
SIC 7 
 

  
 

3051 

של הוועדה המתמדת  7פרשנות מספר 

 לפרשנויות

 קביעת האירו כמטבע

SIC Interpretation 7 

Introduction of the Euro 

גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר 
לינואר  1ומועד תחילתם לא מאוחר מיום  6112 מאיב 31פורסמו עד 

6112. 
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 דה המתמדת לפרשנויותשל הווע 7פרשנות מספר 

 קביעת האירו כמטבע

 קביעת האירו כמטבע של הוועדה המתמדת לפרשנויות, 2פרשנות מספר 
(SIC 7 מפורטת בסעיפים ,)של הוועדה המתמדת  2. פרשנות מספר 4-ו 3

לפרשנויות מלווה על ידי בסיס למסקנות. התחולה והמעמד המחייב של 
 . הקדמה לתקני דיווח כספי בינלאומייםב 12-2 -ו 6 פיםרשנויות נקבעו בסעיהפ

 

 הפניות

  עודכן כפי ש)הצגת דוחות כספיים  1בינלאומי חשבונאות תקן
 (6112בשנת 

 
  מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים  8תקן חשבונאות בינלאומי

 חשבונאיים וטעויות
 
  תקופת הדיווחאירועים לאחר  11תקן חשבונאות בינלאומי  
 
 השפעות השינויים בשערי חליפין של  61ינלאומי תקן חשבונאות ב

 (6113)כפי שעודכן בשנת ץמטבע חו
 
  דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים  62תקן חשבונאות בינלאומי

 (6118כפי שתוקן בשנת )
 

 סוגיה

, מועד התחילה של האיחוד הכלכלי והמוניטרי 1111בינואר  1מיום  .1
(EMUואילך, האירו יהפוך להיות מטבע הע ,) ,ומד בפני עצמו

ושיעורי ההמרה בין האירו לבין המטבעות הלאומיים המשתתפים 
(, כלומר ממועד זה ואילך irrevocablyיקובעו ללא אפשרות שינוי )

 יבוטל הסיכון של הפרשי שער עוקבים בהתייחס למטבעות אלה. 
 
על המעבר  61הסוגיה היא היישום של תקן חשבונאות בינלאומי  .6

ים של המדינות החברות באיחוד האירופי אל מהמטבעות הלאומי
 האירו )"המעבר"(.
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 עמדה מוסכמת

את דרישות תקן חשבונאות בקפדנות בעת המעבר יש ליישם  .3
המתייחסות לתרגום של עסקאות מטבע חוץ ודוחות  61בינלאומי 

יחול על הקיבוע של  בסיס הגיוניכספיים של פעילויות חוץ. אותו 
יצטרפו לאיחוד הכלכלי והמוניטרי  שערי חליפין כאשר מדינות

 בשלבים מאוחרים יותר.
 
 , המשמעות של האמור לעיל היא כי:ספציפיבאופן  .4
 

נכסים כספיים במטבע חוץ והתחייבויות כספיות במטבע חוץ  (א)
הנובעים מעסקאות ימשיכו להיות מתורגמים למטבע 
הפעילות לפי שער הסגירה. כל הפרשי השער שנובעים מכך 

, פרט לכך שישות תמשיך האו כהוצא הו מיידית כהכנסיוכר
ליישם את המדיניות החשבונאית הקיימת שלה לגבי רווחי 

לגידורים של סיכון המטבע  המתייחסיםשער והפסדי שער 
 של עסקה חזויה;

 
לתרגום דוחות כספיים  מתייחסיםהפרשי שער מצטברים ה (ב)

הון ב צטברוי, ברווח כולל אחר כרויו של פעילויות חוץ
או  רק בעת מימושמההון לרווח או הפסד  סווגו מחדשוי

 של ההשקעה נטו בפעילות החוץ; וכן מימוש חלקי
 

הפרשי שער שנובעים כתוצאה מתרגום של התחייבויות  (ג)
הנקובות במטבעות משתתפים לא יכללו בערך בספרים של 

 .מתייחסיםנכסים 

 
 מועד העמדה המוסכמת

 1112אוקטובר 
 

 מועד תחילה

. שינויים במדיניות חשבונאית 1118ביוני  1ות זו תיכנס לתוקף ביום פרשנ
 . 8יטופלו בהתאם לדרישות תקן חשבונאות בינלאומי 

 
( תיקן את המינוחים, 6112)כפי שעודכן בשנת  1תקן חשבונאות בינלאומי 

ן אשר משמשים בכל תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים. בנוסף, תק
. ישות תיישם תיקונים אלה 4ן את סעיף תיק 1חשבונאות בינלאומי 

או לאחריו. אם ישות  6111בינואר  1לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
( לתקופה מוקדמת 6112)מעודכן  1מיישמת את תקן חשבונאות בינלאומי 

 יותר, תיקונים אלה ייושמו לתקופה מוקדמת זו.
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ף את סעי( תיקן 6118)כפי שתוקן בשנת  62תקן חשבונאות בינלאומי 
ביולי  1ה לתקופות שנתיות המתחילות ביום ז ן. ישות תיישם תיקו)ב(4

 62או לאחריו. אם ישות מיישמת את תקן חשבונאות בינלאומי  6111
לתקופה מוקדמת  םייוש ןתיקוה( לתקופה מוקדמת יותר, 6118)מתוקן 

 זו.
 
 
 


