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של הוועדה לפרשנויות  61 מספר פרשנות

 של דיווח כספי בינלאומי

גידורים של השקעה נטו 

 בפעילות חוץ

IFRIC Interpretation 16 

Hedges of a Net Investment 

in a Foreign Operation 

 

גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר 
לינואר  1ד תחילתם לא מאוחר מיום ומוע 2017 מאיב 31פורסמו עד 

2018. 
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של הוועדה לפרשנויות של דיווח  61 מספר פרשנות
 כספי בינלאומי

 ים של השקעה נטו בפעילות חוץגידור
 

גידורים של  של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 16פרשנות 
. ובנספח 19-1בסעיפים מפורטת (, IFRIC 16) השקעה נטו בפעילות חוץ

של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי מלווה על  16פרשנות מספר 
חולה והמעמד המחייב של להמחשה ובסיס למסקנות. הת הידי דוגמ

בהקדמה לתקני דיווח כספי  16-7ובסעיפים  2הפרשנויות נקבעו בסעיף 
  .בינלאומיים

 
 הפניות

  מכשירים פיננסיים 9תקן דיווח כספי בינלאומי 

 

  מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים  8תקן חשבונאות בינלאומי
 חשבונאיים וטעויות

 
  עות השינויים בשערי חליפין של השפ 21תקן חשבונאות בינלאומי

 מטבע חוץ
 

 רקע

לישויות מדווחות רבות יש השקעות בפעילויות חוץ )כהגדרתן  .1
אלה כ(. פעילויות חוץ 21תקן חשבונאות בינלאומי ל 8בסעיף 

ת, חברות כלולות, עסקאות משותפות או נועשויות להיות חברות ב
ע את דורש מישות לקבו 21תקן חשבונאות בינלאומי סניפים. 

מטבע הפעילות של כל אחת מפעילויות החוץ שלה לפי המטבע של 
הסביבה הכלכלית העיקרית של אותה פעילות. בעת תרגום 
התוצאות והמצב הכספי של פעילות חוץ למטבע הצגה, הישות 

 foreign exchange)מטבע חוץ של  שערנדרשת להכיר בהפרשי 

differences ) את פעילות החוץ.עד שהיא תממש  ,כולל אחרברווח 
 
חשבונאות גידור של סיכון מטבע חוץ הנובע מהשקעה נטו בפעילות  .2

רק כאשר הנכסים נטו של פעילות החוץ הזו נכללים  תחולחוץ 
לסיכון מטבע חוץ  התייחסבהפריט המגודר  1בדוחות הכספיים.

הנובע מההשקעה נטו בפעילות חוץ יכול להיות סכום של נכסים 

                                                 
1

בהם השקעות שהאמור יתקיים בדוחות כספיים מאוחדים, דוחות כספיים   
מטופלות לפי שיטת השווי כמו חברות כלולות או עסקאות משותפות 

או פעילות משותפת כהגדרתה  המאזני ודוחות כספיים שכוללים סניף
 .ם משותפיםהסדרי 11בתקן דיווח כספי בינלאומי 
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רים של הנכסים נטו של פעילות החוץ, או נטו השווה לערך בספ
 .מערך זהנמוך סכום 

 
דורש יעוד של פריט מגודר כשיר ושל  9בינלאומי דיווח כספי תקן  .3

ם מיחשבונאות גידור. אם קיי ימכשירים מגדרים כשירים ביחס
גידור השקעה נטו, הרווח או במקרה של , יםיועדמגידור  ייחס

של  אפקטיביגידור הוא המכשיר המגדר שנקבע שבגין ההפסד 
של שער ההפרשי עם כולל אחר ונכלל ברווח ההשקעה נטו מוכר 

תרגום התוצאות והמצב הכספי של פעילות הנובעים מ מטבע חוץ
 החוץ.

 
ישות עם פעילויות חוץ רבות עשויה להיות חשופה למספר סיכוני  .4

מטבע חוץ. פרשנות זו מספקת הנחיות לגבי זיהוי סיכוני מטבע חוץ 
 ירים כסיכון מגודר בגידור של השקעה נטו בפעילות חוץ.כשה

 
יעד מכשיר פיננסי נגזר ימתיר לישות ל 9בינלאומי  דיווח כספיתקן  .5

או מכשיר פיננסי שאינו נגזר )או שילוב של מכשירים פיננסיים 
נגזרים ולא נגזרים( כמכשירים מגדרים של סיכון מטבע חוץ. 

ום, בתוך קבוצה, שבו ניתן קיפרשנות זו מספקת הנחיות לגבי המ
להחזיק במכשירים מגדרים שמגדרים השקעה נטו בפעילות חוץ, 

 כדי שהם יהיו כשירים לחשבונאות גידור.
 
דורשים  9בינלאומי דיווח כספי תקן ו 21תקן חשבונאות בינלאומי  .6

הן הקשורים  ,כולל אחרברווח שהוכרו , שסכומים מצטברים
תרגום התוצאות והמצב מ נבעוש מטבע חוץשל להפרשי שער 

 ,הפסד בגין המכשיר המגדרלרווח או ל הןהכספי של פעילות חוץ ו
שנקבע שהוא גידור אפקטיבי של ההשקעה נטו, יסווגו מחדש 

במועד שבו  ,כתיאום בגין סיווג מחדש ,מההון לרווח או הפסד
האם מממשת את פעילות החוץ. פרשנות זו מספקת  החברה

שות צריכה לקבוע את הסכומים שיסווגו הנחיות לגבי הדרך שבה י
מחדש מההון לרווח או הפסד בגין המכשיר המגדר ובגין הפריט 

 המגודר.
 

 תחולה

שמגדרת את סיכון מטבע חוץ הנובע  ,פרשנות זו חלה על ישות .7
כשיר יהיה  שהגידור מעוניינתנטו בפעילויות חוץ, ו יהמהשקעות

. לצורך 9נלאומי בי דיווח כספיתקן לחשבונאות גידור בהתאם ל
ואל  ,האם החברהכאל  והנוחות, פרשנות זו מתייחסת לישות כז

הדוחות הכספיים שבהם נכללים הנכסים נטו של פעילויות חוץ 
אם ה לחברהההתייחסויות כאל דוחות כספיים מאוחדים. כל 

שהיא בפעילות חוץ על ישות שיש לה השקעה נטו  זההחלות בצורה 
 , או סניף.עסקה משותפת, חברה כלולה
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פרשנות זו חלה רק על גידורים של השקעות נטו בפעילויות חוץ;  .8
סוגים אחרים של חשבונאות דרך ההיקש לאין ליישם אותה ב

 גידור.
 

 סוגיות

על ידי  יןישרבמהשקעות בפעילויות חוץ עשויות להיות מוחזקות  .9
או חברות בנות שלה. שלה או בעקיפין על ידי חברה בת  ,אם חברה

 ת המטופלות בפרשנות זו הן:הסוגיו
 

ניתן  והסיכון המגודר וסכום הפריט המגודר בגינ מהות (א)
 :גידור ייעד יחסיל

 
(i) עד כסיכון מגודר רק את יהאם יכולה לי החברהאם ה

במטבעות  שונימה בעושנ מטבע חוץשל שער ההפרשי 
האם ושל פעילות החוץ שלה, או  החברההפעילות של 

המגודר גם את הפרשי עד כסיכון יאם היא יכולה ליה
מטבע ההצגה ין ב שונימהבעו מטבע חוץ שנשל שער ה

האם  החברהשל הדוחות הכספיים המאוחדים של 
 לבין מטבע הפעילות של פעילות החוץ;

 
(ii) האם מחזיקה בפעילות חוץ בעקיפין,  החברה שראכ

שער האם הסיכון המגודר יכול לכלול רק את הפרשי ה
 שלמטבעות הפעילות ב שונימהו בעשנ ,חוץהמטבע של 

( immediateהאם הישירה ) החברה ושלפעילות החוץ 
 גם אתאם הסיכון המגודר עשוי לכלול השלה, או 

מטבע חוץ בין מטבע הפעילות של של שער ההפרשי 
חברה אם סופית או האם ה חברההפעילות החוץ ושל 

 (intermediate) בשרשרת השליטההנמצאת כלשהי 
השקעה נטו בפעילות החוץ אם העובדה שהה)כלומר, 

בשרשרת הנמצאת אם  חברהמוחזקת באמצעות 
האם  חברהמשפיעה על הסיכון הכלכלי ל השליטה
  הסופית(.

 
 :להחזיק את המכשיר המגדר ניתןאיפה בקבוצה  (ב)

 
(i) רק  יםחשבונאות גידור כשיר ייחס לקייםאם ניתן ה

היא צד  ,הישות, שמגדרת את ההשקעה נטו שלה אם
או אם ישות כלשהי בקבוצה, ללא למכשיר המגדר, 

קשר למטבע הפעילות שלה, יכולה להחזיק במכשיר 
 המגדר;
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(ii) אם המהות של המכשיר המגדר )נגזר או שאינו נגזר( ה
או שיטת האיחוד משפיעים על בחינת אפקטיביות 

 הגידור.
 

מחדש מההון לרווח  מסווגים צריכים להיותאילו סכומים  (ג)
מחדש בעת המימוש של או הפסד כתיאומים בגין סיווג 

 פעילות החוץ:
 

(i)  כאשר פעילות חוץ שגודרה ממומשת, אילו סכומים
 יםמתייחסה ,האם החברהמקרן תרגום מטבע חוץ של 

 ,לפעילות החוץ הזו םמתייחסיהלמכשיר המגדר ו
צריכים להיות מסווגים מחדש מההון לרווח או הפסד 

 האם; החברהבדוחות הכספיים המאוחדים של 
 

(ii) איחוד משפיעה על קביעת הסכומים אם שיטת ה
 שיסווגו מחדש מההון לרווח או הפסד.

 
 עמדה מוסכמת 

מהות הסיכון המגודר וסכום הפריט המגודר 
 גידור ייעד יחסיניתן ל ובגינ

מטבע חוץ של שער הניתן ליישם חשבונאות גידור רק על הפרשי  .10
מטבע  לביןבין מטבע הפעילות של פעילות החוץ מהשוני ים בעשנו

 .האם החברההפעילות של 
 

נובעים מהשקעה נטו בפעילות חוץ, הבגידור של סיכוני מטבע חוץ  .11
הפריט המגודר יכול להיות סכום של נכסים נטו השווה לערך 
בספרים של הנכסים נטו של פעילות החוץ בדוחות הכספיים 

זה. הערך  מערךהנמוך בסכום האם, או  החברההמאוחדים של 
עד אותו יו של פעילות החוץ, אשר ניתן ליבספרים של הנכסים נט

האם,  החברהכפריט המגודר בדוחות הכספיים המאוחדים של 
ל בשרשרת השליטה עהנמצאת אם כלשהי  חברהתלוי בשאלה אם 

יישמה חשבונאות גידור מלבד החברה האם הסופית, פעילות החוץ, 
חלק מהם,  עלכל הנכסים נטו של אותה פעילות חוץ, או  על

חשבונאות זו נשמרה בדוחות הכספיים המאוחדים  אם בשאלהו
 האם. החברהשל 

 
 מטבע חוץ שנוצרת ביןשל  ההסיכון המגודר כחשיפניתן לייעד את  .12

 חברהמטבע הפעילות של פעילות החוץ לבין מטבע הפעילות של 
בשרשרת הנמצאת חברה אם האם הישירה,  החברהאם כלשהי )

תה פעילות חוץ. העובדה הסופית( של אוהחברה האם או  השליטה
בשרשרת הנמצאת אם חברה שההשקעה נטו מוחזקת על ידי 
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מהחשיפה  בענוהעל מהות הסיכון הכלכלי  אינה משפיעה השליטה
  .האם הסופית חברהה לש מטבע החוץל

 
 ,מהשקעה נטו בפעילות חוץ הנובע ,חשיפה לסיכון מטבע חוץ .13

בד בדוחות עשויה להיות כשירה לחשבונאות גידור פעם אחת בל
הכספיים המאוחדים. לפיכך, אם אותם נכסים נטו של פעילות חוץ 

אם אחת בתוך  חברהעל ידי יותר מבגין אותו סיכון מגודרים 
אם  החברעל ידי אם ישירה וגם  החברעל ידי הקבוצה )לדוגמה 

 עקיפה(, יחס גידור אחד בלבד יהיה כשיר לחשבונאות גידור
גידור  יהאם הסופית. יחס החברהבדוחות הכספיים המאוחדים של 

הכספיים המאוחדים לא  יהאם אחת בדוחות חברהעל ידי  ויועדש
 , שנמצאתאם אחרת החבר( על ידי maintainedלהישמר ) כיםצרי

ם, אם חשבונאות הגידור אינה אול. בשרשרת השליטה גבוה יותר
בשרשרת  גבוה יותרשנמצאת האם  החברהנשמרת על ידי 

ש לבטל את חשבונאות הגידור שיושמה על ידי , אזי נדרהשליטה
, לפני שמוכרת בשרשרת השליטה יותר ךנמושנמצאת האם  החברה

בשרשרת  גבוה יותרשנמצאת האם  החברהחשבונאות הגידור של 
 .השליטה

 
 איפה ניתן להחזיק את המכשיר המגדר

של  שילובשאינו נגזר )או מכשיר עד מכשיר נגזר או יניתן לי .14
כמכשיר מגדר  שאינם נגזרים(של מכשירים ים ומכשירים נגזר

יק את המכשיר זבגידור של השקעה נטו בפעילות חוץ. ניתן להח
כלשהן ישויות באו כלשהי בישות  )המכשירים המגדרים( המגדר

 עוד, התיעוד והאפקטיביותיבקבוצה, כל עוד מתקיימות דרישות הי
לגידור  ותמתייחס, ה6.4.1סעיף  9של תקן דיווח כספי בינלאומי 

. בפרט, אסטרטגיית הגידור של הקבוצה צריכה להיות השקעה נטו
עודים שונים ברמות שונות יבשל האפשרות לי ,מתועדת בבירור

 בקבוצה.
 

 ,לצורך בחינת אפקטיביות, השינוי בשווי של המכשיר המגדר .15
מחושב בהתייחס למטבע הפעילות של  ,לסיכון מטבע חוץ התייחסב

, בהתאם לתיעוד וכון המגודר נמדד כנגדאשר הסי ,האם החברה
חשבונאות הגידור. בהתאם למקום שבו מוחזק המכשיר המגדר, 

השינוי הכולל בשווי עשוי להיות מוכר  ,בהיעדר חשבונאות גידור
ם, בחינת אולכולל אחר, או בשניהם. ברווח ברווח או הפסד, 

אפקטיביות לא מושפעת מהשאלה אם השינוי בשווי של המכשיר ה
כולל אחר. כחלק מיישום ברווח מגדר מוכר ברווח או הפסד או ה

ברווח חשבונאות גידור, סך כל החלק האפקטיבי של השינוי נכלל 
כולל אחר. בחינת האפקטיביות אינה מושפעת מהשאלה אם 
המכשיר המגדר הוא מכשיר נגזר או מכשיר שאינו נגזר או 

 האיחוד. בה בוצעשה שיטהמ
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 הודרגשמימוש פעילות חוץ 

הסכום שיסווג מחדש לרווח כאשר פעילות חוץ שגודרה ממומשת,  .16
או הפסד כתיאום בגין סיווג מחדש מקרן תרגום מטבע חוץ 

מכשיר ה בגין ,האם החברהבדוחות הכספיים המאוחדים של 
 6.5.14סעיף  9בינלאומי  דיווח כספיתקן הוא הסכום ש ,המגדר

הפסד המצטבר בגין דורש לזהות אותו. סכום זה הוא הרווח או ה
 המכשיר המגדר שנקבע שהוא גידור אפקטיבי.

 
הסכום שיסווג מחדש לרווח או הפסד מקרן תרגום מטבע חוץ  .17

השקעה נטו בגין אם  חברהבדוחות הכספיים המאוחדים של 
תקן חשבונאות בינלאומי ל 48בהתאם לסעיף  ,באותה פעילות חוץ

אם  חברהל אותה הוא הסכום שנכלל בקרן תרגום מטבע חוץ ש ,21
 החברהבגין אותה פעילות חוץ. בדוחות הכספיים המאוחדים של 

האם הסופית, הסכום נטו המצרפי שמוכר בקרן תרגום מטבע חוץ 
ם, אולבגין כל פעילויות החוץ אינו מושפע משיטת האיחוד. 

האם הסופית משתמשת בשיטת האיחוד  החברההשאלה אם 
עשויה להשפיע על הסכום  ,2הישירה, או בשיטת האיחוד בשלבים

שנכלל בקרן תרגום מטבע חוץ שלה בגין פעילות חוץ 
עשוי לגרום  אינדיווידואלית. השימוש בשיטת האיחוד בשלבים

של סכום השונה מהסכום ששימש לסיווג מחדש לרווח או הפסד 
זה על ידי קביעת הפרש לקביעת אפקטיביות גידור. ניתן לבטל 

ו שהיה נוצר אם היה נעשה שימוש הסכום הקשור לפעילות חוץ ז
תקן בשיטת האיחוד הישירה. ביצוע תיאום זה אינו נדרש על ידי 

מדיניות חשבונאית של ם, זו בחירה אול. 21חשבונאות בינלאומי 
 כל ההשקעות נטו. גבי שראוי ליישם אותה בעקביות ל

 
 מועד תחילה

 1תקופות שנתיות המתחילות ביום לישות תיישם פרשנות זו  .18
 14ישות תיישם את התיקון לסעיף אחריו. ל, או 2008אוקטובר ב

 םשפורסשיפורים לתקני דיווח כספי בינלאומיים שבוצע על ידי 
או  2009ביולי  1לתקופות שנתיות המתחילות ביום  2009באפריל 
מותר. אם ישות של הפרשנות ושל התיקון יישום מוקדם לאחריו. 

באוקטובר  1תחילה לפני תקופה שנתית המלמיישמת פרשנות זו 
עליה , 2009ביולי  1לפני  14או מיישמת את התיקון לסעיף , 2008

 לתת גילוי לעובדה זו.
 

                                                 
השיטה הישירה היא שיטת איחוד שבה הדוחות הכספיים של פעילות החוץ   2

מתורגמים ישירות למטבע הפעילות של החברה האם הסופית. שיטת 
האיחוד בשלבים היא שיטת האיחוד שבה הדוחות הכספיים של פעילות 
החוץ מתורגמים תחילה למטבע הפעילות של חברה אם כלשהי )חברות אם 

ן( הנמצאת בשרשרת השליטה ולאחר מכן מתורגמים למטבע כלשה
 הפעילות של החברה האם הסופית )או למטבע ההצגה, אם הוא שונה(.
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 [בוטל] א. 18
 

, תיקן את 2014יולי ב פורסם, כפי ש9תקן דיווח כספי בינלאומי  . ב18
ישות תיישם  א.18וביטל את סעיף  8א-ו 1, א16, 14, 7-5, 3סעיפים 

שר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי תיקונים אלה כא
9. 

 
 מעברהוראות 

מפרט את הדרך שבה ישות מיישמת  8תקן חשבונאות בינלאומי  .19
שינוי במדיניות חשבונאית הנובע מיישום לראשונה של פרשנות. 

דרישות אלה כאשר היא מיישמת  קייםישות אינה נדרשת ל
גדר כגידור של לראשונה את הפרשנות. אם ישות ייעדה מכשיר מ

תנאים לחשבונאות קיים את המ ינואהשקעה נטו, אבל הגידור 
תקן חשבונאות גידור שנקבעו בפרשנות זו, הישות תיישם את 

 כדי להפסיק את חשבונאות הגידור הזו מכאן ולהבא.  39בינלאומי 
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 נספח

 הנחיות יישום
 .הפרשנות של נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד

 
תוך שימוש במבנה היישום של הפרשנות נספח זה ממחיש את  .1א

בכל המקרים תיבדק האפקטיביות של יחסי . המוצג להלן קבוצהה
, למרות 9בינלאומי דיווח כספי תקן הגידור המתוארים בהתאם ל

האם  החברההאם", שהיא  החברהבדיקה זו. "נספח זה אינו דן בש
הסופית, מציגה את הדוחות הכספיים המאוחדים שלה במטבע 

בבעלות היא . כל אחת מהחברות הבנות אירושהוא ה ,לות שלההפעי
ליש"ט מיליון  500האם בסך  החברהמלאה. ההשקעה נטו של 

( כוללת סכום, שהינו שווה ערך ש"ט)מטבע פעילות לי 'בחברה בת ב
מיליון דולר ארה"ב  300בסך , של השקעה נטו ליש"טמיליון  159 -ל

להלן  -עילות דולר ארה"ב)מטבע פ 'בחברה בת ג 'של חברה בת ב
מלבד  '(. במלים אחרות, הנכסים נטו של חברה בת ב"דולר"

 .ליש"טמיליון  341הם  'השקעתה בחברה בת ג
 

גידור  יעד יחסימהות הסיכון המגודר בגינו ניתן לי
 (לפרשנות 61-61)סעיפים 

בכל אחת מחברות שלה האם יכולה לגדר את ההשקעה נטו  החברה .2א
בגין סיכון מטבע חוץ בין מטבעות הפעילות שלהן  'וג ', ב'ת אנוהב

האם יכולה  החברה. בנוסף, אירולבין ה)יין יפני, ליש"ט ודולר( 
/ליש"ט בין מטבעות הפעילות של דולרלגדר את סיכון מטבע חוץ 

. בדוחותיה הכספיים המאוחדים, 'ושל חברה בת ג 'חברה בת ב
בגין  'ברה בת גיכולה לגדר את ההשקעה נטו שלה בח 'חברה בת ב

וליש"ט. דולר סיכון מטבע חוץ בין מטבעות הפעילות שלהן, שהם 
בדוגמאות הבאות הסיכון המיועד הוא סיכון מטבע החוץ המיידי 
משום שהמכשירים המגדרים אינם נגזרים. אם המכשירים 

לגידור עד יהאם היתה יכולה לי החברההיו חוזי אקדמה,  מגדריםה
 ידי.את סיכון מטבע החוץ העת
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גידור  יעד יחסיסכום הפריט המגודר בגינו ניתן לי
 (לפרשנות 61-61)סעיפים 

שנובע מההשקעה  ,האם רוצה לגדר את סיכון מטבע חוץ החברה .3א
אשראי חיצוני בסך יש  'חברה בת אל. נניח ש'נטו שלה בחברה בת ג

בתחילת תקופת  'מיליון דולר. הנכסים נטו של חברה בת א 300
מיליון יין יפני, כולל התקבולים מהאשראי  400,000הדיווח הם 

 מיליון דולר. 300בסך החיצוני 
 
הפריט המגודר יכול להיות סכום נכסים נטו השווה לערך בספרים  .4א

מיליון דולר(  300) 'האם בחברה בת ג החברהשל ההשקעה נטו של 
וך מערך זה. הנמסכום , או שלה בדוחות הכספיים המאוחדים

עד את יהאם יכולה לי החברהבדוחות הכספיים המאוחדים שלה, 
מיליון דולר, כגידור של  300בסך  'האשראי החיצוני בחברה בת א

להשקעה נטו שלה  מתייחסהדולר /אירוסיכון מטבע החוץ המיידי 
מיליון דולר. במקרה זה,  300בסך  'בנכסים נטו של חברה בת ג

בגין האשראי החיצוני בסך דולר /אירווץ מטבע חשל שער ה יהפרש
מטבע חוץ של שער ה יוגם הפרש 'מיליון דולר בחברה בת א 300

נכללים בקרן  ,ולרדמיליון  300בגין ההשקעה נטו בסך דולר /אירו
האם,  החברהבדוחות הכספיים המאוחדים של  תרגום מטבע חוץ

 לאחר היישום של חשבונאות גידור.
 

 ת אםישו
 מטבע פעילות אירו

 חברה בת ב'
 מטבע פעילות ליש"ט

 חברה בת ג'
 מטבע פעילות דולר 

 חברה בת א'
 מטבע פעילות יין יפני

 יין יפנימיליון  400,000 ליש"טמיליון  500

 דולר מיליון  300
 מיליון ליש"ט( 159 -)שווה ערך ל
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מטבע חוץ של שער ה יר, סך כל הפרשבהיעדר חשבונאות גידו .5א
מיליון  300בסך  'בחברה בת אבגין האשראי החיצוני  אירו/דולר
האם החברה היה מוכר בדוחות הכספיים המאוחדים של  ,דולר

  כמפורט להלן:
 

  יין יפני, דולר החליפין המיידי של מטבע חוץהשינוי בשער/
 , ברווח או הפסד, וכןאירומתורגם ל

 
  אירויין יפני/ החליפין המיידי של מטבע חוץהשינוי בשער ,

 כולל אחר.וח ובר
 

עד יהאם יכולה לי החברה, 4איעוד שצוין בסעיף יבמקום ה
 'בחברה בת אבדוחותיה הכספיים המאוחדים את האשראי החיצוני 

כגידור של סיכון מטבע החוץ המיידי  ,מיליון דולר 300בסך 
. במקרה זה, סך כל 'בת בבין חברה ל 'בין חברה בת גדולר ליש"ט/

בגין האשראי החיצוני  אירו/דולרמטבע חוץ של שער ה יהפרש
היה מוכר בדוחות הכספיים  ,מיליון דולר 300בסך  'בחברה בת א

 האם כמפורט להלן: החברההמאוחדים של 
 

  בקרן דולר ליש"ט/של מטבע חוץ השינוי בשער החליפין המיידי
  ,'חברה בת גבגין תרגום מטבע חוץ 

 

  יין יפני, ליש"ט/של מטבע חוץ השינוי בשער החליפין המיידי
 , ברווח או הפסד, וכןאירומתורגם ל

 
  אירויין יפני/של מטבע חוץ השינוי בשער החליפין המיידי ,

 .כולל אחרברווח 
 
עד בדוחות הכספיים המאוחדים שלה יהאם לא יכולה ליהחברה  .6א

כגידור של גם  מיליון דולר 300בסך  'את האשראי בחברה בת א
וגם של סיכון מטבע החוץ דולר /אירוסיכון מטבע החוץ המיידי 

המיידי ליש"ט/דולר. מכשיר מגדר בודד יכול לגדר את אותו סיכון 
לא יכולה ליישם חשבונאות  'מיועד פעם אחת בלבד. חברה בת ב

משום שהמכשיר המגדר  ,גידור בדוחותיה הכספיים המאוחדים
 .'חברה בת גמו 'ורכבת מחברה בת במוחזק מחוץ לקבוצה המ

 
 בקבוצה ניתן להחזיק את המכשיר המגדר היכן

 ?(לפרשנות 61-ו 61)סעיפים 

לסיכון מטבע  מתייחס, השינוי הכולל בשווי ה5אכפי שצוין בסעיף  .7א
מיליון דולר  300בסך  'חוץ בגין האשראי החיצוני בחברה בת א

כולל ברווח פני( וגם /יין ידולרירשם ברווח או הפסד )סיכון מיידי 
/יין יפני( בדוחות הכספיים המאוחדים של אירואחר )סיכון מיידי 
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האם, בהיעדר חשבונאות גידור. שני הסכומים נכללים  החברה
, משום שהשינוי 4אלצורך בחינת אפקטיביות הגידור שיועד בסעיף 

בשווי של המכשיר המגדר וגם של הפריט המגודר מחושב בהתייחס 
הדולר שהוא האם, כנגד  החברהמטבע הפעילות של א , שהואירול

בהתאם לתיעוד של הגידור. שיטת  ,'גחברה בת מטבע הפעילות של 
האיחוד )כלומר, השיטה הישירה או שיטת השלבים( לא משפיעה על 

 בחינת אפקטיביות הגידור.
 

סכומים המסווגים מחדש לרווח או הפסד בעת 
 (לפרשנות 67-ו 61)סעיפים  מימוש פעילות חוץ

ממומשת, הסכומים שמסווגים מחדש לרווח או  'כאשר חברה בת ג .8א
מקרן תרגום האם  החברהבדוחות הכספיים המאוחדים של הפסד 

 שלה הם:מטבע החוץ 
 
מיליון  300בסך  'בחברה בת אבהתייחס לאשראי החיצוני  (א)

דורש לזהותו,  9בינלאומי דיווח כספי תקן דולר, הסכום ש
 ,לסיכון מטבע חוץ המתייחסבשווי  כלומר השינוי הכולל

 כולל אחר כחלק האפקטיבי של הגידור; וכןברווח שהוכר 
 
מיליון דולר,  300בסך  'בחברה בת גבהתייחס להשקעה נטו  (ב)

 החברההסכום שנקבע על ידי שיטת האיחוד של הישות. אם 
 האם משתמשת בשיטה הישירה, קרן תרגום מטבע חוץ שלה

שירות לפי שער החליפין של מטבע תיקבע י 'חברה בת גבגין 
האיחוד האם משתמשת בשיטת  החברהאם  /דולר.אירוחוץ 

תיקבע  'חברה בת גבגין שלבים, קרן תרגום מטבע חוץ שלה ב
 'על ידי קרן תרגום מטבע חוץ שהוכרה על ידי חברה בת ב

המשקפת את שער החליפין של מטבע חוץ ליש"ט/דולר, 
האם תוך  החברהשל מתורגמת למטבע הפעילות כשהיא 

/ליש"ט. השימוש אירושימוש בשער החליפין של מטבע חוץ 
האם בשיטת האיחוד בשלבים בתקופות קודמות  החברהשל 

אינו דורש ממנה, או מונע ממנה, לקבוע שסכום קרן תרגום 
מטבע חוץ, שיסווג מחדש במועד שבו היא תממש את חברה 

תמיד יא אם הבו סכום שהיא היתה מכירה היהיה  'בת ג
הישירה, בהתאם למדיניות  איחודהת היתה משתמשת בשיט

 החשבונאית שלה. 
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 61-ו 61, 66)סעיפים  גידור של יותר מפעילות חוץ אחת
 (לפרשנות

הדוגמאות הבאות ממחישות את העובדה שבדוחות כספיים  .9א
האם, הסיכון שניתן לגידור הוא תמיד הסיכון  החברהמאוחדים של 
חברות ה( לבין מטבעות הפעילות של אירוילות שלה )בין מטבע הפע

. לא משנה איך מיועדים הגידורים, הסכומים 'וג 'ת בנוהב
יכללו בקרן ר שואשיכולים להיות גידורים אפקטיביים  ירבייםהמ

 ,האם החברהחוץ בדוחות הכספיים המאוחדים של תרגום מטבע 
לר בגין סיכון מיליון דו 300הם  ,כאשר שתי פעילויות החוץ מגודרות

/ליש"ט. שינויים אירובגין סיכון  טמיליון ליש" 341-ו /דולר,אירו
נכללים אחרים בשווי בגין שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 

האם  החברההאם. כמובן,  החברהמאוחד של הברווח או הפסד 
בגין שינויים בשער החליפין המיידי רק מיליון דולר  300יעד יתוכל ל

בגין שינויים רק מיליון ליש"ט  500/ליש"ט או דולרוץ של מטבע ח
 . אירובשער החליפין המיידי של מטבע חוץ ליש"ט/

 
 האם מחזיקה במכשירים המגדרים דולר וליש"ט החברה

 מתייחסה ץהאם תרצה לגדר את סיכון מטבע חו החברהיתכן ש .10א
 מתייחסוגם את סיכון מטבע חוץ ה 'להשקעה נטו שלה בחברה בת ב

האם מחזיקה מכשירים מגדרים  החברה. נניח ש'בת ג לחברה
יעד ימתאימים הנקובים בדולר ובליש"ט, אשר היא יכולה ל

. 'ובחברה בת ג 'כגידורים של ההשקעות נטו שלה בחברה בת ב
בדוחות הכספיים המאוחדים  בצעהאם יכולה ל החברהעודים שיהי

ודים עייעודים הבאים, אך אינם מוגבלים ליישלה כוללים את ה
 אלה:

 
 300מיליון דולר, המיועד כגידור של  300 בסךמכשיר מגדר  (א)

כאשר הסיכון הוא  'מיליון דולר מההשקעה נטו בחברה בת ג
האם  החברה/דולר( בין אירוחשיפת מטבע החוץ המיידי )

מיליון  341סכום של  ומכשיר מגדר על 'לבין חברה בת ג
ליון ליש"ט מי 341, המיועד כגידור של לכל היותר ,ליש"ט

כאשר הסיכון הוא חשיפת  'מההשקעה נטו בחברה בת ב
האם לבין  החברהבין  (/ליש"טאירו) מטבע החוץ המיידי

 .'חברה בת ב
 
 300מיליון דולר, המיועד כגידור של  300 בסךמכשיר מגדר  (ב)

כאשר הסיכון הוא  'מיליון דולר מההשקעה נטו בחברה בת ג
 'לר( בין חברה בת בחשיפת מטבע החוץ המיידי )ליש"ט/דו

מיליון  500ומכשיר מגדר על סכום של  'לבין חברה בת ג
 ליש"טמיליון  500לכל היותר, המיועד כגידור של  ,ליש"ט

כאשר הסיכון הוא חשיפת  'מההשקעה נטו בחברה בת ב
האם לבין  החברה/ליש"ט( בין אירומטבע החוץ המיידי )

 .'חברה בת ב
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האם בחברה  החברהעה נטו של /דולר הנובע מההשקאירוסיכון ה .11א
הנובע מההשקעה נטו  ,/ליש"טאירוהוא סיכון שונה מסיכון ה 'בת ג
ם, במקרה שתואר בסעיף אול. 'האם בחברה בת ב החברהשל 

דולר שהיא מגדר שיעוד שלה של המכשיר י)א(, באמצעות ה10א
את סיכון באופן מלא האם כבר גידרה  החברהמחזיקה, 

 החברה. אם 'נטו שלה בחברה בת גקעה מההש/דולר הנובע אירוה
יעדה בנוסף מכשיר בליש"ט שהיא מחזיקה כגידור של יהאם 

סכום של  ,'מיליון ליש"ט בחברה בת ב 500בסך שלה ההשקעה נטו 
שווה הערך בליש"ט של שהוא מיליון ליש"ט מהשקעה נטו זו,  159

היה מגודר פעמיים בגין  'בדולר בחברה בת גשלה ההשקעה נטו 
  האם. החברהבדוחות הכספיים המאוחדים של  אירוכון ליש"ט/סי
 

הסיכון  תיעדת איהאם מ החברה)ב(, אם 10אבמצב שתואר בסעיף  .12א
 'המגודר כחשיפת מטבע החוץ המיידי )ליש"ט/דולר( בין חברה בת ב

מהשינוי בשווי של דולר רק החלק של הליש"ט/ 'לבין חברה בת ג
ן דולר נכלל בקרן תרגום מיליו 300סך שלה, בהמכשיר המגדר 

. יתרת השינוי )שווה ערך לשינוי 'חברה בת גבגין מטבע חוץ 
מיליון ליש"ט( נכלל ברווח או הפסד  159בגין  אירובליש"ט/

עוד של י. משום שהי5אהאם, כמו בסעיף  החברהמאוחד של ה
לא כולל את  'וג 'ת בנובהחברות ה/ליש"ט בין דולרהסיכון של 

יעד סכום של יהאם יכולה בנוסף ל החברה, ירואהסיכון של ליש"ט/
 'מההשקעה נטו שלה בחברה בת ב ,לכל היותר ,מיליון ליש"ט 500

( בין אירוכאשר הסיכון הוא חשיפת מטבע החוץ המיידי )ליש"ט/
 .'האם לבין חברה בת ב החברה

 
 מגדר דולר שמחזיקה במכשיר  'חברה בת ב

מיליון דולר  300ך מחזיקה חוב חיצוני בס 'נניח שחברה בת ב .13א
שהתקבולים בגינו הועברו לישות האם באמצעות הלוואה בין 

ההתחייבות של  הןנכסים ון החברתית הנקובה בליש"ט. משום שה
מיליון ליש"ט, הנכסים נטו של חברה בת  159גדלו בסך חברה בת ב' 

עד את החוב החיצוני כגידור ייכולה לי 'לא השתנו. חברה בת ב 'ב
 'בחברה בת ג ההנובע מההשקעה נטו שלדולר ש"ט/של סיכון הלי

האם יכולה לשמור על  החברהבדוחות הכספיים המאוחדים שלה. 
כגידור של  ,של המכשיר המגדר הזה 'עוד של חברה בת ביהי

מיליון דולר בגין סיכון  300בסך  'בחברה בת גההשקעה נטו שלה 
את  עדיהאם יכולה לי החברהו ,(13)ראה סעיף  דולרהליש"ט/
כגידור של כל ההשקעה  ,שהיא מחזיקה ,מגדר ליש"טשהמכשיר 

מיליון ליש"ט. הגידור הראשון, שיועד  500בסך  'נטו בחברה בת ב
 'יבחן בהתייחס למטבע הפעילות של חברה בת ב 'על ידי חברה בת ב

האם, יבחן בהתייחס  החברה)ליש"ט(, והגידור השני, שיועד על ידי 
סיכון רק (. במקרה זה, אירוהאם ) ההחברלמטבע הפעילות של 

 'האם בחברה בת ג החברההליש"ט/דולר הנובע מההשקעה נטו של 
האם על ידי המכשיר  החברהגודר בדוחות הכספיים המאוחדים של 
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ניתן לגדר בדוחות  ,/דולר. לפיכךאירומגדר דולר ולא כל סיכון הש
ט /ליש"אירוהאם את כל סיכון ה החברההכספיים המאוחדים של 

 500בסך  'האם בחברה בת ב החברההנובע מההשקעה נטו של 
 . מיליון ליש"ט

 

מיליון  159ם, ראוי לשקול את הטיפול החשבונאי בהלוואה בסך אול .14א
. אם ההלוואה 'האם, שיש לשלמה לחברה בת ב החברהליש"ט של 

חלק מההשקעה נטו שלה להאם לא נחשבת  החברהרעון של ילפ
תנאים שנקבעו בסעיף ה קיימת אתא ממשום שהיא ל 'בחברה בת ב

מטבע חוץ של שער ה י, הפרש21תקן חשבונאות בינלאומי של  15
כלל ברווח או הפסד המאוחד יי ,הנובע מהתרגום שלה ,אירוליש"ט/

מיליון ליש"ט,  159בסך לפירעון ההלוואה האם. אם  החברהשל 
האם, אזי  החברהנחשבת חלק מההשקעה נטו של  'מחברה בת ב

 החברהמיליון ליש"ט והסכום ש 341השקעה נטו זה יהיה רק  סכום
 קטןי אירויעד כפריט המגודר בגין סיכון ליש"ט/יהאם תוכל ל

מיליון  341מיליון ליש"ט לסכום של  500מסכום של בהתאם 
 ליש"ט.

 
על ידי  והגידור שיועד יהאם היתה מבטלת את יחס החברהאם  .15א

יעד את האשראי החיצוני יהאם היתה יכולה ל החברה ,'חברה בת ב
כגידור של  'מיליון דולר המוחזק על ידי חברה בת ב 300בסך 

מיליון דולר בגין סיכון  300בסך  'ההשקעה נטו שלה בחברה בת ג
עד את המכשיר המגדר ליש"ט שהיא מחזיקה י/דולר וליאירוה

מיליון ליש"ט, לכל היותר,  341בעצמה כגידור של סכום של 
. במקרה זה, האפקטיביות של שני 'ה בת בההשקעה נטו בחברמ

האם  החברההגידורים תחושב בהתייחס למטבע הפעילות של 
/ליש"ט בשווי של האשראי דולר(. כתוצאה מכך, שינוי האירו)

בשווי  אירווגם שינוי הליש"ט/ 'החיצוני המוחזק על ידי חברה בת ב
 )שווה ערך 'האם, מחברה בת ב החברהשל לפירעון של ההלוואה 

יכללו בקרן תרגום מטבע חוץ בדוחות  בסך הכל(, אירו/ דולרל
האם כבר  החברההאם. משום ש החברההכספיים המאוחדים של 

הנובע מההשקעה נטו  ,/דולראירוגידרה באופן מלא את סיכון ה
 341היא יכולה לגדר, לכל היותר, סכום של  'שלה בחברה בת ג

ט הנובע מההשקעה נטו /ליש"אירומיליון ליש"ט בלבד בגין סיכון ה
 . 'שלה בחברה בת ב

  

 

 


