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IFRSמושב 

2008יולי ,  אילת CFOפורום •

 IFRS -מה ל מדנו מיישום ה
? ?? 2008ב 



2

מבולבלים
?

גם 
!!! אנחנו
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IFRSלא רק יתרונות IFRSIFRSלא רק יתרונות לא רק יתרונות 
השינוי המשמעותי בהכרה השינוי המשמעותי בהכרה --ומה עם הקבלניםומה עם הקבלנים••

  לדחיהלדחיה נוגע  נוגע IFRSIFRS  -- ה הלקיבעותלקיבעותבהכנסה בהתאם בהכנסה בהתאם 
בהכרה בהכנסה ממכירת דירות מגורים בהכרה בהכנסה ממכירת דירות מגורים 
בדוחות הכספיים של הקבלנים היזמיםבדוחות הכספיים של הקבלנים היזמים

מתייחסים לדירה כאל 
מוצר

מתייחסים לדירה כאל מתייחסים לדירה כאל 
מוצרמוצר
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מדוע גדל ההון העצמי 
של קרנות ההון סיכון

מדוע גדל ההון העצמי מדוע גדל ההון העצמי 
של קרנות ההון סיכוןשל קרנות ההון סיכון

 מדדו קרנות ההון סיכון  מדדו קרנות ההון סיכון 20072007עד דצמבר עד דצמבר ••
. . בישראל את השקעותיהן על בסיס עלותןבישראל את השקעותיהן על בסיס עלותן

  שוויןשווין יש למדוד אותן על פי  יש למדוד אותן על פי IFRSIFRSבהתאם ל בהתאם ל 
ההוגןההוגן

 גדל ההון העצמי  גדל ההון העצמי IFRSIFRS––בעקבות אימוץ ה בעקבות אימוץ ה ••
 קרנות ההון סיכון הציבוריות  קרנות ההון סיכון הציבוריות 55 של  של המיצרפיהמיצרפי

' '  מ מ519519  --לכלכ₪ ₪ ' '  מ מ375375--מכמכהישראליות הבולטות הישראליות הבולטות 
!! כמעט כמעט4040%%גידול של גידול של , , ₪ ₪ 

THE MARKER-נתונים מתוך מא מר של שלומי שוב ב
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 מאפשר הסתרת IFRS-ה
?קשיי נזילות

 מאפשר הסתרת  מאפשר הסתרת IFRSIFRS--הה
??קשיי נזילותקשיי נזילות

 עלולה  עלולה IFRSIFRS  --הגמישות אותם מאפשרים כללי ההגמישות אותם מאפשרים כללי ה••
לעוות לעיתים את מצבה הפיננסי של החברהלעוות לעיתים את מצבה הפיננסי של החברה

THE MARKER-נתונים מתוך מאמר של שלומי שוב ב
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IFRSלא רק יתרונות IFRSIFRSלא רק יתרונות לא רק יתרונות 
 פסחה על הבנקים  פסחה על הבנקים IFRSIFRS  --מהפיכת המהפיכת ה••

הממשיכים לפעול תחת עירוב של כלליםהממשיכים לפעול תחת עירוב של כללים
הערבוב בין הכללים האמריקאיים הערבוב בין הכללים האמריקאיים ••

לבינלאומיים הוא בעייתי מאחר שמדובר לבינלאומיים הוא בעייתי מאחר שמדובר 
בתפיסות תקינה שונותבתפיסות תקינה שונות
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IFRS-מקל הקסמים של ה IFRSIFRS--מקל הקסמים של המקל הקסמים של ה

רווחים שהוכרו לפי כללי חשבונאות ישראלים רווחים שהוכרו לפי כללי חשבונאות ישראלים ••
כך כך , ,  יחזרו שוב בשנים הבאות  יחזרו שוב בשנים הבאות 20082008עד ינואר עד ינואר 

למשל קבוצת שיכון ובינוי שחלק מפעילותה למשל קבוצת שיכון ובינוי שחלק מפעילותה 
הוא הקמת בניינים למכירה תדווח בעתיד על הוא הקמת בניינים למכירה תדווח בעתיד על 

רווח ממכירת דירות שכבר דווח רווח ממכירת דירות שכבר דווח ₪ ₪  מליון  מליון 136136
(*)(*)עליו בעברעליו בעבר

The marker 26.6.08
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 IFRSמנפגעי ה 
......
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 IFRSמנפגעי ה 
......

 ישראל התגלתה קרדן בדוחות
טעות מהותית בהערכת השווי 

ח להמרה צמוד "ההגון של אג
טעות  שקיזזה , מדד של החברה 

מהרווח שדווח ₪  מליון 50-כ
₪   מליון 54-ולהפחתה של כ

 של חברה זו  מהונה העצמי
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 IFRSמנפגעי ה 
......

 -אחד השינויים המשמעותיים של ה
IFRS  נוג ע להקשחה משמעותית 

של תנאי הכשירות לגידור  חשבונאי

 נאלצה להציג מחדש את  אלעל
 ולרבעון הראשון 2007-דוחותיה ל

 בעקבות אי עמידה בתנ אי 2008של 
הכשירות לגידור  מחירי הדלק
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 IFRSמנפגעי ה 
......
 מינוס להפניקס יצרו ובירם דויטש

? שקלמליארדשל רבע 

 שני תנה להם PUT אופציתזאת בגין 
למכור את יתר ת  מניותיהם 

2010 עד להפניקס
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 .. ....IFRSמנפגעי  ה  
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?  ומה עם מערכת  המס 

רשות המיסים הודיעה כי חברות 
 IFRS -שעברו ליישם את ה

יידרשו להמשיך ולהתבסס על 
כללי החשבונאות בישראליים 

לצורך חישוב הכנסתן החייבת 
2008  -לצרכי מס גם ב
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אצל  הא מריקאי ם  ה כ נ ה  הי א באמת  

ה כ נ ה 
 החל IFRS-מלכת החשבונאות העולמית החליטה לאמץ את ה

ותהי ה כפופ ה  !!! 2011-החלטה סופית תתקבל רק ב , 2014-מ

- אבני דרך4-ל

)פרויקט ההאחדה (IFRS -המשך שיפור של תקני ה•

 IASB–הסדרת מנגנוני בקרה על ה •

 IFRS - לXBRLפיתוח כלי תיוג •

 במוסדות האקדמיים אצל המשתמשים IFRS -הטמעת ה•

בדוחות הכס פיים ואצל אלו שמכינים אותם ומבקרים אותם 
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מה שווים מעריכי 
?????השווי

מה שווים מעריכי מה שווים מעריכי 
??????????השוויהשווי
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 ( אוניל לשקיל נקודות 35השווי ההוגן יגרום לנו להעניק 
, )במיאמיכיום ,  לשעבר לייקרס לס'אנג הלוסכוכב 

מתוך ביטאון  ,  נקודות15כאשר לוח התוצאות מראה על 
 2008ח  מאי "מצב הרו
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IFRSמושב 

2008יולי ,  אילת CFOפורום •

תודה על  ההקשבה


