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גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר 
לינואר  3עד תחילתם לא מאוחר מיום ומו 4242במאי  53פורסמו עד 

4243.  
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 תוכן עניינים

החל  
 ףסעימ

של הוועדה לפרשנויות של  22פרשנות מספר 
 דיווח כספי בינלאומי

 עסקאות במטבע חוץ ותמורה מראש

 

  הפניות
 1 רקע

 4 תחולה

 7 הסוגי

 8  עמדה מוסכמת

  :א נספח
  ועד תחילה והוראות מעברמ

  :נספח ב
אימוץ לראשונה של תקני  1לתקן דיווח כספי בינלאומי  תיקון

דיווח כספי בינלאומיים
† 

 

  *דוגמאות להמחשה
  *בסיס למסקנות

  
 לא תורגם לעברית  *
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ןהנובע מנספח זה בתק 3 דיווח כספי בינלאומי ןלתק ןבספר זה שולב התיקו  †

 .3 דיווח כספי בינלאומי
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של הוועדה לפרשנויות של דיווח  22פרשנות מספר 
 כספי בינלאומי

 עסקאות במטבע חוץ ותמורה מראש

 
עסקאות לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי של הוועדה  44פרשנות מספר 

. ב-ים א וובנספח 3-;, מפורטת בסעיפים (IFRIC 22) במטבע חוץ ותמורה מראש
של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי מלווה על ידי  44פרשנות מספר 

התחולה והמעמד המחייב של הפרשנויות בסיס למסקנות. דוגמאות להמחשה ו
 .לתקני דיווח כספי בינלאומיים בהקדמהנקבעו 

 
 הפניות

 1המסגרת המושגית לדיווח כספי
 

 

  שינויים באומדנים תחשבונאי מדיניות :בינלאומי תקן חשבונאות ,
 חשבונאיים וטעויות

 

  השפעות השינויים בשערי חליפין של  43תקן חשבונאות בינלאומי
 מטבע חוץ

 
 רקע

ת השינויים בשערי השפעו 43לתקן חשבונאות בינלאומי  43סעיף  .3
 תבע, עסקה במטבע חוץדורש מישות לרשום חליפין של מטבע חוץ 

בשער  הפעילות שלה, תוך שימוש במטבע ,הראשונלבה ההכרה 
שער ) מטבע החוץלבין  הפעילות בין מטבע המיידי החליפין

 43לתקן חשבונאות בינלאומי  44סעיף  .במועד העסקההחליפין( 
בו העסקה כשירה לראשונה שהמועד קובע כי מועד העסקה הוא 

 (."תקנים" –להלן ) דיווח כספי בינלאומייםלהכרה בהתאם לתקני 

 

בדרך  במטבע חוץ, כאשר ישות משלמת או מקבלת תמורה מראש .4
קודם  2או בהתחייבות לא כספית נכס לא כספיכלל היא מכירה ב

. הנכס, ההוצאה המתייחסיםהכנסה או בהוצאה , בלהכרה בנכס
הסכום המוכר תוך  ם)או חלק מהם( הינ המתייחסיםסה או ההכנ

                                                 
 ,4232, שפורסמה בשנת למסגרת המושגית לדיווח כספי ההפניה היא  1

 הפרשנות. במועד הכנתשהייתה בתוקף 
הכנסות מחוזים עם  37לתקן דיווח כספי בינלאומי  328לדוגמה, סעיף   2

דורש שאם לקוח משלם תמורה, או לישות יש זכות לסכום של  לקוחות
בירה סחורה או (, לפני שהישות מעחייב תמורה שהיא אינה מותנית )כלומר

שירות ללקוח, הישות תציג את החוזה כהתחייבות בגין חוזה כאשר מתבצע 
 התשלום או כאשר חל מועד פירעונו של התשלום )המוקדם מביניהם(.
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הנכס הלא כספי  יםגרעשכתוצאה מהם ניישום תקנים רלוונטיים, 
 נובעים מהתמורה מראש.או ההתחייבות הלא כספית ה

 

הוועדה ) דיווח כספי בינלאומי תקני הוועדה לפרשנויות של .5
מועד " קביעתלגבי אופן  שאלהבתחילה קיבלה  (לפרשנויות

 43לתקן חשבונאות בינלאומי  44-43יישום סעיפים ב "קההעס
לנסיבות  אופן ספציפי. השאלה התייחסה בותהכנס ותכרמו כאשר

שבהן ישות מכירה בהתחייבות לא כספית הנובעת מקבלת תמורה 
דיון הבעת  ת אליה.וחסייתהמ ותמראש לפני שהיא מכירה בהכנס

תשלום של תמורה  או תקבולהוועדה לפרשנויות כי ציינה בסוגיה, 
, לפיכך .ותהכנסשל לעסקאות מראש במטבע חוץ אינה מוגבלת 

לצורך העסקה  מועדהוועדה לפרשנויות להבהיר את החליטה 
הוצאה הנכס, של המש בהכרה לראשונה יששער החליפין ש תעיקב

כאשר ישות קיבלה או שילמה תמורה  המתייחסיםהכנסה האו 
 מראש במטבע חוץ.

 
 תחולה

כאשר ישות )או חלק ממנה(  ו חלה על עסקה במטבע חוץפרשנות ז .6
נכס לא כספי או בהתחייבות לא כספית הנובעים מכירה ב

לפני שהישות מכירה  מהתשלום או התקבול של תמורה מראש
 חלק מהם(.ב)או  המתייחסיםבנכס, בהוצאה או בהכנסה 

 
פרשנות זו אינה חלה כאשר ישות מודדת את הנכס, ההוצאה או  .7

 ההכרה לראשונה> מועדבהמתייחסים ההכנסה 

 

 בשווי הוגן= או (א)

 

במועד  ההתקבלשאו  ששולמהבשווי ההוגן של התמורה  (ב)
נכס הלא כספי או של ההשונה ממועד ההכרה לראשונה 

)לדוגמה, התחייבות הלא כספית הנובעים מתמורה מראש ה
 5יישום תקן דיווח כספי בינלאומי  בעתמוניטין מדידת 

 (.צירופי עסקים

 

 ישות אינה נדרשת ליישם פרשנות זו לגבי> .8

 

 מיסים על הכנסה= או (א)

 

שהיא מנפיקה או חוזי  חוזי ביטוח משנה( כוללחוזי ביטוח ) (ב)
 ביטוח משנה שהיא מחזיקה.

 
 
 



IFRIC 22 

7117 

 

 סוגיה

 תעיקב לצורךהעסקה  מועדכיצד לקבוע את  קובעתפרשנות זו  .9
הוצאה או ה, נכסשל ה בהכרה לראשונה משישש שער החליפין

נכס לא  ה שלגריעעת ה)או חלק מהם( ב המתייחסיםהכנסה ה
התקבול מהתשלום או כספי או התחייבות לא כספית הנובעים מ

 במטבע חוץ. של תמורה מראש
 

 עמדה מוסכמת

 מועד, 43לתקן חשבונאות בינלאומי  44-43בעת יישום סעיפים  .:
במועד ההכרה  משישש שער החליפין תעיקב לצורך העסקה

)או חלק  המתייחסיםהכנסה ההוצאה או הנכס, של ה לראשונה
המועד שבו ישות מכירה לראשונה בנכס הלא כספי או  אמהם( הו

תמורה של ל וקבמתבהתחייבות הלא כספית הנובעים מתשלום או 
 מראש.

 
הישות , או תקבולים מראשמראש תשלומים  קיימים מספראם  .;

 תקבע את מועד העסקה לכל תשלום או תקבול של תמורה מראש.
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 נספח א

 מועד תחילה והוראות מעבר
 

של הוועדה  44פרשנות מספר  שלנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד 
 ויש לו את אותה סמכות כמו לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי

של דיווח  של הוועדה לפרשנויות 44פרשנות מספר חלקים אחרים של ל
 .כספי בינלאומי

 
 מועד תחילה

 3המתחילות ביום יות תשנדיווח לתקופות זו פרשנות  תיישםישות  .3א
מותר. אם ישות  יותר יישום מוקדם או לאחריו. :423בינואר 
לתקופה מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי  זו פרשנות מיישמת

 לעובדה זו.
 

 הוראות מעבר

 ו>ות זישות תיישם פרשנ ביישום לראשונה, .4א
 

 מדיניות :למפרע תוך יישום תקן חשבונאות בינלאומי  (א)
 = אווטעויות חשבונאיים באומדנים שינויים, חשבונאית

 
שבתחולת  ותוההכנס ההוצאות, הנכסים לכל ולהבא מכאן (ב)

או  ים הבאיםמועדאחד הב שהוכרו לראשונה הפרשנות
 >יואחרל

 
(i) הדיווח שבה הישות מיישמת לראשונה  תקופת תחילת

 פרשנות= אואת ה
 

(ii) תייווח קודמת המוצגת כמידע השוואתחילת תקופת ד 
 ישותהשבה  דיווחה של תקופת בדוחות הכספיים

 הפרשנות.לראשונה את  מיישמת
 

)ב(, 4מיישמת את סעיף אלראשונה  יישוםבמועד הישות אשר  .5א
שהוכרו  ותהכנסלהוצאות ולתיישם את הפרשנות לנכסים, 

בסעיף הקבועה פת הדיווח תחילת תקועת או לאחר לראשונה ב
הישות הכירה בנכסים לא  יחס אליהםשב, (ii( או בסעיף )i)ב()2א

רה מראש לפני מתמוכספיים או בהתחייבויות לא כספיות הנובעים 
 .אותו מועד

 


