יולי לשפורסמו ב

לאור התגובות שהתקבלו לטיוטה  1024 שנת במהלךשהתקיימו  IASB-שהתקבלו במהלך דיוני ההחכירות 

ועשויות להשתנות במהלך  הינן זמניותחשוב לציין כי ההחלטות שהתקבלו . 1020המעודכנת שפורסמה במאי 

 .1025התקן החדש צפוי להתפרסם במהלך שנת . רויקטהדיונים העתידיים בפ

 

 הערות נוספות 4102החלטות שהתקבלו בדיונים מחדש  סוגיה

שולט בשימוש  הלקוחחכירה קיימת כאשר   הגדרת חכירה
 הספקשירות קיים כאשר ; מזוההשל נכס 

 .נכסשולט בשימוש של 

 יש , בחוזים הכוללים גם חכירה וגם שירות
 השירות מרכיבי החכירהלהפריד את רכיבי 

 .(ראה בהמשך)

 לצורך הפרדת  יתאפשר שימוש באומדנים
התשלומים בין רכיבי החכירה לבין רכיבי 

 .השירות

, 1020נשמרה ההגדרה שנכללה בטיוטת 
שהינה עקבית עם ההנחיות של פרשנות מספר 

4 (IFRIC ) של הוועדה לפרשנויות של דיווח
 .חכירהקביעה אם הסדר מכיל כספי בינלאומי 

תתווספנה הנחיות שיבהירו את המושג , כמו כן
של שליטה אשר תהיינה תואמות להנחיות 

דוחות ( IFRS) 20בתקן דיווח כספי בינלאומי 
 .IFRS 15-ו כספיים מאוחדים

 –טיפול חשבונאי 
 חוכר 

  מודל חשבונאי יחיד לפיו מרבית החכירות
תטופלנה כעסקת מימון לרכישת זכות 

   .שימוש בנכס

 החכירות תוכרנה בדוח על המצב  מרבית
 :הכספי

 right-of-use)הכרה בנכס זכות שימוש  -
asset , נכס  -או בקיצורROU) , שהינו

 ,נכס לא פיננסי

 שתטופל ,הכרה בהתחייבות בגין חכירה -
   .בעלות מופחתת

  בגין כל החכירות שהוכרו בדוח על המצב
 הכספי תוכרנה הוצאות הפחתה של נכס 

 .והוצאות ריבית בגין ההתחייבות ROU-ה

  ניתן ליישם את העקרונות לפורטפוליו של
 .חכירות דומות במקום לכל חכירה בנפרד

 חריגים: 

 .(חודשים או פחות 21)חכירות לזמן קצר  -

נשקלת אפשרות למתן פטור גם  -
כגון )לחכירות של פריטים קטנים 

 .(מחשבים ניידים וריהוט משרדי

משנה את הטיפול החשבונאי  IASB-החלטת ה
 לפיו חכירות סווגו , 1020שהוצע בטיוטת 

, (Type B)' או כסוג ב( Type A)' כסוג א
כאשר בגין חכירות , בעיקר כתלות בנכס החכור

כרות הוצאות הפחתה והוצאות היו מו' מסוג א
הייתה ' ריבית בעוד שבגין חכירות מסוג ב

 .מוכרת הוצאה אחת על בסיס קו ישר

החלטה זו גם יוצרת שונות בטיפול החשבונאי 
אשר שימר את , FASB-שהוחלט על ידי ה

אם כי , 1020המודל הדואלי שהוצע בטיוטת 
  1020לחזור מהכללים שהוצעו בטיוטת הוחלט 

' או כסוג ב' כסוג אוכי הסיווג  ,לסיווג חכירה
בהתאם לעקרונות הקיימים כיום  ,ככלל ,ייעשה

 .ית או כתפעוליתלסיווג חכירה כמימונ

אינה כוללת פטור  FASB-החלטת ה, כמו כן
 .לחכירות של פריטים קטנים

 נייר דיון
 (1009ספטמבר )

 טיוטה
 (1020אוגוסט )

 טיוטה
 מעודכנת

 (1020מאי )

 דיון מחדש
(1024) 
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מדידת 
התחייבויות בגין 

 חכירה

 ערך נוכחי של תשלומי החכירה העתידיים. 

  לרבות עלויות שניתן לייחס במישרין
 .להתקשרות חוזה החכירה

 משתנות ומרבית העלויות  עלויות
 .לא תיכללנה במדידה ליותהאופציונ

 

 -טיפול חשבונאי 
 מחכיר

 הטיפול החשבונאי על ידי מחכיר , במהות
יישאר כפי שהוא כיום בהתאם לתקן 

 .חכירות( IAS) 27חשבונאות בינלאומי 

 בהתאם למינוחים החדשים: 

 'חכירות מסוג א= חכירות מימוניות   -

 'חכירות מסוג ב= חכירות תפעוליות  -

הטיפול החשבונאי שהוצע בהחלטה זו נזנח 
ין חכירה גשל הכרה בחייבים ב 1020בטיוטת 

, IASB-לדעת ה(. residual asset)ובנכס שייר 
העלות של שינוי הטיפול החשבונאי על ידי 

בכך למעשה . המחכיר תעלה על התועלת ממנו
נקבע טיפול חשבונאי לא סימטרי בין חוכרים 

 .ובין מחכירים

אם כי , FASB-י ההחלטה דומה התקבלה על יד
הוחלט להגביל הכרה ברווח ממכירה על ידי 
מחכירים רק למקרים בהם מועברת השליטה 
 .  על הנכס המוחכר לחוכר בתחילת החכירה

יש לשקול את כל הנסיבות הרלוונטיות   תקופת החכירה
מריץ כלכלי למימוש אופציות שיוצרות ת

אופציה  .אי סיום של חכירהלאו  הארכה
רק אם וודאי בתקופת החכירה כאמור תיכלל 

 .באופן סביר שהחוכר יממש אותה

  תיבחןאופציה לרכישת הנכס בתום החכירה 
 .באותו אופן

 יעריך מחדש את תקופת החכירה רק  חוכר
בהתרחש אירוע או שינוי משמעותי בנסיבות 

 .אשר בשליטתו

 לא נדרש להעריך מחדש את תקופת  מחכיר
 .החכירה

למרות  הוחלט כי, 1020נה מטיוטת בשו
 הסימטריה בטיפול החשבונאי בתחילת החכירה

מחכיר לא יידרש , בין החוכר לבין המחכיר
 .להעריך מחדש את תקופת החכירה

 םשינויים בתנאי
המטופלים 

כחכירה חדשה 
 נפרדת

  שינוי בתנאים שינוי בתנאי החכירה הינו
 .החוזיים שלא היה חלק מהתנאים המקוריים

  בתנאים יטופלו כחכירה חדשה שינויים
המקורית בהתקיים כל החכירה ונפרדת מ

 :התנאים הבאים

החכירה מעניקה לחוכר זכות שימוש  -
 .נוספת שלא כלולה בחוזה המקורי

זכות השימוש הנוספת מתומחרת באופן  -
 .ההולם את המחיר הנפרד שלה

 1020החלטה זו מרחיבה את ההנחיות בטיוטת 
בהבחנה בין שינויים בתנאי ונועדה לסייע 

החכירה לבין הערכה מחדש של תקופת 
 .החכירה

בתנאים ה בין שינויים הבחנ נוצרה, כמו כן
 כחכירה חדשה נפרדת לבין שינויים שיטופלו
, שמשפיעים על החכירה המקורית בתנאים

כל שינוי  לפיה, 1020וזאת בניגוד לטיוטת 
 .כחכירה חדשה נפרדתטופל בתנאים 
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 םבתנאי שינויים
שאינם מטופלים 

חדשה כחכירה 
 נפרדת

 :חוכר

  היקף לשינוי ב בתנאים שגורםשינוי
(scope)  מדוד יש ל –תמורה בהחכירה או

מחדש את ההתחייבות בגין החכירה תוך 
 .שימוש בשיעור היוון מעודכן למועד השינוי

 החכירה המקורית  היקףאת  גדילשינוי שמ
את  יםהתאיש ל –שמשנה את התמורה או 
 .ROU-הנכס 

  החכירה המקורית  היקףמקטין את ששינוי– 
 את הערך בספרים של נכס יש להפחית

הסיום המלא או את כדי לשקף  ROU-ה
הפסד /כיר ברווחלהו החלקי של החכירה

 .באופן יחסי להפחתה בהיקף החכירה

 :מחכיר

  ( מימונית)' חכירה מסוג אשינוי בתנאי– 
 .IFRS 9יטופל בהתאם להוראות 

 ( תפעולית)' שינוי בתנאי חכירה מסוג ב– 
השינוי שבו מועד היטופל כחכירה חדשה מ

 .נכנס לתוקף

כל , 1020בהתאם לטיוטת , קודם לכן כאמור
 .נפרדת כחכירה חדשה שינוי בתנאים טופל

תשלומי חכירה 
 משתנים

  רק תשלומי חכירה משתנים אשר תלויים
במדידה  כללויי( rate)במדד או בשיעור 
התחייבויות החכירה ושל לראשונה של נכסי 

 .חכירהה

  תוך שימוש במדד  יימדדוכאמור תשלומים
 .החכירה  תחילתמועד נכון לשיעור באו 

  להעריך מחדש תשלומי חכירה  החוכרעל
משתנים התלויים במדד או בשיעור מסוים 

מודד מחדש את ההתחייבות  הואכאשר רק 
, למשל)בגין החכירה בגלל סיבות אחרות 

( הערכה מחדש של תקופת החכירהבגלל 
מזומנים שנבע הוכאשר חל שינוי בתזרימי 

 .שיעור הרלוונטיבמשינוי במדד או 

 דרש להעריך מחדש תשלומי יילא  מחכיר
חכירה משתנים התלויים במדד או בשיעור 

 .מסוים

החלטה זו מצמצמת למעשה את הדרישה 
מחדש תשלומי חכירה להעריך  1020בטיוטת 
ומבהירה באילו מקרים הערכה מחדש  משתנים
הוצע  בה, 1020וזאת בניגוד לטיוטת , נדרשת

. כי הערכה מחדש תבוצע בתום כל תקופה
הושמטה הדרישה לעניין ביצוע הערכה , בנוסף

 .מחדש על ידי המחכיר

משיקולי , FASB-החלטת הל יצוין כי בהתאם
להעריך מחדש את  אין דרישה, תועלת-עלות

בעת שינוי בתזרימי תשלומי החכירה המשתנים 
. שיעורבמשינוי במדד או  המזומנים שנבעו

שינויים כאמור יוכרו ברווח או הפסד עם 
 .התרחשותם

 :חוכר שיעור ההיוון

 אם , שיעור הריבית הגלום בחכירהישתמש ב
בשיעור הריבית אחרת , מעשי לקבוע אותו

 .התוספתי שלו

 יך מחדש את שיעור ההיוון רק כאשריער: 

וי בתקופת החכירה או בהערכה שינחל  -
יממש את  ואודאי באופן סביר שההאם 

 .החכורהאופציה לרכוש את הנכס 

 ש שינוי בתנאי החכירה שאינו מטופלי -
 .נפרדת כחכירה חדשה

 :מחכיר

 שיעור הריבית הגלום בחכירהישתמש ב ,
 .גם עלויות ישירות ראשוניותאשר כולל 

  שיעור ההיווןלא נדרש להעריך מחדש את. 

של המחכיר החלטה זו מבהירה כי שיעור ההיוון 
, כמו כן .רהשיעור הריבית הגלום בחכייהיה 

הושמטה הדרישה לגבי הערכה מחדש של 
 .שיעור ההיוון על ידי המחכיר



 

 10 | 1024ניוזלטר לסיכום רבעון שלישי  –עדכוני תקינה בינלאומית ופרסומי רשות ניירות ערך  

 הערות נוספות 4102החלטות שהתקבלו בדיונים מחדש  סוגיה

רכיבי חכירה 
ורכיבים שאינם 

 חכירה

 :חוכר

 יפריד בין רכיבי חכירה , למעט כאמור להלן
ויקצה , חכירהרכיבי שאינם בין אלה בחוזה ל

 יאת התמורה בחוזה לרכיבים לפי מחיר
אחרת לפי , אם הם זמינים, יםמכירה יחסי

תוך )אומדנים למחירי המכירה הנפרדים 
 .(מקסום השימוש בנתונים נצפים

  תמורה בחוזה כאשראת היקצה מחדש: 

תקופת החכירה  אתמחדש  הוא מעריך -
 .את אופציית הרכישה שלואו 

יש שינוי בתנאי החכירה שאינו מטופל  -
 .כחכירה חדשה נפרדת

  חשבונאיתרשאי לבצע בחירת מדיניות ,
פיה לא ל, יםשל נכס (class)קבוצה עבור כל 

כל יטפל באלא , לרכיביםהפרדה שה תיע
 .יחידהרכיבים כחכירה ה

 :מחכיר

  יפריד בין רכיבי חכירה לבין אלה שאינם
ויקצה את התמורה בהתאם , רכיבי חכירה
לגבי הקצאת מחיר  IFRS 15לדרישות 

העסקה למחויבויות הביצוע הנפרדות 
למידע נוסף בניוזלטר לסיכום רבעון שני )

 .(לחץ כאן - 1024

  יקצה מחדש את התמורה בחוזה כאשר יש
שינוי בתנאי החכירה שאינו מטופל כחכירה 

 .חדשה נפרדת

מדיניות  לבחורלחוכר  לאפשרהחלטה ה
לבין רכיבי חכירה בין  שלא להפרידחשבונאית 

לא הייתה קיימת בטיוטת  רכיבים שאינם חכירה
1020. 

עסקאות מכירה 
 וחכירה מחדש

 המוכר, האם התבצעה מכירה כדי לקבוע-
ם א, אולם .IFRS 15דרישות יישם את  חוכר

מחדש  ממשית לרכישה לו אופציהקיימת 
 .לא התקיימה מכירה, בסיסנכס השל 

 הפסד אגב ברווח או יכיר ב חוכר-המוכר
 :כדלקמן המכירה שהושלמה

יטופל בהתאם לדרישות שחלות  הפסד -
 .על מכירות אחרות דומות

הקשור לזכות השיורית  חלקרווח יוגבל ל -
אבל  בנכס הבסיס בתום החכירה מחדש

 .שנותר ROU-לא לחלק הקשור לנכס ה

 יטפל ברכישה של נכס הבסיס  מחכיר-הקונה
בהתאם לדרישות שחלות על רכישות 

 .יםלא פיננסי יםשל נכסאחרות 

 תטופל ככל חכירה אחרת החכירה מחדש. 

  תנאי חכירה שלא בשווי הוגן(“off-market” 
terms )יטופלו כדלקמן: 

 .כמקדמה של דמי השכירות –חוסר  -

מחכיר -כמימון נוסף מהקונה –עודף  -
 .חוכר-למוכר

 וחכירה מחדש "שנכשלה"ת מכירה קעס  
 .כעסקת מימוןתטופל 

 FASB-המודל החשבונאי של ה, כאמור לעיל
שונה מהמודל שעליו הוחלט על ידי  לגבי חוכרים

וכתוצאה מכך גם הטיפול החשבונאי , IASB-ה
בהתאם  .בעסקאות מכירה וחכירה מחדש

אם החכירה מחדש הינה , FASB-להחלטת ה
לא , חוכר-מנקודת המבט של המוכר' מסוג א

טרם הוחלט האם , בנוסף .התקיימה מכירה
של אופציות לכלול הנחיות נוספות לגבי קיומן 

 .לרכישה מחדש

שלא להגביל  FASB-הוחלט על ידי ה, כמו כן
הוא יטופל אלא  ,מכירהאת ההכרה ברווח מ
, החלות על כל מכירה אחרת בהתאם לדרישות
 .בדומה להפסד

וחכירה  "שנכשלה"אות מכירה קבאשר לעס
טרם הוחלט על טיפול חשבונאי על ידי , מחדש

 .FASB-ה

http://www.bdo.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/IFRS_Newsletter_2014_Q2(1).pdf#page=6
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 :בחכירת משנהמחכיר  חכירות משנה

  יטפל בחכירה הראשית ובחכירת המשנה
למעט אם נדרש לקבץ , כשתי חוזים נפרדים

 .אותם בהתאם לדרישות שנקבעו

 חכירת המשנה בהתייחס לנכס את ווג סי 
 .יתנובע מהחכירה הראשש ROU-ה

 והתחייבויות חכירה  לא יקזז נכסי חכירה
חכירת מוית ראשהחכירה ההנובעים מ

אינם עומדים בדרישות הקיזוז  אם משנהה
 .של מכשירים פיננסיים

  והוצאות חכירה חכירה הכנסות לא יקזז
חכירת להמיוחסות לחכירה הראשית ו

א מכיר בהכנסה הו אלא אם, המשנה
הוא ו (revenue)הכנסה מחכירת המשנה כ

 .(IFRS 15-בהתאם ל)ן מתפקד כסוכ

 1020החלטה זו זונחת את הגישה בטיוטת 
התייחס ב עשהיילפיה סיווג חכירת המשנה 

החלטה אשר , לנכס המוחכר בחכירת המשנה
  .FASB-האומצה על ידי 

הצגת תזרימי 
 המזומנים

  תשלומים בגין חלק הקרן של התחייבות
 החכירה יסווגו כפעילות מימון

  תשלומים בגין חלק הריבית של התחייבות
החכירה יסווגו בהתאם למדיניות החברה 

כפעילות , כלומר)בדבר סיווג תשלומי ריבית 
 (.שוטפת או כפעילות מימון

 

 

 .לחץ כאן, מסמך שפורסםל :מידע נוסף

 .לחץ כאן, IASB-באתר האינטרנט של ה לדף פרויקט החכירות 

 
 
  

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Documents/Project-Update-Leases-August-2014.pdf
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Pages/Leases.aspx
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 רשות ניירות ערך
 

 ובביקורת החלטות בנושאים חשבונאיים

 

 קיומו של שוק עמוק באגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה בישראל :40-0טיוטת עמדת סגל חשבונאית מספר 

 
 1024 בספטמבר 2  :מועד פרסום

 
 1024 בספטמבר 00  :מועד אחרון לתגובות

 
בבקשה לבחון את קיומו של שוק  בחשבונאות לתקינההישראלי למוסד  ניירות ערך רשותפנתה  1020בתחילת שנת 

במטרה לקבוע את השיעור שישמש להיוון מחויבויות לאחר סיום  באיכות גבוהה בארץ קונצרניות רות חובעמוק לאיג

עד כה היה נהוג בארץ להוון . הטבות עובד( IAS) 29לתקן חשבונאות בינלאומי  80העסקה בהתאם להוראות סעיף 

כי לא מתקיים מחויבויות לאחר סיום העסקה בהתאם לתשואת השוק על איגרות חוב ממשלתיות וזאת בכפוף להנחה 

 . בארץ שוק עמוק לאיגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה

 
אשר טיוטת חוות דעתו  לוי-ר חיים קידר"חקרו וחוות דעתו של דהמוסד לתקינה בחר להסתמך לצורך בחינה זו על מ

מוע קיימה הוועדה המקצועית של המוסד לתקינה שי 1024במאי  17ביום . 1024במאי  22פורסמה לציבור ביום 

תגובות שנשמעו מגורמי שוק וקבלת התייחסויות נוספות , לאחר דיונים רבים בוועדה. ציבורי לדיון בטיוטת חוות הדעת

ח קונצרניות "פרסם המוסד לתקינה הצעת החלטה בדבר קיומו של שוק עמוק באג, להערות הציבור לוי-קידרר "מד

 . עקבות החלטה זולרבות הטיפול החשבונאי הנדרש ב, באיכות גבוהה בישראל

 
ולאור זאת החליטה  ,הועלו חששות בדבר ניגוד עניינים של חלק מחברי הוועדה, ההחלטה לאחר פרסום הצעת

. הרשות למשוך את הבקשה לבחון את הסוגיה במוסד לתקינה ולהעביר את הנושא לבחינה פנימית של סגל הרשות

 .קשר עם שאלת קיומו של שוק עמוקבבסיס ההחלטה עמד הצורך בוודאות לתאגידים המדווחים ב

 
גרות חוב קונצרניות ירשות ניירות ערך פרסמה טיוטת עמדת סגל בדבר קיומו של שוק עמוק בא, לאור האמור לעיל

 . IAS 19וזאת לצורך קביעת שיעור ההיוון של תוכניות להטבה מוגדרת ביישום , באיכות גבוהה בישראל

 

 :הבאותבמסגרת החלטת הסגל נקבעו העמדות 

 .גרות חוב קונצרניות צמודות באיכות גבוהה שהמטבע שלהן הינו שקליבא מתקיים שוק עמוקבישראל  .0

גרות חוב יגרות חוב ממשלתיות לשיעור תשואה על איאופן היישום הראוי למעבר משימוש בשיעור תשואה על א .4

  . כשינוי אומדן כלומר, בדרך של מכאן ולהבאקונצרניות באיכות גבוהה הינו 

 . 4102החל מהדוחות הכספיים לשנת את שינוי האומדן האמור  תיישמנהאם חברות סגל הרשות לא יתערב  .1

 

 :גרות חוב אלו מתבססת על מספר נדבכיםיהחלטת הרשות בדבר שוק עמוק בא

 גרות חוב קונצרניות באיכות גבוההיברירת המחדל בתקן הינה שימוש בשיעור התשואה על א . 

שיעור ההיוון המשיג את התוצאה באופן הטוב ביותר הינו שיעור התשואה על , ההסבר לתקןלפי דברי , בנוסף

 . גרות חוב קונצרניות באיכות גבוההיא

  גרת חוב הינה באיכות גבוהה צריכה להיעשות ביחס לסיכון המדינה הרלוונטיתיאם אההבחינה. 

 : טענה זו מבוססת על שתי טענות משנה

להשתמש  IAS 19-מהדרישה ב: כולל בתוכו רכיב סיכון מסוים עור ההיוון הראוישי ,IAS 19על פי הוראות   

 בהכרח משקף אינו" ערך הזמן"גרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה עולה כי המונח יבשיעור התשואה על א

 .סיכון חסר זמן ערך
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לעמדת סגל  :גרות החוב הממשלתיותיא צרניות צריכה להיבחן ביחס לאיכותגרות החוב הקוניאיכות א  

 :גרות החוב בראי המקומי וזאת משני נימוקיםייש לבחון את איכות א ,הרשות

(i)  גם כאשרIAS 19 גרות החוב הממשלתיות יאין דרישה שא, גרות חוב ממשלתיותימחייב שימוש בא

 .ליתודאי לא ברמה הגלוב, "גבוההאיכות "ב תהיינה

(ii)  ל הבסיס למסקנותעל סמך-IAS 19 ,כיוון שבדרך כלל , מקומיבראי " איכות"ראוי לבסס את מונח ה

. הממשלתיות החוב גרותימא יותר גבוהבאיכות גבוהה נושאות בסיכון אשראי  קונצרניותגרות חוב יא

להיבחן צריכה  הקונצרניותגרות החוב יא" איכות"עולה כי , לעיל (i)-על בסיס זה ובשים לב לאמור ב

 .ת החוב הממשלתיותגרויבאופן יחסי לאיכות א

  ואשר נבחנה על ידי סגל הרשות, לוי-קידרר חיים "על ידי ד רשותההוכנה עבור שעל פי חוות דעת כלכלית ,

גרות חוב אלו יא. ומעלה -ilAAגרות חוב קונצרניות צמודות המדורגות יבא" שוק עמוק"מתקיים בישראל 

 . IAS 19גרות חוב באיכות גבוהה בהתאם להוראות ינחשבות כא

כלכליים של מדינת -תוך השוואת המשתנים והמאפיינים המאקרו, חוות דעת זו התבססה הן על היבטי מאקרו

, כלכלי-והן על היבט המיקרו, "שווקים עמוקים"ישראל למדינות אחרות בעולם הנתפסות ככאלה שקיימים בהן 

 . גרות החוביבהתבסס על פרמיות הנזילות בא

 ניתן לבצע , ועל פי בחינת סבירותה שנעשתה על ידי סגל הרשות, על פי חוות הדעת הכלכלית האמורה

גרות החוב ימ שבין ההתחייבויות האקטואריות לבין א"אקסטרפולציה מהימנה על מנת לגשר על פערי המח

 .הקונצרניות

באיכות גבוהה הינם קצרים יותר  גרות החוב הקונצרניותישל א( והארוכים)בישראל מועדי הפירעון הממוצעים 

ים מכיר בכך שיכול IAS 19, עם זאת. של ההתחייבויות האקטואריות( והארוכים)ממועדי הפירעון הממוצעים 

במצב זה יש להסתמך על . וכי אין בפערים אלו כדי לפסול את קיומו של השוק העמוק להתקיים פערי זמן כאמור

. גרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה לטווחים ארוכים יותריעל אביצוע אקסטרפולציה על שיעורי התשואה 

כך ששינויים סבירים , התוצאות המתקבלות מביצוע האקסטרפולציה צריכות להיות מהימנות דיין, לעמדת הסגל

לא צפויים לגרום לרגישות גבוהה במיוחד של הערך הנוכחי הכולל של , במודל ובהנחות שמשמשים לביצועה

נראה כי גם תנאי , בהסתמך על חוות הדעת הכלכלית אשר נבחנה על ידי סגל הרשות. קטואריתהמחויבות הא

 .זה מתקיים בישראל

 

  :יישומיים היבטים

 גרות חוב קונצרניות צמודות יעליהן יש להתבסס בעת חישוב שיעור ההיוון הינן א הקונצרניותהחוב  גרותיא

אמת המידה הבלעדית לאיכות ויש להפעיל שיקול דעת נוסף דירוג אינו מהווה את , עם זאת .באיכות גבוהה

גם במקרה בו נעשית הסתמכות על אינדקס , גרות החוב הספציפיות עליהן מתבסס שיעור ההיווןיבעת קביעת א

גרות חוב באיכות גבוהה על יאכן מהוות א, גרות החוב המדורגות בדירוג גבוהייש לוודא שא. גרות חוב מסויםיא

  .IAS 19פני זמן לצורך 

גרות חוב המדורגות ילתאגידים המדווחים תעמוד האפשרות הפרקטית להתייחס רק לא, לעמדת סגל הרשות

AA-  יתאפשר להסתמך לעניין זה על , בנוסף. גרות חוב קונצרניות באיכות גבוההיומעלה בדירוג המקומי כא

אם התאגיד המדווח ורואי החשבון , ח מתודולוגיה זוותשואות ועל התוצאות מכמתודולוגיה לקביעת עקום ה

המבקרים הניחו דעתם כי עקום התשואה נקבע ופורסם על ידי גורם מצטט מוכר אשר משתמש במתודולוגיה 

 . IAS 19מוכרת ומקובלת התואמת להוראות 

 לבחון את הצורך בשינוי ההנחה בדבר  נכון, לעמדת סגל הרשות –המשך קיומו של שוק עמוק בישראל  בחינת

שנים וכן בקרות אירוע  4-0-גרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה בישראל אחת ליקיומו של שוק עמוק בא

 . קיומו של שוק עמוק לגבימשמעותי אשר יטיל ספק 

 שנקבע כי בישראל קיים שוק  מרגע, לעמדת סגל הרשות – מדד צמודות קונצרניות חוב גרותיבא עמוק שוק

צמודות )יש לטפל בכל סוגי ההטבות הנקובות בשקלים , גרות חוב קונצרניות צמודות באיכות גבוההיעמוק בא

הנגזר מתוך )בעת השימוש בשיעור היוון ריאלי . גרות חוב אלויעל סמך שיעורי התשואה של א( ושאינן צמודות

הנחות אקטואריות  רים המזומנים החזוי לסילוק ההטבהגרת תזיש להניח במס, (גרות חוב צמודותיתשואת א

  .וזאת בשים לב למאפיינים הספציפיים של התוכנית, בדבר שינויים בגובהה הריאלי של ההטבה
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 באיכות גבוהה  קונצרניותגרות חוב ימתקיים בישראל שוק עמוק באשהיישום לראשונה של הקביעה  אופן– 

שלא ניתן לייחסו , בדבר קיומו של שוק עמוק בישראל מספקת מידע חדשחוות הדעת , לעמדת סגל הרשות

כשינוי אומדן , ן ולהבאיש לטפל בשינוי החשבונאי הנגזר מקביעה זו מכא, לפיכך. לנקודת זמן ספציפית

 .חשבונאי

 
 .לחץ כאן, ה שפורסמהלטיוט :מידע נוסף

 
 

 הצגה מחדש בגין אי גילוי נאות על יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים :02-0החלטת אכיפה חשבונאית 

 
 1024 ספטמברב 1  :מועד פרסום

 
' בהסכם לשיווק ולהפצה של מוצרי חברה ב( חברה פרטית)' התקשרה עם חברה ב( חברת ציבורית)' חברה א

 .יחולקו באופן שווה בין שתי החברות' מפעילות הפצת מוצרי חברה ב' הפסדי חברה א/לפיו רווחי, בישראל

על ' לחברה ב' ההתחשבנות הכספית בין שתי החברות הייתה באמצעות העברת מקדמות מדי רבעון מחברה א

 .וסילוק סופי בסוף כל שנה, ן רווחי הפעילותחשבו

 
מוחזקות ' יתר מניות חברה ב)' מחזיק בשליש ממניות חברה ב, ל שלה"המשמש גם כמנכ', בעל השליטה בחברה א

' החל בעל השליטה למשוך מקדמות מחברה א, לאחר מספר שנים(. באופן שווה על ידי שני בעלי מניות אחרים

לבין ' באופן שלא תאם את הסכם תשלום המקדמות בין חברה א', המקדמות לחברה ב בסכומים משתנים על חשבון

כך , (בהתאם להוראות הדין' יצוין כי משיכות אלה לא אושרו על ידי האורגנים המוסמכים לכך בחברה א)' חברה ב

יק ברשותו בעל השליטה החז, נוסף על כך .שההתחשבנות נעשתה בניכוי הסכומים שנמשכו על ידי בעל השליטה

בגין הוצאות שאינן קשורות , ר דירקטוריון"ל או כיו"במהלך כהונתו כמנכ אשר חויב על ידו, אשראי של החברה כרטיס

ולפיכך יתרות החוב קיבלו ביטוי בדוחות )' חיובים אלה נרשמו בספרי החשבונות של חברה א. לביצוע תפקידו

 .ונפרעו לקראת סוף כל שנה קלנדרית, (הכספיים שלה

 
לא נתנה גילוי בדוחות הכספיים לפרטים מסוימים בקשר עם פעולות ומשיכות בעל השליטה ' חברה א, יחד עם זאת

ובהתאם  גילויים בהקשר לצד קשור( IAS) 14בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי נדרש גילוי ש, המתוארות לעיל

לגבי דוחות כספיים שקדמו , לחילופין, או) 1020-ע"התש, (דוחות כספיים שנתיים)לתקנות ניירות ערך ( 2)40לתקנה 

גילויים (. 2990-ג"התשנ, (עריכת דוחות כספיים שנתיים)לתקנות ניירות ערך  64בהתאם לתקנה  – 1020לשנת 

ן המקדמות ומשיכת לרבות תיאור מנגנו, מידע בדבר הפעולות שבוצעו על ידי בעל השליטה ,בין היתר, םכאמור ה

בדבר יתרות החוב של בעל השליטה ובדבר יתרת החוב הגבוהה ביותר במהלך השנה הן של מידע , המקדמות בפועל

   .בגין יתרות החוב הללו' כן מידע בדבר הכנסות המימון של חברה או ,בעל השליטה

 
אי מתן גילוי נאות כאמור מהווה טעות מהותית המחייבת הצגה מחדש של הדוחות , לעמדת סגל רשות ניירות ערך

שינויים באומדנים , מדיניות חשבונאית( IAS) 8לתקן חשבונאות בינלאומי  42שכן בהתאם לסעיף , הכספיים

, של רכיבים של הדוחות הכספיים גילויהצגה או , מדידה, טעויות יכולות להיות בקשר של הכרה, חשבונאיים וטעויות

בעל השליטה ואודות יתרות החוב שלו אי מתן הגילוי אודות הפעולות והמשיכות של , ה של החברהנובנסיבות עניי

או כדי להשיג הצגה מסוימת  ייםת החלטות של המשתמשים בדוחות הכספכדי להשפיע על קבל ויש ב' ושל חברה ב

הדבר אף מקבל משנה תוקף בכך . תוצאות פעולותיה או תזרימי המזומנים שלה, של מצבה הכספי של החברה

 .שפעולות בעל השליטה לא אושרו כדין

 
על מנת לכלול בביאור ( 1021-1007שנים )החברה הציגה מחדש את הדוחות הכספיים לאותן תקופות , לאור זאת

 .צדדים קשורים את הגילוי המלא שלא ניתן בעבר

 
 .לחץ כאן, להחלטת האכיפה :מידע נוסף

  

http://www.isa.gov.il/Corporations/Legislation/Paper/Documents/IsaFile_010914.pdf
http://www.isa.gov.il/Corporations/Attitudes%20and%20decisions%20regarding%20accounting%20and%20auditing/Decision/2726/Documents/14_1.pdf
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קיזוז סימנים חיוביים ושליליים בעת בחינת הצורך בבדיקת ירידת ערך לנכס  :02-4החלטת אכיפה חשבונאית 

 בלתי מוחשי

 
 1024 בספטמבר 1  :מועד פרסום

 
השיגה לראשונה שליטה , אשר עוסקת באמצעות חברות המוחזקות על ידה בתחום מדעי החיים, חברת החזקות

זוהה נכס בלתי , (PPA)במסגרת עבודת הקצאת עלויות הרכישה  .1020בחברה בת במהלך הרבעון הראשון לשנת 

שלמועד הרכישה נמצאה בתהליכי פיתוח לטיפול בשלוש , (מסך נכסי החברה 00%-אשר היווה כ) מוחשי בגין תרופה

. התמורה בצירוף העסקים הוגדרה כשווי מניות החברה בחברה הבת למועד הרכישה .אינדיקציות של מחלת הסרטן

מספר תרחישים אפשריים שווי מניות החברה הבת חושב באמצעות היוון תזרימי מזומנים תוך שקלול הסתברויות של 

חתימה על הסכם ; 1תוצאות ניסוי קליני באינדיקציה ; 2תוצאות ניסוי קליני באינדיקציה : לתוצאות במספר פרמטרים

השפיעה על הסתברות  0כאשר הסתברות תוצאות הניסוי הקליני באינדיקציה )מסחור עם חברת פארמה גדולה 

 .וכן תחילת מכירות התרופה; התרופה קבלת אישור שיווק; (החתימה על הסכם המסחור

 
ותוצאות הניסוי  –שלא השיג את יעדיו  – 2התקבלו בחברה תוצאות הניסוי הקליני באינדיקציה  1020בחודש נובמבר 

עם קבלת תוצאות הניסויים . שהיו טובות, (השפיע על ההסתברות להסכם המסחור, שכאמור) 0הקליני באינדיקציה 

, מוחשים על ירידת ערך של הנכס הבלתי בחנה החברה האם יש בהן כדי להוות סימנים המצביעי, הקליניים

סימן המצביע על  לא היוותוצאות הניסויים הקליניים  ,לעמדת החברה .ההשבה שלו-את הסכום ברהמחייבים לאמוד 

 :מהסיבות הבאות, ירידת ערך

 להערכת השווי של החברה הבת בהתאם במסגרתו עדכנה את החישובים ששימשו  ,תחשיב שביצעה החברה

 ;הראה כי לא נפגם הערך של הנכס הבלתי מוחשי, לתוצאות הניסויים הקליניים

  בהתחשב במשא ומתן שניהלה החברה טרם קבלת תוצאות הניסויים הקליניים ביחס להצעה מסחרית שקיבלה

גדלה , (הצעה שבסופו של דבר לא הבשילה לכדי הסכם מחייב)החברה הבת מחברת פארמה גדולה 

ייה העל, להערכת החברה. ובשל כך עלה ערכו של הנכס הבלתי מוחשי, ההסתברות לחתימה על הסכם מסחור

לתקן  25בהסתמך על סעיף , ולכן, ה של תוצאות הניסויים הקלינייםבערך הנכס הייתה גבוהה מההשפע

 .ההשבה של הנכס-לא נדרש לאמוד את סכום בר, 5ירידת ערך נכסים( IAS) 06חשבונאות בינלאומי 

 
, IAS 36-ל 8בהתאם לסעיף  – הטיפול החשבונאי שיושם על ידי החברה אינו נאות, לעמדת סגל רשות ניירות ערך

. ההשבה-החברה נדרשת לאמוד באופן פורמלי את הסכום בר, הפסד מירידת ערך חלאם מתקיים סימן לאפשרות ש

סימן שלילי המצביע על ירידת ערך הנכס , כשלעצמן, מהוות 2התוצאות השליליות של הניסוי הקליני באינדיקציה 

 .חיובית על ערך הנכס מאירוע אחר עם השפעה פוטנציאליתולא ניתן לקזז את השפעותיו , הבלתי מוחשי

 
ההקלות שנקבעו , לטענתו, שכן, IAS 36-ל 25לא קיבל את ביסוס מסקנת החברה על סעיף סגל הרשות , כמו כן

ולכן לא יכלה  ,ההשבה של הנכס הבלתי מוחשי-החברה לא אמדה את הסכום בר: סעיף אינן רלוונטיות לחברהב

 נמוכה מהפער בין הסכום  2לבסס את המסקנה לפיה ההשפעה השלילית של תוצאות הניסוי הקליני באינדיקציה 

הניסויים רגישות לתוצאות  יולא נעשו ניתוח וכן, ההשבה של הנכס הבלתי מוחשי לבין הערך בספרים שלו-בר

 . הקליניים בכל אחת מהאינדיקציות

 
 .לחץ כאן, אכיפהלהחלטת ה :מידע נוסף

 
  

                                                 
5
אם , לדוגמה. ההשבה של הנכס-עיקרון המהותיות ייושם לצורך הזיהוי אם יש לאמוד את הסכום בר ]...[": IAS 36-ל 25בהתאם לסעיף   

אין הישות צריכה לאמוד מחדש את הסכום , ההשבה של נכס גבוה באופן משמעותי מערכו בספרים-ברחישובים קודמים הראו כי הסכום 
ההשבה של -ניתוחים קודמים עשויים להראות כי הסכום בר, באופן דומה. ההשבה אם לא התרחשו אירועים אשר יבטלו את הפער-בר

 ".21המפורטים בסעיף , מהסימנים( או יותר)הנכס אינו רגיש לאחד 

http://www.isa.gov.il/Corporations/Attitudes%20and%20decisions%20regarding%20accounting%20and%20auditing/Decision/2726/Documents/14-2.pdf
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 עיתוי ההכרה בהפסד מירידת ערך נכס פיננסי :02-1החלטת אכיפה חשבונאית 

 
 1024 בספטמבר 1  :מועד פרסום

 
ממניות חברה ברומניה  49%-ב"( החברה הבת: "להלן)מחזיקה באמצעות חברה בת בבעלות מלאה חברה ציבורית 

  "ההלוואה" :להלן)העמידה החברה הכלולה הלוואה לטובת חברה אחרת  1009בשנת "(. החברה הכלולה: "להלן)

שרכישתו מומנה באמצעות , נכס מקרקעין ברומניהשפעילותה היחידה הינה החזקת , (בהתאמה, "החברה הלווה"-ו

בעל השליטה בחברה הלווה הינו גם בעל השליטה בחברה הכלולה  .ההלוואה ובאמצעות הלוואות מצדדים שלישיים

 .ואף מכהן בה כחבר הנהלה

 
ה נחתם הסכם הסבת חובות בין החברה הכלולה לבין החברה הבת לפיו החברה הכלולה מסב 1021בחודש פברואר 

, מועד פירעונה של ההלוואה, 1024בתחילת חודש פברואר  .את זכותה לקבלת ההלוואה לטובת החברה הבת

על קיומם של הליכים משפטיים פליליים  נודע לה לראשונהפרסמה החברה דוח מיידי בו ציינה כי במועד הדיווח 

המתנהלים בבתי המשפט ברומניה בקשר עם העברת זכויות הבעלות בנכס המקרקעין טרם רכישתו על ידי החברה 

הודיעה החברה כי בשל מחלוקת עם בעל השליטה בחברה הלווה וטענות שהועלו על ידו בקשר עם , כמו כן. הלווה

רסמו באותו ופש 1020לשנת בדוחות הכספיים של החברה . את ההלוואה במועדהחברה הלווה לא פרעה , ההלוואה

דאות הקיימת ווזאת לאור אי הו, הפחיתה החברה את נכס ההלוואה במלואו והכירה בהפסד מירידת ערך, חודש

המהווה להערכת החברה את המקור העיקרי של החברה הלווה , באשר לזכויות החברה הלווה בנכס המקרקעין

 .ון ההלוואהלפירע

 
שבין )התברר כי הדיונים המשפטיים בקשר עם ההליכים המשפטיים שצוינו לעיל , מבירור שנעשה מול החברה, אולם

 1022וכי בחודש אפריל  1009החלו כבר בחודש נובמבר ( נמנה גם בעל השליטה בחברה הלווהם הנפגעים בה

ממועד ההרשעה מתקיימים )בהליכים הפליליים הערכאה הראשונה בבית המשפט ברומניה הרשיעה את הנאשמים 

 (.דיונים בערכאות שונות בדבר ערעור על פסק הדין

 
מעורבותו של , זמינות המידע בדבר ההליכים הפליליים הקשורים בנכס המקרקעין, לעמדת סגל רשות ניירות ערך

המקור היחיד לפירעון  וכן העובדה שנכס המקרקעין הינו, בעל השליטה בחברה הכלולה כנפגע בהליכים אלה

 רמובילים למסקנה לפיה היה על החברה הכלולה להכיר בהפסד מירידת ערך של ההלוואה לכל המאוח, ההלוואה

 .במועד ההרשעה על ידי בית המשפט ברומניה

 
, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות, מדיניות חשבונאית( IAS) 8לתקן חשבונאות בינלאומי  5בהתאם לסעיף 

או הצגות מוטעות לתקופות קודמות הנובעות מכשל בשימוש או משימוש הן השמטות  טעויות בתקופת דיווח קודמת

ניתן ( ב)וכן , היה זמין במועד שבו הדוחות הכספיים לאותן תקופות אושרו לפרסום( א) :לא נאות במידע מהימן אשר

 .וחות כספיים ובהצגתםהיה לצפות באופן סביר שהוא יושג ויובא בחשבון בהכנת אותם ד

 
חזקה כי המידע בדבר קיומם של , היות ובעל השליטה בחברה הכלולה מכהן בה כחבר הנהלה, לעמדת סגל הרשות

, יתרה מכך. 1009ההליכים הפליליים היה זמין להנהלת החברה הכלולה כבר החל ממועד פתיחתם במהלך שנת 

פומבי המפורסם באתרי האינטרנט של רשויות המשפט  התברר כי המידע בגין ההליכים המשפטיים הינו מידע

ברומניה וכי נוסח רישום הזכויות של נכס המקרקעין כלל הערות אזהרה בדבר קיומם של הליכים פליליים בקשר עם 

הרי , מכיוון שנכס המקרקעין הינו המקור היחיד לפירעון ההלוואה שניתנה על ידי החברה הכלולה, כמו כן .הנכס

יובא בחשבון בעת ת באופן סביר שמידע בדבר קיומם של הליכים פליליים בקשר עם הבעלות על הנכס שניתן לצפו

 לגביבחינת ירידת ערך של ההלוואה ויוביל למסקנה לפיה לכל המאוחר במועד ההרשעה התעורר ספק משמעותי 

 .וכפועל יוצא היה על החברה הכלולה להכיר בירידת ערך של ההלוואה, בעלות החברה הלווה על הנכס

 

עד למועד הסבת )הדוחות הכספיים של החברה הכלולה , החל ממועד ההרשעה, לעמדת סגל הרשות, לפיכך

וכתוצאה מכך גם  ,כללו טעות מהותית( החל ממועד הסבת הדוחות)והדוחות הכספיים של החברה הבת ( החובות
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החברה הציגה מחדש את מספרי ההשוואה בדוחות הכספיים , בעקבות זאת. דוחותיה של החברה בתקופות אלה

על מנת לשקף למפרע את השפעת עיתוי ההכרה בהפסד מירידת ערך ההלוואה בחל ממועד ההרשעה  1020לשנת 

 (.1022אפריל )

 
 .לחץ כאן, להחלטת האכיפה :מידע נוסף

 
 
 

 בנושאים משפטייםהחלטות 

 

 סדרת ניירות ערך: 011-12עמדה משפטית מספר 

 
 1024 ילביו 10  :מועד פרסום

 
אוסר על ביצוע הצעה ומכירה של ניירות ערך ללא פרסום תשקיף או טיוטת  2968-ח"התשכ, לחוק ניירות ערך 25סעיף 

עוסק בהצעת או מכירת ניירות ערך ו, לחוק( 2()א)א25מנוי בסעיף לכך אחד החריגים העיקריים . לפי העניין, תשקיף

בהגדרת " סדרה"נוגעת למשמעות המונח משפטית העמדה ה. שלושים וחמישהלמשקיעים שמספרם אינו עולה על 

 .לחוק( 2()א)א25ולאופן ספירת המשקיעים בהתאם לסעיף " ניירות ערך"

 

 :ה המשפטיתעמדהלהלן עיקרי 

 עמדת סגל הרשות סוגיה

ים תשקיף מעניקה הגנה משמעותית לציבור המשקיעלפרסום  הדרישה מהי סדרת ניירות ערך
אוסרת על חברות שלא עמדו בחובת פרסום כן ו, בחברות שפרסמו תשקיף

לגייס ( ועל כן המשקיעים בהן אינם זוכים להגנות הקבועות בדין)התשקיף 
 .הרחב בדרך של הנפקת ניירות ערך כספים מהציבור

ת עילויובפעים והגיוון הרב האפשרי יההגנה על ציבור המשקת לנוכח תכלי
וכך גם , בהרחבה" עה לציבורהצ"-ו" ניירות ערך"נוסחו הגדרות , בעולם העסקי
" ניירות ערך"לעניין הגדרת " סדרה"פרשנות המונח , לפיכך. יש לפרש אותן
למצב בו מתקיימת , הן מבחינה תכליתיתוהן מבחינה לשונית , אינה מוגבלת

די  ,"סדרה"לצורך . זהות בין התעודות וההבדל ביניהן מתמצה במספר סידורי
נועדו למטרת , ת דומותות זכויות כלכליואשר מקנ בקיומן של מספר תעודות

אם קיימים ביניהן  גם, ומאופיינות בסיכויים ובסיכונים דומים השקעה דומה
 .הבדלים מסוימים

ספירה יחד של 
משקיעים בסדרות 

 שונות

את מספר  יחדיש למנות , ניירות ערך לחוק( 2()א)א25סעיף כפי שעולה מ
ך מיון בין שתי הקטגוריות תו ,המשקיעים בסדרות שונות של ניירות ערך

 :הבאות

 או, ת וניירות ערך המירים למניותמניו (2)
 .ניירות ערך אחרים (1)

גם בהינתן הצעה או מכירה של סדרות שונות בתכלית של ניירות , זאתלאור 
יש למנות יחד , לדוגמה. המשקיעים עשויה להיות מצרפית ספירת, ערך

 ,עשר חודשים-שהוצעו במהלך שנים ,גרות חובימשקיעים בשתי סדרות של א
מועדי פירעון , יביתכגון ר) אם לאותן סדרות יש מאפיינים כלכליים שונים גם

אם מדובר במניות מסוגים שונים המקנות זכויות שונות  או גם (ובטוחות
 .בחברה

http://www.isa.gov.il/Corporations/Attitudes%20and%20decisions%20regarding%20accounting%20and%20auditing/Decision/2726/Documents/14-3.pdf
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 עמדת סגל הרשות סוגיה

סדרות הנוגעות 
 לפרויקטים שונים

כאשר התשואה על כל סוג של נייר ערך , הצעת ניירות ערך שונים על ידי חברה
עשויה להיחשב אמנם כהצעת , תלויה בהצלחת פרויקט אחר של אותה חברה

, אולם עדיין מדובר יהיה בהצעות של אותו גורם, ניירות ערך מסדרות שונות
ה נעוצה הסיבה לכך אינ .לחוק( 0()א)א05ן יחד מכוח סעיף אשר יש למנות
אינם תלויים בהצלחת ( כולם)אלא גם בעובדה כי המשקיעים , רק בלשון החוק

בה במצ, אלא גם ביציבותה של החברה המנפיקה, פרויקט ספציפי בלבד
 .דומהוכ ביכולותיה הניהוליות, הפיננסי

במקרה שבו , תיתכן לדוגמה, האפשרות שלא למנות את הסדרות השונות יחד
זיקים בניירות ערך בחברה נפרדת שתחתיה נמצא המשקיעים בכל סדרה מח

ומדובר למעשה בהשקעה , כך שלמשקיעים יש זכויות ישירות כלפיה, הפרויקט
 אשר הסיכונים והסיכויים הכרוכים בה הינם עצמאיים, נפרדת בחברות שונות

שנועדה לעקוף את , ובלבד שאין מדובר בהפרדה מלאכותית לחברות שונות)
 (.לחוק( 2()א)א25הוראות סעיף 

 

 .לחץ כאן, עמדה המשפטיתל  :מידע נוסף

 
 

 פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי: 015-41עמדה משפטית מספר עדכון 

 
 1024 ביולי 11  :מועד פרסום

 
או /כוללת הוראות בנוגע לדרישת הגילוי ו 2970-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומידיים)ב לתקנות ניירות ערך 8תקנה 

על מנת ליצור ודאות עבור תאגידים מדווחים . ד לדוחות התקופתייםוהצירוף של הערכות שווי מהותיות ומהותיות מא

פורסמה עמדה , 1024במרץ  20ביום . 205-10משפטית מספר עמדה  1020פורסמה בדצמבר , ואחידות דיווחית

והתייחסות למבחנים לגבי " דוהערכת שווי מהותית מא"בחינה נוספת לצורך במסגרתה נוספה , משפטית מעודכנת

 .עודכנה העמדה המשפטית פעם נוספת 1024ביולי  11ביום  ".ד בתאגיד קטןוהערכת שווי מהותית מא"

 
גם למבחן הרווח לעניין גילוי על  1.5%של התווסף סף הון עצמי מינימלי , עמדה המשפטיתל עדכון האחרוןהבמסגרת 

נדרש , לעניין המבחן התוצאתי, במלים אחרות(. ולא רק ביחס להערכת שווי מהותית מאד) הערכת שווי מהותית

מהווה לפחות  ,לפי העניין, להשפעת השינוי בשווי כתוצאה מהערכת השווי על הרווח הנקי או על הרווח הכולבנוסף כי 

 .מההון העצמי של התאגיד 1.5%

 
 .לחץ כאן, עמדה המשפטית המעודכנתל :מידע נוסף

 
 

 דוח שנתי וחובת נאמן לזמן אסיפה לאישור מינויוחובת נאמן לפרסם : 018-2עמדה משפטית מספר 

 
 1024 ביולי 11  :מועד פרסום

 
, בין היתר, שעניינם, 2968-ח"התשכ, לחוק ניירות ערך 52-ו 50נכנסו לתוקף תיקונים  1021בנובמבר  8ביום 

בתעודות הבהרת והרחבת תפקיד הנאמן לתעודות התחייבות וכן קביעת הסדרים לגבי ניהול אספות מחזיקים 

 .להלן עמדת סגל רשות ניירות ערך בנוגע לסוגיות שאלו אגב התיקונים לחוק. התחייבות

 

 מועד כניסתה לתוקף של חובת הנאמן להגיש דוח שנתי על ענייני הנאמנות

 
מן חייב להגיש לרשות ולבורסה דוח שנתי על ענייני הנא: "כי( א)2ח05במסגרת התיקונים לחוק נקבע בסעיף 

לחוק מקנה לשר האוצר את הכוח לקבוע את הפרטים שיש לכלול בדוחות שעל נאמן ( ה)2ח05סעיף . "הנאמנות

http://www.isa.gov.il/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Public_Offers/Documents/103-34.pdf
http://www.isa.gov.il/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Reports/Documents/Isafile_10523.pdf
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עלו שאלות הנוגעות למועד כניסתה , כתוצאה מכך. אולם תקנות כאמור טרם הותקנו, להגיש לרשות או לבורסה

 .לתוקף של חובת הנאמן להגיש דוח שנתי כאמור

 
ניירות ערך נכנס לתוקף במועד  לחוק( ה)0ח15סעיף  ,בעמדה המשפטיתמסיבות המפורטות , לעמדת סגל הרשות

וזאת עוד טרם התקנת תקנות המרחיבות בדבר הפרטים  - 4104בנובמבר  8ביום  -התחילה של התיקונים לחוק 

 .שיש לכלול בדוח השנתי וטרם שהנאמן הפך לגורם מדווח

 

 מחזיקים לאישור מינוי הנאמן מועד כניסתה לתוקף ותחולתה של חובת הנאמן לזמן אסיפת

 
ימים ממועד הגשת הדוח השנתי השני  41לא יאוחר מתום : "שקובע כי( 2א)ב05נוסף סעיף , במסגרת התיקונים לחוק

וסדר  ]...[ לגבי כל סדרת תעודות התחייבות בנפרד, יזמן הנאמן אסיפת מחזיקים, (א)4ח53על ענייני הנאמנות לפי סעיף 

הנגזרת , מלבד השאלה לגבי מועד כניסתו לתוקף של הסעיף". ]...[ הנאמן לתעודות התחייבות יומה יכלול את מינוי

לאור העובדה שחובת נאמן להגיש דוח שנתי על ענייני הנאמנות נכנסה , ושלעמדת סגל הרשות)מהסוגיה הראשונה 

הנאמן נכנסה גם היא  הרי שהחובה לזמן אסיפה לאישור מינוי, התחילה של התיקונים לחוק במועדלתוקף כבר 

עלתה שאלה לגבי תחולתו של הסעיף על נאמנים לסדרות של תעודות התחייבות שהונפקו לפני כניסתם , (לתוקף

 .לרבות על הרחבות סדרה, לתוקף של התיקונים לחוק

 
חובת נאמן לכנס אסיפת מחזיקים לאישור מינויו  ,מסיבות המפורטות בעמדה המשפטית, לעמדת סגל הרשות

. כניסתו לתוקף של התיקונים לחוק לאחרביחס לנאמנים לסדרות שהונפקו  רקלחוק חלה ( 2א)ב05אם לסעיף בהת

אף על פי שסגל הרשות רואה בהרחבה , סיבה זו תקפה גם לעניין הרחבה של סדרת תעודות התחייבות קיימת

נאמנות המקורי שנערך במועד וזאת מכיוון שעל הסדרה המורחבת חל באופן אוטומטי שטר ה, כאמור כהנפקה חדשה

 .ולסדרה בכללותה קיים כבר נאמן שמונה גם הוא במועד ההנפקה הראשונה, ההנפקה הראשונה

 
 .אןלחץ כ, עמדה המשפטיתל :מידע נוסף

 
 

 עמדת סגל משפטית בנושא תרמית במסחר בניירות ערך

 
 1024 ספטמברב 20  :מועד פרסום

 
על חשד , רשות ניירות ערך סגללדעת , אשר מצביעות, ות מן המסחרעוסקת באינדיקציות העולהמשפטית עמדה ה

  אשר , 2968-ח"התשכ, ערך חוק ניירותל( 1()א)54סעיף בניגוד לאיסור הקבוע ב, לביצוע תרמית במסחר בניירות ערך

אינו מפורט " תתרמי-דרכי"הביטוי  .על תנודות השער של ניירות ערך( לשון החוק" )תתרמי-בדרכי"אוסר על השפעה 

הן אשר קבעו כי דרכי תרמית , על ידי בתי המשפט בערכאות השונות, במשך השנים, אולם מושג זה פורש, בחוק

ובעוד  .עולות סרק בלבד ואפשר למצוא את חותמן גם בפעולות ממשיות לכאורהאין הן מוגבלות לפ, רבות פנים וצורה

נייר הערך כתכלית שער דפוס התרמית מאופיין בהצבת . דפוס התרמית ואפיוניו ברורים, שדרכי התרמית רבות הן

עת מכוחות אי גילוי מידע רלוונטי ויצירת מראית עין של פעולה המושפ, של הפעולה תוך הסתרת המגמה של הפעולה

 .השוק בלבד

 
וכן סימנים  דוגמאות לדפוסים אלה במסחר, כאלהמציגה רשימה לא סגורה של דפוסי התנהגות המשפטית עמדה ה

 .לחוק ניירות ערך( 1()א)54רך קביעה אם ישנו חשד להפרת סעיף מעידים הנבחנים לצו

 
 .לחץ כאן, עמדה המשפטיתל :מידע נוסף

 .כאןלחץ , להודעה לעיתונות שפורסמה 

 
  

http://www.isa.gov.il/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Trusted_Arrangements/Documents/108-4.pdf
http://www.isa.gov.il/חקיקה%20ואכיפה/Enforcement/Criminal_Inforcment/Segal_positions/Documents/IsaFile_100914.pdf
http://www.isa.gov.il/הודעות%20ופרסומים/175/2014/Pages/IsaFile_1009142.aspx
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 הצעה פרטית למשקיעים מתוחכמים :011-15עמדת משפטית מספר 

 
 1024 בספטמבר 12  :מועד פרסום

 
 בתנאי הכשירות הקבועים בחוק" תאגיד כשיר"-ו" לקוח כשיר"אופן אימות עמידת משקיעים מתוחכמים מסוג 

 
הצעה או מכירה . "מתוחכמים"ה או מכירה למשקיעים תשקיף הינו הצעד החריגים המרכזיים לחובת פרסום אח

עלולה להיחשב כהפרת הדין , החוקואינם עומדים בפועל בהגדרות , זים להיות משקיעים מתוחכמיםח  לניצעים שרק נ  

התוספת : 200-17בהתאם לעמדה משפטית מספר  .מעשה מבצע הצעה לציבור ללא תשקיףאשר ל, המציעעל ידי 

את כל על מציע לנקוט , (לחץ כאן) שאלות ותשובות – הראשונה לחוק הייעוץהראשונה לחוק ניירות ערך והתוספת 

וכי , החוקאכן עומד בתנאי , הגוף נותן ההסכמה בנושאש, ככל הניתן, האמצעים הנאותים הדרושים כדי להשתכנע

אולם עמדת הסגל הזו לא כללה התייחסות מפורשת למהות הצעדים שעל , אמצעים כאמור תלויים בסוג המשקיע

  .המציע לנקוט

 
ששימוש בהם יהווה חזקה לכך שננקטו שיטות מפרט סגל רשות ניירות ערך  200-05 משפטית מספר בעמדה

ביצוע הצעה תאגיד כשיר בתנאי הכשירות לצורך  ואלאימות עמידת לקוח כשיר על ידי המציע רים אמצעים סבי

הניצע אינו עומד שמי מטעמו מידע המקים יסוד סביר להניח לובלבד שלא קיים למציע או ) ומכירה של ניירות ערך

 .(בתנאי הכשירות

 
 אופן פרסום הצעת ניירות ערך למשקיעים מתוחכמים

 
ום בדבר כוונה למכור ניירות פרס"כי הביע סגל הרשות עמדה , 1020במענה לפנייה מקדמית שפורסמה בדצמבר 

לה ניירות ערך  הינו פרסום כללי שמטרתו איתור קבוצת משקיעים פוטנציאליים מצומצמת אשר ניתן יהיה להציע "ערך

כפי שיגדיר המפרסם מול , שאחרי הפרסום הכללי יתבצע הליך נוסף לכך הואתנאי הכרחי ועל כן , תחת מגבלות הדין

מסגרת פרסום כאמור נדרש כי יתקיימו שני ב .שבמסגרתו ייקבעו תנאי ההנפקה ,קבוצת המשקיעים המצומצמת

שכן אז הוא יהיה מסוים דיו , הפרסום לא יכלול מידע מפורט בנוגע לתנאי ניירות הערך ומחירם( א: )תנאים מצטברים

יה לציבור להציע הצעות לרכוש את ניירות הערך יהפרסום לא יכלול פנ( ב)וכן , "הצעה לציבור"על מנת להיחשב כ

 . במחיר ובתנאים כפי שיוגדרו על ידי המשקיעים הפוטנציאליים

 
והן  רטית רגילההן ביחס להצעה פ רלוונטית במענה לפנייה המקדמיתמובהר כי עמדת הסגל בעמדה המשפטית 

 .ביחס להצעה פרטית למשקיעים מתוחכמים

 

 דוגמה להליך פרסום והצעת ניירות ערך למשקיעים מתוחכמים באמצעות האינטרנט

 
עמידת בעוד שבמועד מכירת ניירות ערך המציע נדרש לנקוט באמצעים סבירים לאימות , לעמדת סגל הרשות, כאמור

הצעת ניירות הערך ולצורך הצגת מכלול המידע בדבר ההצעה במועד , תאגיד כשיר בתנאי הכשירות ואלקוח כשיר 

 .המציע יכול להסתמך על הצהרת הניצע בנדון, בפני הניצע

 
מפרטת כיצד ניתן לפעול לשם עמידה בהוראות החוק בעת פנייה באמצעות האינטרנט למשקיעים העמדה המשפטית 

 .מתוחכמים

 
 .לחץ כאן, עמדה המשפטיתל :מידע נוסף

 
 

  

http://www.isa.gov.il/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Public_Offers/Documents/IsaFile_6732.pdf
http://www.isa.gov.il/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Public_Offers/Documents/103-35.pdf
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 והתקנות לפיו חוק ניירות ערךהקשורה ל חקיקה

 

 בתשקיפים( נוספות)הקלות 

 
 1024באוגוסט  24-וביולי  19 : מועד פרסום

 
  כפי שהובאה, חסמים לשם פיתוח שוק ההון תרברגולציה ולהס הלהקלניירות ערך רשות כחלק ממגמת 

ובהמשך להקלות , (לחץ כאן - באתר הרשות למידע נוסף) 1021בספטמבר הרשות שפרסמה " מפת הדרכים"ב

 - 1024ניוזלטר לסיכום רבעון ראשון למידע נוסף ב) 1024שון של שנת הראברבעון ברשומות שפורסמו בתשקיפים 

-ט"תשכה, (מבנה וצורה -פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף )תקנות ניירות ערך תיקונים ל פורסמו ברשומות ,(לחץ כאן

ניירות ערך  תקנותול 1000-ס"התש, (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה)תקנות ניירות ערך ל, 2969

להלן . בתחום התשקיפיםתיקונים אשר כוללים שינויים משמעותיים ; 1005-ו"התשס (הצעת מדף של ניירות ערך)

 :עיקרי השינויים

 

 לאחר התיקון לפני התיקון נושא

חתימה על 
 הדוחות הכספיים

בסמוך חתימה על הדוחות הכספיים  -
 .למועד התשקיף

לא ייחתמו הדוחות הכספיים  :תאגיד מדווח -
 .מחדש

הדוחות הכספיים  :הצעה לראשונה לציבור
בסמוך למועד הגשת טיוטת ייחתמו 

 .בלבד התשקיף הראשונה

תאגיד שערך דוחות כספיים בהתאם לגבי 
לצורך  לתקנות ניירות ערךו IFRSלתקני 

הכללת נתוניו הכספיים בדוחות המאוחדים 
לא תידרש , של תאגיד מדווח המחזיק בו

 .חתימה מחדש

אירועים לאחר , עקב החתימה מחדש - 
 עד למועד החתימה החדש תקופת הדיווח

טופלו בהתאם לכללי החשבונאות העוסקים 
 .בעניין זה

המפרט את  - "דוח אירועים"צירוף  -
ממועד החתימה  האירועים שהתרחשו

האחרון על הדוחות הכספיים ועד למועד 
לדוח זה לא תצורף  .מתן ההיתר לתשקיף

 .חוות דעת של רואה החשבון המבקר

כאשר בסמוך למועד האמור לעיל לא יחול  -  
 .התשקיף לא התקיימה הנחת העסק החי

דוחות שייכללו 
 בתשקיף

הדוחות הכספיים שנכללו  :תאגיד מדווח -
אם )ובדוח הרבעוני בדוח התקופתי 

למעט , האחרונים שפרסם התאגיד( רלוונטי
אירועים ביאור כאמור לעיל בדבר עדכון 

 .לאחר תקופת הדיווח

רשאי לכלול את הדוחות  :תאגיד מדווח -
לדוחות  בדרך של הפניההכספיים 

 .הכספיים שכבר פורסמו

דוחות כספיים  :הצעה לראשונה לציבור - 
כשהם ערוכים יצורפו  (נכללואם ) ביניים

 .במתכונת של דוחות כספיים שנתיים

דוחות כספיים  :הצעה לראשונה לציבור -
יצורפו כשהם ערוכים  (נכללואם ) ביניים

בדומה לתאגידים  במתכונת תמציתית
 .מדווחים
נוספה דרישה להצגת דוח על , כמו כן

המצב הכספי נוסף לתקופת הביניים 
 .המקבילה משנה קודמת

http://www.isa.gov.il/roadmap/Pages/default.aspx
http://www.bdo.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/IFRS_Summary_Q1(1).pdf#page=18
http://www.bdo.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/IFRS_Summary_Q1(1).pdf#page=18
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 לאחר התיקון לפני התיקון נושא

דוח הדירקטוריון 
 בתשקיף שייכלל

לפי  בעיקרם דוחות דירקטוריון ערוכים -
דוחות )לתקנות ניירות ערך  01תקנה 

כלומר , 2970-ל"התש, (תקופתיים ומיידיים
 .במתכונת של דוח דירקטוריון שנתי

או  01לפי תקנה דוחות דירקטוריון ערוכים  -
לתקנות ניירות , לפי העניין, 28לפי תקנה 

-ל"התש, (יםדוחות תקופתיים ומיידי)ערך 
כלומר דוח הדירקטוריון המתייחס , 2970

לתקופות ביניים ייערך במתכונת של דוח 
 .דירקטוריון לתקופת ביניים

רשאי לכלול את  מדווחתאגיד , כמו כן
 בדרך של הפניה הדירקטוריוןדוחות 

הם ובלבד שהדוחות הכספיים אליהם )
  (.מתייחסים גם נכללו בדרך של הפניה

של רואה  דוחות
 המבקר חשבון

ביחס לכל אחד מהדוחות הכספיים שנכללו  -
צורף , (לאחר שנחתמו מחדש)בתשקיף 

או דוח /דוח רואה החשבון המבקר ו
שנחתמו בסמוך , לפי העניין, הסקירה

 .למועד התשקיף

רשאי לכלול דוחות כאמור : תאגיד מדווח -
ובלבד שהדוחות ) בדרך של הפניה

מתייחסים גם נכללו הם הכספיים אליהם 
 .(בדרך של הפניה

בכל דוח כאמור צוין כי רואה החשבון  - 
 .המבקר הסכים שהוא ייכלל בתשקיף

של רואה החשבון  מכתב הסכמהצירוף  -
שבו נכללת הסכמתו לכלול , המבקר

בתשקיף את דוח רואה החשבון המבקר 
 .ב"וכיוצ או דוח הסקירה/ו

מכתב ההסכמה יכלול פסקת הדגש עניין 
בדבר אירועים שפורטו בדוח האירועים 
ושלפי תקני ביקורת מקובלים על המבקר 

 .להוסיף פסקת הפניית תשומת לב

תיאור תקנון 
 החברה

הזכויות הנילוות יש לכלול פרטים בדבר  -
לפי  למניות המוצעות והקיימות של המנפיק

ובדבר הדירקטורים של  (ב)-(א)16תקנה 
 .(א)45המנפיק לפי תקנה 

בדרך של ניתן לכלול את המידע האמור  -
 .הפניה

ולא בדרך של )יש לכלול במסגרת התשקיף  -  
פירוט של הסדרים לפי חוק ( הפניה

שנקבעו בתקנון לפי הסעיפים  החברות
 .(ד)16לחוק החברות המצוינים בתקנה 

 .הכולל תוכן ענייניםצירוף שטר נאמנות  - .צירוף שטר הנאמנות - שטר נאמנות 

תשקיף במסגרת )
 (איגרות חוב

 תיאור של עיקרי שטר הנאמנותיש לכלול  -
 .המצורף

לתאר את עיקרי שטר  ביטול החובה -
 .הנאמנות המצורף

הצעה ראשונה 
תאגיד  – לציבור

 קטן

תאגיד שהונו העצמי במועד ההצעה נמוך  - 
את  ח רשאי ליישם"משלוש מאות מיליון ש

בשינויים , ההקלות שניתנו לתאגידים קטנים
למידע נוסף בניוזלטר לסיכום ) המחויבים

 (.לחץ כאן - 1024רבעון ראשון 

 

 הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה

 
שחלות על תוקנו כך שההוראות  1000-ס"התש, (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה)ניירות ערך תקנות 

( 4)20תוקנה תקנה , כמו כן. ל תחולנה גם על דוח הצעה במסגרת הצעה פרטיתשפורטו לעיתאגידים בתשקיף 

ש לכלול תרגום של יידר לא, האנגליתלתקנות אלו כך שגם במקרים בהם הדוחות הכספיים שיש לצרף הינם בשפה 

, שקבעה כי בכל מקרה בו שפת הדוחות אינה עברית, וזאת בשונה מהוראת התקנה טרם התיקון)הדוחות לעברית 

 (.לעברית שלהםנדרש לכלול תרגום 

 

 

http://www.bdo.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/IFRS_Summary_Q1(1).pdf#page=17
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 הצעת מדףתשקיף מדף ודוח 

 
החדשות הוראות את העל מנת להחיל תוקנו  1005-ו"התשס (הצעת מדף של ניירות ערך)תקנות ניירות ערך  ,בנוסף

דוח אירועים לדוח  צירוף, כלומר .יביםוחבשינויים המ, תשקיפי מדףשפורטו לעיל על  "רגילים"תשקיפים שחלות על 

מדף שיפרט את האירועים שהתרחשו ממועד חתימת הדוחות הכספיים השנתיים או הביניים האחרונים הצעת 

 .הצעת המדף סמוך למועד פרסום דוחשפורסמו על ידי התאגיד ועד 

 
 :ודוחות הצעת מדף ףלגבי תשקיפי מד שינויים נוספיםתיקוני התקנות כללו , כמו כן

 תיאור ניירות הערך בתשקיף מדף כלל פירוט , טרם התיקון - ביטול תיאור ניירות הערך במסגרת תשקיף מדף

הגילוי הנדרש אודות , לאחר התיקון .ארוך של כל סוגי ניירות הערך שניתן להציע מכוחו של תשקיף המדף

 .ניירות הערך המוצעים יינתן רק בדוח הצעת המדף ובהתאם לניירות הערך המוצעים בפועל

  אם במסגרת ניירות הערך המוצעים בתשקיף המדף נכללו גם איגרות חוב -מינוי נאמן ופרסום שטר נאמנות ,

להתקשר עמו בשטר נאמנות ולתאר את תנאי שטר הנאמנות כבר , טרם התיקון תאגיד היה נדרש למנות נאמן

לציבור של איגרות חוב נדרש לפרסם לציבור במסגרת התיקון לתקנות נקבע כי בהצעה . תשקיף המדףבמסגרת 

  .דוח הצעת המדףר נאמנות שני ימים עסקים לפחות קודם לפרסום טיוטת שט

 לכלול באופן פרטני במסגרת דוח  הדרישהחלף  - ביטול הצורך לכלול דיווחים במסגרת דוח הצעת מדף

שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בכל עניין שיש לתארו  בדברנדרשים הצעת מדף את כל הדיווחים ה

 .כמצורפים אוטומטית לדוח הצעת המדףבאותם דיווחים ייראו , בתשקיף המדף

 
 .לחץ כאן, 1024ביולי  19קובץ התקנות שפורסם ברשומות ביום ל :מידע נוסף

 .לחץ כאן, 1024באוגוסט  24קובץ התקנות שפורסם ברשומות ביום ל 

 
 

 ן היזמי"הנדלפעילות בתחום  -הצעה לתיקון תקנות ניירות ערך 

 
 1024 באוגוסט 28  :מועד פרסום

 
 1024 טוברקבאו 29  :אחרון לתגובותמועד 

 
ועוגן "  ועדת ברנע"נערך לפי המתווה אשר הוצע במסגרת ( ובתשקיף)שבדוח התקופתי " תיאור עסקי התאגיד"פרק 

על אף . 2969-ט"התשכ, (מבנה וצורה -פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף )בתוספת הראשונה לתקנות ניירות ערך 

המודל תקף , שמתכונת העריכה המקורית הקבועה בתוספת הראשונה הותאמה בעיקרה לתאגידים תעשייתיים

אחת ההמלצות . למעט תאגידים בנקאיים ומבטחים, במתכונתו הכללית לגבי כלל התאגידים המדווחים בישראל

 .ות לענפים השוניםשהוצעו על ידי ועדת ברנע הייתה פיתוח דרישות גילוי ייעודי

 
בחן סגל רשות ניירות ערך במהלך ארבע השנים האחרונות פיתוח דרישות גילוי , כחלק מפרויקט שיפור הדוחות

 .פושי הנפט והגז ותאגידי האחזקותחי, מדעי החיים, ן המניב"בין היתר לתאגידים הפועלים בענפי הנדל, ייעודיות

בין תאגידים )ההשוואתיות , שיפור הרלוונטיותלהיא להביא לפישוט הדיווח ון היזמי "מטרת הוראות הגילוי בעניין הנדל

ן היזמי במסגרת "והוודאות של כללי הדיווח והגילוי הניתנים על ידי תאגידים הפועלים בתחום הנדל( ובין תקופות

 .תשקיפים ודוחות תקופתיים

 
 :שגובשו העקרונות תמצית להלן

 הגילוי סף ייקבע לפיהן - גילוי רמות שלוש יצירת: 

 :גילוי טייפר שני כוללתה - (כולה הפעילות רמת) מצרפית רמה .2

 הפעילות תחום תוצאות הצגת  

 לתחום המותאם באופן וספקים לקוחות כגון הראשונה התוספת לפי הנדרשים גילוי פריטי הצגת  

 .היזמי ן"הנדל פעילות

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/78F99AFC-26F1-446B-9E03-42999FF52455/43229/7401.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/7BF4F8E1-A79C-4EA6-AFED-559DE724AA1E/43265/7409.pdf
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 למעט) המדווח התאגיד של פרויקט לכל ביחס גילוי יינתן זו ברמה - מהותיים שאינם הפרויקטים רמת .1

 הכולל טבלאי גילוי של באופן יינתן הפרויקטים כלל לגבי הגילוי (.0 רמה לפי גילוי להם ניתן אשר פרויקטים

  .פרויקט לכל שורות מספר

 הגילוי .מאוד כמהותיים שהוגדרו פרויקטים על גילוי כוללת זו רמה - מאוד המהותיים הפרויקטים רמת .0

 להעריך הדוחות לקורא לסייע נועדה זו רמה .פרויקט לכל ביחס אחד וברצף מרוכז באופן יינתן זו ברמה

 .בנפרד המדווח התאגיד של המרכזיים הפרויקטים מן אחד כל את

 מתוכו הדרושים הנתונים ושליפת התקופתי הדוח קריאת על קלי אשר בטבלאות מוגבר שימוש. 

 מהקבוצות לאחת פרויקט כל לסווג יהיה נדרש - היזמי הפרויקט נמצא שבו לשלב הגילוי צורת התאמת 

 הקמתוש יזמי ן"נדל פרויקט ;השוטפת בתקופה שהסתיים יזמי ן"נדל :שלו ההתקדמות קצב לפי וזאת ,הבאות

 עתודת ;בתכנון יזמי ן"נדל פרויקט ;בהקמה יזמי ן"דלנ פרויקט ;במלואה הסתיימה רםט ושמכירתו הסתיימה

 כאשר הפרויקט של ההתקדמות בשלב תלוי הרמות משלוש אחת בכל התקנות לפי שיידרש הגילוי .אחרו; קרקע

 הביצוע בשלב שמצויים פרויקטים לגבי נדרש ,באומדנים ביותר המורחב השימוש את הכולל ,ביותר הרב הגילוי

 .והתכנון

 משותפת בפעילות או משותפת בעסקה פרויקט ,כלולה חברה ידי על המוחזק לפרויקט הנוגע גילוי - 

   הצגה בפרק  אופן החזקת 

שאינם  הפרויקטים המצרפי הפרויקט 
 מהותיים מאד

הפרויקטים 
 המהותיים מאד

 

     חברה כלולה 
)*(    

     עסקה משותפת 
)*(    

         פעילות משותפת 

משותפת ייחשב נקבע עקרון לפיו פרויקט הנמצא בחברה כלולה או עסקה , הקלהכ )*(
 /כמהותי מאד אם הוא מקיים את מבחני המהותיות הן ביחס לחברה הכלולה

 .העסקה המשותפת והן ביחס לתאגיד המדווח

 יידרש ,מאוחד בסיס על המוצגים לנתונים מעבר - בנות בחברות בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה חלק 

  .פרויקט כל ברמת החברה של האפקטיבי לחלק גם גילוי

 עם .יזמי ן"נדל פעילות תחום על רק חל בתקנות המצרפי החלק - פעילות לתחום שויכו לא אשר פרויקטים 

 תחום של קיומו לשאלת קשר ללא לתקנות בהתאם עשהיי מאוד מהותיים יזמי ן"נדל ם שלפרויקטי תיאור ,זאת

 .יזמי ן"נדל פעילות

 בהתאמה ,שנים שלוש בנות השוואה תקופות עבור נדרשים שבתקנות הגילוי פריטי מרבית - מקבילות תקופות 

 .על השינויים בהון ועל תזרימי המזומנים, על הרווח הכולל בדוחות לדרישת ההצגה

 טבלאות במספר פרויקט כל לגבי תמציתי מידע נקבע היקף גילוי מינימלי הכולל – הרבעוניים בדוחות גילוי 

  .לנדרש מעבר לכלול נתונים אלו לבחון החובה מוטלת המדווח התאגיד על .כך לצורך שגובשו מפתח

 פעילות תחומי ישנם יזמי ן"נדל פעילות תחום בעלי מהתאגידים לחלק - קיימות גילוי בדרישות השתלבות 

 ביטוי לידי ובא הראשונה התוספת לפי הנדרש בגילוי משתלב התקנות לפי הנדרש הגילוי ,לפיכך .נוספים

 :הבאים באופנים

 ;בלבד יזמי ן"לנדל הנוגעים הפעילות (תחומי או) תחום לגבי התקנות החלת  

 ניתנת ,מנגד .המתחייבות בהתאמות ,הראשונה מהתוספת ורלוונטיות קונקרטיות גילוי דרישות אימוץ  

  .היזמי ן"הנדל לתחום רלוונטיות אינן אשר הראשונה התוספת מדרישות (זה פעילות תחום לגבי) החרגה

 
 (תחומי או) תחום לגבי הנדרשים הגילוי פריטי את ורק אך לקבוע נועדו יזמי ן"נדל בענייןהמוצעות  הגילוי תקנות

לרמות הגילוי שנקבעו כאמור ושלושה פרקים  ,כלליות הוראות ,הגדרות :פרקים חמישה כוללות והן ,יזמי ן"נדל פעילות

-(דייםיומי תקופתיים חות"דו)ניירות ערך  תקנות לתיקון הצעה וכן ותחילה תחולה הוראות ההצעה כוללת עוד .לעיל

 לפי כיום הנדרש הגילוי חלף יבוא התקנות פי על הגילוי .הרבעוניים בדוחות הנדרש הגילוי בעניין 2970-ל"התש



 

 05 | 1024ניוזלטר לסיכום רבעון שלישי  –עדכוני תקינה בינלאומית ופרסומי רשות ניירות ערך  

 ,זאת עם .2969-ט"התשכ, (מבנה וצורה -פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף )לתקנות ניירות ערך  הראשונה התוספת

  .הראשונה התוספת לפי גילוי גם יידרש מהמקרים בחלק כי מוצע

 
הכנסות ( IFRS) 25 דיווח כספי בינלאומיקיימת התייחסות לפרסומו של תקן , ראוי לציין כי במסגרת הצעת החקיקה

אשר ייכנס לתוקף , (לחץ כאן - 1024למידע נוסף בניוזלטר לסיכום רבעון שני ) 1024בחודש מאי  מחוזים עם לקוחות

ואת תקן חשבונאות בינלאומי  הכנסות( IAS) 28תקן חשבונאות בינלאומי את , בין היתר, ויחליף 1027החל משנת 

22 (IAS )השלכות ,התכתיב למועד נכון כי יןמצו בהצעה .חוזי הקמה IFRS 15  בישראל למגורים היהבני תחוםעל 

 בנתונים צורךיה יה ,ההשלמה שיעור שיטת לפי תוכרנה בישראל מגורים דירות ממכירת הכנסות אם וכי ,נבחנות עודן

 מן המצופה הכולל ולרווח מכור הבלתי למלאי הנוגעים נתונים היתר בין ,יםהכספי ותלדוח מעבר רבים משלימים

 .הפרויקט

 
 .לחץ כאן, ה שפורסמהצעלה :מידע נוסף

 
 

 מיזוגים ועדכון דיווחים, הצעות רכש -הצעה לתיקון תקנות ניירות ערך 

 
 1024 באוגוסט 28  :פרסוםמועד 

 
 1024 טוברקבאו 29  :אחרון לתגובותמועד 

 
 :שני הליכים חלופיים לרכישת מניות המיעוט על ידי בעל השליטה והפיכת חברה ציבורית לחברה פרטית קיימים

בית המשפט , 2999-ט"שנהת, חוק החברותבבעוד שההליך הראשון מפורט . הצעת רכש מלאה ומיזוג משולש הופכי

לכל אחד מההליכים יתרונות וחסרונות בראיית המציע . פסק כי ניתן לבצע מחיקה גם בדרך של מיזוג משולש הופכי

 (:בעל השליטה)

לשם ביצוע הרכישה נקבע . פונה המציע לבעלי מניות המיעוט בהצעה לרכוש את מניותיהם בהצעת רכש מלאה  

 ההחזקות של הניצעים שלא נענו מהווה פחות  החברות כלל מחמיר לפיו ההצעה תתקבל רק אם שיעור בחוק

קשת סעד באפשר לבעלי מניות לפנות לבית המשפט במחוק החברות  ,בנוסף לכך. ממניות החברה 5%-מ

לכך זכאים בעלי מניות שלא נענו . התמורה בעבור המניות לא שיקפה את שוויין ההוגןשהערכה אם הם סבורים 

בנוסף כפופה ההצעה לתקנות . אלא אם כן התנה המציע על זכותם זולהצעה וכן בעלי מניות שנענו להצעה 

 .הצעת רכש הקבועות בין היתר כי התמורה תהא שוויונית לכל בעלי המניות

דירקטוריון ולאחר מכן , ועדת ביקורת) ההחלטה על ידי האורגנים של החברהמתקבלת  משולש הופכי במיזוג  

מכאן . ן אישי באישור העסקהיהמניות שאינם בעלי עניעלי בברוב הכולל את רוב  (האסיפה הכללית

עזר לעתים קרובות בהערכת שווי נולשם כך , נו הוגןישהדירקטוריון צריך להגיע למסקנה כי השווי המוצע ה

, (חות תקופתיים ומיידים"דו)ניירות ערך כפוף המיזוג לדרישות גילוי מכוח תקנות  ,בנוסף. שתוזמן על ידו

 . 2970-ל"התש

 
, החסרונות העיקריים בהליך של הצעת רכש מלאה הם דרישת הרוב המיוחד וסעד ההערכה ,איית המציעבר

מדובר בהליך , מאידך. המקשים על הצלחת הצעת הרכש ויוצרים חוסר ודאות לגבי התמורה שתשולם בסופו של יום

יקריים בהליך של מיזוג משולש בראיית המציע החסרונות הע. והאורגנים של החברה אינם מעורבים בו, מהיר יחסית

. הופכי הם מעורבות הדירקטוריון בהחלטה ומשך הזמן הנדרש לקבלת החלטה על ידו ועל ידי האסיפה הכללית

דרישת הרוב מקלה יותר ובנוסף היא יכולה לפתור בעיית אדישות בקרב המיעוט שכן הדרישה היא מקרב , מאידך

 .יתבעלי המניות הבוחרים להשתתף באסיפה הכלל

 
 :התיקונים המוצעיםלהלן עיקרי 

 

 

http://www.bdo.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/IFRS_Newsletter_2014_Q2(1).pdf#page=6
http://www.isa.gov.il/חקיקה%20ואכיפה/Legislation/Proposed%20Legislation/Suggestions/Documents/180814.pdf
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 הערות נוספות מוצע תיקון

דרישה מחברת המטרה 
ח בו יובאו "לפרסם דו

שינויים מהותיים מאז 
ח "פרסום הדו

הרבעוני /  התקופתי
 האחרון

מטרה חברת ה, עצמית או על ידי בעל השליטה בהצעת רכש מלאה -
אשר אירעו מאז  ח בו יובאו שינויים או חידושים מהותיים"פרסם דות

ח בו יובאו שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו מאז פרסום "פרסום דו
בדומה לחובה שמוטלת בעת פרסום ) ח התקופתי או הרבעוני האחרון"הדו
 .(ח הצעת מדף"דו

 אחרים going private transactionדרישה דומה גם בהליכי קביעת  -
 6.(לחוק החברות 050מיזוג והליך לפי סעיף )

פטור אפשרות ל קביעת
האיסור לבצע  מתחולת

פעולות ביחס לניירות 
 ערך נשוא הצעת הרכש

מוצע להסמיך את הרשות לתת פטור ספציפי מן האיסור לבצע פעולות  -
ניירות ערך לתקנות  14תקנה )ביחס לניירות ערך נשוא הצעת הרכש 

, הענייןת כון לעשות כן בנסיבולנאם ראתה , (1000-ס"תשה, (הצעת רכש)
ני לקיום התחייבויותיו של כי ביצוע הפעולות חיו לרבות במקרים בהם הוכח

 .המציע

הינו לגבי  14הרשות סברה כי אין להחיל את תקנה  ודוגמה למקרה ב -
וזאת , מנפיקי מוצרי מדדים אשר נדרשו לרכוש ניירות ערך נשוא האיסור

לקבוע פטור  הוצע, אם כן. על מנת לעמוד בהתחייבויותיהם התשקיפיות
 .מתחולת האיסור ביחס למנפיקי מוצרי מדדים

הבהרת קיום חובת 
עדכון כללית ביחס 

מסמכים ללדוחות ו
המפורסמים לציבור 

מהווים בסיס אשר ו
להחלטות השקעה או 

 הצבעה

מסמכים המפורסמים של קיימת חובת עדכון כללית של דוחות ו יובהר כי -
כך שבמועד , השקעה או הצבעהמהווים בסיס להחלטות אשר לציבור ו

ההחלטה או ההצבעה יהיו בפני המשקיע כל הפרטים הרלוונטיים בין 
על שליטה ודוח הצעה דוח עסקה עם ב, מפרט הצעת רכש: היתר לגבי

 .פרטית חריגה

חובת העדכון תחול במצב שחלו בו שינויים מהותיים בין מועד פרסום  -
 7.צבעה המבוססת עליוח לבין מועד קבלת החלטת ההשקעה או הה"הדו

שכן לגבי תיקון תשקיף , מוצע שלא להחיל את התיקון בקשר לתשקיפים -
 .ישנן הוראות חוק ספציפיות

תקנות ניירות החלת 
, (הצעת רכש)ערך 
גם על  4111-ס"התש

ח "הצעות רכש לאג
 שאינן ניתנות להמרה

 יםח הנותר"האג 5%לא תתאפשר כפייה על מנת להשלים את רכישת  -
 (.לצורך מתן האפשרות למציע להפוך את החברה לתאגיד שאינו מדווח)

הצעה אחידה המופנית 
למחזיקי ניירות ערך של 

 המנפיק

, (אופן הצעת ניירות ערך לציבור)מוצע תיקון לתקנות ניירות ערך  -
כך שתתווסף האפשרות לבצע הצעה לא אחידה , 1007-ז"התשס

אפשרות זו תאפשר לבצע . יעלמחזיקים בניירות ערך של התאגיד המצ
במסגרתה התאגיד המציע יוכל לרכוש ניירות ערך , הצעת רכש חליפין

, שהוא עצמו הנפיק בתמורה לניירות ערך שבכוונתו להנפיק אגב ההצעה
רק כאשר ההצעה הייתה  חליפין כאמורניתן לבצע הצעת רכש  כיוםכאשר 

 .ציעמופנית למחזיקי ניירות ערך של תאגיד אחר שאינו המ

הרחבת תחולתן של 
תקנות הצעת רכש 

 הצעה פרטיתתקנות ו

 1000-ס"התש, (הצעת רכש)תקנות ניירות ערך  מוצע להרחיב את תחולת -
, (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה)ניירות ערך ותקנות 

להבדיל מתחולתן הנוכחית על חברה  ,על תאגיד מדווחגם  1000-ס"התש
 .רשומה בלבד

                                                 
6
ישנה חובה לכלול במפרט או בדוח כל פרט חשוב וכן איסור על ביצוע עסקה בעת שמידע פנים נמצא בידי , כיום כי לפי הדין הקיים ,יצוין  

 .מדובר בתיקון מבהיר בלבד ולכן, המציעים
7
התיקון . ט חשוב למשקיע סבירחובת העדכון המוצעת חלה כבר היום מכוח ההוראות הכלליות בתקנות ניירות ערך בעניין הכללת כל פר  

 .ולפיכך הינו בגדר הבהרה בלבד, יןמשקף את עמדת הרשות בעני
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 הערות נוספות מוצע תיקון

העברת הודעות חובת 
 הקיבול למציע

לחוק החברות נקבע כי הצעת רכש מלאה תתקבל רק  26במסגרת תיקון  -
. אם יותר ממחצית הניצעים שאין להם עניין אישי בקבלת ההצעה נענו לה
מכיוון שמידע אודות קיומו או היעדרו של עניין אישי לניצע מסוים מצוי 

חבר הבורסה המשמש  מוצע לקבוע חובה על, פעמים רבות בידי המציע
הודעה זו תכלול את . להעביר למציע את הודעת הקיבול, כרכז ההצעה

כאשר המציע יוכל , הצהרה בדבר קיום או היעדר עניין אישי של הניצע
 . לבחון האם אכן אין עניין אישי לניצע ספציפי בקבלת ההצעה

 

 .לחץ כאן, ה שפורסמהצעלה :מידע נוסף

 
 

בחוק ניירות ערך ובחוק " לקוח כשיר"לחוק ניירות ערך והגדרת ( 2()א)א05הצעה לתיקון סעיף  - הצעת חקיקה

 הייעוץ

 
 1024בספטמבר  12:  מועד פרסום

 
 1024 בנובמבר 10  :מועד אחרון לתגובות

 
 :הצעות לתיקון בשני ענייניםכוללת החקיקה הצעת רשות ניירות ערך פרסמה 

 כדי הצעה לציבור לפי ל שאינה עולה, 05אפשרות לפרסם כוונה למכור ניירות ערך למציעים שמספרם אינו על ה

 .2968-ח"התשכ, חוק ניירות ערך

  הסדרת העיסוק בייעוץ  הן לצורכי חוק ניירות ערך והן לצרכי חוק" לקוחות כשירים"המהווים שינוי הגדרת יחידים

 ."(חוק הייעוץ: "להלן) 2995-ה"התשנ, השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי, השקעות

 

 לחוק ניירות ערך( 4()א)א11הצעה לתיקון סעיף  –כדי הצעה לציבור לפניה לציבור שאינה עולה 

 
 רשותהש לחוק ניירות ערך קובע כי לא תיעשה הצעה ומכירה לציבור של ניירות ערך אלא על פי תשקיף 25סעיף 

לחוק ניירות ( 4()א)א25 סעיף, לצד הוראה זו. התירה את פרסומו או טיוטת תשקיף שפורסמה בהתאם לקבוע בדין

שייבחרו בהליך שיקבע , ]...[[ 05] על למציעים שמספרם אינו עולה"מתיר פרסום בדבר כוונה למכור ניירות ערך ערך 

הייתה  ומטרתש ,או למשקיעים המתוחכמים המנויים בתוספת הראשונה לחוק, (הדגשה אינה במקור) "המפרסם

כגון מכירה בידי מפרק שבידיו חבילת ניירות ערך של חברה מסוימת והוא רוצה , חריגים נקודתיים ביותר להסדיר

 .למכירתהלפרסם את כוונתו 

 
ועל מנת להימנע מהפרה , לחומרה סעיףהשפירשו את  יש. נוצרו בשוק פרשנויות שונות לסעיף זה, במהלך השנים

ישנם גורמים שעשו בסעיף שימוש המנוגד לתכליתו , מאידך. שימוש פוטנציאלית של החוק למעשה לא עשו בו כלל

( 4()א)א25סעיף נוסח , בנוסף .ל הוראות החוקלציבור ללא תשקיף ותוך הפרה לכאורה ש והציעו ניירות ערך, וללשונו

 .הפוטנציאלי שאליו מופנה הפרסום היקף הפירוט הניתן בו והרכב קהל המשקיעים, אינו מבהיר מהו הפרסום המותר

 
המקורית בהסדרת חריגים נקודתיים המחוקק  לעגן את כוונת, ראשית: שמטרתו כפולה, מוצע תיקון לסעיףזאת לאור 

ממונה או בית , כונס נכסים, על ידי מפרקמשקיעים  למספר מצומצם שלכגון הצעת מכירת ניירות ערך  ,ביותר

להבהיר מהו פרסום כללי מותר של הצעת ניירות ערך ומיהו , שנית. המשפט ובהליך מסודר עליו ניתנת הודעה מראש

נות לכלל הציבור ובלבד שבפועל יימכרו הפרסום הכללי המותר יכול לפ, באופן כללי .קהל היעד של אותו פרסום מותר

 .ניירות ערך לחוק( 7()א)א25משקיעים או למשקיעים כשירים כאמור בסעיף  05-יותר מ ניירות ערך ללא

  

http://www.isa.gov.il/חקיקה%20ואכיפה/Legislation/Proposed%20Legislation/Suggestions/Documents/4914.pdf
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 בתוספת הראשונה לחוק הייעוץ ובתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך" לקוח כשיר"תיקון הגדרת 

 
, לחוק ניירות ערך( 7()א)א25סעיף אחד החריגים המשמעותיים ביותר לחובת פרסום התשקיף הוא זה הקבוע 

לרבות לקוחות , אחרים מתיר בין היתר הצעה ומכירה של ניירות ערך למשקיעים מוסדיים ולמשקיעים מתוחכמיםש

 .שיווק או ניהול ללקוחות כשירים, ייעוץ גם בחוק הייעוץ נקבעו הקלות לגבי פעולות .א מגבלה על מספרםלל, כשירים

 
 :הבאים מבחניםה תמבוססת על בחינת עמידת היחיד בשניים מתוך שלוש, בניסוחה היום, "לקוח כשיר"הגדרת 

נכסים פיננסיים וניירות ערך כהגדרתם בסעיף , פיקדונות, השווי הכולל של מזומנים –מבחן הנכסים הנזילים  .0

 .ח"ש נימיליו 21עולה על , שבבעלות הלקוח, לחוק ניירות ערך 51

הלקוח בעל מומחיות וכישורים בתחום שוק ההון או הועסק לפחות שנה בתפקיד מקצועי  – מבחן המומחיות .4

 .שדורש מומחיות בשוק ההון

בכל רבעון במשך ארבעת הרבעונים , בממוצע, עסקאות 00הלקוח ביצע לפחות  -מבחן מספר העסקאות  .1

 .לראות בו לקוח כשיר שקדמו להסכמתו

 
, המבחנים שנקבעו מחמירים יותר לעומת המבחנים שנקבעו בדין האמריקני ובדין האירופאי, במרבית הפרמטרים

 :נים האמוריםלתוקף נצברו מספר לקחים שמעידים על בעייתיות במבח" הלקוח הכשיר"ומאז כניסת תיקון 

 

 ביקורות המבחן

ח גבוה משמעותית ממבחן הנכסים האמריקני "מיליון ש 21הסכום של  - מבחן הנכסים הנזילים
 .מיליון דולר בלבד 2שסכומו 

לי הבוחן את גובה ההכנסות במקום גובה הנכסים אופציונלא נקבע מבחן  -
 .ב"בדומה לנעשה בארה, הנזילים לצורך קביעת כשירות הלקוח

החוק אינו מגדיר בבירור איזו מומחיות נדרשת לצורך מענה על דרישות  - מבחן המומחיות
 .החוק

על אף השימוש בהצהרה של היחיד שהינו בעל מומחיות וכישורים בתחום  -
לא ברור אילו בדיקות נעשות כדי לוודא , שוק ההון כפי שנדרש בחוק

 .אם בכלל, מומחיות זו

עסקאות בממוצע בכל רבעון גבוהה בהרבה מהדרישה  00-להדרישה  - מבחן מספר העסקאות
 .עסקאות ברבעון בלבד 20באירופה שהינה 

 רב של עסקאות קנייה ומכירה בשנה השקעה של ביצוע מספר אסטרטגיית -
לקוח כשיר שאינו נדרש להגנת  אינה בהכרח מעידה על היותו של היחיד

 .חוק ניירות ערך

אף שמבחן מספר העסקאות  על, סוחרההגדרה תחול בעתיד גם על זירות  -
בזירות אלו  כלל אינו רלבנטי לזירות כאלו לנוכח ריבוי העסקאות בפעילות

 .ממילא

 
לעומת , בארצות הבריתכאשר , הדין הישראלי דורש כי יתקיימו שניים מתוך שלושת המבחנים שהוזכרו לעיל, כמו כן

 .כאמוראין דרישה , זאת

 
 :ת הגדרת לקוח כשיר כדלקמןמוצע לשנות א, לאור כל זאת

  משלוש החלופות הבאות באחתלקוח יוכל להיחשב ככשיר אם יעמוד  –קביעת מבחני איתנות פיננסית: 

 .ח בלבד"מיליוני ש 8ח לסף של "מיליוני ש 21יופחת הסף הנוכחי של  – מבחן הנכסים הנזילים (2

 .ח"מיליון וחצי שעולות על ההכנסות בכל אחת מהשנתיים האחרונות  – מבחן ההכנסות (1

ח בנכסים נזילים "מיליוני ש 5מבחן נכסים נזילים והכנסות משולב שיעמוד על סף של  – מבחן משולב (0

 .ח"אלפי ש 750בתוספת הכנסות בכל אחת מהשנתיים האחרונות בגובה של 

  יבוטלו –מבחן המומחיות ומבחן מספר העסקאות. 
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, ידי הגורם המציע על" לקוח כשיר"הגדרת  ניצע במבחניבאשר לאופן וידוא עמידתו של שעלו שאלות כמענה ל, בנוסף

 .(לחץ כאן)פורסמה עמדת סגל משפטית בנושא 

 
 .לחץ כאן, להצעת החקיקה :מידע נוסף

 

 
 

 נוספיםנושאים 

 

 בפטור מתשקיף עבור עסקים קטנים ובינוניים( Crowdfunding)הצעת הסדרה להתרת גיוסי המונים 

 
 1024בספטמבר  12-ו ילביו 17  :מועד פרסום

 
כאשר הרעיון העומד בבסיסו , באמצעות פלטפורמה אינטרנטית הינו מודל לגיוס הון מהציבור הרחב" גיוס המונים"

וכיום , תעשיית גיוס ההמונים צומחת בעולם בקצב מהיר. גדול של משקיעים מהציבור הוא גיוס סכומים קטנים ממספר

 טכנולוגיה מיזמי, סרטים כדוגמת) סכומים גבוהים עבור פרויקטים רבים ומגווניםשל גיוסי המונים מגייסים  קמפיינים

, חובות דיווח שונותבלציבור בתשקיף ו הכורכות הצעה, בשל מגבלות דיני ניירות ערך ברחבי העולם. (פיתוח תוכנהו

לשהי או כנגד של המשקיעים ללא ציפייה לתמורה כ עיקר גיוסי הכספים במסגרת המודל הקיים נעשה כתרומה

 .בעלות או השתתפות ברווחים תמורה שאינה כספית ושאינה מקנה זכות

 
ומתוך רצון לעודד צמיחה , מאמין המדגימה את רצון הציבור לתמוך בפרויקטים בהם הוא, המנגנון לאור התפתחות

 בהצעה לציבור כותרוהכאינם יכולים לשאת בעלויות  ,ככלל, של חברות הזנק צעירות ועסקים קטנים ובינוניים אשר

מגמה גוברת בעולם של הצעות הסדרה להתרת גיוסי המונים נוצרה אחרונות ה בשנים, והרגולציה הנגזרת ממנה

 ועל רקע פניות מצד נציגי ממשלה, לאור התפתחויות אלו. באמצעות הקלות רגולטוריות או הון/ו בצורה של חוב

לבחון על ידי רשות ניירות ערך מוצע  -לרבות הצעת חוק פרטית להסדרת הנושא  -גורמים בקרב הציבור הרחב מו

 .מודל להתרת גיוסי המונים אשר יחול על כלל העסקים הקטנים והבינוניים

 
השילוב שבין ציבור , לצד היתרונות הגלומים בהתרת גיוסי המונים בפטור מתשקיף עבור עסקים קטנים ובינוניים

, ערך מזמן סיכונים מיוחדיםניירות  לבין השקעה במיזמים פרטיים שאינם כפופים לדינימשקיעים לא מתוחכמים 

כללי הממשל התאגידי ומנגנון הצעת , כפיפות לחובות הגילויהוהיעדר חשש מהונאה הם ינהבולטים שבהם הכש

הסיכונים  להפחית אתיוכל ש ,לעצב פטור מדיני ניירות ערך ההסדרה המוצעת נועדה לנסות, על כן .ניירות הערך

מודל גיוס ההמונים את  מבלי להשית מגבלות שהעלויות בצידן לגורמים המנפיקים יהפכו ,למשקיעים ככל הניתן

 .אפקטיבי בלתיל

 
בסוגיות שאלות  וכוללת גם, מנוסחת ברמת עקרונות בלבד 1024ביולי שפורסמה על ידי הרשות הצעת ההסדרה 

בספטמבר  12ביום . 1024בספטמבר  20 כאשר המועד האחרון לתגובות היה ,שונות שמפנה הרשות לציבור הרחב

 .מסמך המרכז את הערות הציבור שהתקבלו ואת התייחסות סגל הרשות אליהןפרסמה הרשות  1024

 
 .לחץ כאן, ה שפורסמהצעלה :מידע נוסף

 .לחץ כאן, למסמך ריכוז הערות הציבור והתייחסות סגל הרשות 

 
  

http://www.isa.gov.il/חקיקה%20ואכיפה/Legislation/Proposed%20Legislation/2233/Documents/IsaFile_220914.pdf
http://www.isa.gov.il/חקיקה%20ואכיפה/Legislation/Proposed%20Legislation/2233/Documents/IsaFile_270714.pdf
http://www.isa.gov.il/חקיקה%20ואכיפה/Legislation/Proposed%20Legislation/2233/Documents/Isafile_210914.pdf#page=19
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 דוח ביניים -הצוות לקידום איגוח בישראל 

 
 1024 באוגוסט 29  :מועד פרסום

 
בעסקת איגוח . נן כלי מרכזי לפיזור סיכונים ולהעברתם במערכת הפיננסיתיה( securitization)עסקאות איגוח 

הצפוי לנבוע מנכס או מקבוצת , שפירעונן מובטח על ידי תזרים מזומנים מוגדר מראשמונפקות תעודות התחייבות 

 .נכסים מוגדרים

 
בעוד שבעולם שוק האיגוח דומה בגודלו לשוק איגרות החוב . ונמצא בתחילת דרכו שוק האיגוח בישראל אינו מפותח

ית מתאימה איגוח מאחר שחסרה תשת בישראל ישנו קושי בקיום עסקאות. נו מזערייבישראל שוק זה ה, של חברות

ום רבות ליעילות שוק איגוח יכול לתר, לדעת הצוות לקידום איגוח בישראל .הרגולציהו המיסוי, בתחומי החקיקה

ומעניקות , חברותשל עסקאות איגוח מגדילות את יכולת גיוס ההון של גופים פיננסיים ו שכן, המערכת הפיננסית

יגדיל את , באופן מתאים, פיתוח שוק איגוח בישראלהצוות סבור כי . איכותיותאפשרות השקעה מגובה בבטוחות 

עסקאות האיגוח עשויות לסייע , בנוסףו ,המנפיקים והן של הגופים המשקיעיםהן של הגופים , יכולת ניהול הסיכונים

של ציבור ח חברות "שנבע מביקוש יתר בשוק אג, לפתרון הכשל שחווה שוק ההון הישראלי בשנים האחרונות

 .זאת בדרך של גיוון חלופות להשקעהו, המשקיעים לאפיק השקעה הנחשב סולידי

 
. מטרת הצוות היא לקדם ולפתח את שוק האיגוח בישראל ולטפל בנושאים שהיוו עד היום חסמים בפני התפתחותו

השיקולים וכן , ג אופן הטיפול בחסמיםוצמבמסמך של מסקנות ועדת הביניים של הצוות לקידום האיגוח בישראל 

. פיננסי אשר שימשו את הצוות בגיבוש מסקנותיו והמלצותיו בנושא קידום עסקאות איגוח בישראל-והניתוח הכלכלי

בנה יהתשתית שת ,לפיכך. הצעדים המוצעים על ידי הצוות והשינויים המוצעים בחוק חלים על כל עסקת איגוח שהיא

כמה בנקט גם הצוות . תוכל לקדם מגוון רב של עסקאות איגוח מתחומים שונים בישראללקידום עסקאות האיגוח 

 .צעדים שמטרתם לצמצם את הסיכון המוסרי הגלום בעסקאות איגוח ולהביא לתמחור נכון של הסיכון הגלום בעסקה

עזור ליישום ת, האחרוןהפיננסי אשר מיישמת את המסקנות שהופקו מהמשבר , הצוות מאמין כי התשתית המוצעת

עסקאות האיגוח בצורה זהירה ותביא ליצירת כלי השקעה אמין ויעיל אשר יתמוך בפיתוח שוק האשראי ויעזור ליכולת 

הצוות השתדל לשמור על האיזון הנכון בין האינטרסים השונים . פיזור הסיכונים בשוק ולשכלולו של שוק ההון בישראל

 .תוך שמירה על היציבות הפיננסית, ר המשקיעיםהחברה המנפיקה וציבו, לקוחותיו, של היזם

 
 .לחץ כאן, לדוח הביניים :מידע נוסף

 
 
 

  

http://www.isa.gov.il/הודעות%20ופרסומים/Reports/177/Documents/IsaFile_1908143.pdf
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 נוספיםנושאים 
 

 4102 ספטמברב 11יים ליום תמציתיים בינדגשים לעריכת הדוחות הכספיים ה

 

 4102ביוני  11ליום  לדוגמה תמציתיים בינייםדוחות כספיים 

 
 ןלדוגמה הערוכים בהתאם לתק תמציתיים בינייםכשירות ללקוחותינו דוחות כספיים פרסמנו  הראשוןברבעון 

תקנות ניירות ערך ל' הגילוי של פרק דהוראות ובהתאם ל לתקופות בינייםיווח כספי ד( IAS) 04חשבונאות בינלאומי 

 1024ביוני  00ערוכים ליום  לדוגמה התמציתיים בינייםכספיים הדוחות ה .2970-ל"תשה, (תקופתיים ומיידייםדוחות )

 .לשם המחשת מספרי ההשוואה האפשריים בדוחות כספיים תמציתיים ביניים

 
 .לחץ כאן ,דוחות הכספיים לדוגמהל
 
 

 4102 וליבי 0שנכנסו לתוקף לראשונה ביום  תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים ותיקונים לתקנים

 
. תוקנו מספר תקני דיווח כספי בינלאומיים ותקני חשבונאות בינלאומיים 4104-4101שיפורים שנתיים במסגרת תיקון 

או עבור  – או לאחר מכן 1024ביולי  2תקופות שנתיות המתחילות ביום הינו מרבית התיקונים מועד התחילה של 

 .1025בינואר  2החל מיום  –לפי שנים קלנדריות חברות המדווחות 

 
, 1024ביולי  2שניים מהתיקונים שנכללו במחזור שיפורים זה חלים לגבי עסקאות שהתרחשו החל מיום , לעומת זאת

 :אותם תיקונים הם. וזאת ללא חשיבות למועד שבו מתחילה התקופה השנתית של החברה המדווחת

 אופן יישום עיקרי התיקון נושא התיקון תקן

IFRS 2 תנאי הבשלה: "שתוקנוהגדרות  - תנאי הבשלה הגדרת" ,

 "תנאי שוק"

 , "תנאי ביצוע: "הגדרות שנוספו -

 "תנאי שירות"

מכאן 

 ולהבא

IFRS 3  הטיפול החשבונאי בתמורה

 מותנית בצירוף עסקים

מותנית שאינה מסווגת כהון  תמורה -

 תימדד בשווי הוגן כנגד רווח או הפסד

מכאן 

 ולהבא

 

בצורה שונה בעקבות כניסתם לתוקף של  1024תטופלנה במהלך שנת משמעות הדבר היא שייתכן ועסקאות דומות 

 .העובדה שהם מיושמים מכאן ולהבא במיוחד לאור, התיקונים כאמור החל מהרבעון השלישי לאותה שנה

 
יישום הלוי לדוגמה בדבר כוללים גי( כאןלחץ ) 1024ביוני  00ליום שלנו תמציתיים ביניים לדוגמה הכספיים הדוחות ה

 .לחץ כאן, 1021-1020לחוזר המחלקה המקצועית בדבר השיפורים השנתיים . לראשונה של אותם תיקונים

 
 

 בתקופה שלפני יישומם תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים ותיקונים לתקנים

 
קובע כי  שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות, מדיניות חשבונאית( IAS) 8לתקן חשבונאות בינלאומי  00סעיף 

עליה לתת גילוי לעובדה זו ולמידע ידוע או , במקרה שישות טרם יישמה תקן חדש שפורסם אך טרם נכנס לתוקף

להערכת ההשפעה האפשרית שתהיה ליישום התקן על הדוחות הכספיים למידע שניתן לאמידה באופן סביר שרלוונטי 

 .של הישות בתקופת היישום לראשונה

  

http://replay2.bdo.co.il/fb/A6DDEB82FF554D33402AE8BCCBD7BD9E/show.aspx
http://www.bdo.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/bulletin1402.pdf
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 :להלן רשימה של תקנים חדשים ותיקונים לתקנים שישות עשויה להידרש לתת גילוי בגינם

 נושא תקן
 מועד

 פרסום
 מועד

 8תחילה
גילוי 

 לדוגמה

הסדרים  IFRS 11-תיקון ל
 משותפים

החשבונאי ברכישת הטיפול 
 זכויות בפעילויות משותפות

מאי 
1024 

בינואר  2
1026 

 לחץ כאן

 רכוש קבוע IAS 16-תיקונים ל
 נכסים בלתי מוחשיים IAS 38-ול

הבהרה בדבר שיטות פחת 
 מקובלותושיטות הפחתה 

מאי 
1024 

בינואר  2
1026 

 לחץ כאן

IFRS 15 מאי  הכנסות מחוזים עם לקוחות
1024 

בינואר  2
1027 

 לחץ כאן

IFRS 9(2014) יולי מכשירים פיננסיים 
1024 

בינואר  2
1028 

 לחץ כאן

 

להתייחס לתקנים חשבונאיים שיישומם צורך אין , קיצור הדוחות :205-15לעמדה משפטית מספר תאם כי בה, יצוין

 .מהותי לדוחות הכספיים של החברה אינו העתידי

 
 .לחץ כאן, תיקונים לתקנים שפורסמו אך טרם נכנסו לתוקףהתקנים והשל  לרשימה המלאה

 
 

 "צוק איתן"בשל נזק עקיף עקב מבצע פיצויים 

 
בהגשת תביעות לקבלת פיצויים  המטפלות בימים אל" צוק איתן"מבצע  במהלךחברות מדווחות שנגרם להן נזק עקיף 

 .מס רכוש והתקנות המתייחסות אליובהתאם לחוק 

 
, הפרשות( IAS) 07תקן חשבונאות בינלאומי האם הפיצוי כפוף להוראות  - צועיתבעניין זה עלתה שאלה מק

הטיפול החשבונאי במענקים ( IAS) 10תקן חשבונאות בינלאומי או להוראות  התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

כנכס בדוחות  חשיבות השאלה הינה בעיקר לעניין מועד ההכרה בפיצוי .ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי

, שטרם התקבלפיצוי שם הכרה בל" וודאי למעשה"של ביותר  הדאות גבוהדורש רמת ו IAS 37-בעוד ש. הכספיים

IAS 20 ביטחון סביר"-המוגדרת ככנכס פיצוי צורך הכרה בדורש רמת וודאות נמוכה יותר ל." 

 
ודאות שהיא לפחות אולם נראה כי מדובר ברמה , "סבירביטחון "הגדרה כמותית למושג אין בתקינה הבינלאומית 

על הוראות התקינה ועל  ,בין השאר ,ר ניתוח חשבונאי של הסוגיה ובהסתמךחלא .(probable) "צפוי"ברמת 

בנזקי צונאמי בהתאם החשבונאי כגון הטיפול , פרסומים חשבונאיים המתייחסים לפיצויי ממשלה בגין אסונות טבע

 .IAS 37ולא  IAS 20כי התקן החל על פיצויים אלו הינו  נראה, ני הדיווח הכספי הבינלאומייםלתק

 
 

 קיומו של שוק עמוק באגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה בישראל :40-0טיוטת עמדת סגל חשבונאית מספר 

 
בדבר קיומו של שוק עמוק  12-2פרסם סגל רשות ניירות ערך טיוטת עמדת סגל חשבונאית  1024בספטמבר חודש ב

עיקרי ההחלטות בטיוטת עמדת  (.לחץ כאן -ה נוסף בניוזלטר זלמידע )גרות חוב קונצרניות באיכות גבוה בישראל יבא

 :םהסגל הינ

  גרות חוב קונצרניות צמודות באיכות גבוהה שהמטבע שלהן הינו שקליבא מתקיים שוק עמוקבישראל. 

 גרות חוב יגרות חוב ממשלתיות לשיעור תשואה על איאופן היישום הראוי למעבר משימוש בשיעור תשואה על א

 .כשינוי אומדן כלומר, בדרך של מכאן ולהבאקונצרניות באיכות גבוהה הינו 

  4102החל מהדוחות הכספיים לשנת את שינוי האומדן האמור  תיישמנהסגל הרשות לא יתערב באם חברות . 

                                                 
8
 .(בינואר 2תקופות הדיווח שלהן מתחילות ביום , כלומר)מועדי התחילה הם ביחס לחברות המדווחות לפי שנים קלנדריות   

http://www.bdo.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/bulletin1416.pdf#page=2
http://www.bdo.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/bulletin1416.pdf#page=2
http://www.bdo.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/bulletin1417.pdf#page=3
http://www.bdo.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/bulletin1417.pdf#page=3
http://www.bdo.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/bulletin1418.pdf
http://www.bdo.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/bulletin1418.pdf
http://www.bdo.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/bulletin1421.pdf#page=3
http://www.bdo.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/bulletin1421.pdf#page=3
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גרות יעל אעל בסיס תשואת השוק  בויות בגין הטבה לאחר סיום העסקההיה נהוג בישראל להוון את המחוי, עד כה

גרות חוב קונצרניות באיכות ישיעור ההיוון המבוסס על שיעורי תשואה על א .בסוף תקופת הדיווחחוב ממשלתיות 

עקב פרמיית הסיכון הנוספת המשולמת , גרות חוב ממשלתיותימשיעור התשואה על א, על פי רוב, הינו גבוה הגבוה

צפוי להקטין , השינוי בשיעור ההיוון, כתוצאה מכך .של המדינהבגין סיכון האשראי של החברות מעבר לסיכון האשראי 

 .(או להגדיל את היקף הנכס נטו)את היקף המחויבות נטו 

 
, של מחויבויות בגין הטבה לאחר סיום העסקהמהותיות  ברוטויתרות  ותשבהן קיימ ,אדםבחברות עתירות כוח 

( הנכס)עשוי להשפיע באופן מהותי על היקף ההתחייבות , עמדת הסגלטיוטת בהתבסס על , השינוי בשיעור ההיוון

וכן במקרים , על העודפיםעל הרווח הכולל האחר ו, על יתרות המסים הנדחים הקשורות, נטו בגין הטבה מוגדרת

 .הכספיים מסוימים גם על סעיפים אחרים בדוחות

 
 יהןצריכות לשקול מתן גילוי בדוחות, תצפויה להיות בהן מהותי שינוי האומדן בגין שיעור ההיוון שהשפעת ,חברות

 .בדבר ההשפעות הצפויות עקב יישום עמדת הסגל 1024בספטמבר  00ליום הכספיים התמציתיים ביניים 
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 נספחים
 

 BDOפרסומים חדשים של רשת 

 
 .לחץ כאן - BDOרשת האינטרנט של אתר כל הפרסומים זמינים ב

 
IFR Bulletins 

כאשר  מתפרסמיםחוזרים אלה . אשר מתמקדים בהתפתחויות אחרונות בדיווח כספי בינלאומי, BDOחוזרי רשת אלה 
 .פרשנות חדשה לתגובות הציבורטיוטת טיוטת תקן או , פרשנות חדשה, מפורסמים תקן דיווח כספי בינלאומי חדש

 

2014/12 IFRS 9 Financial Instruments (2014) 

2014/13 IFRS Interpretations Committee - Agenda Rejections (July 2014) 

2014/14 Equity Method in Separate Financial Statements (Amendments to IAS 27) 

2014/15 Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses (Proposed 
amendments to IAS 12) 

2014/16 Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or 
Joint Venture (Amendments to IFRS 10 and IAS 28) 

 

Need to Know 

עם שימת דגש על , ולגבי התפתחויות בדרישות חשבונאיות IASB-מעדכנים לגבי פרויקטים עיקריים של הם אלה פרסומי
 .ההשלכות הפרקטיות של שינויים עתידיים בתקני חשבונאות

 

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers (Aug 2014) 

 

IFRS in Practice 

 .ם מסוימיםעל ענפילרבות הנחיות , IFRSמידע שימושי לגבי יישום היבטים מרכזיים של תקני מובא פרסומים אלה ב
 

-- 

 

Model IFRS Statements 

 .דוחות כספיים לדוגמה של חברה ציבורית הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים
 

Interim IFRS Illustrative Financial Statements (2014) - IAS 34 explained 

 

Comment Letters on IFRS Standard Setting 

לרבות על טיוטות תקנים ועל ניירות דיון , שולחת מכתבי תגובה על פרויקטים שונים של גופי התקינה הבינלאומיים BDOרשת 
(Discussion Papers) , ת עבור הרשתתיכי הסוגיה משמעוכאשר היא סבורה. 

 

Jul 2014 IASB - ED 2014 1 - Disclosure Initiative 

Sep 2014 IASB - ED 2014 2 - Investment Entities: Applying the Consolidation 
Exception 

 

 
 

  

http://www.bdointernational.com/Services/Audit/IFRS/Pages/default.aspx
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 מועדי תחילה של תקני דיווח כספי בינלאומיים

 

 4102ר בינוא 0ביום  תחילותשנכנסו לתוקף לראשונה לתקופות שנתיות המתקנים חדשים ותיקונים לתקנים 

 

 (IAS 32-תיקון ל) קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות

 (IAS 27-ול IFRS 12-ל, IFRS 10-תיקונים ל) ישויות השקעה

 (IAS 36-תיקון ל) ההשבה של נכסים לא פיננסיים גילויים לגבי הסכום בר

IFRIC 21 היטלים 

 (IAS 39-תיקון ל) החלפה של נגזרים והמשך של חשבונאות גידור

 *:4104-4101שיפורים שנתיים 

 תיקון ל-IFRS 2 :הגדרת תנאי הבשלה 

 תיקון ל-IFRS 3 :הטיפול החשבונאי בתמורה מותנית בצירוף עסקים 

 .1024ביולי  2מועד התחילה הינו *

 
 

 חדשים ותיקונים לתקנים שטרם נכנסו לתוקףם תקני

 

 9מועד תחילה מועד פרסום תקן

IFRS 9(2009) 1009נובמבר  מכשירים פיננסיים  --

IFRS 9(2010) 1020אוקטובר  מכשירים פיננסיים  --

 1025 בינואר 2 1020נובמבר  (IAS 19-תיקון ל) הפקדות עובד: תוכניות להטבה מוגדרת

IFRS 9(2013) 1020נובמבר  מכשירים פיננסיים  --

 :4104-4101שיפורים שנתיים 

 תיקונים ל-IFRS 8 :התאמה בין סך כל נכסי המגזרים ; קיבוץ מגזרי פעילות
 בני הדיווח לבין נכסי הישות

 תיקון ל-IAS 16 : הצגה מחדש באופן יחסי של פחת  –שיטת הערכה מחדש
 נצברש

 תיקון ל-IAS 24 :אנשי מפתח בהנהלה 

 תיקון ל-IAS 38 : הצגה מחדש באופן יחסי של  –שיטת הערכה מחדש
 הפחתה שנצברה

 1025 בינואר 2 1020דצמבר 

 1025 בינואר 2 1020דצמבר  4102-4100שיפורים שנתיים 

IFRS 14 1026בינואר  2 1024ינואר  חשבונות פיקוח נדחים 

 1026בינואר  2 1024מאי  (IFRS 11-ל תיקון) הטיפול החשבונאי ברכישת זכויות בפעילויות משותפות

 IAS 16-תיקונים ל) הבהרה בדבר שיטות פחת ושיטות הפחתה מקובלות
 (IAS 38-ול

 1026בינואר  2 1024מאי 

IFRS 15 1027בינואר  2 1024מאי  הכנסות מחוזים עם לקוחות 

 1026בינואר  2 1024יוני  (IAS 41-ול IAS 16-תיקונים ל) צמחים מניבים: חקלאות

IFRS 9(2014) 1028בינואר  2 1024 יולי מכשירים פיננסיים 

 1026בינואר  2 1024אוגוסט   (IAS 27-תיקון ל) שיטת השווי המאזני בדוחות כספיים נפרדים

מכירה או השקעה של נכסים בין משקיע לבין חברה כלולה שלו או עסקה 
 (IAS 28-ול IFRS 10-תיקונים ל) משותפת שלו

 1026בינואר  2 1024ספטמבר 
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 .(בינואר 2תקופות הדיווח שלהן מתחילות ביום , כלומר)מועדי התחילה הם ביחס לחברות המדווחות לפי שנים קלנדריות   



BDO Israel, an Israeli partnership, is a member of 

BDO Network, a UK company limited by guarantee, 

and forms part of the international BDO network of 

independent member firms. BDO is the brand name 

for the BDO network and for each of the BDO 

Member Firms.




