טיוטת נייר עמדה של פורום  CFOבנושאי צוות  IFRSמספר  – 7מכשירים פיננסיים
חברי הצוות




מישל דהן  CFOדסקונט השקעות
רגינה אונגר ,מנכ"ל ,קמן אחזקות
רו"ח אבי נוימן ,מנהל מחלקת המסים PwC ,ויועץ הפורום לנושא IFRS

להלן המלצות הצוות בנושאים השונים
א .מדידת מכשירים פיננסיים – מוסכם על הפורום כי במידה ולא מדובר בצדדים קשורים יש
עקיבה ואם מדובר בצדדים קשורים – הטיפול יישאר כמו שהוא עכשיו.
ב .ירידת ערך נכסים פיננסיים – מוסכם על הפורום כי הטיפול יהיה לפי מימוש.
ג .נגזרים משובצים – הפורום ממליץ לא לאמץ את הוראות התקינה המפצלת את העסקה לחוזה
מארח ולנגזר משובץ .ההמלצה לא נכללה ונבקש שלא נאמץ לצרכי מס את החשבונאות של
נגזרים משובצים.
ד .ערבויות פיננסיות – השינוי בערך הערבות לא מותר בזיכוי לפי תזכיר החוק .הצוות הבחין בין
פרמיה לערבות עצמה ובין צדדים קשורים ללא קשורים.
 .1נבקש כי בנושא ערבויות פיננסיות ואי הכרה בשינוי בערך הערבות רק לצדדים קשורים כפי
שעשינו בערבות עצמה .זאת בכפוף למסגרת הדיון של צוות הפרשות.
 .2לגבי הפרמיה – עליה להיפרס על כל חיי הערבות.
 .3בעת מימוש הערבות נבקש שההוצאה תותר בניכוי כפי שסוכם בהמלצות הצוות.
ה .חשבונאות גידור – בהמשך לדברי משה אשר בפגישה עמו על עקיבה ,נבקש לאמץ את
המלצות הצוות כדלהלן:
 .1לגבי גידור של נכסים הוניים או ני"ע פירותיים (אשר ממוסים במועד המימוש) – יש לזקוף
את תוצאות הגידור לעלות הנכס ,משמע שבפועל יוכרו תוצאות הגידור בעת מימוש הנכס
המגודר.
 .2לגבי גידור של נכסים הנמדדים על פי שיטת העלות המופחתת (לגביהם המליץ הצוות לאמץ
את הוראות התקן (עקיבה)) – ממליץ הצוות לאמץ את הוראות התקן.
 .3לגבי גידור של מלאי  -יש לזקוף את תוצאות הגידור לעלות הנכס ,משמע שבפועל יוכרו
תוצאות הגידור בעת מימוש המלאי.
 .4גידור תזרים מזומנים – נבקש עקיבה מלאה.
 .5הואיל והתקן קובע קריטריונים מחמירים לשימוש בחשבונאות גידור ,הצוות ממליץ לאמץ את
הוראות התקן בעניין זה (עקיבה) .ניתן ליישם את האמור בדרך של התקנת תקנות מתוקף
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סמכות שנקבעה בס' 101א( )6לפק' .בכל אופן לגבי הסכומים שנזקפים לרווח והפסד –
לצרכי מס תוכר ההכרה  /הוצאה בכפוף לדין המס הכללי (התרת הוצאות מימון בהתאם
לעקרונות דין המס הקיים ,תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון בעסקה עתידית) ,התשס"ג -
 ,2002וכו').
ו.

גריעת נכסים פיננסיים –
 .1לענין ס'  88לפק' והגדרת מכירה גריעת נכס לפי כללי ה IFRS -תהיה בעקיבה וזה ייחשב
מכירה .מכירה על בסיס ס'  88תכלול גם גריעת נכס פיננסי.
 – RIPO .2מהווה מכר ולא הלוואה ,אבל ה IFRS-התרחק לכיוון הלוואה ,ואילו הרשות עדיין
מדברת על מכר .לגבי עסקת  ,RIPOהפורום מבקש עקיבה מלאה ,לא נקבל את ההפרדה רק
למקרים של ליסינג תפעולי.

ז .סיווג מכשיר פיננסי כהוני או התחייבותי – מה שבהצעת החוק מוסכם ,למעט:
 .1נושא אג"ח להמרה :נבקש לקבל את עקרון העקיבה.
 .2שינוי ערך חיובי :נבקש להוסיף התייחסות לשינוי ערך חיובי בהתייחס לסיווג מכשירים
פיננסיים ,קרי מקום שבו מכשיר יהיה התחייבותי לצרכי  ,IFRSוהוני לצרכי מס ,שינוי הערך
החיובי לא ייחשב כהכנסה לצרכי מס.
ח .הנפקת חבילה – נבקש שעקרונות תקן  33לענין הפרדת המרכיבים (ייחוס התמורות) וכן
הוצאות הנפקה – מה שהוני יוכר או לא בהתאם לזהות החברה כתעשייתית ומה שהתחייבותי
יוכר על פני הזמן.
ט .רכישה עצמית של מכשיר בר המרה – נבקש לקבל את עקרון העקיבה גם לגבי מועד הפקיעה /
הרכישה העצמית.
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