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דבר יו"ר הוועדה המקצועית

תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות פורסם ביולי
 2009ואינו כולל מועד תחילה .אי קביעת מועד התחילה נובע מכך שהחלת
התקן בכל ישות לאומית תיקבע על ידי המוסד לתקינה של אותה מדינה,
לרבות מועד תחילתו.
תקן חשבונאות מספר  32של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות )להלן
 המוסד לתקינה( איפשר לישויות שאין להן מחויבות ציבורית לערוך אתדוחותיהן הכספיים החל משנת  2011בהתאם לתקן זה .בכוונת המוסד
לתקינה להחיל את הוראות התקן על כל הישויות שאין להן מחויבות
ציבורית ואשר מפרסמות דוחות כספיים המיועדים לכל החל מהדוחות
הכספיים לשנה המתחילה בינואר .2015
ספר זה המהווה תרגום התקן לעברית נועד להקל על המשתמשים
הפוטנציאליים ,על רואי החשבון וסמנכ"לי הכספים וכן על הסטודנטים
בחוגי החשבונאות את הפנמת התקן.

בברכת הצלחה,
דב ספיר ,רו"ח
יו"ר הוועדה המקצועית

ג

דבר נשיא לשכת רואי חשבון בישראל
התקינה החשבונאית הבינלאומית מגיעה גם לעסקים קטנים ובינוניים
אחרי תהליך פישוט מורכב שארך כשש שנים .התקן החדש ייושם החל
משנת  2011באופן וולונטרי ומשנת  2015באופן מחייב עבור עסקים שה-
 IFRSלא היה רלוונטי עבורם עד היום.
 IASBניסחה את התקן באופן שיענה על צרכיהם המיוחדים של עסקים
קטנים ובינוניים .רבים מהכללים החשבונאיים הכלולים בתקני
החשבונאות הבינלאומיים השונים עברו פישוט ,ונושאים שאינם
רלוונטיים ל SMEs -הושמטו .כמו כן ,מספר הגילויים הנדרש צומצם
באורח משמעותי .התקן המתורגם במהדורה זו כולל גם את הבסיס
למסקנות המובאות וגם את הנחיות היישום.
יחד עם זאת ,תרגום התקן הוא רק תחילת הדרך ליישום .יש לזכור שאין
בהכרח אימוץ גורף ואוניברסלי של התקן החדש על ידי כל מדינות
העולם ,וכל מדינה תקבע אילו ישויות ישתמשו בתקן ואילו לא.
ברצוני להודות מקרב לב לרו"ח דב ספיר ,יו"ר הוועדה המקצועית של
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ולצוות העבודה של המוסד
לתקינה אשר חתום על העבודה המקצועית של תרגום ועריכת המהדורה
שלפניכם.
בטוחני שאלפי רואי חשבון ימצאו בספר כלי רב ערך בעבודתם מול
לקוחותיהם ומול הרשויות בשנים הבאות.
בברכה,
רו"ח יגאל גוזמן
נשיא לשכת רואי חשבון בישראל
ד
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קטנות ובינוניות
הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים
.1

הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ) (IASBהוקמה בשנת
 2001כחלק מארגון הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים
).(IASC Foundation

.2

מטרות ארגון הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים והוועדה
לתקני חשבונאות בינלאומיים הם:
)א(

לפתח ,לטובת הציבור ,סט אחד של תקני חשבונאות
גלובליים באיכות גבוהה ,מובנים וניתנים לאכיפה אשר
דורשים מידע באיכות גבוהה ,שקוף ובר-השוואה בדוחות
הכספיים ובדיווח כספי אחר כדי לסייע למשתתפים
בשוקי ההון השונים בעולם ומשתמשים אחרים במידע
לקבל החלטות כלכליות;

)ב (

לקדם את השימוש והיישום הקפדני של תקנים אלה;

)ג(

לצורך השגת המטרות המתייחסות ל) -א( ו )ב( ,לטפל ,כפי
שנדרש ,בצרכים המיוחדים של ישויות קטנות ובינוניות
וכלכלות מתפתחות; וכן

)ד(

להביא להתכנסות בין תקני חשבונאות לאומיים לבין
תקני חשבונאות בינלאומיים ותקני דיווח כספי
בינלאומיים ) (IFRSsכדי להשיג פתרונות באיכות גבוהה.

.3

הפיקוח של ארגון זה נסמך על עשרים ושניים נאמנים .תפקיד
הנאמנים כולל מינוי של חברי הוועדה לתקני חשבונאות
בינלאומיים וחברי מועצות וועדות קשורות ,והשגת מימון
לארגון.

.4

הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים היא הגוף שמתקין תקנים
בארגון הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים .החל מ 1-ביולי
 ,2009הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים מורכבת מחמישה
עשר חברים ,והיא תורכב משישה עשר חברים לא יאוחר מ1 -
ביולי  .2012עד שלושה חברים יכולים להיות במשרה חלקית.
הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים אחראית לאישור תקני
הדיווח הכספי הבינלאומיים )תקני דיווח כספי בינלאומיים,
1

הקדמה
כולל פרשנויות( ומסמכים קשורים ,כגון המסגרת המושגית
להכנת דוחות כספיים ולהצגתם ,טיוטות וניירות לדיון .לפני
שהוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים החלה לפעול ,תקני
חשבונאות בינלאומיים ) (IASופרשנויות קשורות פורסמו על ידי
הוועדה הקודמת לתקני חשבונאות בינלאומיים ),(IASC
שהוקמה ב 29 -ליוני  .1973בהתאם להחלטה של הוועדה לתקני
חשבונאות בינלאומיים ,תקני חשבונאות בינלאומיים ופרשנויות
קשורות ישארו בתוקף ,באותה סמכות כמו תקני דיווח כספי
בינלאומיים שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות
בינלאומיים ) ,(IASBאלא אם הם יתוקנו או יבוטלו על ידי
הוועדה לתקני חשבונאות בילנאומיים.

תקני דיווח כספי בינלאומיים
.5

הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים משיגה את מטרותיה
בעיקר על ידי פיתוח ופרסום של תקני דיווח כספי בינלאומיים
וקידום השימוש בתקנים אלה בדוחות כספיים המיועדים לכל
) (general purpose financial statementsובדיווחים כספיים
אחרים .דיווחים כספיים אחרים מכילים מידע שמסופק מחוץ
לדוחות הכספיים אשר מסייע להסביר מערכת שלמה של דוחות
כספיים או משפר את יכולת המשתמשים לקבל החלטות
כלכליות יעילות .המונח 'דיווח כספי' כולל דוחות כספיים
המיועדים לכל וכן דיווחים כספיים אחרים.

.6

תקני דיווח כספי בינלאומיים מפרטים דרישות הכרה ,מדידה,
הצגה וגילוי המתייחסים לעסקאות ולארועים שהם חשובים
בדוחות כספיים המיועדים לכל .התקנים אף עשויים לפרט
דרישות כאלה לגבי עסקאות וארועים שמתרחשים בעיקר
בענפים ספציפיים .תקני דיווח כספי בינלאומיים מבוססים על
המסגרת המושגית ,אשר מתייחסת לתפיסות העומדות בבסיס
הצגת המידע בדוחות כספיים המיועדים לכל .המטרה של
המסגרת המושגית היא להקל ביצירה עקבית והגיונית של תקני
דיווח כספי בינלאומיים .המסגרת המושגית מספקת גם בסיס
להפעלת שיקול דעת בפתרון בעיות חשבונאיות.

דוחות כספיים המיועדים לכל
.7

2

תקני דיווח כספי בינלאומיים מיועדים לחול על דוחות כספיים
המיועדים לכל ודיווחים כספיים אחרים של כל הישויות למטרות
רווח .דוחות כספיים המיועדים לכל מכוונים לספק את צורכי
המידע המשותפים לקשת רחבה של משתמשים ,לדוגמה ,בעלי
מניות ,נושים ,עובדים והקהל הרחב .המטרה של דוחות כספיים

הקדמה
היא לספק מידע על המצב הכספי ,הביצועים ,ותזרימי
המזומנים של ישות שהוא שימושי למשתמשים אלה בקבלת
החלטות כלכליות.
.8

דוחות כספיים המיועדים לכל הם כאלה שמכוונים לספק את
צורכי המידע המשותפים לקשת רחבה של משתמשים אשר אינם
בעמדה לדרוש דיווחים שתואמים את צורכי המידע היחודיים
שלהם .דוחות כספיים המיועדים לכל מוצגים בנפרד או בתוך
מסמך ציבורי אחר כגון דיווח שנתי או תשקיף.

תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות
.9

הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים גם מפתחת ומפרסמת תקן
נפרד המיועד לחול על דוחות כספיים המיועדים לכל של,
ודיווחים כספיים אחרים של ,ישויות שבמדינות רבות מכונות
במגוון מונחים ,כגון ישויות קטנות ובינוניות ) ,(SMEsישויות
פרטיות ,וישויות שאין להן אחריותיות ציבורית .התקן נקרא

תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות
).(IFRS for SMEs
.10

המונח ישויות קטנות ובינוניות כפי שנעשה בו שימוש על ידי
הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים מוגדר ומוסבר בפרק 1
ישויות קטנות ובינוניות .תחומי שיפוט רבים בעולם פיתחו
הגדרות משלהם לישויות קטנות ובינוניות למגוון רחב של מטרות
כולל קביעת חובות לדיווח כספי .לעיתים קרובות ,ההגדרות
הלאומיות או האיזוריות כוללות קריטריונים כמותיים
המבוססים על הכנסות ,נכסים ,עובדים או פרמטרים אחרים.
לעיתים קרובות ,המונח ישויות קטנות ובינוניות מכוון או כולל
ישויות קטנות מאוד ללא קשר אם הן מפרסמות דוחות כספיים
המיועדים למשתמשים חיצוניים.

.11

ישויות קטנות ובינוניות ,בדרך כלל ,מכינות דוחות כספיים
לשימוש המנהלים-בעלים שלהם בלבד או לצורך רשויות המס או
רשות ממשלתית אחרת בלבד .הדוחות הכספיים מוכנים אך ורק
עבור אותן מטרות ואינם מהווים בהכרח דוחות כספיים
המיועדים לכל.

.12

חוקי המס הם ספציפיים לכל תחום שיפוט ,והמטרה של דוחות
כספיים המיועדים לכל שונה מהמטרה של דיווח ההכנסה
החייבת .לכן ,לא סביר שדוחות כספיים המוכנים בהתאם לתקן
3

הקדמה
הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות יצייתו
באופן מלא לכל המדידות הנדרשות על ידי חוקי המס
ותקנותיהם .תחום שיפוט עשוי לצמצם את 'ההכבדה של דיווח
כפול' לישויות קטנות ובינוניות על ידי בניית דוחות המס
כהתאמות לרווח או הפסד שנקבע בהתאם לתקן הדיווח הכספי
הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות ועל ידי אמצעים אחרים.

התחולה של תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות
קטנות ובינוניות
.13

ההחלטה אם ישויות נדרשות או יכולות להשתמש בתקנים של
הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים נתונה בידי רשויות
חוקיות ,רשויות פיקוח ומוסדות התקינה בכל תחום שיפוט .זה
נכון לגבי תקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים ולגבי תקן
הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות .אולם,
הגדרה ברורה של סוג הישות שעבורה מיועד תקן הדיווח הכספי
הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות  -כמפורט בפרק  - 1היא
חיונית כדי ש )א( הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים תוכל
לקבוע את הטיפול החשבונאי ודרישות הגילוי שמתאימים לסוג
כזה של ישות וכן )ב( שהרשויות החוקיות ורשויות הפיקוח,
מוסדות התקינה ,וכן הישויות המדווחות ומבקרי החשבונות
שלהם יהיו מודעים לתחולה המיועדת ליישום של תקן הדיווח
הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות .הגדרה ברורה היא
חיונית גם כדי שישויות שאינן קטנות או בינוניות ,ולכן אינן
כשירות להשתמש בתקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות
קטנות ובינוניות ,לא יצהירו שהן מצייתות לתקן זה )ראה סעיף
.(1.5

המבנה של תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות
קטנות ובינוניות
.14

תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות מסודר
לפי נושאים ,כאשר כל נושא מוצג בפרק שממוספר בנפרד.
הפניות צולבות לסעיפים מזוהות על ידי מספר הפרק ואחר כך
מספר הסעיף .מספור הסעיפים מוצג בצורה של אא.בב ,כאשר
אא מציין את מספר הפרק ו -בב מציין את מספר הסעיף בתוך
הפרק .בדוגמאות שכוללות סכומים כספיים ,המדידה היא בשקל
חדש )ש"ח(.

.15

כל הסעיפים בתקן הדיווח הכספי הבינלאומי מחייבים במידה
זהה .מספר פרקים כוללים נספחים של הנחיות ביצוע שאינם
מהווים חלק מהתקן ,אלא הנחיות ליישומו.
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הקדמה

שימור תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות
.16

הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים מצפה לערוך סקירה
יסודית של הניסיון של ישויות קטנות ובינוניות ביישום תקן
הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות כאשר
יפורסמו שני דוחות כספיים שנתיים בהם נעשה שימוש בתקן על
ידי מגוון רחב של ישויות .הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים
מצפה להציע תיקונים כדי לטפל בבעיות יישום שיזוהו באותה
סקירה .היא גם תשקול תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים
ותיקונים להם שאומצו מאז שהתקן פורסם.

.17

לאחר סקירת היישום הראשוני ,הוועדה לתקני חשבונאות
בינלאומיים מצפה להציע תיקונים לתקן הדיווח הכספי
הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות על ידי פרסום טיוטת תקן
כוללת ,אחת לשלוש שנים בקירוב .בפיתוח אותן טיוטות תקן,
הוועדה מצפה לשקול תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים
ומתוקנים שאומצו בשלוש השנים שקדמו כמו גם נושאים
ספציפיים שהובאו לתשומת ליבה בנוגע לתיקונים אפשריים
לתקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות.
הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים מתכוונת שהתקופה של
שלוש שנים תהיה תוכנית נסיונית/זמנית ולא מחויבות קבועה.
בעת הצורך ,הוועדה עשויה לזהות נושא כך שיהיה צורך לשקול
תיקון תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות
מוקדם יותר מאשר התקופה הרגילה של שלוש שנים .עד שתקן
הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות יתוקן,
שינויים כלשהם שהוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים עשויה
לבצע או להציע בקשר לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים לא
חלים על תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות.

.18

הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים מצפה שתהיה תקופה של

שנה לפחות בין התיקונים של תקן הדיווח הכספי הבינלאומי
לישויות קטנות ובינוניות לבין מועד התחילה של אותם תיקונים.
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תקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות
תקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות מפורט בפרקים 35-1
ובמילון המונחים .מונחים המוגדרים במילון המונחים מופיעים באותיות
מודגשות בפעם הראשונה בה הם מופיעים בכל פרק .לתקן הדיווח הכספי
הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות נלווים הקדמה ,הנחיות יישום ,טבלת
המרה ,דוחות כספיים להמחשה ,רשימת תיוג לגילוי ולהצגה ,וכן בסיס
למסקנות.

פרק 1

ישויות קטנות ובינוניות
תחולה מיועדת של תקן זה
1.1

תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות מיועד
לשימוש של ישויות קטנות ובינוניות ) .(SMEsפרק זה מתאר את
המאפיינים של ישויות קטנות ובינוניות.

תאור ישויות קטנות ובינוניות
1.2

1.3

6

ישויות קטנות ובינוניות הן ישויות אשר:
)א(

אין להן מחויבות ציבורית ,וכן

)ב(

הן מפרסמות דוחות כספיים המיועדים לכל למשתמשים
חיצוניים .דוגמאות למשתמשים חיצוניים כוללות בעלים
שאינם מעורבים בניהול העסקים ,נושים קיימים
ופוטנציאליים וסוכנויות לדירוג אשראי.

לישות קיימת מחויבות ציבורית אם:
)א(

מכשירי החוב שלה או מכשיריה ההוניים נסחרים בשוק
ציבורי או שהיא בתהליך של הנפקת מכשירים כאלה
בשוק ציבורי )בורסת ניירות ערך מקומית או בורסת
ניירות ערך זרה או שוק מעבר לדלפק ,כולל שווקים
מקומיים ואיזוריים( ,או

)ב (

היא מחזיקה בנכסים בתפקיד נאמן עבור קבוצה רחבה
של חיצוניים כחלק מהעסק העיקרי שלה .החזקה כזו
אופיינית לבנקים ,לאיגודי אשראי ,לחברות ביטוח,
לסוחרים בניירות ערך ,לקרנות נאמנות ולבנקים
להשקעות.

פרק  1ישויות קטנות ובינוניות
1.4

ישויות מסוימות עשויות גם להחזיק בנכסים בתפקיד נאמן עבור
קבוצה רחבה של חיצוניים מכיוון שהם מחזיקים ומנהלים
משאבים פיננסיים שהופקדו אצלם על ידי לקוחות ,צרכנים או
חברים שאינם מעורבים בניהולה של הישות .אולם ,אם החזקת
הנכסים נעשתה מסיבות שהן משניות לעסק העיקרי )לדוגמה ,זה
עשוי להיות המקרה אצל סוכנויות נסיעות או סוכנויות נדל"ן,
בתי ספר ,ארגוני צדקה ,קו-אופרטיבים שדורשים פיקדון חברות
נומינלי ,ומוכרים שמקבלים תשלום לפני משלוח הסחורות או
השירותים כמו חברות לשירותים ציבוריים( ,החזקה זו אינה
הופכת אותם לבעלי מחויבות ציבורית.

1.5

אם ישות בעלת מחויבות ציבורית משתמשת בתקן זה ,דוחותיה
הכספיים לא יתוארו כערוכים בהתאם לתקן הדיווח הכספי
הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות  -גם אם חוק או תקנה
בתחום השיפוט מאפשר או דורש שימוש בתקן זה בישויות
בעלות מחויבות ציבורית.

1.6

חברה בת שהחברה האם שלה משתמשת בתקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים ,או שהיא חלק מקבוצה מאוחדת
שמשתמשת בתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים ,אינה מנועה
מלעשות שימוש בתקן זה בדוחותיה הכספיים ,אם החברה הבת
עצמה אינה בעלת מחויבות ציבורית .אם דוחותיה הכספיים
מתוארים כערוכים בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי לישויות
קטנות ובינוניות ,עליה לציית לכל ההוראות של תקן זה.
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פרק 2

תפיסות ועקרונות גורפים
התחולה של פרק זה
2.1

פרק זה מתאר את מטרת הדוחות הכספיים של ישויות קטנות
ובינוניות ) (SMEsוהתכונות שגורמות למידע בדוחות הכספיים
של ישויות קטנות ובינוניות להיות שימושי .הוא גם מפרט את
התפיסות והעקרונות הבסיסיים שביסוד הדוחות הכספיים של
ישויות קטנות ובינוניות.

מטרת הדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות
2.2

מטרת הדוחות הכספיים של ישות קטנה או בינונית היא לספק
מידע לגבי המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים
של הישות שהוא שימושי לצורך קבלת החלטות כלכליות עבור
תחום רחב של משתמשים שהם לא בעמדה לדרוש דוחות
שהותאמו במיוחד לצורכי המידע שלהם.

2.3

דוחות כספיים גם מראים את תוצאות הניהול של ההנהלה -
מחויבות של ההנהלה בגין המשאבים שהופקדו בידיה.

מאפיינים איכותיים של המידע בדוחות הכספיים
מובנות )(understandability
2.4

המידע המוצג בדוחות הכספיים צריך להיות מוצג באופן שיהיה
ברור למשתמשים בעלי ידע סביר בעסקים ובפעילויות כלכליות
וחשבונאיות ואשר מוכנים לעיין במידע בשקידה סבירה .אולם,
הצורך למובנות לא מתיר השמטת מידע רלוונטי בטענה שהוא
יכול להקשות על משתמשים מסוימים בהבנה.

רלוונטיות
2.5

8

על המידע המוצג בדוחות הכספיים להיות רלוונטי לצורכי קבלת
החלטות של המשתמשים .למידע יש את תכונת הרלוונטיות
כאשר הוא מסוגל להשפיע על החלטותיהם הכלכליות של
משתמשים ,בכך שהוא מסייע להם להעריך את אירועי העבר,
ההווה או העתיד או כאשר המידע מאשר או מתקן את
הערכותיהם הקודמות.

פרק  2תפיסות ועקרונות גורפים

מהותיות
2.6

מידע הוא מהותי  -ולכן הוא רלוונטי  -אם השמטתו או הצגתו
באופן מטעה ,עלולות להשפיע על החלטות כלכליות של
משתמשים שהתקבלו על בסיס הדוחות הכספיים .מהותיות
תלויה בגודל הפריט או הטעות והיא נבחנת בנסיבות הספציפיות
של השמטת המידע או הצגתו באופן מטעה .אולם ,זה לא הולם
לבצע ,או להותיר חריגות לא מהותיות מתקן הדיווח הכספי
הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות על מנת להשיג הצגה
מסוימת של המצב הכספי של הישות ,תוצאות הפעולות ותזרימי
המזומנים.

מהימנות
2.7

על המידע המסופק בדוחות הכספיים להיות מהימן .מידע הוא
מהימן כאשר הוא נטול שגיאות והטיות מהותיות ומייצג נאמנה
את הדבר אותו הוא מתיימר לייצג או שסביר להניח כי הוא
מייצג .דוחות כספיים אינם נטולי הטיות )כלומר ,לא נייטרלים(
אם ,באמצעות ברירה או הצגה של מידע הם כוונו על מנת
להשפיע על קבלת ההחלטות או על שיקול הדעת במטרה להשיג
תוצאה שנקבעה מראש.

מהות קודמת לצורה
2.8

עסקאות ואירועים ומצבים אחרים יטופלו ויוצגו בהתאם
למהותם  ,ולא בהתאם לצורתם המשפטית גרידא .זה מגביר את
המהימנות של הדוחות הכספיים.

זהירות
2.9

אי-הוודאויות שבאופן בלתי נמנע אופפות מספר רב של אירועים
ונסיבות מיודעות באמצעות גילוי על אופיין והיקפן ועל ידי
הקפדה על זהירות בהכנת הדוחות הכספיים .זהירות משמעה
ישום מידה של תשומת לב בהפעלת שיקול הדעת הנדרש בקביעת
האומדנים הדרושים בתנאים של חוסר-וודאות ,כמתבקש
למניעתה של הצגה ביתר של נכסים או הכנסות ) (incomeאו של
הצגה בחסר של התחייבויות או הוצאות .אולם ,יישומה של
גישה זהירה אינו מתיר הצגה בחסר מכוונת של נכסים או
הכנסות ) ,(incomeאו הצגה ביתר מכוונת של התחייבויות או
הוצאות .לסיכום ,זהירות לא מתירה הטיות.
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שלמות
2.10

על מנת שהמידע בדוחות הכספיים יהיה מהימן ,עליו להיות שלם
בגבולות של מהותיות ועלות .השמטה יכולה לגרום לכך שהמידע
יהיה כוזב או מטעה ,ולכן גם לא מהימן ולוקה ברלוונטיות שלו.

יכולת השוואה
2.11

משתמשים חייבים להיות מסוגלים להשוות את דוחותיה
הכספיים של ישות על פני זמן על מנת לזהות מגמות במצבה
הכספי של הישות ובביצועיה .משתמשים חייבים להיות
מסוגלים להשוות בין הדוחות הכספיים של ישויות שונות על
מנת להעריך את מצבן הכספי ,ביצועיהן ותזרימי המזומנים .אי
לכך ,ההשפעות הכספיות של עסקאות דומות ואירועים ותנאים
דומים חייבות להימדד ולהיות מוצגות באופן עקבי על פני זמן
באותה ישות וכן באופן עקבי לישויות שונות .בנוסף ,חובה ליידע
את המשתמשים לגבי המדיניות החשבונאית שיושמה בהכנת
הדוחות הכספיים ,שינויים כלשהם במדיניות האמורה והשפעת
השינויים הללו.

עיתוי נכון
2.12

על מנת שהמידע הכספי יהיה רלוונטי ,עליו להיות בעל יכולת
להשפיע על ההחלטות הכלכליות של המשתמשים .עיתוי נכון
כרוך בהספקת המידע במסגרת זמן ההחלטה .במקרה של דחייה
מופרזת בעיתוי הדיווח ,מידע עלול לאבד מהרלוונטיות שלו.
ההנהלה עשויה להידרש לאזן בין היתרונות היחסיים של עיתוי
דיווח מוקדם ככל הניתן לבין מתן מידע מהימן .בהשגת איזון
בין רלוונטיות לבין מהימנות ,השיקול הקובע הוא כיצד לספק
על הצד הטוב ביותר את צורכי קבלת ההחלטות הכלכליות של
המשתמשים.

איזון בין תועלת לעלות
2.13

התועלת המופקת ממידע צריכה לעלות על עלות מתן המידע.
הערכתן של תועלות ועלויות היא בעיקרה ,תהליך של שיקול
דעת .בנוסף ,נטל העלויות אינו נופל בהכרח על משתמשים אלה
שנהנים מהתועלות ולעיתים קרובות מהתועלות שבמידע נהנים
תחום רחב של משתמשים חיצוניים.

2.14

מידע של דיווח כספי מסייע לספקי ההון לבצע החלטות טובות
יותר ,שתוצאתן בתיפקוד יעיל יותר בשוקי ההון ועלות הון
נמוכה יותר לכלכלה ככלל .ישויות מסוימות גם נהנות מתועלות,
כולל גישה משופרת לשוקי ההון ,השפעה חיובית על יחסי ציבור
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ואולי גם עלויות הון נמוכות יותר .התועלות גם יכולות לכלול
החלטות ניהול טובות יותר מכיוון שהמידע הכספי שמשמש
באופן פנימי מבוסס ,לעיתים קרובות ,לפחות באופן חלקי על
מידע שהוכן למטרות דוחות כספיים המיועדים לכל.

מצב כספי
2.15

2.16

המצב הכספי של ישות הוא היחס שבין נכסיה ,התחייבויותיה
וההון שלה במועד מסוים כפי שמוצג בדוח על המצב הכספי.
פריטים אלה מוגדרים כלהלן:
)א(

נכס הוא משאב הנשלט על ידי הישות כתוצאה מאירועי
עבר אשר ממנו חוזה ) (expectedהישות להפיק הטבות
כלכליות עתידיות.

)ב (

התחייבות היא מחויבות בהווה של הישות הנובעת
מאירועי עבר ,אשר סילוקה חזוי לגרום לתזרים שלילי של
משאבים המגלמים הטבות כלכליות מהישות.

)ג(

הון הוא זכות השייר בנכסי הישות לאחר ניכוי כל
התחייבויותיה.

ייתכן שפריטים מסוימים ,אשר מקיימים את ההגדרות של נכס
או התחייבות ,לא יוכרו כנכסים או כהתחייבויות בדוח על המצב
הכספי מכיוון שהם לא מקיימים את קריטריוני ההכרה
בסעיפים  .2.32 - 2.27בייחוד ,נדרשת מידה מספקת של וודאות
שהטבות כלכליות אכן יזרמו בעתיד כמצופה אל או מהישות על
מנת לקיים את קריטריון ההסתברות לפני שנכס או התחייבות
מוכרים.

נכסים
2.17

ההטבה הכלכלית העתידית של נכס היא הפוטנציאל לתרום,
במישרין או בעקיפין ,לזרימת מזומנים ושווי מזומנים אל
הישות .תזרימי מזומנים אלה יכולים לנבוע מהשימוש בנכס או
ממימושו.

2.18

נכסים רבים ,כגון רכוש קבוע ,הם בעלי צורה מוחשית .אולם,
צורה מוחשית אינה הכרחית לקיומו של נכס .חלק מהנכסים הם
בלתי מוחשיים.
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2.19

בקביעת קיומו של נכס ,זכות הבעלות אינה הכרחית .כך לדוגמה,
נכסי נדל"ן המוחזקים בחכירה מהווים נכס אם הישות שולטת
בהטבות החזויות לנבוע מהם.

התחייבויות
2.20

2.21

מאפיין חיוני של התחייבות הוא קיומה של מחויבות בהווה מצד
הישות לפעול או לבצע באופן מסוים .מחויבות יכולה להיות
מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת .מחויבות משפטית
ניתנת לאכיפה משפטית כתוצאה מחוזה מחייב או הוראות חוק.
מחויבות משתמעת היא מחויבות הנובעת מפעולות הישות
כאשר:
)א(

באמצעות דפוס התנהגות המבוסס על ניסיון העבר,
מדיניות שפורסמה או הודעה עדכנית אחרת ספציפית
במידה מספקת ,הישות גרמה לצדדים אחרים להבין
שהיא תקבל על עצמה אחריות מסוימת; וכן

)ב(

כתוצאה מכך ,הישות יצרה בקרב אותם צדדים אחרים
ציפייה תקפה ) (valid expectationשהיא תמלא אחריות
זו.

סילוקה של מחויבות בהווה כרוך ,בדרך כלל בתשלום במזומן,
העברתם של נכסים אחרים ,הספקת שירותים ,החלפת מחויבות
זו באחרת או המרת המחויבות להון .מחויבות ניתנת לביטול גם
בדרכים אחרות ,למשל כאשר נותן אשראי מוותר על זכויותיו או
שהן הופקעו ממנו.

הון
2.22

הון הוא השארית של נכסים שהוכרו בניכוי התחייבויות שהוכרו.
ניתן לחלקו לסיווגי משנה בדוח על המצב הכספי .לדוגמה,
בישות המאוגדת כחברה ,סיווגי המשנה יכולים לכלול מימון
שניתן על ידי בעלי מניות ,עודפים ,ורווחים או הפסדים שהוכרו
ישירות בהון.

ביצועים
2.23
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ביצועים או כבסיס למדדים אחרים ,כגון תשואה על השקעה או
רווח למניה .הכנסות והוצאות מוגדרות כלהלן:

2.24

)א(

הכנסות הן גידול בהטבות כלכליות במהלך תקופת הדיווח
בדרך של תזרים חיובי או גידול בנכסים ,או קיטון
בהתחייבויות ,המסתכמים בגידול בהון ,למעט גידול בהון
הנובע מהשקעות בעלים.

)ב(

הוצאות הן קיטון בהטבות כלכליות במהלך תקופת
הדיווח בדרך של תזרים שלילי או קיטון בנכסים או
התהוותן של התחייבויות ,המסתכמים בקיטון בהון,
למעט קיטון בהון הנובע מחלוקה לבעלים.

ההכרה בהכנסות ובהוצאות נובעת במישרין מההכרה והמדידה
של נכסים והתחייבויות .קריטריונים להכרה בהכנסות
ובהוצאות נדונים בסעיפים .2.32 - 2.27

הכנסה
2.25

ההגדרה של הכנסה כוללת הן הכנסות והן רווחים.
)א(

הכנסות הן הכנסה הנובעת ממהלך הפעילויות הרגילות
של הישות וההתייחסות אליה היא בשמות שונים לרבות
מכירות ,עמלות ,ריבית ,דיבידנדים ,תמלוגים ודמי
שכירות.

)ב(

רווחים הם פריטים אחרים ,אשר מקיימים את הגדרת
הכנסה אבל הם לא הכנסות .כאשר רווחים מוכרים בדוח
על הרווח הכולל ,הם בדרך כלל מוצגים בנפרד מכיוון
שהידיעה עליהם היא שימושית לקבלת החלטות כלכליות.

הוצאות
2.26

הגדרת הוצאות כוללת הן הפסדים והן אותן הוצאות הנובעות
ממהלך הפעילויות הרגילות של הישות.
)א(

הוצאות הנובעות ממהלך הפעילויות הרגילות של הישות
כוללות ,לדוגמה ,את עלות המכירות ,שכר ופחת .הוצאות,
בדרך כלל ,מופיעות כתזרים שלילי או כהפחתה של נכסים
כגון מזומנים ושווי מזומנים ,מלאי ,רכוש קבוע.
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)ב(

הפסדים הם פריטים אחרים המקיימים את הגדרת
הוצאות ועשויים לנבוע ממהלך הפעילויות הרגילות של
הישות .כאשר הפסדים מוכרים בדוח על הרווח הכולל,
הם בדרך כלל מוצגים בנפרד מכיוון שהידיעה עליהם היא
שימושית לקבלת החלטות כלכליות.

הכרה בנכסים ,התחייבויות ,הכנסות והוצאות
2.27

2.28

הכרה היא תהליך של שילובו בדוחות הכספיים של פריט,
שמקיים את ההגדרה של נכס ,התחייבות ,הכנסה או הוצאה
ומקיים את הקריטריונים הבאים:
)א(

צפוי ) (probableשהטבה כלכלית עתידית כלשהי המיוחסת
לפריט אכן תזרום אל הישות או מהישות החוצה; וכן

)ב(

עלותו של הפריט או ערכו ניתנים למדידה באופן מהימן.

היעדר הכרה בפריט שמקיים קריטריונים אלה אינו ניתן לתיקון
על ידי מתן גילוי לגבי המדיניות החשבונאית שיושמה או על ידי
ביאורים או הבהרות אחרות.

ההסתברות של הטבה כלכלית עתידית
2.29

מושג ההסתברות משמש בקריטריון להכרה הראשון בהתייחס
לרמת אי הוודאות שהטבות כלכליות עתידיות ,המיוחסות
לפריט ,יזרמו אל הישות או ממנה .הערכות לגבי רמת אי-
הוודאות ,הקשורה לזרימת ההטבות הכלכליות העתידיות
מבוצעות על בסיס הראיות שקשורות לתנאים בסוף תקופת
הדיווח אשר זמינות בעת הכנת הדוחות הכספיים .הערכות אלה
מבוצעות בנפרד לכל הפריטים שהם משמעותיים בנפרד,
ומבוצעות בקבוצה עבור אוכלוסייה גדולה של פריטים שאינם
משמעותיים בנפרד.

מהימנות המדידה
2.30
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2.31

יתכן שפריט מסוים ,אשר בנקודת זמן מסוימת לא מקיים את
תנאי ההכרה ,יהיה כשיר להכרה בתקופה מאוחרת יותר
כתוצאה מנסיבות או אירועים שאירעו לאחר מכן.

2.32

יתכן ויהיה צורך לכלול גילוי במסגרת הביאורים ,הבהרות
אחרות ופירוטים נלווים לגבי פריט ,אשר אינו מקיים את תנאי
ההכרה .יהיה זה נאות לכלול גילוי כזה כאשר מידע על הפריט
רלוונטי לצורך הערכת המצב הכספי ,הביצועים והשינויים במצב
הכספי של ישות על ידי משתמשי הדוחות הכספיים.

מדידה של נכסים ,התחייבויות ,הכנסות והוצאות
2.33

מדידה היא תהליך של קביעת הסכומים הכספיים בהם הישות
מודדת נכסים ,התחייבויות ,הכנסות והוצאות בדוחותיה
הכספיים .תהליך זה כרוך בבחירה של בסיס המדידה .תקן זה,
מפרט באיזה בסיס מדידה ישות תשתמש עבור סוגים רבים של
נכסים ,התחייבויות ,הכנסות והוצאות.

2.34

שני בסיסי מדידה נפוצים הם עלות היסטורית ושווי הוגן:
)א(

עבור נכסים ,עלות היסטורית היא הסכום של המזומנים
או שווי המזומנים ששולמו או השווי ההוגן של התמורה
שניתנה לרכישת הנכס במועד רכישתו .עבור התחייבויות,
עלות היסטורית היא סכום התמורה של מזומנים או שווי
המזומנים שהתקבלו או השווי ההוגן של נכסים שאינם
במזומן שהתקבלו בתמורה למחויבות במועד התהוות
המחויבות ,או בנסיבות מסוימות )לדוגמה ,מסים על
ההכנסה( הסכומים של המזומנים או שווי המזומנים
החזויים להיות משולמים על מנת לסלק את ההתחייבות
במהלך העסקים הרגיל .עלות היסטורית מופחתת היא
העלות ההיסטורית של הנכס או ההתחייבות בניכוי או
בתוספת החלק של עלותו ההיסטורית שהוכר קודם לכן
כהוצאה או כהכנסה.

)ב(

שווי הוגן הוא הסכום שבו ניתן היה להחליף נכס או לסלק
התחייבות ,בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון ,הפועלים
בצורה מושכלת בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים
בין הצדדים.
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עקרונות הכרה ומדידה גורפים
2.35

הדרישות להכרה בנכסים ,בהתחייבויות ,בהכנסות ובהוצאות
ולמדידתם בתקן זה מבוססות על העקרונות הגורפים שנגזרו
מה -מסגרת מושגית להכנת דוחות ולהצגתם של הוועדה לתקני
חשבונאות בינלאומיים ) (IASBומתקני דיווח כספי בינלאומיים
מלאים .בהעדר דרישה בתקן זה שחלה ספציפית על עסקה או
ארוע או מצב אחרים ,סעיף  10.4מספק הנחיות לביצוע שיקול
הדעת וסעיף  10.5קובע מידרג עבור ישות לצורך ההחלטה על
המדיניות החשבונאית הנאותה בנסיבות .השלב השני של מידרג
זה דורש מישות לבחון את ההגדרות ,הקריטריונים להכרה
ותפיסות המדידה עבור נכסים ,התחייבויות ,הכנסות והוצאות,
והעקרונות הגורפים המפורטים בפרק זה.

בסיס צבירה
2.36

ישות תכין את דוחותיה הכספיים ,למעט מידע על תזרים
מזומנים ,תוך שימוש בחשבונאות לפי בסיס צבירה .לפי בסיס
צבירה ,פריטים מוכרים כנכסים ,כהתחייבויות ,כהון ,כהכנסות
או כהוצאות כאשר הם מקיימים את ההגדרות והקריטריונים
להכרה של פריטים אלה.

הכרה בדוחות הכספיים
נכסים
2.37

ישות תכיר בנכס בדוחות על המצב הכספי כאשר צפוי שההטבות
הכלכליות העתידיות יזרמו אל הישות ועלותו או ערכו ניתנים
למדידה באופן מהימן .נכס לא מוכר בדוח על המצב הכספי
כאשר מתהווה לישות יציאה ,אשר נראה כי לא צפוי שיזרמו
בגינה הטבות כלכליות לישות מעבר לתקופת הדיווח השוטפת.
במקום זאת ,עסקה כזו מתבטאת בהכרה בהוצאה בדוח על
הרווח הכולל )או בדוח רווח והפסד ,אם מוצג(.

2.38

ישות לא תכיר בנכס תלוי כנכס .אולם ,כאשר זרימת ההטבות
הכלכליות העתידיות לישות היא וודאית למעשה ,אזי הנכס
המתייחס אינו נכס תלוי וההכרה בו היא נאותה.

התחייבויות
2.39
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2.40

)א(

לישות יש מחויבות בסוף תקופת הדיווח כתוצאה מאירוע
מהעבר,

)ב(

צפוי שהישות תידרש להעביר משאבים המגלמים הטבות
כלכליות לצורך סילוקה ,וכן

)ג(

סכום הסילוק ניתן למדידה באופן מהימן.

התחייבות תלויה היא מחויבות אפשרית ,אך לא וודאית ,או
מחויבות בהווה ,שאינה מוכרת היות שהיא לא מקיימת את אחד
התנאים בסעיפים )ב( ו) -ג( בסעיף  2.39או את שניהם .ישות לא
תכיר בהתחייבות תלויה כהתחייבות ,למעט התחייבויות תלויות
של הנרכש בצירוף עסקים )ראה פרק  19צירופי עסקים
ומוניטין(.

הכנסות
2.41

ההכרה בהכנסות נובעת במישרין מההכרה בנכסים
ובהתחייבויות וממדידתם .ישות תכיר בהכנסות בדוח של הרווח
הכולל )או בדוח רווח והפסד ,אם מוצג( כאשר חל גידול בהטבות
הכלכליות הקשור לגידול בנכס או לקיטון בהתחייבות ,ואשר
ניתן למדידה באופן מהימן.

הוצאות
2.42

ההכרה בהוצאה נובעת במישרין מההכרה בנכסים
ובהתחייבויות וממדידתם .ישות תכיר בהוצאות בדוח על הרווח
הכולל )או בדוח רווח והפסד ,אם מוצג( כאשר חל קיטון
בהטבות הכלכליות העתידיות ,הקשור לקיטון בנכס או לגידול
בהתחייבות ,ואשר ניתן למדידה באופן מהימן.

סך הכל רווח כולל ורווח או הפסד
2.43

סך הכל רווח כולל הוא הפרש חשבוני בין הכנסות לבין הוצאות.
הוא לא מרכיב נפרד של הדוחות הכספיים ,ולא קיים צורך
בעקרון הכרה נפרד עבורו.

2.44

רווח או הפסד הוא הפרש חשבוני בין הכנסות לבין הוצאות,
מלבד פריטים של הכנסות והוצאות שתקן זה מסווג כפריטים
של רווח כולל אחר .הוא לא מרכיב נפרד של הדוחות הכספיים,
ולא קיים צורך בעקרון הכרה נפרד עבורו.
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2.45

תקן זה אינו מתיר הכרה בפריטים בדוח על המצב הכספי שאינם
מקיימים את ההגדרה של נכסים או של התחייבויות ,ללא קשר
אם הם נבעו מיישום התפיסה המכונה לעיתים קרובות כ"עקרון
ההקבלה" למדידת רווח או הפסד.

מדידה בעת הכרה לראשונה
2.46

בעת הכרה לראשונה ,ישות תמדוד נכסים והתחייבויות בעלות
היסטורית אלא אם תקן זה דורש מדידה לראשונה על בסיס
אחר כמו שווי הוגן.

מדידה עוקבת
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות
2.47

ישות תמדוד נכסים פיננסיים בסיסיים והתחייבויות פיננסיות
בסיסיות ,כפי שהוגדרו בפרק  11מכשירים פיננסיים בסיסיים,
בעלות מופחתת בניכוי ירידת ערך ,למעט השקעות במניות
בכורה שאינן ניתנות להמרה ושאינן בנות מכר ומניות רגילות
שאינן בנות מכר ,אשר נסחרות בציבור או אלה ששווים ההוגן
יכול להימדד אחרת באופן מהימן ,אשר נמדדים בשווי הוגן
והשינויים בשווי ההוגן מוכרים ברווח או הפסד.

2.48

ישות מודדת באופן רגיל את כל הנכסים הפיננסיים
וההתחייבויות הפיננסיות האחרים בשווי הוגן ,והשינויים בשווי
הוגן מוכרים ברווח או הפסד ,אלא אם תקן זה דורש או מתיר
מדידה על בסיס אחר כמו עלות או עלות מופחתת.

נכסים לא פיננסיים
2.49
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מרבית הנכסים הלא פיננסיים שהישות מכירה לראשונה בעלות
היסטורית נמדדים בתקופות עוקבות לפי בסיסי מדידה אחרים.
לדוגמה:
)א(

ישות מודדת רכוש קבוע לפי הנמוך מבין עלות מופחתת
לבין סכום בר-השבה.

)ב(

ישות מודדת מלאי לפי הנמוך מבין עלות לבין מחיר
מכירה בניכוי עלויות להשלמה ולמכירה.

)ג(

ישות מכירה בהפסד מירידת ערך המתייחס לנכסים לא
פיננסיים שנמצאים בשימוש או שמוחזקים למכירה.
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מדידה של נכסים בסכומים נמוכים יותר כאלה נועדה להבטיח
שנכס אינו נמדד בסכום גבוה יותר מהסכום שהישות מצפה
להשיב מהמכירה או מהשימוש בנכס זה.
2.50

לגבי סוגי הנכסים הלא פיננסיים הבאים ,תקן זה מתיר או דורש
מדידה בשווי הוגן:
)א(

השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות שהישות
מודדת בשווי הוגן )ראה סעיפים  14.10ו15.15 -
בהתאמה(.

)ב(

נדל"ן להשקעה שהישות מודדת בשווי הוגן )ראה סעיף
.(16.7

)ג(

נכסים חקלאיים )נכסים ביולוגים ותוצרת חקלאית
בנקודת האסיף( שהישות מודדת בשווי הוגן בניכוי אומדן
עלויות למכירה )ראה סעיפים .(34.2

התחייבויות מלבד התחייבויות פיננסיות
2.51

מרבית ההתחייבויות מלבד התחייבויות פיננסיות ,נמדדות
באומדן הטוב ביותר של הסכום שיידרש לסלק את המחויבות
במועד הדיווח.

קיזוז
2.52

ישות לא תקזז נכסים והתחייבויות ,או הכנסות והוצאות ,אלא
אם תקן זה דורש או מתיר זאת.
)א(

מדידת נכסים בניכוי הפרשות לירידת ערך  -לדוגמה,
הפרשות בגין מלאי שהתיישן והפרשות בגין חובות
לקוחות שאינם ניתנים לגבייה אינה מהווה קיזוז.

)ב(

אם הפעילויות השוטפות הרגילות של ישות אינן כוללות
קנייה ומכירה של נכסים לא שוטפים ,כולל השקעות
ונכסים תפעוליים ,אזי הישות מדווחת על רווחים או
הפסדים ממימוש של נכסים כאלה על ידי ניכוי הערך
בספרים של הנכס והוצאות המכירה המתייחסות
מהתמורה ממימוש.
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פרק 3

הצגת דוחות כספיים
תחולה של פרק זה
3.1

פרק זה מסביר מהי הצגה נאותה של דוחות הכספיים ,מה נדרש
לצורך ציות לתקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות ,ומה היא מערכת שלמה של דוחות כספיים.

הצגה נאותה
3.2

דוחות כספיים יציגו באופן נאות את המצב הכספי ,תוצאות
הפעולות ותזרימי המזומנים של ישות .הצגה נאותה דורשת מצג
נאמן של ההשפעות של עסקאות ,ושל אירועים ומצבים אחרים
בהתאם להגדרות של נכסים ,התחייבויות ,הכנסות והוצאות,
ולקריטריונים להכרה בהם ,המפורטים בפרק  2תפיסות
ועקרונות גורפים.
)א(

ההנחה היא ,שיישום של תקן דיווח כספי בינלאומי
לישויות קטנות ובינוניות ,יחד עם גילוי נוסף כאשר נדרש,
תוצאתם היא דוחות כספיים שמשיגים הצגה נאותה של
המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של
ישויות קטנות ובינוניות.

)ב (

כפי שהוסבר בסעיף  ,1.5היישום של תקן זה על ידי ישות
עם מחויבות ציבורית אינו מהווה הצגה נאותה בהתאם
לתקן זה.

הגילויים הנוספים אליהם מתייחס סעיף )א( נדרשים כאשר ציות
לדרישות ספציפיות בתקן זה אינו מספיק כדי לאפשר
למשתמשים להבין את ההשפעה של עסקאות מסוימות,
אירועים או מצבים אחרים על מצבה הכספי של הישות ועל
תוצאות פעולותיה.

ציות לתקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות
3.3

ישות שהדוחות הכספיים שלה מצייתים לתקן הדיווח הכספי
הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות תכלול הצהרה מפורשת

ובלתי מסויגת על ציות זה בביאורים .ישות לא תתאר דוחות
כספיים כדוחות כספיים שמצייתים לתקן הדיווח הכספי
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הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות ,אלא אם הם מצייתים לכל
הדרישות של תקן זה.
3.4

בנסיבות הנדירות ביותר שבהן ההנהלה מגיעה למסקנה שהציות
לדרישה של תקן זה יהיה כה מטעה כך שהוא יסתור את מטרת
הדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות המפורטת בפרק
 ,2הישות תסטה מהדרישה הזו באופן המפורט בסעיף  ,3.5אלא
אם המסגרת הפיקוחית אוסרת סטייה כזו.

3.5

כאשר ישות סוטה מדרישה של תקן זה בהתאם לסעיף  ,3.4עליה
לתת גילוי כלהלן:
)א(

לכך שההנהלה הגיעה למסקנה שהדוחות הכספיים
מציגים באופן נאות את המצב הכספי ,את תוצאות
הפעולות ואת תזרימי המזומנים של הישות.

)ב (

לכך שהיא צייתה לתקן הדיווח הכספי הבינלאומי
לישויות קטנות ובינוניות ,למעט העובדה שהיא סטתה

)ג(

למהות של הסטייה ,כולל הטיפול שנדרש על ידי תקן
הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות,
לסיבה שבגינה טיפול זה יהיה כה מטעה בנסיבות כך
שהוא יסתור את מטרת הדוחות הכספיים המפורטת
בפרק  2ולטיפול שאומץ.

מדרישה מסוימת כדי להשיג הצגה נאותה.

3.6

כאשר ישות סטתה מדרישה של תקן זה בתקופה קודמת,
וסטייה זו משפיעה על סכומים שהוכרו בדוחות הכספיים
לתקופה השוטפת ,עליה לתת את הגילויים המפורטים בסעיף
)3.5ג(.

3.7

בנסיבות הנדירות ביותר שבהן ההנהלה מגיעה למסקנה שציות
לדרישה של תקן זה יהיה כה מטעה כך שהוא יסתור את מטרת
הדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות המפורטת בפרק
 ,2אבל המסגרת הפיקוחית הרלוונטית אוסרת על סטייה
מהדרישה ,על הישות להקטין ,במידה המירבית האפשרית ,את
ההיבטים הנתפסים כמטעים ) (perceivedמציות לדרישה,
באמצעות גילוי:
)א(

למהות הדרישה בתקן זה ,ולסיבה שבגינה ההנהלה הגיעה
למסקנה שציות לדרישה הזו יהיה כה מטעה בנסיבות כך
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שהוא יסתור את מטרת הדוחות הכספיים המפורטת
בפרק .2
)ב(

לתיאומים לכל פריט בדוחות הכספיים ,לכל תקופה
שמוצגת ,אשר ההנהלה הגיעה למסקנה שהיה נדרש
לבצעם כדי להשיג הצגה נאותה.

עסק חי
3.8

ההנהלה של הישות שמשתמשת בתקן זה נדרשת להעריך את
יכולת הישות להמשיך לפעול כעסק חי כאשר היא מכינה דוחות
כספיים .ישות היא עסק חי אלא אם ההנהלה מתכוונת לפרק את
הישות או להפסיק את פעילותה המסחרית ,או שאין לה חלופה
מציאותית אחרת מלבד זאת .בעת ההערכה אם הנחת העסק
החי היא נאותה ,ההנהלה מביאה בחשבון את כל המידע הזמין
לגבי העתיד ,שהוא לפחות ל 12-חודש מסוף תקופת הדיווח ,אך
לא מוגבל לתקופה זו.

3.9

כאשר ההנהלה ,בעת ביצוע ההערכה ,מודעת לכך שקיימות אי
ודאויות מהותיות שקשורות לאירועים או למצבים שעשויים
להטיל ספק משמעותי על יכולת הישות להמשיך לפעול כעסק
חי ,על הישות לתת גילוי לאי ודאויות אלה .כאשר ישות לא
מכינה דוחות כספיים על בסיס עסק חי ,עליה לתת גילוי לעובדה
זו ,וגם לבסיס שלפיו היא הכינה את הדוחות הכספיים ולסיבה
שבגינה הישות לא נחשבת עסק חי.

תדירות הדיווח
3.10
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ישות תציג מערכת שלמה של דוחות כספיים )כולל מידע
השוואתי  -ראה סעיף  (3.14לפחות אחת לשנה .כאשר סוף
תקופת הדיווח של ישות משתנה והדוחות כספיים השנתיים
מוצגים לתקופה ארוכה יותר או קצרה יותר משנה אחת ,ישות
תיתן גילוי לפרטים הבאים:
)א(

עובדה זו.

)ב(

הסיבה לשימוש בתקופה ארוכה יותר או קצרה יותר.

)ג(

העובדה שסכומי ההשוואה המוצגים בדוחות הכספיים
)כולל הביאורים הקשורים( אינם ניתנים להשוואה באופן
מלא.
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עקביות ההצגה
3.11

3.12

3.13

ישות תשמור על ההצגה והסיווג של פריטים בדוחות הכספיים
מתקופה אחת לתקופה הבאה ,אלא אם:
)א(

בעקבות שינוי משמעותי במהות של הפעילויות של הישות
או בעקבות סקירה של הדוחות הכספיים שלה ,ברור
שהצגה או סיווג אחרים יהיו נאותים יותר בהתאם
לקריטריונים לבחירה וליישום של מדיניות חשבונאית
בפרק  10מדיניות חשבונאית ,אומדנים חשבונאיים
וטעויות ,או

)ב(

תקן זה דורש שינוי בהצגה.

כאשר ההצגה או הסיווג של פריטים בדוחות הכספיים משתנים,
ישות תסווג מחדש סכומים השוואתיים ,אלא אם הסיווג מחדש
אינו מעשי .כאשר סכומים השוואתיים מסווגים מחדש ,ישות
תיתן גילוי לפרטים הבאים:
)א(

המהות של הסיווג מחדש.

)ב(

הסכום של כל פריט או של כל קבוצה של פריטים שסווגו
מחדש.

)ג(

הסיבה לסיווג מחדש.

כאשר אין זה מעשי לסווג מחדש סכומים השוואתיים ,ישות
תיתן גילוי מדוע הסיווג מחדש אינו מעשי.

מידע השוואתי
3.14

ישות תציג מידע השוואתי המתייחס לתקופה קודמת לגבי כל
הסכומים שמדווחים בדוחות הכספיים לתקופה השוטפת ,למעט
כאשר תקן זה מתיר או דורש אחרת .ישות תכלול מידע
השוואתי לגבי מידע מילולי ותיאורי כאשר הוא רלוונטי להבנה
של הדוחות הכספיים לתקופה השוטפת.
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מהותיות והקבצה
3.15

ישות תציג בנפרד כל קבוצה מהותית של פריטים דומים .ישות
תציג בנפרד פריטים שהמהות או מאפיין הפעילות שלהם אינם
דומים ,אלא אם הם לא מהותיים.

3.16

השמטות או מצגים מטעים של פריטים הם מהותיים אם הם
יכולים ,יחד או כל אחד בנפרד ,להשפיע על החלטות כלכליות
שמשתמשים מקבלים על בסיס הדוחות הכספיים .מהותיות
תלויה בגודל ובמהות של ההשמטה או המצג המטעה בהתחשב
במכלול הנסיבות .גודלו או מהותו של הפריט ,או שילוב שלהם,
עשויים להיות הגורם המכריע.

מערכת שלמה של דוחות כספיים
3.17
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מערכת שלמה של דוחות כספיים של ישות כוללת את כל
הבאים:
)א(

דוח על המצב הכספי למועד הדיווח.

)ב (

אחד מהבאים:
)(i

דוח יחיד על הרווח הכולל לתקופת הדיווח שמציג
את כל פריטי ההכנסה וההוצאה שהוכרו במהלך
התקופה ,כולל פריטים שהוכרו בקביעת רווח או
הפסד )אשר מהווה סיכום משנה בדוח על הרווח
הכולל( ופריטים של רווח כולל אחר ,או

)(ii

דוח רווח והפסד נפרד ודוח נפרד על הרווח הכולל.
אם ישות בוחרת להציג הן דוח רווח והפסד והן דוח
על הרווח הכולל ,הדוח על הרווח הכולל מתחיל
ברווח או הפסד ואחר כך מציג את הפריטים של
רווח כולל אחר.

)ג(

דוח על השינויים בהון לתקופת הדיווח.

)ד(

דוח על תזרימי מזומנים לתקופת הדיווח.

)ה(

ביאורים ,הכוללים את תמצית המדיניות החשבונאית
המשמעותית וביאורי הסבר אחרים.
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3.18

אם השינויים היחידים בהון במהלך התקופות שלגביהם מוצגים
הדוחות הכספיים נבעו מרווח או הפסד ,תשלום של דיבידנדים,
תיקון טעויות בתקופות קודמות ושינויים במדיניות
החשבונאית ,הישות רשאית להציג דוח רווח והפסד ועודפים
יחיד במקום דוח על הרווח הכולל ודוח על השינויים בהון )ראה
סעיף .(6.4

3.19

אם לישות אין פריטים של רווח כולל אחר בכל אחת מהתקופות
שלגביהם מוצגים הדוחות הכספיים ,הישות יכולה להציג רק
דוח רווח והפסד ,או שהיא יכולה להציג דוח על הרווח הכולל
שהשורה התחתונה בו היא רווח או הפסד.

3.20

מכיוון שסעיף  3.14דורש סכומים השוואתיים בהתייחס לכל
הסכומים שהוצגו בדוחות הכספיים בתקופה הקודמת,
משמעותה של מערכת שלמה של דוחות כספיים היא שישות
תציג לפחות ,שני דוחות מכל אחד מהדוחות הכספיים וביאורים
קשורים שנדרשו.

3.21

במערכת שלמה של דוחות כספיים ,ישות תציג כל דוח כספי
באותה רמת הבלטה.

3.22

ישות רשאית להשתמש בכותרות לדוחות הכספיים ,השונות
מהכותרות שבהן נעשה שימוש בתקן זה כל עוד הן אינן מטעות.

זיהוי של הדוחות הכספיים
3.23

ישות תזהה בבירור כל אחד מהדוחות הכספיים והביאורים
ותבדיל ביניהם לבין מידע אחר באותו מסמך .בנוסף ,ישות תציג
בצורה בולטת את המידע שמפורט להלן ,ותחזור עליו כאשר
הדבר נדרש כדי שהמידע שמוצג יהיה ניתן להבנה:
)א(

שם הישות המדווחת וכל שינוי בשמה מסוף תקופת
הדיווח הקודמת.

)ב (

אם הדוחות הכספיים הם של ישות בודדת או של קבוצה
של ישויות.

)ג(

תאריך סוף תקופת הדיווח והתקופה שמכוסה על ידי
הדוחות הכספיים.
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3.24

)ד(

מטבע ההצגה ,כפי שהוגדר בפרק מספר  30תרגום מטבע
חוץ.

)ה(

מידת העיגול ) ,(roundingאם קיימת ,שבה נעשה שימוש
לצורך ההצגה של סכומים בדוחות הכספיים.

ישות תיתן גילוי בביאורים לפרטים הבאים:
)א(

מקום התושבות ) (domicileוההתאגדות החוקית של
הישות ,מדינת ההתאגדות שלה והכתובת של המשרד
הרשום שלה )או מקום העסקים העיקרי שלה ,אם שונה
מהמשרד הרשום(.

)ב (

תיאור מהות פעולות ) (operationsהישות והפעילויות
) (activitesהעיקריות שלה.

הצגה של מידע שאינו נדרש על ידי תקן זה
תקן זה אינו דן בהצגה של מידע מגזרי ,רווח למניה ,או דוחות כספיים
לתקופות ביניים של ישויות קטנות ובינוניות .ישות שתיתן גילויים כאלה
תתאר את הבסיס להכנת המידע ולהצגתו.
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פרק 4

דוח על המצב הכספי
תחולה של פרק זה
4.1

פרק זה מפרט את המידע שיש להציגו בדוח על המצב הכספי ואת
אופן הצגתו .הדוח על המצב הכספי )לעיתים נקרא מאזן( מציג
את נכסי הישות ,התחייבויות וההון לתאריך מוגדר  -סוף תקופת
הדיווח.

מידע שיוצג בדוח על המצב הכספי
4.2

הדוח על המצב הכספי יכלול ,לכל הפחות ,סעיפים שמציגים את
הסכומים הבאים:
)א(

מזומנים ושווי מזומנים.

)ב (

לקוחות וחייבים אחרים.

)ג(

נכסים פיננסיים )למעט סכומים שמוצגים ב) -א() ,ב() ,י( ו-
)יא((.

)ד(

מלאי.

)ה(

רכוש קבוע.

)ו(

נדל"ן להשקעה שנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

)ז(

נכסים בלתי מוחשיים.

)ח(

נכסים ביולוגיים שנמדדים בעלות בניכוי פחת נצבר וירידת
ערך.

)ט(

נכסים ביולגיים שנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

)י(

השקעות בחברות כלולות.

)יא( השקעות בישויות בשליטה משותפת.
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)יב( ספקים וזכאים אחרים.
)יג(

התחייבויות פיננסיות )למעט סכומים שמוצגים לפי )יב( ו-
)טז((.

)יד( התחייבויות ונכסים בגין מסים שוטפים.
)טו( התחייבויות מסים נדחים ונכסי מסים נדחים
)התחייבויות ונכסים אלה יסווגו תמיד כלא שוטפים(.
)טז( הפרשות.
)יז(

זכויות שאינן מקנות שליטה ,המוצגות בתוך ההון בנפרד
מההון של הבעלים של החברה האם.

)יח( הון המיוחס לבעלים של החברה האם.
4.3

ישות תציג בדוח על המצב הכספי סעיפים ,כותרות וסיכומי משנה
נוספים כאשר הצגה כזו רלוונטית להבנה של המצב הכספי של
הישות.

הבחנה בין שוטף לבין לא שוטף
4.4

ישות תציג נכסים שוטפים ולא-שוטפים ,והתחייבויות שוטפות
ולא-שוטפות ,כסיווגים נפרדים בדוח על המצב הכספי שלה
בהתאם לסעיפים  ,4.8-4.5למעט כאשר הצגה המבוססת על
נזילות מספקת מידע מהימן שהוא יותר רלוונטי .כאשר חריג זה
חל ,כל הנכסים וההתחייבויות יוצגו לפי סדר הנזילות המשוער
)עולה או יורד(.

נכסים שוטפים
4.5
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ישות תסווג נכס כנכס שוטף כאשר:
)א(

היא חוזה ) (expectsלממש את הנכס ,או מתכוונת למכור
או לצרוך אותו ,במהלך המחזור התפעולי הרגיל של
הישות;

)ב (

היא מחזיקה את הנכס בעיקר לצורך מסחר;
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4.6

)ג(

היא חוזה לממש את הנכס בתוך  12חודש לאחר מועד
הדיווח; או

)ד(

הנכס הוא מזומן או שווה מזומן ,אלא אם הנכס מוגבל כך
שלא ניתן להחליף אותו או להשתמש בו כדי לסלק
התחייבות במשך  12חודש לפחות לאחר מועד הדיווח.

ישות תסווג את כל הנכסים האחרים כנכסים לא-שוטפים .כאשר
לא ניתן לזהות בבירור את המחזור התפעולי הרגיל של הישות,
משך תקופתו יהיה כ  12חודש.

התחייבויות שוטפות
4.7

4.8

ישות תסווג התחייבות כהתחייבות שוטפת כאשר:
)א(

היא חוזה לסלק את ההתחייבות במהלך המחזור התפעולי
הרגיל של הישות;

)ב(

היא מחזיקה את ההתחייבות בעיקר לצורך מסחר;

)ג(

מועד הסילוק של ההתחייבות יחול במהלך  12חודש לאחר
מועד הדיווח; או

)ד(

אין לישות זכות בלתי מותנית לדחות את הסילוק של
ההתחייבות למשך לפחות  12חודש לאחר מועד הדיווח.

הישות תסווג את כל ההתחייבויות האחרות כהתחייבויות לא
שוטפות.

סדר של פריטים ומתכונת של פריטים בדוח על המצב
הכספי
4.9

תקן זה לא קובע את הסדר או את המתכונת שלפיהם ישות
מציגה פריטים .סעיף  4.2פשוט מספק רשימה של פריטים שהם
שונים מספיק במהותם או במאפיין הפעילות שלהם כדי שתידרש
הצגה נפרדת בדוח על המצב הכספי .בנוסף:
)א(

סעיפים נכללים כאשר הגודל ,המהות או מאפיין הפעילות
של פריט או של הקבצה של פריטים דומים הם כאלה
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שהצגה נפרדת רלוונטית להבנה של המצב הכספי של
הישות; וכן
)ב(

4.10

ניתן לתקן את התיאורים שבהם נעשה שימוש ואת הסדר
של פריטים או את ההקבצה של פריטים דומים בהתאם
למהות של הישות ושל העסקאות שלה ,כדי לספק מידע
שהוא רלוונטי להבנה של המצב הכספי של הישות.

שיקול הדעת אם להציג בנפרד פריטים נוספים מתבסס על הערכה
של כל הסעיפים שלהלן:
)א(

הסכומים ,המהות והנזילות של נכסים.

)ב (

מאפיין הפעילות של נכסים בתוך הישות.

)ג(

הסכומים ,המהות והעיתוי של התחייבויות.

מידע שיוצג בדוח על המצב הכספי או בביאורים
4.11

ישות תיתן גילוי ,בדוח על המצב הכספי או בביאורים ,לסיווגי
המשנה הבאים של הסעיפים שהוצגו:
)א(

רכוש קבוע בקבוצות המתאימות לישות.

)ב(

לקוחות וחייבים אחרים תוך הצגה בנפרד של סכומים
לקבל מצדדים קשורים ,סכומים לקבל מצדדים אחרים,
וחייבים הנובעים מהכנסה שהצטברה ,אך טרם חויבה.

)ג(

מלאי תוך הצגה בנפרד של סכומי מלאי:
)(i

המוחזק למכירה במהלך העסקים הרגיל.

)(ii

בתהליך ייצור למכירה כזו.

) (iiiבצורה של חומרים וחומרי עזר שיצרכו בתהליך
הייצור או שיצרכו במהלך הספקת השירותים.
)ד(

30

ספקים וזכאים אחרים ,תוך הצגה בנפרד של סכומים
לשלם לספקים ,זכאים בגין צדדים קשורים ,הכנסה
דחויה והוצאות לשלם.
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4.12

)ה(

הפרשות בגין הטבות עובד והפרשות אחרות.

)ו(

קבוצות של הון ,כמו הון נפרע ,פרמיה על מניות ,עודפים
ופריטים של הכנסה או ההוצאה ,אשר בהתאם לדרישות
תקן זה ,מוכרים ברווח כולל אחר ומוצגים בנפרד בהון.

ישות בעלת הון מניות תיתן גילוי כמפורט להלן ,בדוח על המצב
הכספי או בביאורים:
)א(

לכל קבוצה של הון מניות:
)(i

מספר המניות של הון רשום.

)(ii

מספר המניות שהונפקו ונפרעו במלואן ,והונפקו
אבל לא נפרעו במלואן.

) (iiiערך נקוב למניה ,או שלמניות אין ערך נקוב.
) (ivהתאמה בין מספר המניות הקיימות במחזור
בתחילת התקופה ובסופה.
)(v

הזכויות ,זכויות בכורה והמגבלות ששייכות
לקבוצה זו ,כולל מגבלות על חלוקת דיבידנדים ועל
פדיון ההון.

) (viמניות בישות שמוחזקות על ידי הישות או על ידי
החברות הבנות או החברות הכלולות שלה.
) (viiמניות השמורות לצורך הנפקה בהתאם לאופציות
ולחוזים למכירה של מניות ,כולל התנאים
והסכומים.
)ב (
4.13

תיאור של כל קרן בהון.

ישות ללא הון מניות ,כגון שותפות או נאמנות ,תיתן גילוי למידע
שהוא שווה ערך למידע שנדרש לפי סעיף )4.12א( ,תוך גילוי
לשינויים במהלך התקופה בכל סוג ) (categroyשל זכויות בהון,
וגילוי לזכויות ,זכויות בכורה ומגבלות השייכות לכל סוג של
זכויות בהון.
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אם ,במועד הדיווח ,לישות יש הסכם מכירה מחייב למימוש ניכר
של נכסים ,או קבוצה של נכסים והתחייבויות ,הישות תיתן גילוי
למידע הבא:
הנכס

)הנכסים(

או

קבוצת

הנכסים

)א(

תיאור של
וההתחייבויות.

)ב(

תיאור העובדות והנסיבות של המכירה או התוכנית.

)ג(

הערך בספרים של הנכסים או ,אם המימוש כולל קבוצה
של נכסים והתחייבויות ,הערכים בספרים של נכסים
והתחייבויות אלה.

פרק  5דוח על הרווח הכולל ודוח רווח והפסד

פרק 5

דוח על הרווח הכולל ודוח רווח והפסד
תחולה של פרק זה
5.1

פרק זה דורש מישות להציג את סך הכל הרווח הכולל שלה
לתקופה  -כלומר את תוצאות פעולותיה לתקופה  -בדוח כספי
אחד או בשני דוחות כספיים .התקן מפרט את המידע שיש
להציגו בדוחות אלה ואת אופן הצגתו.

הצגה של סך הכל הרווח הכולל
5.2

5.3

ישות תציג את סך הכל הרווח הכולל שלה לתקופה:
)א(

בדוח יחיד על רווח כולל .במקרה זה הדוח על הרווח
הכולל מציג את כל פריטי ההכנסה וההוצאה שהוכרו
בתקופה ,או

)ב(

בשני דוחות  -דוח רווח והפסד ודוח על הרווח הכולל -
במקרה זה דוח רווח והפסד מציג את כל פריטי ההכנסה
וההוצאה שהוכרו בתקופה ,למעט אלה שהוכרו בסך הכל
הרווח הכולל מחוץ לרווח או הפסד ,כפי שהותר או שנדרש
על ידי תקן זה.

מעבר מגישת הדוח היחיד לגישת שני הדוחות ,או להיפך ,הוא
שינוי במדיניות החשבונאית אשר חל עליו פרק  10מדיניות
חשבונאית ,אומדנים חשבונאים וטעויות.

גישת הדוח האחד
5.4

בהתאם לגישת הדוח היחיד ,הדוח על הרווח הכולל יכלול את כל
פריטי ההכנסה וההוצאה שהוכרו בתקופה אלא אם תקן זה
דורש אחרת .תקן זה מספק טיפול שונה בנסיבות הבאות:
)א(

ההשפעות של תיקוני טעויות ושינויים במדיניות
החשבונאית מוצגים כתיאומים למפרע של תקופות
קודמות ולא כחלק מרווח או הפסד בתקופה שבה
התרחשו )ראה פרק .(10
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)ב(

שלושה סוגים של רווח כולל אחר מוכרים כחלק מסך הכל
הרווח הכולל ,מחוץ לרווח או הפסד ,כאשר הם נובעים:
)(i

רווחים והפסדים מסוימים הנובעים מתרגום
הדוחות הכספיים של פעילות חוץ )ראה פרק 30
תרגום מטבע חוץ(.

)(ii

רווחים והפסדים אקטואריים מסוימים )ראה פרק
 28הטבות עובד(.

) (iiiשינויים מסוימים בשווי ההוגן של מכשירים
מגדרים )ראה פרק  12סוגיות במכשירים פיננסיים
אחרים(.
5.5

34

ישות תכלול בדוח על הרווח הכולל ,לכל הפחות ,סעיפים
שמציגים את הסכומים הבאים לתקופה:
)א(

הכנסות.

)ב(

עלויות מימון.

)ג(

חלק ברווח או הפסד של השקעות בחברות כלולות )ראה
פרק  14השקעות בחברות כלולות( ובישויות בשליטה
משותפת )ראה פרק  15השקעות בעסקאות משותפות(
שמטופלות לפי שיטת השווי המאזני.

)ד(

הוצאות מסים ,למעט מסים שהוקצו לפריטים )ה() ,ז( ו-
)ח( להלן )ראה סעיף .(29.27

)ה(

סכום יחיד שמורכב מהסכום של:
)(i

הרווח או ההפסד לאחר מס מפעילות שהופסקה,
ושל

)(ii

הרווח או ההפסד לאחר מס שהוכר בעת המדידה
לפי שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה או בעת
המימוש של הנכסים נטו שמהווים את הפעילות
שהופסקה.
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5.6

)ו(

רווח או הפסד )אם לישות אין פריטים של רווח כולל אחר,
אין הכרח להציג סעיף זה(.

)ז(

כל פריט של רווח כולל אחר )ראה סעיף )5.4ב(( מסווג לפי
מהותו )למעט סכומים שמוצגים לפי )ח((.

)ח(

חלק ברווח הכולל האחר של חברות כלולות ושל ישויות
בשליטה משותפת שמטופלות לפי שיטת השווי המאזני.

)ט(

סך הכל רווח כולל )אם לישות אין פריטים של רווח כולל
אחר ,היא רשאית להשתמש במונח אחר לסעיף זה כגון,
רווח או הפסד(.

ישות תיתן גילוי בנפרד בדוח על הרווח הכולל לפריטים הבאים
כהקצאות לתקופה:
)א(

)ב (

רווח או הפסד לתקופה שמיוחס
)(i

לזכויות שאינן מקנות שליטה.

)(ii

לבעלים של החברה האם.

סך הכל רווח כולל לתקופה שמיוחס
)(i

לזכויות שאינן מקנות שליטה.

)(ii

לבעלים של החברה האם.

גישת שני הדוחות
5.7

בהתאם לגישת שני הדוחות ,הדוח על הרווח וההפסד יציג ,לכל
הפחות ,סעיפים שמציגים את הסכומים בסעיף ) 5.5א( ) 5.5 -ו(
לתקופה יחד עם רווח או הפסד כשורה אחרונה .הדוח על הרווח
הכולל יתחיל בשורתו הראשונה ברווח או הפסד ויציג לכל
הפחות ,סעיפים שמציגים את הסכומים שבסעיף ) 5.5ז( ) 5.5 -ט(
וסעיף  5.6לתקופה.
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דרישות החלות על שתי הגישות
5.8

בהתאם לתקן זה ,ההשפעות של תיקוני טעויות ושינויים
במדיניות החשבונאית מוצגים כתיאומים למפרע של תקופות
קודמות ולא כחלק מרווח או הפסד בתקופה שבה התרחשו )ראה
פרק .(10

5.9

ישות תציג בדוח על הרווח הכולל )ובדוח רווח והפסד ,אם מוצג(
סעיפים ,כותרות וסיכומי משנה נוספים כאשר הצגה כזו
רלוונטית להבנה של תוצאות פעולות הישות.

5.10

ישות לא תציג או תתאר פריטי הכנסה והוצאה כלשהם
כ'פריטים מיוחדים' ) (extraordinaryבדוח על הרווח הכולל )או
בדוח רווח והפסד ,אם מוצג( או בביאורים.

ניתוח של הוצאות
5.11

ישות תציג ניתוח של הוצאות תוך שימוש בסיווג לפי אחת
מהשיטות הבאות ,לפי השיטה שמספקת מידע מהימן שהוא
יותר רלוונטי :סיווג שמבוסס על מהות ההוצאות ,או סיווג
שמבוסס על מאפיין הפעילות של ההוצאות בישות.

ניתוח לפי מהות ההוצאות
)א(

בהתאם לשיטת סיווג זו ,הוצאות מקובצות בדוח על
הרווח הכולל בהתאם למהותן )כגון פחת ,רכישות של
חומרים ,עלויות תובלה ,הטבות עובד ועלויות פרסום(,
ולא מוקצות מחדש בין מאפייני הפעילות השונים בישות.

ניתוח לפי מאפיין הפעילות של ההוצאה
)ב(
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בהתאם לשיטת סיווג זו ,הוצאות מקובצות בהתאם
למאפיין פעילותן כחלק מעלות המכר או לדוגמה ,כעלויות
של פעילויות הפצה או מנהליות .לכל הפחות ,ישות נותנת
גילוי לעלות המכר שלה לפי שיטה זו בנפרד מהוצאות
אחרות.
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פרק 6

דוח על השינויים בהון ודוח רווח והפסד ועודפים
תחולה של פרק זה
6.1

פרק זה מפרט את הדרישות להצגת השינויים בהון של ישות
לתקופה ,בדוח על השינויים בהון או ,אם מתקיימים תנאים
מוגדרים והישות בוחרת בכך ,בדוח רווח והפסד ועודפים.

דוח על השינויים בהון
מטרה
6.2

הדוח של השינויים בהון מציג את הרווח או הפסד של ישות
לתקופת דיווח ,פריטים של הכנסה והוצאה שהוכרו ברווח כולל
אחר לתקופה ,ההשפעות של השינויים במדיניות החשבונאית
ותיקונים של טעויות שהוכרו בתקופה ,והסכומים של ההשקעות
על ידי משקיעי הון והדיבידנדים וחלוקות אחרות להם במהלך
התקופה.

מידע שיש להציגו בדוח על השינויים בהון
6.3

ישות תציג דוח על השינויים בהון תוך הצגה בדוח של:
)א(

סך הכל רווח כולל לתקופה ,תוך הצגה בנפרד של סך הכל
הסכומים שמיוחסים לבעלים של החברה האם ולזכויות
שאינן מקנות שליטה.

)ב(

לכל רכיב של ההון ,ההשפעות של יישום למפרע או של
הצגה מחדש למפרע שהוכרו בהתאם לפרק  10מדיניות
חשבונאית ,אומדנים חשבונאיים וטעויות.

)ג(

לכל רכיב של ההון ,התאמה בין הערך בספרים בתחילת
התקופה לבין הערך בספרים בסופה ,תוך גילוי נפרד
לשינויים כתוצאה מ:
)(i

רווח או הפסד.

)(ii

כל סעיף ברווח כולל אחר.
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) (iiiהסכומים של ההשקעות של הבעלים ,והדיבידנדים
וחלוקות אחרות ,לבעלים תוך הצגה בנפרד של
הנפקות מניות ,עסקאות במניות אוצר ,דיבידנדים
וחלוקות אחרות לבעלים ושינויים בזכויות הבעלות
בחברות בנות שתוצאתם אינה איבוד שליטה.

דוח רווח והפסד ועודפים
מטרה
6.4

דוח רווח והפסד ועודפים מציג את הרווח וההפסד והשינויים
בעודפים של הישות לתקופת דיווח .סעיף  3.18מתיר לישות
להציג דוח רווח והפסד ועודפים במקום דוח על הרווח הכולל
ודוח על השינויים בהון ,אם השינויים היחידים בהון שלה
במהלך התקופות שלגביהן מוצגים דוחות כספיים נובעים מרווח
או הפסד ,תשלום דיבידנדים ,תיקוני טעויות מתקופות קודמות
ושינויים במדיניות החשבונאית.

מידע שיש להציגו בדוח רווח והפסד ועודפים
6.5
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ישות תציג בדוח רווח והפסד ועודפים את הפריטים הבאים
בנוסף למידע שנדרש בפרק  5דוח על הרווח הכולל ודוח רווח
והפסד:
)א(

עודפים בתחילת תקופת הדיווח.

)ב (

דיבידנדים שהוכרזו ושולמו או שעומדים לתשלום במהלך
התקופה.

)ג(

הצגות מחדש של העודפים כתוצאה מתיקוני טעויות
מתקופות קודמות.

)ד (

הצגות מחדש של העודפים כתוצאה משינויים במדיניות
החשבונאית.

)ה(

עודפים בסוף תקופת הדיווח.

פרק  7דוח על תזרימי מזומנים

פרק 7

דוח על תזרימי מזומנים
תחולה של פרק זה
7.1

פרק זה מפרט את המידע שיש להציגו בדוח על תזרימי מזומנים
ואת אופן הצגתו .הדוח על תזרימי מזומנים מספק מידע לגבי
השינויים במזומנים ובשווי מזומנים של ישות לתקופת דיווח,
תוך הצגה בנפרד של שינויים מפעילויות שוטפות ,מפעילויות
השקעה ומפעילויות מימון.

שווי מזומנים
7.2

שווי מזומנים הם השקעות לזמן קצר ,ברמת נזילות גבוהה ,אשר
מוחזקות למטרת עמידה בהתקשרויות לזמן קצר לתשלום
מזומנים ולא למטרות השקעה או למטרות אחרות .לפיכך,
באופן רגיל השקעה כשירה להוות שווי מזומנים רק כאשר
נותרה תקופה קצרה לפירעון ,נאמר ,של שלושה חודשים או
פחות ממועד הרכישה .משיכות יתר מבנק נחשבות באופן רגיל,
פעילויות מימון בדומה לאשראי .אולם ,אם הן עומדות לפירעון
לפי דרישה ומהוות חלק בלתי נפרד מניהול המזומנים של ישות,
משיכות יתר מבנק הן רכיב של מזומנים ושווי מזומנים.

מידע שיש להציגו בדוח על תזרימי מזומנים
7.3

ישות תציג דוח על תזרימי מזומנים שמציג את תזרימי
המזומנים לתקופת דיווח אשר יסווגו לפעילויות שוטפות,
פעילויות השקעה ופעילויות מימון.

פעילויות שוטפות
7.4

פעילויות שוטפות הן הפעילויות העיקריות לייצור-הכנסות של
הישות .לפיכך ,תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות בדרך כלל
נובעים מהעסקאות ומאירועים אחרים שמובאים בחשבון
בקביעת רווח או הפסד .דוגמאות לתזרימי מזומנים מפעילויות
שוטפות הן:
)א(

תקבולי מזומנים ממכירת סחורות ומהספקת שירותים.
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)ב(

תקבולי מזומנים מתמלוגים ,מגמולים ) ,(feesמעמלות
ומהכנסות אחרות.

)ג(

תשלומי מזומנים לספקים בגין סחורות ושירותים.

)ד(

תשלומי מזומנים לעובדים ובעבורם.

)ה(

תשלומים והחזרים במזומנים של מסים על הכנסה ,אלא
אם כן הם ניתנים לזיהוי ספציפי עם פעילויות מימון
ופעילויות השקעה.

)ו(

תקבולים ותשלומים במזומנים בגין השקעות ,הלוואות
וחוזים אחרים המוחזקים למטרות מסחר ) dealing or
 ,(tradingאשר דומים למלאי שנרכש במיוחד לצורך
מכירה.

עסקאות מסוימות ,כגון מכירה של פריט ציוד על ידי ישות
יצרנית ,עשויה ליצור רווח או הפסד אשר ייכלל בקביעתו של
רווח או הפסד .אולם ,תזרימי המזומנים המתייחסים לעסקאות
כאלה הם תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה.

פעילויות השקעה
7.5
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פעילויות השקעה הן הרכישה והמימוש של נכסים לזמן ארוך
והשקעות אחרות שאינן כלולות בשווי מזומנים .דוגמאות
לתזרימי מזומנים הנובעים מפעילויות השקעה הן:
)א(

תשלומי מזומנים לרכישת רכוש קבוע) ,כולל רכוש קבוע
בהקמה עצמית( ,נכסים בלתי מוחשיים ונכסים אחרים
לזמן ארוך.

)ב(

תקבולי מזומנים ממכירת רכוש קבוע ,נכסים בלתי
מוחשיים ונכסים אחרים לזמן ארוך.

)ג(

תשלומי מזומנים לרכישת מכשירים הוניים או מכשירי
חוב של ישויות אחרות וזכויות בעסקאות משותפות
)למעט תשלומים בגין מכשירים כאמור המסווגים כשווי
מזומנים או המוחזקים למטרות מסחר(.

)ד(

תקבולי מזומנים ממכירת מכשירים הוניים או מכשירי
חוב של ישויות אחרות וזכויות בעסקאות משותפות
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)למעט תקבולים בגין מכשירים כאמור המסווגים כשווי
מזומנים או המוחזקים למטרות מסחר(.
)ה(

מקדמות והלוואות במזומנים שניתנו לצדדים אחרים.

)ו(

תקבולי מזומנים מההחזר של מקדמות והלוואות שניתנו
לצדדים אחרים.

)ז(

תשלומי מזומנים בגין חוזים עתידיים ,חוזי אקדמה ,חוזי
אופציה וחוזי החלפה למעט כאשר החוזים מוחזקים
למטרות מסחר ,או שהתשלומים מסווגים כפעילויות
מימון.

)ח(

תקבולי מזומנים מחוזים עתידיים ,מחוזי אקדמה ,מחוזי
אופציה ומחוזי החלפה למעט כאשר החוזים מוחזקים
למטרות מסחר ,או שהתקבולים מסווגים כפעילויות
מימון.

כאשר חוזה מטופל כגידור )ראה פרק  12סוגיות במכשירים
פיננסיים אחרים( ,ישות תסווג את תזרימי המזומנים מהחוזה

באופן זהה לסיווג של תזרימי המזומנים של הפריט שגודר.

פעילויות מימון
7.6

פעילויות מימון הן פעילויות שתוצאתן היא שינויים בהיקף
ובהרכב ההון שהושקע בישות והאשראי של הישות .דוגמאות
לתזרימי מזומנים הנובעים מפעילויות מימון הן:
)א(

תקבולי מזומנים מהנפקת מניות או מכשירים הוניים
אחרים.

)ב(

תשלומי מזומנים לבעלים כדי לרכוש או לפדות את מניות
הישות.

)ג(

תקבולי מזומנים מהנפקת כתבי התחייבות  ,הלוואות,
שטרות  ,אגרות חוב  ,משכנתאות וסוגי אשראי אחרים
לזמן קצר או לזמן ארוך.

)ד(

החזרי מזומנים של סכומי אשראי שניטלו.
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)ה(

תשלומי מזומנים על ידי חוכר להקטנת ההתחייבות
שטרם נפרעה ) (outstandingהמתייחסת לחכירה מימונית.

דיווח על תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות
7.7

ישות תציג תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות תוך שימוש
באחת מהשיטות הבאות:
)א(

השיטה העקיפה ,בה רווח או הפסד מותאם בגין
השפעותיהן של עסקאות שאינן במזומנים ,דחיות או
צבירות כלשהן של תקבולי או תשלומי מזומנים תפעוליים
מהעבר או בעתיד ,ופריטים של הכנסה או הוצאה
הקשורים לתזרימי מזומנים מהשקעה או לתזרימי
מזומנים ממימון ,או

)ב(

השיטה הישירה ,בה ניתן גילוי לסוגים עיקריים של
תקבולי מזומנים ברוטו ותשלומי מזומנים ברוטו.

השיטה העקיפה
7.8

לפי השיטה העקיפה ,תזרים המזומנים נטו מפעילויות שוטפות
נקבע על ידי התאמת רווח או הפסד בגין השפעות של:
)א(

שינויים במהלך התקופה במלאי ובחייבים ובזכאים
תפעוליים.

)ב(

פריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים כגון פחת,
הפרשות ,מסים נדחים ,הכנסות )הוצאות( שנצברו וטרם
התקבלו )שולמו( במזומן ,רווחים והפסדים בלתי
ממומשים ממטבע חוץ ,רווחים בלתי מחולקים של חברות
כלולות וזכויות שאינן מקנות שליטה; וכן

)ג(

כל הפריטים האחרים שלגביהם השפעות המזומנים
מתייחסות להשקעה או למימון.

השיטה הישירה
7.9
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לפי השיטה הישירה ,תזרים המזומנים נטו מפעילויות שוטפות
מוצג באמצעות גילוי מידע לגבי סוגים עיקריים של תקבולי
מזומנים ברוטו ותשלומי מזומנים ברוטו .מידע כזה עשוי להיות
מושג:
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)א(

מרשומות חשבונאיות של הישות; או

)ב(

על ידי התאמת מכירות ,עלות המכירות ופריטים אחרים
בדוח על הרווח הכולל )או בדוח רווח והפסד ,אם מוצג( ל:
)(i

שינויים במהלך התקופה במלאי ובחייבים ובזכאים
תפעוליים;

)(ii

פריטים אחרים שאינם במזומנים; וכן

) (iiiפריטים אחרים אשר לגביהם השפעות המזומנים
מתייחסות לתזרימי מזומנים מהשקעה או ממימון.

דיווח על תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה
ומפעילויות מימון
7.10

ישות תציג בנפרד סוגים עיקריים של תקבולי מזומנים ברוטו
ותשלומי מזומנים ברוטו הנובעים מפעילויות השקעה ופעילויות
מימון .תזרימי המזומנים המצרפיים הנובעים מרכישות
וממימושים של חברות בנות או יחידות עסקיות אחרות יוצגו
בנפרד ויסווגו כפעילויות השקעה.

תזרימי מזומנים במטבע חוץ
7.11

ישות תרשום תזרימי מזומנים הנובעים מעסקאות במטבע חוץ
במטבע הפעילות של הישות על ידי הכפלת הסכום במטבע חוץ
בשער החליפין בין מטבע הפעילות לבין מטבע החוץ בתאריך
תזרים המזומנים.

7.12

ישות תתרגם תזרימי מזומנים של חברה בת חוץ לפי שערי
החליפין בין מטבע הפעילות לבין מטבע החוץ בתאריכים של
תזרימי המזומנים.

7.13

רווחים והפסדים בלתי ממומשים הנובעים משינויים בשערי
חליפין של מטבע חוץ אינם תזרימי מזומנים .אולם ,בכדי
להתאים את המזומנים ושווי המזומנים בתחילת התקופה
ובסיומה ,ההשפעה של שינויים בשער חליפין על מזומנים ושווי
מזומנים המוחזקים במטבע חוץ או העומדים לפירעון במטבע
חוץ חייבת להיות מוצגת בדוח על תזרימי המזומנים .לפיכך,
הישות תמדוד מחדש מזומנים ושווי מזומנים המוחזקים במהלך
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תקופת הדיווח )כגון סכומי מטבע חוץ המוחזקים וחשבונות בנק
במטבע חוץ( בשערי החליפין בסוף תקופה .הישות תציג את
הרווח או ההפסד שנבע ,אשר טרם מומש בנפרד מתזרימי
מזומנים מפעילויות שוטפות ,פעילויות השקעה ומפעילויות
מימון.

ריבית ודיבידנדים
7.14

ישות תציג בנפרד תזרימי מזומנים מריבית ומדיבידנדים
שנתקבלו או ששולמו .הישות תסווג תזרימי מזומנים באופן
עקבי מתקופה לתקופה כפעילות שוטפת ,פעילות השקעה או
פעילות מימון.

7.15

ישות עשויה לסווג ריבית ששולמה וריבית ודיבידנדים שנתקבלו
כתזרים מזומנים מפעילות שוטפת משום שהם נכללים ברווח או
הפסד .לחלופין ,ישות עשויה לסווג ריבית ששולמה וריבית
ודיבידנדים שנתקבלו כתזרימי מזומנים ממימון ותזרימי
מזומנים מהשקעה בהתאמה ,משום שהם עלויות להשגת
מקורות מימון או תשואות על השקעות.

7.16

ישות עשויה לסווג דיבידנדים ששולמו כתזרים מזומנים ממימון
כיוון שהם עלות להשגת משאבים פיננסיים .לחלופין ,ישות
עשויה לסווג דיבידנדים ששולמו כמרכיב של תזרימי מזומנים
מפעילויות שוטפות ,מאחר שהם משולמים מתוך תזרימי
מזומנים מפעילויות שוטפות.

מסים על ההכנסה
7.17

ישות תציג בנפרד תזרימי מזומנים הנובעים ממסים על ההכנסה
ותסווג אותם כתזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות ,אלא אם כן
ניתן לזהותם ספציפית עם פעילויות מימון ופעילויות השקעה.
כאשר תזרימי מזומנים בגין מס מוקצים ליותר מסוג אחד של
פעילות ,ישות תיתן גילוי לסכום הכולל של המסים ששולמו.

עסקאות שאינן במזומנים
7.18
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ישות לא תכלול בדוח על תזרימי מזומנים עסקאות השקעה
ועסקאות מימון שאינן מחייבות שימוש במזומנים ושווי
מזומנים .ישות תיתן גילוי לעסקאות כאלה במקום אחר בדוחות
הכספיים באופן שמספק את כל המידע הרלוונטי לגבי פעילויות
השקעה ופעילויות מימון אלה.
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7.19

פעילויות רבות של השקעה ומימון אינן בעלות השפעה ישירה על
תזרימי מזומנים שוטפים ,למרות שהן משפיעות על מבנה ההון
והנכסים של ישות .אי הכללתן של עסקאות שאינן במזומנים
בדוח על תזרימי המזומנים היא עקבית עם המטרה של דוח על
תזרימי מזומנים ,משום שפריטים אלה אינם כרוכים בתזרימי
מזומנים בתקופה השוטפת .דוגמאות לעסקאות שאינן
במזומנים הן:
)א(

הרכישה של נכסים על ידי נטילת התחייבויות המתייחסות
אליהם במישרין או באמצעות חכירה מימונית.

)ב(

הרכישה של ישות באמצעות הנפקת מכשירים הוניים.

)ג(

ההמרה של חוב להון.

מרכיבים של מזומנים ושווי מזומנים
7.20

ישות תציג את המרכיבים של מזומנים ושווי המזומנים ותציג
התאמה בין הסכומים בדוח על תזרימי המזומנים שלה לבין
הפריטים האקוויוולנטים המוצגים בדוח על המצב הכספי.
אולם ,ישות אינה נדרשת להציג התאמה זו אם הסכום של
מזומנים ושווי מזומנים המוצג בדוח על תזרימי המזומנים זהה
לסכום שתואר באופן דומה בדוח על המצב הכספי.

גילויים אחרים
7.21

ישות תיתן גילוי ,ביחד עם התייחסות של ההנהלה ,לסכום של
יתרות משמעותיות של מזומנים ושווי מזומנים המוחזקים על
ידי הישות אשר אינם זמינים לשימוש על ידי הישות .מזומנים
ושווי מזומנים המוחזקים על ידי ישות עשויים שלא להיות
זמינים לשימוש על ידי הישות בגלל ,בין היתר ,מגבלות על המרת
כספים או מגבלות חוקיות.
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פרק 8

ביאורים לדוחות הכספיים
תחולה של פרק זה
8.1

פרק זה מפרט את העקרונות שבבסיס המידע שיש להציגו
בביאורים לדוחות הכספיים ואת אופן הצגתו .ביאורים כוללים
מידע בנוסף למידע שמוצג בדוח על המצב הכספי ,בדוח על
הרווח הכולל ,בדוח רווח והפסד )אם מוצג( ,בדוח רווח והפסד
ועודפים המשולב )אם מוצג( ,בדוח על השינויים בהון ובדוח על
תזרימי המזומנים .ביאורים מספקים תיאורים מילוליים
ופירוטי משנה לפריטים שמוצגים באותם דוחות ,ומידע לגבי
פריטים שאינם כשירים להכרה באותם דוחות .בנוסף לדרישות
בפרק זה ,כמעט כל פרק אחר של תקן זה דורש גילויים שבאופן
רגיל מוצגים בביאורים.

מבנה הביאורים
8.2

הביאורים:
)א(

יציגו מידע לגבי בסיס ההכנה של הדוחות הכספיים ולגבי
המדיניות החשבונאית הספציפית שבה נעשה שימוש
בהתאם לסעיפים ;8.7-8.5

)ב (

יתנו גילוי למידע שנדרש לפי תקן זה שאינו מוצג במקום
אחר בדוחות הכספיים; וכן

)ג(

יספקו מידע נוסף שלא מוצג במקום אחר בדוחות
הכספיים ,אבל הוא רלוונטי להבנה של כל אחד מהם.

8.3

ישות תציג ביאורים באופן שיטתי ,ככל שהדבר מעשי .ישות
תכלול הפניה מכל פריט בדוחות הכספיים למידע קשור כלשהו
בביאורים.

8.4

ישות בדרך כלל מציגה ביאורים בסדר הבא:
)א(
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הצהרה שהדוחות הכספיים הוכנו תוך ציות לתקן הדיווח
הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות )ראה סעיף
;(3.3
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)ב(

תמצית של מדיניות חשבונאית משמעותית שיושמה )ראה
סעיף ;(8.5

)ג(

מידע התומך בפריטים שמוצגים בדוחות הכספיים ,בסדר
שבו כל דוח וכל סעיף מוצגים; וכן

)ד (

גילויים אחרים כלשהם.

גילוי למדיניות חשבונאית
8.5

ישות תיתן גילוי במסגרת התמצית של המדיניות החשבונאית
המשמעותית לפרטים הבאים:
)א(

בסיס )או בסיסי( המדידה ששימשו להכנת הדוחות
הכספיים.

)ב(

מדיניות חשבונאית אחרת שבה נעשה שימוש שהיא
רלוונטית להבנת הדוחות הכספיים.

מידע לגבי שיקולי דעת
8.6

ישות תיתן גילוי ,במסגרת התמצית של המדיניות החשבונאית
המשמעותית או בביאורים אחרים ,לשיקולי הדעת ,מלבד אלה
שכרוכים באומדנים )ראה סעיף  ,(8.7שהופעלו על ידי ההנהלה
בתהליך היישום של המדיניות החשבונאית של הישות ושיש להם
את ההשפעה המשמעותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות
הכספיים.

מידע לגבי גורמים עיקריים לחוסר ודאות באומדן
8.7

ישות תיתן גילוי בביאורים למידע לגבי ההנחות העיקריות
שמתייחסות לעתיד ,וגורמים עיקריים אחרים לחוסר וודאות
באומדן בסוף תקופת הדיווח ,שקיים סיכון משמעותי שתוצאתם
תהיה תיאום מהותי לערכים בספרים של נכסים ושל
התחייבויות במהלך שנת הכספים הבאה .הביאורים יכללו את
הפרטים הבאים לגבי הנכסים וההתחייבויות האלה:
)א(

המהות שלהם.

)ב(

הערכים בספרים שלהם בסוף תקופת הדיווח.
47

פרק  9דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים
JJ

פרק 9

דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים
התחולה של פרק זה
9.1

פרק זה מגדיר את הנסיבות בהם ישות מציגה דוחות כספיים
מאוחדים והנהלים להכנת דוחות אלה .הוא גם כולל הנחיות
לגבי דוחות כספיים נפרדים ודוחות כספיים משולבים.

דרישה להציג דוחות כספיים מאוחדים
9.2

למעט כפי שמותר או נדרש בסעיף  ,9.3חברה אם תציג דוחות
כספיים מאוחדים שבהם היא מאחדת את השקעותיה בחברות
בנות בהתאם לתקן זה .דוחות כספיים מאוחדים יכללו את כל
החברות בנות של החברה האם.

9.3

חברה אם אינה נדרשת להציג דוחות כספיים מאוחדים אם:
)א(

)ב(

9.4
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מתקיימים שני התנאים הבאים:
)(i

החברה האם עצמה היא חברה בת ,וכן

)(ii

החברה האם הסופית )או כל חברה אם בשרשרת
השליטה( מפיקה דוחות כספיים מאוחדים
המיועדים לכל אשר מצייתים לתקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים או מצייתים לתקן זה; או

אין לה חברות בנות מלבד חברה שנרכשה בכוונה למכור
אותה או לממש אותה תוך שנה .חברה אם תטפל בחברה
בת כזו:
)(i

בשווי הוגן כאשר שינויים בשווי ההוגן יוכרו ברווח
או הפסד ,אם השווי ההוגן של המניות ניתן למדידה
באופן מהימן ,או

)(ii

אחרת ,בעלות בניכוי ירידת ערך )ראה סעיף
)11.14ג((.

חברה בת היא ישות הנשלטת על ידי החברה האם .שליטה היא
הכוח לקבוע את המדיניות הפיננסית והתפעולית של ישות כדי
להשיג הטבות מפעילויותיה .אם ישות יצרה ישות למטרה
מיוחדת ) (SPEכדי להשיג מטרה מצומצמת ומוגדרת היטב,
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הישות תאחד את הישות למטרה מיוחדת כאשר מהות היחסים
מצביעה על כך שהישות למטרה מיוחדת נשלטת על ידי אותה
ישות )ראה סעיפים .(9.12-9.10
9.5

שליטה נחשבת כמתקיימת כאשר בבעלות החברה האם,
במישרין או בעקיפין באמצעות חברות בנות ,יותר ממחצית
זכויות ההצבעה בישות .ניתן להפריך הנחה זו בנסיבות חריגות
אם ניתן להראות בעליל שבעלות כזו אינה מהווה שליטה.
שליטה מתקיימת גם כאשר בבעלות החברה האם מחצית או
פחות ממחצית כוח הצבעה בישות ,כאשר:
)א(

בכוחה להפעיל יותר ממחצית מזכויות ההצבעה מכוח
הסכם עם משקיעים אחרים;

)ב (

בכוחה לקבוע את המדיניות הפיננסית והתפעולית של
הישות בהתאם לתקנון או להסכם;

)ג(

בכוחה למנות או להדיח את מרבית חברי הדירקטוריון או
גוף הממלא תפקיד מקביל ,והשליטה היא על ידי אותו
דירקטוריון או אותו גוף הממלא תפקיד מקביל; או

)ד(

בכוחה להכריע בישיבות הדירקטוריון או בגוף הממלא
תפקיד מקביל ,והשליטה היא על ידי אותו דירקטוריון או
אותו גוף הממלא תפקיד מקביל.

9.6

שליטה יכולה להיות מושגת גם על ידי כתבי אופציה ומכשירים
הניתנים להמרה באופן מיידי או על ידי סוכן שיש לו היכולת
לכוון את הפעילויות לתועלת הישות השולטת.

9.7

אין להימנע מאיחוד חברה בת רק משום שהמשקיע הוא קרן הון
סיכון או ישות דומה.

9.8

אין להימנע מאיחוד חברה בת ,משום שפעילויותיה העסקיות
אינן דומות לפעילויות העסקיות של ישויות אחרות המתאחדות.
מידע רלוונטי מסופק על ידי איחוד חברות בנות כאלו וגילוי
מידע נוסף בדוחות הכספיים המאוחדים על הפעילויות העסקיות
השונות של חברות הבנות.

9.9

אין להימנע מאיחוד חברה בת ,משום שהיא פועלת בתחום
שיפוט אשר מטיל הגבלות על העברת מזומנים או נכסים אחרים
מחוץ לתחום השיפוט.
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ישויות למטרה מיוחדת
9.10

יתכן שישות תיווצר כדי להשיג מטרה מצומצמת ומוגדרת היטב
)לדוגמה כדי לבצע חכירה ,פעילויות מחקר ופיתוח או איגוח של
נכסים פיננסיים( .ישות כזו למטרה מיוחדת )" ("SPEעשויה
להיות בצורה של תאגיד ,נאמנות ,שותפות או ישות שאינה
מאוגדת .לעתים קרובות ,ישויות למטרה מיוחדת נוצרות
באמצעות הסדרים משפטיים שמציבים מגבלות נוקשות על
הפעילויות של ה.SPE-

9.11

ישות צריכה להכין דוחות כספיים מאוחדים אשר כוללים את
הישות ואת כל הישויות למטרה מיוחדת שנשלטות על ידי
הישות .בנוסף לנסיבות המתוארות בסעיף  ,9.5הנסיבות
המפורטות להלן יכולות להצביע שישות שולטת בישות למטרה
מיוחדת )רשימה זו אינה רשימה סגורה(:
)א(

הפעילויות של הישויות למטרה מיוחדת מבוצעות במהותן
בעבור הישות בהתאם לצרכיה העסקיים הספציפיים.

)ב(

לישות יש סמכויות קבלת החלטות לגבי פעילויות הישות
למטרה מיוחדת ,גם אם ההחלטות היומ-יומיות הואצלו.

)ג(

לישות יש זכויות להשיג את מרבית ההטבות של הSPE-

ולפיכך היא עשויה להיות חשופה לסיכונים הנלווים
לפעילויות של הישות למטרה מיוחדת.
)ד(
9.12

הישות שומרת את מרבית סיכוני השייר או סיכוני
הבעלות המתייחסים לישות למטרה מיוחדת או לנכסיה.

סעיפים  9.10ו 9.11 -אינם חלים על תוכניות של הטבות עובדים
לאחר סיום העסקה או תוכניות הטבות עובדים אחרות לטווח
ארוך ,שפרק  28הטבות עובד חל עליהן.

נהלי איחוד
9.13

הדוחות הכספיים המאוחדים מציגים מידע כספי על הקבוצה
כישות כלכלית אחת .בעריכת דוחות כספיים מאוחדים  ,הישות:
)א(
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תשלב כל סעיף וסעיף בדוחות הכספיים של החברה האם
והחברות הבנות שלה באמצעות חיבור של פריטים דומים
של נכסים ,התחייבויות ,הון ,הכנסות והוצאות;
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9.14

)ב(

תבטל את הערך בספרים של ההשקעה של החברה האם
בכל חברה בת ואת חלקה של החברה האם בהון של כל
חברה בת;

)ג(

תמדוד ותציג זכויות שאינן מקנות שליטה ברווח או
הפסד של החברות הבנות שאוחדו לתקופת הדיווח בנפרד
מהזכויות של הבעלים של החברה האם; וכן

)ד(

תמדוד ותציג זכויות שאינן מקנות שליטה בנכסים נטו של
החברות הבנות שאוחדו בנפרד מזכויות בעלי המניות של
החברה האם בהם .החלק של הזכויות שאינן מקנות
שליטה בנכסים נטו מורכב מ:
)(i

הסכום של הזכויות שאינן מקנות שליטה במועד
הצירוף המקורי ,שחושב בהתאם לפרק  19צירופי
עסקים ומוניטין; וכן

)(ii

חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה בשינויים בהון
ממועד הצירוף.

החלקים ברווח או הפסד ובשינויים בהון ,המוקצים לבעלים של
החברה האם ולזכויות שאינן מקנות שליטה נקבעים על בסיס
זכויות בעלות קיימות ,ואינם משקפים מימוש או המרה
אפשריים של אופציות או מכשירים הניתנים להמרה.

יתרות ועסקאות תוך קבוצתיות
9.15

יתרות ועסקאות תוך קבוצתיות ,כולל הכנסות ,הוצאות
ודיבידנדים ,מבוטלות באופן מלא .רווחים והפסדים ,הנובעים
מעסקאות תוך קבוצתיות ,ואשר הוכרו בנכסים ,כגון מלאי
ורכוש קבוע ,מבוטלים באופן מלא .הפסדים תוך קבוצתיים
יכולים להצביע על ירידת ערך ,אשר דורשת הכרה בדוחות
הכספיים המאוחדים )ראה פרק  27ירידת ערך נכסים( .פרק 29
מסים על ההכנסה ,חל על הפרשים זמניים ,שמקורם מביטול
רווחים והפסדים ,הנובעים מעסקאות תוך קבוצתיות.

מועד דיווח אחיד
9.16

הדוחות הכספיים של החברה האם והחברות הבנות שלה
המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים המאוחדים ייערכו לאותו
מועד דיווח ,אלא אם הדבר אינו מעשי.
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מדיניות חשבונאית אחידה
9.17

הדוחות הכספיים המאוחדים יוכנו תוך שימוש במדיניות
חשבונאית אחידה לגבי עסקאות ,אירועים ומצבים אחרים
דומים .אם אחת מהישויות בקבוצה משתמשת במדיניות
חשבונאית שונה מזו שאומצה בדוחות הכספיים המאוחדים לגבי
עסקאות ואירועים דומים בנסיבות דומות ,מבוצעים תיאומים
הולמים לדוחות הכספיים שלה ,בעת הכנת הדוחות הכספיים
המאוחדים.

רכישה ומימוש של חברה בת
9.18

ההכנסות וההוצאות של חברה בת נכללות בדוחות הכספיים
המאוחדים ממועד הרכישה .ההכנסות וההוצאות של חברה בת
נכללות בדוחות הכספיים המאוחדים עד למועד בו החברה האם
מפסיקה לשלוט בחברה הבת .ההפרש בין התמורה מהמימוש של
החברה בת לבין ערכה בספרים במועד המימוש ,למעט הסכום
המצטבר של כל הפרשי התרגום המתייחסים לחברה בת זרה
שהוכרו בהון בהתאם לפרק  30תרגום מטבע חוץ ,מוכר בדוח על
הרווח הכולל המאוחד )או בדוח רווח והפסד ,אם מוצג( כרווח
או הפסד ממימוש החברה הבת.

9.19

אם הישות חדלה להיות חברה בת אבל המשקיע )החברה האם
לשעבר( ממשיך להחזיק בהשקעה בחברה הבת לשעבר ,השקעה
זו תטופל כנכס פיננסי בהתאם לטיפול בפרק  11מכשירים
פיננסיים בסיסיים או פרק  12סוגיות במכשירים פיננסיים
אחרים החל מהמועד שהישות חדלה להיות חברה בת ,בתנאי
שהיא לא הפכה להיות חברה כלולה )במקרה כזה פרק 14
השקעות בחברות כלולות חל( או ישות בשליטה משותפת
)במקרה כזה פרק  15השקעות בעסקאות משותפות חל( .הערך
בספרים של ההשקעה במועד שבו הישות חדלה להיות חברה בת
יחשב כעלות במדידה לראשונה של הנכס הפיננסי.

זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות בנות
9.20

ישות תציג זכויות שאינן מקנות שליטה בדוח על המצב הכספי
המאוחד במסגרת ההון ,בנפרד מההון של הבעלים של החברה
האם ,כפי שנדרש בסעיף )4.2ז(.

9.21

ישות תיתן גילוי בנפרד לזכויות שאינן מקנות שליטה ברווח או
הפסד של הקבוצה בדוח על הרווח הכולל ,כפי שנדרש על ידי
סעיף ) 5.6או בדוח רווח והפסד ,אם מוצג ,כפי שנדרש בסעיף
.(5.7
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רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר ייוחסו לבעלים של
החברה האם ולזכויות שאינן מקנות שליטה .סך הכל רווח כולל
ייוחס לבעלים של החברה האם ולזכויות שאינן מקנות שליטה
גם אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה תהיה
שלילית.

גילויים בדוחות כספיים מאוחדים
9.23

בדוחות כספיים מאוחדים יינתן גילוי לפרטים הבאים:
)א(

העובדה שהדוחות הם דוחות כספיים מאוחדים.

)ב (

הבסיס למסקנה שקיימת שליטה כאשר החברה האם
אינה מחזיקה ,במישרין או בעקיפין באמצעות חברות
בנות ,יותר ממחצית מזכויות ההצבעה.

)ג(

כל הבדל במועד הדיווח בין הדוחות הכספיים של החברה
האם לבין הדוחות הכספיים של החברה הבת אשר שימשו
בהכנת הדוחות הכספיים המאוחדים.

)ד(

המהות וההיקף של מגבלות משמעותיות כלשהן )כגון,
כתוצאה מהסדרי אשראי או מדרישות רגולטוריות( על
יכולתן של חברות בנות להעביר משאבים לחברה האם
בדרך של דיבידנדים במזומן ,או בדרך של פרעון הלוואות.

דוחות כספיים נפרדים
הצגה של דוחות כספיים נפרדים
9.24

סעיף  9.2דורש מחברה אם להציג דוחות כספיים מאוחדים .תקן
זה אינו דורש הצגה של דוחות כספיים נפרדים לישות שהיא
חברה אם או לחברות בנות אינדיבידואליות.

9.25

דוחות כספיים של ישות שאין לה חברה בת אינם דוחות כספיים
נפרדים .לפיכך ,ישות שהיא לא חברה אם ,אך היא משקיע
בחברה כלולה או שהיא בעלת זכויות של משתתף בעסקה
משותפת ,מציגה את דוחותיה הכספיים תוך ציות לפרק  14או
לפרק  ,15לפי העניין .היא יכולה גם לבחור להציג דוחות כספיים
נפרדים.
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בחירת מדיניות חשבונאית
9.26

כאשר חברה אם ,משקיע בחברה כלולה ,או משתתף בעל זכות
בישות בשליטה משותפת מכינים דוחות כספיים נפרדים
ומתארים אותם כערוכים בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי
לישויות קטנות ובינוניות ,דוחות אלה יצייתו לכל הדרישות של
תקן זה .הישות תאמץ מדיניות חשבונאית לגבי השקעותיה
בחברות בנות ,בחברות כלולות ובישויות בשליטה משותפת
כדלקמן:
)א(

עלות בניכוי ירידת ערך ,או

)ב(

שווי הוגן כאשר שינויים בשווי ההוגן מוכרים ברווח או
הפסד.

הישות תיישם אותה מדיניות חשבונאית לכל קבוצה של
השקעות )חברות בנות ,חברות כלולות או ישויות בשליטה
משותפת( ,אך ביכולתה לבחור מדיניות שונה עבור קבוצות
שונות.

גילויים בדוחות כספיים נפרדים
9.27

כאשר חברה אם ,משקיע בחברה כלולה או משתתף בעל זכות
בישות בשליטה משותפת מכינים דוחות כספיים נפרדים ,אותם
הדוחות הכספיים הנפרדים יגלו:
)א(

את העובדה שהדוחות הם דוחות כספיים נפרדים ,וכן

)ב(

תיאור השיטות ששימשו לטיפול בהשקעות בחברות בנות,
בישויות בשליטה משותפת ובחברות כלולות,

ויזהו את הדוחות הכספיים המאוחדים או דוחות כספיים
עיקריים אחרים שאליהם הם מתייחסים.

דוחות כספיים משולבים
9.28

דוחות כספיים משולבים הם מערכת יחידה של דוחות כספיים
של שתי ישויות או יותר שנשלטות בידי משקיע אחד .תקן זה לא
דורש להכין דוחות כספיים משולבים.

9.29

אם המשקיע מכין דוחות כספיים משולבים ומתאר אותם

כערוכים בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות ,דוחות אלה יצייתו לכל הדרישות של תקן זה.
עסקאות ויתרות בין-חברתיות יבוטלו; רווחים והפסדים
הנובעים מעסקאות בין-חברתיות ואשר הוכרו בנכסים כגון
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מלאי ורכוש קבוע ,יבוטלו; דוחות כספיים של ישויות שנכללות
בדוחות הכספיים המשולבים יוכנו לאותו מועד דיווח ,אלא אם
אין זה מעשי לעשות זאת; ומדיניות חשבונאית אחידה תיושם
לעסקאות ואירועים אחרים דומים בנסיבות דומות.

גילויים בדוחות כספיים משולבים
9.30

דוחות כספיים משולבים צריכים לכלול את הגילויים הבאים:
)א(

העובדה שהדוחות הכספיים הם דוחות כספיים משולבים.

)ב(

הסיבה בגינה הוכנו דוחות כספיים משולבים.

)ג(

הבסיס לקביעה איזה ישויות נכללות בדוחות הכספיים
המשולבים.

)ד(

הבסיס להכנת הדוחות הכספיים המשולבים.

)ה(

גילויים בהקשר לצד קשור כפי שנדרש בפרק  33גילויים
בהקשר לצד קשור.
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פרק 10

מדיניות חשבונאית ,אומדנים חשבונאיים וטעויות
התחולה של פרק זה
10.1

פרק זה מספק הנחיות לבחירה וליישום של מדיניות חשבונאית
שתשמש בהכנת דוחות כספיים .פרק זה אף מטפל בשינויים
באומדנים חשבונאיים ותיקון טעויות בדוחות כספיים לתקופות
קודמות.

בחירה ויישום של מדיניות חשבונאית
10.2

מדיניות חשבונאית היא מכלול העקרונות ,הבסיסים,
המוסכמות ,הכללים והפרקטיקות הספצפיות ,אשר מיושמות על
ידי ישות ,בהכנת דוחות כספיים ובהצגתם.

10.3

אם תקן זה מתייחס ספציפית לעסקה ,אירוע או מצב אחרים,
הישות תיישם תקן זה .אולם ,ישות אינה נדרשת למלא אחר
דרישה של תקן זה אם ההשפעה של מילוי דרישה זו לא תהיה
מהותית.

10.4

אם תקן זה אינו מתייחס ספציפית לעסקה ,ארוע או מצב
אחרים ,על ההנהלה להפעיל את שיקול דעתה בפיתוח וביישום
מדיניות חשבונאית ,שיישומה יביא למידע אשר:
)א(

רלוונטי לצורכי קבלת החלטות כלכליות של המשתמשים;
וכן

)ב(

מהימן ,בכך שהדוחות הכספיים:
)(i

מציגים נאמנה את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות
ותזרימי המזומנים של הישות;

)(ii

משקפים את המהות הכלכלית של עסקאות,
אירועים ומצבים אחרים ,ולא את צורתם
המשפטית גרידא;

) (iiiנייטרליים ,כלומר נטולי הטיות;
) (ivזהירים; וכן
)(v
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10.5

10.6

בהפעלת שיקול הדעת ,כאמור בסעיף  10.4לעיל ,ההנהלה
תתייחס ותשקול את הישימות של המקורות הבאים ,לפי סדר
יורד:
)א(

הדרישות וההנחיות בתקן זה הדנות בנושאים דומים
וקשורים; וכן

)ב(

ההגדרות ,הקריטריונים להכרה ועקרונות המדידה של
נכסים ,התחייבויות ,הכנסות והוצאות שנקבעו בפרק 2
תפיסות ועקרונות גורפים.

בהפעלת שיקול הדעת ,כאמור בסעיף  10.4לעיל ,ההנהלה יכולה
גם להביא בחשבון דרישות והנחיות בתקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים הדנים בנושאים דומים וקשורים.

עקביות במדיניות חשבונאית
10.7

ישות תבחר מדיניות חשבונאית ותיישמה בעקביות על עסקאות,
אירועים ומצבים אחרים דומים ,אלא אם כן תקן זה דורש
ספציפית או מאפשר סיווג לקבוצות של פריטים ,שלגביהם
עשויה להיות נאותה מדיניות חשבונאית שאינה אחידה .אם תקן
זה דורש או מאפשר סיווג כזה לקבוצות של פריטים ,מדיניות
חשבונאית נאותה תיבחר ותיושם בעקביות לכל קבוצה.

שינויים במדיניות חשבונאית
10.8

10.9

ישות תשנה מדיניות חשבונאית ,רק אם השינוי:
)א(

נדרש על ידי שינויים לתקן זה ,או

)ב(

מתבטא בדוחות כספיים ,המספקים מידע מהימן ורלוונטי
יותר ,לגבי ההשפעות של עסקאות ,אירועים או מצבים
אחרים על המצב הכספי ,תוצאות הפעולות או תזרימי
המזומנים של הישות.

המקרים ,המפורטים להלן ,אינם מהווים שינויים במדיניות
חשבונאית:
)א(

ישום מדיניות חשבונאית לעסקאות ,לאירועים או
למצבים אחרים ,אשר שונים במהותם מאלה שהתרחשו
בעבר.
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)ב(

ישום מדיניות חשבונאית חדשה לעסקאות ,לאירועים או
למצבים אחרים ,אשר לא התרחשו בעבר ,או שהיו לא
מהותיים.

)ג(

שינוי למודל העלות כאשר מדידה מהימנה של שווי הוגן
אינה זמינה עוד )או להיפך( לגבי נכס שתקן זה היה דורש
או מאפשר למדוד בשווי הוגן בנסיבות אחרות.

 10.10אם תקן זה מתיר בחירה של הטיפול החשבונאי )כולל בסיס
המדידה( לגבי עסקה או אירוע או מצב אחרים מוגדרים והישות
משנה את הבחירה הקודמת ,זה שינוי במדיניות חשבונאית.

יישום שינויים במדיניות חשבונאית
 10.11ישות תטפל בשינויים במדיניות חשבונאית כדלהלן:
)א(

ישות תטפל בשינוי במדיניות החשבונאית הנובע משינוי
בדרישות של תקן זה בהתאם להוראות המעבר ,אם
קיימות ,שפורטו בתיקון;

)ב (

כאשר ישות בוחרת ליישם את תקן חשבונאות בינלאומי
 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה במקום ליישם את
פרק  11מכשירים פיננסיים בסיסיים ואת פרק  12סוגיות
במכשירים פיננסיים אחרים כפי שסעיף  11.2מתיר,
והדרישות של תקן חשבונאות בינלאומי  39משתנות,
הישות תטפל בשינוי זה במדיניות החשבונאית בהתאם
להוראות המעבר ,אם קיימות ,שפורטו בתקן חשבונאות
בינלאומי  39המעודכן; וכן

)ג(

ישות תטפל בכל השינויים האחרים במדיניות החשבונאית
למפרע )ראה סעיף .(10.12

יישום למפרע
 10.12כאשר שינוי במדיניות החשבונאית מיושם למפרע בהתאם
לסעיף  ,10.11הישות תיישם את המדיניות החשבונאית החדשה
למידע השוואתי לתקופות קודמות עד למועד המוקדם ביותר
שלגביו זה מעשי ,כאילו המדיניות החדשה יושמה מאז ומעולם.
כאשר אין זה מעשי לקבוע את ההשפעות הספציפיות לתקופה
מסוימת בשל שינוי במדיניות חשבונאית על מידע השוואתי
לאחת ,או יותר ,מהתקופות הקודמות המוצגות ,הישות תיישם
את המדיניות החשבונאית החדשה לערכים בספרים של נכסים
והתחייבויות לתחילת התקופה המוקדמת ביותר ,אשר לגביה
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יישום למפרע הוא מעשי ,אשר עשויה להיות התקופה הנוכחית,
ותבצע תיאום מקביל ליתרת הפתיחה של כל מרכיב בהון,
שהושפע מהשינוי ,לתקופה זו.

גילוי בדבר שינוי במדיניות החשבונאית
 10.13כאשר לתיקון לתקן זה קיימת השפעה על התקופה הנוכחית או
על תקופה קודמת כלשהי ,או שעשויה להיות השפעה על תקופות
עתידיות ,על הישות לתת גילוי כלהלן:
)א(

מהות השינוי במדיניות החשבונאית.

)ב (

סכום התיאום לתקופה הנוכחית ולכל תקופה קודמת
שמוצגת ,במידה שמעשי לכל סעיף בדוחות הכספיים,
המושפע מהישום.

)ג(

סכום התיאום ,המתייחס לתקופות הקודמות לתקופות
המוצגות ,במידה שמעשי.

)ד(

הסבר אם אין זה מעשי לקבוע את הסכומים שגילויים
נדרש לפי )ב( או )ג( לעיל.

אין צורך לחזור על דרישות גילוי אלה בדוחות הכספיים
לתקופות עוקבות.
 10.14כאשר לשינוי יזום במדיניות חשבונאית השפעה על התקופה
הנוכחית או על תקופה קודמת כלשהי ,על הישות לתת גילוי
כדלהלן:
)א(

מהות השינוי במדיניות החשבונאית;

)ב(

הסיבות מדוע ישום המדיניות החשבונאית החדשה מספק
מידע מהימן ורלוונטי יותר;

)ג(

במידה שמעשי ,סכום התיאום לכל סעיף בדוחות
הכספיים ,המושפע מהיישום ,תוך הצגה בנפרד של
הסכום:
)(i

לתקופה הנוכחית;
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)(ii

לכל תקופת דיווח קודמת שמוצגת; וכן

) (iiiלכל התקופות לפני התקופות המוצגות ,בסכום
מצרפי.
)ד(

הסבר ,אם אין זה מעשי לקבוע את הסכומים שגילויים
נדרש ב )ג( לעיל.

אין צורך לחזור על דרישות גילוי אלה בדוחות הכספיים
לתקופות עוקבות.

שינויים באומדנים חשבונאיים
 10.15שינוי באומדן חשבונאי הוא תיאום הערך בספרים של נכס או
התחייבות ,או של סכום הצריכה התקופתית של נכס ,הנובעת
מהערכה של מצבם הנוכחי של נכסים והתחייבויות וההטבות
והמחוייבויות העתידיות החזויות הקשורות בהם .שינויים
באומדנים חשבונאיים נובעים ממידע חדש או התפתחויות
חדשות ,ולפיכך אינם מהווים תיקונים של טעויות .במקרים בהם
קשה להבחין בין שינוי במדיניות חשבונאית לבין שינוי באומדן
חשבונאי ,השינוי מטופל כשינוי באומדן חשבונאי.
 10.16ישות תכיר בהשפעה של שינוי באומדן חשבונאי ,למעט שינוי
שסעיף  10.17חל עליו ,מכאן ולהבא על ידי הכללה ברווח או
הפסד ב:
)א(

בתקופת השינוי ,אם השינוי משפיע על תקופה זו בלבד ,או

)ב(

בתקופת השינוי ובתקופות עתידיות ,אם השינוי ישפיע גם
עליהן.

 10.17במידה ששינוי באומדן חשבונאי מביא לשינויים בנכסים
ובהתחייבויות או מתייחס לפריט בהון ,הישות תכיר בשינוי
בתקופת השינוי על-ידי תיאום הערך בספרים של הנכס
המתייחס ,ההתחייבות המתייחסת או הפריט בהון המתייחס.

גילוי בדבר שינוי באומדן
 10.18ישות תיתן גילוי למהות של שינוי כלשהו באומדן חשבונאי
ולהשפעה של השינוי על הנכסים ,ההתחייבויות ,ההכנסות
וההוצאות לתקופה הנוכחית .אם זה מעשי לישות לאמוד את
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ההשפעה של השינוי על תקופה עתידית אחת או יותר ,הישות
תיתן גילוי לאומדנים אלה.

תיקון טעויות בתקופות דיווח קודמות
 10.19טעויות בתקופת דיווח קודמת הן השמטות מדוחות כספיים או
מצגים מטעים בדוחות כספיים של ישות לתקופות קודמות ,אחת
או יותר ,הנובעים מכשל בשימוש ,או משימוש לא נאות ,במידע
מהימן אשר:
)א(

היה זמין במועד אישור לפרסום הדוחות הכספיים לאותן
תקופות; וכן

)ב(

ניתן לחזות באופן סביר כי ניתן היה להשיגו ולהביאו
בחשבון בהכנת אותם דוחות כספיים והצגתם.

 10.20טעויות אלה כוללות את השפעתן של טעויות מתמטיות ,טעויות
בישום מדיניות חשבונאית ,השמטות ופרשנויות מוטעות של
עובדות ,וטעויות מכוונות.
 10.21במידה שהדבר מעשי ,ישות תתקן טעות מהותית בתקופת דיווח
קודמת ,בדרך של הצגה מחדש בדוחות הכספיים הראשונים,
שאושרו לפרסום לאחר גילויין ,על ידי:
)א(

הצגה מחדש של מספרי ההשוואה לתקופה קודמת מוצגת
שבה )תקופות קודמות מוצגות שבהן( ארעה הטעות ,או

)ב (

אם הטעות ארעה לפני התקופה המוקדמת ביותר
המוצגת ,הצגה מחדש של יתרות הפתיחה של הנכסים,
ההתחייבויות וההון לתקופה המוקדמת ביותר המוצגת.

 10.22כאשר אין זה מעשי לקבוע את ההשפעות הספציפיות לתקופה
מסוימת של טעות על מידע השוואתי לאחת או יותר מהתקופות
הקודמות המוצגות ,הישות תציג מחדש את יתרות הפתיחה של
הנכסים ,ההתחייבויות וההון לתקופה המוקדמת ביותר ,אשר
לגביה הצגה מחדש היא מעשית )אשר עשויה להיות התקופה
הנוכחית(.
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JJ

גילוי בדבר טעויות בתקופות דיווח קודמות
 10.23ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים בדבר טעויות בתקופות דיווח
קודמות:
)א(

מהות הטעות בתקופה קודמת.

)ב(

סכום התיקון בגין כל תקופה קודמת שמוצגת ,במידה
שזה מעשי לכל סעיף בדוחות הכספיים ,המושפע
מהיישום.

)ג(

סכום התיקון לתחילת התקופה המוקדמת ביותר
המוצגת ,במידה שזה מעשי.

)ד (

הסבר אם אין זה מעשי לקבוע את הסכומים שגילויים
נדרש ב )ב( או )ג( לעיל.

אין צורך לחזור על דרישות גילוי אלה בדוחות הכספיים לתקופות
עוקבות.
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פרק 11

מכשירים פיננסיים בסיסיים
התחולה של פרקים  11ו12 -
11.1

פרק  11מכשירים פיננסיים בסיסיים ופרק  12סוגיות במכשירים
פיננסיים אחרים עוסקים יחד בהכרה ,גריעה ,מדידה וגילוי של

מכשירים פיננסיים )נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות(.
פרק  11חל על מכשירים פיננסיים בסיסיים והוא רלוונטי לכל
הישויות .פרק  12חל על מכשירים פיננסיים ועסקאות אחרים,
שהם מורכבים יותר .אם לישות יש רק עסקאות במכשירים
פיננסיים בסיסיים אזי פרק  12אינו חל .אולם ,גם ישויות בעלות
מכשירים פיננסיים בסיסיים בלבד ישקלו את התחולה של פרק
 12כדי להבטיח שהן פטורות מיישומו.

בחירת מדיניות חשבונאית
11.2

ישות תבחר ליישם את:
)א(

הוראות פרק  11ופרק  12במלואן ,או

)ב(

הוראות ההכרה והמדידה של תקן חשבונאות בינלאומי 39
מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה ודרישות הגילוי של
פרק  11ופרק 12

לטיפול בכל המכשירים הפיננסיים שלה .בחירת הישות ב) -א( או
)ב( היא בחירת מדיניות חשבונאית .סעיפים  10.14-10.8כוללים
דרישות לקביעה מתי שינוי במדיניות החשבונאית הוא מתאים,
איך לטפל בשינוי כזה ,ולאיזה מידע יש לתת גילוי לגבי השינוי.

מבוא לפרק 11
11.3

מכשיר פיננסי הוא חוזה היוצר נכס פיננסי של ישות אחת
והתחייבות פיננסית או מכשיר הוני של ישות אחרת.

11.4

פרק  11דורש ליישם מודל עלות מופחתת לכל המכשירים
הפיננסיים הבסיסיים ,למעט השקעות במניות בכורה שאינן
ניתנות להמרה ,ושאינן בנות מכר ) (non puttableוכן מניות
רגילות שאינן בנות מכר ,שהן סחירות בשוק ציבורי או שניתן
למדוד בדרך אחרת באופן מהימן את השווי ההוגן שלהם.
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11.5

11.6
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מכשירים פיננסיים בסיסיים שנמצאים בתחולת פרק  11הם
אלה שמקיימים את התנאים של סעיף  .11.8דוגמאות
למכשירים פיננסיים שבאופן רגיל מקיימים את התנאים
כוללות:
)א(

מזומן.

)ב(

פקדונות לפי דרישה ופקדונות לזמן קצוב שהישות
מפקידה ,לדוגמה חשבון בנק.

)ג(

ניירות ושטרות מסחריים מוחזקים.

)ד(

חשבונות ,שטרות והלוואות שהתקבלו ושניתנו.

)ה(

אגרות חוב ומכשירי חוב דומים.

)ו(

השקעות במניות בכורה שאינן ניתנות להמרה ומניות
בכורה ומניות רגילות שאינן בנות מכר ,כפוף לאמור
בסעיף .11.4

)ז(

מחויבויות לקבלת הלוואה אם המחויבות אינה ניתנת
לסילוק נטו במזומן.

דוגמאות למכשירים פיננסיים שבאופן רגיל אינם מקיימים את
התנאים של סעיף  ,11.8ולפיכך הם בתחולת פרק  ,12כוללות:
)א(

ניירות ערך מגובי נכסים ,כגון מחויבויות משכנתא
מובטחות בנכסים ,הסדרי רכישה חוזרת וחבילות חייבים
שאוגחו.

)ב(

אופציות ,זכויות ,כתבי אופציה ,חוזים עתידיים ,עסקאות
אקדמה ועסקאות החלפת שערי ריבית שניתן לסלקם
במזומן או על ידי החלפת מכשיר פיננסי אחר.

)ג(

מכשירים פיננסיים אשר כשירים כמכשירים מגדרים
ויועדו לכך בהתאם לדרישות בפרק .12

)ד(

מחויבויות למתן הלוואה לישות אחרת.

)ה(

מחויבויות לקבלת הלוואה אם המחוייבות ניתנת לסילוק
נטו במזומן.
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תחולה של פרק 11
11.7

פרק  11חל על כל המכשירים הפיננסיים שמקיימים את התנאים
של סעיף  11.8למעט המכשירים הבאים:
)א(

השקעות בחברות בנות ,חברות כלולות ועסקאות

)ב (

מכשירים פיננסיים אשר מקיימים את ההגדרה של הון
עצמי של ישות )ראה פרק  22התחייבויות והון ופרק 26
תשלום מבוסס מניות(.

)ג(

חכירות ,עליהם חל פרק  20חכירות .אולם ,דרישות
הגריעה שבסעיפים  11.38-11.33חלות על גריעה של
חייבים בגין חכירה שהוכרו על ידי המחכיר ותשלומי
חכירה לשלם שהוכרו על ידי החוכר .כמו כן ,פרק  12עשוי
לחול על חכירות בעלות מאפיינים שמפורטים בסעיף
)12.3ו(.

)ד(

זכויות ומחויבויות של מעסיקים הנובעות מתוכניות
הטבת עובד ,שעליהן חל פרק  28הטבות עובד.

משותפות שמטופלות בהתאם לפרק  9דוחות כספיים
מאוחדים ונפרדים ,פרק  14השקעות בחברות כלולות או
פרק  15השקעות בעסקאות משותפות.

מכשירים פיננסיים בסיסיים
11.8

ישות תטפל במכשירים הבאים כמכשירים פיננסיים בסיסיים
בהתאם לפרק :11
)א(

מזומן.

)ב (

מכשיר חוב )כגון חשבון ,שטר ,הלוואה לקבל או לשלם(
שמקיים את התנאים של סעיף .11.9

)ג(

מחוייבות לקבלת הלוואה ש:
)(i

אינה ניתנת לסילוק נטו במזומן ,וכן

)(ii

כאשר המחוייבות יוצאת לפועל ,ההלוואה חזויה
לקיים את התנאים של סעיף .11.9
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)ד(
11.9

השקעה במניות בכורה שאינן ניתנות להמרה ובמניות
רגילות או במניות בכורה שאינן בנות מכר.

מכשיר חוב שמקיים את כל התנאים ב) -א()-ד( להלן יטופל
בהתאם לפרק :11
)א(

החזרים למחזיק שהם:
)(i

סכום קבוע;

) (iiשיעור קבוע של תשואה לאורך חיי המכשיר;
) (iiiתשואה משתנה ,אשר במהלך חיי המכשיר ,שווה
לשיעור ריבית מצוטט יחיד או שיעור ריבית ניתן
לצפייה יחיד )כמו ליבור(; או
) (ivשילוב כלשהו של ריבית קבועה וריבית משתנה )כגון
ליבור ועוד  200נקודות בסיס( ,בתנאי שגם הריבית
הקבועה וגם הריבית המשתנה חיוביות )לדוגמה,
חוזה החלפת ריבית עם ריבית קבועה חיובית וריבית
משתנה שלילית לא יקיים קריטריון זה( .לגבי
החזרים בגין שיעור ריבית קבועה ושיעור ריבית
משתנה ,הריבית מחושבת על ידי הכפלת שיעור
הריבית לתקופה המתאימה בסכום הקרן שטרם
נפרע במשך התקופה.
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)ב(

אין הוראה חוזית שכתוצאה מתנאיה ,עשוי המחזיק
להפסיד את סכום הקרן או ריבית כלשהי שניתנת לייחוס
לתקופה הנוכחית או לתקופות קודמות .העובדה שמכשיר
חוב נחות ממכשירי חוב אחרים אינה דוגמה להוראה
חוזית כזו.

)ג(

הוראות חוזיות שמתירות למנפיק )החייב( לפרוע מוקדם
את מכשיר החוב או שמתירות למחזיק )המלווה( להחזיר
למנפיק את מכשיר החוב לפני מועד הפירעון אינן מותנות
באירועים עתידיים.

)ד(

אין הוראות לגבי תשואה מותנית או פירעון מותנה ,למעט
התשואה המשתנה שתוארה ב) -א( והוראות לפירעון
מוקדם שתוארו ב) -ג(.
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 11.10דוגמאות למכשירים פיננסיים שבאופן רגיל מקיימים את
התנאים בסעיף  11.9הם:
)א(

לקוחות ,שטרות לגביה ולפירעון ,והלוואות מבנקים או
מצדדים שלישיים אחרים.

)ב(

זכאים במטבע חוץ .אולם ,כל שינוי בזכאים בשל שינוי
בשער החליפין מוכר ברווח או הפסד כפי שנדרש בסעיף
.30.10

)ג(

הלוואות מחברות בנות או מחברות כלולות והלוואות
לחברות בנות או חברות כלולות ,שעומדות לפירעון לפי
דרישה.

)ד(

מכשיר חוב שפירעונו נדרש באופן מיידי אם המנפיק כשל
בתשלום ריבית או קרן )הוראה כאמור אינה מפרה את
התנאים בסעיף .(11.9

 11.11דוגמאות למכשירים פיננסיים שאינם מקיימים את התנאים
בסעיף ) 11.9ולפיכך הם בתחולה של פרק  (12כוללות:
)א(

השקעה במכשירים הוניים של ישות אחרת למעט מניות
בכורה שאינן ניתנות להמרה ומניות רגילות ומניות בכורה
שאינן בנות מכר )ראה סעיף )11.8ד((.

)ב(

חוזה להחלפת ריבית שיוצר תזרים מזומנים שהוא חיובי
או שלילי ,או חוזה אקדמה לרכישת סחורות או מכשיר
פיננסי שניתן לסלקו במזומן ובעת הסילוק ,עשוי להיווצר
תזרים מזומנים חיובי או שלילי ,מאחר שחוזי החלפה או
חוזי אקדמה אינם מקיימים את התנאים בסעיף )11.9א(.

)ג(

אופציות וחוזי אקדמה ,בגלל שהתשואה למחזיק אינה
קבועה והתנאי בסעיף )11.9א( אינו מתקיים.

)ד (

השקעות במכשיר חוב ניתן להמרה ,מאחר שהתשואה
למחזיק עשויה להשתנות יחד עם מחיר המניות של
המנפיק ולא רק בשל שיעורי ריבית שוק.

)ה(

הלוואה שניתנה לצד שלישי ,אשר נותנת לצד השלישי את
הזכות או המחוייבות לפרוע אותה מוקדם אם דרישות
המיסוי הרלוונטיות או הדרישות החשבונאיות
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הרלוונטיות משתנות ,מאחר שהלוואה כזו אינה מקיימת
את התנאי בסעיף )11.9ג(.

הכרה לראשונה של נכסים והתחייבויות פיננסיות
 11.12ישות תכיר בנכס פיננסי או בהתחייבות פיננסית רק כאשר
הישות הופכת לצד להוראות החוזיות של המכשיר.

מדידה לראשונה
 11.13כאש נכס פיננסי או התחייבות פיננסית מוכרים לראשונה ,ישות
תמדוד אותם במחיר העסקה )כולל עלויות עסקה ,למעט
במדידה לראשונה של נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות
אשר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד( אלא אם ההסדר
מהווה ,בפועל ,עיסקת מימון .עסקת מימון עשויה להתבצע
בקשר למכירה של סחורות או שירותים ,לדוגמה ,אם התשלום
נדחה מעבר לתנאי עסקים רגילים או שהמימון הוא בשיעור
ריבית שאינו ריבית שוק .אם ההסדר מהווה עסקת מימון,
הישות תמדוד את הנכס הפיננסי או ההתחייבות הפיננסית בערך
הנוכחי של התשלומים העתידיים ,אשר מהוונים לפי שיעור
ריבית שוק של מכשיר חוב דומה.

דוגמאות  -נכסים פיננסיים
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.1

עבור הלוואה לזמן ארוך לישות אחרת ,מוכר חוב בערך
הנוכחי של המזומן שהישות זכאית לקבל )כולל תשלומי
ריבית ופירעון של הקרן( מאותה ישות.

.2

עבור סחורות שנמכרו ללקוח באשראי לזמן קצר ,מוכר
חוב בסכום לא מהוון של המזומן שהישות זכאית לקבל
מאותה ישות ,שהוא באופן רגיל סכום החשבונית.

.3

עבור פריט שנמכר ללקוח באשראי לשנתיים ללא ריבית,
מוכר חוב במחיר מכירה שוטף במזומן לאותו פריט .אם
מחיר המכירה השוטף במזומן אינו ידוע ,ניתן לאמוד
מחיר זה בערך הנוכחי של המזומן שישות זכאית לקבל
מהוון תוך שימוש בשיעור ריבית )שיעורי ריבית( שוק
השוררים לחוב דומה.

.4

עבור רכישה במזומן של מניות רגילות של ישות אחרת,
ההשקעה מוכרת בסכום המזומן ששולם כדי לרכוש את
המניות.
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דוגמאות  -התחייבויות פיננסיות
.1

עבור הלוואה שהתקבלה מבנק ,סכום לשלם מוכר
לראשונה בערך הנוכחי של המזומן שעומד לתשלום
לבנק )כלומר כולל תשלומי ריבית ופירעון של הקרן(.

.2

עבור סחורות שנרכשו מספק באשראי לזמן קצר ,סכום
לשלם מוכר בסכום הלא מהוון שהישות חייבת לספק,
שהוא באופן רגיל מחיר החשבונית.

מדידה עוקבת
 11.14בסוף כל תקופת דיווח ,ישות תמדוד נכסים פיננסיים כדלקמן,
ללא ניכוי כלשהו בגין עלויות עסקה שעשויות להתהוות לישות
בעת מכירה או מימוש בדרך אחרת:
)א(

מכשירי חוב שמקיימים את התנאים בסעיף )11.8ב(
יימדדו בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית
האפקטיבית .סעיפים  11.20-11.15מספקים הנחיות
לקביעת העלות המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית
האפקטיבית .מכשירי חוב המסווגים כנכסים שוטפים או
כהתחייבויות שוטפות ימדדו בסכום הלא מהוון של
המזומן או התמורה האחרת שחזויים להיות משולמים או
להתקבל )כלומר בניכוי ירידת ערך  -ראה סעיפים
 (11.26-11.21אלא אם ההסדר מהווה ,בפועל ,עסקת
מימון )ראה סעיף  .(11.13אם ההסדר מהווה עסקת
מימון ,הישות תמדוד את מכשיר החוב בערך נוכחי של
התשלומים העתידיים המהוונים בשיעור ריבית שוק של
מכשיר חוב דומה.

)ב(

מחויבויות לקבל הלוואה אשר מקיימות את התנאים
בסעיף )11.8ג( יימדדו בעלות )אשר לפעמים היא אפס(
בניכוי ירידת ערך.

)ג(

השקעות במניות בכורה שאינן ניתנות להמרה ובמניות
רגילות או מניות בכורה שאינן בנות מכר אשר מקיימות
את התנאים בסעיף )11.8ד( יימדדו כדלהלן )סעיפים
 11.33-11.27מספקים הנחיות לגבי שווי הוגן(:
)(i

אם המניות נסחרות בשוק ציבורי או שניתן למדוד
בדרך אחרת באופן מהימן את השווי ההוגן שלהם,
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ההשקעה תימדד בשווי הוגן כאשר שינויים בשווי
ההוגן יוכרו ברווח או הפסד.
)(ii

כל ההשקעות האחרות מסוג זה ימדדו בעלות בניכוי
ירידת ערך.

יש להעריך ירידת ערך או חוסר יכולת גבייה של
המכשירים הפיננסיים ב) -א() ,ב( ו)-ג() (iiלעיל .סעיפים
 11.26-11.21מספקים הנחיות.

עלות מופחתת ושיטת הריבית האפקטיבית
 11.15העלות המופחתת של נכס פיננסי או התחייבות פיננסית בכל
מועד דיווח היא הסכום נטו של הסכומים הבאים:
)א(

הסכום שבו הנכס הפיננסי או ההתחייבות הפיננסית
נמדדו בהכרה לראשונה,

)ב(

בניכוי כל החזרים של הקרן,

)ג(

בתוספת או בניכוי ההפחתה המצטברת תוך שימוש
בשיטת הריבית האפקטיבית בגין כל הפרש בין הסכום
בהכרה לראשונה לבין הסכום העומד לפירעון,

)ד(

בניכוי ,במקרה של נכס פיננסי ,הפחתה כלשהי )במישרין
או דרך שימוש בחשבון הפרשה( בגין ירידת ערך או חוסר
יכולת גבייה.

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות שאין להם שיעור ריבית
מוצהר והם מסווגים כנכסים שוטפים או כהתחייבויות שוטפות
נמדדים לראשונה בסכום לא מהוון בהתאם לסעיף )11.14א(.
לכן ,סעיף )ג( לעיל אינו חל עליהם.
 11.16שיטת הריבית האפקטיבית היא שיטה לחישוב העלות המופחתת
של נכס פיננסי או התחייבות פיננסית )או קבוצה של נכסים
פיננסיים או התחייבויות פיננסיות( ולהקצאת הכנסת הריבית או
הוצאת הריבית על פני התקופה הרלוונטית .שיעור הריבית
האפקטיבי הוא השיעור שמהוון במדויק את אומדן תשלומי
המזומנים העתידיים או תקבולי המזומנים העתידיים במשך
אורך החיים החזוי של המכשיר הפיננסי ,או ,כאשר מתאים,
במשך תקופה קצרה יותר ,לערך בספרים של הנכס הפיננסי או
ההתחייבות הפיננסית .שיעור הריבית האפקטיבי נקבע על בסיס
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הערך בספרים של הנכס הפיננסי או ההתחייבות הפיננסית
בהכרה לראשונה .בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית:
)א(

העלות המופחתת של נכס פיננסי )התחייבות פיננסית( היא
הערך הנוכחי של תקבולי )תשלומי( המזומנים העתידיים
מהוונים לפי שיעור הריבית האפקטיבי ,וכן

)ב(

הוצאות )הכנסות( ריבית בתקופה שוות לערך בספרים של
ההתחייבות הפיננסית )הנכס הפיננסי( בתחילת התקופה
מוכפל בשיעור הריבית האפקטיבי לתקופה.

 11.17בחישוב שיעור הריבית האפקטיבי ,הישות תאמוד את תזרימי
המזומנים בהתחשב בכל התנאים החוזיים של המכשיר הפיננסי
)כגון פירעון מוקדם ,אופציות רכש ואופציות דומות( והפסדי
אשראי ידועים שהתהוו ,אך לא תתחשב בהפסדי אשראי
עתידיים אפשריים שטרם התהוו.
 11.18בחישוב שיעור הריבית האפקטיבי ,הישות תבצע הפחתה של
עמלות ,חיובי מימון ששולמו או התקבלו )כגון נקודות ),((points
עלויות עסקה ופרמיות או ניכיונות אחרים קשורים על פני אורך
החיים הצפוי של המכשיר ,למעט האמור להלן .הישות תשתמש
בתקופה קצרה ביותר אם זו התקופה שאליה מתייחסים
העמלות ,חיובי המימון ששולמו או התקבלו ,עלויות העסקה,
הפרמיות או הניכיונות הרלוונטים .זה יהיה המצב כאשר
השיעור המשתנה אליו מתייחסים העמלות ,חיובי המימון
ששולמו או התקבלו ,עלויות העסקה ,הפרמיות או הניכיונות
נקבע מחדש לפי שיעורי שוק לפני מועד הפירעון החזוי של
המכשיר .במקרה כזה ,תקופת ההפחתה המתאימה היא
התקופה עד למועד הקרוב של קביעת השיעור החדש.
 11.19לגבי נכסים פיננסיים בריבית משתנה והתחייבויות פיננסיות
בריבית משתנה ,אמידה מחדש תקופתית של תזרימי המזומנים,
על מנת לשקף תנודות בשיעורי ריבית שוק משנה את שיעור
הריבית האפקטיבי .אם נכס פיננסי בריבית משתנה או
התחייבות פיננסית בריבית משתנה מוכרים לראשונה בסכום
השווה לקרן שתתקבל או שתשולם במועד הפירעון ,לאמידה
מחדש של תשלומי הריבית העתידיים ,בדרך כלל ,אין השפעה
משמעותית על הערך בספרים של הנכס או ההתחייבות.
 11.20אם ישות מעדכנת את האומדנים שלה לגבי תשלומים או
תקבולים ,הישות תתאים את הערך בספרים של הנכס הפיננסי
או ההתחייבות הפיננסית )או קבוצה של מכשירים פיננסיים( כדי
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לשקף את תזרימי המזומנים בפועל ואת אומדן תזרימי
המזומנים המעודכן .הישות תחשב מחדש את הערך בספרים
באמצעות חישוב הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומניים
העתידיים לפי שיעור הריבית האפקטיבי המקורי של המכשיר
הפיננסי .הישות תכיר בתיאום כהכנסה או כהוצאה ברווח או
הפסד במועד השינוי.
דוגמה לקביעת העלות המופחתת של הלוואה לחמש שנים לפי
שיטת הריבית האפקטיבית
ב  1בינואר  ,20X0רכשה ישות איגרת חוב תמורת  900ש"ח,
והתהוו לה עלויות עסקה בסך  50ש"ח .המחזיק זכאי לקבל
ריבית בסך  40ש"ח כל שנה ,בחמש השנים הבאות ) 31בדצמבר
 31 -20X0בדצמבר  .(20X4לאיגרת החוב יש פירעון חובה בסך
 1,100ש"ח ב 31 -לדצמבר .20X4
שנה

20X0
20X1
20X2
20X3
20X4

עלות
מופחתת
בתחילת
התקופה
ש"ח
950.00
976.11
1,004.03
1,033.89
1,065.83

תזרים
הכנסות
ריבית לפי מזומנים
חיובי
*6.9583%
ש"ח
66.10
67.92
69.86
71.94
74.16

ש"ח
)(40.00
)(40.00
)(40.00
)(40.00
)(40.00
)(1,100

ערך
בספרים
בסוף
תקופה
ש"ח
976.11
1,004.03
1,033.89
1,065.83
1,100.00
0

* שיעור הריבית האפקטיבי של  6.9583אחוז הוא שיעור הריבית שמהוון את
תזרימי המזומנים החזויים של איגרת החוב לערך בספרים הראשוני:
40/(1.069583)1+40/(1.069583)2+ 40/(1.069583)3+40/(1.069583)4
+1,140/(1.069583)5= 950

ירידת ערך של מכשירים פיננסיים שנמדדים
בעלות או בעלות מופחתת
הכרה
 11.21בסוף כל תקופת דיווח ,ישות תעריך אם קיימת ראיה
אובייקטיבית לירידת ערך של נכסים פיננסיים כלשהם שנמדדים
בעלות או בעלות מופחתת .אם קיימת ראיה אובייקטיבית
לירידת ערך ,הישות תכיר בהפסד מירידת ערך ברווח או הפסד
באופן מיידי.
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 11.22ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של נכס פיננסי או של קבוצת
נכסים פיננסיים כוללת מידע הניתן לצפייה ,שבא לתשומת ליבו
של המחזיק בנכס ,לגבי אירועי ההפסד הבאים:
)א(

קשיים פיננסיים משמעותיים של המנפיק או של החייב.

)ב(

הפרת חוזה ,כמו אי עמידה בתנאים ) (defaultאו פיגור
בתשלומי ריבית או קרן.

)ג(

הנושה ,מטעמים כלכליים או משפטיים הקשורים
בקשיים פיננסיים של בעל החוב ,מעניק לבעל החוב הקלה,
שלא היתה נשקלת על ידי הנושה בנסיבות אחרות.

)ד(

נעשה צפוי כי הלווה יכנס להליך פשיטת רגל או לארגון
מחדש פיננסי אחר.

)ה(

מידע ניתן לצפייה המעיד כי ישנה ירידה ,הניתנת למדידה,
באומדן תזרימי המזומנים העתידיים מקבוצת נכסים
פיננסיים ,מאז ההכרה לראשונה בנכסים אלה ,למרות
שלא ניתן עדיין לשייך את הירידה לנכסים פיננסיים
בודדים בתוך הקבוצה ,כגון תנאים לאומיים או תנאים
כלכליים מקומיים שליליים או שינויים שליליים בתנאי
התעשייה.

 11.23גורמים אחרים יכולים גם הם להוות ראיות לירידת ערך ,כולל
שינויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית שהתרחשו בסביבה
הטכנולוגית ,בסביבת השוק ,בסביבת הכלכלה או בסביבה
החוקית שבה המנפיק פועל.
 11.24הישות תעריך בנפרד את הנכסים הפיננסיים הבאים לצורך
ירידת ערך:
)א( כל המכשירים ההוניים מבלי להתייחס למשמעותיות
שלהם ,וכן
)ב( נכסים פיננסיים אחרים שהם משמעותיים בפני עצמם.
הישות צריכה לאמוד ירידת ערך לנכסים פיננסיים אחרים באופן
פרטני או כקבוצה על פי בסיס של מאפייני סיכוני אשראי דומים.
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מדידה
 11.25ישות תמדוד הפסד מירידת ערך בגין המכשירים הבאים
שנמדדים בעלות או בעלות מופחתת כלהלן:
)א( עבור מכשיר שנמדד בעלות מופחתת בהתאם לסעיף
)11.14א( ,ההפסד מירידת ערך הוא ההפרש בין הערך
בספרים של הנכס לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי
המזומנים המהוון לפי שיעור הריבית האפקטיבי המקורי
של הנכס .אם מכשיר פיננסי כזה נושא ריבית משתנה,
שיעור ההיוון למדידת הפסד מירידת ערך כלשהו הוא
שיעור הריבית האפקטיבי השוטף שנקבע בהתאם לחוזה.
)ב( עבור מכשיר שנמדד בעלות בניכוי ירידת ערך בהתאם
לסעיף )11.14ב( ו)11.14ג() ,(iiההפסד מירידת ערך הוא
ההפרש בין הערך בספרים של הנכס לבין האומדן הטוב
ביותר )שיהיה בהכרח קירוב( של הסכום )שעשוי להיות
אפס( שהישות תקבל עבור הנכס אם הנכס היה נמכר
במועד הדיווח.

ביטול הפסד מירידת ערך
 11.26אם ,בתקופה עוקבת ,הסכום של הפסד מירידת הערך קטן וניתן
לייחס את הקיטון באופן אובייקטיבי לאירוע שהתרחש לאחר
שהוכרה ירידת ערך )כגון שיפור בדירוג האשראי של הלווה(,
הישות תבטל את ההפסד מירידת ערך שהוכר קודם לכן,
במישרין או על ידי תיאום חשבון הפרשה .הביטול לא יגרום לכך
שהערך בספרים של הנכס הפיננסי )בנכוי חשבון הפרשה כלשהו(
יעלה על הערך בספרים שהיה מתקבל אם לא היתה מוכרת
ירידת ערך .הישות תכיר בסכום הביטול ברווח או הפסד באופן
מיידי.

שווי הוגן
 11.27סעיף )11.14ג() (iדורש שהשקעה במניות רגילות או במניות
בכורה תמדד בשווי הוגן אם השווי ההוגן של המניות ניתן
למדידה באופן מהימן .ישות תשתמש במדרג הבא כדי לאמוד
את השווי ההוגן של המניות:
)א(

74

הראיה הטובה ביותר לשווי הוגן היא מחיר מצוטט של
נכס זהה בשוק פעיל .זה בדרך כלל מחיר הרכישה המוצע
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)ב(

כאשר מחירים מצוטטים אינם זמינים ,המחיר של עסקה
עדכנית בנכס זהה מספק ראיה לשווי ההוגן כל עוד לא חל
שינוי משמעותי בנסיבות הכלכליות או שלא עבר פרק זמן
משמעותי מאז שהעסקה התרחשה .אם הישות יכולה
להוכיח שהמחיר של העסקה האחרונה אינו מהווה אומדן
טוב לשווי הוגן )לדוגמה מאחר שהוא משקף סכום
שהישות היתה מקבלת או משלמת בעסקה כפויה ,בפירוק
שלא מרצון או במכירה תחת לחץ( ,יתבצע תיאום למחיר
זה.

)ג(

אם השוק של הנכס אינו פעיל ועסקאות עדכניות שבוצעו
בנכס זהה אינן כשלעצמן אומדן טוב לשווי הוגן ,ישות
אומדת שווי הוגן על ידי שימוש בטכניקות הערכה .מטרת
השימוש בטכניקת הערכה היא לאמוד מה היה יכול להיות
מחיר העסקה במועד המדידה בהחלפה שאינה מושפעת
מיחסים מיוחדים בין הצדדים ,המונעת על ידי שיקולים
עסקיים רגילים.

פרקים אחרים בתקן זה מפנים להנחיות לשווי הוגן בסעיפים
 ,11.32-11.27כולל פרק  ,12פרק  ,14פרק  15ופרק  16נדל"ן
להשקעה .בישום ההנחיות לגבי נכסים שבתחולת אותם פרקים,
ההפניה למניות רגילות או למניות בכורה בסעיף זה צריכה
להתפרש ככוללת גם את סוגי הנכסים שנדונים באותם פרקים.

טכניקת הערכה
 11.28טכניקות הערכה כוללות שימוש בעסקאות שוק עדכניות בין
קונה מרצון לבין מוכר מרצון הפועלים בצורה מושכלת ,שאינן
מושפעות מיחסים מיוחדים בין הצדדים ,אם עסקאות כאלה
זמינות ,התייחסות לשווי ההוגן השוטף של מכשיר אחר שהוא
באופן מהותי זהה ,ניתוח תזרים מזומנים מהוון ומודלים
להמחרת אופציות .אם קיימת טכניקת הערכה שמקובלת בקרב
המשתתפים בשוק על מנת לתמחר את המכשיר והוכח כי
טכניקה זו מספקת אומדנים מהימנים של מחירים שהתקבלו
בעסקאות שוק שבפועל בוצעו ,הישות משתמשת בטכניקה זו.
 11.29מטרת השימוש בטכניקת הערכה היא לקבוע מה היה יכול להיות
מחיר העסקה במועד המדידה בהחלפה שאינה מושפעת מיחסים
מיוחדים בין צדדים הפועלים והמונעת על ידי שיקולים עסקיים
רגילים .שווי הוגן נאמד על הבסיס של התוצאות של טכניקת
הערכה שעושה את השימוש המרבי בנתוני שוק ,ומבוססת מעט
ככל שניתן על נתונים ספציפיים לישות .מצפים מטכניקת הערכה
להגיע לתחזית ריאלית של השווי ההוגן אם
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)א(

היא משקפת באופן סביר את האופן בו חזוי כי השוק
יתמחר את הנכס ,וכן

)ב(

הנתונים לטכניקת הערכה מייצגים באופן סביר תחזיות
ומדידות שוק של גורמי תשואה-סיכון הטבועים בנכס.

היעדר שוק פעיל :מכשירים הוניים
 11.30השווי ההוגן של השקעות בנכסים שאין להם מחיר שוק מצוטט
בשוק פעיל ניתן למדידה מהימנה אם
)א(

ההשתנות בטווח של אומדני שווי הוגן סבירים אינה
משמעותית לגבי אותו נכס ,או

)ב(

ניתן להעריך באופן סביר את ההסתברויות של האומדנים
השונים בתוך הטווח וניתן להשתמש בהם באמידת שווי
הוגן.

 11.31ישנם מצבים רבים בהם סביר שההשתנות בטווח של אומדני
שווי הוגן סבירים של השקעות במכשירים הוניים שאין להם
מחיר שוק מצוטט לא תהיה משמעותית .בדרך כלל ,ניתן לאמוד
את השווי ההוגן של נכס שישות רכשה מצד חיצוני .אולם ,אם
הטווח של אומדני שווי הוגן סבירים הוא משמעותי ולא ניתן
להעריך באופן סביר את ההסתברויות של האומדנים השונים,
הישות מנועה מלמדוד את הנכס בשווי הוגן.
 11.32אם מדידה מהימנה של השווי ההוגן אינה זמינה עוד לנכס
שנמדד בשווי הוגן )כגון מכשיר הוני שנמדד בשווי הוגן דרך רווח
או הפסד( ,ערכו בספרים במועד האחרון שבו ניתן היה למדוד
באופן מהימן הופך להיות עלותו החדשה .הישות תמדוד את
הנכס בעלות זו בניכוי ירידת ערך עד שמדידה מהימנה של השווי
ההוגן הופכת לזמינה.

גריעה של נכס פיננסי
 11.33הישות תגרע נכס פיננסי רק כאשר:
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)א(

הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי
פקעו או סולקו ,או

)ב(

הישות מעבירה לצד אחר באופן מהותי את כל הסיכונים
וההטבות הנובעים מהבעלות על הנכס הפיננסי ,או
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)ג(

הישות ,למרות ששמרה חלק מהסיכונים וההטבות
המשמעותיים של הבעלות ,העבירה את השליטה על הנכס
לצד אחר ולצד האחר יש יכולת מעשית למכור את הנכס
בשלמותו לצד שלישי לא קשור וביכולתו לממש יכולת זו
באופן חד צדדי וללא צורך בהטלת הגבלות נוספים על
העברה .במקרה זה ,הישות:
)(i

תגרע את הנכס ,וכן

)(ii

תכיר בנפרד בכל הזכויות והמחויבויות שנשמרו או
שנוצרו בהעברה.

הערך בספרים של הנכס שהועבר יוקצה בין הזכויות או
המחויבויות שנשמרו לבין אלה שהועברו על בסיס שוויים
ההוגן היחסי במועד ההעברה .זכויות ומחויבויות חדשות
שנוצרו ימדדו בשוויים ההוגן באותו מועד .הפרש כלשהו
בין התמורה שהתקבלה לבין הסכומים שהוכרו ונגרעו
בהתאם לסעיף זה יוכר ברווח או הפסד בתקופת ההעברה.
 11.34אם העברה לא גרמה לגריעה ,כיוון שבידי הישות נותרו סיכונים
והטבות משמעותיים מהבעלות על הנכס המועבר ,הישות תמשיך
להכיר בנכס המועבר בשלמותו ותכיר בהתחייבות פיננסית בגין
התמורה שהתקבלה .הנכס וההתחייבות לא יקוזזו .בתקופות
עוקבות ,הישות תכיר בכל הכנסה בגין הנכס המועבר ובכל
הוצאה קשורה שהתהוותה בגין ההתחייבות הפיננסית.
 11.35אם מעביר מספק בטוחה שאינה מזומנים )כמו מכשירי חוב או
מכשירים הוניים( למקבל ,הטיפול החשבונאי שייושם לגבי
הבטוחה על ידי המעביר והמקבל תלוי בשאלה אם למקבל יש
זכות למכור או לשעבד מחדש את הבטוחה ובשאלה אם המעביר
לא עמד במחויבויותיו .המעביר והמקבל יטפלו בבטוחה
כדלקמן:
)א(

אם למקבל יש זכות ,מכוח חוזה או נוהג ,למכור או
לשעבד מחדש את הבטוחה ,אז המעביר יסווג מחדש נכס
זה בדוח על המצב הכספי שלו )לדוגמה ,כנכס מושאל,
כמכשירים הוניים משועבדים או חייב בגין הסכם לרכישה
חזרה( בנפרד מנכסים אחרים.

)ב(

אם המקבל מוכר בטוחה ששועבדה לו ,עליו להכיר הן
בתמורה מהמכירה והן בהתחייבות ,הנמדדת בשווי הוגן,
בגין מחויבותו להחזיר את הבטוחה.
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)ג(

אם המעביר לא עומד במחויבויותיו בהתאם לתנאי
החוזה ,ואינו זכאי עוד לקבל בחזרה את הבטוחה ,עליו
לגרוע את הבטוחה ,ועל המקבל להכיר בבטוחה כנכס שלו
הנמדד לראשונה בשווי הוגן או ,לגרוע את מחויבותו
להחזיר את הבטוחה ,אם הוא כבר מכר אותה.

)ד(

למעט התנאי בסעיף )ג( ,המעביר ימשיך להציג בספרים
את הבטוחה כנכס שלו ,והמקבל לא יכיר בבטוחה כנכס.

דוגמה -העברה שכשירה לגריעה
ישות מוכרת קבוצה של חייבים לבנק בסכום הנמוך מהערך
הנומינלי שלהם .הישות ממשיכה לטפל בגביות מבעלי החוב
בשם הבנק ,כולל שליחת דוחות חודשיים ,והבנק משלם לישות
עמלה במחיר שוק עבור שירותי גביית החייבים .לישות קיימת
מחוייבת להעביר מיידית לבנק את כל הסכומים שהיא גובה ,אך
אין לה מחוייבות לבנק בגין פיגור בתשלומים או אי תשלום.
במקרה זה ,הישות העבירה לבנק באופן מהותי את כל הסיכונים
וההטבות הנובעים מהבעלות על החייבים .בהתאם לכך ,היא
מסירה את החייבים מהדוח על המצב הכספי שלה )כלומר גורעת
אותם( ,ולא מציגה התחייבות בהתייחס לתמורה שהתקבלה
מהבנק .הישות מכירה בהפסד המחושב כהפרש בין הערך
בספרים של החייבים במועד המכירה לבין התמורה שהתקבלה
מהבנק .הישות מכירה בהתחייבות במידה שבה היא גבתה
משאבים מהחייבים ,אך טרם העבירה אותם לבנק.
דוגמה -העברה שאינה כשירה לגריעה
העובדות הם כמו בדוגמה הקודמת ,מלבד העובדה שהישות
הסכימה לקנות חזרה מהבנק חובות כלשהם בהם החייבים
בפיגור בתשלום הקרן או הריבית של יותר מ 120 -יום .במקרה
זה ,הישות שומרת את הסיכון של תשלום איטי או אי תשלום
של החייבים  -סיכון משמעותי בהקשר לחובות .בהתאם לכך,
הישות אינה מטפלת בחובות כאילו הם נמכרו לבנק ,והיא אינה
גורעת אותם .במקום זאת ,היא מטפלת בתמורה מהבנק
כהלוואה המובטחת על ידי החובות .הישות ממשיכה להכיר
בחובות כנכס עד שהם ייגבו או יימחקו כחוב אבוד.
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גריעה של התחייבות פיננסית
 11.36ישות תסיר התחייבות פיננסית )או חלק מהתחייבות פיננסית(
רק כאשר ,היא מסולקת  -דהיינו ,כאשר המחויבות שהוגדרה
בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.
 11.37אם לווה ומלווה קיימים מחליפים מכשירי חוב ,בעלי תנאים
שונים באופן מהותי ,הישויות יטפלו בעסקה כסילוק
ההתחייבות הפיננסית המקורית והכרה בהתחייבות פיננסית
חדשה .בדומה ,ישות תטפל בשינוי משמעותי בתנאים של
התחייבות פיננסית קיימת או של חלק ממנה )בין אם ניתן לייחס
את השינוי לקשיים כספיים של הלווה ובין אם לא( כסילוק
ההתחייבות הפיננסית המקורית והכרה בהתחייבות פיננסית
חדשה.
 11.38הישות תכיר ברווח או הפסד בהפרש בין הערך בספרים של
התחייבות פיננסית )או חלק מהתחייבות פיננסית( ,שסולקה או
שהועברה לצד אחר ,לבין התמורה ששולמה ,כולל נכסים
כלשהם שאינם מזומנים שהועברו או התחייבויות כלשהן
שניטלו.

גילויים
 11.39הגילויים להלן מתייחסים לגילויים בהקשר להתחייבויות
פיננסיות שנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד .לישות שיש
רק מכשירים פיננסיים בסיסיים )ולכן לא מיישמת את פרק (12
לא יהיו כלל התחייבויות פיננסיות שנמדדות בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד ולכן היא אינה צריכה לספק גילויים כאלה.

גילויים בדבר המדיניות החשבונאית של
המכשירים הפיננסיים
 11.40בהתאם לסעיף  ,8.5ישות תיתן גילוי ,במסגרת עיקרי המדיניות
החשבונאית המשמעותית ,לבסיס )או בסיסי( המדידה שנעשה בו
שימוש למכשירים פיננסיים ולמדיניות חשבונאית אחרת שנעשה
בה שימוש למכשירים פיננסיים שרלוונטית להבנת הדוחות
הכספיים.
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דוח על המצב הכספי  -קבוצות של נכסים
פיננסיים והתחייבויות פיננסיות
 11.41ישות תיתן גילוי לערכים בספרים של כל אחת מהקבוצות
הבאות של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות במועד
הדיווח ,בסכום כולל ,בדוח על המצב הכספי או בביאורים:
)א(

נכסים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
)סעיף )11.14ג() (iוסעיפים  12.8ו.(12.9 -

)ב(

נכסים פיננסיים שהם מכשירי חוב שנמדדים בעלות
מופחתת )סעיף )11.14א((.

)ג(

נכסים פיננסיים שהם מכשירים הוניים שנמדדים בעלות
בניכוי ירידת ערך )סעיף )11.14ג() (iiוסעיפים  12.8ו-
.(12.9

)ד(

התחייבויות פיננסיות שנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד )סעיפים  12.8ו.(12.9 -

)ה(

התחייבויות פיננסיות שנמדדות בעלות מופחתת )סעיף
)11.14א((.

)ו(

מחויבויות לקבלת הלוואה שנמדדות לפי עלות בניכוי
ירידת ערך )סעיף )11.14ב((.

 11.42ישות תיתן גילוי למידע שמאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים
להעריך את המשמעותיות של מכשירים פיננסיים למצבה הכספי
ולתוצאות פעולותיה .לדוגמה ,לחוב לזמן ארוך מידע כזה יכלול
באופן רגיל את התנאים של מכשיר החוב )כגון שיעור הריבית,
מועד הפדיון ,לוח תשלומים והגבלות שמכשיר חוב מטיל על
הישות(.
 11.43לגבי נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות שנמדדים בשווי
הוגן ,ישות תיתן גילוי לבסיס לקביעת השווי ההוגן ,לדוגמה
מחיר ציטוט בשוק פעיל או טכניקת הערכה .כאשר נעשה שימוש
בטכניקות הערכה ,הישות תיתן גילוי להנחות שיושמו בקביעת
שווי הוגן לגבי כל קבוצה של נכסים פיננסיים או התחייבויות
פיננסיות .לדוגמה ,אם מתאים ,ישות נותנת גילוי למידע לגבי
ההנחות המתייחסות לשיעורי פירעונות מוקדמים ,אומדן
שיעורי הפסדי אשראי ,ושיעורי הריבית או שיעורי ההיוון.
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 11.44אם מדידה מהימנה של שווי הוגן אינה זמינה עוד לגבי מכשיר
הוני שנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,הישות תיתן גילוי
לעובדה זו.

גריעה
 11.45אם ישות העבירה נכסים פיננסיים לצד אחר בעסקה שאינה
כשירה לגריעה )ראה סעיפים  ,(11.35-11.33הישות תיתן גילוי
לפרטים הבאים לגבי כל אחת מהקבוצות של נכסים פיננסיים
כאלה:
)א(

מהות הנכסים.

)ב(

מהות הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות שאליהם
הישות נשארת חשופה.

)ג(

הערכים בספרים של הנכסים ושל התחייבויות קשורות
שהישות ממשיכה להכיר.

בטוחה
 11.46כאשר ישות שיעבדה נכסים פיננסיים כבטוחה להתחייבויות או
להתחייבויות מותנות ,עליה לתת גילוי:
)א(

לערך בספרים של הנכסים הפיננסיים ששועבדו כבטוחה.

)ב(

התנאים המתייחסים לשעבודים שלה.

כשלים והפרות של הלוואות לפירעון
 11.47לגבי הלוואות לפירעון שהוכרו במועד הדיווח ושלגביהם קיימת
הפרה של התנאים או כשל בתנאי קרן ,ריבית ,קרן מושקעת או
פידיון שלא תוקנו עד מועד הדיווח ,הישות תיתן גילוי:
)א(

לפרטים לגבי כשל או הפרה זו.

)ב(

הערך בספרים במועד הדיווח של ההלוואות לפירעון
הקשורות.

)ג(

לעובדה אם כשל או הפרה באו על תיקונם ,או אם תנאי
ההלוואות לפירעון נקבעו מחדש ,לפני שהדוחות הכספיים
אושרו לפרסום.
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פריטי הכנסה ,הוצאה ,רווחים או הפסדים
 11.48ישות תיתן גילוי לפריטים הבאים של הכנסה ,הוצאה ,רווחים או
הפסדים:
)א(

הכנסה ,הוצאה ,רווחים או הפסדים ,כולל שינויים בשווי
ההוגן ,שהוכר בגין:
)(i

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד.

)(ii

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד.

) (iiiנכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת.
) (ivהתחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת.
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)ב(

סך הכנסת ריבית וסך הוצאת ריבית )המחושבות
באמצעות שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית( לגבי
נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות שאינם נמדדים
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

)ג(

הסכום של הפסד מירידת ערך כלשהו לגבי כל קבוצה של
נכסים פיננסיים.
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פרק 12

סוגיות במכשירים פיננסיים אחרים
התחולה של פרקים  11ו12 -
12.1

פרק  11מכשירים פיננסיים בסיסיים ופרק  12סוגיות במכשירים
פיננסיים אחרים עוסקים יחד בהכרה ,גריעה ,מדידה וגילוי של

מכשירים פיננסיים )נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות(.
פרק  11חל על מכשירים פיננסיים בסיסיים והוא רלוונטי לכל
הישויות .פרק  12חל על מכשירים פיננסיים ועסקאות אחרים
שהם מורכבים יותר .אם לישות יש רק עסקאות במכשירים
פיננסיים בסיסיים ,אזי פרק  12אינו חל .אולם ,גם ישויות
בעלות מכשירים פיננסיים בסיסיים בלבד ישקלו את התחולה
של פרק  12כדי להבטיח שהן פטורות מיישומו.

בחירת מדיניות חשבונאית
12.2

ישות תבחר ליישם את:
)א(

הוראות פרק  11ופרק  12במלואן ,או

)ב(

הוראות ההכרה והמדידה של תקן חשבונאות בינלאומי 39
מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה ודרישות הגילוי של
פרק  11ופרק 12

לטיפול בכל המכשירים הפיננסיים שלה .בחירת הישות ב) -א( או
)ב( היא בחירת מדיניות חשבונאית .סעיפים  10.14-10.8כוללים
דרישות לקביעה מתי שינוי במדיניות החשבונאית הוא מתאים,
איך לטפל בשינוי כזה ,ולאיזה מידע יש לתת גילוי לגבי השינוי.

מבוא לפרק 12
12.3

פרק  12חל על כל המכשירים הפיננסיים למעט:
)א(

אלה שבתחולת פרק .11

)ב(

זכויות בחברות בנות )ראה פרק  9דוחות כספיים
מאוחדים ונפרדים( ,בחברות כלולות )ראה פרק 14
השקעות בחברות כלולות( ובעסקאות משותפות )ראה
פרק  15השקעות בעסקאות משותפות(.
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)ג(

זכויות ומחויבויות של מעסיקים הנובעות מתוכניות
הטבת עובד )ראה פרק  28הטבות עובד(.

)ד (

זכויות הנובעות מחוזי ביטוח אלא אם חוזה הביטוח עשוי
לגרום להפסד לצד כלשהו כתוצאה מתנאים חוזיים
שאינם קשורים ל:
)(i

שינויים בסיכון המבוטח;

)(ii

שינויים בשערי חליפין; או

) (iiiהפרה על ידי אחד הצדדים.
)ה(

מכשירים פיננסיים אשר מקיימים את ההגדרה של הון
עצמי של ישות )ראה פרק  22הון ופרק  26תשלום מבוסס
מניות(.

)ו(

חכירות )ראה פרק  20חכירות( אלא אם החכירה עשויה
לגרום להפסד למחכיר או לחוכר כתוצאה מתנאים חוזיים
שאינם קשורים ל:
)(i

שינויים במחיר של הנכס המוחכר;

)(ii

שינויים בשערי החליפין; או

) (iiiהפרה על ידי אחד הצדדים.
)ז(

חוזי תמורה מותנית בצירופי עסקים )ראה פרק  19צירופי
עסקים ומוניטין( .הפטור חל רק על הרוכש.

12.4

מרבית החוזים לרכוש או למכור פריט לא פיננסי כגון סחורה,
מלאי או רכוש קבוע אינם בתחולת פרק זה ,מאחר שהם אינם
מכשירים פיננסיים .אולם ,פרק זה חל על כל החוזים שמטילים
סיכונים על הרוכש או המוכר שהם לא אופיינים לחוזים לרכוש
או למכור נכסים מוחשיים .לדוגמה ,פרק זה חל על חוזים
שעשויים לגרום להפסד לרוכש או למוכר כתוצאה מתנאים
חוזיים שאינם קשורים לשינויים במחיר של פריט לא כספי,
שינויים בשערי חליפין ,או הפרה של אחד הצדדים.

12.5

בנוסף לחוזים שמתוארים בסעיף  ,12.4פרק זה חל על חוזים
לרכוש או למכור פריטים לא פיננסיים אם החוזה יכול להיות
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מסולק נטו במזומן או על ידי החלפת מכשירים פיננסיים כאילו
החוזים הם מכשירים פיננסיים ,בחריג הבא :חוזים אשר
ההתקשרות בהם היתה לשם קבלה או מסירה של הפריט הלא-
פיננסי בהתאם לדרישות הרכישה ,המכירה או השימוש החזויים
של הישות והם ממשיכים להיות מוחזקים למטרות אלה אינם
מכשירים פיננסיים לצורך פרק זה.

הכרה לראשונה בנכסים פיננסיים ובהתחייבויות
פיננסיות
12.6

ישות תכיר בנכס פיננסי או בהתחייבות פיננסית רק כאשר
הישות הופכת לצד להוראות החוזיות של המכשיר.

מדידה לראשונה
12.7

כאשר נכס פיננסי או התחייבות פיננסית מוכרים לראשונה,
הישות תמדוד אותם לפי השווי ההוגן שלהם ,שהוא באופן רגיל
מחיר העיסקה.

מדידה עוקבת
12.8

בסוף כל תקופת דיווח ,ישות תמדוד את כל המכשירים
הפיננסיים שבתחולת פרק  12בשווי הוגן ותכיר בשינויים בשווי
ההוגן ברווח או הפסד ,מלבד :מכשירים הוניים שאינם נסחרים
בשוק ציבורי וששווים ההוגן אינו ניתן למדידה בדרך אחרת
באופן מהימן ,וחוזים הקשורים למכשירים כאלה אשר ,אם
יממומשו ,יגרמו למסירה של מכשירים כאלה ,אשר ימדדו
בעלות בניכוי ירידת ערך.

12.9

אם מדידה מהימנה של שווי הוגן אינה זמינה עוד עבור מכשיר
הוני שאינו נסחר בשוק ציבורי ,אך נמדד בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד ,השווי ההוגן במועד האחרון שבו המכשיר נמדד באופן
מהימן מטופל כעלות של המכשיר .הישות תמדוד את המכשיר
בעלות זו בניכוי הפסד מירידת ערך עד אשר מדידה מהימנה של
שווי הוגן תהיה זמינה.

שווי הוגן
 12.10ישות תיישם את ההנחיות לגבי שווי הוגן בסעיפים
 11.32-11.27למדידות שווי הוגן בהתאם לפרק זה כמו גם
למדידות שווי הוגן בהתאם לפרק .11
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 12.11השווי ההוגן של התחייבות פיננסית שעומדת לפירעון לפי דרישה
אינו נמוך מהסכום שיש לשלם בעת דרישה ,מהוון מהמועד
הראשון בו ניתן לדרוש את תשלום הסכום.
 12.12ישות לא תכלול עלויות עסקה במדידה לראשונה של נכסים
פיננסיים או התחייבויות פיננסיות שימדדו לאחר מכן בשווי הוגן
דרך רווח או הפסד .אם תשלום עבור נכס נדחה או ממומן
בשיעור ריבית שאינו שיעור שוק ,הישות תמדוד לראשונה את
הנכס לפי הערך הנוכחי של התשלומים העתידיים מהוון בשיעור
ריבית שוק.

ירידת ערך של מכשירים פיננסיים הנמדדים בעלות
או בעלות מופחתת
 12.13ישות תיישם את ההנחיות לגבי ירידת ערך של מכשיר פיננסי
שנמדד בעלות שבסעיפים  11.26-11.21למכשירים פיננסיים
שנמדדים בעלות בניכוי ירידת ערך בהתאם לפרק זה.

גריעה של נכס פיננסי או התחייבות פיננסית
 12.14ישות תיישם את דרישות הגריעה שבסעיפים  11.38-11.33לגבי
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות שפרק זה חל עליהם.

חשבונאות גידור
 12.15אם קריטריונים מוגדרים מתקיימים ,ישות יכולה לייעד את
יחסי הגידור בין מכשיר מגדר לבין פריט מגודר בדרך כזו
שתאפשר להכשירם לחשבונאות גידור .חשבונאות גידור
מאפשרת שהרווח או ההפסד בגין המכשיר המגדר והפריט
המגודר יוכרו ברווח או הפסד באותו זמן.
 12.16על מנת שיחסי גידור יהיו כשירים לחשבונאות גידור ,ישות
תציית לכל התנאים הבאים:
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)א(

הישות מייעדת ומתעדת את יחסי הגידור באופן שמזהה
בבירור את הסיכון המגודר ,הפריט המגודר והמכשיר
המגדר והסיכון בפריט המגודר הוא הסיכון שמגודר על
ידי המכשיר המגדר.

)ב(

הסיכון המגודר הוא אחד הסיכונים המוגדרים בסעיף
.12.17
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)ג(

המכשיר המגדר הוא כמוגדר בסעיף .12.18

)ד(

הישות חוזה שהמכשיר המגדר יהיה אפקטיבי ברמה
גבוהה בקיזוז הסיכון המגודר המיועד .אפקטיביות
הגידור היא המידה שבה שינויים בשווי ההוגן או בתזרימי
המזומנים של הפריט המגודר שניתן ליחסם לסיכון
הגידור מקוזזים על ידי שינויים בשווי ההוגן או בתזרים
המזומנים של המכשיר המגדר.

 12.17תקן זה מתיר חשבונאות גידור רק לגבי הסיכונים הבאים:
)א(

סיכון שיעור ריבית של מכשיר חוב שנמדד בעלות
מופחתת.

)ב(

סיכון שער חליפין או סיכון שיעור ריבית בהתקשרות
איתנה או בעסקה חזויה שצפויה ברמה גבוהה.

)ג(

סיכון מחיר של סחורה ) (commodityשהישות מחזיקה או
סיכון מחיר בהתקשרות איתנה או בעסקה חזויה שצפויה
ברמה גבוהה לרכוש או למכור סחורה ).(commodity

)ד(

סיכון שער חליפין בהשקעה נטו בפעילות חוץ.

סיכון שער חליפין של מכשיר חוב שנמדד בעלות מופחתת אינו
נכלל ברשימה לעיל מאחר שלחשבונאות גידור לא תהיה השפעה
משמעותית על הדוחות הכספיים .חשבונות ,שטרות והלוואות
בסיסיים לקבל או לשלם נמדדים באופן רגיל בעלות מופחתת
)ראה סעיף )11.5ד(( .זה עשוי לכלול זכאים שנקובים במטבע
חוץ .סעיף  30.10דורש שכל שינוי בערך בספרים של הזכאי
שנובע משינוי בשער החליפין יוכר ברווח או הפסד .לפיכך ,הן
השינוי בשווי ההוגן של המכשיר המגדר )חוזה להחלפת מטבעות(
והן השינוי בערך בספרים של הזכאי המתייחס לשינוי בשער
החליפין יוכרו ברווח או הפסד ויקזזו אחד את השני למעט עד
למידה של ההפרש בין השער המיידי )שבו ההתחייבות נמדדת(
לבין השער עתידי )שבו חוזה ההחלפה נמדד(.
 12.18תקן זה מתיר חשבונאות גידור רק אם למכשיר המגדר יש את כל
התנאים הבאים:
)א(

מדובר בחוזה החלפת ריבית ,חוזה החלפת מטבע חוץ,
חוזה אקדמה על מטבע חוץ או חוזה אקדמה על סחורות
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) (commoditiesשחזוי שיהיה אפקטיבי ברמה גבוהה
בקיזוז הסיכון שמתואר בסעיף  12.17שייועד כסיכון
המגודר.
)ב(

במכשיר מעורב צד חיצוני לישות המדווחת )כלומר חיצוני
לקבוצה ,חיצוני למגזר ,או חיצוני לישות הבודדת
שמדווחים עליה(.

)ג(

הסכום הנקוב שלו שווה לסכום הקרן המיועד או לסכום
הנקוב המיועד של הפריט המגודר.

)ד(

יש לו מועד פירעון מוגדר שאינו מאוחר מ
)(i

מועד הפירעון של המכשיר הפיננסי המגודר,

)(ii

מועד הסילוק החזוי של ההתקשרות לרכישת
הסחורה או למכירתה ,או

) (iiiמועד ההתרחשות של העסקה החזויה שצפויה
ברמה גבוהה במטבע חוץ או בסחורה המגודרת.
)ה(

אין מאפייני פירעון מוקדם ,סיום מוקדם או הארכה.

גידור של סיכון שיעור ריבית קבועה של מכשיר
פיננסי שהוכר או סיכון מחיר סחורה של
סחורה שהישות מחזיקה
 12.19אם התנאים בסעיף  12.16מתקיימים והסיכון המגודר הוא
החשיפה לסיכון שיעור ריבית קבועה של מכשיר חוב שנמדד
בעלות מופחתת או לסיכון מחיר סחורה של סחורה שהישות
מחזיקה ,הישות:
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)א(

תכיר במכשיר המגדר כנכס או התחייבות ובשינוי בשווי
ההוגן של המכשיר המגדר ברווח או הפסד ,וכן

)ב(

תכיר בשינוי בשווי ההוגן של פריט מגודר המתייחס
לסיכון המגודר ברווח או הפסד וכתיאום לערך בספרים
של הפריט המגודר.

פרק  12סוגיות במכשירים פיננסיים אחרים
 12.20אם הסיכון המגודר הוא סיכון שיעור ריבית קבועה של מכשיר
חוב שנמדד בעלות מופחתת ,הישות תכיר בסילוקים התקופתיים
נטו במזומן בגין חוזה החלפת שיעור ריבית המהווה את המכשיר
המגדר ברווח או הפסד בתקופה שבה הסילוקים נטו התרחשו.
 12.21הישות תפסיק את חשבונאות הגידור המוגדרת בסעיף 12.19
אם:
)א(

המכשיר המגדר פקע או נמכר או הסתיים;

)ב (

הגידור אינו מקיים עוד את התנאים לחשבונאות גידור
שהוגדרו בסעיף  ;12.16או

)ג(

הישות ביטלה את היעוד.

 12.22אם חשבונאות הגידור הופסקה והפריט המגודר הוא נכס או
התחייבות המוצגים בעלות מופחתת שטרם נגרעו ,רווחים או
הפסדים כלשהם שהוכרו כתיאומים לערך בספרים של הפריט
המגודר מופחתים לרווח או הפסד תוך שימוש בשיטת הריבית
האפקטיבית על פני אורך החיים הנותר של המכשיר המגודר.

גידור של סיכון שיעור ריבית משתנה של
מכשיר פיננסי שהוכר ,סיכון מטבע חוץ או
סיכון מחיר סחורה בהתקשרות איתנה או
בעסקה חזויה שצפויה ברמה גבוהה ,או
בהשקעה נטו בפעילות חוץ
 12.23אם התנאים שבסעיף  12.16מתקיימים והסיכון המגודר הוא
)א(

סיכון שיעור ריבית משתנה במכשיר חוב שנמדד בעלות
מופחתת,

)ב(

סיכון שער חליפין בהתקשרות איתנה או בעסקה חזויה
שצפויה ברמה גבוהה,

)ג(

סיכון מחיר סחורה בהתקשרות איתנה או בעסקה חזויה
שצפויה ברמה גבוהה ,או

)ד(

סיכון שער חליפין בהשקעה נטו בפעילות חוץ,
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הישות תכיר ברווח כולל אחר בחלק של השינוי בשווי ההוגן של
המכשיר המגדר שהיה אפקטיבי בקיזוז השינוי בשווי ההוגן או
בתזרים המזומנים החזוי של הפריט המגודר .הישות תכיר ברווח
או הפסד בעודף כלשהו בשווי ההוגן של המכשיר המגדר מעבר
לשינוי בשווי ההוגן של תזרימי המזומנים הצפויים )לפעמים
מכונה חוסר אפקטיביות הגידור( .הרווח או ההפסד מהגידור
שהוכרו ברווח כולל אחר יסווגו מחדש לרווח או הפסד כאשר
הפריט המגודר מוכר ברווח או הפסד או כאשר יחסי הגידור
מסתיימים.
 12.24אם הסיכון המגודר הוא סיכון שיעור ריבית משתנה במכשיר
חוב שנמדד בעלות מופחתת ,הישות תכיר לאחר מכן ברווח או
הפסד בסילוקים התקופתיים נטו במזומן מחוזה החלפת שיעור
הריבית המהווה את המכשיר המגדר בתקופה שבה הסילוקים
נטו התרחשו.
 12.25הישות תפסיק את חשבונאות הגידור המוגדרת בסעיף 12.23
אם:
)א(

המכשיר המגדר פקע או נמכר או הסתיים;

)ב(

הגידור אינו מקיים עוד את התנאים של חשבונאות גידור
בסעיף ;12.16

)ג(

בגידור של עסקה חזויה ,העסקה החזויה אינה צפויה עוד
ברמה גבוהה; או

)ד(

הישות ביטלה את היעוד.

אם העסקה החזויה אינה צפויה להתרחש או אם מכשיר החוב
המגודר שנמדד בעלות מופחתת נגרע ,רווח או הפסד כלשהו
מהמכשיר המגדר שהוכר ברווח כולל אחר יסווג מחדש מרווח
כולל אחר לרווח או הפסד.

גילויים
 12.26ישות שמיישמת פרק זה תיתן את כל הגילויים הנדרשים בפרק
 11תוך הכללת המכשירים הפיננסיים שבתחולת פרק זה
ומכשירים פיננסיים שבתחולת פרק  11במסגרת גילויים אלה.
בנוסף ,אם ישות משתמשת בחשבונאות גידור ,עליה לספק
גילויים נוספים המפורטים בסעיפים .12.29-12.27
90

פרק  12סוגיות במכשירים פיננסיים אחרים
 12.27ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים בגין גידור של כל אחד מארבעת
סוגי הסיכונים שתוארו בסעיף  12.17בנפרד:
)א(

תיאור הגידור.

)ב(

תיאור המכשירים הפיננסיים שיועדו כמכשירים מגדרים
ושוויים ההוגן במועד הדיווח.

)ג(

מהות הסיכונים שגודרו ,כולל תיאור של הפריט המגודר.

 12.28אם ישות משתמשת בחשבונאות גידור לגידור של סיכון שיעור
ריבית קבועה או סיכון מחיר סחורה של סחורה מוחזקת
)סעיפים  ,(12.22-12.19עליה לתת גילוי לפרטים הבאים:
)א(

סכום השינוי בשווי ההוגן של המכשיר המגדר שהוכר
ברווח או הפסד.

)ב(

סכום השינוי בשווי ההוגן של הפריט המגודר שהוכר
ברווח או הפסד.

 12.29אם ישות משתמשת בחשבונאות גידור לגידור של סיכון שיעור
ריבית משתנה ,סיכון שער חליפין ,סיכון מחיר סחורה
בהתקשרות איתנה או בעסקה חזויה שצפויה ברמה גבוהה או
בהשקעה נטו בפעילות חוץ )סעיפים  (12.25-12.23עליה לתת
גילוי לפרטים הבאים:
)א(

התקופות שבהן תזרימי המזומנים חזויים להתרחש ומתי
הם חזויים להשפיע על רווח או הפסד.

)ב (

תיאור של כל עסקה חזויה שלגביה נעשה קודם לכן
שימוש בחשבונאות גידור ,אך אינה חזויה עוד להתרחש.

)ג(

הסכום של השינוי בשווי ההוגן של המכשיר המגדר שהוכר
ברווח כולל אחר במהלך התקופה )סעיף .(12.23

)ד(

הסכום שסווג מחדש מרווח כולל אחר לרווח או הפסד
במהלך התקופה )סעיף  12.23ו.(12.25 -

)ה(

הסכום של עודף כלשהו של השווי ההוגן של המכשיר
המגדר על השינוי בשווי ההוגן של תזרימי המזומנים
החזויים שהוכר ברווח או הפסד )סעיף .(12.24
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פרק 13

מלאי
תחולה של פרק זה
13.1

13.2

13.3
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פרק זה מפרט את העקרונות להכרה ולמדידה של מלאי .מלאי
הוא נכס:
)א(

המוחזק לצרכי מכירה במהלך העסקים הרגיל;

)ב(

בתהליך ייצור למכירה כזו; או

)ג(

בצורה של חומרים וחומרי עזר שיצרכו בתהליך הייצור או
שיצרכו במהלך הספקת השירותים.

פרק זה חל על כל סוגי המלאי ,למעט:
)א(

עבודה בתהליך הנובעת בהתאם לחוזי ביצוע ,כולל חוזי
שירות הקשורים במישרין )ראה פרק  23הכנסות(;

)ב(

מכשירים פיננסיים )ראה פרק  11מכשירים פיננסיים
בסיסיים ופרק  12סוגיות במכשירים פיננסיים אחרים(;
וכן

)ג(

נכסים ביולוגיים הקשורים לפעילות חקלאית ולתוצרת
חקלאית בנקודת האסיף )ראה פרק  34פעילויות הדורשות
התמחות(.

פרק זה אינו חל על מדידת מלאי המוחזק על ידי:
)א(

יצרני מוצרים חקלאיים ומוצרי יער ,תוצרת חקלאית
אחרי אסיף ומינרלים ומוצרים מינרליים ,כל עוד המלאי
נמדד בשווי הוגן בניכוי עלויות מכירה דרך רווח או הפסד.

)ב(

סוחרים )ברוקרים( בסחורות וספקים שמודדים את
המלאי שלהם בשווי הוגן בניכוי עלויות מכירה.
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מדידת מלאי
13.4

ישות תמדוד מלאי לפי הנמוך בין עלות לבין אומדן מחיר
המכירה בניכוי עלויות להשלמה ולמכירה.

עלות מלאי
13.5

ישות תכלול בעלות המלאי את כל עלויות הרכישה ,עלויות
ההמרה ועלויות אחרות שהתהוו בהבאת המלאי למיקומו
ולמצבו הנוכחיים.

עלויות רכישה
13.6

עלויות הרכישה של מלאי כוללות את מחיר הרכישה ,מסים על
יבוא ומסים אחרים )למעט אלה שישות יכולה להשיב לעצמה
לאחר מכן מרשויות המס( ,וכן עלויות הובלה ,עלויות טיפול
ועלויות אחרות ,שניתן לייחס במישרין לרכישת מוצרים
מוגמרים ,חומרים ושירותים .הנחות מסחריות ,החזרים
) (rebatesופריטים דומים אחרים מנוכים בקביעת עלויות
הרכישה.

13.7

ישות יכולה לרכוש מלאי בתנאי סילוק נדחים .במקרים
מסוימים ,ההסדר כולל בפועל מרכיב מימון לא מוצהר ,לדוגמה
הפרש בין מחיר הרכישה בתנאי אשראי רגילים לבין סכום
הסילוק הנדחה .במקרים אלה ,ההפרש מוכר כהוצאת ריבית
במשך תקופת המימון ואינו מתווסף לעלויות המלאי.

עלויות המרה
13.8

עלויות ההמרה של מלאי כוללות עלויות הקשורות במישרין
ליחידות הייצור ,כגון עבודה ישירה ) .(direct labourהן כוללות
גם הקצאה שיטתית של עלויות תקורה קבועות ומשתנות בייצור
) (production overheadשהתהוו בהמרת חומרים למוצרים
מוגמרים .עלויות תקורה קבועות בייצור הן אותן עלויות ייצור
עקיפות שנשארות קבועות יחסית בלי קשר להיקף הייצור ,כגון
פחת ואחזקת בניינים וציוד המפעל ,ועלות ניהול
אדמיניסטרטיבי של המפעל .עלויות תקורה משתנות בייצור הן
אותן עלויות ייצור עקיפות שמשתנות באופן ישיר ,או כמעט
ישיר ,ביחס להיקף הייצור ,כמו חומרים עקיפים או עבודה
עקיפה.
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הקצאת תקורה בייצור
13.9

הישות תקצה עלויות תקורה קבועות בייצור לעלויות ההמרה על
בסיס קיבולת נורמלית ) (normal capacityשל מתקני הייצור.
קיבולת נורמלית היא תחזית הייצור שיושג בממוצע במשך
מספר תקופות או עונות בנסיבות נורמליות ,תוך הבאה בחשבון
של אובדן קיבולת כתוצאה מפעילויות אחזקה מתוכננות .ניתן
להשתמש ברמת הייצור בפועל אם היא מהווה קירוב לקיבולת
הנורמלית .סכום עלויות התקורה הקבועות ,המוקצה לכל אחת
מיחידות הייצור ,אינו מוגדל כתוצאה מייצור נמוך או השבתת
מפעל .עלויות תקורה שלא הוקצו מוכרות כהוצאה בתקופה בה
הן התהוו .בתקופות של ייצור גבוה באופן חריג ,סכום עלויות
התקורה הקבועות ,המוקצה לכל אחת מיחידות הייצור ,מוקטן
כך שהמלאי לא יימדד בערך הגבוה מהעלות .עלויות תקורה
משתנות בייצור מוקצות לכל אחת מיחידות הייצור על בסיס
השימוש בפועל במתקני הייצור.

מוצרים משותפים ומוצרי לוואי
 13.10יתכן ובתהליך הייצור מייצרים יותר ממוצר אחד בו-זמנית.
לדוגמה ,כאשר מייצרים מוצרים משותפים או כאשר יש מוצר
עיקרי ומוצר לוואי .כאשר לא ניתן לזהות בנפרד את עלויות
חומרי הגלם או את עלויות ההמרה של כל אחד מהמוצרים,
הישות תקצה בין המוצרים על בסיס סביר ועקבי .לדוגמה,
ההקצאה יכולה להיות מבוססת על ערכי מכירה יחסיים של כל
אחד מהמוצרים בין בשלב תהליך הייצור ,כאשר ניתן לזהות את
המוצרים בנפרד ,ובין בעת השלמת תהליך ייצור המוצרים .רוב
מוצרי הלוואי ,מטבעם ,אינם מהותיים .כאשר זהו המקרה,
הישות תמדוד אותם במחיר מכירה בניכוי עלויות להשלמה
ולמכירה ותפחית סכום זה מהעלות של המוצר העיקרי .כתוצאה
מכך ,הערך בספרים של המוצר העיקרי אינו שונה באופן מהותי
מעלותו.

עלויות אחרות שנכללות במלאי
 13.11ישות תכלול עלויות אחרות בעלות של המלאי רק במידה שהן
התהוו בהבאת המלאי למיקומו ולמצבו הנוכחיים.
 13.12סעיף )12.19ב( קובע ,שבנסיבות מסוימות ,השינוי בשווי ההוגן
של המכשיר המגדר בגידור של סיכון ריבית קבועה או של סיכון
מחיר סחורה של סחורה מוחזקת יגרום לתיאום של הערך
בספרים של הסחורה.
94

פרק  13מלאי

עלויות שלא נכללות במלאי
 13.13להלן דוגמאות לעלויות שאינן נכללות בעלות המלאי ומוכרות
כהוצאות בתקופה בה הן התהוו:
)א(

סכומים חריגים של עלויות חומרים ,עבודה או עלויות
ייצור אחרות שבוזבזו.

)ב (

עלויות אחסון ,אלא אם עלויות אלה נחוצות במהלך
תהליך הייצור לפני שלב ייצור נוסף.

)ג(

עלויות תקורה מנהלתיות שאינן תורמות להבאת המלאי
למיקומו ולמצבו הנוכחיים.

)ד(

עלויות מכירה.

עלות מלאי של ספק שירותים
 13.14כאשר לספקי שירותים יש מלאי ,הם מודדים אותו בעלויות
ייצורו .עלויות אלה כוללות בעיקר עבודה ועלויות אחרות של
סגל העובדים ,המעורב במישרין בהספקת השירות ,לרבות סגל
עובדים מפקח ,ועלויות תקורה שניתנות לייחוס .עלויות עבודה
ועלויות אחרות הקשורות למכירות ולסגל עובדי הנהלה כללית
אינן נכללות ,אלא מוכרות כהוצאות בתקופה בה הן התהוו.
עלות המלאי של ספק שירותים אינה כוללת מרווחי רווח ) profit
 (marginsאו עלויות תקורה שלא ניתנות לייחוס ,שלעיתים
קרובות ,משולבות במחירים שנקבעו על ידי ספקי שירותים.

עלות תוצרת חקלאית הנאספת מנכסים ביולוגיים
 13.15פרק  34דורש שמלאי המהווה תוצרת חקלאית ,שישות אספה
מנכסיה הביולוגיים ,ימדד בעת הכרה לראשונה בשוויו ההוגן
בניכוי עלויות למכירה בנקודת האסיף .זוהי עלות המלאי באותו
מועד לצורך יישום תקן זה.

שיטות למדידת עלות ,כגון העלות התקנית ,השיטה
הקמעונאית ומחיר רכישה עדכני
 13.16ישות יכולה להשתמש בשיטות כגון שיטת העלות התקנית,
השיטה הקמעונאית או מחיר רכישה עדכני למדידת עלות המלאי
בתנאי שהתוצאות מהוות קירוב לעלות .עלויות תקניות מביאות
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בחשבון רמות נורמליות של חומרים ,חומרי עזר ,עבודה ,יעילות
וניצול הקיבולת .יש לבחון אותן באופן סדיר ויש לעדכן אותן,
לפי הצורך ,לאור המצב השוטף .השיטה הקמעונאית מודדת
עלות באמצעות הפחתת ערך המכירה של המלאי בשיעור רווח
גולמי הולם.

נוסחאות עלות
 13.17ישות תמדוד את עלות המלאי של פריטים ,שאינם בני-החלפה
) (not ordinarily interchangeableושל סחורות או שירותים
שיוצרו והופרדו לצורך פרויקטים ספציפיים ,על ידי זיהוי
ספציפי של העלויות שלהם.
 13.18ישות תמדוד את עלות המלאי ,למעט מלאי שסעיף  13.17עוסק
בו ,באמצעות נוסחת נכנס-ראשון ,יוצא-ראשון ) (FIFOאו
באמצעות נוסחת ממוצע משוקלל של העלות .ישות תשתמש
באותה נוסחת עלות לגבי כל מלאי בעל אופי ושימוש דומים
בישות .לגבי מלאי בעל אופי או שימוש שונים ,ניתן להצדיק
שימוש בנוסחאות עלות שונות .נוסחת נכנס-אחרון ,יוצא-ראשון
) (LIFOאינה מותרת על ידי תקן זה.

ירידת ערך מלאי
 13.19סעיפים  27.4-27.2דורשים מישות להעריך בסוף כל תקופת
דיווח אם נפגם ערכו של המלאי ,כלומר הערך בספרים אינו ניתן
להשבה במלואו )לדוגמה בגלל נזק ,התיישנות או ירידת מחירי
המכירה( .אם נפגם ערכו של פריט )או קבוצה של פריטים( של
מלאי ,סעיפים אלה דורשים מהישות למדוד את המלאי במחיר
המכירה שלו בניכוי עלויות להשלמה ומכירה ,ולהכיר בהפסד
מירידת ערך .סעיפים אלה דורשים גם ביטול של ירידת ערך
קודמת בנסיבות מסוימות.

הכרה כהוצאה
 13.20כאשר מלאי נמכר ,ישות תכיר בערך בספרים של מלאי זה
כהוצאה בתקופה בה הוכרו ההכנסות הקשורות.
 13.21סוגי מלאי מסוימים יכולים להיות מוקצים לסעיפים אחרים של
רכוש ,לדוגמה ,מלאי המשמש כרכיב של רכוש קבוע בהקמה
עצמית .מלאי ,שהוקצה לנכס אחר באופן זה יטופל לאחר מכן
בהתאם לפרק בתקן זה הרלוונטי לסוג כזה של נכס.
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גילויים
 13.22ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים:
)א(

המדיניות החשבונאית למדידת מלאי שאומצה ,לרבות
נוסחת העלות שיושמה.

)ב(

סך כל הערך בספרים של מלאי והערך בספרים לפי
הסוגים המתאימים ) (appropriateלישות.

)ג(

סכום המלאי שהוכר כהוצאה במהלך התקופה.

)ד(

הפסדים מירידת ערך שהוכרו או בוטלו ברווח או הפסד
בהתאם לפרק .27

)ה(

סך הערך בספרים של המלאי שמשועבד כבטוחה עבור
התחייבויות.
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פרק 14

השקעות בחברות כלולות
תחולה של פרק זה
14.1

פרק זה חל על טיפול חשבונאי בחברות כלולות בדוחות כספיים
מאוחדים ובדוחות כספיים של משקיע שאינו חברה אם ,אך שיש
לו השקעה בחברה כלולה אחת או יותר .סעיף  9.26קובע את
דרישות הטיפול החשבונאי בחברות כלולות בדוחות כספיים
נפרדים.

הגדרת חברות כלולות
14.2

חברה כלולה היא ישות ,כולל ישות בלתי מאוגדת ,כמו שותפות,
שלמשקיע יש בה השפעה מהותית ואשר אינה חברה בת ואינה
זכות בעסקה משותפת.

14.3

השפעה מהותית היא הכוח לקחת חלק בהחלטות בדבר
המדיניות הפיננסית והתפעולית של המושקע ,אך אינה מהווה
שליטה או שליטה משותפת באותה המדיניות.
)א(

אם משקיע מחזיק ,במישרין או בעקיפין )לדוגמה
באמצעות חברות בנות( 20 ,אחוז או יותר מכוח ההצבעה
בחברה הכלולה ,ניתן להניח שלמשקיע השפעה מהותית,
אלא אם כן ניתן להראות בעליל שאין זה המקרה.

)ב (

ולהיפך ,אם המשקיע מחזיק ,במישרין או בעקיפין
)לדוגמה באמצעות חברות בנות( ,פחות מ 20 -אחוז מכוח
ההצבעה בחברה הכלולה ,ניתן להניח שלמשקיע אין
השפעה מהותית ,אלא אם כן ניתן להראות בעליל השפעה
כזאת.

)ג(

החזקה ניכרת או החזקת רוב הבעלות על ידי משקיע אחר
אינה מונעת ממשקיע להיות בעל השפעה מהותית.

מדידה  -בחירת מדיניות חשבונאית
14.4

משקיע יטפל בכל השקעותיו בחברות כלולות על ידי שימוש
באחד מהבאים:
)א(
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)ב(

שיטת השווי המאזני בסעיף .14.8

)ג(

מודל השווי ההוגן בסעיף 14.9

מודל העלות
14.5

משקיע ימדוד את השקעותיו בחברות כלולות ,למעט אלה שיש
לגביהם פרסום של מחיר מצוטט )ראה סעיף  ,(14.7לפי העלות
בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו ,אשר הוכרו בהתאם לפרק
 27ירידת ערך נכסים.

14.6

משקיע יכיר בדיבידנדים ובחלוקות אחרות שהתקבלו
מההשקעה כהכנסה מבלי להביא בחשבון אם החלוקות הם
מרווחים שנצברו בחברה כלולה לפני מועד הרכישה או לאחריו.

14.7

משקיע ימדוד את השקעותיו בחברות כלולות שיש לגביהם
פרסום של מחיר מצוטט לפי מודל השווי ההוגן )ראה סעיף
.(14.9

שיטת השווי המאזני
14.8

בהתאם לשיטת השווי המאזני ,השקעה הונית מוכרת לראשונה
במחיר העסקה )כולל עלויות עסקה( ומותאמת לאחר מכן כדי
לשקף את חלקו של המשקיע ברווח או הפסד וברווח כולל אחר
של החברה הכלולה.
)א(

חלוקות ותיאומים אחרים לערך בספרים .חלוקות
שהתקבלו מהחברה הכלולה מקטינות את הערך בספרים
של ההשקעה .תיאומים לערך בספרים יכולים גם להידרש
כתוצאה משינויים בהון של החברה הכלולה שנובעים
מפריטים של רווח כולל אחר.

)ב(

זכויות הצבעה פוטנציאליות .למרות שזכויות הצבעה
פוטנציאליות מובאות בחשבון בקביעה אם קיימת השפעה
מהותית ,המשקיע ימדוד את חלקו ברווח או הפסד של
החברה הכלולה ואת חלקו בשינויים בהון של החברה
הכלולה על בסיס זכויות בעלות נוכחיות .מדידות אלה לא
ישקפו מימוש או המרה אפשריים של זכויות הצבעה
פוטנציאליות.

)ג(

מוניטין ותיאומי שווי הוגן .בעת רכישת ההשקעה בחברה
הכלולה ,משקיע יטפל בכל הפרש )חיובי או שלילי( בין
עלות הרכישה לבין חלקו של המשקיע בשוויים ההוגן של
הנכסים הניתנים לזיהוי נטו של החברה הכלולה בהתאם
99

פרק  14השקעות בחברות כלולות
לסעיפים  .19.24-19.22משקיע יתאים את חלקו ברווחים
או בהפסדים של החברה הכלולה לאחר הרכישה כדי
לטפל בפחת או בהפחתה נוספים של הנכסים בני פחת של
החברה הכלולה )כולל מוניטין( על בסיס עודף שוויים
ההוגן על ערכם בספרים במועד שההשקעה נרכשה.
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)ד(

ירידת ערך .אם ישנו סימן שייתכן שערכה של ההשקעה
בחברה הכלולה נפגם ,משקיע יבחן ירידת ערך של הערך
בספרים הכולל של ההשקעה בהתאם לפרק  27כנכס בודד.
מוניטין כלשהו שנכלל בערך בספרים של ההשקעה בחברה
הכלולה אינו נבחן לירידת ערך בנפרד ,אלא כחלק
מהבחינה לירידת ערך של ההשקעה בכללותה.

)ה(

עסקאות של משקיע עם חברות כלולות .אם חברה כלולה
מטופלת תוך שימוש בשיטת השווי המאזני ,המשקיע
יבטל רווחים והפסדים שלא מומשו שנובעים מעסקאות
כלפי מעלה )חברה כלולה למשקיע( ועסקאות כלפי מטה
)משקיע לחברה הכלולה( לפי חלקו של המשקיע בחברה
הכלולה .הפסדים שלא מומשו בעסקאות כאלו עשויים
לספק ראיה לירידת ערך של הנכס שהועבר.

)ו(

מועד הדוחות הכספיים של החברה הכלולה .ביישום
שיטת השווי המאזני ,המשקיע ישתמש בדוחות הכספיים
של החברה הכלולה לאותו מועד כמו הדוחות הכספיים
של המשקיע ,אלא אם אין זה מעשי לעשות כן .אם אין זה
מעשי ,המשקיע ישתמש בדוחות הכספיים הזמינים
האחרונים של החברה הכלולה ,תוך ביצוע תיאומים בגין
השפעות של עסקאות מהותיות או אירועים מהותיים
שאירעו המתרחשים בין מועד הדוחות הכספיים של
החברה הכלולה לבין מועד הדוחות הכספיים של
המשקיע.

)ז(

מדיניות חשבונאית של החברה הכלולה .אם לחברה
הכלולה מדיניות חשבונאית שונה מזו של המשקיע,
המשקיע יתאים את הדוחות הכספיים של החברה הכלולה
כדי לשקף את המדיניות החשבונאית של המשקיע לצורך
יישום שיטת השווי המאזני אלא אם אין זה מעשי לעשות
כן.

)ח(

הפסדים מעבר להשקעה .אם חלקו של משקיע בהפסדים
של חברה כלולה שווה או עולה על הערך בספרים של
השקעתו בחברה הכלולה ,המשקיע יפסיק להכיר בחלקו
בהפסדים נוספים .לאחר שהזכויות של המשקיע הוקטנו
עד לאפס ,המשקיע יכיר בהפסדים נוספים כהפרשה )ראה
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פרק  21הפרשות ותלויות( רק במידה שלמשקיע התהוו
מחויבויות משפטיות או מחויבויות משתמעות או במידה
שבוצעו תשלומים בעבור החברה הכלולה .אם ,לאחר מכן,
החברה הכלולה מדווחת על רווחים ,המשקיע יתחיל
להכיר מחדש בחלקו ברווחים אלה רק אחרי שחלקו
ברווחים משתווה לחלק בהפסדים שלא הוכר.
)ט(

הפסקה של שיטת השווי המאזני .משקיע יפסיק להשתמש
בשיטת השווי המאזני מהמועד שבו חדלה השפעה
מהותית.
)(i

אם החברה הכלולה הפכה להיות חברה בת או
עסקה משותפת ,המשקיע ימדוד מחדש את הזכויות
ההוניות שהוחזקו על ידו קודם לכן בשווי הוגן
ויכיר ברווח או הפסד שנבעו מכך ,אם ישנם ,ברווח
או הפסד.

)(ii

אם משקיע מאבד השפעה מהותית על החברה
הכלולה כתוצאה ממימוש מלא או חלקי ,המשקיע
יגרע את החברה הכלולה ויכיר ברווח או הפסד
בהפרש בין ,מצד אחד ,סיכום התמורה שהתקבלה
בתוספת השווי ההוגן של ההשקעה שנותרה לבין,
מצד שני ,הערך בספרים של ההשקעה בחברה
הכלולה במועד שבו אבדה ההשפעה המהותית.
לאחר מכן ,המשקיע יטפל בזכות כלשהי שנותרה
לפי פרק  11מכשירים פיננסיים בסיסיים ופרק 12
סוגיות במכשירים פיננסיים אחרים ,לפי העניין.

) (iiiאם משקיע מאבד השפעה מהותית מסיבה אחרת
מאשר מימוש חלקי של השקעתו ,המשקיע יתייחס
לערך בספרים של ההשקעה באותו מועד כבסיס
העלות החדשה ויטפל בהשקעה לפי פרק  11או ,12
לפי העניין.

מודל השווי ההוגן
14.9

כאשר השקעה בחברה כלולה מוכרת לראשונה ,משקיע ימדוד
את ההשקעה במחיר העסקה .מחיר העסקה אינו כולל עלויות
עסקה.

 14.10בכל מועד דיווח ,משקיע ימדוד את השקעותיו בחברות כלולות
בשווי הוגן ,והשינויים בשווי ההוגן יוכרו ברווח או הפסד ,תוך
שימוש בהנחיות הערכת השווי ההוגן בסעיפים .11.32-11.27
משקיע שמשתמש במודל השווי ההוגן ישתמש במודל העלות
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לכל השקעה בחברה הכלולה שלא מעשי למדוד אותה בשווי הוגן
באופן מהימן ללא עלות או מאמץ מופרזים.

הצגת דוחות כספיים
 14.11משקיע יסווג השקעות בחברות כלולות כנכסים לא שוטפים.

גילויים
 14.12משקיע בחברה כלולה ייתן גילוי לפרטים הבאים:
)א(

המדיניות החשבונאית שלו לגבי השקעות בחברות
כלולות.

)ב(

הערך בספרים של ההשקעות בחברות הכלולות )ראה
סעיף )4.2י((.

)ג(

השווי ההוגן של השקעות בחברות כלולות המטופלות תוך
שימוש בשיטת השווי המאזני שלגביהם קיים פרסום של
מחיר מצוטט.

 14.13לגבי השקעות בחברות כלולות שמטופלות לפי מודל העלות,
משקיע ייתן גילוי לסכום הדיבידנדים וחלוקות אחרות שהוכרו
כהכנסה.
 14.14לגבי השקעות המטופלות תוך שימוש בשיטת השווי המאזני,
משקיע ייתן גילוי בנפרד לחלקו ברווח או הפסד של חברות
כלולות כאלה ולחלקו בפעילויות שהופסקו כלשהן בחברות
כלולות כאלה.
 14.15לגבי השקעות בחברות כלולות המטופלות לפי מודל השווי
ההוגן ,משקיע ייתן את הגילויים הנדרשים בסעיפים
.11.44-11.41
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פרק 15

השקעות בעסקאות משותפות
התחולה של פרק זה
15.1

פרק זה חל על טיפול חשבונאי בעסקאות משותפות בדוחות
כספיים מאוחדים ובדוחות כספיים של משקיע שאינו חברה אם,
אך שיש לו זכות משתתף בעסקה משותפת אחת או יותר .סעיף
 9.26קובע את דרישות הטיפול החשבונאי בזכות של משתתף
בעסקה בדוחות כספיים נפרדים.

הגדרת עסקאות משותפות
15.2

שליטה משותפת היא שיתוף חוזי מוסכם בשליטה על פעילות
כלכלית .שליטה משותפת קיימת רק כאשר החלטות פיננסיות
ותפעוליות אסטרטגיות ,המתייחסות לפעילות ,דורשות הסכמה
פה אחד של הצדדים ששולטים במשותף )המשתתפים בעסקה(.

15.3

עסקה משותפת היא הסדר חוזי ,אשר על פיו ,שני צדדים או
יותר נוטלים על עצמם פעילות כלכלית הכפופה לשליטה
משותפת .עסקאות משותפות עשויות להיות פעילויות בשליטה
משותפת ,נכסים בשליטה משותפת או ישויות בשליטה
משותפת.

פעילויות בשליטה משותפת
15.4

ההפעלה של עסקאות משותפות מסוימות כרוכה בשימוש
בנכסים ובמשאבים אחרים של המשתתפים בעסקה ואין בה
הקמה של חברה ,שותפות או ישות אחרת ,או מבנה פיננסי שהוא
נפרד מהמשתתפים בעסקה עצמם .כל אחד מהמשתתפים
בעסקה משתמש ברכוש הקבוע שלו ומחזיק במלאי שלו .בנוסף,
מתהוות לו הוצאות שלו והתחייבויות שלו והוא מגייס את
המימון שלו ,אשר מייצג את מחויבויותיו .הפעילויות של העסקה
המשותפת עשויות להתבצע על ידי עובדיו של המשתתף בעסקה
לצד הפעילויות הדומות של המשתתף .ההסכם של העסקה
המשותפת קובע ,בדרך כלל ,דרך לחלוקת ההכנסות מהמכירות
של המוצר המשותף והוצאות כלשהן שהתהוו במשותף בין
המשתתפים בעסקה.
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15.5

בגין זכויותיו של משתתף בעסקה בפעילויות בשליטה משותפת,
משתתף יכיר בדוחותיו הכספיים ב:
)א(

נכסים בהם הוא שולט והתחייבויות שהתהוו לו ,וכן

)ב (

הוצאות שהתהוו לו וחלקו בהכנסה שהוא הפיק ממכירת
מוצרים או שירותים על ידי העסקה המשותפת.

נכסים בשליטה משותפת
15.6

עסקאות משותפות מסוימות כרוכות בשליטה משותפת,
ולעיתים קרובות בבעלות משותפת ,על ידי המשתתפים בעסקה
בנכס אחד או יותר שהושקעו בעסקה המשותפת ,או שנרכשו
עבורה ,ויועדו לצורכי העסקה המשותפת.

15.7

בגין זכותו של משתתף בעסקה בנכס בשליטה משותפת ,משתתף
יכיר בדוחותיו הכספיים ב:
)א(

חלקו בנכסים בשליטה משותפת ,מסווג לפי מהותם של
הנכסים;

)ב(

התחייבויות כלשהן שהתהוו לו;

)ג(

חלקו בהתחייבויות כלשהן שהתהוו במשותף עם
משתתפים אחרים בעסקה ,בהקשר לעסקה המשותפת;

)ד(

הכנסה כלשהי מהמכירה או מהשימוש בחלקו בתפוקה
של העסקה המשותפת ,יחד עם חלקו בהוצאות כלשהן
שהתהוו לעסקה המשותפת; וכן

)ה(

הוצאות כלשהן שהתהוו לו בגין זכותו בעסקה המשותפת.

ישויות בשליטה משותפת
15.8
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ישות בשליטה משותפת היא עסקה משותפת הכרוכה בהקמה
של תאגיד ,שותפות או ישות אחרת שבה לכל משתתף בעסקה יש
זכות .הישות פועלת באותה דרך שישויות אחרות פועלות ,פרט
לכך שהסדר חוזי בין המשתתפים בעסקה יוצר שליטה משותפת
על הפעילות הכלכלית של הישות.
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מדידה  -בחירת מדיניות חשבונאית
15.9

משתתף יטפל בכל זכויותיו בישויות בשליטה משותפת תוך
שימוש באחד מהבאים:
)א(

מודל העלות בסעיף .15.10

)ב (

שיטת השווי המאזני בסעיף .15.13

)ג(

מודל השווי ההוגן בסעיף .15.14

מודל העלות
 15.10משתתף ימדוד את השקעותיו בישויות בשליטה משותפת ,למעט
אלה שיש לגביהם פרסום של מחיר מצוטט )ראה סעיף (15.12
לפי העלות בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו ,אשר הוכרו
בהתאם לפרק  27ירידת ערך נכסים.
 15.11משקיע יכיר בחלוקות שהתקבלו מההשקעה כהכנסה מבלי
להביא בחשבון האם החלוקות הם מרווחים שנצברו בישות
בשליטה משותפת לפני מועד הרכישה או לאחריו.
 15.12משתתף ימדוד את השקעותיו בישויות בשליטה משותפת שיש
לגביהם פרסום של מחיר מצוטט לפי מודל השווי ההוגן )ראה
סעיף .(15.14

שיטת השווי המאזני
 15.13משתתף ימדוד את השקעותיו בישויות בשליטה משותפת לפי
שיטת השווי המאזני תוך שימוש בנהלים שבסעיף ) 14.8בכל
מקום שקיימת התייחסות ל"-השפעה מהותית" יש להחליפה ב-
"שליטה משותפת"(.

מודל השווי ההוגן
 15.14כאשר השקעה בישות בשליטה משותפת מוכרת לראשונה,
המשתתף ימדוד אותה במחיר העסקה .מחיר העסקה אינו כולל
עלויות עסקה.
 15.15בכל מועד דיווח ,משתתף ימדוד את השקעותיו בישויות בשליטה
משותפת בשווי הוגן ,והשינויים בשווי ההוגן יוכרו ברווח או
הפסד ,תוך שימוש בהנחיות הערכת השווי ההוגן בסעיפים
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 .11.32-11.27משתתף שמשתמש במודל השווי ההוגן ישתמש
במודל העלות לכל השקעה בישות בשליטה משותפת שלא מעשי
למדוד אותה בשווי הוגן באופן מהימן ללא עלות או מאמץ
מופרזים.

עסקאות בין משתתף בעסקה לבין עסקה משותפת
 15.16כאשר משתתף בעסקה משקיע נכסים בעסקה משותפת או מוכר
לה אותם ,ההכרה בחלק כלשהו של רווח או הפסד מהעסקה
תשקף את מהות העסקה .כל עוד הנכסים מוחזקים בידי העסקה
המשותפת ,ובתנאי שהמשתתף בעסקה העביר את הסיכונים
וההטבות המהותיים של בעלות ,המשתתף בעסקה יכיר רק
באותו חלק מהרווח או ההפסד המיוחס לזכויות של המשתתפים
האחרים בעסקה .המשתתף בעסקה יכיר במלוא הסכום של
הפסד כלשהו כאשר התרומה או המכירה מספקות ראיה להפסד
מירידת ערך.
 15.17כאשר משתתף בעסקה משותפת רוכש נכסים מעסקה משותפת,
המשתתף בעסקה לא יכיר בחלקו ברווחים של העסקה
המשותפת מהעסקה עד אשר הוא מוכר את הנכסים לצד בלתי
תלוי .משתתף בעסקה יכיר בחלקו בהפסדים מעסקאות אלה
באותו אופן כמו רווחים ,פרט לכך שהפסדים יוכרו מיידית,
כאשר הם מייצגים הפסד מירידת ערך.

אם למשקיע אין שליטה משותפת
 15.18משקיע בעסקה משותפת שאין לו שליטה משותפת יטפל
בהשקעה בהתאם לפרק  11או ,אם יש לו השפעה מהותית
בעסקה המשותפת ,בהתאם לפרק  14השקעות בחברות כלולות.

גילויים
 15.19משקיע בעסקה משותפת ייתן גילוי לפרטים הבאים:
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)א(

המדיניות החשבונאית שבה הוא משתמש להכרה
בזכויותיו בישויות בשליטה משותפת.

)ב(

הערך בספרים של ההשקעות בישויות בשליטה משותפת
)ראה סעיף )4.2יא((.
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)ג(

השווי ההוגן של ההשקעות בישויות בשליטה משותפת
המטופלות תוך שימוש בשיטת השווי המאזני שלגביהם
קיים פרסום של מחיר מצוטט.

)ד (

הסכום המצרפי של מחויבויותיו הקשורות לעסקאות
משותפות ,כולל חלקו במחויבויות ההוניות שהתהוו
במשותף עם משתתפים אחרים בעסקה ,וכן חלקו
במחויבויות ההוניות של העסקאות המשותפות עצמן.

 15.20לגבי ישויות בשליטה משותפת המטופלות בהתאם לשיטת השווי
המאזני ,המשתתף ייתן גם את הגילויים הנדרשים בסעיף 14.14
עבור השקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני.
 15.21לגבי ישויות בשליטה משותפת המטופלות לפי מודל השווי
ההוגן ,המשתתף ייתן גם את הגילויים הנדרשים בסעיפים
.14.44-14.41
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פרק 16

נדל"ן להשקעה
תחולה של פרק זה
16.1

פרק זה חל על הטיפול החשבונאי בהשקעות בקרקע או במבנים
אשר מקיימים את ההגדרה של נדל"ן להשקעה שבסעיף 16.2
וזכויות בנדל"ן שמוחזקות על ידי החוכר בחכירה תפעולית )ראה
סעיף  (16.3שמטופלות כנדל"ן להשקעה .רק נדל"ן להשקעה
שהשווי ההוגן שלו ניתן למדידה באופן מהימן על בסיס מתמשך
ללא עלות או מאמץ מופרזים מטופל בהתאם להוראות פרק זה
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד .כל נדל"ן להשקעה אחר יטופל
כרכוש קבוע תוך שימוש במודל העלות  -פחת  -ירידת ערך בפרק
 17רכוש קבוע ויישאר בתחולה של פרק  17אלא אם מדידה
מהימנה של השווי ההוגן הופכת לזמינה וחזוי שניתן יהיה למדוד
באופן מהימן את השווי ההוגן על בסיס מתמשך.

הגדרה והכרה לראשונה בנדל"ן להשקעה
16.2

נדל"ן להשקעה הוא נדל"ן )קרקע או מבנה ,או חלק ממבנה ,או
שניהם( המוחזק על ידי הבעלים או על ידי חוכר בחכירה
מימונית על מנת להניב הכנסות שכירות או לשם עליית ערך
הונית או שניהם ,ושלא לצורך:
)א(

שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או
למטרות מנהלתיות; או

)ב(

מכירה במהלך העסקים הרגיל.

16.3

זכות בנדל"ן ,המוחזק על ידי חוכר בחכירה תפעולית ,עשויה
להיות מסווגת ומטופלת כנדל"ן להשקעה בהתאם לפרק זה אם
ורק אם הנדל"ן היה מקיים אחרת את ההגדרה של נדל"ן
להשקעה והחוכר יכול למדוד את השווי ההוגן של הנדל"ן
להשקעה ללא עלות או מאמץ מופרזים .חלופת סיווג זו קיימת
לגבי כל נדל"ן בנפרד.

16.4

נדל"ן שנעשה בו שימוש מעורב יופרד לנדל"ן להשקעה ולרכוש
קבוע .אולם ,אם השווי ההוגן של רכיב הנדל"ן להשקעה אינו
ניתן למדידה באופן מהימן ללא עלות ומאמץ מופרזים ,הנדל"ן
בשלמותו יטופל כרכוש קבוע בהתאם לפרק .17
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מדידה בעת הכרה לראשונה
16.5

ישות תמדוד את הנדל"ן להשקעה לפי העלות בעת ההכרה
לראשונה .העלות של נדל"ן להשקעה שנרכש כוללת את מחיר
רכישתו ,וכן כל יציאה שניתן לייחס במישרין כגון שכר טרחה
של יועצים משפטיים ועמלות תיווך ,מסי רכישה של נדל"ן
ועלויות עסקה אחרות .אם התשלום נדחה מעבר לתנאי אשראי
רגילים ,העלות תהיה הערך הנוכחי של כל התשלומים
העתידיים .הישות תקבע את העלות של נדל"ן להשקעה בהקמה
עצמית בהתאם לסעיפים .17.14-17.10

16.6

העלות הראשונית של זכות בנדל"ן ,המוחזק בחכירה ,אשר
סווגה כנדל"ן להשקעה תקבע בהתאם להוראות לגבי חכירה
מימונית בסעיף  ,20.9גם אם החכירה היתה אחרת מסווגת
כחכירה תפעולית ,אם החכירה היתה בתחולת פרק  20חכירות.
במילים אחרות ,הנכס מוכר לפי השווי ההוגן של הנדל"ן או
הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים ,כנמוך מביניהם.
סכום שווה ערך יוכר כהתחייבות ,בהתאם לסעיף .20.9

מדידה לאחר ההכרה
16.7

נדל"ן להשקעה שהשווי ההוגן שלו ניתן למדידה באופן מהימן
ללא עלות או מאמץ מופרזים יימדד בשווי הוגן בכל מועד דיווח
והשינויים בשווי ההוגן יוכרו ברווח או הפסד .אם זכות בנדל"ן
המוחזק בחכירה מסווגת כנדל"ן להשקעה ,הפריט המטופל לפי
שווי הוגן הוא זכות זו ולא נדל"ן הבסיס .סעיפים 11.32-11.27
מספקים הנחיות לקביעת שווי הוגן .ישות תטפל בכל נדל"ן
להשקעה אחר כרכוש קבוע תוך שימוש במודל העלות-פחת-
ירידת ערך בפרק .17

העברות
16.8

אם מדידה מהימנה של השווי ההוגן אינה זמינה עוד ללא עלות
או מאמץ מופרזים לגבי פריט של נדל"ן להשקעה שנמדד לפי
מודל השווי ההוגן ,הישות תטפל בפריט זה מכאן ולהבא כרכוש
קבוע בהתאם לפרק  17עד שמדידה מהימנה של שווי הוגן הופכת
זמינה .הערך בספרים של הנדל"ן להשקעה באותו מועד הופך
לעלותו בהתאם לפרק  .17סעיף )16.10ה() (iiiדורש גילוי לשינוי
זה .זה שינוי בנסיבות ולא שינוי במדיניות החשבונאית.

16.9

מלבד הדרישה בסעיף  ,16.8ישות תעביר נדל"ן לנדל"ן להשקעה
או מנדל"ן להשקעה רק כאשר הנדל"ן מקיים לראשונה ,או חדל
מלקיים ,את ההגדרה של נדל"ן להשקעה.
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גילויים
 16.10ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים עבור כל הנדל"ן להשקעה
המטופל בשווי הוגן דרך רווח או הפסד )סעיף :(16.7
)א(

השיטות וההנחות המשמעותיות ,שיושמו בקביעת השווי
ההוגן של נדל"ן להשקעה.

)ב(

המידה שבה השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה )כפי שנמדד
או שניתן לו גילוי בדוחות הכספיים( מבוסס על הערכה של
מעריך בלתי תלוי ,בעל כישורים מקצועיים רלוונטיים
ומוכרים ,ובעל ניסיון עדכני במיקום ובסוג הנדל"ן
להשקעה המוערך .אם לא בוצעה הערכה כזו ,יינתן גילוי
לעובדה זו.

)ג(

הקיום והסכומים של מגבלות על יכולת המימוש של נדל"ן
להשקעה או על העברת הכנסה ותמורה ממימוש.

)ד(

מחויבויות חוזיות לרכישה ,להקמה או לפיתוח של נדל"ן
להשקעה או לתיקונים ,לתחזוקה או להרחבות.

)ה(

התאמה בין הערך בספרים של נדל"ן להשקעה בתחילת
התקופה ובסופה ,אשר תציג בנפרד:
)(i

תוספות ,תוך מתן גילוי נפרד לתוספות הנובעות
מרכישות באמצעות צירופי עסקים.

)(ii

רווחים או הפסדים נטו מתיאומי שווי הוגן.

) (iiiהעברות לרכוש קבוע כאשר מדידה מהימנה של
שווי הוגן אינה זמינה עוד ללא עלות או מאמץ
מופרזים )ראה סעיף .(16.8
) (ivהעברות ממלאי ומנדל"ן בשימוש הבעלים והעברות
למלאי ולנדל"ן בשימוש הבעלים; וכן
)(v

שינויים אחרים.

אין צורך להציג התאמה זו בגין תקופות קודמות.
 16.11בהתאם לפרק  ,20הבעלים של נדל"ן להשקעה מספק גילויים של
מחכיר לגבי חכירות בהן הוא התקשר .ישות המחזיקה בנדל"ן
להשקעה בחכירה מימונית או בחכירה תפעולית ,מספקת
גילויים של חוכר לגבי חכירות מימוניות ,וגילויים של מחכיר
לגבי חכירות תפעוליות שבהן היא התקשרה.
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פרק 17

רכוש קבוע
תחולה
17.1

פרק זה חל על הטיפול ברכוש קבוע ובנדל"ן להשקעה שהשווי
ההוגן שלו אינו ניתן למדידה באופן מהימן ללא עלות או מאמץ
מופרזים .פרק  16נדל"ן להשקעה חל על נדל"ן להשקעה שהשווי
ההוגן שלו ניתן למדידה באופן מהימן ללא עלות או מאמץ
מופרזים.

17.2

רכוש קבוע הוא פריט מוחשי אשר:

17.3

)א(

מוחזק לשימוש בייצור או בהספקת סחורות או שירותים,
להשכרה לאחרים ,או לצרכים מינהליים; וכן

)ב(

חזוי שישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחת.

רכוש קבוע אינו כולל:
)א(

נכסים ביולוגים שקשורים לפעילות חקלאית )ראה פרק 34
פעילויות הדורשות התמחות( ,או

)ב (

זכויות למינרלים ואוצרות מינרליים כמו נפט ,גז טבעי
ומקורות מתכלים דומים.

הכרה
17.4

17.5

ישות תיישם את הקריטריונים להכרה שבסעיף  2.27בקביעה אם
להכיר בפריט של רכוש קבוע .לפיכך ,ישות תכיר בעלות של פריט
רכוש קבוע כנכס אם ורק אם:
)א(

צפוי שהטבות כלכליות עתידיות המיוחסות לפריט יזרמו
אל הישות; וכן

)ב (

העלות של הפריט ניתנת למדידה באופן מהימן.

חלקי חילוף וציוד עזר מוצגים ,בדרך כלל ,כמלאי ומוכרים
ברווח או הפסד עם צריכתם .אולם ,חלקי חילוף משמעותיים
וציוד גיבוי משמעותי הם רכוש קבוע ,כאשר ישות צופה
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להשתמש בהם למשך יותר מתקופה אחת .באופן דומה ,אם ניתן
להשתמש בחלקי חילוף ובציוד עזר רק בהקשר עם פריט רכוש
קבוע ,הם נחשבים רכוש קבוע.
17.6

חלקים של פריטי רכוש קבוע מסוימים יכולים לדרוש החלפה
בפרקי זמן קבועים )לדוגמה הגג של הבניין( .הישות תוסיף לערך
בספרים של פריט רכוש קבוע את העלות של החלפת חלק מפריט
זה כאשר העלות התהוותה ,אם החלק שהוחלף צפוי לספק
הטבות עתידיות תוספתיות לישות .הערך בספרים של אותם
חלקים שמוחלפים נגרע בהתאם לסעיפים  .17.30-17.27סעיף
 17.16קובע שאם לרכיבים משמעותיים של פריט רכוש קבוע יש
תבנית צריכה שונה באופן מהותי של הטבות כלכליות ,ישות
תקצה את העלות הראשונית של הנכס לרכיבים המשמעותיים
שלו ותפחית כל רכיב כאמור בנפרד על פני אורך החיים
השימושיים שלו.

17.7

התנאי להמשך הפעלתו של פריט רכוש קבוע )לדוגמה ,אוטובוס(
עשוי להצריך בדיקות סדירות משמעותיות ,שמטרתן לגלות
תקלות .בדיקות אלה מבוצעות בין אם יוחלפו חלקים של הפריט
ובין אם לאו .כאשר מבוצעת כל אחת מהבדיקות המשמעותיות,
עלותן מוכרת בערך בספרים של פריט הרכוש הקבוע כהחלפה,
אם מתקיימים הקריטריונים להכרה .יתרה כלשהי של הערך
בספרים של עלות הבדיקה המשמעותית הקודמת )בשונה
מחלקים פיזיים( נגרעת .הגריעה תתבצע ללא קשר לשאלה אם
זוהתה עלות הבדיקה המשמעותית הקודמת בעסקה בה הפריט
נרכש או הוקם .אם יש צורך ,אומדן עלות בדיקה עתידית דומה
עשוי לשמש כאינדיקציה לעלות רכיב הבדיקה הקיים בעת
הרכישה או ההקמה של הפריט.

17.8

קרקע ובניינים הם נכסים הניתנים להפרדה ,וישות תטפל בהם
בנפרד ,גם אם הם נרכשים יחד.

מדידה בעת הכרה
17.9

ישות תמדוד פריט רכוש קבוע בהכרה לראשונה בעלותו.

מרכיבי עלות
 17.10עלות פריט רכוש קבוע כוללת את:
)א(

112

מחיר רכישתו ,כולל שכר טרחה של יועצים משפטיים
ועמלות תיווך ,מסי רכישה של נדל"ן ועלויות עסקה
אחרות ,מסי יבוא ומסי רכישה שאינם מוחזרים ,בניכוי
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)ב(

עלויות כלשהן שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס
למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן
שהתכוונה ההנהלה .עלויות אלה עשויות לכלול עלויות של
הכנת אתר ,הובלה וטיפול ראשוני ,התקנה והרכבה
ובדיקת תקינות פעולת הנכס.

)ג(

האומדן הראשוני של העלויות לפירוק ופינוי של הפריט
ושיקום האתר בו ממוקם הפריט ,אשר בגינם מתהווה
לישות מחויבות כאשר הפריט נרכש או כתוצאה משימוש
בפריט במשך תקופה מסוימת ,שלא לצורך ייצור מלאי
במהלך אותה תקופה.

 17.11העלויות הבאות אינן עלויות של פריט רכוש קבוע וישות תכיר
בהן כהוצאה בעת התהוותן:
)א(

עלויות השקת מתקן חדש.

)ב(

עלויות הצגת מוצר חדש או שירות חדש )כולל עלויות של
פעילויות פרסום ושל פעילויות קידום מכירות(.

)ג(

עלויות ניהול עסק במיקום חדש או עם קבוצה חדשה של
לקוחות )כולל עלויות הכשרת צוות עובדים(.

)ד (

עלויות מנהלה ועלויות עקיפות כלליות אחרות.

)ה(

עלויות אשראי )ראה פרק  25עלויות אשראי(.

 17.12ההכנסות וההוצאות המיוחסות לפעילויות נלוות במהלך
ההקמה או הפיתוח של פריט רכוש קבוע מוכרות ברווח או
הפסד אם פעילויות אלה אינן הכרחיות על מנת להביא את
הפריט למיקום ולמצב התפעולי המיועד.

מדידת עלות
 17.13העלות של פריט רכוש קבוע היא הסכום שווה ערך למחיר
במזומן במועד ההכרה .אם תשלום נדחה מעבר לתנאי אשראי
רגילים ,העלות תהיה הערך הנוכחי של כל התשלומים
העתידיים.
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החלפות נכסים
 17.14פריט רכוש קבוע עשוי להירכש תמורת נכס או נכסים לא
כספיים ,או תמורת שילוב של נכסים כספיים ונכסים לא
כספיים .הישות תמדוד את העלות של הנכס הנרכש לפי שווי
הוגן ,אלא אם )א( לעסקת ההחלפה אין מהות מסחרית או )ב(
השווי ההוגן של הנכס שהתקבל וגם של הנכס שנמסר אינם
ניתנים למדידה באופן מהימן .במקרה כזה ,העלות של הנכס
תימדד לפי הערך בספרים של הנכס שנמסר.

מדידה לאחר הכרה לראשונה
 17.15ישות תמדוד את כל פריטי הרכוש הקבוע לאחר ההכרה
הראשונה בעלות בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידת
הערך שנצברו .ישות תכיר בעלויות תחזוקה יום-יומיות של פריט
רכוש קבוע ברווח או הפסד בתקופה שבה התהוו העלויות.

פחת
 17.16אם לרכיב משמעותי של פריט רכוש קבוע יש תבניות צריכה של
הטבות כלכליות שהן שונות משמעותית ,ישות תקצה את העלות
הראשונית של הנכס לרכיבים המשמעותיים שלו ותפחית כל
רכיב כזה בנפרד על פני אורך החיים השימושיים שלו .נכסים
אחרים יופחתו על פני אורך החיים השימושיים שלהם כנכס
אחד .למעט חריגים מסוימים ,כגון מחצבות ואתרים המשמשים
להטמנת אשפה ,לקרקע יש אורך חיים שימושיים בלתי מוגבל
ולכן היא אינה מופחתת.
 17.17הוצאות הפחת לכל תקופה יוכרו ברווח או הפסד ,אלא אם פרק
אחר של תקן זה דורש שהעלות תוכר כחלק מהעלות של נכס.
לדוגמה ,הפחת של רכוש קבוע המשמש בייצור נכלל בעלויות של
מלאי )ראה פרק  13מלאי(.

סכום בר-פחת ותקופת הפחתה
 17.18ישות תקצה את הסכום בר-פחת של נכס באופן שיטתי על פני
אורך חייו השימושיים.
 17.19גורמים כגון שינוי באופן השימוש בנכס ,בלאי משמעותי בלתי
צפוי ,שיפורים טכנולוגיים ושינויים במחירי השוק עשויים
להצביע שערך השייר או אורך החיים השימושיים של נכס
השתנו מאז מועד הדיווח השנתי העדכני ביותר .אם קיימים
סימנים כאמור ,ישות תסקור את האומדנים הקודמים ואם
הציפיות הנוכחיות שונות ,תתקן את ערך השייר ,שיטת הפחת או
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אורך החיים השימושיים .הישות תטפל בשינוי בערך בשייר,
בשיטת הפחת או באורך החיים השימושיים כשינוי באומדן
חשבונאי בהתאם לסעיפים .10.18-10.15
 17.20פחת של נכס מתחיל כאשר הוא זמין לשימוש ,דהיינו ,כאשר
הוא הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת שהוא יוכל לפעול
באופן שהתכוונה ההנהלה .הפחתת נכס נפסקת כאשר הנכס
נגרע .חישוב הפחת אינו נפסק כאשר הנכס מושבת או כאשר
הנכס יוצא מכלל שימוש פעיל ,אלא אם הנכס הופחת במלואו.
אולם ,בהתאם לשיטות פחת ,המבוססות על שימוש ,הוצאות
הפחת יכולות להיות אפס כאשר אין ייצור כלשהו.
 17.21הישות תבחן את כל הגורמים הבאים בקביעת אורך החיים
השימושיים של נכס:
)א(

שימוש חזוי בנכס .שימוש מוערך בהתייחס לקיבולת
חזויה או לתפוקה חזויה של הנכס.

)ב(

בלאי פיזי חזוי ,שתלוי בגורמים תפעוליים כמו מספר
משמרות שבהן ישתמשו בנכס ותוכנית תיקונים ואחזקה,
והטיפול והאחזקה של הנכס כאשר הוא מושבת.

)ג(

התיישנות טכנית או מסחרית ,הנובעות משינויים או
שיפורים בייצור ,או משינוי בביקוש השוק למוצר או
לשירות שמופקים על ידי הנכס.

)ד(

מגבלות משפטיות או דומות לשימוש בנכס ,כגון מועדי
פקיעת חכירות קשורות.

שיטת הפחת
 17.22ישות תבחר בשיטת פחת שמשקפת את התבנית שבה הישות
חזויה לצרוך את ההטבות הכלכליות העתידיות של הנכס.
שיטות הפחת האפשריות כוללות את שיטת הקו הישר ,שיטת
היתרה הפוחתת ושיטה המבוססת על שימוש כגון שיטת יחידות
ייצור.
 17.23אם ישנו סימן שחל שינוי משמעותי מאז מועד הדיווח השנתי
האחרון בתבנית שבה הישות חזויה לצרוך את ההטבות
הכלכליות העתידיות של הנכס ,הישות תסקור את שיטת הפחת
הנוכחית ואם הציפיות הנוכחיות שונות ,תשנה את שיטת הפחת
כדי שתשקף את התבנית החדשה .ישות תטפל בשינוי כשינוי
אומדן חשבונאי בהתאם לסעיפים .10.18-10.15
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ירידת ערך
הכרה ומדידה של ירידת ערך
 17.24בכל מועד דיווח ישות תיישם את פרק  27ירידת ערך נכסים על
מנת לקבוע אם נפגם ערכם של פריט או קבוצה של פריטי רכוש
קבוע ,ואם נפגם ערכם ,כיצד יש להכיר ולמדוד את ההפסד
מירידת ערך .פרק  27מסביר מתי וכיצד ישות סוקרת את הערך
בספרים של נכסיה ,כיצד היא קובעת את הסכום בר ההשבה של
נכס ,ומתי היא מכירה או מבטלת הפסד מירידת ערך.

פיצוי בגין ירידת ערך
 17.25ישות תכלול ברווח או הפסד פיצוי מצדדים שלישיים בגין פריטי
רכוש קבוע שערכם נפגם ,שאבדו או שויתרו עליהם רק כאשר
הישות נעשית זכאית לקבל את הפיצוי ).(becomes receivable

רכוש קבוע מוחזק למכירה
 17.26סעיף )27.9ו( קובע שתוכנית למימוש נכס לפני המועד שהיה צפוי
קודם לכן מהווה סימן לירידת ערך אשר דורש חישוב הסכום
בר-ההשבה של הנכס לצורך הקביעה אם נפגם ערכו של הנכס.

גריעה
 17.27ישות תיגרע פריט רכוש קבוע:
)א(

בעת מימוש ,או

)ב (

כאשר לא חזויות הטבות כלכליות עתידיות מהשימוש בו
או ממימושו.

 17.28ישות תכיר ברווח או הפסד הנובעים מגריעת פריט רכוש קבוע
ברווח או הפסד כאשר הפריט נגרע )אלא אם פרק  20חכירות
דורש אחרת במכירה וחכירה בחזרה( .ישות לא תסווג רווחים
אלה כהכנסות.
 17.29בקביעת מועד המימוש של פריט ,ישות תיישם את הקריטריונים
שבפרק  23הכנסות להכרה בהכנסות ממכירת סחורות .פרק 20
מיושם למימוש באמצעות מכירה וחכירה בחזרה.
 17.30ישות תקבע את הרווח או ההפסד ,הנובע מגריעת פריט רכוש
קבוע כהפרש בין התמורה נטו מהמימוש ,אם קיימת ,לבין הערך
בספרים של הפריט.
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גילויים
 17.31ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים לגבי כל קבוצת רכוש קבוע
שנחשבה מתאימה בהתאם לסעיף )4.11א(:
)א(

בסיסי המדידה ששימשו לקביעת הערך בספרים ברוטו.

)ב(

שיטות הפחת שבהן נעשה שימוש.

)ג(

אורך החיים השימושיים או שיעורי הפחת שבהם נעשה
שימוש.

)ד(

הערך בספרים ברוטו והפחת שנצבר )סכום מצרפי עם
הפסדים מירידת ערך שנצברו( בתחילת התקופה ובסופה.

)ה(

התאמה בין הערך בספרים בתחילת התקופה ובסופה,
אשר תכלול את הפרטים הבאים:
)(i

תוספות.

)(ii

מימושים.

) (iiiרכישות דרך צירופי עסקים.
) (ivהעברות לנדל"ן להשקעה אם מדידה מהימנה של
השווי ההוגן הפכה לזמינה )ראה סעיף .(16.8
)(v

הפסדים מירידת ערך שהוכרו או שבוטלו ברווח או
הפסד בהתאם לפרק .27

) (viפחת.
) (viiשינויים אחרים.
אין צורך להציג התאמה זו בגין תקופות קודמות.
 17.32ישות תיתן בנוסף גילוי לפרטים הבאים:
)א(

קיומן של מגבלות על בעלות של רכוש קבוע וקיומו של
רכוש קבוע ששועבד כביטחון להתחייבויות וערכם
בספרים.

)ב(

סכומן של התקשרויות חוזיות לרכישה של רכוש קבוע.
117

פרק  18נכסים בלתי מוחשיים ,למעט מוניטין

פרק 18

נכסים בלתי מוחשיים ,למעט מוניטין
תחולה של פרק זה
18.1

פרק זה חל על הטיפול החשבונאי בכל הנכסים הבלתי מוחשיים
למעט מוניטין )ראה פרק  19צירופי עסקים ומוניטין( ונכסים
בלתי מוחשיים המוחזקים על ידי ישות למכירה במהלך העסקים
הרגיל )ראה פרק  13מלאי ופרק  23הכנסות(.

18.2

נכס בלתי מוחשי הוא נכס לא כספי ,ניתן לזיהוי ,חסר מהות
פיזית .נכס כזה ניתן לזיהוי כאשר:

18.3

)א(

הוא ניתן להפרדה ,כלומר ניתן להפריד אותו או לפצל
אותו מהישות ולמכור אותו ,להעביר אותו ,להעניק רישיון
לשימוש בו ,להשכיר אותו או להחליפו ,בנפרד או יחד עם
חוזה קשור ,נכס קשור או התחייבות קשורה ,או

)ב(

נובע מזכויות חוזיות או מזכויות משפטיות אחרות ,מבלי
להתחשב אם זכויות אלה ניתנות להעברה או ניתנות
להפרדה מהישות או מזכויות וממחויבויות אחרות.

נכסים בלתי מוחשיים אינם כוללים:
)א(

נכסים פיננסיים ,או

)ב(

זכויות למינרלים ואוצרות מינרליים כמו נפט ,גז טבעי
ומקורות מתכלים דומים.

הכרה
עקרון כללי להכרה בנכסים בלתי מוחשיים
18.4

ישות תיישם את הקריטריונים להכרה שבסעיף  2.27בקביעה אם
להכיר בנכס בלתי מוחשי .לפיכך ,הישות תכיר בנכס בלתי
מוחשי כנכס אם ,ורק אם:
)א(
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צפוי שההטבות הכלכליות העתידיות החזויות שניתן
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)ב(

העלות או הערך של הנכס ניתנים למדידה באופן מהימן;
וכן

)ג(

הנכס אינו נובע מיציאה שהתהוותה באופן פנימי בגין
פריט בלתי מוחשי.

18.5

ישות תעריך את ההסתברות של הטבות כלכליות עתידיות
חזויות תוך שימוש בהנחות סבירות וניתנות לביסוס המייצגות
את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה באשר לתנאים הכלכליים
שישררו במהלך אורך החיים השימושיים של הנכס.

18.6

ישות מפעילה שיקול דעת על מנת להעריך את מידת הודאות
המתייחסת לזרימה של הטבות כלכליות עתידיות ,אשר ניתן
לייחסן לשימוש בנכס על בסיס הראיות הזמינות במועד ההכרה
לראשונה ,תוך מתן משקל גדול יותר לראיות חיצוניות.

18.7

קריטריון ההכרה המתייחס להסתברות בסעיף )18.4א( נחשב
תמיד כמתקיים לגבי נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בנפרד.

רכישה כחלק מצירוף עסקים
18.8

נכס בלתי מוחשי שנרכש בצירוף עסקים מוכר באופן רגיל כנכס
מאחר ששוויו ההוגן ניתן למדידה באופן מהימן מספיק .אולם,
נכס בלתי מוחשי שנרכש בצירופי עסקים אינו מוכר כשהוא נובע
מזכויות משפטיות או מזכויות חוזיות אחרות ושוויו ההוגן אינו
ניתן למדידה באופן מהימן מאחר שהנכס
)א(

אינו ניתן להפרדה מהמוניטין ,או

)ב(

ניתן להפרדה מהמוניטין ,אך אין כל היסטוריה או ראיה
לעסקאות החלפה של נכסים זהים או דומים ,ואמידת
שווי הוגן בדרך אחרת תהיה תלויה במשתנים בלתי
ניתנים למדידה.

מדידה לראשונה
18.9

ישות תמדוד לראשונה נכס בלתי מוחשי לפי העלות.
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רכישה נפרדת
 18.10העלות של נכס בלתי מוחשי ,אשר נרכש בנפרד ,כוללת את:
)א(

מחיר רכישתו ,כולל מסי יבוא ומסי רכישה שאינם
מוחזרים ,בניכוי הנחות מסחריות; וכן

)ב (

עלות כלשהי שניתן לייחס במישרין להכנת הנכס לשימושו
המיועד.

רכישה כחלק מצירוף עסקים
 18.11אם נכס בלתי מוחשי נרכש בצירוף עסקים ,העלות של נכס בלתי
מוחשי זה היא שוויו ההוגן במועד הרכישה.

רכישה באמצעות מענק ממשלתי
 18.12אם נכס בלתי מוחשי נרכש באמצעות מענק ממשלתי ,העלות של
נכס בלתי מוחשי זה היא שוויו ההוגן במועד שבו המענק התקבל
או שהישות זכאית לקבלו בהתאם לפרק  24מענקים ממשלתיים.

החלפות נכסים
 18.13נכס בלתי מוחשי עשוי להירכש תמורת נכס או נכסים לא
כספיים ,או תמורת שילוב של נכסים כספיים ונכסים לא
כספיים .ישות תמדוד את העלות של נכס בלתי מוחשי כאמור
בשווי הוגן ,אלא אם )א( לעסקת ההחלפה אין מהות מסחרית או
)ב( השווי ההוגן של הנכס שהתקבל וגם של הנכס שנמסר אינם
ניתנים למדידה באופן מהימן .במקרה כזה ,העלות של הנכס
נמדדת בהתאם לערך בספרים של הנכס שנמסר.

נכסים בלתי מוחשיים אשר נוצרו בישות
 18.14ישות תכיר ביציאה שהתהוותה באופן פנימי בגין נכס בלתי
מוחשי ,כולל כל היציאות בגין פעילויות מחקר ופיתוח ,כהוצאה
בעת התהוותה ,אלא אם היציאה מהווה חלק מהעלות של נכס
אחר שמקיים את הקריטריונים להכרה בתקן זה.
 18.15כדוגמאות ליישום הסעיף הקודם ,ישות תכיר ביציאות בגין
הפריטים הבאים כהוצאה ולא תכיר ביציאות אלה כנכסים בלתי
מוחשיים:
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)א(

מותגים ,סמלים מסחריים ,זכויות הוצאה לאור ,רשימת
לקוחות ופריטים דומים במהותם ,אשר נוצרו בישות.

)ב (

יציאה בגין פעילויות התחלתיות )כלומר ,עלויות
התחלתיות ) ,(start up costsשכוללות עלויות ייסוד כגון
עלויות משפטיות ועלויות משרדיות ) (secretarialהמתהוות
בעת ייסוד ישות משפטית ,יציאה לפתיחת מתקן חדש או
עסק חדש )כלומר ,עלויות קדם-הקמה( ויציאות לצורך
התחלת פעילויות חדשות או השקת מוצרים חדשים או
תהליכים חדשים )כלומר ,עלויות קדם-תפעול(.

)ג(

פעילויות הכשרה.

)ד(

פעילויות פרסום וקידום מכירות.

)ה(

שינוי מקום או ארגון מחדש של חלק מישות או של כולה.

)ו(

מוניטין שנוצר בישות.

 18.16סעיף  18.15אינו מונע הכרה במקדמה כנכס ,כאשר בוצע תשלום
למפרע עבור סחורות או שירותים לפני קבלת הסחורות או
השירותים.

הוצאות מהעבר לא יוכרו כנכס
 18.17יציאה בגין פריט בלתי מוחשי שהוכרה לראשונה כהוצאה לא
תוכר במועד מאוחר יותר כחלק מהעלות של נכס.

מדידה לאחר הכרה
 18.18ישות תמדוד נכסים בלתי מוחשיים בעלותם בניכוי הפחתה
שנצברה ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו .הדרישות
להפחתה מפורטות בפרק זה .הדרישות להכרה בירידת ערך
מפורטות בפרק  27ירידת ערך נכסים.

הפחתה על פני אורך החיים השימושיים
 18.19למטרת תקן זה ,כל הנכסים הבלתי מוחשיים ייחשבו כבעלי
אורך חיים שימושיים מוגדר .אורך החיים השימושיים של נכס
בלתי מוחשי הנובע מזכויות חוזיות או מזכויות משפטיות
אחרות לא יעלה על התקופה של הזכויות החוזיות או הזכויות
המשפטיות האחרות ,אולם אורך החיים השימושיים עשוי
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להיות קצר יותר ,בהתאם לתקופה בה הישות צופה להשתמש
בנכס .אם הזכויות החוזיות או הזכויות המשפטיות האחרות
נמסרות לתקופה מוגבלת שניתנת לחידוש ,אורך החיים
השימושיים של הנכס הבלתי מוחשי יכלול את תקופת החידוש
או את תקופות החידוש רק אם קיימת ראיה התומכת בחידוש
על ידי הישות ללא עלות משמעותית .אורך החיים השימושיים
של זכות שנרכשה בחזרה אשר הוכרה כנכס לא מוחשי בצירוף
עסקים הוא התקופה החוזית הנותרת של החוזה שבו הזכות
הוענקה ולא יכלול תקופות חידוש.
 18.20אם ישות אינה יכולה לאמוד באופן מהימן את אורך החיים
השימושיים של נכס בלתי מוחשי ,ההנחה היא שאורך החיים
הוא עשר שנים.

תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה
 18.21ישות תקצה את הסכום בר פחת של נכס בלתי מוחשי באופן
שיטתי על פני אורך חייו השימושיים .סכום ההפחתה לגבי כל
תקופה יוכר כהוצאה ,אלא אם פרק אחר של תקן זה דורש
שהעלות תוכר כחלק מהעלות של נכס כגון מלאי או רכוש קבוע.
 18.22ההפחתה תחל כאשר הנכס זמין לשימוש ,כלומר כאשר הוא
במיקום ובמצב הנדרשים לו על מנת שניתן יהיה להשתמש בו
באופן שהתכוונה ההנהלה .ההפחתה מופסקת כאשר הנכס נגרע.
הישות תבחר שיטת הפחתה שתשקף את התבנית שבה הישות
חזויה לצרוך את ההטבות הכלכליות העתידיות של הנכס .אם
הישות אינה יכולה לקבוע תבנית זו באופן מהימן ,עליה
להשתמש בשיטת הקו הישר.

ערך שייר
 18.23ישות תניח כי ערך השייר של נכס בלתי מוחשי הוא אפס ,אלא
אם:
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)א(

קיימת התחייבות של צד שלישי לרכוש את הנכס בתום
אורך החיים השימושיים שלו ,או

)ב(

קיים שוק פעיל לגבי הנכס וכן:
)(i

ערך השייר ניתן לקביעה בהתייחס לשוק זה ,וכן

)(ii

צפוי ששוק כאמור יתקיים בתום אורך החיים
השימושיים של הנכס.
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סקירת תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה
 18.24גורמים כגון שינוי באופן השימוש בנכס הבלתי מוחשי,
התקדמות טכנולוגית ושינויים במחירי שוק עשויים להצביע
שערך השייר או שאורך החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי
השתנו מאז מועד הדיווח השנתי העדכני ביותר .אם קיימים
סימנים כאמור ,ישות תסקור את האומדנים הקודמים ואם
הציפיות הנוכחיות שונות ,תתקן את ערך השייר ,שיטת ההפחתה
או אורך החיים השימושיים .הישות תטפל בשינוי בערך השייר,
בשיטת ההפחתה או באורך החיים השימושיים כשינוי אומדן
חשבונאי בהתאם לסעיפים .10.18-10.15

יכולת ההשבה של הערך בספרים  -הפסדים מירידת
ערך
 18.25על מנת לקבוע אם נפגם ערכו של נכס בלתי מוחשי ,ישות תיישם
את פרק  .27פרק  27מסביר מתי וכיצד ישות סוקרת את הערך
בספרים של נכסיה ,כיצד היא קובעת את הסכום בר-ההשבה
של נכס ומתי היא מכירה או מבטלת הפסד מירידת ערך.

יציאה משימוש ומימושים
 18.26ישות תיגרע נכס בלתי מוחשי ותכיר ברווח או בהפסד מהגריעה
ברווח או הפסד:
)א(

בעת מימוש ,או

)ב(

כאשר לא חזויות הטבות כלכליות עתידיות מהשימוש בו
או ממימושו.

גילויים
 18.27ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים לכל קבוצה של נכסים בלתי
מוחשיים:
)א(

אורך החיים השימושיים או שיעורי ההפחתה שבהם נעשה
שימוש.

)ב(

שיטות ההפחתה שבהן נעשה שימוש.
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)ג(
)ד (

)ה(

הערך בספרים ברוטו והפחתה שנצברה )סכום מצרפי עם
הפסדים מירידת ערך שנצברו( בתחילת התקופה ובסופה;
הסעיף )הסעיפים( בדוח על הרווח הכולל )ובדוח רווח
והפסד ,אם מוצג( שבו )שבהם( נכללת הפחתה כלשהי של
נכסים בלתי מוחשיים;
התאמה בין הערך בספרים בתחילת התקופה ובסופה,
אשר תכלול את הפרטים הבאים:
)(i

תוספות.

)(ii

מימושים.

) (iiiרכישות דרך צירופי עסקים.
) (ivהפחתה.
)(v

הפסדים מירידת ערך.

) (viשינויים אחרים.
אין צורך להציג התאמה זו בגין תקופות קודמות.
 18.28ישות תיתן גילוי גם לפרטים הבאים:
)א(

תיאור ,ערך בספרים ותקופת ההפחתה שנותרה של כל
נכס בלתי מוחשי ,אשר מהותי לדוחות הכספיים של
הישות.

)ב(

לגבי נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו באמצעות מענק
ממשלתי והוכרו לראשונה לפי שווי הוגן )ראה סעיף
:(18.12

)ג(
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)(i

לשווי ההוגן שהוכר לראשונה לגבי נכסים אלה ,וכן

)(ii

לערכם בספרים.

קיומם וערכם בספרים של נכסים בלתי מוחשיים ,שלישות
יש זכויות קנייניות מוגבלות בהם או שהם משועבדים
כביטחון להתחייבויות.
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)ד(

סכומן של התקשרויות חוזיות לרכישה של נכסים בלתי
מוחשיים.

 18.29ישות תיתן גילוי לסכום המצרפי של יציאה בגין מחקר ופיתוח
שהוכרה כהוצאה במהלך התקופה )כלומר הסכום של היציאה
שהתהוותה בישות בגין מחקר ופיתוח שלא הוונה כחלק מהעלות
של נכס אחר אשר מקיים את הקריטריונים להכרה בתקן זה(.
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פרק 19

צירופי עסקים ומוניטין
תחולה
19.1

פרק זה חל על הטיפול החשבונאי בצירופי עסקים .הוא מספק
הנחיות לזיהוי הרוכש ,מדידת העלות של צירוף העסקים,
והקצאת העלות לנכסים שנרכשו ולהתחייבויות ולהפרשות בגין
התחייבויות תלויות שניטלו .הפרק גם עוסק בטיפול החשבונאי
במוניטין הן בזמן צירוף עסקים והן לאחר מכן.

19.2

פרק זה מפרט את הטיפול החשבונאי עבור כל צירופי העסקים
מלבד:
)א(

צירוף של ישויות או עסקים הנמצאים תחת אותה
שליטה .המשמעות של אותה שליטה היא שכל הישויות
או העסקים המשתלבים נשלטים ,בסופו של דבר ,על ידי
אותו צד לפני צירוף העסקים ולאחריו ,ושליטה זו אינה
ארעית.

)ב(

היצירה של עסקה משותפת.

)ג(

רכישה של קבוצה של נכסים שאינה מהווה עסק.

הגדרת צירופי עסקים
19.3

צירוף עסקים הוא חיבור של ישויות או עסקים נפרדים לישות
מדווחת אחת .התוצאה של כמעט כל צירופי העסקים היא
שישות אחת ,הרוכשת ,משיגה שליטה על עסק אחד או יותר,
הנרכש .מועד הרכישה הוא המועד שבו הרוכש משיג שליטה
בפועל על הנרכש.

19.4

ניתן לארגן צירוף עסקים בדרכים שונות מסיבות משפטיות,
מיסוייות או סיבות אחרות .צירוף עסקים יכול להתבטא
ברכישת הון של ישות אחרת ,רכישה של כל הנכסים נטו של
ישות אחרת ,נטילת ההתחייבויות של ישות אחרת ,או רכישת
חלק מהנכסים נטו של ישות אחרת ,אשר יחד מהווים עסק אחד
או יותר.
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19.5

צירוף עסקים ניתן לביצוע באמצעות הנפקת מכשירים הוניים,
באמצעות העברת מזומנים ,שווי מזומנים או נכסים אחרים ,או
באמצעות שילוב של האמור לעיל .העסקה יכולה להיערך בין
בעלי המניות של הישויות המשתלבות או בין ישות אחת לבין
בעלי המניות של ישות אחרת .העסקה יכולה להיות כרוכה
בהקמה של ישות חדשה כדי לשלוט בישויות המשתלבות או
בנכסים נטו שהועברו ,או בשינוי מבני של עסק משתלב אחד או
יותר.

טיפול חשבונאי
19.6

כל צירופי העסקים יטופלו באמצעות יישום שיטת הרכישה.

19.7

יישום שיטת הרכישה כרוך בשלבים הבאים:
)א(

זיהוי הרוכש.

)ב(

מדידת העלות של צירוף העסקים.

)ג(

הקצאת העלות של צירוף העסקים במועד הרכישה
לנכסים שנרכשו ולהתחייבויות ולהפרשות בגין
התחייבויות תלויות שניטלו.

זיהוי הרוכש
19.8

יש לזהות רוכש בכל צירופי העסקים .הרוכש הוא הישות
המשתלבת המשיגה שליטה על הישויות או העסקים המשתלבים
האחרים.

19.9

שליטה היא הכוח לקבוע את המדיניות הפיננסית והתפעולית של
ישות או עסק כדי להשיג הטבות מפעילויותיהם .שליטה על ישות
אחת על ידי ישות אחרת מתוארת בפרק  9דוחות כספיים
מאוחדים ונפרדים.

 19.10למרות שלעיתים יש קושי בזיהוי רוכש ,ישנם ,בדרך כלל,
סימנים לקיומו .לדוגמה:
)א(

אם השווי ההוגן של אחת הישויות המשתלבות גבוה
משמעותית מזה של ישות משתלבת אחרת ,סביר שהישות
ששוויה ההוגן גבוה יותר היא הרוכש.
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)ב(

אם צירוף עסקים בוצע באמצעות החלפה של מכשירים
הוניים רגילים תמורת מזומנים או נכסים אחרים ,סביר
שהישות שמעבירה מזומנים או נכסים אחרים היא
הרוכש.

)ג(

אם כתוצאה מצירוף העסקים ההנהלה של אחת הישויות
המשתלבות מסוגלת לשלוט על בחירת צוות ההנהלה של
הישות המשולבת שנוצרה בצירוף העסקים ,סביר שהישות
שהנהלתה יכולה לשלוט כאמור לעיל היא הרוכש.

עלות צירוף העסקים
 19.11הרוכש ימדוד את העלות של צירוף עסקים כסיכום מצרפי של:
)א(

שוויים ההוגן ,למועד ההחלפה ,של נכסים שניתנו,
התחייבויות שהתהוו או שניטלו ,והמכשירים ההוניים
שהונפקו על ידי הרוכש ,בתמורה לשליטה על הנרכש ,וכן

)ב(

עלויות כלשהן שניתן לייחסן במישרין לצירוף העסקים.

תיאומים לעלות של צירוף עסקים אשר תלויה
באירועים עתידיים
 19.12כאשר הסכם לצירוף עסקים קובע תיאום לעלות הצירוף התלוי
באירועים עתידיים ,הרוכש יכלול אומדן של סכום התיאום
בעלות הצירוף במועד הרכישה אם התיאום צפוי וניתן למדידה
באופן מהימן.
 19.13אולם ,אם התיאום האפשרי אינו מוכר במועד הרכישה ,אך
לאחר מכן נהייה צפוי והוא ניתן למדידה באופן מהימן ,התמורה
הנוספת תטופל כתיאום לעלות הצירוף.

הקצאת עלות צירוף עסקים לנכסים שנרכשו
ולהתחייבויות ולהתחייבויות תלויות שניטלו
 19.14הרוכש יקצה במועד הרכישה את העלות של צירוף עסקים על ידי
הכרה בנכסים ובהתחייבויות ובהפרשה בגין התחייבויות תלויות
הניתנים לזיהוי של הנרכש אשר מקיימים את הקריטריונים
להכרה בסעיף  19.20לפי שוויים ההוגן באותו מועד .הפרש
כלשהו בין העלות של צירוף העסקים לבין זכויות הרוכש בשווי
ההוגן נטו של הנכסים ,התחייבויות וההפרשות בגין התחייבויות
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תלויות הניתנים לזיהוי שהוכרו יטופל בהתאם לסעיפים
) 19.24-19.22כמו מוניטין או מה שמכונה "מוניטין שלילי"(.
 19.15הרוכש יכיר במועד הרכישה בנפרד בנכסים ,בהתחייבויות
ובהתחייבויות תלויות ניתנים לזיהוי רק אם באותו מועד הם
מקיימים את הקריטריונים הבאים:
)א(

במקרה של נכס שאינו נכס בלתי מוחשי ,צפוי שהטבות
כלכליות עתידיות כלשהן המיוחסות לנכס יזרמו לרוכש,
וניתן למדוד את שוויו ההוגן באופן מהימן.

)ב (

במקרה של התחייבות שאינה התחייבות תלויה ,צפוי
שתזרים שלילי של משאבים יידרש כדי לסלק את
המחויבות ,וניתן למדוד את שוויה ההוגן באופן מהימן.

)ג(

במקרה של נכס בלתי מוחשי או התחייבות תלויה ,ניתן
למדוד את שוויים ההוגן באופן מהימן.

 19.16הדוח על הרווח הכולל של הרוכש יכלול את הרווחים וההפסדים
של הנרכש לאחר מועד הרכישה על ידי הכללת ההכנסות
וההוצאות של הנרכש בהתבסס על העלות של צירוף העסקים
לרוכש .לדוגמה ,הוצאות הפחת שיכללו לאחר מועד הרכישה
בדוח על הרווח הכולל של הרוכש אשר מתייחסות לנכסים בני
פחת של הנרכש יתבססו על שוויים ההוגן של נכסים בני פחת
אלה במועד הרכישה ,דהיינו עלותם לרוכש.
 19.17יישום שיטת הרכישה מתחיל במועד הרכישה ,שהוא המועד בו
הרוכש משיג שליטה על הנרכש .משום ששליטה היא הכוח
לקבוע את המדיניות הפיננסית והתפעולית של ישות או של עסק
כדי להשיג הטבות מפעולותיהם ,אין צורך שעסקה תיסגר
) (closedאו תסוכם כחוק ) (finalized at lawלפני שהרוכש משיג
שליטה .יש להתחשב בכל העובדות והנסיבות הרלוונטיות סביב
צירוף העסקים ,כדי להעריך מתי הרוכש השיג שליטה.
 19.18בהתאם לסעיף  19.14הרוכש מכיר בנפרד רק בנכסים,
בהתחייבויות ובהתחייבויות תלויות הניתנים לזיהוי של הנרכש
אשר היו במועד הרכישה ואשר מקיימים את הקריטריונים
להכרה שבסעיף  .19.15לכן:
)א(

הרוכש יכיר בהתחייבויות להפסקת הפעילויות של הנרכש
או לצמצומן כחלק מהקצאת העלות של הצירוף רק
129

פרק  19צירופי עסקים ומוניטין
כאשר ,במועד הרכישה ,יש לנרכש התחייבות לשינוי מבני
שהוכרה בהתאם לפרק  21הפרשות ותלויות; וכן
)ב(

הרוכש לא יכיר ,בעת הקצאת עלות הצירוף ,בהתחייבויות
בשל הפסדים עתידיים או בשל עלויות אחרות שחזויים
להתרחש כתוצאה מצירוף העסקים.

 19.19אם הטיפול החשבונאי הראשוני בצירוף עסקים טרם הושלם עד
לסוף תקופת הדיווח שבה הצירוף התרחש ,הרוכש יכיר
בדוחותיו הכספיים בסכומים ארעיים עבור הפריטים שהטיפול
החשבונאי לגביהם טרם הושלם .בתוך  12חודש ממועד הרכישה,
הרוכש יתאים למפרע את הסכומים הארעיים שהוכרו כנכסים
וכהתחייבויות במועד הרכישה )כלומר יטפל בהם כאילו הם
בוצעו במועד הרכישה( כדי לשקף מידע חדש שהושג .לאחר 12
חודש ממועד הרכישה ,תיאומים לטיפול החשבונאי הראשוני של
צירוף העסקים יוכר רק כדי לתקן טעות בהתאם לפרק 10
מדיניות חשבונאית ,אומדנים חשבונאיים וטעויות.

התחייבויות תלויות
 19.20סעיף  19.14קובע שרוכש מכיר בנפרד בהפרשה בגין התחייבות
תלויה של הנרכש רק אם שוויה ההוגן ניתן למדידה באופן
מהימן .אם שוויה ההוגן לא ניתן למדידה באופן מהימן:
)א(

ישנה כתוצאה מכך השפעה על הסכום שהוכר כמוניטין או
שטופל בהתאם לסעיף  ;19.24וכן

)ב(

הרוכש ייתן גילוי למידע לגבי אותה התחייבות תלויה כפי
שנדרש בפרק .21

 19.21לאחר הכרתן לראשונה ,הרוכש ימדוד התחייבויות תלויות
שהוכרו בנפרד בהתאם לסעיף  19.14כגבוה מבין:
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)א(

הסכום שהיה מוכר בהתאם לפרק  ,21וכן

)ב (

הסכום שהוכר לראשונה בניכוי סכומים שהוכרו קודם
לכן כהכנסות בהתאם לפרק  23הכנסות.
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מוניטין
 19.22הרוכש במועד הרכישה:
)א(

יכיר במוניטין שנרכש בצירוף עסקים כנכס ,וכן

)ב (

ימדוד את המוניטין לראשונה לפי עלותו ,אשר מהווה את
עודף העלות של צירוף העסקים על חלק הרוכש בשווי הוגן
נטו של הנכסים ,ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות
הניתנים לזיהוי ,שהוכרו בהתאם לסעיף .19.14

 19.23לאחר הכרה לראשונה ,הרוכש ימדוד מוניטין שנרכש בצירוף
עסקים לפי עלות בניכוי הפחתה שנצברה ובניכוי הפסדים
מירידת ערך שנצברו:
)א(

הישות תיישם את העקרונות שבסעיפים  18.24-18.19עבור
הפחתה של מוניטין .אם הישות אינה מסוגלת לבצע
אומדן מהימן של אורך החיים השימושיים של המוניטין,
ההנחה תהיה שאורך החיים הוא עשר שנים.

)ב (

ישות תיישם את פרק  27ירידת ערך נכסים לצורך הכרה
ומדידה של ירידת ערך מוניטין.

עודף חלק הרוכש בשווי ההוגן נטו של הנכסים,
ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות הניתנים
לזיהוי של הנרכש על העלות
 19.24אם חלק הרוכש בשווי ההוגן נטו של הנכסים ,ההתחייבויות
וההתחייבויות התלויות שניתנים לזיהוי שהוכרו בהתאם לסעיף
 19.14עולה על העלות של צירוף העסקים )לפעמים מכונה
"מוניטין שלילי"( ,הישות:
)א(

תבחן מחדש את הזיהוי והמדידה של הנכסים,
ההתחייבויות וההפרשות בגין התחייבויות תלויות
הניתנים לזיהוי של הנרכש ואת המדידה של עלות הצירוף,
וכן

)ב(

תכיר מיידית ברווח או הפסד בעודף כלשהו שנשאר לאחר
הבחינה מחדש.
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גילויים
צירוף עסק )צירופי עסקים( שבוצע במהלך
תקופת הדיווח
 19.25לגבי כל צירוף עסקים שבוצע במהלך התקופה ,הרוכש ייתן גילוי
לפרטים הבאים:
)א(

השמות והתיאורים של הישויות או העסקים המשתלבים.

)ב (

מועד הרכישה.

)ג(

השיעור של מכשירים הוניים בעלי זכויות הצבעה שנרכשו.

)ד(

עלות הצירוף ותיאור הרכיבים של אותה עלות )כמו
מזומן ,מכשירים הוניים ומכשירי חוב(.

)ה(

הסכומים שהוכרו במועד הרכישה לגבי כל סוג של נכסים,
התחייבויות והתחייבויות תלויות של הנרכש ,כולל
מוניטין.

)ו(

סכום של עודף כלשהו שהוכר ברווח או הפסד בהתאם
לסעיף  ,19.24והסעיף בדוח על הרווח הכולל )ובדוח רווח
או הפסד ,אם מוצג( שבו הוכר העודף.

עבור כל צירופי העסקים
 19.26רוכש ייתן גילוי להתאמה בין הערך בספרים של המוניטין
בתחילת תקופת הדיווח לבין הערך שלו בסופה ,תוך הצגה בנפרד
של:
)א(

שינויים שנובעים מצירופי עסקים חדשים.

)ב (

הפסדים מירידת ערך.

)ג(

מימושים של עסקים שנרכשו קודם לכן.

)ד (

שינויים אחרים.

אין צורך להציג התאמה זו בגין תקופות קודמות.
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פרק 20

חכירות
תחולה של פרק זה
20.1

פרק זה חל על הטיפול החשבונאי בכל החכירות מלבד:
)א(

חכירות לחיפוש מינרלים ,נפט ,גז טבעי ומשאבים
מתכלים אחרים או חכירות לשימוש בהם )ראה פרק 34
פעילויות הדורשות התמחות(.

)ב (

הסכמי רישוי לפריטים כמו סרטי קולנוע ,הקלטות וידאו,
מחזות ,כתבי עת ,פטנטים וזכויות יוצרים )ראה פרק 18
נכסים בלתי מוחשיים ,למעט מוניטין(.

)ג(

מדידה של נדל"ן ,המוחזק על ידי חוכרים ,שמטופל
כנדל"ן להשקעה ומדידה של נדל"ן להשקעה אשר הוחכר
על ידי מחכירים בחכירות תפעוליות )ראה פרק  16נדל"ן
להשקעה(.

)ד(

מדידה של נכסים ביולוגיים המוחזקים על ידי חוכרים
בחכירות מימוניות ונכסים ביולוגיים שהוחכרו על ידי
מחכירים בחכירות תפעוליות )ראה פרק .(34

)ה(

חכירות שעשויות להוביל להפסד למחכיר או לחוכר
כתוצאה מתנאים חוזיים שאינם קשורים לשינויים במחיר
של הנכס המוחכר ,שינויים בשערי חליפין ,או הפרה על
ידי אחד מהצדדים )ראה סעיף )12.3ו((.

)ו(

חכירות תפעוליות שהן מכבידות.

20.2

פרק זה חל לגבי הסכמים להעברת הזכות לשימוש בנכסים גם
אם המחכיר יתבקש לתת שירותים מהותיים בהתייחס לתפעול
או תחזוקת הנכסים .תקן זה אינו חל לגבי הסכמים המהווים
חוזי שירות שאינם מעבירים את הזכות לשימוש בנכסים מצד
אחד לחוזה לצד האחר לחוזה.

20.3

להסדרים מסוימים ,כמו הסדרי מיקור חוץ ,חוזים בענף
התקשורת שמספקים זכויות לקיבולת ,וחוזי קח-או-שלם ,אין
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צורה משפטית של חכירה ,אך הם מעבירים זכות לשימוש
בנכסים בתמורה לתשלומים .הסדרים אלה מהווים במהותם
חכירות של נכסים ,והם צריכים להיות מטופלים בהתאם לפרק
זה.

סיווג חכירות
20.4

חכירה מסווגת כחכירה מימונית אם היא מעבירה באופן מהותי
את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות .חכירה מסווגת
כחכירה תפעולית אם היא אינה מעבירה באופן מהותי את כל
הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות.

20.5

הסיווג של חכירה כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית תלוי
במהות העסקה ולא בצורת החוזה .להלן דוגמאות למצבים שכל
אחד מהם בנפרד או בשילוב זה עם זה יובילו ,בדרך כלל ,לסיווג
חכירה כחכירה מימונית:

20.6

)א(

החכירה מעבירה את הבעלות בנכס לחוכר בתום תקופת
החכירה.

)ב(

לחוכר יש אופציה לרכישת הנכס במחיר שצפוי להיות
נמוך מספיק מהשווי ההוגן במועד בו ניתן לממש את
האופציה כך שתהיה וודאות סבירה ,במועד ההתקשרות
בחכירה ,שהאופציה תמומש.

)ג(

תקופת החכירה היא למשך החלק העיקרי של אורך
החיים הכלכליים של הנכס ,גם אם הזכות הקניינית אינה
מועברת.

)ד(

במועד ההתקשרות בחכירה הערך הנוכחי של תשלומי
החכירה המינימליים מסתכם בסכום המהווה לפחות
באופן מהותי את מלוא השווי ההוגן של הנכס המוחכר.

)ה(

הנכסים המוחכרים הם בעלי מהות כה ייחודית כך שרק
החוכר יכול להשתמש בהם ללא צורך בשינויים ניכרים.

להלן סימנים למצבים שכל אחד מהם בנפרד או בשילוב זה עם
זה יכולים גם הם להוביל לסיווג חכירה כחכירה מימונית:
)א(
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)ב(

החוכר נושא ברווחים או בהפסדים מהתנודות בשווי
ההוגן של השייר )לדוגמה ,באופן של החזר דמי שכירות
) (rent rebateהשווה לרוב תקבולי המכירה בתום
החכירה(.

)ג(

לחוכר יש את היכולת להמשיך את החכירה לתקופה
נוספת בתמורה לדמי שכירות שנמוכים באופן מהותי
מדמי השכירות בשוק.

20.7

הדוגמאות והסימנים בסעיפים  20.5ו  20.6אינם תמיד חד
משמעיים .אם ברור ממאפיינים אחרים שהחכירה אינה מעבירה
באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות,
החכירה מסווגת כחכירה תפעולית .לדוגמה ,זה יכול להיות
המקרה אם הבעלות בנכס עוברת לחוכר בתום החכירה תמורת
תשלום משתנה השווה לשוויו ההוגן באותו מועד ,או אם קיימים
דמי שכירות מותנים ,שכתוצאה מהם לחוכר אין באופן מהותי
את כל הסיכונים וההטבות שהועברו לבעלים.

20.8

סיווג החכירה מבוצע במועד ההתקשרות בחכירה ואין לשנותו
במהלך תקופת החכירה ,אלא אם במועד כלשהו החוכר
והמחכיר מסכימים לשנות את תנאי החכירה )למעט בדרך של
חידוש החכירה( .במקרה זה סיווג החכירה ייבחן מחדש.

דוחות כספיים של חוכרים  -חכירות מימוניות
הכרה לראשונה
20.9

בתחילת תקופת החכירה ,חוכר יכיר בזכויות השימוש שלו
ובמחויבויותיו הנובעות מחכירות מימוניות כנכסים
וכהתחייבויות בדוח על המצב הכספי שלו בסכומים השווים
לשווי ההוגן של הרכוש המוחכר או לערך הנוכחי של תשלומי
החכירה המינימליים ,אם הוא נמוך יותר ,כאשר כל אחד
מסכומים אלה נקבע במועד ההתקשרות בחכירה .עלויות ישירות
ראשוניות כלשהן של החוכר )עלויות תוספתיות שניתנות לייחוס
במישרין לניהול משא ומתן לגבי החכירה ולהסדרתה( מתווספות
לסכום המוכר כנכס.

 20.10הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים יחושב תוך
שימוש בשיעור הריבית הגלום בחכירה .אם לא ניתן לקבוע
שיעור זה ,יש להשתמש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר.
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מדידה לאחר ההכרה לראשונה
 20.11חוכר יחלק את תשלומי החכירה המינימליים בין עלויות המימון
לבין הקטנת ההתחייבות הקיימת תוך שימוש בשיטת הריבית
האפקטיבית )ראה סעיפים  .(11.20-11.15החוכר יקצה את
עלויות המימון לכל אחת מהתקופות במהלך תקופת החכירה על
מנת ליצור שיעור ריבית תקופתי קבוע בגין יתרת ההתחייבות
הנותרת .החוכר יזקוף דמי שכירות מותנים כהוצאות בתקופות
שבהן הם מתהווים.
 20.12החוכר יפחית נכס המוחכר בחכירה מימונית בהתאם לפרק
הרלוונטי בתקן זה לאותו סוג נכס ,כלומר פרק  17רכוש קבוע,
פרק  18או פרק  19צירופי עסקים ומוניטין .אם לא קיימת
וודאות סבירה שהחוכר ישיג בעלות בתום תקופת החכירה,
הנכס יופחת במלואו לאורך התקופה הקצרה מבין תקופת
החכירה לבין אורך החיים השימושיים של הנכס .החוכר יאמוד
בכל מועד דיווח אם נפגם ערכו של נכס המוחכר בחכירה
מימונית )ראה פרק  27ירידת ערך נכסים(.

גילויים
 20.13חוכר ייתן גילוי לפרטים הבאים לגבי חכירות מימוניות:
)א(

עבור כל קבוצה של נכסים ,את הערך בספרים נטו בסוף
תקופת הדיווח.

)ב (

סך תשלומי חכירה מינימליים עתידיים בסוף תקופת
הדיווח ,עבור כל אחת מהתקופות הבאות:
)(i

עד שנה;

)(ii

אחרי שנה ועד חמש שנים; וכן

) (iiiאחרי חמש שנים.
)ג(

תיאור כללי של הסדרי חכירה משמעותיים של החוכר
כולל ,לדוגמה ,מידע בדבר דמי שכירות מותנים ,רכישה
והוראות למקרה של התייקרות מחירים ,מגבלות שהוטלו
על ידי הסדרי חכירה.

 20.14בנוסף ,הדרישות לגילוי לגבי נכסים בהתאם לפרקים 27 ,18 ,17
ו 34 -חלות על חכירות של נכסים המוחכרים בחכירה מימונית.
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דוחות כספיים של חוכרים  -חכירות תפעוליות
הכרה ומדידה
 20.15חוכר יכיר בתשלומי חכירה בגין חכירה תפעולית )למעט עלויות
בגין שירותים כמו ביטוח ואחזקה( כהוצאה על בסיס קו ישר
אלא אם
)א(

בסיס שיטתי אחר מייצג את תבנית הזמן של הטבות
המשתמש ,גם אם התשלומים אינם על אותו בסיס ,או

)ב(

התשלומים למחכיר בנויים כך שיחול גידול בהתאם
לאינפלציה הכללית הצפויה )בהתבסס על מדדים או
סטטיסטיקות שפורסמו( כדי לפצות על הגידול בעלות של
המחכיר עקב האינפלציה הצפויה .אם התשלומים
למחכיר משתנים עקב גורמים שאינם אינפלציה כללית,
תנאי זה )ב( אינו מתקיים.

דוגמה ליישום סעיף )20.15ב(:
א' פועלת בתחום שיפוט שבו התחזית המוסכמת על ידי
הבנקים המקומיים היא שמדד המחירים הכללי ,כפי
שפורסם על ידי הממשלה ,יגדל ב  10אחוז בממוצע לשנה
במהלך חמש השנים הבאות .א' חכרה משרדים מב' לחמש
שנים בחכירה תפעולית .תשלומי החכירה תוכננו על מנת
לשקף את שיעור האינפלציה השנתי הצפוי של  10אחוז
בממוצע במהלך תקופת החכירה של חמש שנים כלהלן
 100,000ש"ח
שנה 1
 110,000ש"ח
שנה 2
 121,000ש"ח
שנה 3
 133,000ש"ח
שנה 4
 146,000ש"ח
שנה 5
א' מכירה בהוצאת שכירות שנתית בסכום השווה לסכומים
שהיא חייבת למחכיר כמפורט לעיל .אם הגידול בתשלומים
אינו מתוכנן באופן ברור לפצות את המחכיר בגין הגידול
בעלות עקב האינפלציה הצפויה בהתבסס על מדדים או
סטטיסטיקות שפורסמו ,אזי א' מכירה בהוצאת שכירות
שנתיות על בסיס קו ישר 122,000 :לכל שנה )סיכום של
הסכומים לתשלום בהתאם לחכירה מחולק לחמש שנים(.
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גילויים
 20.16חוכר ייתן גילוי לפרטים הבאים לגבי חכירות תפעוליות:
)א(

סך תשלומי חכירה מינימליים עתידיים בגין חכירות
תפעוליות ,שאינן ניתנות לביטול ,עבור כל אחת
מהתקופות הבאות:
)(i

עד שנה;

)(ii

אחרי שנה ועד חמש שנים; וכן

) (iiiאחרי חמש שנים.
)ב(

תשלומי חכירה שהוכרו כהוצאה.

)ג(

תיאור כללי של הסדרי חכירה משמעותיים של החוכר
כולל ,לדוגמה ,מידע בדבר דמי שכירות מותנים ,אופציות
חידוש או אופציות רכישה וכן הוראות למקרה של
התייקרות מחירים ,חכירות משנה ומגבלות שהוטלו על
ידי הסדרי חכירה.

דוחות כספיים של מחכירים :חכירות מימוניות
הכרה ומדידה לראשונה
 20.17מחכירים יכירו בנכסים המוחזקים בחכירה מימונית בדוחות על
המצב הכספי שלהם ויציגו אותם כחייבים בסכום השווה
להשקעה נטו בחכירה .ההשקעה נטו בחכירה היא ההשקעה
ברוטו בחכירה המהוונת בשיעור הריבית הגלום בחכירה.
ההשקעה ברוטו בחכירה היא הסכום המצרפי של:
)א(

תשלומי החכירה המינימליים לקבל על ידי המחכיר
בהתאם לחכירה מימונית ,וכן

)ב(

ערך השייר בלתי מובטח כלשהו שנצבר למחכיר.

 20.18בחכירות מימוניות ,למעט חכירות בהן מעורבים מחכירים שהם
יצרנים או סוחרים ,עלויות ישירות ראשוניות )עלויות תוספתיות
שניתנות לייחוס במישרין לניהול משא ומתן לגבי החכירה
ולהסדרתה( נכללות במדידה לראשונה של החייבים בגין החכירה
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המימונית ומקטינות את סכום ההכנסה שמוכר לאורך תקופת
החכירה.

מדידה לאחר ההכרה לראשונה
 20.19ההכרה בהכנסת מימון תתבסס על תבנית המשקפת שיעור
תשואה תקופתי קבוע על ההשקעה נטו בחכירה המימונית של
המחכיר .תשלומי החכירה המתייחסים לתקופה ,למעט עלויות
בגין שירותים ,נזקפים כנגד ההשקעה ברוטו בחכירה על מנת
להקטין גם את הקרן וגם את הכנסת המימון שטרם הורווחה.
אם קיים סימן שאומדן ערך השייר שאינו מובטח ,אשר שימש
בחישוב ההשקעה ברוטו בחכירה של המחכיר ,השתנה באופן
משמעותי ,הקצאת ההכנסה לאורך תקופת החכירה מעודכנת,
וירידה כלשהי בהתייחס לסכומים שנצברו מוכרת באופן מיידי
ברווח או הפסד.

מחכירים שהם יצרנים או סוחרים
 20.20יצרנים או סוחרים ,לעיתים קרובות ,מציעים ללקוחות את
הבחירה לקנות או לחכור נכס .החכרת נכס בחכירה מימונית על
ידי מחכיר ,שהוא יצרן או סוחר ,יוצרת שני סוגי הכנסה:
)א(

רווח או הפסד השווה לרווח או הפסד הנובע ממכירה
מוחלטת של הנכס המוחכר ,במחירי מכירה רגילים,
המשקפים שיעור מתאים של הנחות כמות או הנחות
מסחריות ,וכן

)ב(

הכנסת מימון במהלך תקופת החכירה.

 20.21ההכנסות ממכירות המוכרות בתחילת תקופת החכירה על ידי
מחכירים שהם יצרנים או סוחרים ,הם השווי ההוגן של הנכס
או ,אם נמוך יותר ,הערך הנוכחי של תשלומי החכירה
המינימליים שנצבר למחכיר ,כשהוא מחושב לפי שיעור ריבית
השוק .עלות המכירות שמוכרת בתחילת תקופת החכירה היא
העלות או הערך בספרים ,אם שונה ,של הרכוש המוחכר בניכוי
הערך הנוכחי של ערך השייר שאינו מובטח .ההפרש בין
ההכנסות מהמכירות לבין עלות המכירות הוא הרווח מהמכירה,
שמוכר בהתאם למדיניות הישות לגבי מכירות מוחלטות.
 20.22אם נקבעו באופן מלאכותי שיעורי ריבית נמוכים ,הרווח
מהמכירה יוגבל לרווח שהיה מתקבל אם שיעור ריבית שוק היה
מחויב .עלויות ,שמתהוות למחכיר ,שהוא יצרן או סוחר,
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בהתייחס לניהול משא ומתן ולהסדרת חכירה מימונית ,יוכרו
כהוצאה כאשר הוכר רווח ממכירה.

גילויים
 20.23מחכיר ייתן גילוי לפרטים הבאים לגבי חכירות מימוניות:
)א(

התאמה בין ההשקעה ברוטו בחכירה בסוף תקופת הדיווח
לבין הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים לקבל
בסוף תקופת הדיווח .בנוסף ,המחכיר ייתן גילוי להשקעה
ברוטו בחכירה ולערך נוכחי של תשלומי החכירה
המינימליים לקבל בסוף תקופת הדיווח ,עבור כל אחת
מהתקופות הבאות:
)(i

עד שנה;

)(ii

אחרי שנה ועד חמש שנים; וכן

) (iiiאחרי חמש שנים.
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)ב(

הכנסת מימון שטרם הורווחה.

)ג(

ערכי השייר שאינם מובטחים אשר נצברו למחכיר.

)ד(

ההפרשה שנצברה בגין תשלומי החכירה המינימליים
לקבל שאינם ניתנים לגבייה.

)ה(

דמי שכירות מותנים שהוכרו כהכנסה בתקופה.

)ו(

תיאור כללי של הסדרי חכירה משמעותיים של המחכיר
כולל ,לדוגמה ,מידע בדבר דמי שכירות מותנים ,אופציות
חידוש או אופציות רכישה וכן הוראות למקרה של
התייקרות מחירים ,חכירות משנה ומגבלות שהוטלו על
ידי הסדרי חכירה.
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דוחות כספיים של מחכירים :חכירה תפעולית
הכרה ומדידה
 20.24מחכיר יציג נכסים בחכירה תפעולית ,בדוחות על המצב הכספי
שלו בהתאם למהות הנכס.
 20.25מחכיר יכיר בהכנסה מחכירה בגין חכירות תפעוליות )למעט
סכומים עבור שירותים כגון ביטוח ואחזקה( ברווח או הפסד על
בסיס קו ישר לאורך תקופת החכירה ,אלא אם
)א(

בסיס שיטתי אחר מייצג את תבנית הזמן של הטבות
החוכר מהנכס המוחכר ,גם אם קבלת התשלומים אינה
לפי אותו בסיס.

)ב(

התשלומים למחכיר בנויים כך שיחול גידול בהתאם
לאינפלציה הכללית הצפויה )בהתבסס על מדדים או
סטטיסטיקות שפורסמו( כדי לפצות על הגידול בעלות של
המחכיר עקב האינפלציה הצפויה .אם התשלומים
למחכיר משתנים עקב גורמים שאינם אינפלציה כללית,
תנאי )ב( אינו מתקיים.

 20.26מחכיר יכיר כהוצאה בעלויות ,לרבות פחת ,המתהוות בהפקת
הכנסת חכירה .מדיניות הפחת לגבי נכסים מוחכרים בני פחת
תהיה עקבית למדיניות הפחת הרגילה של המחכיר לגבי נכסים
דומים.
 20.27מחכיר יוסיף לערך בספרים של הנכס המוחכר עלויות ישירות
ראשוניות שהתהוו בניהול משא ומתן ובהסדרת חכירה תפעולית
ויכיר בעלויות אלה כהוצאה לאורך תקופת החכירה לפי אותו
בסיס כמו הכנסת החכירה.
 20.28על מנת לקבוע אם נפגם ערכו של נכס מוחכר ,ישות מיישמת את
פרק .27
 20.29מחכיר ,שהוא יצרן או סוחר ,אינו מכיר ברווח כלשהו ממכירה
בעת התקשרות בחכירה תפעולית מפני שהיא אינה שוות ערך
למכירה.
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גילויים
 20.30מחכיר ייתן גילוי לפרטים הבאים לגבי חכירות תפעוליות:
)א(

תשלומי החכירה המינימליים העתידיים בגין חכירות
תפעוליות ,שאינן ניתנות לביטול ,עבור כל אחת
מהתקופות הבאות:
)(i

עד שנה;

)(ii

אחרי שנה ועד חמש שנים; וכן

) (iiiאחרי חמש שנים.
)ב(

סך דמי שכירות מותנים שהוכרו כהכנסה.

)ג(

תיאור כללי של הסדרי חכירה משמעותיים של החוכר
כולל ,לדוגמה ,מידע בדבר דמי שכירות מותנים ,אופציות
חידוש או אופציות רכישה וכן הוראות למקרה של
התייקרות מחירים ומגבלות שהוטלו על ידי הסדרי
חכירה.

 20.31בנוסף ,הדרישות לגילוי לגבי נכסים בהתאם לפרקים 27 ,18 ,17
ו 34 -חלות על מחכירים לגבי נכסים שסופקו בחכירות
תפעוליות.

עסקאות מכירה וחכירה בחזרה
 20.32עסקת מכירה וחכירה בחזרה כוללת את המכירה של נכס ואת
החכירה החוזרת של אותו נכס .תשלומי החכירה ומחיר
המכירה ,בדרך כלל ,תלויים אחד בשני משום שמנהלים משא
ומתן לגביהם כחבילה .הטיפול החשבונאי בעסקת מכירה
וחכירה בחזרה תלוי בסוג החכירה.

חכירה מימונית שנוצרה מעסקת מכירה
וחכירה חזרה
 20.33אם כתוצאה מעסקת מכירה וחכירה בחזרה נוצרת חכירה
מימונית ,המוכר -חוכר לא יכיר באופן מיידי ,כהכנסה ,עודף
כלשהו של התמורה מהמכירה על הערך בספרים .במקום זאת,
המוכר-חוכר ידחה עודף כזה ויפחית אותו לאורך תקופת
החכירה.
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חכירה תפעולית שנוצרה מעסקת מכירה
וחכירה חזרה
 20.34אם כתוצאה מעסקת מכירה וחכירה בחזרה נוצרת חכירה
תפעולית וברור שהעסקה בוצעה בשווי הוגן ,המוכר-חוכר יכיר
באופן מיידי כל רווח או הפסד .אם מחיר המכירה הוא מתחת
לשווי הוגן ,המוכר-חוכר יכיר בכל רווח או הפסד באופן מיידי,
למעט אם ההפסד מפוצה על ידי תשלומי החכירה העתידיים
הנמוכים ממחיר השוק .במקרה זה המוכר-חוכר ידחה את
ההפסד ויפחיתו באופן יחסי לתשלומי החכירה לאורך התקופה
שבה חזוי שיהיה שימוש בנכס .אם מחיר המכירה הוא מעל
לשווי ההוגן ,המוכר-חוכר ידחה את העודף מעל לשווי ההוגן
ויפחית אותו לאורך התקופה שבה חזוי שיהיה שימוש בנכס.

גילויים
 20.35דרישות הגילוי עבור חוכרים ומחכירים חלות באותה מידה על
עסקאות מכירה וחכירה בחזרה .התיאור הנדרש של הסדרי
חכירה משמעותיים מוביל לגילוי של התנאים הייחודיים או
החריגים של עסקאות המכירה והחכירה בחזרה.
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פרק 21

הפרשות ותלויות
תחולה של פרק זה
21.1

פרק זה חל על כל ההפרשות )כלומר ,התחייבויות שעיתוי
פירעונן או סכומן אינו וודאי( ,התחייבויות תלויות ונכסים
תלויים למעט הפרשות המטופלות על ידי פרקים אחרים של תקן
זה .אלה כוללים הוראות המתייחסות ל:
)א(

חכירות )פרק  20חכירות( .אולם ,פרק זה דן בחכירות
תפעוליות שהפכו מכבידות.

)ב (

חוזי הקמה )פרק  23הכנסות(.

)ג(

מחויבויות הטבות עובד )פרק  28הטבות עובד(.

)ד(

מסים על ההכנסה )פרק  29מסים על ההכנסה(.

21.2

דרישות פרק זה אינן חלות על חוזי ביצוע אלא אם הם חוזים
מכבידים .חוזי ביצוע הם חוזים שבמסגרתם אף לא אחד
מהצדדים ביצע חלק כלשהו ממחויבותו ,או שהמחויבות בוצעה
על ידי הצדדים באופן חלקי שווה.

21.3

המילה 'הפרשה' משמשת לעיתים בהקשר לפריטים כגון פחת,
ירידת ערך של נכסים וחובות מסופקים .אלה למעשה תיאומים
לערכים בספרים של נכסים ,והם אינם מוכרים כהתחייבויות,
ולכן אינם בתחולת פרק זה.

הכרה לראשונה
21.4
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ישות תכיר בהפרשה רק כאשר:
)א(

לישות מחויבות במועד הדיווח כתוצאה מאירוע מהעבר;

)ב (

צפוי )כלומר יותר סביר מאשר לא( שהישות תידרש
להעביר הטבות כלכליות בסילוק; וכן

)ג(

ניתן לאמוד את סכום המחויבות באופן מהימן.
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21.5

ישות תכיר בהפרשה כהתחייבות בדוח על המצב הכספי ותכיר
בסכום ההפרשה כהוצאה ,אלא אם פרק אחר של תקן זה דורש
שהעלות תוכר כחלק מהעלות של נכס כגון מלאי או רכוש קבוע.

21.6

משמעות התנאי שבסעיף )21.4א( )מחויבות במועד הדיווח
כתוצאה מאירועים מהעבר( היא שלישות אין חלופה מציאותית
לסילוק המחויבות .זה יכול לקרות כאשר לישות ישנה מחויבות
משפטית שניתנת לאכיפה על ידי החוק או כאשר לישות יש
מחויבות משתמעת מאחר שהאירוע מהעבר )שיכול להיות פעולה
של הישות( יצר ציפיות תקפות בקרב צדדים אחרים שהישות
תפרע את המחויבות .מחויבויות שינבעו מפעולותיה של הישות
בעתיד )דהיינו ,מהניהול העתידי של עסקיה( אינן מקיימות את
התנאי בסעיף )21.4א( ,ללא קשר לסבירות התרחשותן וגם אם
הן חוזיות .לדוגמה ,כתוצאה מלחצים מסחריים ,או דרישות
משפטיות ,יכול שיהיו לישות כוונה או צורך להוציא כספים כדי
לפעול בדרך מסוימת בעתיד )לדוגמה ,על ידי התקנת מסנני עשן
בסוג מסוים של בתי חרושת( .היות והישות יכולה להימנע
מהיציאה העתידית באמצעות פעולותיה בעתיד ,לדוגמה על ידי
שינוי שיטת פעולתה ,אין לה מחויבות בהווה בגין אותה יציאה
עתידית ואין להכיר בהפרשה.

מדידה לראשונה
21.7

ישות תמדוד הפרשה לפי האומדן הטוב ביותר של הסכום שנדרש
לסילוק המחויבות במועד הדיווח .האומדן הטוב ביותר הוא
הסכום שישות היתה משלמת ,באופן רציונלי ,כדי לסלק את
המחויבות בסוף תקופת הדיווח או כדי להעבירה לצד שלישי
באותו מועד.
)א(

כאשר ההפרשה כרוכה באוכלוסייה גדולה של פריטים,
אומדן הסכום משקף שקלול של כל התוצאות האפשריות
בהסתברויות המיוחסות אליהן .ההפרשה ,לכן ,תהיה
שונה אם ההסתברות להפסד של סכום נתון היא ,לדוגמה,
 60אחוז או  90אחוז .כאשר ישנו תחום רציף של תוצאות
אפשריות ,וכל תוצאה בתחום זה היא אפשרית כמו כל
תוצאה אחרת ,יש להשתמש בחציון התחום.

)ב (

כאשר ההפרשה נובעת ממחויבות בודדת ,התוצאה
היחידה הסבירה ביותר יכולה להיות האומדן הטוב ביותר
של הסכום שנדרש כדי לסלק את המחויבות .אולם ,אפילו
במקרה כזה ,הישות תשקול תוצאות אפשריות אחרות.
כאשר תוצאות אפשריות אחרות הן בעיקר גבוהות יותר
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או בעיקר נמוכות יותר מאשר התוצאה הסבירה ביותר,
האומדן הטוב ביותר יהיה סכום גבוה יותר או סכום נמוך
יותר.
כאשר ההשפעה של ערך הזמן של הכסף היא מהותית ,סכום
ההפרשה יהיה הערך הנוכחי של הסכום החזוי שיידרש לסילוק
המחויבות .שיעור ההיוון )שיעורי ההיוון( יהיה שיעור )או
שיעורים( לפני מס המשקף )המשקפים( הערכות שוק שוטפות
לגבי ערך הזמן של הכסף .הסיכונים הספציפיים להתחייבות
ישוקפו בשיעור ההיוון או באומדן של הסכום שנדרש כדי לסלק
את ההתחייבות ,אך לא בשניהם.
21.8

הישות לא תכלול במדידת ההפרשה ,רווחים ממימוש חזוי של
נכסים.

21.9

כאשר ישות עשויה לקבל שיפוי מצד אחר )לדוגמה באמצעות
תביעה מהביטוח( בגין חלק מהסכום הנדרש לסילוק ההפרשה
או כולו ,הישות תכיר בשיפוי כנכס נפרד רק כאשר וודאי למעשה
שהישות תקבל את השיפוי בעת סילוק המחויבות .הסכום שיוכר
בגין השיפוי לא יעלה על סכום ההפרשה .השיפוי לקבל יוצג בדוח
על המצב הכספי כנכס ולא יקוזז מההפרשה .בדוח על הרווח
הכולל ,הישות יכולה לקזז שיפוי כלשהו מצד אחר כנגד ההוצאה
המתייחסת להפרשה.

מדידה עוקבת
 21.10הישות תזקוף כנגד ההפרשה רק יציאות שעבורן הוכרה
ההפרשה במקורה.
 21.11הישות תסקור את ההפרשות בכל מועד דיווח ותתאים אותן כדי
לשקף את האומדן השוטף הטוב ביותר של הסכום שיידרש כדי
לסלק את המחויבות במועד הדיווח .כל התיאומים של הסכומים
שהוכרו קודם לכן יוכרו ברווח או הפסד אלא אם ההפרשה
הוכרה במקורה כחלק מהעלות של הנכס )ראה סעיף .(21.5
כאשר ההפרשה נמדדת לפי הערך הנוכחי של הסכומים שצפויים
להידרש על מנת לסלק את המחויבות ,הגידול בהפרשה הנובע
מחלוף הזמן יוכר כעלות מימון ברווח או הפסד בתקופה שבה
הוא נוצר.
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התחייבויות תלויות
 21.12התחייבות תלויה היא מחויבות אפשרית אך לא ודאית או
מחויבות בהווה שאינה מוכרת מאחר והיא אינה מקיימת את
אחד התנאים ) -ב( ו )ג( שבסעיף  ,21.4או את שניהם .ישות לא
תכיר בהתחייבות תלויה כהתחייבות ,למעט הפרשות בגין
התחייבויות תלויות של נרכש בצירוף עסקים )ראה סעיפים
 19.20ו .(19.21 -גילוי להתחייבות תלויה נדרש על ידי סעיף
 ,21.15אלא אם האפשרות של תזרים שלילי של משאבים הוא
קלוש .כאשר ישות אחראית ביחד ולחוד למחויבות ,חלק
המחויבות שחזוי להיות מסולק על ידי צדדים אחרים מטופל
כהתחייבות תלויה.

נכסים תלויים
 21.13ישות לא תכיר בנכס תלוי כנכס .גילוי לנכס תלוי נדרש על ידי
סעיף  21.16כאשר צפוי תזרים חיובי של הטבות כלכליות .אולם,
כאשר תזרים חיובי של הטבות כלכליות לישות הוא וודאי
למעשה ,אזי הנכס המתייחס אינו נכס תלוי ,וההכרה בו ראויה.

גילויים
גילויים בדבר הפרשות
 21.14בגין כל סוג של הפרשה ,ישות תיתן גילוי לכל הפרטים הבאים:
)א(

התאמה אשר מציגה:
)(i

ערך בספרים לתחילת התקופה ולסופה;

)(ii

תוספות במהלך התקופה ,כולל תיאומים הנובעים
משינויים במדידת הסכום המהוון;

) (iiiסכומים שנזקפו כנגד ההפרשה במהלך התקופה;
וכן
) (ivסכומים שלא נוצלו ובוטלו במהלך התקופה.
)ב(

תיאור מילולי קצר של מהות המחויבות ושל הסכום החזוי
ועיתויו החזוי של התשלום.
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)ג(

ציון בדבר אי-הוודאויות לגבי הסכום או העיתוי של
התזרימים השליליים האמורים.

)ד(

הסכום של שיפוי חזוי כלשהו ,תוך ציון סכום נכס כלשהו
שהוכר בגין אותו שיפוי חזוי.

לא נדרש מידע השוואתי לתקופות קודמות.

גילויים בדבר התחייבויות תלויות
 21.15למעט מקרים בהם האפשרות לתזרים שלילי של משאבים
בסילוק היא קלושה ,ישות תיתן גילוי ,לכל סוג של התחייבות
תלויה במועד הדיווח ,תיאור קצר של מהות ההתחייבות
התלויה ,וכן ,אם מעשי:
)א(

אומדן ההשפעה הכספית שלה ,כשהיא נמדדת בהתאם
לסעיפים ;21.11-21.7

)ב(

ציון בדבר אי-הוודאויות המתייחסות לסכום או לעיתוי
של תזרים שלילי כלשהו; וכן

)ג(

האפשרות לשיפוי כלשהו.

אם אין זה מעשי לתת גילוי אחד או יותר מהגילויים לעיל ,יש
לתת גילוי לעובדה זו.

גילויים בדבר נכסים תלויים
 21.16אם צפוי )יותר סביר מאשר לא( ,אך לא וודאי למעשה ,תזרים
חיובי של הטבות כלכליות ,הישות תיתן גילוי למהות הנכסים
התלויים בסוף תקופת הדיווח ,וכן ,אם מעשי ללא עלות או
מאמץ מופרזים ,לאומדן של ההשפעה הכספית שלהם ,כשהיא
נמדדת תוך שימוש בעקרונות שנקבעו בסעיפים  .21.11-21.7אם
אין זה מעשי לתת גילוי זה ,יש לתת גילוי לעובדה זו.

גילויים מזיקים
 21.17במקרים נדירים ביותר ,גילוי המידע הנדרש בסעיפים
 ,21.16-21.14או חלקו ,חזוי לפגוע באופן רציני בעמדתה של
הישות במחלוקת עם צדדים אחרים בנושא הקשור להפרשה,
התחייבות תלויה או נכס תלוי .במקרים אלה ,הישות לא תיתן
גילוי למידע ,אבל תיתן גילוי למהות הכללית של המחלוקת ,תוך
ציון העובדה שלא ניתן גילוי למידע והסיבה לכך.
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נספח לפרק 21
הנחיות להכרה ומדידה של הפרשות
נספח זה נלווה לפרק  ,21אך לא אינו מהווה חלק ממנו .הנספח מספק
הנחיות ליישום הדרישות של פרק  21בהקשר להכרה ומדידה של
הפרשות.
מועד הדיווח של כל הישויות בדוגמאות בנספח זה הוא  31בדצמבר.
ההנחה היא שבכל המקרים ניתן לערוך אומדן מהימן של תזרימים
שליליים חזויים .במספר דוגמאות ,ייתכן שהנסיבות שתוארו גרמו
לירידת ערך נכסים .הדוגמאות לא מטפלות בהיבט זה .ההתייחסויות
ל"אומדן הטוב ביותר" הן לסכום הערך הנוכחי ,כאשר השפעת ערך הזמן
של הכסף היא מהותית.

דוגמה 1
21א1.

הפסדים תפעוליים עתידיים

ישות קובעת שצפוי שלמגזר מפעילויותיה יתהוו הפסדים
תפעוליים עתידיים במשך מספר שנים.
מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -אין אירוע
מהעבר שמחייב את הישות לשלם משאבים.
מסקנה  -הישות אינה מכירה בהפרשה בגין הפסדים תפעוליים
עתידיים .הפסדים עתידיים צפויים אינם מקיימים את הגדרת
התחייבות .הצפי להפסדים תפעוליים עתידיים עשוי להוות
סימן לכך שנפגם ערכם של נכס אחד או יותר  -ראה פרק 27
ירידת ערך נכסים.

דוגמה 2
21א2.

חוזים מכבידים

חוזה מכביד הוא חוזה שהעלויות הבלתי נמנעות לצורך עמידה
במחויבויות על פי החוזה עולות על ההטבות הכלכליות
החזויות להתקבל על פיו .העלויות הבלתי נמנעות על-פי חוזה
משקפות את העלות נטו הקטנה ביותר של יציאה ממנו ,שהיא
עלות מילוי החוזה או פיצויים וקנסות הנובעים מאי-עמידה
בו ,הנמוך שבהם .לדוגמה ,ישות יכולה להידרש בהתאם
לחוזה חכירה תפעולית לשלם עבור חכירת נכס שאין לה עוד
שימוש בו.
מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -הישות
נדרשת בהתאם לחוזה לשלם משאבים שבגינם היא לא תקבל
הטבות הולמות.
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מסקנה  -אם לישות יש חוזה שהוא מכביד ,הישות מכירה
ומודדת את המחויבות בהווה בהתאם לחוזה כהפרשה.

דוגמה 3
21א3.

שינויים מבניים

שינוי מבני הוא תוכנית המתוכננת ונשלטת על ידי ההנהלה
ואשר יש בה לשנות באופן מהותי את תכולת העסק המבוצע
על ידי הישות או את האופן שבו העסק מתנהל.
מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -מחויבות
משתמעת לשינוי מבני מתעוררת רק כאשר:
)א(

לישות יש תוכנית פורמלית מפורטת לשינוי מבני
המזהה לפחות את:
)(i

העסק הרלוונטי ,או חלק העסק הרלוונטי;

) (iiהמיקומים העיקריים המושפעים;
) (iiiהמיקום ,התפקוד ,והמספר המשוער של העובדים
שיפוצו כתוצאה מהפסקת שירותם;
) (ivהיציאות שיידרשו; וכן
) (vהמועד בו תיושם התוכנית; וכן
)ב(

הישות יצרה ציפייה תקפה אצל אלה המושפעים
מהתוכנית ,שתבצע את השינוי המבני ,וזאת על ידי
התחלת ביצוע התוכנית או על ידי מסירת הודעה בדבר
מרכיביה העיקריים לאלה המושפעים ממנה.

מסקנה  -ישות מכירה בהפרשה לעלויות שינוי מבני רק כאשר
ישנה מחויבות משפטית או משתמעת במועד הדיווח לבצע את
השינוי המבני.

דוגמה 4
21א4.
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מתן אחריות

יצרן נותן אחריות במועד המכירה לקוני מוצריו .בהתאם
לתנאי הסכם המכירה מתחייב היצרן להחזיר למצב תקין ,על
ידי תיקון או החלפה ,ליקויים שהתגלו בתוך שלוש שנים
ממועד המכירה .לפי נסיון העבר ,צפוי )דהיינו  -יותר סביר
מאשר לא( שתהיינה מספר תביעות על-פי הסכם האחריות.
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מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -האירוע
המחייב הוא המכירה של מוצר המלווה באחריות ,המביא לידי
מחויבות משפטית.
תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות לצורך
הסילוק  -צפוי לגבי האחריות בשלמותה.
מסקנה  -הישות מכירה בהפרשה לפי האומדן הטוב ביותר של
העלויות הקשורות להחזרה למצב תקין ,בהתאם לחוזה
האחריות ,של מוצרים שנמכרו לפני מועד הדיווח.
המחשת החישובים:
בשנת  ,20X0נמכרו סחורות תמורת  1,000,000ש"ח .הניסיון
מצביע על כך של 90 -אחוז מהמוצרים שנמכרו לא יידרשו
תיקונים במסגרת האחריות;  6אחוזים מהמוצרים שנמכרו
יידרשו תיקונים קלים בעלות של  30אחוז ממחיר המכירה; ו-
 4אחוזים מהמוצרים שנמכרו יידרשו תיקונים משמעותיים או
החלפה בעלות של  70אחוז ממחיר המכירה .לפיכך ,עלויות
האחריות הנאמדות הן:
 1,000,000 X 90% X 0ש"ח
 1,000,000 X 6% X 30%ש"ח
 1,000,000 X 4% X 70%ש"ח
סך הכל

=  0ש"ח
=  18,000ש"ח
=  28,000ש"ח
=  46,000ש"ח

היציאות בגין תיקונים והחלפות במסגרת האחריות של
מוצרים שנמכרו ב 20X0 -צפויות להתבצע  60אחוז ב,20X1-
 30אחוז ב 20X2-ו 10 -אחוז ב ,20X3-בסוף כל תקופה .מאחר
שתזרימי המזומנים שנאמדו משקפים כבר את ההסתברויות
של תזרימי המזומנים השליליים ,ובהנחה שאין עוד סיכונים
ואי וודאויות שיש לשקפם ,הישות משתמשת בשיעור היוון
חסר סיכון המבוסס על אגרות חוב ממשלתיות לאותה תקופה
כמו של תזרימי המזומנים השליליים ) 6אחוזים עבור איגרת
חוב לשנה ו 7-אחוזים עבור איגרת חוב לשנתיים( כדי לקבוע
את הערך הנוכחי של תזרימי מזומנים שליליים אלה .חישוב
הערך הנוכחי ,בסוף שנת  ,20X0של תזרימי המזומנים שנאמדו
המתייחסים למתן אחריות למוצרים שנמכרו בשנת 20X0
הוא:
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שנה

1
2
3

60%X
 46,000ש"ח
30%X
 46,000ש"ח
10%X
 46,000ש"ח

תשלום
מזומנים
חזויים
)ש"ח(
27,600

שיעור
היוון

מקדם היוון

6%

13,800

7%

4,600

7%

0.9434
) 6%לשנה(
12,053 7%) 0.8734
לשנתיים(
3,755 7%) 0.8163
ל  3שנים(
41,846

סך
הכל

ערך
נוכחי
)ש"ח(
26,038

הישות תכיר במחויבות בגין אחריות בסך של  41,846ש"ח
בסוף שנת  20X0בגין מוצרים שנמכרו בשנת .20X0

דוגמה 5
21א5.

מדיניות החזרים

לחנות קמעונאית ישנה מדיניות של החזר כספי ללקוחות
שאינם שבעי רצון ,אף אם אין לה מחויבות משפטית לעשות
זאת .מדיניות זו של החזרים ידועה באופן כללי.
מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -האירוע
המחייב הוא מכירת המוצר ,המביא לידי מחויבות משתמעת,
היות שהתנהגות החנות יצרה ציפייה תקפה בקרב לקוחותיה
שהחנות תבצע החזר כספי.
תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות לצורך
סילוק  -צפוי שחלק מהסחורות יתקבל חזרה תמורת החזר.
מסקנה  -הישות מכירה בהפרשה לפי האומדן הטוב ביותר של
הסכום שנדרש לסלק את ההחזר.

דוגמה 6
21א6.

סגירת חטיבה  -לא יושם לפני סוף
תקופת הדיווח

במועד  12בדצמבר  ,20X0החליט דירקטוריון הישות על
סגירת חטיבה .לפני סוף תקופת הדיווח ) 31בדצמבר (20X0
לא נמסרה הודעה על ההחלטה לאלה המושפעים ממנה וטרם
ננקטו צעדים אחרים ליישום ההחלטה.
מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -לא חל אירוע
מחייב ולכן אין מחויבות.
מסקנה  -הישות אינה מכירה בהפרשה.
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דוגמה 7
21א7.

סגירת חטיבה  -מסירת הודעה/יישום
לפני סוף תקופת הדיווח

ביום  12בדצמבר  ,20X0החליט דירקטוריון הישות על סגירת
חטיבה לייצור מוצר מסוים .ביום  20בדצמבר  20X0אושרה
על ידי הדירקטוריון תוכנית מפורטת לסגירת החטיבה,
ומכתבים ,הכוללים התראה לחיפוש מקור אספקה חלופי,
נשלחו ללקוחות ,וכן ,נשלחו הודעות פיטורין לצוות העובדים
של החטיבה.
מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -האירוע
המחייב הוא מסירת ההודעה ללקוחות ולעובדים לגבי
ההחלטה לסגירת החטיבה ,המביאה לידי מחויבות משתמעת
החל מאותו מועד ,מאחר שהיא מעוררת ציפייה תקפה
שהחטיבה תיסגר.
תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות לסילוק
 צפוי.מסקנה  -הישות מכירה בהפרשה ביום  31בדצמבר  20X0לפי
האומדן הטוב ביותר של עלויות סגירת החטיבה במועד
הדיווח.

דוגמה 8
21א8.

הכשרה מחדש של צוות העובדים
כתוצאה משינויים בשיטת מס הכנסה

הממשלה מנהיגה שינויים בשיטת מס הכנסה .כתוצאה
משינויים אלה ,תידרש ישות הפועלת בענף השירותים
הפיננסיים להכשיר מחדש חלק גדול מכוח האדם שלה בתחום
המנהלה והמכירות כדי להבטיח עמידה בתקנות המס .בסוף
תקופת הדיווח ,לא הוחל בהדרכת הצוות.
מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -השינוי
בחוקי המס אינו מטיל על הישות מחויבות לביצוע הכשרה
מחדש .אירוע מחייב שדורש הכרה בהפרשה )ההכשרה מחדש
עצמה( לא התרחש.
מסקנה  -הישות אינה מכירה בהפרשה.
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דוגמה 9
21א9.

תביעה משפטית

לקוח תבע את חברה א' ,לפיצוי עבור נזקים בגין פגיעה
שנגרמה ללקוח לכאורה משימוש במוצר הנמכר על ידי ישות
א' .ישות א' חולקת על ההתחייבות בטענה שהלקוח לא
השתמש במוצר לפי ההוראות .עד למועד שבו הדירקטוריון
אישר את הדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ב 31-בדצמבר
 ,20X1עורכי הדין הישות בדעה שצפוי שהישות לא תימצא
חייבת .אולם ,כאשר הישות מכינה את דוחותיה הכספיים
לשנה שהסתיימה ב 31 -בדצמבר  ,20X2עורכי הדין שלה
בדעה ,לאור ההתפתחויות שחלו במקרה הנדון ,שצפוי כעת
שהישות תימצא חייבת.
)א(

ליום  31בדצמבר 20X1
מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -על
בסיס הראיות הזמינות בעת אישור הדוחות הכספיים,
אין מחויבות כתוצאה מאירועי העבר.
מסקנה  -לא מוכרת הפרשה .ניתן גילוי לתביעה
כהתחייבות תלויה אלא אם ההסתברות של תזרים
שלילי כלשהו נחשבת כקלושה.

)ב (

ליום  31בדצמבר 20X2
מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -על
בסיס הראיות הזמינות ,קיימת מחויבות בהווה .אירוע
המחויבות הוא מכירת המוצר ללקוח.
תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות
לסילוק  -צפוי.
מסקנה  -מוכרת הפרשה לפי האומדן הטוב ביותר של
הסכום לסילוק המחויבות ב 31 -בדצמבר ,20X2
וההוצאה מוכרת ברווח או הפסד .זה לא תיקון טעות
של שנת  20X1מאחר שלפי הראיות שהיו זמינות כאשר
הדוחות הכספיים של  20X1אושרו ,ההפרשה לא היתה
מוכרת באותו מועד.
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פרק 22

התחייבויות והון
תחולה של פרק זה
22.1

פרק זה קובע עקרונות לסיווג מכשירים פיננסיים כהתחייבויות
או כהון ודן בטיפול החשבונאי במכשירים הוניים שהונפקו
ליחידים או לצדדים אחרים בתפקידם כמשקיעים במכשירים
הוניים )כלומר בתפקידם כבעלים( .פרק  26תשלום מבוסס
מניות דן בטיפול החשבונאי בעסקה שבה הישות מקבלת
סחורות או שירותים )כולל שירותי עובדים( כתשלום עבור
מכשיריה ההוניים )כולל מניות או אופציות למניות( מעובדים
ומספקים אחרים שפועלים בתפקידם כספקים של סחורות
ושירותים.

22.2

פרק זה ייושם בסיווג של כל הסוגים של מכשירים פיננסיים,
למעט:
)א(

זכויות בחברות בנות ,בחברות כלולות ובעסקאות
משותפות אשר מטופלות בהתאם לפרק  9דוחות כספיים
מאוחדים ונפרדים ,פרק  14השקעות בחברות כלולות או
פרק  15זכויות בעסקאות משותפות.

)ב(

זכויות ומחויבויות של מעסיקים הנובעות מתוכניות
הטבת עובד ,שעליהן חל פרק  28הטבות עובד.

)ג(

חוזים של תמורה מותנית בצירוף עסקים )ראה פרק 19
צירופי עסקים ומוניטין( .החרגה זו חלה רק על הרוכש.

)ד(

מכשירים פיננסיים ,חוזים ומחויבויות בעסקאות תשלום
מבוסס מניות שפרק  26חל עליהם ,למעט שסעיפים
 22.6-22.3ייושמו לגבי מניות אוצר שנרכשו ,נמכרו,
הונפקו או בוטלו בהתייחס לתוכניות אופציות לעובדים,
תוכניות לרכישת מניות לעובדים וכל יתר הסדרי התשלום
מבוססי המניות.

סיווג מכשיר כהתחייבות או כהון
22.3

הון הוא זכות שייר בנכסים של ישות לאחר ניכוי כל
התחייבויותיה .התחייבות היא מחויבות בהווה של הישות
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שנובעת מאירועים מהעבר ,שסילוקה חזוי לגרום לתזרים שלילי
של משאבים המגלמים הטבות כלכליות מהישות .הון כולל
השקעות על ידי הבעלים של הישות ,וכן תוספות להשקעות אלה
שהורווחו באמצעות פעילויות רווחיות ונשמרו לשימוש
בפעילויות הישות ,בניכוי הפחתות של השקעות הבעלים כתוצאה
מפעילויות לא רווחיות וחלוקות לבעלים.
22.4

חלק מהמכשירים הפיננסיים אשר מקיימים את ההגדרה של
התחייבות מסווגים כהון מאחר שהם מייצגים את ערך השייר
של הנכסים נטו של הישות:
)א(

מכשיר בר מכר הוא מכשיר פיננסי אשר מעניק למחזיק
את הזכות למכור את המכשיר חזרה למנפיק תמורת
מזומן או נכס פיננסי אחר או שהמכשיר נפרע או נרכש
מחדש על ידי המנפיק באופן אוטומטי בעת התרחשות
אירוע עתידי שאינו ודאי או מוות או פרישה של מחזיק
המכשיר .מכשיר בר מכר בעל כל המאפיינים הבאים יסווג
כמכשיר הוני:
)(i

הוא מזכה את המחזיק בחלק יחסי בנכסים נטו של
הישות בעת פירוק הישות .הנכסים נטו של הישות
הם הנכסים אשר נותרים לאחר ניכוי כל התביעות
האחרות על נכסיה.

)(ii

המכשיר הוא בקבוצה של מכשירים ,אשר נחותה
מכל הקבוצות האחרות של מכשירים.

) (iiiלכל המכשירים הפיננסיים בקבוצה של המכשירים,
שנחותה מכל הקבוצות האחרות של המכשירים ,יש
מאפיינים זהים.
) (ivמלבד המחויבות החוזית של המנפיק לרכוש חזרה
או לפדות את המכשיר תמורת מזומן או נכס פיננסי
אחר ,המכשיר אינו כולל כל מחוייבות חוזית
להעביר מזומן או נכס פיננסי אחר לישות אחרת ,או
להחליף נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות
עם ישות אחרת בתנאים פוטנציאלים נחותים
לישות ,והמכשיר אינו חוזה אשר יסולק או עשוי
להיות מסולק במכשיריה ההוניים של הישות.
)(v
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הרווח או הפסד ,השינוי בנכסים נטו שהוכרו או
השינוי בשווי ההוגן של הנכסים נטו של הישות
שהוכרו ולא הוכרו במהלך חייו של המכשיר )למעט
השפעות כלשהן של המכשיר(.
)ב(

22.5

מכשירים ,או רכיבים של מכשירים ,הנחותים מכל
הקבוצות האחרות של מכשירים מסווגים כהון אם הם
מטילים על הישות מחוייבות להעביר לצד אחר חלק יחסי
מהנכסים נטו של הישות רק בעת פירוק.

להלן דוגמאות למכשירים המסווגים כהתחייבויות ולא כהון:
)א(

מכשיר מסווג כהתחייבות אם חלוקה של הנכסים נטו
בפירוק כפופה לסכום מרבי )תקרה( .לדוגמה ,אם בעת
פירוק המחזיקים במכשיר מקבלים חלק יחסי מהנכסים
נטו ,אך הסכום מוגבל לתקרה ועודף הנכסים נטו
מחולקים לארגון צדקה או לממשלה ,המכשיר אינו מסווג
כהון.

)ב(

מכשיר בר מכר מסווג כהון אם ,כאשר אופציית המכירה
ממומשת ,המחזיק מקבל חלק יחסי מהנכסים נטו של
הישות כשהם נמדדים בהתאם לתקן זה .אולם ,אם
המחזיק זכאי לסכום שנמדד לפי בסיס אחר )כגון תקני
חשבונאות מקובלים מקומיים( ,המכשיר מסווג
כהתחייבות.

)ג(

מכשיר מסווג כהתחייבות אם הוא מחייב את הישות
לבצע תשלומים למחזיק לפני הפירוק ,כגון חובת חלוקת
דיבידנד ).(Mandatory dividend

)ד(

מכשיר בר מכר שמסווג כהון בדוחות הכספיים של החברה
הבת מסווג כהתחייבות בדוחות הכספיים המאוחדים של
הקבוצה.

)ה(

מניית בכורה שיש למנפיק חובה לפרוע אותה בסכום קבוע
או בסכום ניתן לקביעה במועד עתידי קבוע או ניתן
לקביעה ,או מעניקה למחזיק זכות לדרוש מהמנפיק
לרכוש חזרה את המכשיר במועד מסוים או לאחריו
בסכום קבוע או בסכום ניתן לקביעה ,מהווה התחייבות
פיננסית.
157

פרק  22התחייבויות והון
22.6

מניות החברים בקו-אופרטיבים ומכשירים דומים הם הון אם:
)א(

לישות יש זכות בלתי מותנית לסרב לפדיון של מניות
החברים ,או

)ב(

הפדיון אסור באופן בלתי מותנה על פי חוק מקומי ,תקנה
או תקנון הישות.

הנפקה מקורית של מניות או מכשירים הוניים אחרים
22.7

ישות תכיר בהנפקה של מניות או של מכשירים הוניים אחרים
כהון כאשר היא מנפיקה מכשירים אלה וצד אחר מחויב לספק
מזומן או משאבים אחרים לישות תמורת המכשירים.
)א(

אם המכשירים ההוניים מונפקים לפני שהישות קיבלה
את המזומן או המשאבים האחרים ,הישות תציג את
הסכום לקבל בקיזוז מההון בדוח על המצב הכספי שלה,
ולא כנכס.

)ב(

אם הישות קיבלה את המזומן או המשאבים האחרים
לפני שהמכשירים ההוניים מונפקים ,ולא ניתן לדרוש
מהישות לשלם את המזומן או את המשאבים האחרים
שהתקבלו ,הישות תכיר בגידול מקביל בהון בגובה
התמורה שהתקבלה.

)ג(

עד למידה שבה המכשירים ההוניים נרשמו אך לא הונפקו,
והישות טרם קיבלה מזומן או משאבים אחרים ,הישות
לא תכיר בגידול בהון.

22.8

ישות תמדוד את המכשירים ההוניים בשווי הוגן של המזומן או
המשאבים האחרים שהתקבלו או שהישות זכאית לקבל ,בניכוי
עלויות ישירות של הנפקת המכשירים ההוניים .אם התשלום
נדחה וערך הזמן של הכסף מהותי ,ההכרה לראשונה תהיה על
בסיס ערך נוכחי.

22.9

ישות תטפל בעלויות העסקה של עסקה הונית כהפחתה מההון,
בניכוי הטבות מסים מתייחסות.

 22.10אופן הצגת הגידול בהון שנובע מהנפקת מניות או הנפקת
מכשירים הוניים אחרים בדוח על המצב הכספי נקבע על ידי
החוקים המתאימים .לדוגמה ,הערך הנקוב )או סכום נומינלי
אחר( של מניות והסכום ששולם מעבר לערך הנקוב יכולים
להיות מוצגים בנפרד.
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מכירת אופציות ,זכויות וכתבי אופציה
 22.11ישות תיישם את העקרונות שבסעיפים  22.10-22.7לגבי הון
שהונפק באמצעות מכירת אופציות ,זכויות ,כתבי אופציה
ומכשירים הוניים דומים.

היוון או הנפקת מניות הטבה ופיצולי מניות
 22.12היוון או הנפקת מניות הטבה )לעיתים מכונה דיבידנד במניות(
היא הנפקה של מניות חדשות למחזיקי המניות באופן יחסי
להחזקות שלהם .לדוגמה ,ישות יכולה להעניק למחזיקי המניות
שלה דיבידנד אחד או מניית הטבה אחת עבור כל חמש מניות
מוחזקות .פיצול מניות )לעיתים מכונה  (stock splitהוא הפרדה
של מניות קיימות של ישות למניות כפולות .לדוגמה ,בפיצול
מניות ,כל מחזיק מניות יכול לקבל מניה אחת נוספת לכל מניה
מוחזקת .בחלק מהמקרים ,מניות שהיו קיימות במחזור קודם
לכן מבוטלות ומוחלפות על ידי מניות חדשות .היוון ומניות
הטבה ופיצול מניות אינם משנים את סך ההון .ישות תסווג
מחדש סכומים בתוך ההון כפי שנדרש על ידי החוקים
המתאימים.

חוב הניתן להמרה או מכשירים פיננסיים מורכבים
דומים
 22.13בהנפקת חוב הניתן להמרה או מכשירים פיננסיים מורכבים
דומים שכוללים רכיב התחייבות ורכיב הוני ,הישות תקצה את
התמורה בין רכיב ההתחייבות לבין הרכיב ההוני .על מנת לבצע
את החלוקה ,הישות תקבע תחילה את הסכום של רכיב
ההתחייבות כשווי ההוגן של התחייבות דומה שאין לה מאפיין
המרה או רכיב הוני דומה מיוחס .הישות תקצה את יתרת
הסכום כרכיב הוני .עלויות עסקה יוקצו בין רכיב החוב לבין
הרכיב ההוני על בסיס שווים ההוגן היחסי.
 22.14ישות לא תעדכן את ההקצאה בתקופה עוקבת.
 22.15בתקופות לאחר שהמכשירים הונפקו ,הישות תכיר באופן שיטתי
בכל הפרש בין רכיב ההתחייבות לבין סכום הקרן לשלם במועד
הפירעון כהוצאות ריבית נוספות תוך שימוש בשיטת הריבית
האפקטיבית )ראה סעיפים  .(11.20-11.15הנספח לפרק זה
ממחיש את הטיפול החשבונאי של המנפיק לחוב הניתן להמרה.
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מניות אוצר
 22.16מניות אוצר הן מכשירים הוניים של ישות שהונפקו ולאחר מכן
נרכשו חזרה על ידי הישות .ישות תפחית מההון את השווי ההוגן
של התמורה שניתנה עבור מניות האוצר .הישות לא תכיר ברווח
או בהפסד ברכישה ,במכירה ,בהנפקה או בביטול של מניות
אוצר ברווח או הפסד.

חלוקות לבעלים
 22.17ישות תקטין את ההון בסכום החלוקות לבעלים )מחזיקים
במכשיריה ההוניים( ,בניכוי הטבות מסים מתייחסות כלשהן.
סעיף  29.26מספק הנחיות לגבי הטיפול החשבונאי במסים
שמנוכים במקור בגין דיבידנד.
 22.18לעיתים ישות מחלקת נכסים שאינם מזומן כדיבידנדים לבעליה.
כאשר ישות מכריזה על חלוקה כזו ויש לה מחויבות לחלק
נכסים לא כספיים לבעליה ,עליה להכיר בהתחייבות .הישות
תמדוד את ההתחייבות לפי השווי ההוגן של הנכסים לחלוקה.
בסוף כל תקופת דיווח ובמועד הסילוק ,הישות תסקור ותתאים
את הערך בספרים של הדיבידנד לשלם על מנת לשקף שינויים
בשווי ההוגן של הנכסים לחלוקה ,ושינויים כלשהם יוכרו בהון
כתיאומים לסכום החלוקה.

זכויות שאינן מקנות שליטה ועסקאות במניות של
חברה בת מאוחדת
 22.19בדוחות הכספיים המאוחדים ,זכויות שאינן מקנות שליטה
בנכסים נטו של החברה בת נכללים בהון .ישות תטפל בשינויים
בזכויות שמקנות שליטה של החברה האם בחברת הבת
שתוצאתם אינה איבוד שליטה כעסקאות עם בעלי מניות
בתפקידם כבעלי מניות .לפיכך ,הערך בספרים של זכויות שאינן
מקנות שליטה יתואם כדי לשקף את השינוי בזכויות החברה
האם בנכסים נטו של החברה הבת .כל הפרש בין הסכום שבו
הותאמו הזכויות שאינן מקנות שליטה לבין השווי ההוגן של
התשלום ששולם או התקבל ,אם קיים ,יוכר ישירות בהון וייוחס
לבעלי המניות של החברה האם .ישות לא תכיר ברווח או הפסד
כתוצאה משינויים אלו .בנוסף ,ישות לא תכיר בשינוי כלשהו
בערכים בספרים של הנכסים )כולל מוניטין( או ההתחייבויות
כתוצאה מאותם עסקאות.
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נספח לפרק 22
דוגמה לטיפול החשבונאי של המנפיק בחוב הניתן
להמרה
הנספח נלווה לפרק  ,22אך אינו מהווה חלק ממנו .הנספח מספק הנחיות
ליישום הדרישות בסעיפים .22.15-22.13
ב 1 -בינואר  20X5ישות מנפיקה  500איגרות חוב הניתנות להמרה.
איגרות החוב הונפקו בערכם הנקוב בסך  100ש"ח לכל אגרת חוב והן
לתקופה של חמש שנים ,ללא עלויות עסקה .סך התקבולים למנפיק הוא
 50,000ש"ח .ריבית תשולם בסוף כל שנה לפי שיעור ריבית שנתי של 4
אחוזים .כל אגרת חוב ניתנת להמרה ,לפי שיקול דעת המחזיק ,ל25 -
מניות רגילות ,בכל עת עד לפדיון .כאשר אגרות החוב הונפקו ,שיעור
ריבית השוק לחוב דומה ללא אופציית המרה היא  6אחוזים.
כאשר המכשיר מונפק ,יש להעריך תחילה את רכיב ההתחייבות ,וההפרש
בין סך התקבולים בהנפקה )שהוא השווי ההוגן של המכשיר בכללותו(
לבין השווי ההוגן של רכיב ההתחייבות יוקצה לרכיב ההוני .השווי ההוגן
של רכיב ההתחייבות מחושב על ידי קביעה של הערך הנוכחי שלו תוך
שימוש בשיעור היוון של  6אחוזים .החישוב ופקודות היומן מתוארות
להלן:
ש"ח
50,000

תקבולים מהנפקת איגרת חוב )א(

ערך נוכחי של הקרן בסוף חמש השנים )ראה חישובים להלן( 37,363
ערך נוכחי של הריבית לשלם בסוף כל שנה במשך חמש
שנים

8,425

ערך נוכחי של ההתחייבות ,שהיא השווי ההוגן של רכיב
ההתחייבות )ב(

45,788

שארית ,שהיא השווי ההוגן של הרכיב ההוני )א()-ב(

4,212

המנפיק של איגרות החוב רושם את פקודות היומן הבאות בהנפקה ב1 -
בינואר :20X5
ח' מזומן
ז' התחייבות פיננסית  -איגרת
חוב להמרה
ז' הון

 50,000ש"ח
 45,788ש"ח
 4,212ש"ח
161

פרק  22התחייבויות והון
הסכום של  4,212ש"ח מייצג ניכיון בהנפקה של איגרות החוב ,כך שניתן
להציג את פקודת היומן ב'ברוטו':
ח' מזומן
ח' ניכיון איגרת חוב
ז' התחייבות פיננסית  -איגרת
חוב להמרה
ז' הון

 50,000ש"ח
 4,212ש"ח
50,000
ש"ח
 4,212ש"ח

לאחר ההנפקה ,המנפיק יפחית את ניכיון איגרת החוב לפי הטבלה
הבאה:
)א(
תשלום
ריבית

)ב(
סך
ריבית

)ש"ח(=)*6%ה(

)ש"ח(=)א()-ב(

)ש"ח(

הוצאת

)ד(
ניכיון איגרת
החוב

)ג( הפחתה
ניכיון
של
איגרת החוב

)ה(
נטו

התחייבות

)ש"ח(=)ד(50,000-

)ש"ח(=)ג()-ד(

4,212

45,788

31/12/20X5

2,000

2,747

747

3,465

46,535

31/12/20X6

2,000

2,792

792

2,673

47,327

31/12/20X7

2,000

2,840

840

1,833

48,167

31/12/20X8

2,000

2,890

890

943

49,057

31/12/20X9
סך הכל

2,000

2,943

943

0

50,000

10,000

14,212

4,212

1/1/20X5

בסוף שנת  ,20X5המנפיק ירשום את פקודת היומן הבאה:
ח' הוצאות ריבית
ז' ניכיון איגרת החוב
ז' מזומן

 2,747ש"ח
 747ש"ח
 2,000ש"ח

חישובים

ערך נוכחי של קרן בסך  50,000ש"ח לפי  6אחוזים
 37,363ש"ח = 50,000/(1.06)^5ש"ח

ערך נוכחי של הריבית השנתית בסך  2,000ש"ח )= 50,000ש"ח  4 Xאחוז(
המשולמת בסוף כל אחת מחמש השנים
תשלומי הריבית השנתית בסך  2,000ש"ח הם תזרים מזומנים שוטף עם
מספר מוגבל ) (nשל תשלומים תקופתיים ) ,(cשיתקבל במועד  1עד  .nעל
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מנת לחשב ערך נוכחי של תשלומים אלה ,התשלומים העתידיים מהוונים
לפי שיעור ריבית תקופתית ) (iתוך שימוש בנוסחה הבאה:
ע.נ=[1-1/(1+ i)n] x c/i
לכן ,הערך הנוכחי של תשלומי הריבית בסך  2,000ש"ח הוא
 8,425ש"ח =) 2,000/0.06ש"ח( 1-[(1/1.06)^5] x
זה שווה ערך לסכום של הערכים הנוכחיים של חמישה תשלומים בודדים
של  2,000ש"ח ,כלהלן:
ערך נוכחי של תשלום הריבית ב 31 -לדצמבר 2,000/1.06 =20X5
ערך נוכחי של תשלום הריבית ב 31 -לדצמבר 2,000/1.062 =20X6
ערך נוכחי של תשלום הריבית ב 31 -לדצמבר 3,000/1.063 =20X7
ערך נוכחי של תשלום הריבית ב 31 -לדצמבר 2,000/1.064 =20X8
ערך נוכחי של תשלום הריבית ב 31 -לדצמבר 2,000/1.065 =20X9
סך הכל

ש"ח
1,887
1,780
1,679
1,584
1,495
8,425

דרך אחרת לחישוב היא באמצעות טבלה של ערך נוכחי של תשלומים
רגילים בסוף כל שנה לחמש שנים ,בשיעור ריבית של  6אחוז לתקופה.
)טבלה כזו ניתן למצוא בקלות באינטרנט( .המקדם של הערך הנוכחי הוא
 .4.2124הכפלת מקדם זה בתשלום השנתי של  2,000ש"ח קובע את הערך
הנוכחי של  8,425ש"ח.
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פרק 23

הכנסות
תחולה של פרק זה
23.1

23.2
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פרק זה ייושם בטיפול החשבונאי בהכנסות שנובעות מהעסקאות
והאירועים הבאים:
)א(

מכירת סחורות )בין אם הן יוצרו על ידי הישות למטרת
מכירה ובין אם הן נרכשו למטרת מכירה(.

)ב(

הספקת שירותים.

)ג(

חוזי הקמה שבהם הישות היא הקבלן.

)ד(

שימוש שעושים אחרים בנכסי הישות ,המניב ריבית,
תמלוגים או דיבידנדים.

הכנסות או הכנסה אחרת הנובעים מעסקאות ואירועים
מסוימים מטופלים בפרקים אחרים בתקן זה:
)א(

הסכמי חכירה )ראה פרק  20חכירות(.

)ב(

דיבידנדים והכנסה אחרת הנובעים מהשקעות המטופלות
לפי שיטת השווי המאזני )ראה פרק  14השקעות בחברות
כלולות ופרק  15השקעות בעסקאות משותפות(.

)ג(

שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים והתחייבויות
פיננסיות או מימושם )ראה פרק  11מכשירים פיננסיים
בסיסיים ופרק  12סוגיות במכשירים פיננסיים אחרים(.

)ד(

שינויים בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה )ראה פרק 16
נדל"ן להשקעה(.

)ה(

הכרה לראשונה ושינויים בשווי ההוגן של נכסים
ביולוגיים הקשורים לפעילות חקלאית )ראה פרק 34
פעילויות הדורשות התמחות(.

)ו(

הכרה לראשונה בתוצרת חקלאית )ראה פרק .(34
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מדידת הכנסות
23.3

ישות תמדוד הכנסות לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה
או התמורה שהישות זכאית לקבל .השווי ההוגן של התמורה
שהתקבלה או התמורה שהישות זכאית לקבל מביא בחשבון את
הסכום של הנחות מסחריות ,הנחות בגין סילוק מיידי ,והנחות
כמות שהישות מעניקה.

23.4

הישות תכלול בהכנסות רק תזרים חיובי ברוטו של הטבות
כלכליות שהישות קיבלה או זכאית לקבל בעבור עצמה .הישות
לא תכלול סכומים שנגבו עבור צד שלישי ,כגון מסי מכירה,
מסים בגין סחורות ושירותים ומסי ערך מוסף .ביחסי סוכנות,
ישות תכלול בהכנסות רק את העמלות שלה .הסכומים הנגבים
עבור הספק העיקרי אינם נחשבים כהכנסות של הישות.

תשלום נדחה
23.5

כאשר התזרים החיובי של מזומנים או שווי מזומנים נדחה,
וההסדר מהווה בפועל עסקת מימון ,השווי ההוגן של התמורה
הוא הערך הנוכחי של כל התקבולים העתידיים שנקבע תוך
שימוש בשיעור ריבית גלומה .עסקת מימון נובעת כאשר,
לדוגמה ,ישות מעניקה אשראי ללא ריבית לקונה או מקבלת
מהקונה שטר חוב ,הנושא ריבית בשיעור הנמוך משיעור ריבית
השוק ,כתמורה עבור מכירת הסחורות .שיעור הריבית הגלומה
הוא שיעור הריבית הניתן לקביעה באופן הברור ביותר מבין:
)א(

השיעור השורר לגבי מכשיר דומה של מנפיק בעל דירוג
אשראי דומה; או

)ב(

שיעור ריבית שמנכה את הסכום הנקוב של המכשיר
למחיר המכירה הנוכחי במזומן של הסחורות או
השירותים.

הישות תכיר בהפרש בין הערך הנוכחי של כל התקבולים
העתידיים לבין הסכום הנקוב של התמורה כהכנסת ריבית
בהתאם לסעיף  23.28ו 23.29 -ופרק .11
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החלפת סחורות או שירותים
23.6

ישות לא תכיר בהכנסות:
)א(
)ב(

23.7

כאשר סחורות או שירותים מוחלפים בסחורות או
בשירותים בעלי מהות וערך דומים ,או
כאשר סחורות או שירותים מוחלפים בסחורות או
בשירותים שאינם דומים אבל לעסקה אין מהות מסחרית.

ישות תכיר בהכנסות כאשר סחורות נמכרות או שירותים
מוחלפים בסחורות או שירותים שאינם דומים בעסקה בעלת
מהות מסחרית .במקרה כזה ,הישות תמדוד את העסקה לפי:
)א(

השווי ההוגן של הסחורות או השירותים שהתקבלו ,לאחר
תיאום בסכום המזומנים או שווי המזומנים שהועבר;

)ב(

אם הסכום בסעיף )א( אינו ניתן למדידה באופן מהימן ,אז
השווי ההוגן של הסחורות או השירותים שנמסרו ,לאחר
תיאום בסכום המזומנים או שווי המזומנים שהועבר; או

)ג(

אם גם השווי ההוגן של הנכס שהתקבל וגם של הנכס
שנמסר אינם ניתנים למדידה באופן מהימן ,אז הערך
בספרים של הנכס שנמסר לאחר תיאום בסכום המזומנים
או שווי המזומנים שהועבר.

זיהוי הכנסות העסקה
23.8
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ישות מיישמת בדרך כלל את הקריטריונים להכרה בהכנסות
בפרק זה בנפרד לכל עסקה .אולם ,הישות מיישמת את
הקריטריונים להכרה לרכיבים הניתנים לזיהוי בנפרד של עסקה
יחידה אם נדרש כדי לשקף את מהות העסקה .לדוגמה ,ישות
מיישמת את הקריטריונים להכרה לרכיבים הניתנים לזיהוי
בנפרד של עסקה יחידה כאשר מחיר המכירה של המוצר כולל
סכום ניתן לזיהוי בגין שירותי המשך .מנגד ,ישות מיישמת את
הקריטריונים להכרה לשתי עסקאות או יותר כאחד כאשר
העסקאות קשורות במידה כזו שלא ניתן יהיה להבין את
התוצאה העסקית מבלי להתייחס לעסקאות כמכלול אחד.
לדוגמה ,ישות מיישמת את הקריטריונים להכרה לשתי עסקאות
או יותר כאחד כאשר היא מוכרת סחורות ובאותה עת ,מתקשרת
בהסכם נפרד לרכישה חזרה של הסחורות במועד מאוחר יותר,
ובכך מבטלת למעשה את מהות העסקה.
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23.9

לעיתים ,כחלק מעסקת מכירה ,ישות מעניקה ללקוח שלה מענק
נאמנות שהלקוח יכול לפדות בעתיד ולקבל סחורות או שירותים
בחינם או בהנחה .במקרה כזה ,בהתאם לסעיף  ,23.8הישות
תטפל בזיכויי המענק כרכיב הניתן לזיהוי בנפרד של עסקת
המכירה הראשונית .הישות תקצה את השווי ההוגן של התמורה
שהתקבלה או שיש לישות זכות לקבלה בגין המכירה הראשונית
בין זיכויי המענק לבין הרכיבים האחרים של המכירה .התמורה
שהוקצתה לזיכויי המענק תימדד בהתחשב בשווי ההוגן שלהם,
דהיינו הסכום שבו ניתן היה למכור בנפרד את זיכויי המענק.

מכירת סחורות
 23.10ישות תכיר בהכנסות ממכירת סחורות כאשר כל התנאים
הבאים מתקיימים:
וההטבות

)א(

הישות העבירה לקונה את הסיכונים
המשמעותיים הנובעים מהבעלות על הסחורות.

)ב(

הישות אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת ברמה
המיוחסת ,בדרך כלל ,לבעלות ואינה שומרת את השליטה
האפקטיבית על הסחורות שנמכרו.

)ג(

סכום ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן.

)ד(

צפוי שההטבות הכלכליות המיוחסות לעסקה יזרמו
לישות.

)ה(

העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה
באופן מהימן.

 23.11הערכת העיתוי בו הישות העבירה לקונה את הסיכונים וההטבות
המשמעותיים הנובעים מהבעלות מחייבת בחינה של נסיבות
העסקה .ברוב המקרים ,העברת הסיכונים וההטבות הנובעים
מהבעלות מתרחשת בו-זמנית עם העברת הזכות הקניינית או
העברת החזקה לקונה .זה נכון לגבי מרבית המכירות
בקמעונאות .במקרים אחרים ,העברת הסיכונים וההטבות
הנובעים מהבעלות מתרחשת בעיתוי שונה מהעברת הזכות
הקניינית או העברת החזקה.
 23.12ישות לא תכיר בהכנסות אם היא שומרת סיכוני בעלות
משמעותיים .דוגמאות למצבים שבהם הישות עשויה לשמור את
הסיכונים וההטבות המשמעותיים הנובעים מהבעלות הן:
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)א(

כאשר לישות מחויבות בגין ביצוע שאינו משביע רצון,
אשר אינה מכוסה על ידי הפרשות מקובלות לאחריות.

)ב(

כאשר קבלת ההכנסות ממכירה מסוימת תלויה בכך
שהקונה ימכור את הסחורות.

)ג(

כאשר משלוח הסחורות כפוף להתקנה וההתקנה מהווה
חלק משמעותי מהחוזה ,שטרם הושלם.

)ד(

כאשר הקונה זכאי לבטל את הרכישה מסיבה המפורטת
בחוזה המכירה או לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ולישות אין
ודאות לגבי הסתברות ההחזרה.

 23.13אם הישות שומרת רק סיכון בעלות בלתי משמעותי ,העסקה
היא מכירה והישות מכירה בהכנסות .לדוגמה ,המוכר מכיר
בהכנסות כאשר הוא שומר את הזכות הקניינית על הסחורות,
אך ורק על מנת להבטיח את גביית החוב .באופן דומה ,ישות
מכירה בהכנסות כאשר היא מציעה החזר כספי אם הלקוח מצא
פגם בסחורות או שהוא אינו שבע רצון מסיבות אחרות ,והישות
יכולה לאמוד את ההחזרות באופן מהימן .במקרים כאלה,
הישות מכירה בהפרשה בגין החזרות בהתאם לפרק  21הפרשות
ותלויות.

הספקת שירותים
 23.14כאשר תוצאתה של עסקה הכרוכה בהספקת שירותים ניתנת
לאמידה באופן מהימן ,הישות תכיר בהכנסות המיוחסות
לעסקה בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה בסוף תקופת
הדיווח )לעיתים מכונה שיטת אחוז ההשלמה( .תוצאת העסקה
ניתנת לאמידה באופן מהימן כאשר כל התנאים הבאים
מתקיימים:
)א(

סכום ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן.

)ב(

צפוי שההטבות הכלכליות המיוחסות לעסקה יזרמו
לישות.

)ג(

שלב ההשלמה של העסקה בסוף תקופת הדיווח ניתן
למדידה באופן מהימן.

)ד(

העלויות שהתהוו במסגרת העסקה והעלויות הנדרשות
להשלמתה ניתנות למדידה באופן מהימן.

סעיפים  23.27-23.21מספקים הנחיות ליישום שיטת אחוז
ההשלמה.
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 23.15כאשר השירותים מתבצעים על ידי מספר פעולות ,שאינו ניתן
לקביעה ,על פני תקופה מוגדרת ,הישות תכיר בהכנסות בשיטת
הקו-הישר על פני התקופה המוגדרת ,אלא אם קיימות ראיות
לכך ששיטה אחרת משקפת בצורה טובה יותר את שלב
ההשלמה .כאשר פעולה ספציפית משמעותית הרבה יותר מכל
פעולה אחרת ,הישות תדחה את ההכרה בהכנסות עד לביצוע
הפעולה המשמעותית.
 23.16כאשר תוצאתה של עסקה ,הכרוכה בהספקת שירותים ,אינה
ניתנת לאמידה באופן מהימן ,ישות תכיר בהכנסות עד לגובה
ההוצאות בנות-השבה שהוכרו.

חוזי הקמה
 23.17כאשר התוצאה של חוזה ההקמה ניתנת לאמידה באופן מהימן,
ישות תכיר בהכנסות ובעלויות חוזה ,הקשורות לחוזה ההקמה,
כהכנסות והוצאות בהתאמה לפי שלב ההשלמה של הפעילות של
החוזה בסוף תקופת הדיווח )מכונה בדרך כלל שיטת שיעור
ההשלמה( .אמידה מהימנה של התוצאה דורשת אומדנים
מהימנים של שלב ההשלמה ,עלויות עתידיות ויכולת הגביה של
החשבונות .סעיפים  23.27-23.21מספקים הנחיות ליישום שיטת
שיעור ההשלמה.
 23.18דרישות פרק זה מיושמות ,בדרך כלל ,בנפרד לכל אחד מחוזי
ההקמה .אולם ,במצבים מסוימים ,צריך ליישם פרק זה
למרכיבים של חוזה יחיד ,הניתנים לזיהוי בנפרד ,או לקבוצה של
חוזים על מנת לשקף את מהות החוזה או קבוצת החוזים.
 23.19כאשר חוזה מתייחס למספר נכסים ,ההקמה של כל אחד
מהנכסים תטופל כחוזה הקמה נפרד כאשר:
)א(

הוגשו הצעות נפרדות לגבי כל אחד מהנכסים;

)ב(

כל אחד מהנכסים היה נתון למשא ומתן נפרד והקבלן
והלקוח היו יכולים לקבל או לדחות אותו חלק מהחוזה
המתייחס לכל אחד מהנכסים; וכן

)ג(

ניתן לזהות את העלויות וההכנסות של כל אחד מהנכסים.
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 23.20קבוצה של חוזים ,בין עם לקוח יחיד או עם מספר לקוחות,
תטופל כחוזה הקמה יחיד כאשר:
)א(

המשא ומתן לגבי קבוצת החוזים נוהל כחבילה יחידה;

)ב(

הקשר בין החוזים כה הדוק כך שהם מהווים ,למעשה,
חלק מפרויקט אחד בעל מרווח רווח כולל; וכן

)ג(

החוזים מבוצעים בו-זמנית או כסדרה מתמשכת.

שיטת שיעור ההשלמה
 23.21שיטה זו משמשת להכרה בהכנסות מהספקת שירותים )ראה
סעיפים  (23.16-23.14ומחוזי הקמה )ראה סעיפים .(23.20-23.17
ישות תסקור ,ואם נדרש ,תעדכן את האומדנים של הכנסות
ועלויות ככל שעסקת השירות או חוזה ההקמה מתקדמים.
 23.22ישות תקבע את שלב השלמת העסקה או החוזה תוך שימוש
בשיטה שמודדת באופן המהימן ביותר את העבודה שבוצעה.
שיטות אפשריות כוללות:
)א(

היחס בין עלויות חוזה שהתהוו בגין עבודה שבוצעה עד
למועד הבדיקה לבין סך אומדן עלויות חוזה .עלויות חוזה
שהתהוו בגין עבודה שבוצעה עד למועד הבדיקה אינן
כוללות עלויות שקשורות לפעילות עתידית ,כגון חומרים
ותשלומים מראש.

)ב (

הערכות של העבודה שבוצעה.

)ג(

השלמת חלק מוחשי של העבודה לפי החוזה.

לעיתים קרובות ,תשלומים או מקדמות שהתקבלו מהלקוחות
עם התקדמות העבודה אינם משקפים את העבודה שבוצעה.
 23.23ישות תכיר בעלויות שקשורות לפעילות עתידית בעסקה או
בחוזה ,כגון חומרים או תשלומים מראש ,כנכס אם צפוי
שהעלויות יושבו.
 23.24ישות תכיר כהוצאה באופן מיידי בעלויות כלשהן שהשבתן אינה
צפויה.
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 23.25כאשר התוצאה של חוזה הקמה אינה ניתנת לאמידה באופן
מהימן:
)א(

ישות תכיר בהכנסות רק עד גובה עלויות חוזה שהתהוו
שצפוי כי יהיו ניתנות להשבה ,וכן

)ב(

הישות תכיר בעלויות חוזה כהוצאה בתקופה שבה הן
מתהוות.

 23.26כאשר צפוי שסך עלויות חוזה יעלה על סך הכנסות חוזה בגין
חוזה הקמה ,ההפסד החזוי יוכר באופן מיידי כהוצאה ובמקביל
תוכר הפרשה בגין חוזה מכביד )ראה פרק .(21
 23.27אם יכולת הגבייה של סכום שכבר הוכר כהכנסות חוזה אינה
צפויה עוד ,הישות תכיר בסכום שאינו ניתן לגביה כהוצאה ולא
כתיקון לסכום של הכנסות חוזה.

ריבית ,תמלוגים ודיבידנדים
 23.28ישות תכיר בהכנסות ריבית ,תמלוגים או דיבידנדים ,הנובעות
משימוש שעושים אחרים בנכסי הישות בהתאם להוראות סעיף
 23.29כאשר:
)א(

צפוי שההטבות הכלכליות המיוחסות לעסקה יזרמו
לישות ,וכן

)ב(

סכום ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן.

 23.29ישות תכיר בהכנסות כדלקמן:
)א(

ריבית תוכר תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית,
כפי שהיא מתוארת בסעיפים .11.20-11.15

)ב(

תמלוגים יוכרו על בסיס צבירה בהתאם למהות ההסכם
הרלוונטי.

)ג(

דיבידנדים יוכרו כאשר זכותו של בעל המניות לקבלת
תשלום התגבשה.
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גילויים
גילויים כלליים לגבי הכנסות
 23.30ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים:
)א(

המדיניות החשבונאית שאומצה לגבי ההכרה בהכנסות,
כולל השיטות שאומצו בקביעת שלב ההשלמה של
עסקאות הכרוכות בהספקת שירותים.

)ב(

הסכום של כל סוג של הכנסות שהוכרו במהלך התקופה,
תוך הצגה בנפרד ,לכל הפחות ,של הכנסות שנבעו מ:
)(i

מכירת סחורות.

)(ii

הספקת שירותים.

) (iiiריבית.
) (ivתמלוגים.
)(v

דיבידנדים.

) (viעמלות.
) (viiמענקים ממשלתיים.
) (viiiכל סוג משמעותי אחר של הכנסות.

גילויים הקשורים להכנסות מחוזי הקמה
 23.31ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים:
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)א(

הסכום של הכנסות חוזה שהוכרו כהכנסות בתקופה.

)ב (

השיטות ששימשו לקביעת הכנסות חוזה שהוכרו בתקופה.

)ג(

השיטות ששימשו לקביעת שלב ההשלמה של חוזים
בתהליך.
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 23.32ישות תציג את הסכומים הבאים:
)א(

סכום ברוטו לקבל מהלקוחות בגין עבודה לפי החוזה
כנכס.

)ב (

סכום ברוטו לשלם ללקוחות בגין עבודה לפי החוזה
כהתחייבות.
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נספח לפרק 23
דוגמאות להכרה בהכנסות בהתאם לעקרונות בפרק 23
הנספח נלווה לפרק  ,23אך אינו מהווה חלק ממנו .הוא מספק הנחיות
ליישום הדרישות בפרק  23להכרה בהכנסות.
23א 1.הדוגמאות מתמקדות בהיבטים מסוימים של עסקה ואינן דנות
באופן מקיף בכל הגורמים הרלוונטיים ,אשר עשויים להשפיע על
ההכרה בהכנסות .ההנחה בדוגמאות היא שסכום ההכנסות ניתן
למדידה באופן מהימן ,צפוי שההטבות הכלכליות יזרמו לישות
והעלויות שהתהוו או שיתהוו ניתנות למדידה באופן מהימן.

מכירת סחורות
23א 2.החוק במדינות שונות עשוי להביא לכך שהקריטריונים להכרה
בהכנסות בפרק  23יתקיימו במועדים שונים .באופן ספציפי,
החוק עשוי לקבוע את נקודת הזמן שבה הישות מעבירה את
הסיכונים וההטבות המשמעותיים הנובעים מבעלות .לכן ,יש
לקרוא את הדוגמאות המובאות בחלק זה של הנספח בהקשר של
החוקים הנוגעים למכירת סחורות במדינה שבה מתרחשת
העסקה.

מכירות מסוג 'חייב והחזק' ,כאשר
דוגמה 1
המסירה נדחית לבקשה הקונה ,אך הבעלות מועברת
לקונה והוא מסכים לחיוב
23א 3.המוכר מכיר בהכנסות כאשר הבעלות מועברת לקונה ,בתנאי ש:
)א(

צפוי שהמסירה תתבצע;

)ב (

הפריט נמצא בהישג יד ,ניתן לזיהוי ומוכן למסירה לקונה
במועד ההכרה במכירה;

)ג(

הקונה מאשר במפורש ,רצוי בכתב ,את הוראות המסירה
הנדחית; וכן

)ד(

חלים תנאי תשלום רגילים.

ההכנסות אינן מוכרות כאשר קיימת רק כוונה לרכוש או לייצר
את הסחורות עד למועד המסירה.
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דוגמה 2
ובדיקה

משלוח סחורות בכפוף לתנאים :התקנה

23א 4.המוכר מכיר בהכנסות באופן רגיל ,כאשר הקונה מקבל את
הסחורה ,וההתקנה והבדיקה הושלמו .אולם ,הכנסות מוכרות
באופן מיידי עם קבלת הסחורה על ידי הקונה אם:
)א(

תהליך ההתקנה הוא פשוט ,לדוגמה ,התקנתו של מקלט
טלוויזיה שנבדק במפעל ,הדורשת רק את הוצאתו
מהאריזה וחיבורו לחשמל ולאנטנה ,או

)ב (

הבדיקה מתבצעת רק למטרת קביעה סופית של מחיר
החוזה ,לדוגמה ,משלוח של עפרות ברזל ,סוכר או פולי
סויה.

משלוח סחורות בכפוף לתנאים :אישור
דוגמה 3
כאשר קיימת לקונה זכות מוגבלת להחזרה
23א 5.אם קיימת אי-וודאות לגבי אפשרות ההחזרה ,המוכר מכיר
בהכנסות כאשר המשלוח התקבל באופן רשמי על ידי הקונה או
כאשר הסחורות נמסרו ותמה תקופת ההחזרה.

משלוח סחורות בכפוף לתנאים :מכירות
דוגמה 4
במשגור במסגרתן מתחייב המקבל )הקונה( למכור את
הסחורות בעבור השולח )המוכר(
23א 6.השולח מכיר בהכנסות כאשר הסחורות נמכרות על ידי המקבל
לצד שלישי.

משלוח סחורות בכפוף לתנאים :מכירות
דוגמה 5
על בסיס מזומנים בעת המסירה
23א 7.המוכר מכיר בהכנסות עם ביצוע המסירה וקבלת המזומנים על
ידי המוכר או סוכנו.

מכירות מסוג 'הנח בצד' במסגרתן
דוגמה 6
הסחורות נמסרות רק כאשר הלקוח פורע את התשלום
הסופי מתוך סדרת תשלומים לשיעורין
23א 8.המוכר מכיר בהכנסות ממכירות אלה כאשר הסחורות נמסרות.
אולם ,אם ניסיון העבר מצביע על כך שרוב עסקאות המכירה
כאמור הושלמו ,ניתן להכיר בהכנסות בעת קבלתו של פיקדון
משמעותי ,בתנאי שהסחורות נמצאות בהישג יד ,מזוהות
ומוכנות למסירה לקונה.
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הזמנות בגינן מתקבל תקבול )או תקבול
דוגמה 7
חלקי( כמקדמה בגין סחורות ,שאינן מוחזקות במלאי
באותו מועד ,לדוגמה סחורות שטרם יוצרו או סחורות
שיישלחו ללקוח היישר מצד שלישי
23א 9.המוכר מכיר בהכנסות בעת מסירת הסחורות לקונה.

דוגמה  8הסכמים לרכישה חוזרת )למעט עסקאות
החלפה( במסגרתם המוכר מסכים בו זמנית לרכישה
חוזרת של אותם סחורות במועד מאוחר יותר ,או כאשר
המוכר מחזיק באופציית רכש לרכישה חוזרת של
הסחורות ,או הקונה מחזיק באופציית מכר,
המאפשרת לו לדרוש מהמוכר לרכוש בחזרה את
הסחורות
23א 10.במקרה של הסכם לרכישה חוזרת של נכס שאינו נכס פיננסי,
המוכר נדרש לנתח את תנאי ההסכם על מנת לקבוע אם,
למעשה ,הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות הועברו לקונה.
אם הסיכונים וההטבות האמורים הועברו ,המוכר מכיר
בהכנסות .כאשר המוכר שומר את הסיכונים וההטבות הנובעים
מהבעלות ,גם אם הזכות הקניינית עברה אל הקונה ,העסקה
מהווה הסדר מימון ואינה יוצרת הכנסות .לגבי הסכם לרכישה
חוזרת של נכס פיננסי דרישות הגריעה של פרק  11חלות.

מכירות למתווכים,
דוגמה 9
סוחרים או אחרים למטרת מכירה

כגון

מפיצים,

23א 11.המוכר ,בדרך כלל ,מכיר בהכנסות ממכירות כאמור כאשר
הסיכונים וההטבות הנובעים מבעלות הועברו .אולם ,כאשר
הקונה פועל ,במהותו ,כסוכן ,תטופל המכירה כמכירה במשגור.

דוגמה 10

מנויים לכתבי עת ופריטים דומים

23א 12.כאשר הפריטים המעורבים בעסקה הם בעלי ערך דומה בכל
אחת מהתקופות שבהן נשלחים הפריטים ,המוכר מכיר
בהכנסות על בסיס הקו-הישר לאורך התקופה שבה נשלחים
הפריטים .אם ערכם של הפריטים שונה מתקופה לתקופה,
המוכר מכיר בהכנסות על בסיס ערך המכירות של הפריט שנשלח
ביחס לאומדן ערך המכירות הכולל של כל הפריטים במסגרת
המנוי.
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מכירות בתשלומים ,במסגרתן הישות
דוגמה 11
זכאית לקבל את התמורה בשיעורין
23א 13.המוכר מכיר בהכנסות המיוחסות למחיר המכירה ,ללא מרכיב
הריבית ,במועד המכירה .מחיר המכירה הוא הערך הנוכחי של
התמורה ,המחושב על ידי היוון התשלומים שהישות זכאית
לקבל לפי שיעור הריבית הגלומה .המוכר מכיר במרכיב הריבית
כהכנסות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.

דוגמה 12

הסכמים להקמת מבנים

23א 14.ישות שמקימה מבנים ,במישרין או באמצעות קבלני משנה,
ומתקשרת בהסכם עם קונה אחד או עם מספר קונים לפני
שההקמה הושלמה ,תטפל בהסכם כמכירת שירותים ,תוך
שימוש בשיטת שיעור ההשלמה ,רק אם:
)א(

הקונה מסוגל לקבוע את הרכיבים המבניים העיקריים של
עיצוב המבנים ,לפני שההקמה מתחילה ,ו/או לבצע
שינויים מבניים עיקריים מהמועד שבו ההקמה נמצאת
בתהליך )בין אם הוא משתמש ביכולת זו ובין אם לאו( ,או

)ב(

הקונה רוכש ומספק את חומרי ההקמה והישות מספקת
שירותי בניה בלבד.

23א 15.אם הישות נדרשת לספק שירותים יחד עם חומרי הקמה כדי
לבצע את מחויבותה החוזית למסור את המבנים לקונה ,ההסכם
הוא הסכם למכירת סחורות .במקרה זה ,הקונה אינו משיג
שליטה או את הסיכונים וההטבות המשמעותיים הנובעים
מהבעלות על העבודה בתהליך במצבה הנוכחי עם התקדמות
ההקמה .במקום זאת ,ההעברה מתרחשת רק במסירת המבנים
שהושלמו לקונה.

דוגמה 13

מכירה עם מענק נאמנות לקוחות

23א 16.ישות מוכרת מוצר א' תמורת  100ש"ח .קונים של מוצר א'
מקבלים זיכוי מענק המאפשר להם לקנות את מוצר ב' ב10 -
ש"ח .מחיר המכירה הרגיל של מוצר ב' הוא  18ש"ח .הישות
אומדת ש 40 -אחוז מהרוכשים של מוצר א' ינצלו את המענק
לרכוש את מוצר ב' ב 10 -ש"ח .מחיר המכירה הרגיל של מוצר
א' ,אחרי הבאה בחשבון של הנחות שבדרך כלל מוצעות ,אך אינן
זמינות במהלך קידום מכירות זה ,הוא  95ש"ח.
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23א 17.השווי ההוגן של זיכוי המענק הוא  40אחוז  10] Xש"ח 18-ש"ח[
=  3.20ש"ח .הישות מקצה את סך ההכנסות של  100ש"ח בין
מוצר א' לבין זיכוי המענק תוך התייחסות לשוויים ההוגן היחסי
של  95ש"ח ושל  3.20ש"ח ,בהתאמה .לכן:
)א(

ההכנסות ממוצר א' הן
 96.74ש"ח = ]) 3.20ש"ח 95+ש"ח( 95/ש"ח[ 100 Xש"ח

)ב(

ההכנסות ממוצר ב' הן
 3.26ש"ח= ]) 3.20ש"ח 95+ש"ח( 3.20/ש"ח[ 100Xש"ח

הספקת שירותים
דוגמה 14

דמי התקנה

23א 18.המוכר מכיר בדמי התקנה כהכנסות בהתאם לשלב ההשלמה של
ההתקנה ,אלא אם דמי ההתקנה שוליים ביחס למכירת המוצר,
ובמקרה זה דמי ההתקנה מוכרים בעת מכירת הסחורות.

דוגמה 15

דמי שירות הכלולים במחיר המוצר

23א 19.כאשר מחיר המכירה של מוצר כולל סכום הניתן לזיהוי עבור
שירותי המשך )לדוגמה ,מכירת תוכנה הכוללת תמיכה לאחר
המכירה ושדרוג המוצר( ,המוכר דוחה סכום זה ומכיר בו
כהכנסות לאורך התקופה בה מבוצעים השירותים .הסכום
הנדחה הוא הסכום אשר יכסה את העלויות הצפויות בגין
השירותים בהתאם להסכם ,בתוספת רווח סביר בגין אותם
שירותים.

דוגמה 16

עמלת פרסום

23א 20.עמלת פרסום באמצעי התקשורת מוכרת כאשר המודעה או
הפרסומת הקשורה מוצגת לציבור .עמלת הפקה מוכרת בהתאם
לשלב ההשלמה של הפרויקט.
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דוגמה 17

עמלת סוכנות ביטוח

23א 21.עמלת סוכנות ביטוח שהתקבלה ו/או שהישות זכאית לקבל,
אשר אינה דורשת מהסוכן להעניק שירותים נוספים ,מוכרת
כהכנסות על ידי הסוכן במועד תחילתן בפועל או חידושן בפועל
של הפוליסות הקשורות .אולם ,אם צפוי שהסוכן יידרש לספק
שירותים נוספים במהלך תקופת הפוליסה ,הסוכן יידחה את
העמלה ,או חלק ממנה ,ויכיר בה כהכנסות על פני תקופת
הפוליסה.

דוגמה 18

דמי כניסה

23א 22.המוכר מכיר בהכנסות מהופעות אומנותיות ,סעודות חגיגיות
ואירועים מיוחדים אחרים במועד בו מתקיים האירוע .במקרה
של מכירת מנוי למספר אירועים ,המוכר מקצה את דמי הכניסה
לכל אחד מהאירועים באופן המשקף את היקף השירותים
שיבוצעו בכל אירוע.

דוגמה 19

שכר לימוד

23א 23.המוכר מכיר בהכנסות על פני תקופת ההוראה.

דוגמה 20

דמי הצטרפות ,כניסה וחברות

23א 24.הכרה בהכנסות תלויה במהות השירותים שסופקו .אם דמי
ההצטרפות ,הכניסה או החברות מקנים חברות בלבד ,וכל יתר
השירותים או המוצרים משולמים בנפרד ,או אם קיים מנוי
שנתי נפרד ,דמי ההצטרפות ,הכניסה או החברות מוכרים
כהכנסות בתנאי שלא קיימת אי-וודאות משמעותית באשר
ליכולת הגבייה .אם דמי ההצטרפות ,הכניסה או החברות מקנים
לחבר את הזכות לשירותים או פרסומים שיסופקו במהלך
תקופת החברות ,או לרכישת סחורות או שירותים במחירים
הנמוכים מאלה שמשלמים מי שאינם חברים ,דמי ההצטרפות,
הכניסה או החברות מוכרים באופן המשקף את העיתוי ,המהות
והערך של ההטבות שסופקו.

דמי זיכיון
23א 25.דמי זיכיון עשויים לכלול מתן שירותים ראשוניים ושירותי
המשך ,ציוד ונכסים מוחשיים אחרים וידע .בהתאם ,דמי זיכיון
מוכרים כהכנסות לפי בסיס המשקף את תכליתם .להלן השיטות
הנאותות להכרה בהכנסות מדמי זיכיון.
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דמי זיכיון :הספקה של ציוד ונכסים
דוגמה 21
מוחשיים אחרים
23א 26.נותן הזיכיון מכיר בשווי ההוגן של הנכסים שנמכרו כהכנסות
כאשר הפריטים נמסרו או בעת העברת הבעלות.

דוגמה  22דמי זיכיון :הספקת שירותים ראשוניים
ושירותי המשך
23א 27.נותן הזיכיון מכיר בדמי הזיכיון עבור הספקת שירותים
מתמשכים ,בין אם כחלק מדמי הזיכיון הראשוניים או כתשלום
נפרד ,כהכנסות עם הספקת השירותים .אם התשלום הנפרד אינו
מכסה את עלות השירותים המתמשכים בתוספת רווח סביר,
חלק מדמי הזיכיון הראשוניים ,אשר נדרש על מנת לכסות את
עלויות השירותים המתמשכים ובתוספת רווח סביר בגינם ,נדחה
ומוכר כהכנסות בעת הספקת השירותים.
23א 28.הסכם הזיכיון עשוי לחייב את נותן הזיכיון לספק ציוד ,מלאי או
נכסים מוחשיים אחרים ,במחיר הנמוך מהמחיר שמשלמים
אחרים או מחיר ,אשר אינו כולל רווח סביר בגין אותן מכירות.
בנסיבות אלה ,חלק מדמי הזיכיון הראשוניים ,אשר נדרש על
מנת לכסות את אומדן העלויות מעבר למחיר זה ורווח סביר בגין
אותן מכירות ,נדחה ומוכר כהכנסות על פני התקופה שבמהלכה
סביר שימכרו הסחורות לזכיין .יתרת דמי הזיכיון הראשוניים
מוכרת כהכנסות כאשר הושלם למעשה ביצוע כל השירותים
הראשוניים ומחויבויות אחרות ,הנדרשות מנותן הזיכיון )כגון
סיוע בבחירת האתר ,הדרכת עובדים ,מימון ופרסום(.
23א 29.השירותים הראשוניים ומחויבויות אחרות במסגרת הסכם זיכיון
אזורי עשויים להיות תלויים במספר הסניפים שיוקמו באותו
אזור .במקרה זה ,דמי הזיכיון המיוחסים לשירותים הראשוניים
מוכרים כהכנסות באופן יחסי למספר הסניפים שהספקת
השירותים הראשוניים בגינם הושלמה למעשה.
23א 30.אם דמי הזיכיון הראשוניים נגבים על פני תקופה ממושכת
וקיימת אי-וודאות משמעותית לגבי גבייתם המלאה ,דמי
הזיכיון מוכרים על בסיס הסכומים שמתקבלים לשיעורין.

דוגמה 23

דמי זיכיון :דמי זיכיון מתמשך

23א 31.דמי זיכיון בגין שימוש בזכויות מתמשכות המוקנות במסגרת
ההסכם ,או בגין שירותים אחרים המסופקים על פני תקופת
ההסכם ,מוכרים כהכנסות עם הספקת השירותים או השימוש
בזכויות.
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דוגמה 24

דמי זיכיון :עסקאות סוכנות

23א 32.עסקאות עשויות להתבצע בין נותן הזיכיון למקבל הזיכיון,
שבמהותם ,משמש למעשה נותן הזיכיון כסוכן מטעם מקבל
הזיכיון .לדוגמה ,נותן הזיכיון עשוי להזמין אספקה ולארגן את
משלוחה למקבל הזיכיון ללא רווח .עסקאות כאמור אינן יוצרות
הכנסות.

דוגמה 25

דמי פיתוח בגין תוכנה מותאמת אישית

23א 33.מפתח התוכנה מכיר בדמי פיתוח בגין תוכנה מותאמת אישית
כהכנסות בהתאם לשלב השלמת הפיתוח ,לרבות השלמת
שירותים הניתנים במסגרת שירותי תמיכה שלאחר המסירה.

ריבית ,תמלוגים או דיבידנדים
דוגמה 26

דמי רשיון ותמלוגים

23א 34.נותן הרשיון מכיר בדמי רשיון ותמלוגים המשולמים בגין
השימוש בנכסי ישות )כגון סמלים מסחריים ,פטנטים ,תוכנת
מחשב ,זכויות יוצרים במוזיקה ,הקלטות מקור וסרטי קולנוע(
בהתאם למהות ההסכם .מבחינה מעשית ,ההכרה בהכנסות
עשויה להתבצע על בסיס שיטת הקו-הישר על פני תקופת
ההסכם .לדוגמה ,אם למקבל הרשיון הוקנתה הזכות להשתמש
בטכנולוגיה מסוימת על פני תקופה מוגדרת.
23א 35.הענקת זכויות עבור סכום קבוע או ערבות בלתי-חוזרת במסגרת
הסכם ,שאינו ניתן לביטול ,המאפשר למקבל הרשיון לנצל אותן
זכויות באופן חופשי ולנותן הרשיון אין מחויבויות נוספות
לביצוע ,מהווה למעשה מכירה .דוגמה לכך הוא הסכם רישיון
לשימוש בתוכנת מחשב ,כאשר לנותן הרשיון אין כל מחויבויות
לאחר המסירה .דוגמה נוספת היא הענקת זכויות להצגת סרט
קולנוע בשווקים שבהם אין לנותן הרשיון שליטה על המפיץ
והוא אינו מצפה לקבל הכנסות נוספות ממכירת כרטיסים.
במקרים כאמור ,ההכנסות מוכרות בעת המכירה.
23א 36.במקרים מסוימים ,קבלתם של דמי רישיון או תמלוגים מותנית
בהתרחשות אירוע עתידי .במקרים כאמור ,ההכנסות מוכרות
רק כאשר צפוי שדמי הרישיון או התמלוגים יתקבלו ,מצב
המתקיים ,בדרך כלל ,עם התרחשות האירוע.
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פרק 24

מענקים ממשלתיים
תחולה של פרק זה
24.1

פרק זה מפרט את הטיפול החשבונאי בכל המענקים
הממשלתיים .מענק ממשלתי הוא סיוע של הממשלה בצורה של
העברת משאבים לישות בתמורה לציות בעבר או בעתיד לתנאים
מסוימים המתייחסים לפעילויות התפעוליות של הישות.

24.2

מענקים ממשלתיים אינם כוללים אותן צורות של הסיוע
הממשלתי שלא ניתן לייחס להן ערך באופן סביר ועסקאות עם
הממשלה שלא ניתן להבדיל ביניהן לבין עסקאות מסחר רגילות
של הישות.

24.3

פרק זה אינו עוסק בסיוע ממשלתי שניתן לישות בצורה של
הטבות המשמשות לצורך קביעת ההכנסה החייבת או ההפסד
לצורך מס או שהן נקבעות או מוגבלות בהתבסס על ההתחייבות
לתשלום מסים על ההכנסה .דוגמאות להטבות כאלה הם
תקופות פטור ממסים על ההכנסה ,זיכויי מס בגין השקעה ,פחת
מואץ ושיעורי מס הכנסה מופחתים .פרק  29מסים על ההכנסה
עוסק בטיפול החשבונאי במסים על ההכנסה.

הכרה ומדידה
24.4

24.5
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ישות תכיר במענקים ממשלתיים כדלקמן:
)א(

מענק שאינו מטיל תנאי ביצוע עתידיים מוגדרים על
המקבל מוכר כהכנסה כאשר הישות זכאית לקבל את
המענק.

)ב(

מענק שמטיל תנאי ביצוע עתידיים מוגדרים על המקבל
מוכר כהכנסה רק כאשר תנאי הביצוע מתקיימים.

)ג(

מענקים שהתקבלו לפני שהקריטריונים להכרה בהכנסה
מתקיימים יוכרו כהתחייבות.

ישות תמדוד מענקים בשווי ההוגן של הנכסים שהתקבלו או
שהישות זכאית לקבל.
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גילויים
24.6

24.7

ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים בנוגע למענקים ממשלתיים:
)א(

המהות והסכומים של מענקים ממשלתיים שהוכרו
בדוחות הכספיים.

)ב (

תנאים שלא קוימו ותלויות אחרות שנלוו למענקים
ממשלתיים שלא הוכרו כהכנסה.

)ג(

ציון צורות אחרות של סיוע ממשלתי שהישות נהנתה מהן
במישרין.

לצורך דרישות הגילוי של סעיף )24.6ג( ,סיוע ממשלתי הוא
פעולה של הממשלה שתוכננה כדי לספק הטבה כלכלית ספציפית
לישות או למגוון של ישויות שכשירות לפי קריטריונים
מסוימים .דוגמאות כוללות ייעוץ טכני או ייעוץ שיווקי בחינם,
העמדת ערבויות ,והלוואות שאינן נושאות ריבית או שנושאות
שיעור ריבית נמוך.
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פרק 25

עלויות אשראי
תחולה של פרק זה
25.1

פרק זה מפרט את הטיפול החשבונאי בעלויות אשראי .עלויות
אשראי הן ריבית ועלויות אחרות שמתהוות לישות בקשר לקבלת
כספים באשראי .עלויות אשראי עשויות לכלול:
)א(

הוצאות ריבית שחושבו תוך שימוש בשיטת הריבית

)ב(

עלויות מימון המתייחסות לחכירות מימוניות שהוכרו
בהתאם פרק  20חכירות.

)ג(

הפרשי שער הנובעים מאשראי במטבע חוץ ,במידה שהם
נחשבים כתיאום לעלויות ריבית.

האפקטיבית כמתואר בפרק  11מכשירים פיננסיים
בסיסיים.

הכרה
25.2

ישות תכיר בעלויות אשראי כהוצאה ברווח או הפסד בתקופה
בה הם התהוו.

גילויים
25.3
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סעיף )5.5ב( דורש גילוי לעלויות מימון .סעיף )11.48ב( דורש
גילוי לסך הוצאות הריבית )תוך שימוש בשיטת הריבית
האפקטיבית( עבור התחייבויות פיננסיות שאינן נמדדות בשווי
הוגן דרך רווח או הפסד .פרק זה אינו דורש גילויים נוספים.

פרק  26תשלום מבוסס מניות

פרק 26

תשלום מבוסס מניות
תחולה של פרק זה
26.1

26.2

פרק זה מפרט את הטיפול החשבונאי בכל עסקאות תשלום
מבוסס מניות הכוללות:
)א(

עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים
הוניים ,שבהן הישות מקבלת סחורות או שירותים תמורת
מכשירים הוניים של הישות )כולל מניות או אופציות
למניות(.

)ב(

עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומן ,שבהן
הישות רוכשת סחורות או שירותים על ידי נטילת
התחייבויות להעביר מזומן או נכסים אחרים לספק של
אותם סחורות או שירותים בסכומים המבוססים על
המחיר )או השווי( של מניות הישות או מכשירים הוניים
אחרים שלה ,וכן

)ג(

עסקאות שבהן הישות מקבלת או רוכשת סחורות או
שירותים ואשר תנאי ההסדר מאפשרים לישות או לספק
של אותם סחורות או שירותים בחירה בין סילוק העסקה
על ידי הישות במזומן )או בנכסים אחרים( לבין סילוקה
באמצעות הנפקת מכשירים הוניים שלה.

עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומן כוללות
זכויות לעליית ערך מניות .לדוגמה ,ישות עשויה להעניק
לעובדים זכויות לעליית ערך מניות כחלק מחבילת התגמול
שלהם ,לפיהן העובדים יהיו זכאים לתשלום עתידי במזומן
)במקום מכשיר הוני( ,המבוסס על עליית מחיר המניה של הישות
מרמה מוגדרת תוך תקופת זמן מוגדרת .כמו כן ,ישות יכולה
להעניק לעובדיה זכות לקבל תשלום עתידי במזומן על ידי
הענקת זכות למניות )כולל מניות שיונפקו עם המימוש של
אופציות למניות( הניתנות לפדיון ,באופן מחייב )לדוגמה ,עם
הפסקת ההעסקה( או לפי בחירתו של העובד.

הכרה
26.3

ישות תכיר בסחורות או בשירותים שהתקבלו או שנרכשו
בעסקת תשלום מבוסס מניות כאשר היא מקבלת את הסחורות
או עם קבלת השירותים .הישות תכיר בגידול מקביל בהון אם
הסחורות או השירותים התקבלו בעסקת תשלום מבוסס מניות
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המסולקת במכשירים הוניים ,או תכיר בהתחייבות אם
הסחורות או השירותים נרכשו בעסקת תשלום מבוסס מניות
המסולקת במזומן.
26.4

כאשר הסחורות או השירותים שהתקבלו או שנרכשו בעסקת
תשלום מבוסס מניות אינם כשירים להכרה כנכסים ,הישות
תכיר בהם כהוצאות.

הכרה כאשר קיימים תנאי הבשלה
26.5

אם תשלומים מבוססי מניות שהוענקו לעובדים מבשילים באופן
מיידי ,אזי העובד אינו נדרש להשלים תקופת שירות מוגדרת
בטרם יהיה זכאי ,ללא תנאי ,לאותם תשלומים מבוססי מניות.
בהעדר ראייה סותרת ,על הישות להניח ששירותים שסופקו על
ידי העובד תמורת התשלומים מבוססי מניות אכן התקבלו.
במקרה כזה ,הישות תכיר במועד ההענקה במלוא השירותים
שהתקבלו ,ובגידול מקביל בהון או בהתחייבויות.

26.6

אם תשלומים מבוססי מניות אינם מבשילים עד אשר העובד
ישלים תקופת שירות מוגדרת ,הישות תניח שהשירותים שעל
הצד שכנגד לספק תמורת אותם תשלומים מבוססי מניות
יתקבלו בעתיד ,במהלך תקופת ההבשלה .הישות תכיר באותם
שירותים עם הספקתם על ידי העובדים במהלך תקופת
ההבשלה ,ובגידול מקביל בהון או בהתחייבויות.

מדידה של עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות
במכשירים הוניים
עיקרון מדידה
26.7
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באשר לעסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים
הוניים ,הישות תמדוד את הסחורות או השירותים שהתקבלו,
ואת הגידול המקביל בהון ,במישרין ,לפי השווי ההוגן של
הסחורות או של השירותים שהתקבלו ,אלא אם כן לא ניתן
לאמוד באופן מהימן את השווי ההוגן .אם הישות אינה מסוגלת
למדוד באופן מהימן את שווים ההוגן של הסחורות או של
השירותים שהתקבלו ,אזי הישות תמדוד את שווים ,ואת הגידול
המקביל בהון ,בעקיפין ,בהתייחס לשווי ההוגן של המכשירים
ההוניים המוענקים .לצורך יישום דרישה זו לעסקאות עם
עובדים ואחרים המספקים שירותים דומים ,תמדוד הישות את
השווי ההוגן של השירותים שהתקבלו בהתייחס לשווי ההוגן של
המכשירים ההוניים המוענקים ,משום שבאופן רגיל ,אין זה
אפשרי לאמוד באופן מהימן את השווי ההוגן של השירותים
שהתקבלו.
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26.8

באשר לעסקאות עם עובדים )ואחרים המספקים שירותים
דומים( ,השווי ההוגן של המכשירים ההוניים יימדד במועד
הענקה .באשר לעסקאות עם אחרים שאינם עובדים ,מועד
המדידה הוא המועד שבו הישות קיבלה את הסחורות או שהצד
שכנגד מספק את השירותים.

26.9

הענקת מכשירים הוניים עשויה להיות מותנית בכך שהעובדים
ימלאו תנאי הבשלה מוגדרים שקשורים לשירותים או לביצועים.
לדוגמה ,הענקה של מניות או אופציות למניות לעובד ,מותנית,
באופן רגיל ,בהמשך עבודתו בישות לתקופת זמן מוגדרת.
הענקות עשויות להיות מותנות גם בקיומם של תנאי ביצוע ,כגון
השגת צמיחה מוגדרת ברווח )תנאי הבשלה שאינו תנאי שוק( או
עלייה מוגדרת במחיר המניה של הישות )תנאי הבשלה שהוא
תנאי שוק( .כל תנאי ההבשלה הקשורים אך ורק לשירותי
עובדים או לתנאי ביצועי שאינו תנאי שוק יובאו בחשבון
באמידת מספר המכשירים ההוניים החזויים להבשיל .לאחר
מכן ,הישות תתקן אומדן זה ,במידת הצורך ,אם מידע חדש
מצביע על כך שמספר המכשירים ההוניים החזויים להבשיל
שונה מאומדנים קודמים .במועד ההבשלה ,הישות תתקן את
האומדן כדי להשוותו למספר המכשירים ההוניים שהבשילו,
בסופו של דבר .כל תנאי ההבשלה שהם תנאי שוק ותנאים
שאינם תנאי הבשלה יובאו בחשבון באמידת השווי ההוגן של
המניות או האופציות למניות במועד המדידה ,ללא תיאום
מקביל לאחר מכן של התוצאות.

מניות
 26.10ישות תמדוד את השווי ההוגן של מניות )ושל הסחורות או
השירותים הקשורים שהתקבלו( תוך שימוש במידרג המדידה
בעל שלושת השלבים שלהלן:
)א(

אם זמין מחיר שוק ניתן לצפייה למכשירים ההוניים
שהוענקו ,השתמש במחיר זה.

)ב(

אם מחיר שוק ניתן לצפייה אינו זמין ,מדוד את השווי
ההוגן של המכשירים ההוניים שהוענקו תוך שימוש בנתוני
שוק ניתנים לצפייה של הישות עצמה כגון
)(i

עסקה עדכנית במניות הישות ,או

)(ii

הערכת שווי עדכנית בלתי תלויה של הישות או של
נכסיה העיקריים.
187

פרק  26תשלום מבוסס מניות
)ג(

אם מחיר שוק ניתן לצפייה אינו זמין והשגת מדידה
מהימנה של השווי ההוגן בהתאם ל) -ב( אינה מעשית,
מדוד באופן עקיף את השווי ההוגן של המניות או זכויות
לעליית ערך מניות תוך שימוש בשיטת הערכה שמשתמשת
בנתוני שוק במידה המרבית שהיא מעשית כדי לאמוד את
המחיר של אותם מכשירים הוניים ביום הענקה בעסקה
בין קונה מרצון למוכר מרצון ,שאינה מושפעת מיחסים
מיוחדים בין הצדדים .הדירקטורים של הישות יפעילו את
שיקול דעתם כדי ליישם את שיטת הערכה המתאימה
ביותר לקביעת שווי הוגן .שיטת הערכה כלשהי שיעשה בה
שימוש תהיה עקבית עם מתודולוגיות הערכה מקובלות
להערכת מכשירים הוניים.

אופציות למניות וזכויות לעליית ערך מניות
המסולקות במכשירים הוניים
 26.11ישות תמדוד את השווי ההוגן של אופציות למניות וזכויות
לעליית ערך מניות המסולקות במכשירים הוניים )ואת הסחורות
או השירותים הקשורים שהתקבלו( תוך שימוש במידרג המדידה
בעל שלושת השלבים שלהלן:
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)א(

אם זמין מחיר שוק ניתן לצפייה למכשירים ההוניים
שהוענקו ,השתמש במחיר זה.

)ב(

אם מחיר שוק ניתן לצפייה אינו זמין ,מדוד את השווי
ההוגן של אופציות למניות וזכויות לעליית ערך מניות
המסולקות במכשירים הוניים תוך שימוש בנתוני שוק
ניתנים לצפייה של הישות עצמה כגון עסקה עדכנית
באופציות למניות.

)ג(

אם מחיר שוק ניתן לצפייה אינו זמין והשגת מדידה
מהימנה של השווי ההוגן בהתאם ל) -ב( אינה מעשית,
מדוד באופן עקיף את השווי ההוגן של אופציות למניות
וזכויות לעליית ערך מניות המסולקות במכשירים הוניים
תוך שימוש במודל להמחרת אופציות .הפרמטרים של
המודל )כגון  ,ממוצע משוקלל של מחיר המניה ,מחיר
מימוש ,תנודתיות חזויה ,אורך חיי האופציה ,דיבידנדים
חזויים ושיעור ריבית חסרת סיכון( יביאו בחשבון נתוני
שוק במידה המרבית האפשרית .סעיף  26.10מספק
הנחיות לקביעת השווי ההוגן של מניות ,אשר משמש
לקביעת ממוצע משוקלל של מחיר המניה .הישות תפיק
אומדן של תנודתיות חזויה באופן עקבי למתודולוגיית
הערכה ששימשה לקביעת השווי ההוגן של המניות.
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שינויים לתנאים לפיהם הוענקו מכשירים
הוניים
 26.12אם הישות משנה את תנאי ההבשלה בדרך שמיטיבה עם העובד,
לדוגמה ,על ידי הפחתת מחיר המימוש או צמצום תקופת
ההבשלה או על ידי שינוי או ביטול תנאי ביצוע ,הישות תביא
בחשבון את תנאי ההבשלה ששונו בטיפול החשבונאי בעסקת
תשלום מבוסס מניות ,כדלהלן:
)א(

אם השינוי גורם להגדלת השווי ההוגן של המכשירים
ההוניים המוענקים )או מגדיל את מספר המכשירים
ההוניים המוענקים( ,כשהוא נמדד מייד לפני השינוי
ולאחריו ,הישות תכלול את השווי ההוגן התוספתי
שהוענק במדידה של הסכום המוכר בגין השירותים
שיתקבלו תמורת המכשירים ההוניים המוענקים .השווי
ההוגן התוספתי שהוענק הוא ההפרש בין השווי ההוגן של
המכשיר ההוני לאחר שינויו ,לבין השווי ההוגן של
המכשיר ההוני המקורי ,כאשר שניהם נאמדים במועד
השינוי .אם השינוי מתרחש במהלך תקופת ההבשלה,
השווי ההוגן התוספתי שהוענק ייכלל במדידה של הסכום
המוכר בגין השירותים שיתקבלו על פני התקופה ממועד
השינוי ועד למועד שבו המכשירים ההוניים ששונו
מבשילים ,בתוספת לסכום המבוסס על השווי ההוגן
במועד ההענקה של המכשירים ההוניים המקוריים,
המוכר על פני יתרת תקופת ההבשלה המקורית.

)ב(

אם השינוי מקטין את השווי ההוגן הכולל של הסדר
תשלום מבוסס מניות ,או באופן ברור אינו מיטיב עם
העובד בדרך אחרת ,הישות למרות זאת תמשיך לטפל
בשירותים שיתקבלו תמורת המכשירים ההוניים שהוענקו
כאילו שאותו שינוי לא התרחש.

ביטולים וסילוקים
 26.13ישות תטפל בביטול או סילוק של מענק תשלום מבוסס מניות
המסולק במכשירים הוניים כהאצת הבשלה ,ולכן תכיר באופן
מיידי בסכום שאחרת היה מוכר בגין שירותים שיתקבלו על פני
יתרת תקופת ההבשלה.

עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומן
 26.14באשר לעסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומן,
הישות תמדוד את הסחורות או השירותים שנרכשו ואת
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ההתחייבות שהתהוותה לישות לפי השווי ההוגן של ההתחייבות.
עד לסילוק ההתחייבות ,הישות תמדוד מחדש את השווי ההוגן
של ההתחייבות בכל מועד דיווח ובמועד הסילוק ,כאשר שינויים
כלשהם בשווי ההוגן מוכרים ברווח או הפסד לתקופה.

עסקאות תשלום מבוסס מניות עם חלופת תשלום
במזומן
 26.15חלק מעסקאות תשלום מבוסס מניות מעניקות לישות או לצד
שכנגד בחירה בין סילוק העסקה במזומן )או בנכסים אחרים(
לבין סילוק על ידי העברה של מכשירים הוניים .במקרה כזה,
הישות תטפל בעסקה כעסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת
במזומן אלא אם
)א(

לישות יש נוהג מהעבר של סילוק על יד הנפקת מכשירים
הוניים ,או

)ב(

אם לחלופה זו אין מהות מסחרית מאחר שלסכום שנדרש
לסילוק במזומן אין קשר וכנראה ערכו נמוך ,מהשווי
ההוגן של המכשירים ההוניים.

בנסיבות )א( ו) -ב( ,הישות תטפל בעסקה כעסקת תשלום מבוסס
מניות המסולקת במכשירים הוניים בהתאם לסעיפים
.26.13-26.7

תוכניות קבוצתיות
 26.16אם מענק תשלום מבוסס מניות מוענק על ידי חברה אם
לעובדים של חברה בת ,אחת או יותר ,בקבוצה והחברה האם
מציגה דוחות כספיים מאוחדים על ידי שימוש בתקן דיווח כספי
בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות או בתקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים ,חברות בנות כאלה מורשות להכיר ולמדוד
את הוצאת התשלום מבוסס המניות )ואת ההשקעה ההונית
הקשורה על ידי החברה האם( על בסיס הקצאה סבירה של
ההוצאה שהוכרה בגין הקבוצה.

תוכניות ממשלתיות
 26.17במספר תחומי שיפוט קיימות תוכניות שהוקמו על פי חוק לפיהן
משקיעים הוניים )כגון עובדים( יכולים לרכוש הון ללא הספקת
סחורות או שירותים שניתנים לזיהוי באופן ספציפי )או על ידי
הספקת סחורות או שירותים שהם באופן ברור בשווי נמוך
מהשווי ההוגן של המכשירים ההוניים שהוענקו( .נסיבות כאלה
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מצביעות על כך שתמורה אחרת התקבלה או תתקבל )כגון
שירותי עבודה בעבר או בעתיד( .אלה הם עסקאות תשלום
מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים שהן בתחולת פרק
זה .הישות תמדוד סחורות או שירותים שלא ניתנים לזיהוי
שהתקבלו )או שיתקבלו( כהפרש בין השווי ההוגן של תשלום
מבוסס מניות לבין השווי ההוגן של סחורות או שירותים ניתנים
לזיהוי שהתקבלו )או יתקבלו( ,כאשר שניהם נמדדים במועד
הענקה.

גילויים
 26.18ישות תיתן גילוי לכל המידע הבא בנוגע למהות ולהיקף הסדרי
תשלום מבוסס מניות שהיו קיימים במהלך התקופה:
)א(

תיאור של כל אחד מסוגי ההסדרים של תשלומים מבוססי
מניות שהיו קיימים בכל נקודת זמן במהלך התקופה ,כולל
התנאים הכלליים של כל אחד מההסדרים ,כגון דרישות
להבשלה ,התקופה המירבית של האופציות המוענקות
ושיטת הסילוק )לדוגמה ,במזומן או במכשירים הוניים(.
ישות שלה סוגים דומים באופן מהותי של הסדרי תשלום
מבוסס מניות יכולה לצרף מידע זה.

)ב(

מספר האופציות למניות והממוצע המשוקלל של מחירי
המימוש שלהן ,לגבי כל אחת מקבוצות האופציות הבאות:
)(i

קיימות במחזור לתחילת התקופה.

)(ii

שהוענקו במהלך התקופה.

) (iiiשחולטו במהלך התקופה.
) (ivשמומשו במהלך התקופה.
)(v

שפקעו במהלך התקופה.

) (viקיימות במחזור בתום התקופה.
) (viiשניתנות למימוש בתום התקופה.
 26.19באשר להסדרי תשלום מבוסס מניות המסולקים במכשירים
הוניים ,ישות תיתן גילוי למידע לגבי אופן מדידת השווי ההוגן
של סחורות או שירותים שהתקבלו או השווי של המכשירים
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ההוניים שהוענקו .אם נעשה שימוש במתודולוגיית הערכה,
הישות תיתן גילוי לשיטה ולסיבה לבחירתה.
 26.20באשר להסדרי תשלום מבוסס מניות המסולקים במזומן ,ישות
תיתן גילוי למידע כיצד נמדדה ההתחייבות.
 26.21באשר להסדרי תשלום מבוסס מניות ששונו במהלך התקופה,
הישות תיתן גילוי להסבר לאותם שינויים.
 26.22אם הישות מהווה חלק מתוכנית תשלום מבוסס מניות
קבוצתית ,והיא מכירה ומודדת את הוצאת תשלום מבוסס
מניות שלה על בסיס הקצאה סבירה של ההוצאה שהוכרה על ידי
הקבוצה ,עליה לתת גילוי לעובדה זו ולבסיס להקצאה )ראה
סעיף .(26.16
 26.23ישות תיתן גילוי למידע הבא באשר להשפעה של עסקאות
תשלום מבוסס מניות על הרווח או הפסד של הישות לתקופה ועל
מצבה הכספי:
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)א(

ההוצאה הכוללת שהוכרה ברווח או הפסד לתקופה.

)ב(

סך כל הערך בספרים בסוף התקופה של ההתחייבויות
שנובעות מעסקאות תשלום מבוסס מניות.

פרק  27ירידת ערך נכסים

פרק 27

ירידת ערך נכסים
התחולה של פרק זה
27.1

ירידת ערך מתרחשת כאשר הערך בספרים של נכס עולה על
הסכום בר-ההשבה שלו .פרק זה ייושם בטיפול החשבונאי
בירידת הערך של כל הנכסים למעט הנכסים שלהלן ,לגביהם
פרקים אחרים בתקן זה קובעים דרישות לירידת ערך:
)א(

נכסי מסים נדחים )ראה פרק  29מיסים על הכנסה(.

)ב(

נכסים הנובעים מהטבות עובד )ראה פרק  28הטבות
עובד(.

)ג(

נכסים פיננסיים בתחולת פרק  11מכשירים פיננסיים
בסיסיים או פרק  12סוגיות במכשירים פיננסיים אחרים.

)ד(

נדל"ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן )ראה פרק  16נדל"ן
להשקעה(.

)ה(

נכסים ביולוגיים הקשורים לפעילות חקלאית ,אשר
נמדדים בשווי הוגן בניכוי אומדן עלויות למכירה )ראה
פרק  34פעילויות הדורשות התמחות(.

ירידת ערך מלאי
מחיר מכירה בניכוי עלויות להשלמה ולמכירה
27.2

ישות תעריך בכל מועד דיווח אם נפגם ערכו של מלאי כלשהו.
הישות תבצע את ההערכה על ידי השוואת הערך בספרים של כל
פריט מלאי )או קבוצה של פריטים דומים  -ראה סעיף (27.3
למחיר המכירה שלו בניכוי עלויות להשלמה ולמכירה .אם נפגם
ערכו של פריט מלאי )או קבוצה של פריטים דומים( ,הישות
תפחית את הערך בספרים של המלאי )או של הקבוצה( למחיר
המכירה שלו בניכוי עלויות להשלמה ולמכירה .הפחתה זו היא
הפסד מירידת ערך והיא מוכרת באופן מיידי ברווח או הפסד.

27.3

אם אין זה מעשי לקבוע את מחיר המכירה בניכוי עלויות
להשלמה ולמכירה לכל פריט ופריט של מלאי ,הישות תקבץ
לצורך הערכת ירידת ערך פריטי מלאי שקשורים לאותו קו
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ייצור ,שיש להם מטרות או שימושים סופיים דומים והם
מיוצרים ומשווקים באותו איזור גיאוגרפי.

ביטול ירידת ערך
27.4

ישות תבצע הערכה חדשה של מחיר המכירה בניכוי עלויות
להשלמה ולמכירה בכל מועד דיווח עוקב .כאשר הנסיבות
שקודם לכן הביאו לירידת ערך של המלאי לא קיימות עוד או
כאשר קיימת ראיה ברורה לעלייה במחיר המכירה בניכוי עלויות
להשלמה ולמכירה עקב שינוי בנסיבות הכלכליות ,הישות תבטל
את סכום ירידת הערך )כלומר ,הביטול מוגבל לסכום של ההפסד
מירידת הערך המקורי( כך שהערך בספרים החדש יהיה הנמוך
מבין העלות לבין מחיר המכירה המעודכן בניכוי עלויות
להשלמה ולמכירה.

ירידת ערך נכסים שאינם מלאי
עקרונות כלליים
27.5

אם ,ורק אם ,הסכום בר-ההשבה של נכס נמוך מערכו בספרים,
הישות תקטין את הערך בספרים של הנכס לסכום בר-ההשבה
שלו .הקטנה זו מהווה הפסד מירידת ערך .סעיפים 27.20-27.11
מספקים הנחיות למדידת סכום בר-השבה.

27.6

ישות תכיר בהפסד מירידת ערך באופן מיידי ברווח או הפסד.

סימנים לירידת ערך
27.7

ישות תבחן בכל מועד דיווח אם קיימים סימנים ,המצביעים על
ירידת ערך של נכס .אם מתקיים סימן כלשהו ,הישות תאמוד
את הסכום בר-ההשבה של הנכס .אם אין סימנים לירידת ערך,
אין צורך לאמוד את הסכום בר-ההשבה.

27.8

אם אין זה אפשרי לאמוד את הסכום בר-ההשבה לנכס בודד,
הישות תאמוד את סכום בר-ההשבה ליחידה מניבה-מזומנים
אליה שייך הנכס .זה יכול להיות המקרה בגלל שמדידת סכום
בר-השבה דורשת חיזוי תזרימי מזומנים ,ולעיתים נכסים
בודדים אינם מייצרים תזרימי מזומנים בעצמם .יחידה מניבה-
מזומנים של נכס היא קבוצת הנכסים המזוהה הקטנה ביותר
שכוללת את הנכס ושמפיקה תזרימי מזומנים חיוביים ,שהם
בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים החיוביים מנכסים
אחרים או מקבוצות נכסים אחרות.
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27.9

לצורך הערכה אם מתקיים סימן כלשהו ,המצביע על ירידת ערך
של נכס ,הישות תשקול כמינימום את הסימנים הבאים:

מקורות מידע חיצוניים
)א(

במהלך התקופה ,חלה ירידה משמעותית בערך השוק של
הנכס מעבר למה שניתן לצפות כתוצאה מחלוף הזמן או
משימוש רגיל.

)ב(

שינויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על הישות חלו
במהלך התקופה או שיחולו בעתיד הקרוב ,בסביבה
הטכנולוגית ,השיווקית ,הכלכלית או המשפטית ,שבה
פועלת הישות ,או בשוק אליו מיועד הנכס.

)ג(

במהלך התקופה חלה עלייה בשיעורי הריבית בשוק או
בשיעורי תשואה אחרים על השקעות בשוק ,וסביר שעליות
אלה ישפיעו באופן מהותי על שיעור הניכיון ,המשמש
בחישוב שווי השימוש של הנכס ויקטינו את השווי ההוגן
בניכוי עלויות למכירה של הנכס.

)ד(

הערך בספרים של הנכסים נטו של הישות גבוה מאומדן
השווי ההוגן של הישות בכללותה )ייתכן שאומדן כזה
בוצע ,לדוגמה ,בהקשר למכירה אפשרית של חלק מהישות
או של הישות בכללותה(.

מקורות מידע פנימיים
)ה(

קיימות ראיות זמינות להתיישנות או לנזק פיזי של נכס.

)ו(

שינויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על הישות חלו
במהלך התקופה או חזויים לחול בעתיד הקרוב ,בהיקף או
באופן שבו נעשה שימוש בנכס או חזוי שייעשה בו שימוש.
שינויים אלה כוללים השבתת שימוש בנכס ,תוכניות
להפסקת פעילות או לשינוי מבני בפעילות ,שאליה שייך
הנכס ,תוכניות למימוש הנכס לפני המועד שנחזה קודם
לכן והערכה חדשה של אורך החיים השימושיים של הנכס
כמוגדר ולא כבלתי מוגדר.

)ז(

קיימות ראיות זמינות ממערכת הדיווח הפנימי,
המצביעות על כך שהביצועים הכלכליים של הנכס הם
גרועים מאלה שנחזו או יהיו גרועים מהם .בהקשר זה
ביצועים כלכליים כוללים תוצאות תפעוליות ותזרימי
מזומנים.
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 27.10אם קיים סימן ,המצביע על אפשרות שחלה ירידת ערך של נכס,
הדבר עשוי להצביע על כך שהישות צריכה לסקור את יתרת
אורך החיים השימושיים של הנכס ,שיטת הפחת )הפחתה( או
ערך השייר של הנכס ולהתאימם בהתאם לפרק בתקן זה אשר
חל על הנכס )לדוגמה פרק  17רכוש קבוע ופרק  18נכסים בלתי
מוחשיים ,למעט מוניטין( וזאת גם אם לא הוכר הפסד מירידת
ערך בגין הנכס.

מדידת סכום בר-השבה
 27.11הסכום בר-ההשבה של נכס או יחידה מניבה-מזומנים הוא
הגבוה מבין השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה לבין שווי
השימוש בו .אם אין זה אפשרי לאמוד את הסכום בר-ההשבה
של נכס בודד ,יש לקרוא את המונח 'נכס' בסעיפים 27.20-27.12
כאילו מתייחס ל' -יחידה מניבה-מזומנים'.
 27.12אין זה תמיד הכרחי לקבוע גם את השווי ההוגן בניכוי עלויות
למכירה של נכס וגם את שווי השימוש שלו .אם אחד מבין
סכומים אלה עולה על ערכו בספרים של הנכס ,לא חלה ירידה
בערך הנכס ואין צורך לאמוד את הסכום האחר.
 27.13אם אין סיבה להאמין ששווי השימוש של הנכס עולה באופן
מהותי על השווי ההוגן שלו בניכוי עלויות למכירה ,השווי ההוגן
בניכוי עלויות למכירה עשוי לשמש כסכום בר-ההשבה .לעיתים
קרובות ,זה יהיה המקרה כאשר הנכס מוחזק למימוש.

שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה
 27.14שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה הוא הסכום שניתן היה לקבל
ממכירת נכס בעסקה בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון ,הפועלים
בצורה מושכלת ,שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים,
בניכוי עלויות מימוש .הראיה הטובה ביותר לשווי הוגן בניכוי
עלויות למכירה של נכס היא המחיר שנקבע בהסכם מכירה
מחייב בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים או
מחיר שוק בשוק פעיל .כאשר אין הסכם מכירה מחייב או שוק
פעיל לנכס ,השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה יתבסס על
המידע הזמין הטוב ביותר על מנת לשקף את הסכום שישות
היתה יכולה לקבל ,במועד הדיווח ,תמורת מימוש הנכס בעסקה
בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון ,הפועלים בצורה מושכלת,
שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים ,לאחר ניכוי
עלויות מימוש .בקביעת סכום זה ,ישות מביאה בחשבון את
התוצאות של עסקאות שנעשו לאחרונה בנכסים דומים באותו
ענף.
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שווי שימוש
 27.15שווי שימוש הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים
החזויים לנבוע מנכס .חישוב ערך נוכחי זה כרוך בשלבים
הבאים:
)א(

אמידת תזרימי המזומנים העתידיים ,הן חיוביים והן
שליליים ,שינבעו משימוש מתמשך בנכס וממימושו
הסופי ,וכן

)ב(

יישום שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים עתידיים
אלה.

 27.16האלמנטים הבאים ישתקפו בחישוב שווי השימוש של נכס:
)א(

אומדן של תזרימי המזומנים העתידיים שהישות מצפה
להפיק מהנכס.

)ב(

תחזיות לגבי שינויים אפשריים בסכום או בעיתוי של
תזרימי מזומנים עתידיים אלה.

)ג(

ערך הזמן של הכסף ,המיוצג על ידי שיעור שוק שוטף של
ריבית חסרת סיכון.

)ד(

המחיר של אי הוודאות שטבועה בנכס.

)ה(

גורמים אחרים ,כגון היעדר נזילות ,שמשתתפים בשוק
ישקפו בתמחור תזרימי המזומנים העתידיים שהישות
מצפה להפיק מהנכס.

 27.17במדידת שווי שימוש ,אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים
יכללו:
)א(

תחזיות תזרימי מזומנים חיוביים מהשימוש המתמשך
בנכס.

)ב (

תחזיות תזרימי מזומנים שליליים ,שיתהוו בהכרח ,על
מנת להפיק את תזרימי המזומנים החיוביים מהשימוש
המתמשך בנכס )כולל תזרימי מזומנים שליליים להכנת
הנכס לשימוש( ואשר ניתן לייחסם במישרין או להקצותם
באופן סביר ועקבי לנכס.
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)ג(

תזרימי מזומנים נטו ,אם בכלל ,שיתקבלו )או שישולמו(
במימוש הנכס בתום חייו השימושיים בעסקה בין קונה
מרצון לבין מוכר מרצון ,הפועלים בצורה מושכלת ,שאינה
מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים.

הישות יכולה להשתמש בתקציבים או בתחזיות הכספיים
העדכניים ביותר ,אם קיימים ,כדי לאמוד את תזרימי
המזומנים .כדי לאמוד תחזיות תזרימי מזומנים לתקופה שמעבר
לתקופה המכוסה על ידי התקציבים או התחזיות העדכניים
ביותר ,ישות תבצע אקסטרפולציה ) (Extrapolatingשל אותן
תחזיות ,המבוססות על תקציבים או תחזיות ,תוך שימוש
בשיעור צמיחה קבוע או יורד לשנים שלאחר מכן ,אלא אם ניתן
להצדיק שיעור צמיחה עולה.
 27.18אומדנים של תזרימי המזומנים העתידיים לא יכללו:
)א(

תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים מפעילויות מימון,
או

)ב(

תשלומי או תקבולי מסים על ההכנסה.

 27.19תזרימי המזומנים העתידיים ייאמדו לגבי הנכס במצבו הנוכחי.
אומדני תזרימי מזומנים עתידיים לא יכללו אומדני תזרימי
מזומנים חיוביים או שליליים החזויים לנבוע מ:
)א(

שינוי מבני עתידי שהישות אינה מחויבת לגביו ,או

)ב(

שיפור או הגדלת רמת הביצועים של הנכס.

 27.20שיעור הניכיון )שיעורי הניכיון( שנעשה בו שימוש בחישוב הערך
הנוכחי יהיה שיעור לפני מס המשקף )שיעורים לפני מס
המשקפים( הערכות שוק שוטפות של:
)א(

ערך הזמן של הכסף ,וכן

)ב (

הסיכונים הספציפיים של הנכס ,אשר בגינם לא הותאמו
האומדנים של תזרימי המזומנים העתידיים.

שיעור הניכיון )שיעורי הניכיון( שנעשה בו )בהם( שימוש במדידת
שווי השימוש של הנכס לא ישקף )ישקפו( סיכונים שבגינם
הותאמו אומדני תזרימי המזומנים העתידיים ,כדי למנוע כפילות
בחישוב.
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הכרה ומדידה של הפסד מירידת ערך של
יחידה מניבה-מזומנים
 27.21הפסד מירידת ערך של יחידה מניבה-מזומנים יוכר אם ,ורק אם,
הסכום בר-ההשבה של היחידה נמוך מהערך בספרים של
היחידה .ההפסד מירידת ערך יוקצה להקטנת הערך בספרים של
נכסי היחידה לפי הסדר הבא:
)א(

תחילה ,להקטין את הערך בספרים של מוניטין כלשהו
שהוקצה ליחידה מניבה-מזומנים ,וכן

)ב (

לשאר נכסי היחידה באופן יחסי על בסיס הערך בספרים
של כל נכס ביחידה מניבה-מזומנים.

 27.22אולם ,ישות לא תקטין את הערך בספרים של נכס כלשהו
ביחידה מניבה-מזומנים מתחת לגבוה מבין:
)א(

שוויו ההוגן בניכוי עלויות למכירה )אם ניתן לקביעה(;

)ב (

שווי השימוש שלו )אם ניתן לקביעה(; או

)ג(

אפס.

 27.23כל סכום עודף מההפסד מירידת ערך שלא ניתן להקצותו לנכס
בגלל המגבלה שבסעיף  27.22יוקצה לשאר הנכסים של היחידה
באופן יחסי על בסיס הערך בספרים של אותם נכסים אחרים.

דרישות נוספות לירידת ערך מוניטין
 27.24מוניטין ,בפני עצמו ,אינו ניתן למכירה .מוניטין אף אינו מפיק
תזרימי מזומנים לישות שהם בלתי תלויים בתזרימי מזומנים
מנכסים אחרים .כתוצאה מכך ,השווי ההוגן של מוניטין חייב
להיגזר ממדידה של השווי ההוגן של היחידה המניבה-מזומנים
)יחידות מניבות-מזומנים( שהמוניטין מהווה חלק ממנה )מהם(.
 27.25לצורך בחינה לירידת ערך ,מוניטין שנרכש בצירוף עסקים,
יוקצה ממועד הרכישה לכל אחת מהיחידות מניבות-המזומנים
של הרוכש ,אשר חזויות ליהנות מהסינרגיות של הצירוף ,ללא
קשר אם נכסים אחרים או התחייבויות אחרות של הנרכש שויכו
ליחידות אלה.
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 27.26ניתן לייחס חלק מהסכום בר-ההשבה של יחידה מניבה-מזומנים
לזכויות שאינן מקנות שליטה במוניטין .לצורך בחינת ירידת ערך
של יחידה מניבה-מזומנים שאינה בבעלות מלאה עם מוניטין,
הערך בספרים של יחידה זו מותאם באופן רעיוני ,לפני שמבוצעת
השוואה לסכום בר-ההשבה ,על ידי גילום הערך בספרים של
המוניטין שהוקצה ליחידה על מנת שיכלול את המוניטין
שמיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה .לאחר מכן ,מבוצעת
השוואה של הערך בספרים שהותאם באופן רעיוני לסכום בר-
ההשבה של היחידה כדי לקבוע אם נפגם ערכה של היחידה
מניבה-מזומנים.
 27.27אם לא ניתן להקצות מוניטין ליחידות מניבות-מזומנים בודדות
)או קבוצות של יחידות מניבות-מזומנים( על בסיס שאינו
שרירותי ,אזי לצורך בחינת מוניטין ,הישות תבחן ירידת ערך של
מוניטין על ידי קביעת הסכום בר-ההשבה של )א( או )ב(:
)א(

הישות שנרכשה בשלמותה ,אם המוניטין מתייחס לישות
שנרכשה שאינה משולבת .שילוב משמעו שהעסק שנרכש
אורגן מחדש או פוזר בתוך הישות המדווחת או חברות
בנות אחרות.

)ב(

הקבוצה הכוללת של ישויות ,למעט ישויות שלא שולבו,
אם המוניטין מתייחס לישות ששולבה.

ביישום סעיף זה ,הישות תידרש להפריד מוניטין למוניטין
המתייחס לישויות ששולבו ולמוניטין שמתייחס לישויות שלא
שולבו .הישות גם תיישם את הדרישות לגבי יחידות מניבות-
מזומנים בפרק זה בחישוב הסכום בר-ההשבה של הישות
שנרכשה או קבוצת ישויות שנרכשה ,ולצורך הקצאה של
הפסדים וביטולי הפסדים מירידת ערך לנכסים השייכים לישות
שנרכשה או לקבוצה של ישויות שנרכשה.

ביטול של הפסד מירידת ערך
 27.28הפסד מירידת ערך ,שהוכר בגין מוניטין ,לא יבוטל בתקופה
מאוחרת יותר.
 27.29לגבי כל הנכסים למעט מוניטין ,ישות תעריך בכל מועד דיווח אם
קיים סימן כלשהו ,המצביע על כך שהפסד מירידת ערך ,שהוכר
בתקופות קודמות ,אינו קיים עוד או הוקטן .סימנים לכך
שהפסד מירידת ערך אינו קיים עוד או הוקטן הם באופן כללי
הפוכים מאלה המפורטים בסעיף  .27.9אם קיים סימן כזה,
הישות תקבע אם יש לבטל חלק מהפסד מירידת ערך שהוכר
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קודם לכן או את כולו .התהליך לצורך ביצוע הקביעה תלוי אם
ההפסד הקודם מירידת ערך של נכס היה מבוסס על:
)א(

הסכום בר-ההשבה של נכס בודד זה )ראה סעיף  ,(27.30או

)ב(

הסכום בר-ההשבה של היחידה מניבה-מזומנים שהנכס
שייך אליה )ראה סעיף .(27.31

ביטול כאשר הסכום בר-ההשבה נאמד לגבי
נכס בודד שערכו נפגם
 27.30כאשר הפסד קודם מירידת ערך היה מבוסס על הסכום בר-
ההשבה של נכס בודד שערכו נפגם ,הדרישות הבאות חלות:
)א(

הישות תאמוד את הסכום בר-ההשבה של הנכס במועד
הדיווח הנוכחי.

)ב(

אם הסכום בר-ההשבה הנאמד של הנכס עולה על ערכו
בספרים ,הישות תגדיל את הערך בספרים לסכום בר-
ההשבה ,בכפוף למגבלה המתוארת ב) -ג( להלן .הגדלה זו
היא ביטול הפסד מירידת ערך .הישות תכיר בביטול באופן
מיידי ברווח או הפסד.

)ג(

הביטול של הפסד מירידת ערך לא יעלה את הערך בספרים
של הנכס מעבר לערך בספרים שהיה נקבע )בניכוי הפחתה
או פחת( אילו לא הוכר הפסד מירידת ערך בגין הנכס
בשנים קודמות.

)ד (

לאחר שהוכר ביטול של הפסד מירידת ערך ,הישות
תתאים את הפחת )הפחתה( של הנכס בתקופות עתידיות
על מנת להקצות את הערך בספרים המעודכן של הנכס,
בניכוי ערך שייר )אם קיים( ,על בסיס שיטתי על פני אורך
החיים השימושיים הנותר שלו.

ביטול כאשר הסכום בר-ההשבה נאמד לגבי
יחידה מניבה-מזומנים
 27.31כאשר ההפסד מירידת ערך המקורי התבסס על הסכום בר-
ההשבה של היחידה מניבה-מזומנים שאליה שייך הנכס ,חלות
הדרישות הבאות:
)א(

הישות תאמוד את הסכום בר-ההשבה של היחידה מניבה-
מזומנים במועד הדיווח הנוכחי.
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)ב(

אם הסכום בר-ההשבה הנאמד של היחידה מניבה-
מזומנים עולה על ערכה בספרים ,עודף זה מהווה ביטול
הפסד מירידת ערך .הישות תקצה את סכום הביטול
לנכסים של היחידה ,למעט מוניטין ,באופן יחסי לערכים
בספרים של נכסים אלה ,בכפוף למגבלה המתוארת ב)-ג(
להלן .עליות אלה בערכים בספרים יטופלו כביטולים של
הפסדים מירידת ערך של נכסים בודדים ויוכרו באופן
מיידי ברווח או הפסד.

)ג(

בהקצאה של ביטול של הפסד מירידת ערך של יחידה
מניבה-מזומנים ,הביטול לא יגדיל את הערך בספרים של
כל נכס מעל הנמוך מבין
)(i

הסכום בר-ההשבה שלו ,וכן

)(ii

הערך בספרים שהיה נקבע )בניכוי הפחתה או פחת(
אם לא היה מוכר הפסד מירידת ערך בגין הנכס
בתקופות קודמות.

)ד(

כל סכום עודף של ביטול הפסד מירידת ערך שלא ניתן
להקצותו לנכס בגלל המגבלה ב)-ג( לעיל יוקצה באופן
יחסי לנכסים האחרים של היחידה מניבה-מזומנים ,למעט
מוניטין.

)ה(

לאחר שהוכר ביטול הפסד מירידת ערך ,אם ניתן ליישום,
הישות תתאים את הפחת )הפחתה( של כל נכס ביחידה
מניבה-מזומנים בתקופות עתידיות על מנת להקצות את
הערך בספרים המעודכן של הנכס ,בניכוי ערך שייר )אם
קיים( ,על בסיס שיטתי על פני אורך החיים השימושיים
הנותר שלו.

גילויים
 27.32ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים בנוגע לכל קבוצת נכסים
שצוינה בסעיף :27.33
)א(
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)ב(

סכום הביטולים של הפסדים מירידת ערך שהוכרו ברווח
או הפסד במהלך התקופה והסעיף )או הסעיפים( בדוח על
הרווח הכולל )ובדוח רווח והפסד ,אם מוצג( בו )בהם(
נכללו הביטולים של הפסדים מירידת ערך.

 27.33ישות תיתן גילוי למידע שנדרש בסעיף  27.32לכל אחת מקבוצות
הנכסים הבאות:
)א(

מלאי.

)ב(

רכוש קבוע )כולל נדל"ן להשקעה שמטופל לפי שיטת
העלות(.

)ג(

מוניטין.

)ד(

נכסים בלתי מוחשיים ,למעט מוניטין.

)ה(

השקעות בחברות כלולות.

)ו(

השקעות בעסקאות משותפות.
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פרק 28

הטבות עובד
תחולה של פרק זה
28.1

28.2
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הטבות עובד הן כל צורות תגמול הניתנות על ידי ישות בתמורה
לשירות המסופק על ידי עובדים ,כולל דירקטוריון והנהלה .פרק
זה חל על כל הטבות העובד ,למעט עסקאות תשלום מבוסס
מניות ,אשר מטופלות בפרק  26תשלום מבוסס מניות .הטבות
עובד המטופלות בפרק זה שייכות לאחד מארבעת הסוגים
שלהלן:
)א(

הטבות עובד לטווח קצר ,שהן הטבות עובד )שאינן הטבות
בגין פיטורין( שמועד סילוקן חל תוך  12חודש מתום
התקופה בה העובדים מספקים את השירות המתייחס.

)ב(

הטבות לאחר סיום העסקה ,שהן הטבות עובד )שאינן
הטבות בגין פיטורין( שעומדות לתשלום לאחר סיום
העסקה.

)ג(

הטבות עובד אחרות לזמן ארוך ,שהן הטבות עובד )שאינן
הטבות לאחר סיום העסקה והטבות בגין פיטורין( שמועד
סילוקן המלא אינו חל תוך  12חודש לאחר תום התקופה
בה העובדים מספקים את השירות המתייחס.

)ד (

הטבות בגין פיטורין ,שהן הטבות עובד שעומדות לתשלום
כתוצאה מאחד מהאירועים הבאים:
)(i

החלטה של ישות לפטר עובד לפני מועד הפרישה
הרגיל ,או

)(ii

החלטה של עובד להסכים לפרישה מרצון בתמורה
להטבות אלה.

הטבות עובד כוללות גם עסקאות תשלום מבוסס מניות שבהם
העובדים מקבלים מכשירים הוניים )כגון מניות או אופציות
למניות( או מזומן או נכסים אחרים של הישות בסכומים
שמבוססים על מחיר המניות או המכשירים ההוניים האחרים
של הישות .ישות תיישם את פרק  26בטיפול החשבונאי
בעסקאות תשלום מבוסס מניות.
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עקרון הכרה כללי לכל הטבות עובד
28.3

ישות תכיר בעלות של כל הטבות עובד להן זכאים עובדיה
כתוצאה משירותים המסופקים לישות במהלך תקופת הדיווח:
)א(

כהתחייבות ,לאחר הפחתת הסכומים ששולמו ישירות
לעובדים או שהופקדו בקרן להטבות עובד .אם הסכום
ששולם עולה על המחויבות שנובעת מהשירותים לפני
מועד הדיווח ,ישות תכיר באותו עודף כנכס במידה שבה
התשלום מראש יביא להקטנה בתשלומים עתידיים או
להחזר כספי.

)ב (

כהוצאה ,אלא אם פרק אחר בתקן זה דורש שהעלות תוכר
כחלק מהעלות של נכס כגון מלאי או רכוש קבוע.

הטבות עובד לטווח קצר
דוגמאות
28.4

הטבות עובד לטווח קצר כוללות פריטים כגון:
)א(

שכר עבודה ,משכורת ותשלומי ביטוח לאומי;

)ב(

זכאות בגין היעדרויות מתוגמלות לטווח קצר )כגון חופשה
שנתית בתשלום והיעדרות מחלה בתשלום( כאשר
ההיעדרות צפויה לחול תוך  12חודש מתום התקופה בה
העובדים סיפקו את השירות המתייחס;

)ג(

שיתוף ברווחים ותשלומי מענקים ,שעומדים לתשלום תוך
 12חודש מתום התקופה בה העובדים סיפקו את השירות
המתייחס; וכן

)ד(

הטבות לא כספיות )כגון טיפול רפואי ,דיור ,רכב צמוד
וסחורות או שירותים ללא תמורה או מסובסדים( עבור
עובדים מועסקים.

מדידה של הטבות לטווח קצר באופן כללי
28.5

כאשר עובד העניק שירותים לישות במהלך תקופת הדיווח,
הישות תמדוד את הסכומים שהוכרו בהתאם לסעיף  28.3בסכום
לא מהוון של הטבות עובד לטווח קצר שחזויות להשתלם
בתמורה לאותו שירות.
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הכרה ומדידה  -זכאות בגין היעדרויות
מתוגמלות לטווח קצר
28.6

ישות יכולה לפצות עובדים בגין היעדרות מסיבות שונות כולל
חופשה שנתית וחופשת מחלה .חלק מהזכאויות בגין היעדרויות
מתוגמלות לטווח קצר נצברות  -ניתן להעביר אותן קדימה
ולהשתמש בהן בתקופות עתידיות אם העובד לא ניצל את
הזכאות בתקופה השוטפת במלואה .הדוגמאות כוללות חופשה
שנתית וחופשת מחלה .ישות תכיר בעלות החזויה של זכאות
נצברת בגין היעדרויות מתוגמלות כאשר העובדים מספקים
שירות שמגדיל את הזכאות להיעדרויות מתוגמלות עתידיות.
ישות תמדוד את העלות החזויה של זכאות נצברת בגין
היעדרויות מתוגמלות בסכום הלא מהוון הנוסף שהישות חוזה
לשלם כתוצאה מזכאות לא מנוצלת שנצברה בסוף תקופת
הדיווח .הישות תציג סכום זה כהתחייבות שוטפת במועד
הדיווח.

28.7

ישות תכיר בעלות של זכאות אחרת )לא נצברת( בגין היעדרויות
מתוגמלות כאשר ההיעדרות מתרחשת .הישות תמדוד את
העלות של זכאות שאינה נצברת בגין היעדרויות מתוגמלות
בסכום לא מהוון של שכר ומשכורות ששולמו או שעומדים
לתשלום בגין תקופת ההיעדרות.

הכרה  -תכניות לשיתוף ברווחים ותשלומי
מענקים
28.8

ישות תכיר בעלות חזויה של תשלומי שיתוף ברווחים ותשלומי
מענקים רק כאשר:
)א(

לישות יש מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת
בהווה ,לבצע תשלומים כאלה כתוצאה מאירועי העבר
)הכוונה שלישות אין אפשרות ריאלית מלבד לשלם את
התשלומים( ,וכן

)ב (

ניתן לאמוד באופן מהימן את המחויבות.

הטבות לאחר סיום העסקה :הבחנה בין תוכניות
להפקדה מוגדרת לבין תוכניות להטבה מוגדרת
28.9

הטבות לאחר סיום העסקה כוללות ,לדוגמה:
)א(
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)ב(

הטבות אחרות לאחר סיום העסקה ,כגון ביטוח חיים
לאחר סיום העסקה וטיפול רפואי לאחר סיום העסקה.

הסדרים לפיהם ישות מספקת הטבות לאחר סיום העסקה הם
תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה .ישות תיישם פרק זה לגבי
כל ההסדרים האלה בין אם הם כוללים הקמת ישות נפרדת
לקבלת הפקדות ולתשלום הטבות ובין אם לא .במקרים
מסוימים ,הסכמים אלה נכפים על ידי החוק ולא מפעולות
הישות .במקרים מסוימים ,הסכמים אלה נובעים מפעולות
הישות אפילו בהיעדר תוכנית מתועדת רשמית.
 28.10תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה מסווגות כתוכניות להפקדה
מוגדרת או כתוכניות להטבה מוגדרת ,בהתאם לתנאיהן
העיקריים.
)א(

תוכניות להפקדה מוגדרת הן תוכניות הטבה לאחר סיום
העסקה שלפיהן ישות משלמת תשלומים קבועים לישות
נפרדת )קרן( מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או
משתמעת לשלם תשלומים נוספים לקרן או לבצע תשלומי
הטבות ישירות לעובדים ,אם לקרן לא יהיו מספיק נכסים
כדי לשלם את כל הטבות העובד המתייחסות לשירות
העובד בתקופה השוטפת ובתקופות הקודמות .לכן,
הסכום של הטבות לאחר סיום העסקה המתקבל על ידי
העובד נקבע לפי הסכום שהופקד על ידי הישות )ויתכן גם
על ידי העובד( לתוכנית הטבה לאחר סיום העסקה או
למבטח ,יחד עם תשואה על ההשקעה שנובעת
מההפקדות.

)ב (

תוכניות להטבה מוגדרת הן תוכניות הטבה לאחר סיום
העסקה שאינן תוכניות להפקדה מוגדרת .לפי תוכניות
להטבה מוגדרת ,מחויבות הישות היא לספק את ההטבות
המוסכמות לעובדים נוכחיים ולעובדים לשעבר ,וסיכון
אקטוארי )שהטבות יעלו יותר או פחות מהחזוי( וסיכון
השקעה )שהתשואה על הנכסים שהונחו בצד על מנת לממן
את ההטבות יהיו שונים מהציפיות( חלים ,במהותם ,על
הישות .אם ניסיון אקטוארי או ניסיון בהשקעות הם
גרועים מהחזוי ,המחויבות של הישות עשויה לגדול,
והיפוכו של דבר אם ניסיון אקטוארי או ניסיון בהשקעות
הם טובים מהחזוי.
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תוכניות מרובות מעסיקים
 28.11תוכניות מרובות מעסיקים ותוכניות ממשלתיות מסווגות
כתוכניות להפקדה מוגדרת או כתוכניות להטבה מוגדרת על
בסיס התנאים של התוכנית ,כולל מחויבות משתמעת כלשהי
שהיא מעבר לתנאים הפורמליים .אולם ,כאשר מידע מספיק
אינו זמין כדי להשתמש בטיפול חשבונאי של הטבה מוגדרת לגבי
תוכנית מרובת מעסיקים שהיא תוכנית להטבה מוגדרת ,ישות
תטפל בתוכנית לפי סעיף  28.13כאילו היא הייתה תוכנית
להפקדה מוגדרת ותבצע את הגילויים שנדרשים בסעיף .28.40

הטבות מבוטחות
 28.12ישות יכולה לשלם פרמיות ביטוח כדי לממן תוכנית הטבה לאחר
סיום העסקה .הישות תטפל בתוכנית כזו כתוכנית להפקדה
מוגדרת אלא אם לישות יש מחויבות משפטית או משתמעת
לאחד מהשניים:
)א(

לשלם את ההטבות עובד במישרין כאשר הן עומדות
לתשלום; או

)ב(

לשלם סכומים נוספים אם המבטח לא משלם את כל
ההטבות העתידיות לעובדים המתייחסות לשירות העובד
בתקופה שוטפת ובתקופות קודמות.

מחויבות משתמעת יכולה לנבוע בעקיפין דרך התוכנית ,דרך
המנגנון לקביעת פרמיות עתידיות או דרך יחסים של צד קשור
עם המבטח .אם בידי הישות נותרה מחויבות משפטית או
מחויבות משתמעת כזו ,הישות תטפל בתוכנית כתוכנית להטבה
מוגדרת.

הטבות לאחר סיום העסקה :תוכניות להפקדה
מוגדרת
הכרה ומדידה
 28.13ישות תכיר בסכומים שיש להפקיד בגין התקופה:
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)א(

כהתחייבות ,לאחר הפחתת סכום כלשהו שכבר שולם .אם
תשלומי ההפקדה שכבר שולמו עולים על הסכום שיש
להפקיד בגין השירות לפני מועד הדיווח ,ישות תכיר
באותו עודף כנכס.

)ב(

כהוצאה ,אלא אם פרק אחר בתקן זה דורש שהעלות תוכר
כחלק מהעלות של נכס כגון מלאי או רכוש קבוע.
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הטבות לאחר סיום העסקה :תוכניות להטבה מוגדרת
הכרה
 28.14בעת יישום עקרון ההכרה הכללי שבסעיף  28.3לגבי תוכניות
להטבה מוגדרת ,הישות תכיר:
)א(

בהתחייבות עבור מחויבויותיה בהתאם לתוכנית להטבה
מוגדרת בניכוי נכסי תוכנית  -התחייבות בגין הטבה
מוגדרת )ראה סעיפים .(28.23-28.15

)ב(

בשינוי נטו בהתחייבות זו במהלך התקופה כעלות של
תוכניותיה להטבה מוגדרת במהלך התקופה )ראה סעיפים
.(28.27-28.24

מדידה של ההתחייבות בגין הטבה מוגדרת
 28.15ישות תמדוד את ההתחייבות בגין הטבה מוגדרת עבור
מחויבויותיה בהתאם לתוכניות להטבה מוגדרת בסכום נטו של
הסכומים הבאים:
)א(

הערך הנוכחי של מחויבויותיה בהתאם לתוכניות להטבה
מוגדרת )מחויבותה בגין הטבה מוגדרת( במועד הדיווח
)סעיפים  28.22-28.16מספקים הנחיות למדידת מחויבות
זו( ,בניכוי

)ב (

השווי ההוגן במועד הדיווח של נכסי התוכנית )אם ישנם
כאלה( שמהם המחויבות צריכה להיות מסולקת במישרין.
סעיפים  11.32-11.27קובעים דרישות לקביעת שוויים
ההוגן של נכסי התוכניות שהם נכסים פיננסיים.

הכללה של הטבות שהבשילו והטבות שלא
הבשילו
 28.16הערך הנוכחי של מחויבויות הישות בהתאם לתוכנית להטבה
מוגדרת במועד הדיווח ישקף את הסכום הנאמד של ההטבה
שהעובדים הרוויחו בתמורה לשירותים בתקופה הנוכחית
ובתקופות קודמות ,כולל הטבות שעדיין לא הבשילו )ראה סעיף
 (28.26וכולל ההשפעות של נוסחאות הטבה שמעניקות לעובדים
הטבות גדולות יותר עבור שירות בשנים מאוחרות יותר .הוראה
זו דורשת מהישות לקבוע כמה מההטבות ניתן לייחס לתקופה
הנוכחית ולתקופות קודמות על בסיס נוסחת ההטבה של
התוכנית ולבצע אומדנים )הנחות אקטואריות( לגבי משתנים
209

פרק  28הטבות עובד
דמוגרפיים )כגון תחלופת עובדים ותמותה( ומשתנים פיננסיים
)כגון גידול עתידי במשכורות ועלויות רפואיות( אשר משפיעים
על עלות ההטבה .ההנחות האקטואריות לא יהיו מוטות )לא
בלתי זהירות ולא שמרניות מדי( ,יהיו תואמות הדדית ,וייבחרו
על מנת להביא לאומדן הטוב ביותר של תזרימי המזומנים
העתידיים שינבעו בהתאם לתוכנית.

היוון
 28.17ישות תמדוד את מחויבותה בגין הטבה מוגדרת על בסיס ערך
נוכחי מהוון .הישות תקבע את השיעור שישמש בהיוון
התשלומים העתידיים בהתייחס לתשואות שוק במועד הדיווח
על אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה .במדינות בהן אין שוק
בו מתקיימת סחירות גבוהה באגרות חוב כאלה ,הישות תשתמש
בתשואות השוק )במועד הדיווח( על אגרות חוב ממשלתיות.
המטבע והתקופה של אגרות חוב קונצרניות או ממשלתיות יהיו
עקביים עם המטבע והתקופה החזויה של התשלומים העתידיים.

שיטת הערכה אקטוארית
 28.18אם ישות מסוגלת ,ללא עלות או מאמץ מופרזים ,להשתמש
בשיטת יחידת זכאות חזויה כדי למדוד את מחויבותה בגין
הטבה מוגדרת ואת ההוצאה המתייחסת ,עליה לעשות זאת .אם
ההטבות המוגדרות מבוססות על משכורות עתידיות ,שיטת
יחידת זכאות חזויה דורשת מישות למדוד את מחויבויותיה בגין
הטבה מוגדרת על בסיס שמשקף אומדן של העלאות משכורות
עתידיות .בנוסף ,שיטת יחידת זכאות חזויה דורשת מהישות
לבצע הנחות אקטואריות שונות במדידת המחויבות בגין הטבה
מוגדרת ,כולל שיעורי היוון ,שיעורי התשואה החזויים על נכסי
התוכנית ,שיעורים חזויים של העלאות במשכורות ,תחלופת
עובדים ,תמותה ,וכן )עבור תוכניות להטבות רפואיות מוגדרות(
שיעורי מגמה בעלויות רפואיות.
 28.19אם ישות אינה מסוגלת ,ללא עלות או מאמץ מופרזים ,להשתמש
בשיטת יחידת זכאות חזויה כדי למדוד את מחויבותה ואת
העלות בהתאם לתוכניות להטבה מוגדרת ,הישות רשאית לבצע
את הפישוטים הבאים במדידת מחויבותה בגין הטבה מוגדרת
לגבי עובדים קיימים:
)א(
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להתעלם מאומדן העלאות עתידיות במשכורת )כלומר
להניח שהמשכורות הנוכחיות יימשכו עד שהעובדים
הנוכחיים צפויים להתחיל לקבל הטבות לאחר סיום
העסקה(;
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)ב(

להתעלם משירות עתידי של עובדים נוכחיים )כלומר
להניח סגירה של התוכנית לעובדים נוכחיים ולעובדים
חדשים כלשהם(; וכן

)ג(

להתעלם מאפשרות של תמותה במהלך השירות של
עובדים נוכחיים בין מועד הדיווח לבין המועד שבו
העובדים חזויים להתחיל לקבל הטבות לאחר סיום
העסקה )כלומר להניח שכל העובדים הנוכחיים יקבלו את
ההטבות לאחר סיום העסקה( .אולם ,עדיין יש להביא
בחשבון תמותה לאחר השירות )כלומר תוחלת חיים(.

ישות שמנצלת את פישוטי המדידה לעיל צריכה לכלול הן הטבות
שהבשילו והן הטבות שלא הבשילו במדידת מחויבותה בגין
הטבה מוגדרת.
 28.20תקן זה אינו דורש מישות להעסיק אקטואר בלתי תלוי כדי לבצע
הערכה אקטוארית מקיפה על מנת לחשב את מחויבותה בגין
הטבה מוגדרת .כמו כן ,התקן אינו דורש שהערכה אקטוארית
מקיפה תבוצע אחת לשנה .בתקופות שבין הערכות אקטואריות
מקיפות ,אם לא חל שינוי משמעותי בהנחות האקטואריות
העיקריות ,המחויבות בגין הטבה מוגדרת יכולה להימדד על ידי
תיאום המדידה בתקופה קודמת בגין שינויים בדמוגרפיית
העובדים כגון מספר העובדים ורמות המשכורת.

התחלת תוכנית ,שינויים ,צמצומים וסילוקים
 28.21אם תוכנית להטבה מוגדרת התחילה או שונתה בתקופה
הנוכחית ,הישות תגדיל או תקטין את התחייבותה בגין הטבה
מוגדרת על מנת לשקף את השינוי ,ותכיר בגידול )קיטון(
כהוצאה )הכנסה( במדידת רווח או הפסד בתקופה הנוכחית .וכן
להיפך ,אם תוכנית צומצמה )כלומר ההטבות הצטמצמו או
הקבוצה של העובדים הזכאים להטבות צומצמה( או סולקה
)מחויבות המעביד בוטלה במלואה( בתקופה הנוכחית,
המחויבויות בגין הטבה מוגדרת תוקטן או תבוטל ,והישות תכיר
ברווח או בהפסד הנובע מכך ברווח או הפסד בתקופה הנוכחית.

נכס תוכנית להטבה מוגדרת
 28.22אם הערך הנוכחי של המחויבות בגין הטבה מוגדרת במועד
הדיווח נמוך מהשווי ההוגן של נכסי התוכנית באותו מועד ,קיים
בתוכנית עודף .ישות תכיר בעודף של התוכנית כנכס תוכנית
להטבה מוגדרת רק במידה שביכולתה להשיב את העודף
באמצעות הקטנת הפקדות בעתיד או באמצעות החזרים
מהתוכנית.
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העלות של תוכנית להטבה מוגדרת
 28.23ישות תכיר בשינוי נטו בהתחייבותה בגין הטבה מוגדרת במהלך
התקופה ,למעט שינוי שניתן לייחסו להטבות ששולמו לעובדים
במהלך התקופה או להפקדות המעביד ,כעלות של תוכניותיה
להטבה מוגדרת במהלך התקופה .העלות תוכר במלואה כהוצאה
ברווח או הפסד או בחלקה ברווח או הפסד ובחלקה כפריט של
רווח כולל אחר )ראה סעיף  (28.24אלא אם פרק אחר בתקן זה
דורש שהעלות תוכר כחלק מהעלות של נכס כגון מלאי או רכוש
קבוע.

הכרה  -בחירת מדיניות חשבונאית
 28.24ישות נדרשת להכיר בכל הרווחים וההפסדים האקטוארים
בתקופה שבה הם התרחשו .הישות:
)א(

תכיר בכל הרווחים וההפסדים האקטוארים ברווח או
הפסד ,או

)ב(

תכיר בכל הרווחים וההפסדים האקטוארים ברווח כולל
אחר

כבחירת מדיניות חשבונאית .הישות תיישם את המדיניות
החשבונאית שנבחרה בעקביות לכל תוכניותיה להטבה מוגדרת
ולכל הרווחים וההפסדים האקטוארים שלה .רווחים והפסדים
אקטוארים שהוכרו ברווח כולל אחר יוצגו בדוח על הרווח
הכולל.
 28.25השינוי נטו בהתחייבויות להטבה מוגדרת אשר מוכר כעלות של
תוכנית להטבה מוגדרת כולל:
)א(

השינוי בהתחייבות להטבה מוגדרת שנובע משירות
עובדים שסופק במהלך תקופת הדיווח.

)ב(

ריבית על מחויבות להטבה מוגדרת במהלך תקופת
הדיווח.

)ג(

התשואות על נכסי תוכנית כלשהם והשינוי נטו בשווי
ההוגן של זכויות שיפוי שהוכרו )ראה סעיף  (28.28במהלך
תקופת הדיווח.
רווחים והפסדים אקטוארים שנבעו בתקופת הדיווח.

)ד(
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)ה(

גידול או קיטון בהתחייבות להטבה מוגדרת כתוצאה
מתחילת תוכנית חדשה או שינוי תוכנית קיימת במהלך
תקופת הדיווח )ראה סעיף .(28.21

)ו(

קיטון בהתחייבות להטבה מוגדרת כתוצאה מצמצום או
סילוק תוכנית קיימת בתקופת הדיווח )ראה סעיף .(28.21

 28.26שירות עובד יוצר מחויבות בהתאם לתוכנית להטבה מוגדרת גם
אם ההטבות מותנות בהעסקה עתידית )במילים אחרות,
ההטבות טרם הבשילו( .שירות עובד לפני מועד ההבשלה יוצר
מחויבות משתמעת כיוון שבכל אחד ממועדי הדיווח הבאים,
ההיקף של שירות עתידי שעובד יהיה חייב לספק ,לפני שיהיה
זכאי להטבה ,קטן .בעת מדידת מחויבותה בגין הטבה מוגדרת,
ישות שוקלת את ההסתברות לכך שחלק מהעובדים עשויים לא
לעמוד בדרישות הבשלה כלשהן .באופן דומה ,למרות שהטבות
לאחר סיום העסקה מסוימות )כגון הטבות רפואיות לאחר סיום
העסקה( עומדות לתשלום רק אם מתרחש אירוע מוגדר כאשר
עובד אינו מועסק יותר )כגון מחלה( ,מחויבות נוצרת כאשר
העובד מספק שירות שיקנה זכאות להטבה אם האירוע המוגדר
מתרחש .ההסתברות לכך שהאירוע המוגדר יתרחש משפיעה על
מדידת המחויבות ,אך אינה קובעת אם המחויבות קיימת.
 28.27אם הטבות מוגדרות מוקטנות עקב סכומים שישולמו לעובדים
בהתאם לתוכניות הממומנות על ידי הממשלה ,ישות תמדוד את
מחויבויותיה בגין הטבה מוגדרת לפי בסיס שמשקף את ההטבות
העומדות לתשלום בהתאם לתוכניות ממשלתיות ,אך רק אם:
)א(

אותן תוכניות חוקקו לפני מועד הדיווח ,או

)ב(

ניסיון העבר ,או ראיות מהימנות אחרות ,מצביעות על כך
שהטבות ממשלתיות אלה ישתנו באופן כלשהו הניתן
לחזותו ,לדוגמה ,במקביל לשינויים עתידיים ברמות
מחירים כלליות או ברמות שכר כלליות.

שיפויים
 28.28אם לישות ישנה וודאות למעשה שצד אחר ישפה את הישות בגין
חלק או כל היציאה הנדרשת כדי לסלק מחויבות בגין הטבה
מוגדרת ,ישות תכיר בזכותה לשיפוי כנכס נפרד .הישות תמדוד
את הנכס בשווי הוגן .בדוח על הרווח הכולל )או בדוח רווח
והפסד ,אם מוצג( ,ניתן להציג את ההוצאה הקשורה לתוכנית
להטבה מוגדרת בניכוי הסכום שהוכר בגין שיפוי.
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הטבות עובד אחרות לטווח ארוך
 28.29הטבות עובד אחרות לטווח ארוך כוללות ,לדוגמה:
)א(

זכאות בגין היעדרויות מתוגמלות לטווח ארוך כגון
חופשות ותק או שבתון.

)ב(

הטבות בגין תקופת שירות ארוכה.

)ג(

הטבות לטווח ארוך בגין אובדן כושר עבודה.

)ד(

תוכניות לשיתוף ברווחים ותשלומי מענקים שעומדים
לתשלום  12חודש או יותר מתום התקופה בה העובדים
סיפקו את השירות המתייחס.

)ה(

פיצוי נדחה המשולם  12חודש או יותר מתום התקופה בה
הוא הורווח.

 28.30ישות תכיר בהתחייבות עבור הטבות עובד אחרות לטווח ארוך
שתימדד בסך נטו של הסכומים הבאים:
)א(

הערך הנוכחי של המחויבויות להטבה במועד הדיווח,
בניכוי

)ב(

השווי ההוגן במועד הדיווח של נכסי תוכנית )אם קיימים(
שמהם יסולקו ההתחייבויות במישרין.

ישות תכיר בשינוי בהתחייבות בהתאם לסעיף .28.23

הטבות בגין פיטורין
 28.31ישות יכולה להיות מחויבת ,על פי הוראות חוק ,הסכמים חוזיים
או אחרים עם עובדים או נציגיהם או על ידי מחויבות משתמעת,
המבוססת על דפוס פעילות עסקי ,נוהג ,או רצון לפעול בהגינות,
לבצע תשלומים )או לספק הטבות אחרות( לעובדים כאשר היא
מפטרת אותם .תשלומים כאלה הם הטבות בגין פיטורין.

הכרה
 28.32מאחר שהטבות בגין פיטורין אינן מספקות לישות הטבות
כלכליות עתידיות ,ישות תכיר בהם כהוצאה ברווח או הפסד
באופן מיידי.
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 28.33כאשר ישות מכירה בהטבות בגין פיטורין ,יתכן שהישות תידרש
גם לטפל בצמצום הטבות פרישה או הטבות עובד אחרות.
 28.34ישות תכיר בהטבות בגין פיטורין כהתחייבות וכהוצאה רק
כאשר הישות התחייבה באופן מובהק לאחד מהשניים:
)א(

לפטר עובד או קבוצת עובדים לפני מועד הפרישה הרגיל,
או

)ב(

לספק הטבות בגין פיטורין כתוצאה מהצעה שנעשתה
במטרה לעודד פרישה מרצון.

 28.35ישות מחויבת באופן מובהק לפיטורין רק כאשר לישות יש
תוכנית פורמלית מפורטת לפיטורין ואין אפשרות מציאותית
לביטול מהתוכנית.

מדידה
 28.36ישות תמדוד הטבות בגין פיטורין לפי האומדן הטוב ביותר של
היציאה שהיתה נדרשת על מנת לסלק את המחויבות במועד
הדיווח .במקרה שנעשתה הצעה על מנת לעודד פרישה מרצון,
המדידה של הטבות בגין פיטורין תתבסס על מספר העובדים
החזויים לקבל את ההצעה.
 28.37כאשר הטבות בגין פיטורין עומדות לתשלום לאחר יותר מ12 -
חודש לאחר סוף תקופת הדיווח ,הן ימדדו בערכן הנוכחי.

תוכניות קבוצתיות
 28.38אם חברה אם מעניקה הטבות לעובדים של חברה בת אחת או
יותר בתוך הקבוצה ,והחברה האם מציגה דוחות כספיים
מאוחדים לפי תקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות או תקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים ,חברות בנות
כאלה יכולות להכיר ולמדוד הוצאות בגין הטבות עובד על בסיס
הקצאה הגיונית של ההוצאות שהוכרו בקבוצה.

גילויים
גילויים לגבי הטבות עובד לטווח קצר
 28.39פרק זה אינו דורש גילויים ספציפיים לגבי הטבות עובד לטווח
קצר.
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גילויים לגבי תוכניות להפקדה מוגדרת
 28.40ישות תיתן גילוי לסכום שהוכר ברווח או הפסד כהוצאה עבור
תוכניות להפקדה מוגדרת .אם הישות מטפלת בתוכנית להטבה
מוגדרת מרובת מעסיקים כתוכנית להפקדה מוגדרת מאחר
שמידע מספיק אינו זמין כדי להשתמש בטיפול חשבונאי של
הטבה מוגדרת )ראה סעיף  ,(28.11עליה לתת גילוי לעובדה שזו
תוכנית להטבה מוגדרת ולסיבה מדוע התוכנית מטופלת
כתוכנית להפקדה מוגדרת ,יחד עם מידע זמין כלשהו על עודף או
גירעון בתוכנית וההשלכות ,אם קיימות ,על הישות.

גילויים לגבי תוכניות להטבה מוגדרת
 28.41ישות תיתן גילוי למידע הבא לגבי תוכניות להטבה מוגדרת
)למעט תוכניות להטבה מוגדרת מרובות מעסיקים שמטופלות
כתוכניות להפקדה מוגדרת בהתאם לסעיף  ,28.11שעליהן חלות
דרישות הגילוי בסעיף  .(28.40אם לישות יש יותר מתוכנית
להטבה מוגדרת אחת ,ניתן לתת את הגילויים בסכום כולל,
בנפרד לגבי כל תוכנית ,או בקיבוץ כזה שנחשב לשימושי ביותר:
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)א(

תיאור כללי של סוג התוכנית ,כולל מדיניות המימון.

)ב(

המדיניות החשבונאית של הישות להכרה ברווחים
ובהפסדים אקטואריים )ברווח או הפסד או כפריט של
רווח כולל אחר( ולסכום של רווחים והפסדים אקטוארים
שהוכר במהלך התקופה.

)ג(

הסבר מילולי אם הישות משתמשת בפישוטים שבסעיף
 28.19במדידת מחויבותה בגין הטבה מוגדרת.

)ד(

המועד של ההערכה האקטוארית המקיפה העדכנית ביותר
וכן ,אם מועד זה אינו מועד הדיווח ,תיאור של התיאומים
שבוצעו כדי למדוד את המחויבות בגין הטבה מוגדרת
במועד הדיווח.

)ה(

התאמה בין יתרות הפתיחה והסגירה של מחויבויות בגין
הטבה מוגדרת תוך הצגה בנפרד של הטבות ששולמו
ושינויים אחרים.

)ו(

התאמה בין יתרות הפתיחה והסגירה של השווי ההוגן של
נכסי תוכנית ושל יתרות הפתיחה והסגירה של זכויות
שיפוי כלשהן שהוכרו כנכס ,תוך הצגה בנפרד ,אם
רלוונטי:
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)(i

הפקדות;

)(ii

הטבות ששולמו; וכן

) (iiiשינויים אחרים בנכסי תוכנית.
)ז(

סך העלות המתייחסת לתוכנית להטבה מוגדרת לתקופה,
תוך גילוי בנפרד של הסכומים
)(i

שהוכרו ברווח או הפסד כהוצאה ,וכן

)(ii

נכללו בעלות של הנכס.

)ח(

לגבי כל קבוצה עיקרית של נכסי תוכנית ,שיכלול ,אך אינו
מוגבל לכך ,מכשירים הוניים ,מכשירי חוב ,מקרקעין ,וכל
הנכסים האחרים ,האחוז או הסכום שכל קבוצה עיקרית
מהווה מהשווי ההוגן של סך נכסי התוכנית במועד
הדיווח.

)ט(

הסכומים שנכללו בשווי ההוגן של נכסי תוכנית בגין:

)י(

)(i

כל קבוצה של המכשירים הפיננסיים של הישות
עצמה ,וכן

)(ii

כל מקרקעין המאוכלס על ידי הישות ,או נכסים
אחרים שבשימוש הישות.

התשואה בפועל על נכסי התוכנית.

)יא( ההנחות האקטואריות העיקריות שנעשה בהן שימוש,
כולל ,כאשר רלוונטי:
)(i

שיעורי ההיוון;

)(ii

שיעורי התשואה החזויים על נכסי תוכנית כלשהם
לגבי התקופות המוצגות בדוחות הכספיים;

) (iiiשיעורי העלאות משכורות חזויים;
) (ivשיעורי מגמות בעלויות רפואיות; וכן
)(v

הנחות אקטואריות מהותיות אחרות כלשהן שנעשה
בהן שימוש.
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אין צורך להציג את ההתאמות ב)-ה( ו)-ו( לעיל בגין תקופות
קודמות.
חברה בת שמכירה ומודדת הוצאות בגין הטבות עובד על בסיס
הקצאה הגיונית של ההוצאות שהוכרו בקבוצה )ראה סעיף
 (28.38תתאר בדוחותיה הכספיים הנפרדים את מדיניותה
לביצוע ההקצאה ותיתן את הגילויים ב)-א()-יא( לעיל על
התוכנית בכללותה.

גילויים לגבי הטבות אחרות לטווח ארוך
 28.42עבור כל קבוצה של הטבות אחרות לטווח ארוך שהישות מעניקה
לעובדיה ,הישות תיתן גילוי למהות ההטבה ,לסכום מחויבותה
ולהיקף המימון במועד הדיווח.

גילויים לגבי הטבות בגין פיטורין
 28.43עבור כל קבוצה של הטבות בגין פיטורין שהישות מעניקה
לעובדיה ,הישות תיתן גילוי למהות ההטבה ,למדיניות
החשבונאית שלה ,ולסכום מחויבותה ולהיקף הסכומים
המופקדים במועד הדיווח.
 28.44כאשר קיימת אי וודאות לגבי מספר העובדים שיקבלו את
ההצעה של הטבות בגין פיטורין ,קיימת התחייבות תלויה .פרק
 21הפרשות ותלויות דורש מישות לתת גילוי למידע לגבי
התחייבויותיה התלויות ,אלא אם האפשרות לתזרים שלילי בעת
סילוק היא קלושה.
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פרק 29

מסים על ההכנסה
תחולה של פרק זה
29.1

למטרת תקן זה ,מסים על ההכנסה כוללים את כל המסים
המקומיים והמסים הזרים המבוססים על הכנסה חייבת
) .(taxable profitמסים על ההכנסה כוללים גם מסים ,כגון מסים
שמנוכים במקור ,שעומדים לתשלום על ידי חברה בת ,חברה
כלולה או עסקה משותפת בעת חלוקות ) (distributionsלישות
המדווחת.

29.2

פרק זה חל על הטיפול החשבונאי במסים על ההכנסה .הוא דורש
מישות להכיר בהשלכות המסים השוטפים והעתידיים של
עסקאות ואירועים אחרים שהוכרו בדוחות הכספיים .סכומי
המסים האלה שהוכרו כוללים מסים שוטפים ומסים נדחים.
מסים שוטפים ) ,(Current taxהם מסים לשלם )החזר מס( בגין
ההכנסה החייבת )ההפסד לצורך מס( לתקופה השוטפת או
לתקופות קודמות .מסים נדחים ) (deferred taxהם מסים לשלם
או מסים בני השבה בתקופות עתידיות ,הנובעים בדרך כלל מכך
שהישות תשיב או תסלק את נכסיה או התחייבויותיה בערך
בספרים הנוכחי שלהם ,ומהשפעת המס על ההעברה קדימה של
הפסדים נוכחיים לצורכי מס שטרם נוצלו ושל זיכויי מס שטרם
נוצלו.

שלבים בטיפול החשבונאי במסים על ההכנסה
29.3

ישות תטפל במסים על ההכנסה בהתאם לשלבים )א()-ט( להלן:
)א(

תכיר במסים שוטפים ,שימדדו בסכום הכולל את
ההשפעה של התוצאות האפשריות של סקירה על ידי
רשויות המס )סעיפים .(29.8-29.4

)ב(

תזהה אלו נכסים והתחייבויות צפויים להשפיע על
ההכנסה החייבת אם הם יושבו או יסולקו בערכם
העכשווי בספרים )סעיפים  29.9ו.(29.10 -

)ג(

תקבע את בסיס המס של הפריטים הבאים בסוף תקופת
הדיווח:
)( i

הנכסים וההתחייבויות ב) -ב( .בסיס המס של
נכסים והתחייבויות נקבע על פי התוצאות של
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מכירה של נכסים או סילוק של התחייבויות תמורת
ערכם העכשווי בספרים )סעיפים  29.11ו.(29.12 -
)(ii

פריטים אחרים שיש להם בסיס מס למרות שהם
לא מוכרים כנכסים או כהתחייבויות ,כלומר
פריטים שהוכרו כהכנסה או כהוצאה שיהפכו
חייבים במס או ניתנים לניכוי בתקופות עתידיות
)סעיף .(29.13

)ד(

תחשב הפרשים זמניים כלשהם ,הפסדי מס שלא נוצלו
וזיכויי מס שלא נוצלו )סעיף .(29.14

)ה(

תכיר בנכסי מסים נדחים ובהתחייבויות מסים נדחים
שנובעים מהפרשים זמניים ,הפסדי מס שלא נוצלו וזיכויי
מס שלא נוצלו )סעיפים .(29.17-29.15

)ו(

תמדוד נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים
בסכום שכולל את ההשפעה של התוצאות האפשריות של
סקירה של רשויות המס תוך שימוש בשיעורי מס שנחקקו
או שחקיקתם הושלמה למעשה בסוף תקופת הדיווח,
ואשר חזויים לחול כאשר נכס המסים הנדחים ימומש או
כאשר התחייבות המסים הנדחים תסולק )סעיפים
.(29.25-29.18

)ז(

תכיר בהפרשה לירידת ערך כנגד נכסי מסים נדחים ,כך
שהסכום נטו יהיה שווה לסכום הגבוה ביותר שיותר סביר
מאשר לא שימומש ,בהתבסס על ההכנסה החייבת
הנוכחית והעתידית )סעיפים  29.21ו.(29.22 -

)ח(

תקצה מסים שוטפים ומסים נדחים לרכיבים המתייחסים
של רווח או הפסד ,רווח כולל אחר והון )סעיף .(29.27

)ט(

תציג ותיתן גילוי למידע הנדרש )סעיפים .(29.32-29.28

הכרה ומדידה של מסים שוטפים
29.4
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ישות תכיר בהתחייבות מסים שוטפים בגין מסים לשלם על
ההכנסה החייבת עבור התקופה השוטפת ותקופות קודמות .אם
הסכום ששולם בגין התקופה השוטפת ובגין תקופות קודמות
עולה על הסכום העומד לתשלום בגין תקופות אלה ,הישות תכיר
בעודף כנכס מס שוטף.
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29.5

ישות תכיר בנכס מסים שוטפים בגין הטבה של הפסד מס אשר
ניתן להעברה אחורה ,על מנת להשיב מסים שוטפים ששולמו
בתקופה קודמת.

29.6

ישות תמדוד התחייבות )נכס( מסים שוטפים בסכומים שהיא
צופה לשלם )להשיב( תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס אשר
נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לסוף תקופת
הדיווח .שיעורי מס ייחשבו כשיעורי מס שחקיקתם הושלמה
למעשה כאשר אירועים עתידיים הנדרשים לתהליך החקיקה לא
השפיעו בעבר על התוצאה ולא סביר שישפיעו על התוצאה.
סעיפים  29.25-29.23מספקים הנחיות מדידה נוספות.

29.7

ישות תכיר בשינויים בהתחייבות מסים שוטפים או בנכס מסים
שוטפים כהוצאת מס ברווח או הפסד ,למעט שינוי שניתן לייחוס
לפריט של הכנסה או הוצאה שהוכר בהתאם לתקן זה ברווח
כולל אחר ,אשר יוכר אף הוא ברווח כולל אחר.

29.8

ישות תכלול בסכומים שהוכרו בהתאם לסעיפים  ,29.5-29.4את
ההשפעה של תוצאות אפשריות של סקירה של רשויות המס,
אשר תימדד בהתאם לסעיף .29.24

הכרה של מסים נדחים
עקרון כללי להכרה
29.9

ישות תכיר בנכס מסים נדחים או בהתחייבות מסים נדחים עבור
מסים שניתנים להשבה או מסים שיש לשלם בתקופות עתידיות,
כתוצאה מעסקאות או אירועים בעבר .מסים כאלה נובעים
מהפרש בין הסכומים שהוכרו עבור הנכסים וההתחייבויות של
הישות בדוח על המצב הכספי שלה לבין ההכרה בנכסים
ובהתחייבויות אלה על ידי רשויות המס ,וכן העברה קדימה של
הפסדים לצורכי מס שטרם נוצלו ושל זיכויי מס שטרם נוצלו.

נכסים והתחייבויות שהשבתם או סילוקם לא
ישפיע על ההכנסה החייבת
 29.10אם ישות מצפה להשיב את הערך בספרים של נכס או לסלק את
הערך בספרים של התחייבות ללא השפעה על ההכנסה החייבת,
לא נוצרים מסים נדחים בגין הנכס או ההתחייבות .לפיכך,
סעיפים  29.17-29.11חלים רק על נכסים או התחייבויות שבגינם
הישות צופה שההשבה או הסילוק של הערך בספרים ישפיע על
ההכנסה החייבת ,ועל פריטים אחרים בעלי בסיס מס.
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בסיס המס
 29.11ישות תקבע את בסיס המס של נכס ,התחייבות או פריט אחר
בהתאם לחוקים שנחקקו או שחקיקתם הושלמה למעשה .אם
ישות מגישה דוח מס על בסיס מאוחד ,בסיס המס נקבע על פי
חוקי המס החלים על דוח המס על בסיס מאוחד .אם הישות
מגישה דוחות מס נפרדים לפעילויות שונות ,בסיס המס נקבע על
פי חוקי המס החלים על כל דוח מס.
 29.12בסיס המס קובע את הסכומים שיכללו בהכנסה החייבת בעת
ההשבה או הסילוק של הערך בספרים של נכס או התחייבות.
בייחוד:
)א(

בסיס המס של נכס שווה לסכום אשר היה ניתן לניכוי
בקביעת ההכנסה החייבת ,אם הערך בספרים של הנכס
היה מושב באמצעות מכירה בסוף תקופת הדיווח .אם
ההשבה של הנכס באמצעות מכירה אינה מגדילה את
ההכנסה החייבת ,בסיס המס ייחשב כשווה לערכו
בספרים.

)ב(

בסיס המס של התחייבות שווה לערכה בספרים בניכוי
סכומים כלשהם הניתנים לניכוי בקביעת ההכנסה החייבת
)או בתוספת סכומים כלשהם שנכללו בהכנסה החייבת(
שהיו נובעים אם ההתחייבות היתה מסולקת תמורת
ערכה בספרים בסוף תקופת הדיווח .במקרה של הכנסות
נדחות ,בסיס המס של ההתחייבות שנוצרה הוא ערכה
בספרים ,בניכוי סכום כלשהו של הכנסות אלה ,אשר לא
יהיה חייב במס בתקופות עתידיות.

 29.13לפריטים מסוימים יש בסיס מס ,אך הם אינם מוכרים כנכסים
וכהתחייבויות .לדוגמה ,עלויות מחקר מוכרות כהוצאה בתקופה
בה הן התהוו ,אך יתכן כי לא יותרו בניכוי לצורך קביעת
ההכנסה החייבת עד לתקופה מאוחרת יותר .לכן ,הערך בספרים
של עלויות מחקר הם אפס ובסיס המס הוא הסכום שינוכה
בתקופות עתידיות .גם מכשיר הוני שהונפק על ידי הישות עשוי
לגרום לניכויים בתקופה עתידית .אין נכס או התחייבות בדוח על
המצב הכספי ,אך בסיס המס הוא הסכום של הניכויים
העתידיים.
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הפרשים זמניים
 29.14הפרשים זמניים נוצרים:
)א(

כאשר ישנו הפרש בין הערכים בספרים לבין בסיסי המס
בהכרה לראשונה של נכסים או התחייבויות ,או בעת
שבסיס המס נוצר עבור אותם פריטים שיש להם בסיס מס
אך הם אינם מוכרים כנכסים או כהתחייבויות.

)ב(

כאשר נוצר הפרש בין הערך בספרים לבין בסיס המס
לאחר ההכרה לראשונה מאחר שהכנסה או הוצאה
מוכרים ברווח כולל או בהון בתקופת דיווח אחת אך
מוכרים בהכנסה חייבת בתקופה אחרת.

)ג(

כאשר בסיס המס של נכס או התחייבות משתנה והשינוי
לא יוכר בערך בספרים של הנכס או ההתחייבות בתקופה
כלשהי.

התחייבויות מסים נדחים ונכסי מסים נדחים
 29.15פרט לפי שנדרש בסעיף  ,29.16ישות תכיר:
)א(

התחייבות מסים נדחים עבור כל ההפרשים הזמניים
שחזויים להגדיל את ההכנסה החייבת בעתיד.

)ב(

נכס מסים נדחים עבור כל ההפרשים הזמניים שחזויים
להקטין את ההכנסה החייבת בעתיד.

)ג(

נכס מסים נדחים עבור ההעברה קדימה של הפסדים
לצורכי מס שטרם נוצלו וזיכויי מס שטרם נוצלו.

 29.16להלן חריגים לדרישות של סעיף :29.15
)א(

ישות לא תכיר נכס מסים נדחים או התחייבות מסים
נדחים עבור הפרשים זמניים המתייחסים לרווחים שאינם
פטורים של חברות בנות זרות ,סניפים זרים ,חברות
כלולות זרות ועסקאות משותפות זרות במידה שההשקעה
היא במהותה קבועה מבחינת משך ההחזקה ) essentially
 ,(permanent in durationאלא אם ברור שההפרש הזמני
יתהפך בעתיד הנראה לעין.

)ב(

ישות לא תכיר בהתחייבות מסים נדחים עבור הפרש זמני
המתייחס להכרה לראשונה במוניטין.
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 29.17ישות תכיר בשינויים בהתחייבות מסים נדחים או בנכס מסים
נדחים כהוצאת מסים ברווח או הפסד ,למעט שינוי שניתן
לייחוס לפריט של הכנסה או הוצאה שהוכר לפי תקן זה ברווח
כולל אחר ,אשר יוכר אף הוא ברווח כולל אחר.

מדידת מסים נדחים
שיעורי המס
 29.18ישות תמדוד התחייבות מסים נדחים )נכס מסים נדחים( תוך
שימוש בשיעורי וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם
הושלמה למעשה עד למועד הדיווח .שיעורי מס ייחשבו כשיעורי
מס שחקיקתם הושלמה למעשה כאשר אירועים עתידיים
הנדרשים לתהליך החקיקה לא השפיעו בעבר על התוצאה ולא
סביר שישפיעו על התוצאה.
 29.19כאשר שיעורי מס שונים חלים על רמות שונות של הכנסה חייבת,
ישות תמדוד את הוצאות )הכנסות( מסים נדחים ואת
התחייבויות )נכסי( המסים הנדחים המתייחסים תוך שימוש
בשיעורים ממוצעים שנחקקו או שחקיקתם הושלמה למעשה
אשר היא מצפה שיחולו על ההכנסה החייבת )הפסד לצורך מס(
לתקופות שבהן היא מצפה שנכס המסים הנדחים ימומש או
שהתחייבות המסים הנדחים תסולק.
 29.20המדידה של התחייבויות מסים נדחים ונכסי מסים נדחים תשקף
את השלכות המס שינבעו מהאופן שבו הישות מצפה ,במועד
הדיווח ,שהיא תשיב או תסלק את הערך בספרים של הנכסים
והתחייבויות המתייחסים .לדוגמה ,אם ההפרש הזמני נובע
מפריט הכנסה שחזוי שיהיה חייב במס כרווח הון בתקופה
עתידית ,הוצאות המיסים הנדחים נמדדות לפי שיעור המס
לרווחי הון.

הפרשה לירידת ערך
 29.21ישות תכיר בהפרשה לירידת ערך כנגד נכסי מסים נדחים כך
שהערך בספרים נטו יהיה שווה לסכום הגבוה ביותר שיותר
סביר מאשר לא שיושב בהתבסס על הכנסה חייבת נוכחית או
עתידית.
 29.22ישות תסקור את הערך בספרים נטו של נכס מסים נדחים בכל
מועד דיווח ותתאים את ההפרשה לירידת ערך על מנת לשקף את
ההערכה העכשווית של הכנסה חייבת בעתיד .תיאום כזה יוכר
ברווח או הפסד ,למעט תיאום שניתן לייחוס לפריט הכנסה או
הוצאה שהוכרו בהתאם לתקן זה ברווח כולל אחר ,שיוכר אף
הוא ברווח כולל אחר.
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מדידה של מסים שוטפים ומסים נדחים
 29.23ישות לא תחשב ערך נוכחי לנכסי מסים שוטפים ונדחים
ולהתחייבויות מסים שוטפים ונדחים.
 29.24אי וודאות אם רשויות המס יקבלו את הסכומים שדווחו להם על
ידי הישות משפיעה על הסכום של מסים שוטפים ומסים נדחים.
ישות תמדוד נכסי מסים שוטפים ונדחים והתחייבויות מסים
שוטפים ונדחים תוך שימוש בסכום שהוא ממוצע משוקלל של
כל התוצאות האפשריות וההסתברויות שלהן ,בהנחה שרשויות
המס יסקרו את הסכומים שדווחו ושיש להן ידע מלא על כל
המידע הרלוונטי .שינויים בסכום שהוא ממוצע משוקלל של כל
התוצאות האפשריות וההסתברויות שלהן ,יתבססו על מידע
חדש ,ולא על פרשנות חדשה של הישות למידע שהיה זמין קודם
לכן.
 29.25בתחומי שיפוט מסוימים ,מסים על ההכנסה משולמים לפי
שיעור גבוה יותר או נמוך יותר אם הרווח הנקי כולו או חלקו ,או
אם יתרת העודפים כולה או חלקה ,מחולקים כדיבידנד לבעלי
המניות של הישות .בתחומי שיפוט אחרים ,יתכן שניתן יהיה
לקבל החזר מס בגין מסים על ההכנסה או שיידרש תשלום של
מסים על ההכנסה ,אם הרווח הנקי כולו או חלקו ,או אם יתרת
העודפים כולה או חלקה ,מחולקים כדיבידנד לבעלי המניות של
הישות .בנסיבות אלה ,ישות תמדוד מסים שוטפים ונדחים
בשיעור המס החל על רווחים לא מחולקים עד שהישות מכירה
בהתחייבות לתשלום דיבידנד .כאשר ישות מכירה בהתחייבות
לשלם דיבידנד ,עליה להכיר בהתחייבות )נכס( מסים שוטפים או
נדחים קשורה )קשור( ,ובהוצאות )הכנסות( מסים קשורות.

ניכוי מס במקור על דיבידנדים
 29.26כאשר ישות משלמת דיבידנדים לבעלי מניותיה ,היא עשויה
להידרש לשלם חלק מהדיבידנדים לרשויות המס ,עבור בעלי
המניות .סכום כזה ששולם ,או שעומד לתשלום ,לרשויות המס
נזקף להון כחלק מהדיבידנדים.

הצגה
הקצאה ברווח הכולל ובהון
 29.27ישות תכיר בהוצאת מס באותו רכיב של סך הרווח הכולל
)כלומר פעילויות נמשכות ,פעילויות מופסקות ,או רווח כולל
אחר( או של ההון שבו הוכרו העסקה או האירוע האחר שבגינם
נוצרו הוצאות המסים.
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הפרדה בין שוטף/לא שוטף
 29.28כאשר ישות מציגה נכסים שוטפים ולא שוטפים ,והתחייבויות
שוטפות ולא שוטפות ,כסיווגים נפרדים בדוח על המצב הכספי
שלה ,אין עליה לסווג נכסי )התחייבויות( מסים נדחים כלשהם
)כלשהן( כנכסים שוטפים )התחייבויות שוטפות(.

קיזוז
 29.29ישות תקזז נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים
שוטפים ,או תקזז נכסי מסים נדחים כנגד התחייבויות מסים
נדחים ,רק כאשר קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את
הסכומים ובכוונתה לסלק על בסיס נטו או לממש את הנכס
ולסלק את ההתחייבות בו-זמנית.

גילויים
 29.30ישות תיתן גילוי למידע שמאפשר למשתמשים בדוחותיה
הכספיים להעריך את המהות וההשפעה הפיננסית של תוצאות
מסים שוטפים ונדחים של עסקאות ואירועים אחרים שהוכרו.
 29.31ישות תיתן גילוי נפרד לרכיבים העיקריים של הוצאת )הכנסת(
מסים .רכיבים כאלה של הוצאת מסים )הכנסת מסים( עשויים
לכלול:
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)א(

הוצאת מסים שוטפים )הכנסת מסים שוטפים(.

)ב(

תיאומים כלשהם שהוכרו בתקופה לגבי מסים שוטפים
בגין תקופות קודמות.

)ג(

סכום הוצאת )הכנסת( מסים נדחים המתייחס ליצירה
ולהיפוך של הפרשים זמניים.

)ד(
)ה(

סכום הוצאת )הכנסת( מסים נדחים המתייחס לשינויים
בשיעורי המס או להטלת מסים חדשים.
ההשפעה על הוצאת מסים נדחים הנובעת משינוי בהשפעה
של התוצאות האפשריות של סקירה על ידי רשויות המס
)ראה סעיף .(29.24

)ו(

תיאומים להוצאת מסים נדחים שנובעת משינוי במעמד
המס של הישות או של בעלי מניותיה.

)ז(

כל שינוי בהפרשה לירידת ערך )ראה סעיפים  29.21ו
.(29.22
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)ח(

הסכום של הוצאת מסים שקשורה לשינויים במדיניות

חשבונאית וטעויות )ראה פרק  10מדיניות חשבונאית,
אומדנים חשבונאיים וטעויות(.

 29.32ישות תיתן גילוי לפריטים הבאים בנפרד:
)א(

הסכום המצרפי של מסים שוטפים ושל מסים נדחים,
המתייחס לפריטים שהוכרו כפריטים של רווח כולל אחר.

)ב (

הסבר להפרשים משמעותיים בין הסכומים שהוצגו בדוח
על הרווח הכולל לסכומים שדווחו לרשויות המס.

)ג(

הסבר לשינויים בשיעור המס שחל )בשיעורי המס שחלים(
בהשוואה לתקופת דיווח קודמת.

)ד (

לכל סוג של הפרש זמני ולכל סוג של הפסדים לצורכי מס
וזיכויי מס שטרם נוצלו:
)(i

הסכום של התחייבויות מסים נדחים ,נכסי מסים
נדחים והפרשות לירידת ערך בסוף תקופת הדיווח,
וכן

)(ii

ניתוח של השינוי בהתחייבויות מסים נדחים ,נכסי
מסים נדחים והפרשות לירידת ערך במהלך
התקופה.

)ה(

מועד פקיעה ,אם קיים ,של הפרשים זמניים ,הפסדים
לצורכי מס שטרם נוצלו וזיכויי מס שטרם נוצלו.

)ו(

בנסיבות שמתוארות בסעיף  ,29.25הסבר למהות תוצאות
פוטנציאליות של מסים על ההכנסה שינבעו מתשלום
דיבידנדים לבעלי מניותיה.
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פרק 30

תרגום מטבע חוץ
תחולה של פרק זה
30.1

ישות יכולה לנהל פעילויות חוץ בשתי דרכים .לישות עשויות
להיות עסקאות במטבעות חוץ וכן ייתכן שיהיו לה פעילויות חוץ
) .(foreign operationsבנוסף לכך ,ישות יכולה להציג את
דוחותיה הכספיים במטבע חוץ .פרק זה קובע כיצד על ישות
לכלול עסקאות במטבע חוץ ופעילויות חוץ בדוחותיה הכספיים,
וכיצד לתרגם דוחות כספיים למטבע הצגה .הטיפול החשבונאי
במכשירים פיננסיים הנקובים במטבע חוץ וחשבונאות גידור של
פריטים במטבע חוץ מטופלים בפרק  11מכשירים פיננסיים
בסיסיים ובפרק  12סוגיות במכשירים פיננסיים אחרים.

מטבע פעילות
30.2

כל ישות תזהה את מטבע הפעילות שלה .מטבע הפעילות של
ישות הוא המטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת
הישות.

30.3

הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת ישות היא ,בדרך כלל,
הסביבה הראשית בה הישות מפיקה ומוציאה מזומנים .לכן,
הגורמים הבאים הם הגורמים החשובים ביותר בעת שישות
שוקלת את קביעת מטבע הפעילות שלה:
)א(

)ב(
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המטבע:
)(i

אשר משפיע בעיקר על מחירי המכירה של הסחורות
והשירותים )בדרך כלל ,זה יהיה המטבע שבו
נקובים ומסולקים מחירי המכירה של הסחורות
והשירותים( ,וכן

)(ii

של המדינה בה הכוחות התחרותיים והתקנות שלה
קובעים בעיקר את מחירי המכירה של הסחורות
והשירותים.

המטבע אשר משפיע בעיקר על עלויות עבודה ,חומרים
ועלויות אחרות להספקת סחורות או שירותים )בדרך כלל,
זה יהיה המטבע שבו נקובות ומסולקות עלויות אלה(.
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30.4

30.5

הגורמים הבאים יכולים גם כן לספק ראיה למטבע הפעילות של
ישות:
)א(

המטבע בו מופקים מקורות כספיים מפעילויות מימון
)הנפקה של מכשירי חוב ומכשירים הוניים(.

)ב(

המטבע בו ,בדרך כלל ,מוחזקים תקבולים מפעילויות
שוטפות.

הגורמים הנוספים הבאים מובאים בחשבון בקביעת מטבע
הפעילות של ישות שהיא פעילות חוץ ,ובקביעה אם מטבע
הפעילות שלה זהה לזה של הישות המדווחת )הישות המדווחת
בהקשר זה ,היא הישות שפעילות החוץ מהווה אצלה חברה בת,
סניף ,חברה כלולה או עסקה משותפת(:
)א(

אם פעילויות החוץ מבוצעות כשלוחה של הישות
המדווחת ,או שיש לה מידה ניכרת של עצמאות .דוגמה
למצב הראשון היא כאשר פעילות החוץ מוכרת רק
סחורות המיובאות מהישות המדווחת ,ומעבירה אליה את
התקבולים .דוגמה למצב השני היא כאשר הפעילות צוברת
מזומן ופריטים כספיים אחרים ,מתהוות לה הוצאות,
מפיקה הכנסה ונוטלת אשראי ,וכולם בעיקר במטבע
המקומי שלה.

)ב(

אם עסקאות עם הישות המדווחת מהוות שיעור גבוה או
נמוך מהפעילויות של פעילות החוץ.

)ג(

אם תזרימי המזומנים מפעילויות של פעילות החוץ
משפיעים באופן ישיר על תזרימי המזומנים של הישות
המדווחת והם זמינים בנקל להעברה אליה.

)ד(

אם תזרימי המזומנים מפעילויות של פעילות החוץ
מספיקים למימון התחייבויותיה הקיימות והחזויות
באופן רגיל ,ללא העמדת מקורות על ידי הישות המדווחת.

דיווח במטבע הפעילות של עסקאות במטבע חוץ
הכרה לראשונה
30.6

עסקת מטבע חוץ היא עסקה הנקובה ,או שסילוקה נדרש,
במטבע חוץ ,כולל עסקאות הנובעות כאשר ישות:
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)א(

רוכשת או מוכרת סחורות או שירותים ,שמחירם נקוב
במטבע חוץ;

)ב(

לווה או מלווה כספים כאשר הסכומים לשלם ,או
הסכומים לקבל ,נקובים במטבע חוץ; או

)ג(

רוכשת או מממשת נכסים ,או מתהוות לה התחייבויות או
מסלקת התחייבויות ,כשעסקאות אלה נקובות במטבע
חוץ.

30.7

ישות תרשום עסקה במטבע חוץ ,בעת ההכרה לראשונה ,במטבע
הפעילות ,תוך שימוש בשער החליפין המיידי בין מטבע הפעילות
לבין מטבע החוץ במועד העסקה.

30.8

מועד העסקה הוא המועד בו העסקה כשירה לראשונה להכרה
בהתאם לתקן זה .מסיבות מעשיות ,לעיתים קרובות ,משתמשים
בשער המהווה קירוב לשער בפועל במועד העסקה .לדוגמה ,שער
ממוצע שבועי או חודשי עשוי לשמש לכל העסקאות באותו מטבע
חוץ שהתבצעו באותה תקופה .אולם ,אם בשערי החליפין חלות
תנודות משמעותיות ,השימוש בשער ממוצע לתקופה אינו הולם.

דיווח בסוף תקופות הדיווח העוקבות
30.9

בסוף כל תקופת דיווח ,ישות:
)א(

תתרגם פריטים כספיים במטבע חוץ תוך שימוש בשער
הסגירה;

)ב (

תתרגם פריטים לא-כספיים שנמדדים במונחי עלות
היסטורית במטבע חוץ תוך שימוש בשער החליפין במועד
העסקה; וכן

)ג(

תתרגם פריטים לא-כספיים שנמדדים בשווי הוגן במטבע
חוץ תוך שימוש בשערי החליפין במועד שבו נקבע השווי
ההוגן.

 30.10ישות תכיר ברווח או הפסד בתקופה בה נבעו ,בהפרשי שער
הנובעים מסילוק של פריטים כספיים ,או הנובעים מתרגום של
פריטים כספיים לפי שערי חליפין שונים מאלה ששימשו לתרגום
בעת ההכרה לראשונה במהלך התקופה או בתקופות קודמות,
למעט כמתואר בסעיף .30.13
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 30.11כאשר פרק אחר של תקן זה דורש שרווח או הפסד בגין פריט לא
כספי יוכר ברווח כולל אחר ,ישות תכיר בכל רכיב של הפרשי
שער של אותו רווח או הפסד ברווח כולל אחר .לעומת זאת,
כאשר רווח או הפסד בגין פריט לא כספי מוכר ברווח או הפסד,
ישות תכיר ברווח או הפסד בכל רכיב של הפרשי שער של אותו
רווח או הפסד.

השקעה נטו בפעילות חוץ
 30.12לישות יכול להיות פריט כספי לקבל מפעילות חוץ ,או פריט כספי
לשלם לפעילות חוץ .פריט שסילוקו אינו מתוכנן ,ואף לא סביר
שיסולק בעתיד הנראה לעין ,מהווה למעשה חלק מההשקעה נטו
של הישות באותה פעילות חוץ ,ומטופל בהתאם לסעיף .30.13
פריטים כספיים ,כאמור ,עשויים לכלול חייבים לזמן ארוך או
הלוואות לזמן ארוך .הם אינם כוללים לקוחות או ספקים.
 30.13הפרשי שער בגין פריט כספי ,שמהווה חלק מההשקעה נטו
בפעילות חוץ של ישות מדווחת ,יוכרו ברווח או הפסד בדוחות
הכספיים הנפרדים של הישות המדווחת או בדוחות הכספיים
האינדיבידואליים של פעילות החוץ ,בהתאם לעניין .בדוחות
הכספיים הכוללים גם את פעילות החוץ וגם את הישות
המדווחת )לדוגמה ,דוחות כספיים מאוחדים כאשר פעילות
החוץ היא חברה בת( ,הפרשי שער כאלה יוכרו לראשונה ברווח
כולל אחר וידווחו כרכיב של ההון .הפרשים אלה לא יוכרו שנית
ברווח או הפסד בעת מימוש ההשקעה נטו.

שינוי במטבע פעילות
 30.14כאשר חל שינוי במטבע הפעילות של ישות ,ישות תיישם את נהלי
התרגום המתאימים למטבע הפעילות החדש באופן של מכאן
ולהבא החל ממועד השינוי.
 30.15כפי שצוין בסעיפים  ,30.5-30.2מטבע הפעילות של ישות משקף
את העסקאות ,האירועים והמצבים ,הרלוונטיים לישות.
בהתאם לכך ,לאחר שנקבע מטבע הפעילות ,ניתן לשנותו רק אם
חל שינוי באותן עסקאות ,אירועים ונסיבות .לדוגמה ,שינוי
במטבע ,אשר משפיע בעיקר על מחירי המכירה של הסחורות
והשירותים ,יכול לגרום לשינוי במטבע הפעילות של הישות.
 30.16ההשפעה של שינוי במטבע פעילות מטופלת באופן של מכאן
ולהבא .במילים אחרות ,ישות מתרגמת את כל הפריטים למטבע
הפעילות החדש תוך שימוש בשער החליפין במועד השינוי.
הסכומים המתורגמים המתקבלים של פריטים לא כספיים
מטופלים כעלותם ההיסטורית.
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שימוש במטבע הצגה שונה ממטבע הפעילות
תרגום למטבע ההצגה
 30.17ישות יכולה להציג את דוחותיה הכספיים בכל מטבע )או
מטבעות( .אם מטבע ההצגה שונה ממטבע הפעילות של הישות,
הישות תתרגם את פריטי ההכנסה וההוצאה שלה ואת המצב
הכספי שלה למטבע ההצגה .לדוגמה ,כאשר קבוצה כוללת
ישויות בודדות עם מטבעות פעילות שונים ,פריטי ההכנסה
וההוצאה והמצב הכספי של כל ישות מבוטאים במטבע אחיד,
כדי שניתן יהיה להציג דוחות כספיים מאוחדים.
 30.18ישות אשר מטבע הפעילות שלה אינו מטבע של סביבה כלכלית
היפר-אינפלציונית ,תתרגם את תוצאותיה ומצבה הכספי למטבע
הצגה אחר תוך שימוש בנהלים הבאים:
)א(

נכסים והתחייבויות לכל דוח על מצב כספי מוצג )כלומר,
כולל מספרי השוואה( יתורגמו לפי שער הסגירה במועד
אותו דוח על המצב הכספי.

)ב (

הכנסות והוצאות לכל דוח על הרווח הכולל שמוצג
)כלומר ,כולל מספרי השוואה( יתורגמו לפי שערי החליפין
במועדי העסקאות.

)ג(

כל הפרשי השער הנוצרים יוכרו ברווח כולל אחר.

 30.19מסיבות מעשיות ,ישות יכולה להשתמש בשער המהווה קירוב
לשערי החליפין במועדי העסקאות ,לדוגמה ,שער ממוצע
לתקופה ,לתרגום פריטי הכנסה והוצאה .אולם ,אם חלות
תנודות משמעותיות בשערי החליפין ,השימוש בשער הממוצע
לתקופה אינו הולם.
 30.20הפרשי שער שצוינו בסעיף )30.18ג( נובעים מ:-
)א(

תרגום הכנסות והוצאות לפי שערי החליפין במועדי
העסקאות ,ונכסים והתחייבויות לפי שער סגירה ,וכן

)ב (

תרגום יתרת פתיחה של נכסים נטו לפי שער סגירה השונה
משער הסגירה הקודם.

כאשר הפרשי השער מתייחסים לפעילות חוץ אשר מאוחדת ,אך
אינה בבעלות מלאה ,הפרשי השער המצטברים ,הנובעים
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מתרגום והמתייחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה ,מוקצים
ומוכרים כחלק מהזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח על המצב
הכספי המאוחד.
 30.21ישות אשר מטבע הפעילות שלה הוא מטבע של סביבה כלכלית
היפר-אינפלציונית ,תתרגם את תוצאותיה ומצבה הכספי למטבע
הצגה אחר תוך שימוש בנהלים שהוגדרו בפרק  31היפר-
אינפלציה.

תרגום של פעילות חוץ למטבע ההצגה של
המשקיע
 30.22בהכללת הנכסים ,התחייבויות ,הכנסות והוצאות של פעילות חוץ
יחד עם אלה של הישות המדווחת ,הישות תבצע נהלי איחוד
רגילים ,כגון ביטול יתרות תוך קבוצתיות וביטול עסקאות תוך
קבוצתיות של חברה בת )ראה פרק  9דוחות כספיים מאוחדים
ונפרדים( .אולם ,נכס כספי )או התחייבות כספית( תוך קבוצתי,
בין אם לזמן קצר או לזמן ארוך ,אינו יכול להיות מבוטל כנגד
ההתחייבות )או הנכס( התוך קבוצתית המקבילה ,ללא הצגת
תוצאות התנודות של שערי החליפין בדוחות הכספיים
המאוחדים .מצב זה קיים מכיוון שהפריט הכספי מייצג
מחויבות להמרת מטבע אחד באחר ,וחושף את הישות המדווחת
לרווח או להפסד מתנודות בשערי החליפין .בהתאם לכך,
בדוחות הכספיים המאוחדים ,ישות מדווחת ממשיכה להכיר
בהפרש שער זה ברווח או הפסד או ,אם הוא נובע מהנסיבות
המתוארות בסעיף  ,30.13הישות תסווג אותו כהון.
 30.23כל מוניטין ,שנובע מרכישת פעילות חוץ ,וכל תיאומי שווי הוגן
לערכים בספרים של נכסים והתחייבויות ,הנובעים מרכישת
אותה פעילות חוץ ,יטופלו כנכסים והתחייבויות של פעילות
החוץ .לפיכך ,הם יבוטאו במטבע הפעילות של אותה פעילות חוץ
ויתורגמו על פי שער הסגירה בהתאם לסעיף .30.18

גילויים
 30.24בסעיפים  30.26ו 30.27 -להלן ,התייחסויות ל'מטבע הפעילות',
במקרה של קבוצה ,יהיו למטבע הפעילות של החברה האם.
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 30.25על ישות לתת גילוי לפרטים הבאים:
)א(

סכום הפרשי השער שהוכרו ברווח או הפסד במהלך
התקופה ,למעט הפרשי שער בגין מכשירים פיננסיים
הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם לפרקים
 11ו.12 -

)ב(

סכום הפרשי השער שנבע במהלך התקופה וסווג ברכיב
נפרד של ההון לסוף תקופת הדיווח.

 30.26ישות תיתן גילוי למטבע שבו מוצגים הדוחות הכספיים .כאשר
מטבע ההצגה שונה ממטבע הפעילות ,הישות תגלה עובדה זו,
יחד עם גילוי מטבע הפעילות והסיבה לשימוש במטבע הצגה
שונה.
 30.27כאשר יש שינוי במטבע הפעילות של הישות המדווחת או של
פעילות חוץ משמעותית ,הישות תגלה עובדה זו ואת הסיבה
לשינוי במטבע הפעילות.
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פרק  31היפר-אינפלציה

פרק 31

היפר-אינפלציה
תחולה של פרק זה
31.1

פרק זה חל על ישות שמטבע הפעילות שלה הוא מטבע של
כלכלה היפר-אינפלציונית .הוא דורש מישות כזו להכין דוחות
כספיים המותאמים להשפעות של היפר-אינפלציה.

כלכלה היפר-אינפלציונית
31.2

פרק זה אינו קובע שיעור מוחלט שבו כלכלה נחשבת היפר-
אינפלציונית .ישות תבצע את שיקול הדעת באמצעות התחשבות
בכל המידע הזמין ,אשר כולל את הסימנים האפשריים הבאים
להיפר-אינפלציה ,אך אינו מוגבל להם:
)א(

האוכלוסייה הרגילה מעדיפה לשמור את הונה בנכסים
לא כספיים או במטבע חוץ יציב יחסית .הסכומים
המוחזקים במטבע המקומי מושקעים באופן מיידי ,כדי
לשמור על כוח קנייה.

)ב(

האוכלוסייה הרגילה מתייחסת לסכומים כספיים שלא
במונחים של המטבע המקומי ,אלא במונחים של מטבע
חוץ יציב יחסית .מחירים עשויים להיות נקובים באותו
מטבע.

)ג(

מכירות ורכישות באשראי מתבצעות במחירים שמפצים
בגין הפסד חזוי של כוח הקנייה במשך תקופת האשראי,
אף אם התקופה היא קצרה.

)ד(

שיעורי ריבית ,שכר ומחירים צמודים למדד מחירים.

)ה(

שיעור האינפלציה המצטבר במשך שלוש שנים מתקרב ל-
 100%או עולה על שיעור זה.

יחידת המדידה בדוחות הכספיים
31.3

כל הסכומים בדוחות הכספיים של ישות שמטבע הפעילות שלה
הוא מטבע של כלכלה היפר-אינפלציונית יוצגו במונחים של
יחידת המדידה השוטפת בסוף תקופת הדיווח .המידע
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JJ

ההשוואתי לתקופה הקודמת שנדרש לפי סעיף  ,3.14ומידע
כלשהו שמוצג בהתייחס לתקופות הקודמות ,יוצגו גם הם
במונחים של יחידת המדידה השוטפת במועד הדיווח.
31.4

ההתאמה של דוחות כספיים בהתאם לפרק זה דורשת שימוש
במדד מחירים כללי שמשקף שינויים בכוח קנייה כללי .במרבית
הכלכלות קיים מדד מחירים כללי מוכר ,אשר לרוב מופק על ידי
הממשלה ,ושבו יוכלו ישויות להשתמש.

נהלים להתאמת דוחות כספיים לפי עלות היסטורית
דוח על המצב הכספי
31.5

הסכומים בדוח על המצב הכספי ,אשר אינם מבוטאים במונחים
של יחידת המדידה השוטפת בסוף תקופת הדיווח ,מותאמים על
ידי יישום מדד מחירים כללי.

31.6

פריטים כספיים אינם מותאמים משום שהם מבוטאים במונחים
של יחידת המדידה השוטפת בסוף תקופת הדיווח .פריטים
כספיים הם כסף מוחזק ופריטים שיתקבלו או שישולמו בכסף.

31.7

נכסים והתחייבויות הצמודים לפי הסכם לשינויים במחירים,
כגון אגרות חוב והלוואות הצמודות למדד ,מותאמים בהתאם
להסכם ומוצגים בסכום מותאם זה בדוח על המצב הכספי
המותאם.

31.8

כל שאר הנכסים וההתחייבויות הם לא כספיים:
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)א(

פריטים לא כספיים מסוימים מוצגים בסכומים השוטפים
בסוף תקופת הדיווח ,כגון שווי מימוש נטו ושווי הוגן ,כך
שהם אינם מותאמים .כל שאר הנכסים וההתחייבויות
הלא כספיים מותאמים.

)ב(

רוב הפריטים הלא כספיים מוצגים לפי עלות או לפי עלות
בניכוי פחת; לכן הם מבוטאים בסכומים השוטפים במועד
רכישתם .העלות או העלות בניכוי פחת המותאמות של כל
פריט נקבעות על ידי יישום השינוי במדד המחירים הכללי
לעלותם ההיסטורית ולפחת שנצבר ממועד הרכישה ועד
לסוף תקופת הדיווח.

)ג(

יש להקטין את הסכום המותאם של פריט לא כספי,
בהתאם לפרק  27ירידת ערך נכסים ,כאשר הוא עולה על
הסכום בר ההשבה.

פרק  31היפר-אינפלציה
31.9

בתחילת התקופה הראשונה ליישום התקן ,הרכיבים של ההון,
פרט לעודפים ,מותאמים על ידי יישום מדד מחירים כללי
מהמועדים שבהם הושקעו הרכיבים או נוצרו בדרך אחרת.
העודפים המותאמים נגזרים מכל הסכומים האחרים בדוח על
המצב הכספי המותאם.

 31.10בתום התקופה הראשונה ובתקופות העוקבות ,כל רכיבי הון
הבעלים מותאמים על ידי יישום מדד מחירים כללי מתחילת
התקופה או ממועד ההשקעה ,לפי המאוחר מביניהם .לשינויים
במהלך התקופה בהון הבעלים ניתן גילוי בהתאם לפרק  6דוח על
השינויים בהון ודוח רווח והפסד ועודפים.

דוח על הרווח הכולל ודוח רווח או הפסד
 31.11כל הפריטים בדוח על הרווח הכולל )ובדוח רווח או הפסד ,אם
מוצג( יבוטאו במונחים של יחידת המדידה השוטפת בסוף
תקופת הדיווח .לכן ,יש להתאים את כל הסכומים על ידי יישום
השינוי במדד המחירים הכללי מהמועדים שבהם פריטי
ההכנסות וההוצאות הוכרו לראשונה בדוחות הכספיים .במקרה
שהאינפלציה הכללית לאורך התקופה שווה בקירוב ,והפריטים
של ההכנסה וההוצאה נוצרו באופן שווה בקירוב במהלך
התקופה ,שיעור ממוצע של האינפלציה עשוי להיות מתאים.

דוח על תזרימי מזומנים
 31.12ישות תבטא את כל הפריטים בדוח על תזרימי מזומנים במונחים
של יחידת המדידה השוטפת בסוף תקופת הדיווח.

רווח או הפסד מפוזיציה כספית נטו
 31.13בתקופת אינפלציה ,ישות המחזיקה עודף של נכסים כספיים על
התחייבויות כספיות מפסידה כוח קנייה וישות עם עודף של
התחייבויות כספיות על נכסים כספיים מרוויחה את כוח הקנייה
עד למידה שבה הנכסים וההתחייבויות אינם צמודים לרמת
המחירים .ישות תכלול ברווח או ההפסד את הרווח או ההפסד
מפוזיציה כספית נטו .ישות תקזז את התיאום לאותם נכסים
והתחייבויות ,הצמודים לפי הסכם לשינויי מחירים ,שמבוצע
בהתאם לסעיף  ,31.7כנגד הרווח או ההפסד מהפוזיציה הכספית
נטו.
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JJ

כלכלות שפסקו להיות היפר-אינפלציוניות
 31.14כאשר כלכלה פסקה להיות היפר-אינפלציונית וישות מפסיקה
הכנה והצגה של דוחות כספיים בהתאם לפרק זה ,עליה לטפל
בסכומים ,המבוטאים במטבע ההצגה בתום תקופת הדיווח
הקודמת ,כבסיס לערכים בספרים בדוחות הכספיים הבאים
שלה.

גילויים
 31.15ישות המיישמת פרק זה תיתן את הגילויים הבאים:
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)א(

העובדה שהדוחות הכספיים ומידע אחר מהתקופות
הקודמות הותאמו בגין השינויים בכוח הקנייה הכללי של
מטבע הפעילות.

)ב(

הזהות והרמה של מדד המחירים במועד הדיווח
והשינויים במדד במהלך תקופת הדיווח השוטפת ותקופת
הדיווח הקודמת.

)ג(

סכום הרווח או ההפסד בגין פריטים כספיים.

פרק  32אירועים לאחר סוף תקופת הדיווח

פרק 32

אירועים לאחר סוף תקופת הדיווח
תחולה של פרק זה
32.1

פרק זה מגדיר אירועים שלאחר סוף תקופת הדיווח ומפרט
עקרונות להכרה ,למדידה ולגילוי אירועים אלה.

הגדרת אירועים לאחר סוף תקופת הדיווח
32.2

32.3

אירועים לאחר סוף תקופת הדיווח הם אירועים ,חיוביים או
שליליים ,המתרחשים בתקופה שבין סוף תקופת הדיווח לבין
התאריך בו מאושרים הדוחות הכספיים לפרסום .קיימים שני
סוגים של אירועים:
)א(

אירועים המספקים ראיה לתנאים ששררו בסוף תקופת
הדיווח )אירועים מחייבי תיאום לאחר סוף תקופת
הדיווח( ,וכן

)ב (

אירועים המצביעים על תנאים שנוצרו לאחר סוף תקופת
הדיווח )אירועים שאינם מחייבים תיאום לאחר סוף
תקופת הדיווח(.

אירועים לאחר סוף תקופת הדיווח כוללים את כל האירועים עד
לתאריך בו הדוחות הכספיים מאושרים לפרסום ,גם אם
אירועים אלה התרחשו לאחר הודעה לציבור על רווח או הפסד
או על מידע כספי נבחר אחר.

הכרה ומדידה
אירועים מחייבי תיאום לאחר סוף תקופת
הדיווח
32.4

על ישות להתאים את הסכומים שהוכרו בדוחותיה הכספיים,
כולל גילויים מתייחסים ,כדי לשקף אירועים מחייבי תיאום
לאחר סוף תקופת הדיווח.

32.5

להלן דוגמאות לאירועים מחייבי תיאום לאחר סוף תקופת
הדיווח שבגינם נדרשת הישות לבצע תיאום לסכומים שהוכרו
בדוחותיה הכספיים ,או להכיר בפריטים שלא הוכרו קודם לכן:
239

פרק  32אירועים לאחר סוף תקופת הדיווח
JJ

240

)א(

הסדר לאחר סוף תקופת הדיווח של הליך המתנהל בבית
משפט ,המאשר כי בסוף תקופת הדיווח לישות היתה
מחויבות בהווה .הישות מתאימה הפרשה כלשהי שהוכרה
קודם לכן הקשורה להליך זה המתנהל בבית משפט
בהתאם לפרק  21הפרשות ותלויות או מכירה בהפרשה
חדשה .הישות אינה מסתפקת במתן גילוי בלבד
להתחייבות התלויה .במקום זאת ,ההסדר מספק ראיה
נוספת ,אשר יש להביאה בחשבון בקביעת ההפרשה שיש
להכיר בה בסוף תקופת הדיווח בהתאם לפרק .21

)ב(

קבלת מידע לאחר סוף תקופת הדיווח המצביע על ירידת
ערך נכס בסוף תקופת הדיווח ,או על הצורך בהתאמתו של
סכום שהוכר קודם לכן כהפסד מירידת ערך הנכס.
לדוגמה:
)(i

פשיטת רגל של לקוח ,המתרחשת לאחר סוף תקופת
הדיווח ,בדרך כלל ,מאשרת שהפסד היה קיים בגין
יתרת לקוח בסוף תקופת הדיווח ושהישות צריכה
להתאים את הערך בספרים של יתרת הלקוח; וכן

)(ii

מכירת מלאי לאחר סוף תקופת הדיווח עשויה
לספק ראיה אודות מחיר המכירה שלהם בסוף
תקופת הדיווח למטרת הערכה של ירידת ערך
באותו מועד.

)ג(

קביעה לאחר סוף תקופת הדיווח של עלות נכסים שנרכשו,
או של תמורה מנכסים שנמכרו ,לפני סוף תקופת הדיווח.

)ד(

קביעה לאחר סוף תקופת הדיווח של סכום השתתפות
ברווחים או תשלומי בונוסים ,אם לישות היתה בסוף
תקופת הדיווח מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת
לביצוע תשלומים כאמור כתוצאה מאירועים לפני מועד
זה )ראה פרק  28הטבות עובד(.

)ה(

גילוין של תרמיות או טעויות המראות שהדוחות הכספיים
שגויים.
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אירועים שאינם מחייבים תיאום לאחר סוף
תקופת הדיווח
32.6

ישות לא תתאים את הסכומים שהוכרו בדוחותיה הכספיים כדי
לשקף אירועים שאינם מחייבים תיאום לאחר סוף תקופת
הדיווח.

32.7

דוגמאות לאירועים שאינם מחייבים תיאום לאחר סוף תקופת
הדיווח כוללים:
)א(

ירידה בשווי השוק של השקעות בתקופה שבין סוף תקופת
הדיווח לבין התאריך בו הדוחות הכספיים מאושרים
לפרסום .בדרך כלל ,הירידה בשווי השוק אינה קשורה
למצבן של ההשקעות בסוף תקופת הדיווח ,אלא משקפת
נסיבות שנוצרו לאחר מכן .לפיכך ,ישות אינה מתאימה
את הסכומים שהוכרו בדוחותיה הכספיים בגין
ההשקעות .בדומה לכך ,הישות אינה מעדכנת את
הסכומים שניתן להם גילוי בגין ההשקעות כפי שהיו בסוף
תקופת הדיווח ,למרות שייתכן שיש צורך לתת גילוי נוסף
בהתאם לסעיף .32.10

)ב(

סכום שהפך לחוב לגבייה כתוצאה מפסק דין חיובי או
הסדר של הליך המתנהל בבית משפט לאחר מועד הדיווח
אך לפני פרסום הדוחות הכספיים .סכום זה מהווה נכס
תלוי במועד הדיווח )ראה פרק  ,(21.13וייתכן שיידרש
גילוי בהתאם לסעיף  .21.16אולם ,הסכם על סכום
הנזקים בהתאם לפסק דין שהושג לפני מועד הדיווח ,אך
לא הוכר לפני כן משום שלא ניתן היה למדוד אותו באופן
מהימן ,עשוי להוות אירוע מחייב תיאום.

דיבידנדים
32.8

אם ישות מכריזה על דיבידנדים למחזיקים במכשירים הוניים
שלה לאחר סוף תקופת הדיווח ,הישות לא תכיר בדיבידנדים
אלה כהתחייבות בסוף תקופת הדיווח .ניתן להציג את סכום
הדיבידנד כרכיב נפרד של העודפים בסוף תקופת הדיווח.

גילוי
תאריך אישור לפרסום
32.9

ישות תיתן גילוי לתאריך בו אושרו דוחותיה הכספיים לפרסום
ועל ידי מי אושרו .אם לבעלי הישות או לאחרים הסמכות לתקן
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את הדוחות הכספיים לאחר פרסומם ,על הישות לתת גילוי
לעובדה זו.

אירועים שאינם מחייבים תיאום לאחר סוף
תקופת הדיווח
 32.10ישות תיתן גילוי למידע הבא לכל סוג של אירוע שאינו מחייב
תיאום לאחר סוף תקופת הדיווח:
)א(

אופי האירוע ,וכן

)ב(

אומדן ההשפעה הכספית שלו ,או הצהרה כי לא ניתן
לערוך אומדן כאמור.

 32.11להלן דוגמאות לאירועים שאינם מחייבים תיאום לאחר סוף
תקופת הדיווח ,אשר ,בדרך כלל ,יינתן להם גילוי; הגילויים
ישקפו את המידע שהפך לידוע לאחר סוף תקופת הדיווח אך
לפני אישור הדוחות הכספיים לפרסום:
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)א(

צירוף עסקים משמעותי או מימוש של חברה בת
משמעותית.

)ב(

הודעה על תוכנית להפסקת פעילות.

)ג(

רכישות משמעותיות של נכסים ,מימושים או תוכניות
למימוש של נכסים ,או הפקעה של נכסים משמעותיים על
ידי הממשלה.

)ד (

הרס מתקן יצור משמעותי על ידי שריפה.

)ה(

הודעה ,או התחלה של יישום ,שינוי מבני משמעותי.

)ו(

הנפקות או רכישות חזרה של מכשירי חוב או מכשירים
הוניים של ישות.

)ז(

שינויים גדולים באופן חריג במחירי נכסים או בשערי
חליפין של מטבעות חוץ.

)ח(

שינויים בשיעורי המס ,או בחוקי המס ,שחוקקו ,או
שנמסרה עליהם הודעה ,שיש להם השפעה משמעותית על
נכסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים ונדחים.
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)ט(

כניסה להתקשרויות משמעותיות או התחייבויות תלויות
משמעותיות ,לדוגמה ,באמצעות הנפקת ערבויות
משמעותיות.

)י(

התחלת התדיינות משפטית משמעותית שנובעת אך ורק
מאירועים שהתרחשו לאחר סוף תקופת הדיווח.
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פרק 33

גילויים בהקשר לצד קשור
תחולה של פרק זה
33.1

פרק זה דורש מישות לכלול בדוחותיה הכספיים את הגילויים
הנחוצים כדי להפנות את תשומת הלב לאפשרות כי ייתכן
שמצבה הכספי והרווח או הפסד שלה הושפעו מקיומם של
צדדים קשורים ,מעסקאות עם צדדים כאלה ומיתרות שלהם
שטרם נפרעו.

הגדרת צד קשור
33.2

צד קשור הוא אדם או ישות אשר קשורים לישות שמכינה את
דוחותיה הכספיים )הישות המדווחת(.
)א(

)ב(
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אדם או בן משפחה קרוב של האדם קשורים לישות
המדווחת אם אדם זה:
)(i

הניהוליים
המפתח
מאנשי
אחד
הוא
) (key management personnelשל הישות המדווחת
או של החברה האם של הישות המדווחת;

)(ii

בעל שליטה על הישות המדווחת; או

)(iii

בעל שליטה משותפת או השפעה מהותית על
הישות המדווחת או בעל כוח הצבעה מהותי בה.

ישות קשורה לישות מדווחת אם מתקיים אחד מהתנאים
הבאים:
)(i

הישות והישות המדווחת הן חברות באותה קבוצה
)כלומר ,כל חברה אם ,חברה בת וחברה אחות
קשורות לאחרות(.

)(ii

כל אחת מהישויות היא חברה כלולה או עסקה
משותפת של הישות האחרת )או של חברה בקבוצה
שבה חברה הישות האחרת(.

)(iii

שתי הישויות הן עסקאות משותפות של ישות
שלישית.
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)(iv

כל אחת מהישויות היא עסקה משותפת של ישות
שלישית והישות האחרת היא חברה כלולה של
הישות השלישית.

)(v

הישות היא תכנית הטבה לאחר העסקה
) (post-employment benefit planלרווחתם של
עובדי הישות המדווחת או של עובדי ישות שקשורה
לישות המדווחת .אם הישות המדווחת מהווה
בעצמה תוכנית כזו ,המעסיקים המממנים קשורים
אף הם לתוכנית.

)(vi

הישות נשלטת או נשלטת במשותף על ידי אדם
שזוהה בסעיף )א(.

)(vii

אדם שזוהה בסעיף )א() (iהוא בעל כוח הצבעה
משמעותי בישות.

) (viiiאדם שזוהה בסעיף )א() (iiהוא בעל השפעה מהותית
על הישות או כוח הצבעה משמעותי בה.
)(ix

אדם או בן משפחה קרוב של האדם הם בעלי
השפעה מהותית על הישות או בעלי כוח הצבעה
משמעותי בה וכן בעלי שליטה משותפת על הישות
המדווחת.

)(x

אחד מאנשי המפתח הניהוליים של הישות
המדווחת או של חברה אם של הישות ,או בן
משפחה קרוב של אדם זה ,הוא בעל שליטה או
שליטה משותפת על הישות המדווחת או בעל כוח
הצבעה משמעותי בה.

33.3

בבחינת כל יחסי צדדים קשורים אפשריים ,ישות תעריך את
מהות היחסים ולא רק את הצורה המשפטית.

33.4

לעניין תקן זה ,הצדדים הבאים אינם בהכרח צדדים קשורים:
)א(

שתי ישויות ,רק בשל העובדה שיש להן דירקטור משותף
או איש מפתח ניהולי משותף.

)ב(

שני משתתפים בעסקה ,רק מאחר שהם חולקים שליטה
משותפת על עסקה משותפת.
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)ג(

כל אחד מהבאים ,רק בשל אופי עסקיהם הרגילים עם
ישות )למרות שהם עשויים להשפיע על חופש הפעולה של
ישות או להשתתף בתהליך קבלת ההחלטות שלה(:
)(i

נותני אשראי.

)(ii

איגודים מסחריים.

) (iiiנותני שירותים ציבוריים.
) (ivמחלקות וסוכנויות ממשלתיות.
)ד(

לקוח ,ספק ,זכיין ,מפיץ או סוכן כללי עימם ישות מבצעת
עסקאות בנפח עסקים משמעותי ,רק בשל התלות
הכלכלית הנוצרת.

גילויים
גילוי יחסים של חברה אם  -חברה בת
33.5

יינתן גילוי ליחסים בין חברה אם לבין חברות הבנות שלה ,ללא
קשר אם היו עסקאות צדדים קשורים .ישות תיתן גילוי לשם של
החברה האם שלה ,ולשם של הצד הסופי השולט ,אם הוא שונה.
אם גם החברה האם של הישות וגם הצד הסופי השולט אינם
מפיקים דוחות כספיים הזמינים לשימוש הציבור ,יינתן בנוסף
גילוי לשם של החברה האם הבאה הבכירה ביותר )אם קיים(,
אשר מפיקה דוחות כספיים כאמור.

גילוי לתיגמול אנשי מפתח ניהוליים
33.6

אנשי מפתח ניהוליים הם האנשים שיש להם סמכות ואחריות
לתכנון פעילויות הישות ,להכוונתן ולשליטה עליהן ,במישרין או
בעקיפין ,לרבות דירקטור כלשהו )פעיל או לא פעיל( של ישות זו.
תיגמול כולל את כל הטבות העובד )כהגדרתם בפרק  28הטבות
עובד( כולל הטבות עובד בצורה של תשלום מבוסס מניות )ראה
פרק  26תשלום מבוסס מניות( .הטבות עובד כוללות את כל
צורות התמורה ששולמה ,שתשולם או שסופקה על ידי הישות,
או בעבור הישות )לדוגמה על ידי החברה האם שלה או על ידי
בעל המניות( בתמורה לשירותים הניתנים לישות .הן כוללות גם
תמורה כזו ששולמה בעבור חברה אם של הישות בהתייחס
לסחורות או שירותים שסופקו לישות.

33.7

ישות תיתן גילוי לסך התיגמול לאנשי מפתח ניהוליים.
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גילוי לעסקאות צד קשור
33.8

33.9

עסקה עם צד קשור היא העברה של משאבים ,שירותים או
מחויבויות בין ישות מדווחת לבין צד קשור ,ללא קשר אם בוצע
חיוב מחיר .דוגמאות לעסקאות עם צד קשור שנפוצות בישויות
קטנות ובינוניות כוללות את העסקאות הבאות ,אך אינן
מוגבלות להן:
)א(

עסקאות בין ישות לבין הבעלים העיקריים שלה.

)ב(

עסקאות בין ישות לבין ישות אחרת כאשר שתי הישויות
הן תחת אותה שליטה של ישות אחת או אדם אחד.

)ג(

עסקאות שבהן לישות או לאדם ששולטים בישות
המדווחת התהוו הוצאות במישרין אשר אחרת היו
מוטלות על הישות המדווחת.

אם לישות קיימות עסקאות עם צדדים קשורים ,עליה לתת גילוי
למהות היחסים עם הצד הקשור כמו גם מידע לגבי עסקאות,
יתרות שטרם נפרעו והתקשרויות הנחוצים לצורך הבנת
ההשפעה הפוטנציאלית של יחסים אלה על הדוחות הכספיים.
דרישות גילוי אלו הן בנוסף לדרישות בסעיף  33.7לגילוי לגבי
תיגמול לאנשי המפתח הניהוליים .לכל הפחות ,הגילויים יכללו:
)א(

סכומן של העסקאות.

)ב(

סכומן של היתרות שטרם נפרעו ,וכן:
)(i

תנאיהן ,לרבות ציון העובדה אם הן מובטחות,
ומהות התמורה שתסופק בסילוק ,וכן

)(ii

פרטים באשר לערבויות כלשהן שניתנו או
שנתקבלו.

)ג(

הפרשות בגין חובות מסופקים הקשורות לסכומן של
היתרות שטרם נפרעו.

)ד(

ההוצאה שהוכרה במהלך התקופה בהתייחס לחובות
רעים או לחובות מסופקים של צדדים קשורים.

עסקאות כאלה יכולות לכלול רכישות ,מכירות ,העברות של
סחורות או שירותים; חכירות; ערבויות; וסילוקים על ידי
הישות בעבור הצד הקשור או להיפך.
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 33.10ישות תיתן את הגילויים הנדרשים בסעיף  33.9בנפרד לגבי כל
אחת מהקבוצות הבאות:
)א(

ישויות בעלות שליטה ,שליטה משותפת או השפעה
מהותית על הישות.

)ב (

ישויות עליהן לישות יש שליטה ,שליטה משותפת ,או
השפעה מהותית.

)ג(

אנשי מפתח ניהוליים של הישות או של החברה האם שלה
)בסכום מצרפי(.

)ד(

צדדים קשורים אחרים.

 33.11ישות פטורה מדרישות הגילוי בסעיף  33.9בהתייחס ל:
)א(

מדינה )ממשלה לאומית ,אזורית או מקומית( בעלת
שליטה ,שליטה משותפת או השפעה מהותית על הישות
המדווחת ,וכן

)ב(

ישות אחרת שהיא צד קשור משום שלאותה מדינה יש
שליטה ,שליטה משותפת או השפעה מהותית על הישות
המדווחת ועל הישות האחרת.

אולם ,הישות חייבת לתת גילוי ליחסים של חברה אם-חברה בת
כפי שנדרש בסעיף .33.5
 33.12להלן דוגמאות לעסקאות אשר יינתן להן גילוי אם הן עם צד
קשור:
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)א(

רכישות או מכירות של סחורות )גמורות או לא גמורות(.

)ב(

רכישות או מכירות של נדל"ן או נכסים אחרים.

)ג(

מתן או קבלת שירותים.

)ד (

חכירות.

)ה(

העברות של מחקר ופיתוח.

)ו(

העברות בהתאם להסדרי רישוי.
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)ז(

העברות בהתאם להסדרי מימון )כולל הלוואות והשקעות
הון במזומן או בעין ).((in kind

)ח(

תנאי ערבויות או בטחון.

)ט(

סילוק של התחייבויות בעבור הישות או על ידי הישות
בעבור צד אחר.

)י(

השתתפות על ידי חברה אם או חברה בת בתכנית הטבה
מוגדרת ,החולקת סיכונים בין ישויות בקבוצה.

 33.13ישות לא תצהיר שעסקאות עם צד קשור בוצעו בתנאים שווי ערך
לאלה השוררים בעסקאות בין צדדים שאינם קשורים ,אלא אם
כן תנאים אלה ניתנים לאימות ).(substantiated
 33.14ייתכן שישות תיתן גילוי במצטבר לפריטים בעלי אופי דומה,
למעט כאשר נחוץ גילוי נפרד לצורך הבנת ההשפעות של עסקאות
צד קשור על הדוחות הכספיים של הישות.
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פרק 34

פעילויות הדורשות התמחות
תחולה של פרק זה
34.1

פרק זה מספק הנחיות לדיווח כספי של ישויות קטנות ובינוניות
המעורבות בשלושה סוגים של פעילויות הדורשות התמחות -
חקלאות ,פעילויות הפקה וזיכיונות למתן שירות.

חקלאות
34.2

ישות המשתמשת בתקן זה ,אשר עוסקת בפעילות חקלאית
תקבע את מדיניותה החשבונאית לכל קבוצה של נכסיה
הביולוגיים כלהלן:
)א(

ישות תשתמש במודל השווי ההוגן בסעיפים 34.7 - 34.4
לנכסים ביולוגיים שהשווי ההוגן שלהם ניתן לקביעה
בנקל ,ללא עלות או מאמץ מופרזים.

)ב(

הישות תשתמש במודל העלות בסעיפים  34.10 - 34.8לכל
יתר הנכסים הביולוגיים.

הכרה
34.3

ישות תכיר בנכס ביולוגי או בתוצרת חקלאית כאשר ,ורק
כאשר:
)א(

הישות שולטת בנכס כתוצאה מאירועים בעבר;

)ב(

צפוי שהטבות כלכליות עתידיות הקשורות לנכס יזרמו
לישות; וכן

)ג(

השווי ההוגן או העלות של הנכס ניתנים למדידה באופן
מהימן ללא עלות או מאמץ מופרזים.

מדידה  -מודל שווי הוגן
34.4

250

ישות תמדוד נכס ביולוגי בעת ההכרה לראשונה ובכל מועד דיווח
לפי שוויו ההוגן בניכוי עלויות למכירה .שינויים בשווי ההוגן
בניכוי עלויות למכירה יוכרו ברווח או הפסד.
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34.5

תוצרת חקלאית שנאספה מנכסים ביולוגיים של ישות תימדד
בנקודת האסיף לפי שוויה ההוגן בניכוי עלויות למכירה .מדידה
כזו היא העלות באותו מועד לצורך יישום פרק  13מלאי או פרק
מתאים אחר של תקן זה.

34.6

בקביעת שווי הוגן ,ישות תשקול את מקורות המידע הבאים:
)א(

אם קיים שוק פעיל לנכס ביולוגי או לתוצרת חקלאית
במצבם ובמיקומם הנוכחי ,המחיר המצוטט בשוק זה הוא
הבסיס המתאים לקביעת השווי ההוגן של נכסים אלה.
אם יש לישות גישה לשווקים פעילים שונים ,הישות
תשתמש במחיר שקיים בשוק שחזוי שייעשה בו שימוש.

)ב (

אם לא קיים שוק פעיל ,ישות משתמשת באחד או יותר
ממקורות המידע הבאים ,כאשר הם זמינים ,בקביעת שווי
הוגן:
)(i

המחיר העדכני ביותר של עסקה בשוק ,בתנאי שלא
חל שינוי משמעותי בנסיבות הכלכליות ממועד
העסקה הזו עד לסוף תקופת הדיווח;

)(ii

מחירי שוק של נכסים דומים עם תיאום כדי לשקף
הבדלים; וכן

) (iiiמדדים ענפיים תקניים ) (benchmarksכגון הערך של
פרדס כשהוא מבוטא במגש ) (trayשל ייצוא ,בושל
או הקטאר ,והערך של בקר כשהוא מבוטא
בקילוגרם של בשר.
)ג(

במקרים מסוימים ,מקורות המידע שצוינו ב) -א( או )ב(
עשויים להביא למסקנות שונות לגבי השווי ההוגן של נכס
ביולוגי או של תוצרת חקלאית .ישות מביאה בחשבון את
הסיבות להבדלים אלה ,בכדי להגיע לאומדן המהימן
ביותר לשווי הוגן שימצא בתוך תחום צר יחסית של
אומדנים סבירים ).(reasonable

)ד (

בנסיבות מסוימות ,ניתן לקבוע שווי הוגן בנקל ,ללא עלות
או מאמץ מופרזים ,למרות שמחירים שנקבעו בשוק או
ערכים שנקבעו בשוק אינם זמינים עבור נכס ביולוגי
במצבו הנוכחי .בנסיבות אלו ,ישות תשקול אם הערך
הנוכחי של תזרימי המזומנים נטו החזויים מהנכס ,כשהם
מהוונים לפי שיעור שוטף שנקבע בשוק יוביל למדידה
מהימנה של שווי הוגן.
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גילויים  -מודל שווי הוגן
34.7

ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים תוך התייחסות לנכסיה
הביולוגיים אשר נמדדים בשווי הוגן:
)א(

תיאור של כל קבוצה של נכסיה הביולוגיים.

)ב(

השיטות וההנחות המשמעותית שיושמו בקביעת השווי
ההוגן של כל קבוצה של תוצרת חקלאית בנקודת האסיף
ושל כל קבוצה של נכסים ביולוגיים.

)ג(

התאמה של שינויים בערך בספרים של נכסים ביולוגיים
מתחילת התקופה השוטפת ועד סופה .ההתאמה תכלול:
)(i

את הרווח או ההפסד שנוצר כתוצאה משינויים
בשווי הוגן בניכוי עלויות למכירה.

)(ii

עליות שנבעו מרכישות.

) (iiiירידות שנבעו מאסיף.
) (ivעליות שנבעו מצירופי עסקים.
)(v

הפרשי שער נטו שנוצרו בעת התרגום של דוחות
כספיים למטבע הצגה שונה ,ובעת התרגום של
פעילות חוץ למטבע ההצגה של הישות המדווחת.

) (viשינויים אחרים.

מדידה  -מודל העלות
34.8

ישות תמדוד בעלות בניכוי פחת שנצבר כלשהו ובניכוי הפסדים
כלשהם מירידת ערך שנצברו ,נכסים ביולוגיים כאלה ששוויים
ההוגן אינו ניתן לקביעה בנקל ללא עלות או מאמץ מופרזים.

34.9

ישות תמדוד תוצרת חקלאית שנאספה מנכסיה הביולוגיים
בשוויים ההוגן בניכוי עלויות למכירה בנקודת האסיף .מדידה
כזו היא העלות באותו מועד לצורך יישום פרק  13מלאי או פרק
מתאים אחר של תקן זה.
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גילויים  -מודל העלות
 34.10ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים בהתייחס לנכסיה הביולוגיים
אשר נמדדים לפי מודל העלות.
)א(

תיאור של כל קבוצה של נכסיה הביולוגיים.

)ב(

הסבר מדוע לא ניתן למדוד שווי הוגן באופן מהימן.

)ג(

שיטת הפחת שבה נעשה שימוש.

)ד (

אורך החיים השימושיים או שיעורי הפחת בהם נעשה
שימוש.

)ה(

הערך בספרים ברוטו והפחת שנצבר )סכום מצרפי עם
הפסדים מירידת ערך שנצברו( בתחילת התקופה ובסופה.

פעילויות הפקה
 34.11ישות המשתמשת בתקן זה ,אשר עוסקת בחיפוש משאבים
מינרליים ,הערכתם או כרייתם )פעילויות הפקה( ,תטפל
ביציאות בגין רכישה או פיתוח של נכסים מוחשיים או נכסים
בלתי מוחשיים שישמשו בפעילויות הפקה על ידי יישום פרק 17
רכוש קבוע ופרק  18נכסים בלתי מוחשיים ,למעט מוניטין,
בהתאמה .כאשר לישות קיימת מחוייבות לפרק או לסלק פריט,
או לשקם את האתר ,מחויבויות ועלויות כאלה יטופלו בהתאם
לפרק  17ולפרק  21הפרשות ותלויות.

הסדרי זיכיון למתן שירות
 34.12הסדר זיכיון למתן שירות הוא הסדר לפיו ממשלה או גוף אחר
מהמגזר הציבורי )המעניק( מתקשר עם מפעיל פרטי לפתח )או
לשדרג( ,לתפעל ולתחזק את נכסי התשתית של המעניק כגון
כבישים ,גשרים ,מנהרות ,נמלי תעופה ,רשתות לחלוקת
אנרגיה/חשמל ,בתי-כלא או בתי-חולים .בהסדרים אלה,
המעניק שולט או מסדיר אילו שירותים המפעיל חייב לספק תוך
שימוש בנכסים ,למי ובאיזה מחיר ,ושולט גם בזכות שייר כלשהי
בנכסים בסוף תקופת ההסדר.
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 34.13קיימות שתי קטגוריות עיקריות של הסדרי זיכיון למתן שירות:
)א(

באחת ,המפעיל מקבל נכס פיננסי  -זכות חוזית בלתי
מותנית לקבל מהממשלה סכום מוגדר או ניתן לקביעה של
מזומן או נכס פיננסי אחר בתמורה להקמת או שדרוג נכס
של המגזר הציבורי ,ולאחר מכן תפעול ותחזוקה של הנכס
לתקופה זמן מוגדרת .קטגוריה זו כוללת ערבויות של
הממשלה לשלם כל חוסר בין הסכומים שהתקבלו
מהמשתמשים בשירות הציבורי לבין סכומים מוגדרים או
ניתנים לקביעה.

)ב(

באחרת ,המפעיל מקבל נכס בלתי מוחשי  -זכות לחייב
עבור שימוש בנכס של המגזר הציבורי שהוא מקים או
משדרג ולאחר מכן מפעיל ומתחזק לתקופת זמן מוגדרת.
זכות לחייב משתמשים אינה זכות בלתי מותנית לקבל
מזומן מאחר שהסכומים תלויים במידה שבה הציבור
משתמש בשירות.

לפעמים ,חוזה בודד עשוי להכיל את שני הסוגים :במידה שבה
הממשלה נתנה ערבות בלתי מותנית לתשלום עבור הקמת הנכס
של המגזר הציבורי ,למפעיל יש נכס פיננסי; במידה שבה המפעיל
צריך להסתמך על השימוש של הציבור בשירות בכדי לקבל
תשלום ,למפעיל יש נכס בלתי מוחשי.

טיפול חשבונאי  -מודל נכס פיננסי
 34.14המפעיל יכיר בנכס פיננסי במידה שבה יש לו זכות חוזית בלתי
מותנית לקבל עבור שירותי ההקמה מזומן או נכס פיננסי אחר
מהמעניק ,או לפי הוראת המעניק .המפעיל ימדוד את הנכס
הפיננסי בשווי הוגן .לאחר מכן ,המפעיל יישם את פרק 11
מכשירים פיננסיים בסיסיים ופרק  12סוגיות במכשירים
פיננסיים אחרים לטיפול החשבונאי בנכס הפיננסי.

טיפול חשבונאי  -מודל נכס בלתי מוחשי
 34.15המפעיל יכיר בנכס בלתי מוחשי במידה שבה הוא מקבל זכות
)רישיון( לחייב משתמשים בשירות הציבורי .המפעיל ימדוד
לראשונה את הנכס הבלתי מוחשי בשווי הוגן .לאחר מכן,
המפעיל יישם את פרק  18לטיפול החשבונאי בנכס הבלתי
מוחשי.

הכנסות תפעול
 34.16המפעיל של הסדר זיכיון למתן שירות יכיר ,ימדוד וייתן גילוי
להכנסות בהתאם לפרק  23הכנסות עבור שירותים שהוא מבצע.
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פרק 35

הוראות מעבר לתקן הדיווח הכספי הבינלאומי
לישויות קטנות ובינוניות
תחולה של פרק זה
35.1

פרק זה חל על מאמץ לראשונה של תקן הדיווח הכספי
הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות ,ללא קשר אם המסגרת

35.2

ישות יכולה להיות מאמצת לראשונה של תקן דיווח כספי
בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות רק פעם אחת .אם ישות
המשתמשת בתקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות מפסיקה להשתמש בו לתקופת דיווח אחת ,או יותר,

החשבונאית הקודמת היתה תקני דיווח כספי בינלאומיים
מלאים או מערכת של כללי חשבונאות מקובלים ) (GAAPכגון
תקני חשבונאות לאומיים או מסגרת אחרת כגון בסיס הדיווח
למס הכנסה.

ולאחר מכן היא נדרשת או בוחרת לאמץ אותו שנית ,ההקלות
המיוחדות ,הפישוט ודרישות אחרות בפרק זה אינם חלים
לאימוץ מחדש.

אימוץ לראשונה
35.3

מאמץ לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות יישם פרק זה בדוחות הכספיים הראשונים שלו שהם
בהתאם לתקן זה.

35.4

דוחות כספיים ראשונים של ישות בהתאם לתקן זה הם הדוחות
הכספיים השנתיים הראשונים שבהם הישות נותנת הצהרה
מפורשת ובלתי מסויגת בדוחות כספיים אלה על ציות
) (complianceלתקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות .דוחות כספיים שהוכנו בהתאם לתקן זה הם דוחות
כספיים ראשונים כאלה של ישות אם ,לדוגמה ,הישות:
)א(

לא הציגה דוחות כספיים לתקופות קודמות;

)ב (

הציגה את דוחותיה הכספיים הקודמים האחרונים
בהתאם לדרישות לאומיות שאינן עקביות ,מכל הבחינות,
עם תקן זה;
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)ג(

הציגה את דוחותיה הכספיים הקודמים האחרונים באופן
תואם ,מכל הבחינות ,לתקני דיווח כספי בינלאומיים
מלאים.

35.5

סעיף  3.17לתקן זה מגדיר מערכת שלמה של דוחות כספיים.

35.6

סעיף  3.14דורש מישות לתת גילוי ,במערכת שלמה של דוחות
כספיים ,למידע השוואתי המתייחס לתקופת ההשוואה הקודמת
של כל הסכומים הכספיים שהוצגו בדוחות הכספיים ,וכן למידע
מילולי ומידע תיאורי השוואתי מוגדר .ישות יכולה להציג מידע
השוואתי המתייחס ליותר מתקופת השוואה קודמת אחת.
לפיכך ,מועד המעבר לתקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות של ישות הוא תחילת התקופה המוקדמת ביותר
שלגביה ישות מציגה מידע השוואתי מלא בהתאם לתקן זה
בדוחות הכספיים הראשונים בהתאם לתקן זה.

נהלים להכנת דוחות כספיים למועד המעבר
35.7

למעט האמור בסעיפים  ,35.11 - 35.9ישות נדרשת בדוח יתרות

פתיחה על המצב הכספי למועד המעבר לתקן דיווח כספי
בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות )כלומר ,תחילת התקופה
המוקדמת ביותר המוצגת(:

35.8
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)א(

להכיר בכל הנכסים וההתחייבויות ,שהכרה בהם נדרשת
לפי תקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות;

)ב(

לא להכיר בפריטים כנכסים או כהתחייבויות ,אם תקן זה
אינו מאפשר הכרה כזו;

)ג(

לסווג מחדש פריטים שהיא הכירה בהם בהתאם למסגרת
הדיווח הכספי הקודמת כסוג אחד של נכס ,התחייבות או
רכיב הון ,אולם הם מהווים סוג אחר של נכס ,התחייבות
או רכיב הון בהתאם לתקן זה; וכן

)ד(

ליישם תקן זה במדידת כל הנכסים וההתחייבויות
שהוכרו.

המדיניות החשבונאית שישות משתמשת בה בדוח יתרות
הפתיחה על המצב הכספי לפי תקן זה עשויה להיות שונה
מהמדיניות החשבונאית שהישות השתמשה בה לאותו מועד,
בהתאם למסגרת הדיווח הכספי הקודמת .התיאומים הנובעים
מכך מקורם בעסקאות ,אירועים אחרים ותנאים אחרים שלפני
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מועד המעבר לתקן זה .לכן ,ישות תכיר בתיאומים אלה ישירות
בעודפים )או ,אם רלוונטי ,בקבוצה אחרת של ההון( במועד
המעבר לתקן זה.
35.9

בעת אימוץ לראשונה של תקן זה ,ישות לא תשנה למפרע את
הטיפול החשבונאי לפיו פעלה בהתאם למסגרת הדיווח הכספי
הקודמת ,לכל אחת מהעסקאות הבאות:
)א(

גריעה של נכסים פיננסיים ושל התחייבויות פיננסיות.
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות שנגרעו בהתאם
למסגרת הדיווח הכספי הקודמת של ישות לפני מועד
המעבר ,לא יוכרו בעת אימוץ תקן דיווח כספי בינלאומי
לישויות קטנות ובינוניות .בניגוד לכך ,לגבי נכסים
פיננסיים והתחייבויות פיננסיות שהיו נגרעים בהתאם

לתקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות

בעסקה שהתרחשה לפני מועד המעבר ,אך שלא נגרעו
בהתאם למסגרת הדיווח הכספי הקודמת ,ישות יכולה
לבחור )א( לגרוע אותם בעת אימוץ תקן דיווח כספי
בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות או )ב( להמשיך להכיר
בהם עד למימושם או לסילוקם.
)ב (

חשבונאות גידור .ישות לא תשנה את חשבונאות הגידור
שלה לפני מועד המעבר לתקן דיווח כספי בינלאומי
לישויות קטנות ובינוניות לגבי יחסי גידור שאינם קיימים
עוד במועד המעבר .לגבי יחסי גידור הקיימים במועד
המעבר ,הישות תפעל לפי דרישות חשבונאות גידור של
פרק  12סוגיות במכשירים פיננסיים אחרים ,כולל
הדרישות להפסקת חשבונאות גידור לגבי יחסי גידור
שאינם מקיימים את התנאים של פרק .12

)ג(

אומדנים חשבונאיים.

)ד(

פעילויות שהופסקו.

)ה(

מדידת זכויות שאינן מקנות שליטה .הדרישות של סעיף
 5.6להקצות רווח או הפסד ואת סך הרווח הכולל בין
זכויות שאינן מקנות שליטה והבעלים של החברה האם
ייושמו מכאן ולהבא ממועד המעבר לתקן דיווח כספי
בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות )או ממועד מוקדם
יותר שממנו תקן זה מיושם כדי להציג מחדש צירופי
עסקים  -ראה סעיף .(35.10
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 35.10ישות יכולה להשתמש בהקלה אחת ,או יותר ,מההקלות הבאות
בעת הכנת הדוחות הכספיים הראשונים שלה בהתאם לתקן זה.
)א(

צירופי עסקים .מאמץ לראשונה יכול לבחור שלא ליישם
את פרק  19צירופי עסקים ומוניטין לצירופי עסקים
שהתרחשו לפני מועד המעבר לתקן זה .אולם ,אם מאמץ
לראשונה מציג מחדש צירוף עסקים כלשהו כדי לציית
לפרק  ,19עליו להציג מחדש את כל צירופי העסקים
המאוחרים יותר.

)ב(

עסקאות תשלום מבוסס מניות .מאמץ לראשונה אינו
נדרש ליישם את פרק  26תשלום מבוסס מניות למכשירים
הוניים שהוענקו לפני מועד המעבר לתקן זה ,או
להתחייבויות שנובעות מעסקאות תשלום מבוסס מניות
שסולקו לפני מועד המעבר לתקן זה.

)ג(

שווי הוגן כעלות נחשבת .מאמץ לראשונה יכול לבחור
למדוד רכוש קבוע ,נדל"ן להשקעה או נכס בלתי מוחשי
במועד המעבר לתקן זה ,בשוויו ההוגן ,ולהשתמש באותו
שווי הוגן כעלות נחשבת שלו באותו מועד.

)ד(

הערכה מחדש כעלות נחשבת .מאמץ לראשונה יכול
לבחור להשתמש בהערכה מחדש לפי כללי חשבונאות
מקובלים קודמים של פריט רכוש קבוע ,נדל"ן להשקעה
או נכס בלתי מוחשי לפני או במועד המעבר לתקן זה,
כעלות נחשבת שלהם למועד ההערכה מחדש.

)ה(

הפרשי תרגום מצטברים .פרק  30תרגום מטבע חוץ דורש
מישות לסווג הפרשי תרגום מסוימים כרכיב נפרד בהון.
מאמץ לראשונה יכול לבחור שהפרשי התרגום המצטברים
של כל פעילויות החוץ במועד המעבר לתקן דיווח כספי
בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות יחשבו כאפס )כלומר
'התחלה חדשה'(.

)ו(

דוחות כספיים נפרדים .כאשר ישות מכינה דוחות
כספיים נפרדים ,סעיף  9.26דורש מהישות לטפל
בהשקעותיה בחברות בנות ,בישויות בשליטה משותפת
ובחברות כלולות באחת מהדרכים הבאות:
)(i
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)(ii

בשווי הוגן ,כאשר השינויים בשווי ההוגן מוכרים
ברווח או הפסד.

אם מאמץ לראשונה מודד השקעה כזו בעלות ,עליו למדוד
השקעה זו באחד מהסכומים הבאים בדוח יתרות הפתיחה
על המצב הכספי הנפרד שלו בהתאם לתקן זה:
)(i

עלות שנקבעה בהתאם לפרק  9דוחות כספיים
מאוחדים ונפרדים ,או

)(ii

עלות נחשבת ,אשר יכולה להיות שווי הוגן במועד

המעבר לתקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות או הערך בספרים על פי כללי חשבונאות

מקובלים קודמים באותו מועד.
)ז(

מכשירים פיננסיים מורכבים .סעיף  22.13דורש מישות
להפריד מכשיר פיננסי מורכב לרכיב ההתחייבות שלו
ולרכיב ההוני שלו במועד ההנפקה .מאמץ לראשונה אינו
נדרש להפריד שני רכיבים אלה ,אם רכיב ההתחייבות אינו
קיים במחזור במועד המעבר לתקן זה.

)ח(

מסים נדחים .מאמץ לראשונה אינו נדרש להכיר במועד
המעבר לתקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות ,בנכסי מסים נדחים או התחייבויות מסים
נדחים ,המתייחסים להפרשים שבין בסיס המס לבין
הערך בספרים של כל הנכסים או ההתחייבויות ,אשר
ההכרה בנכסי מסים נדחים אלה או התחייבויות מסים
נדחים אלה כרוכה בעלות או מאמץ מופרזים.

)ט(

הסדרי זיכיון למתן שירות .מאמץ לראשונה אינו נדרש
ליישם את סעיפים  34.16-34.12להסדרי זיכיון למתן
שירות שהתקשרות בהם התרחשה לפני מועד המעבר
לתקן זה.

)י(

פעילויות הפקה .מאמץ לראשונה המשתמש בחשבונאות
עלות באופן מלא ,בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים
קודמים ,יכול לבחור למדוד נכסי נפט וגז )אלה ששימשו
בחיפוש ,הערכה ,פיתוח והפקה של נפט וגז( במועד המעבר

לתקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות

בסכום שנקבע בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים
הקודמים של הישות .הישות תבחן ירידת ערך של נכסים
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אלה במועד המעבר לתקן זה בהתאם לפרק  27ירידת ערך
נכסים.
)יא( הסדרים הכוללים חכירה .מאמץ לראשונה יכול לבחור
לקבוע אם הסדר ,הקיים במועד המעבר לתקן דיווח כספי
בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות ,כולל חכירה )ראה
סעיף  (20.3על בסיס העובדות והנסיבות ששררו באותו
מועד במקום אלה ששררו במועד ההתקשרות בהסדר.
)יב( התחייבויות פירוק הכלולות בעלות רכוש קבוע .סעיף
)17.10ג( קובע שהעלות של פריט רכוש קבוע כוללת את
האומדן הראשוני של העלויות לפירוק ופינוי של הפריט
ושיקום האתר בו ממוקם הפריט ,אשר בגינם מתהווה
לישות מחויבות כאשר הפריט נרכש או כתוצאה משימוש
בפריט במשך תקופה מסוימת ,שלא לצורך ייצור מלאי
במהלך אותה תקופה .מאמץ לראשונה יכול לבחור למדוד
רכיב זה של העלות של פריט רכוש קבוע במועד המעבר
לתקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות,
במקום במועד )במועדים( שהמחויבות נוצרה לראשונה.

 35.11אם אין זה מעשי לישות להציג מחדש את דוח יתרות הפתיחה על
המצב הכספי במועד המעבר בגין תיאום אחד או יותר הנדרשים
לפי סעיף  ,35.7הישות תיישם את סעיפים  35.10-35.7לתיאומים
כאלה ,בתקופה המוקדמת ביותר לגביה מעשי לבצע זאת ,ותזהה
את המידע שהוצג לתקופות קודמות שאינו בר-השוואה עם מידע
לתקופה שלגביה היא מכינה את דוחותיה הכספיים הראשונים
בהתאם לתקן זה .במידה ואין זה מעשי לישות לספק גילויים
כלשהם הנדרשים לפי תקן זה ,לכל תקופה שלפני התקופה לגביה
היא מכינה את דוחותיה הכספיים הראשונים בהתאם לתקן זה,
יינתן גילוי להשמטה.

גילויים
הסבר המעבר לתקן דיווח כספי בינלאומי

לישויות קטנות ובינוניות

 35.12ישות תסביר כיצד המעבר ממסגרת הדיווח הכספי הקודמת שלה
לתקן זה השפיע על המצב הכספי ,על תוצאות הפעולות ועל
תזרימי המזומנים שדווחו על ידה.
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התאמות
 35.13כדי לציית לסעיף  ,35.12הדוחות הכספיים הראשונים של ישות
שהוכנו תוך שימוש בתקן זה יכללו:
)א(

תיאור המהות של שינוי כלשהו במדיניות החשבונאית.

)ב(

התאמות בין ההון שלה שנקבע בהתאם למסגרת הדיווח
הכספי הקודמת שלה לבין ההון שלה בהתאם לתקן זה
לשני המועדים הבאים:

)ג(

)( i

מועד המעבר לתקן זה ,וכן

)(ii

תום התקופה האחרונה המוצגת בדוחות הכספיים
השנתיים האחרונים של הישות שנקבעה בהתאם
למסגרת הדיווח הכספי הקודמת שלה.

התאמה בין הרווח או הפסד שנקבע בהתאם למסגרת
הדיווח הכספי הקודמת לתקופה האחרונה בדוחות
הכספיים השנתיים האחרונים של הישות ,לבין הרווח או
הפסד שלה ,שנקבע בהתאם לתקן זה לאותה התקופה.

 35.14אם נודע לישות על טעויות שבוצעו לפי מסגרת הדיווח הכספי
הקודמת ,בהתאמות הנדרשות לפי סעיף )35.13ב( ו) -ג( תבוצע
הבחנה ,במידה שהדבר מעשי ,בין התיקון של טעויות אלה לבין
שינויים במדיניות חשבונאית.
 35.15אם ישות לא הציגה דוחות כספיים לתקופות קודמות ,עליה לתת
גילוי לעובדה זו בדוחותיה הכספיים הראשונים בהתאם לתקן
זה.

261

מילון מונחים

מילון מונחים
מדיניות חשבונאית

מכלול העקרונות ,הבסיסים ,המוסכמות,
הכללים והפרקטיקות המסוימים ,אשר
מיושמים על ידי ישות ,בהכנת דוחות כספיים
ובהצגתם.

חשבונאות לפי בסיס
צבירה

השפעותיהם של עסקאות ואירועים אחרים
מוכרות עם התרחשותם )ולא בעת קבלת או
תשלום מזומנים ושווי מזומנים( והן נרשמות
ברשומות החשבונאיות ומדווחות בדוחות
הכספיים לתקופות אליהן עסקאות ואירועים
אלה מתייחסים.

(Accounting
)policies

(Accrual basis of
)accounting

זכאות נצברת בגין היעדרויות מתוגמלות היא זו
זכאות נצברת בגין
היעדרויות מתוגמלות אשר מועברת וניתנת לשימוש בתקופות עתידיות
אם הזכאות בתקופה השוטפת לא נוצלה
(accumulating
במלואה.
compensated
)absences

פעילות חקלאית

הניהול על ידי ישות של השינוי הביולוגי של
נכסים ביולוגיים למכירה או להמרה לתוצרת
חקלאית ,או לנכסים ביולוגיים נוספים.

תוצרת חקלאית

המוצר שנאסף מהנכסים הביולוגיים של הישות.

(Agricultural
)activity
(Agricultural
)produce

הפחתה
)(Amortization

הקצאה שיטתית של הסכום בר-הפחת של נכס
על פני אורך החיים השימושיים שלו.

העלות המופחתת של
נכס פיננסי או של
התחייבות פיננסית

הסכום בו נמדדים הנכס הפיננסי או ההתחייבות
הפיננסית בעת הכרה לראשונה פחות תשלומי
קרן ,בתוספת או בניכוי ההפחתה המצטברת,
תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית של
הפרש כלשהו בין הסכום הראשוני לבין סכום
הפירעון ,ובניכוי הפחתה כלשהי )במישרין או
באמצעות השימוש בחשבון הפרשה( בגין ירידת
ערך או בגין העדר יכולת גבייה.

נכס

משאב הנשלט על ידי ישות כתוצאה מאירועי
העבר ואשר ממנו חזויות ) (expectedלזרום
הטבות כלכליות עתידיות אל הישות.

(Amortized cost of
a financial asset or
)financial liability

)(Asset

263

מילון מונחים
חברה כלולה
)(Associate

נכס ביולוגי

ישות ,כולל ישות בלתי מאוגדת ,כמו שותפות,
שלמשקיע יש בה השפעה מהותית ואשר אינה
חברה בת ואינה זכות בעסקה משותפת.
הוא בעל חיים חי או צמח.

)(Biological asset

)(Borrowing costs

הן ריבית ועלויות אחרות שמתהוות לישות
בקשר לקבלת כספים ) (fundsבאשראי.

עלויות אשראי

)(Business

מערכת משולבת של פעילויות ונכסים שמופעלת
ומנוהלת במטרה לספק:

עסק

)א( תשואה למשקיעים ,או
)ב( עלויות מוזלות או הטבות כלכליות
אחרות באופן ישיר ויחסי למבוטחים או
למשתתפים.
צירוף עסקים
(Business
)combination

ערך בספרים
)(Carrying amount

חיבור ישויות או עסקים נפרדים לישות מדווחת
אחת.
הסכום בו נכס או התחייבות מוכרים בדוח על
המצב הכספי.

מזומנים

מזומנים הניתנים לשימוש מיידי )(cash on hand
ופיקדונות לפי דרישה.

שווי מזומנים

השקעות לזמן קצר ברמת נזילות גבוהה אשר
ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של
מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי
של שינויים בשווי.

)(Cash
)(Cash equivalent

תזרימי מזומנים

תזרימים חיוביים ותזרימים שליליים של
מזומנים ושווי מזומנים.

יחידה מניבה-
מזומנים

היא קבוצת הנכסים המזוהה הקטנה ביותר,
המפיקה תזרימי מזומנים חיוביים ),(Inflows
שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים
החיוביים מנכסים אחרים או מקבוצות נכסים
אחרות.

)(Cash flows

(Cash-generating
)unit
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מילון מונחים
עסקת תשלום
מבוסס מניות
המסולקת במזומן

עסקת תשלום מבוסס מניות שבה הישות רוכשת
סחורות או שירותים על ידי נטילת התחייבות
להעביר מזומן או נכסים אחרים לספק של אותם
סחורות או שירותים בסכומים המבוססים על
המחיר )או השווי( של מניות הישות או מכשירים
הוניים אחרים של הישות.

שינוי באומדן
חשבונאי

תיאום הערך בספרים של נכס או התחייבות ,או
של סכום הצריכה התקופתית של נכס ,הנובעת
מהערכה של מצבם הנוכחי של נכסים
והתחייבויות וההטבות והמחוייבויות העתידיות
החזויות הקשורות בהם .שינויים באומדנים
חשבונאיים נובעים ממידע חדש או התפתחויות
חדשות ,ולפיכך אינם מהווים תיקונים של
טעויות.

(Cash-settled
share-based
payment
)transaction

(Change in
accounting
)estimate

)(Class of assets

קיבוץ של נכסים בעלי מהות דומה ושימוש דומה
בפעילויות הישות.

קבוצת נכסים
דוחות כספיים
משולבים

דוחות כספיים של שתי ישויות או יותר הנשלטות
על ידי משקיע בודד.

(Combined
financial
)statements

רכיב של ישות
(Component of an
)entity

פעילויות ותזרימי מזומנים שניתנים להבחנה
בבירור ,מבחינה תפעולית ולמטרות דיווח כספי,
מיתר חלקי הישות.

מכשיר פיננסי מורכב מכשיר פיננסי ,שמנקודת מבט של המנפיק ,כולל
גם רכיב התחייבות וגם רכיב הוני.
(Compound
financial
)instrument

דוחות כספיים
מאוחדים
(Consolidated
financial
)statements

דוחות כספיים של חברה אם והחברות הבנות
שלה ,המוצגים כדוחות כספיים של ישות כלכלית
אחת.
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מילון מונחים
חוזה הקמה
(Constuction
)contract

חוזה שנערך ) (negotiatedבאופן ספציפי להקמת
נכס או שילוב של נכסים הקשורים ביניהם או
תלויים אחד בשני באופן הדוק באשר לתכנון,
טכנולוגיה ותפקוד או במטרה או בשימוש
הסופיים שלהם.

מחויבות משתמעת

מחויבות הנובעת מפעולות הישות כאשר:

(Constructive
)obligation

)א( באמצעות דפוס התנהגות המבוסס על
ניסיון העבר ,מדיניות שפורסמה ,או
הודעה עדכנית ) (currentספציפית במידה
מספקת ,הישות גרמה לצדדים אחרים
להבין שהיא תקבל על עצמה אחריות
מסוימת; וכן
)ב( כתוצאה מכך ,הישות יצרה בקרב אותם
צדדים אחרים ציפייה תקפה ) Valid
 (Expectationשהיא תמלא אחריות זו.

נכס תלוי
)(Contingent asset

התחייבות תלויה
(Contingent
)liability

נכס אפשרי הנובע מאירועי העבר ,שקיומו יתברר
רק אם יתרחשו או לא יתרחשו אירוע או
אירועים עתידיים בלתי וודאיים שבחלקם אינם
בשליטת הישות.
)א( מחויבות אפשרית ,הנובעת מאירועי העבר,
שקיומה יתברר רק אם יתרחשו או לא
יתרחשו אירוע או אירועים עתידיים בלתי
וודאיים שבחלקם אינם בשליטת הישות ,או
)ב( מחויבות בהווה הנובעת מאירועי העבר אך
אינה מוכרת היות ש:-
) (iלא צפוי ) (probableתזרים שלילי
של משאבים המגלמים הטבות
כלכליות לסילוק המחויבות ,או
) (iiלא ניתן לאמוד את סכום המחויבות
במידה מספקת של מהימנות.

שליטה )על ישות(
(Control (of an
))entity
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הכוח לקבוע את המדיניות הפיננסית והתפעולית
של ישות כדי להשיג הטבות מפעילויותיה.

מילון מונחים
מסים שוטפים

סכום המסים על ההכנסה שיש לשלם )שניתן
להחזר( בגין ההכנסה החייבת )ההפסד לצורך
מס( לתקופה הנוכחית או לתקופות דיווח
קודמות.

מועד המעבר לתקן
הדיווח הכספי
הבינלאומי לישויות
קטנות ובינוניות

תחילת התקופה המוקדמת ביותר שלגביה ישות
מציגה מידע השוואתי מלא לפי תקן הדיווח

)(Current tax

(Date of transition
to the IFRS for
)SME

מסים נדחים
)(Deferred tax

נכסי מסים נדחים
(Deferred tax
)assets

התחייבויות מסים
נדחים

הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות

בדוחות הכספיים הראשונים שלה המצייתים
לתקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות.
מסים על הכנסה לשלם )לקבל( בגין הכנסה
חייבת )הפסד לצורך מס( לתקופות דיווח
עתידיות כתוצאה מעסקאות או אירועים בעבר.

סכומי מסים על ההכנסה בני השבה בתקופות
עתידיות בגין:
)א(

הפרשים זמניים;

)ב(

ההעברה קדימה של הפסדים לצורכי מס
שטרם נוצלו; וכן

)ג(

ההעברה קדימה של זיכויי מס שטרם
נוצלו.

מסים על ההכנסה שיש לשלם בתקופות דיווח
עתידיות בגין הפרשים זמניים.

(Deferred tax
)liabilities

התחייבות בגין
הטבה מוגדרת
(Defined benefit
)liability

הערך הנוכחי של מחויבות בגין הטבה מוגדרת
במועד הדיווח בניכוי השווי ההוגן במועד הדיווח
של נכסי תוכנית )אם ישנם כאלה( שמהם
המחויבות צריכה להיות מסולקת במישרין.
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מילון מונחים
מחויבות בגין הטבה
מוגדרת )הערך
הנוכחי שלה(
(Defined benefit
obligation (present
))value of

תוכניות להטבה
מוגדרת

הערך הנוכחי ,ללא הפחתת נכסי תוכנית כלשהם,
של תשלומים עתידיים חזויים הנדרשים על מנת
לסלק את המחויבות הנובעת משירות עובד
בתקופה השוטפת ובתקופות הקודמות.

תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה שאינן
תוכניות להפקדה מוגדרת.

(Defined benefit
)plans

תוכניות להפקדה
מוגדרת
(Defined
)contribution plans

תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה שלפיהן ישות
משלמת תשלומים קבועים לישות נפרדת )קרן(
מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת
לשלם תשלומים נוספים אם לקרן לא יהיו
מספיק נכסים כדי לשלם את כל הטבות העובד
המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת
ובתקופות הקודמות.

סכום בר-פחת

עלות של נכס ,או סכום אחר המחליף את העלות
)בדוחות הכספיים( ,בניכוי ערך השייר של הנכס.

פחת

הקצאה שיטתית של הסכום בר-פחת של נכס על
פני אורך חייו השימושיים.

(Depriciable
)amount
)(Depreciation

גריעה
)(Derecognition

פיתוח
)(Development

268

הסרה של נכס או של התחייבות ,שהוכרו בעבר,
מהדוח על המצב הכספי של ישות.
היישום של ממצאי מחקר או ידע אחר לתוכנית
או לעיצוב לצורך ייצור של חומרים ,מתקנים,
מוצרים ,תהליכים ,מערכות או שירותים ,חדשים
או שנעשה בהם שיפור ניכר ) ,(substantiallyטרם
התחלת ייצור או שימוש מסחריים.

מילון מונחים
פעילות שהופסקה
(Discontinued
)operation

רכיב של ישות שמומש או שמסווג כמוחזק
למכירה וכן:
)א( מייצג תחום פעילות עסקית ) line of
 ,(businessאו אזור גאוגרפי של פעילויות,
שהוא עיקרי ) (majorונפרד,

)ב( מהווה חלק מתכנון מתואם יחיד למימוש
של תחום פעילות עסקית ,או אזור
גאוגרפי של פעילויות ,שהוא עיקרי
ונפרד ,או
)ג(
שיטת הריבית
האפקטיבית
(Effective interest
)method

שיעור ריבית
אפקטיבי
(Effective interest
)rate

אפקטיביות גידור
(Effectiveness of a
)hedge

הטבות עובד
(Employee
)benefits

הון
)(Equity

הוא חברה בת שנרכשה בלעדית למטרת
מכירה מחדש ).(resale

שיטה לחישוב העלות המופחתת של נכס פיננסי
או של התחייבות פיננסית )או של קבוצת נכסים
פיננסיים או התחייבויות פיננסיות( ולהקצאת
הכנסת הריבית או הוצאת הריבית על פני
התקופה הרלוונטית.
השיעור שמהוון במדויק את אומדן תשלומי או
תקבולי המזומנים במשך אורך החיים החזוי של
המכשיר הפיננסי ,או כאשר מתאים ,במשך
תקופה קצרה יותר ,לערך בספרים נטו של הנכס
הפיננסי או של ההתחייבות הפיננסית.
המידה שבה שינויים בשווי ההוגן או בתזרימי
המזומנים של הפריט המגודר ,שניתן לייחס
לסיכון המגודר ,מקוזזים על ידי שינויים בשווי
ההוגן או בתזרימי המזומנים של המכשיר
המגדר.
כל צורות תגמול הניתנות על ידי ישות בתמורה
לשירות המסופק על ידי עובדים.
זכות השייר בנכסי הישות לאחר ניכוי כל
התחייבויותיה.

269

מילון מונחים
עסקת תשלום
מבוסס מניות
המסולקת
במכשירים הוניים

עסקת תשלום מבוסס מניות שבה הישות מקבלת
סחורות או שירותים תמורת מכשירים הוניים
של הישות )כולל מניות או אופציות למניות(.

(Equity-settled
share-based
payment
)transaction

טעויות
)(Errors

הוצאות
)(Expenses

הצגה נאותה
)(Fair presentation

שווי הוגן
)(Fair value

שווי הוגן בניכוי
עלויות למכירה
(Fair value less
)costs to sell
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השמטות מדוחות כספיים או מצגים מטעים
בדוחות כספיים של ישות לתקופות קודמות,
אחת או יותר ,הנובעים מכשל בשימוש ,או
משימוש לא נאות ,במידע מהימן אשר:
)א(

היה זמין במועד אישור לפרסום הדוחות
הכספיים לאותן תקופות; וכן

)ב (

ניתן לחזות באופן סביר כי ניתן היה
להשיגו ולהביאו בחשבון בהכנת אותם
דוחות כספיים והצגתם.

קיטון בהטבות כלכליות במהלך תקופת הדיווח
בדרך של תזרים שלילי או קיטון בנכסים או
התהוותן של התחייבויות ,המסתכמים בקיטון
בהון ,למעט קיטון בהון הנובע מחלוקה לבעלים.
מצג נאמן של ההשפעות של עסקאות ,ושל
אירועים ומצבים אחרים בהתאם להגדרות של
נכסים ,התחייבויות ,הכנסות והוצאות
ולקריטריונים להכרה בהם.
הסכום שבו ניתן היה להחליף נכס ,או לסלק
התחייבות ,בין קונה מרצון ומוכר מרצון,
הפועלים בצורה מושכלת ,בעסקה שאינה
מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים.
הסכום שניתן היה לקבל ממכירת נכס או יחידה
מניבה-מזומנים בעסקה שאינה מושפעת מיחסים
מיוחדים בין הצדדים בין קונה מרצון לבין מוכר
מרצון ,הפועלים בצורה מושכלת ,בניכוי עלויות
מימוש.

מילון מונחים
חכירה מימונית
)(Finance lease

נכס פיננסי
)(Financial asset

חכירה שמעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים
וההטבות הנלווים לבעלות בנכס .הזכות
הקניינית יכולה לעבור בסופו של דבר או לא
לעבור .חכירה שאינה חכירה מימונית היא
חכירה תפעולית.
כל נכס שהוא:
)א( מזומן;
)ב( מכשיר הוני של ישות אחרת;
)ג( זכות חוזית:
) (iלקבל מישות אחרת מזומן או נכס
פיננסי אחר; או
או
פיננסיים
נכסים
) (iiלהחליף
התחייבויות פיננסיות עם ישות אחרת
בתנאים פוטנציאלים עדיפים לישות;
או
)ד( חוזה אשר יסולק או עשוי להיות מסולק
במכשיריה ההוניים של הישות וכן:
) (iאשר לפיו הישות מחויבת או עשויה
להיות מחויבת לקבל מספר משתנה
של מכשיריה ההוניים ,או
) (iiהחוזה יסולק או עשוי להיות מסולק
שלא בדרך של החלפת סכום קבוע של
מזומן או נכס פיננסי אחר בתמורה
למספר קבוע של מכשיריה ההוניים
של הישות .לצורך כך ,מכשיריה
ההוניים של הישות אינם כוללים
מכשירים שהם בעצמם חוזים לקבלה
עתידית או מסירה עתידית של
מכשיריה ההוניים של הישות.

מכשיר פיננסי
(Financial
)instrument

חוזה היוצר נכס פיננסי בישות אחת והתחייבות
פיננסית או מכשיר הוני בישות אחרת.
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מילון מונחים
התחייבות פיננסית
)(Financial liability

כל התחייבות שהיא:
)א( מחויבות חוזית:
) (iלמסור לישות אחרת מזומן או נכס
פיננסי אחר ,או
או
פיננסיים
נכסים
) (iiלהחליף
התחייבויות פיננסיות עם ישות אחרת
בתנאים פוטנציאלים נחותים לישות;
או
)ב( חוזה ,אשר יסולק או עשוי להיות מסולק
במכשיריה ההוניים של הישות וכן:
) (iאשר לפיו הישות מחויבת או עשויה
להיות מחויבת למסור מספר משתנה של
מכשיריה ההוניים ,או
) (iiהחוזה יסולק או עשוי להיות מסולק
שלא בדרך של החלפת סכום קבוע של
מזומן או נכס פיננסי אחר בתמורה
למספר קבוע של מכשיריה ההוניים של
הישות .לצורך כך ,מכשיריה ההוניים של
הישות אינם כוללים מכשירים שהם
בעצמם חוזים לקבלה עתידית או מסירה
עתידית של מכשיריה ההוניים של
הישות.

מצב כספי
)(Financial position

היחס בין הנכסים ,ההתחייבויות וההון של ישות
כפי שמדווח בדוח על המצב הכספי.

דוחות כספיים

מצג מובנה ) (structuredשל המצב הכספי,
תוצאות הפעילות ותזרימי המזומנים של ישות.

פעילויות מימון

פעילויות שתוצאתן היא שינויים בהיקף ובהרכב
ההון המושקע בישות והאשראי שנטלה.

התקשרות איתנה

הסכם מחייב להחלפת כמות מוגדרת של
משאבים לפי מחיר מוגדר במועד עתידי מוגדר
)או במועדים עתידיים מוגדרים(.

(Financial
)statements
(Financing
)activities
(Firm
)commitment
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מילון מונחים
מאמץ לראשונה של

תקן הדיווח הכספי
הבינלאומי לישויות
קטנות ובינוניות

(First-time adopter
of the IFRS for
)SME

עסקה חזויה

ישות שמציגה את דוחותיה הכספיים השנתיים
הראשונים בהתאם לתקן הדיווח הכספי
הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות ,ללא קשר
אם המסגרת החשבונאית הקודמת היתה תקני
דיווח כספי בינלאומיים מלאים או מערכת
אחרת של תקנים חשבונאיים.
עסקה שאינה מחייבת ,אבל מצופה שתתרחש.

(Forecast
)transaction

תקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים

תקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSsלמעט תקן
הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות.

מטבע הפעילות

המטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה
פועלת הישות.

מימון )של הטבות
לאחר סיום העסקה(

הפקדות על ידי ישות ,ולעיתים על ידי עובדיה,
לישות אחרת או לקרן ,הנפרדת מבחינה
משפטית מהישות המדווחת ושמהן משולמות
הטבות עובד.

)(Full IFRS
(Functional
)currency

(Funding (of postemployment
))benefits

רווחים
)(Gains

דוחות כספיים
המיועדים לכל
(General purpose
financial
)statements

עסק חי
)(Going concern

גידול בהטבות הכלכליות אשר מקיים את
ההגדרה של הכנסה ) (incomeולא של הכנסות
).(revenue
דוחות כספיים שמיועדים למלא את צרכי המידע
הכספי הכללי של מגוון משתמשים שאינם במצב
שבו הם יכולים לדרוש מישות לערוך דיווחים
שמותאמים ) (tailoredלצרכי המידע המיוחדים
שלהם.
ישות היא עסק חי אלא אם ההנהלה מתכוונת
לפרק את הישות או להפסיק את פעילותה
המסחרית ,או שאין לה חלופה מציאותית אחרת
מלבד זאת.
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מוניטין
)(Goodwill

מענקים ממשלתיים
(Government
)grants

מועד הענקה
)(Grant date

הטבות כלכליות עתידיות שנובעות מנכסים אשר
אינם ניתנים לזיהוי בפני עצמם ולהכרה בנפרד.
סיוע של הממשלה בצורה של העברות של
משאבים לישות בתמורה לציות בעבר או בעתיד
לתנאים מסוימים המתייחסים לפעילויות
התפעוליות של הישות.
המועד שבו הישות וצד אחר )כולל עובד(
מסכימים להסדר תשלום מבוסס מניות ,החל
כאשר לישות ולצד שכנגד הבנה משותפת של
תנאי ההסדר .במועד ההענקה הישות מעניקה
לצד שכנגד זכות למזומן ,נכסים אחרים ,או
מכשירים הוניים של הישות ,ובלבד שיתקיימו
התנאים המוגדרים להבשלה ,אם יש כאלה .אם
הסכמה כזו כפופה להליך אישור )לדוגמה ,על ידי
בעלי המניות( ,אזי מועד ההענקה הינו המועד בו
הושג האישור.

השקעה ברוטו
בחכירה

הסכום המצרפי של:

(Gross investment
)in a lease

)א( תשלומי החכירה המינימליים לקבל על
ידי המחכיר בהתאם לחכירה מימונית,
וכן
)ב( ערך שייר בלתי מובטח כלשהו שנצבר
למחכיר.

קבוצה

חברה אם וכל החברות הבנות שלה.

)(Group

פריט מגודר
)(Hedged item

למטרת חשבונאות הגידור המיוחדת על ידי
ישויות קטנות ובינוניות בהתאם לפרק  12לתקן
זה ,פריט מגודר הוא:
)א( סיכון שיעור ריבית של מכשיר חוב שנמדד
בעלות מופחתת;
)ב( סיכון שער חליפין או סיכון שיעור ריבית
בהתקשרות איתנה או בעסקה חזויה
שצפויה ברמה גבוהה;
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פריט מגודר
)(Hedged item

)המשך(

)ג( סיכון מחיר של סחורה שהישות מחזיקה
או סיכון מחיר בהתקשרות איתנה או
בעסקה חזויה שצפויה ברמה גבוהה
לרכוש או למכור סחורה; או
)ד( סיכון שער חליפין בהשקעה נטו בפעילות
חוץ.

מכשיר מגדר
(Hedging
)instrument

למטרת חשבונאות הגידור המיוחדת על ידי
ישויות קטנות ובינוניות בהתאם לפרק  12לתקן
זה ,מכשיר מגדר הוא מכשיר פיננסי שמקיים את
כל התנאים הבאים:
)א( מדובר בחוזה החלפת ריבית ,חוזה
החלפת מטבע חוץ ,חוזה אקדמה על
מטבע חוץ או חוזה אקדמה על סחורות
) (commoditiesשחזוי שיהיה אפקטיבי
ברמה גבוהה בקיזוז הסיכון שמתואר
בסעיף  12.17שייועד כסיכון המגודר.
)ב( במכשיר מעורב צד חיצוני לישות
המדווחת )כלומר חיצוני לקבוצה ,חיצוני
למגזר ,או חיצוני לישות הבודדת
שמדווחים עליה(.
)ג( הסכום הנקוב שלו שווה לסכום הקרן
המיועד או לסכום הנקוב המיועד של
הפריט המגודר.
)ד( יש לו מועד פירעון מוגדר שאינו מאוחר מ
)( i

מועד הפירעון של המכשיר הפיננסי
המגודר,

) (iiמועד הסילוק החזוי של ההתקשרות
לרכישת הסחורה או למכירתה ,או
) (iiiמועד ההתרחשות של העסקה
החזויה שצפויה ברמה גבוהה
במטבע חוץ או בסחורה המגודרת.
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מכשיר מגדר

)ה( אין מאפייני פירעון מוקדם ,סיום מוקדם
או הארכה.

)המשך(

ישות שבוחרת ליישם את תקן חשבונאות
בינלאומי  39לטיפול החשבונאי במכשירים
פיננסיים תיישם את ההגדרה של מכשיר מגדר
באותו תקן במקום הגדרה זו.

(Hedging
)instrument

צפוי ברמה גבוהה
)(Highly probable

הפסד מירידת ערך
)(Impairment loss

לא מעשי

סבירות גבוהה יותר באופן משמעותי מצפוי
).(probable
הסכום שבו הערך בספרים של נכס עולה על )א(
במקרה של מלאי ,מחיר המכירה שלו בניכוי
עלויות להשלמה ולמכירה או )ב( במקרה של
נכסים אחרים ,השווי ההוגן שלהם בניכוי עלויות
למכירה.

)(impracticable

יישום של דרישה אינו מעשי כאשר ישות אינה
יכולה ליישם את הדרישה לאחר שהיא ביצעה כל
מאמץ סביר לעשות כן.

שיעור הריבית
הגלומה

שיעור הריבית הניתן לקביעה באופן הברור
ביותר מבין:

(Imputed rate of
)interest

)א( השיעור השורר לגבי מכשיר דומה של
מנפיק בעל דירוג אשראי דומה ,או
)ב( שיעור ריבית שמנכה את הסכום הנקוב של
המכשיר למחיר המכירה הנוכחי במזומן של
הסחורות או השירותים.

הכנסה
)(Income

דוח רווח והפסד
)(Income statement
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גידול בהטבות כלכליות במהלך התקופה
החשבונאית בדרך של תזרים חיובי או גידול
בנכסים ,או קיטון בהתחייבויות ,המסתכמים
בגידול בהון ,למעט גידול בהון הנובע מהשקעות
בעלים.
דוח כספי שמציג את כל פריטי ההכנסה
וההוצאה שהוכרו בתקופת הדיווח ,למעט
פריטים של רווח כולל אחר.
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מסים על ההכנסה
)(Income tax

חוזה ביטוח
(Insurance
)contract

נכס בלתי מוחשי
)(Intangible asset

כל המסים המקומיים והמסים הזרים
המבוססים על הכנסה חייבת ).(taxable profits
מסים על ההכנסה כוללים גם מסים ,כגון מסים
שמנוכים במקור ,אשר חברה בת ,חברה כלולה
או עסקה משותפת חייבת לשלם בעת חלוקות
) (distributionsלישות המדווחת.
חוזה לפיו צד אחד )המבטח( לוקח סיכון ביטוחי
משמעותי מצד אחר )בעל הפוליסה( על ידי
הסכמה לפצות את בעל הפוליסה אם אירוע
עתידי לא ודאי מוגדר )מקרה הביטוח( ישפיע
באופן שלילי על בעל הפוליסה.
נכס לא כספי ,ניתן לזיהוי ,חסר מהות פיזית.
נכס כזה ניתן לזיהוי כאשר הוא:
)א( ניתן להפרדה ,כלומר ניתן להפריד אותו או
לפצל אותו מהישות ולמכור אותו ,להעביר
אותו ,להעניק רישיון לשימוש בו ,להשכיר
אותו או להחליפו ,בנפרד או יחד עם חוזה
קשור ,נכס קשור או התחייבות קשורה; או
)ב( נובע מזכויות חוזיות או מזכויות משפטיות
אחרות ,מבלי להתחשב אם זכויות אלה
ניתנות להעברה או ניתנות להפרדה מהישות
או מזכויות וממחויבויות אחרות.

שיעור הריבית הגלום שיעור ההיוון ,שבמועד ההתקשרות בחכירה,
בחכירה
גורם לערך הנוכחי המצרפי של )א( תשלומי
החכירה המינימליים ו) -ב( ערך השייר שאינו
(Interest rate
מובטח להיות שווה לסכום של ) (1השווי ההוגן
implicit in the
של הנכס המוחכר ו (2) -עלויות ישירות
)lease
ראשוניות כלשהן של המחכיר.
דיווח כספי ביניים
(Interim financial
)reporting

תקופת ביניים

דיווח כספי ,הכולל מערכת מלאה של דוחות
כספיים או מערכת של דוחות כספיים תמציתיים
לתקופת ביניים.
תקופת דיווח כספי ,הקצרה משנת כספים מלאה.

)(Interim period
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תקני דיווח כספי
בינלאומיים )(IFRSs

תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הוועדה לתקני
חשבונאות בינלאומיים ) .(IASBהם כוללים:

(International
Financial
Reporting
)Standards

)א( תקני דיווח כספי בינלאומיים ) International
;(Financial Reporting Standards
)ב( תקני חשבונאות בינלאומיים ) International
 ;(Accounting Standardsוכן

)ג( פרשנויות שפותחו על ידי הוועדה
לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי
) International Financial Reporting
] (Interpretations Committee [IFRICאו על
ידי הוועדה המתמדת לפרשנויות שקדמה
לה ) Standing Interpretations Committee
].([SIC
ערך פנימי
)(Intrinsic value

מלאי

ההפרש שבין השווי ההוגן של המניות אשר לצד
שכנגד זכות )מותנית או בלתי מותנית( לחתום
עליהן או הזכות לקבלן ,לבין המחיר )במידה
וקיים( שהצד שכנגד נדרש )או יידרש( לשלם בעד
אותן מניות .לדוגמה ,אופציה למניה שמחיר
המימוש שלה למניה בעלת שווי הוגן של  20ש"ח
הוא  15ש"ח ,ערכה הפנימי הוא  5ש"ח.
נכסים:

)(Inventories

)א( המוחזקים לצרכי מכירה במהלך העסקים
הרגיל;
)ב( בתהליך ייצור למכירה כזו; או
)ג( בצורה של חומרים וחומרי עזר שיצרכו
בתהליך הייצור או שיצרכו במהלך הספקת
השירותים.
פעילויות השקעה
(Investing
)activities
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הרכישה והמימוש של נכסים לזמן ארוך
והשקעות אחרות שאינן כלולות בשווי מזומנים.
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נדל"ן להשקעה
(Investment
)property

נדל"ן )קרקע או מבנה  -או חלק ממבנה  -או
שניהם( המוחזק על ידי הבעלים או על ידי חוכר
בחכירה מימונית על מנת להניב הכנסות שכירות
או לשם עליית ערך הונית או שניהם ,ושלא
לצורך:
)א( שימוש בייצור או הספקת סחורות או
שירותים או למטרות מנהלתיות; או
)ב( מכירה במהלך העסקים הרגיל.

שליטה משותפת

שיתוף חוזי מוסכם בשליטה על פעילות כלכלית.
שליטה משותפת קיימת רק כאשר החלטות
פיננסיות ותפעוליות אסטרטגיות ,המתייחסות
לפעילות ,דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים
ששולטים במשותף )המשתתפים בעסקה(.

עסקה משותפת

הסדר חוזי ,אשר על פיו ,שני צדדים או יותר
נוטלים על עצמם פעילות כלכלית הכפופה
לשליטה משותפת .עסקאות משותפות עשויות
להיות פעילויות בשליטה משותפת ,נכסים
בשליטה משותפת או ישויות בשליטה משותפת.

)(Joint control

)(Joint venture

ישות בשליטה
משותפת
(Jointly controlled
)entity

חכירה
)(Lease

עסקה משותפת הכרוכה בהקמה של תאגיד,
שותפות או ישות אחרת שבה לכל משתתף
בעסקה יש זכות .הישות פועלת באותה דרך
שישויות אחרות פועלות ,פרט לכך שהסדר חוזי
בין המשתתפים בעסקה יוצר שליטה משותפת על
הפעילות הכלכלית של הישות.
הסכם לפיו המחכיר מעביר לחוכר בתמורה
לתשלום או לסדרת תשלומים את זכות השימוש
בנכס לתקופת זמן מוסכמת.

שיעור הריבית
התוספתי של החוכר

שיעור הריבית שהחוכר היה צריך לשלם בגין
חכירה דומה או ,אם לא ניתן לקבוע שיעור זה,
השיעור ,שבמועד ההתקשרות בחכירה ,החוכר
היה צריך לשלם על מנת ללוות לתקופה דומה,
ובביטחון דומה ,סכומים הדרושים על מנת
לרכוש את הנכס.

התחייבות

מחויבות בהווה של הישות הנובעת מאירועי עבר,
אשר סילוקה חזוי לגרום לתזרים שלילי של
משאבים ,המגלמים הטבות כלכליות מהישות.

(Lessee's
incremental
borrowing rate of
)interest
)(Liability
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הלוואות לפירעון
)(Loans payable

מהותי
)(Material

מדידה
)(Measurement

פריטים כספיים
)(Monetary items

תוכניות )הטבה(
מרובות מעסיקים
(Multi-employer
)(benefit) plans

התחייבויות פיננסיות ,שאינן ספקים לזמן קצר
בתנאי אשראי רגילים.
השמטות או מצגים מטעים של פריטים הם
מהותיים אם הם יכולים ,יחד או כל אחד בנפרד,
להשפיע על החלטות כלכליות שמשתמשים
מקבלים על בסיס הדוחות הכספיים .מהותיות
תלויה בגודל ובמהות של ההשמטה או המצג
המטעה בהתחשב במכלול הנסיבות .גודלו או
מהותו של הפריט ,או שילוב שלהם ,עשויים
להיות הגורם המכריע.
תהליך של קביעת הסכומים הכספיים בהם יוכרו
ויוצגו המרכיבים בדוח על המצב הכספי ובדוח
על הרווח הכולל.
יחידות מטבע מוחזקות וכן נכסים והתחייבויות
שיתקבלו או שישולמו במספר קבוע או ניתן
לקביעה של יחידות מטבע.
תוכניות להפקדה מוגדרת )שאינן תוכניות
ממשלתיות( או תוכניות להטבה מוגדרת )שאינן
תוכניות ממשלתיות( אשר:
)א( מצרפות את הנכסים שהועברו על ידי
ישויות שונות שאינן תחת אותה שליטה ,וכן
)ב( משתמשות בנכסים אלה על מנת לספק
הטבות עובד של יותר מישות אחת ,באופן
שההפקדה ושיעורי ההטבה נקבעים ללא
קשר לזהות הישות שמעסיקה את
העובדים.

השקעה נטו בחכירה

השקעה ברוטו בחכירה המהוונת בשיעור הריבית
הגלום בחכירה.

זכויות שאינן מקנות
שליטה

ההון בחברה בת שאינו ניתן לייחוס ,במישרין או
בעקיפין ,לחברה אם.

(Net investment in
)a lease

(Non-controlling
)interest
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מילון מונחים
ביאורים )לדוחות
הכספיים(

ביאורים כוללים מידע בנוסף למידע שמוצג בדוח
על המצב הכספי ,בדוח על הרווח הכולל ,בדוח
רווח והפסד הנפרד )אם מוצג( ,בדוח משולב על
רווח והפסד ועודפים )אם מוצג( ,בדוח על
השינויים בהון ובדוח על תזרימי המזומנים.
ביאורים מספקים תיאורים מילוליים ופירוטי
משנה ) (disaggregationsלפריטים שמוצגים
באותם דוחות ,ומידע לגבי פריטים שאינם
כשירים להכרה באותם דוחות.

ערך נקוב

הכמות של יחידות מטבע ,מניות ,בושל
) ,(bushelsפאונד ) (poundsאו יחידות אחרות
שהוגדרו בחוזה מכשיר פיננסי.

(Notes (to the
financial
))statements

)(Notional amount

מטרת הדוחות
הכספיים
(Objective of
financial
)statements

חוזה מכביד
)(Onerous contract

פעילויות שוטפות
(Operating
)activities

חכירה תפעולית
)(Operating lease

לספק מידע לגבי המצב הכספי ,תוצאות הפעולות
ותזרימי המזומנים של ישות ,שהוא שימושי
לצורך קבלת החלטות כלכליות עבור תחום רחב
של משתמשים שהם לא בעמדה לדרוש דוחות
שהותאמו במיוחד לצורכי המידע שלהם.
חוזה שהעלויות הבלתי נמנעות לצורך עמידה
במחויבויות על פי החוזה עולות על ההטבות
הכלכליות החזויות להתקבל על פיו.
הפעילויות העיקריות לייצור-הכנסות של הישות
ופעילויות אחרות אשר אינן פעילויות השקעה או
פעילויות מימון.
חכירה שאינה מעבירה באופן מהותי את כל
הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות .חכירה
שאינה חכירה תפעולית היא חכירה מימונית.
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מילון מונחים
מגזר פעילות
(Operating
)segment

רווח כולל אחר
(Other
comprehensive
)income

בעלים

מגזר פעילות הוא רכיב של ישות:
)א( אשר עוסק בפעילויות עסקיות שמהן הוא
עשוי להניב הכנסות ובגינן עשויות להתהוות
לו הוצאות )כולל הכנסות והוצאות
המתייחסות לעסקאות עם רכיבים אחרים
של אותה ישות(,
)ב(

אשר התוצאות התפעוליות שלו נסקרות
באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות
התפעוליות הראשי של הישות כדי לקבל
החלטות לגבי משאבים שיוקצו למגזר וכדי
להעריך את ביצועי המגזר ,וכן

)ג(

אשר קיים לגביו מידע כספי נפרד זמין.

פריטי הכנסות והוצאות )כולל תיאומים בגין
סיווג מחדש( שאינם מוכרים ברווח או הפסד,
כפי שנדרש או מותר בתקן דיווח כספי בינלאומי
זה.
אלו המחזיקים במכשירים שמסווגים כהוניים.

)(owners

חברה אם

ישות ,אשר לה חברה בת ,אחת או יותר.

)(Parent

תוצאות הפעולות

היחס בין ההכנסה וההוצאות של הישות ,כפי
שמדווח בדוח על הרווח הכולל.

נכסי תוכנית )של
תוכנית הטבה
לעובדים(

)א( נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד
לזמן ארוך ,וכן

(Plan assets (of an
employee benefit
)plan

)ב( פוליסות ביטוח כשירות.

הטבות לאחר סיום
העסקה

הטבות עובד )שאינן הטבות בגין פיטורין(
שעומדות לתשלום לאחר סיום ההעסקה.

)(Performance

(Post-employment
)benefits
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מילון מונחים
תוכניות הטבה לאחר
סיום העסקה
(Post-employment
)benefit plans

ערך נוכחי
)(Present value

מטבע הצגה

הסדרים פורמליים או בלתי פורמליים שלפיהם
ישות מספקת הטבות לאחר סיום העסקה לעובד
אחד או יותר.
אומדן נוכחי של הערך המהוון של תזרימי
המזומנים החיוביים העתידיים נטו במהלך
העסקים הרגיל.
המטבע בו מוצגים הדוחות הכספיים.

(Presentation
)currency

צפוי

יותר סביר מאשר לא.

)(Probable

רווח או הפסד
)(Profit or loss

שיטת יחידת זכאות
חזויה
(Projected unit
)credit method

רכוש קבוע
(Property, plant
)and equipment

סך הכל הכנסה פחות הוצאות ,למעט רכיבים של
רווח כולל אחר.
שיטת הערכה אקטוארית שרואה בכל תקופת
שירות כיוצרת יחידה נוספת של זכאות להטבה
ומודדת כל יחידה בנפרד על מנת לבנות את
המחויבות הסופית )לעיתים מכונה שיטת הטבה
מצטברת יחסית לשירות ] accrued benefit
 [method pro-rated on serviceאו שיטת
הטבה/שנות שירות ] benefit/years of service
([method
נכסים מוחשיים אשר:
)א( מוחזקים לשימוש בייצור או בהספקת
סחורות או שירותים ,להשכרה לאחרים ,או
לצרכים מינהליים; וכן
)ב( חזוי ) (expectedשישתמשו בהם במשך יותר
מתקופה אחת.

יישום מכאן ולהבא
)של שינוי במדיניות
חשבונאית(

ישום המדיניות החשבונאית החדשה לגבי
עסקאות ,אירועים ומצבים אחרים ,המתרחשים
לאחר מועד שינוי המדיניות.

(Prospective
application (of a
change in
))accounting policy
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מילון מונחים
הפרשה
)(Provision

זהירות
)(Prudence

מחויבות ציבורית
(Public
)accountability

התחייבות שעיתוי פירעונה או סכומה אינם
וודאיים.
ישום מידה של תשומת לב בהפעלת שיקול הדעת
הנדרש בקביעת האומדנים הדרושים בתנאים של
חוסר-וודאות ,כמתבקש למניעתה של הצגה
ביתר של נכסים או הכנסות ) (incomeאו של
הצגה בחסר של התחייבויות או הוצאות.
מחויבות כלפי ספקי משאבים קיימים
ופוטנציאליים וחיצוניים אחרים לישות
שמקבלים החלטות כלכליות אך אינם בעמדה
לדרוש דוחות שהותאמו במיוחד לצורכי המידע
שלהם .לישות קיימת מחויבות ציבורית אם:
)א( מכשירי החוב שלה או מכשיריה ההוניים
נסחרים בשוק ציבורי או שהיא בתהליך של
הנפקת מכשירים כאלה בשוק ציבורי
)בורסת ניירות ערך מקומית או בורסת
ניירות ערך זרה או שוק מעבר לדלפק ,כולל
שווקים מקומיים ואיזוריים( ,או
)ב( היא מחזיקה בנכסים בתפקיד נאמן עבור
קבוצה רחבה של חיצוניים כחלק מהעסק
העיקרי שלה .החזקה כזו אופיינית לבנקים,
לאיגודי אשראי ,לחברות ביטוח ,לסוחרים
בניירות ערך ,לקרנות נאמנות ולבנקים
להשקעות.

נסחרים בציבור
)מכשירי חוב או
מכשירים הוניים(
(Publicly traded
(debt or equity
))instruments
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נסחר ,או בתהליך של הנפקה למסחר ,בשוק
ציבורי )בורסת ניירות ערך מקומית או בורסת
ניירות ערך זרה או שוק מעבר לדלפק ,כולל
שווקים מקומיים ואזוריים(.

מילון מונחים
הכרה
)(Recognition

תהליך של שילובו בדוח על המצב הכספי או
בדוח על הרווח הכולל של פריט ,שמקיים את
הגדרתו של מרכיב ואת הקריטריונים הבאים:
)א( צפוי ) (probableשהטבה כלכלית עתידית
כלשהי המיוחסת לפריט אכן תזרום אל
הישות או מהישות החוצה; וכן
)ב( עלותו של הפריט או ערכו ניתנים למדידה
באופן מהימן.

סכום בר השבה

הגבוה מבין שוויו ההוגן של נכס )או יחידה
מניבה מזומנים( בניכוי עלויות מכירה לבין שווי
השימוש בו )או בה(.

צד קשור

צד קשור הוא אדם או ישות אשר קשורים לישות
שמכינה את דוחותיה הכספיים )הישות
המדווחת(.

(Recoverable
)amount
)(Related party

)א( אדם או בן משפחה קרוב של האדם
קשורים לישות המדווחת אם אדם זה:
)( i

הוא אחד מאנשי המפתח הניהוליים
) (key management personnelשל
הישות המדווחת או של החברה האם
של הישות המדווחת;

) (iiבעל שליטה על הישות המדווחת; או
) (iiiבעל שליטה משותפת או השפעה
מהותית על הישות המדווחת או בעל
כוח הצבעה מהותי בה.
)ב( ישות קשורה לישות מדווחת אם מתקיים
אחד מהתנאים הבאים:
)( i

הישות והישות המדווחת הן חברות
באותה קבוצה )כלומר ,כל חברה אם,
חברה בת וחברה אחות קשורות
לאחרות(.
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צד קשור
)(Related party

)המשך(

) (iiכל אחת מהישויות היא חברה כלולה
או עסקה משותפת של הישות האחרת
)או של חברה בקבוצה שבה חברה
הישות האחרת(.
) (iiiשתי הישויות הן עסקאות משותפות
של ישות שלישית.
) (ivכל אחת מהישויות היא עסקה
משותפת של ישות שלישית והישות
האחרת היא חברה כלולה של הישות
השלישית.
) (vהישות היא תכנית הטבה לאחר
העסקה ) post-employment benefit
 (planלרווחתם של עובדי הישות
המדווחת או של עובדי ישות שקשורה
לישות המדווחת .אם הישות המדווחת
מהווה בעצמה תוכנית כזו ,המעסיקים
המממנים קשורים אף הם לתוכנית.
) (viהישות נשלטת או נשלטת במשותף על
ידי אדם שזוהה בסעיף )א(.
) (viiאדם שזוהה בסעיף )א() (iהוא בעל כוח
הצבעה משמעותי בישות.
) (viiiאדם שזוהה בסעיף )א() (iiהוא בעל
השפעה מהותית על הישות או כוח
הצבעה משמעותי בה.
) (ixאדם או בן משפחה קרוב של האדם
הם בעלי השפעה מהותית על הישות
או בעלי כוח הצבעה משמעותי בה וכן
בעלי שליטה משותפת על הישות
המדווחת.
) (xאחד מאנשי המפתח הניהוליים של
הישות המדווחת או של חברה אם של
הישות ,או בן משפחה קרוב של אדם
זה ,הוא בעל שליטה או שליטה
משותפת על הישות המדווחת או בעל
כוח הצבעה משמעותי בה.
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מילון מונחים
עסקת צד קשור
(Related party
)transaction

רלוונטיות
)(Relevance

מהימנות
)(Reliability

מועד דיווח
)(Reporting date

תקופת הדיווח
)(Reporting period

מחקר
)(Research

העברה של משאבים ,שירותים או מחויבויות בין
ישות מדווחת לבין צד קשור ,ללא קשר אם בוצע
חיוב מחיר.
מאפיין איכותי של מידע אשר מאפשר לו להשפיע
על החלטותיהם הכלכליות של משתמשים ,בכך
שהוא מסייע להם להעריך את אירועי העבר,
ההווה או העתיד או מאשר או מתקן את
הערכותיהם הקודמות.
מאפיין איכותי של מידע שעושה אותו נטול
שגיאות והטיות מהותיות ומייצג נאמנה את
הדבר אותו הוא מתיימר לייצג או שסביר להניח
כי הוא מייצג.
סוף התקופה האחרונה שמכוסה על ידי דוחות
כספיים או על ידי דיווח כספי לתקופת ביניים.
התקופה שמכוסה על ידי דוחות כספיים או על
ידי דיווח כספי לתקופת ביניים.
חקירה מקורית ומתוכננת ,המבוצעת תוך ציפייה
להשגת ידע והבנה מדעיים או טכניים חדשים.

(Residual value (of
))an asset

אומדן הסכום שישות הייתה יכולה לקבל בעת
עריכת האומדן ) (Currentlyממימוש הנכס,
בניכוי אומדן עלויות המימוש ,אילו הנכס היה
כבר בגיל ובמצב החזויים בתום אורך החיים
השימושיים שלו.

יישום למפרע )של
שינוי במדיניות
חשבונאית(

ישום של מדיניות חשבונאית חדשה לעסקאות,
לאירועים ולמצבים אחרים ,כאילו יושמה
מדיניות זו מאז ומעולם.

ערך שייר )של נכס(

(Retrospective
application (of a
change in
))accounting policy

הכנסות
)(Revenue

תזרים חיובי ברוטו של הטבות כלכליות במהלך
התקופה ,הנובע מהפעילויות הרגילות של הישות
כשתזרימים אלה גורמים לגידול בהון ,למעט
גידול בהון הנובע מהשקעות בעלים.
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מילון מונחים
דוחות כספיים
נפרדים
(Separate financial
)statements

הסדרי זיכיון למתן
שירות
(Service concession
)arrangement

עסקת תשלום
מבוסס מניות
(Share-based
payment
)transaction

דוחות כספיים ,המוצגים על ידי חברה אם ,על
ידי משקיע בחברה כלולה או על ידי משתתף
בישות בשליטה משותפת ,בהם ההשקעות
מטופלות על בסיס הזכות ההונית הישירה ולא
על בסיס התוצאות והנכסים נטו המדווחים של
החברות המושקעות.
הסדר לפיו ממשלה או גוף אחר מהמגזר הציבורי
מתקשר עם מפעיל פרטי לפתח )או לשדרג(,
לתפעל ולתחזק את נכסי התשתית של המעניק
כגון כבישים ,גשרים ,מנהרות ,נמלי תעופה,
רשתות לחלוקת אנרגיה/חשמל ,בתי-כלא או
בתי-חולים.
עסקה שלפיה הישות מקבלת סחורות או
שירותים )כולל שירותי עובדים( תמורת
מכשירים הוניים של הישות )כולל מניות או
אופציות למניות( ,או רוכשת סחורות או
שירותים על ידי נטילת התחייבויות לספק של
אותם סחורות או שירותים בסכומים המבוססים
על המחיר של מניות הישות או של מכשירים
הוניים אחרים של הישות.

ישויות קטנות
ובינוניות

ישויות אשר:

(Small and
medium-sized
)entities

)א( אין להן מחויבות ציבורית ,וכן
)ב( הן מפרסמות דוחות כספיים המיועדים לכל
למשתמשים חיצוניים.
לישות קיימת מחויבות ציבורית אם:
)א( היא הגישה ,או נמצאת בתהליך של הגשת,
דוחותיה הכספיים לרשות לניירות ערך או
ארגון פיקוח אחר לצורך הנפקת סוג כלשהו
של מכשירים בשוק ציבורי ,או
)ב( היא מחזיקה בנכסים בתפקיד נאמן עבור
קבוצה רחבה של חיצוניים כחלק מהעסק
העיקרי שלה .החזקה כזו אופיינית לבנקים,
לאיגודי אשראי ,לחברות ביטוח ,לסוחרים
בניירות ערך ,לקרנות נאמנות ולבנקים
להשקעות.
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ממשלה

ממשלה לאומית ,אזורית או מקומית.

)(State

תוכניות )להטבת
עובדים( ממשלתית

תוכניות להטבת עובדים שנוצרות מכוח חקיקה
כדי לכסות את כל הישויות )או כל הישויות
בקבוצה מסוימת ,לדוגמה ,בענף מסוים(
ומנוהלות על ידי ממשלה לאומית או ממשלה
מקומית או על ידי גוף אחר )לדוגמה ,סוכנות
אוטונומית שהוקמה לצורך זה( שאינם כפופים
לשליטה או השפעה על ידי הישות המדווחת.

דוח על תזרימי
מזומנים

דוח כספי שמספק מידע לגבי שינויים במזומנים
ובשווי מזומנים של ישות לתקופה ,תוך הצגה
בנפרד של שינויים במהלך התקופה מפעילויות
שוטפות ,פעילויות השקעה ופעילויות מימון.

(State (employee
)benefit) plan

(Statement of cash
)flows

דוח על השינויים
בהון
(Statetment of
)changes in equity

דוח כספי שמציג את הרווח או הפסד לתקופה,
פריטי הכנסה והוצאה שהוכרו ישירות בהון
לתקופה ,ההשפעות של שינויים במדיניות
החשבונאית ושל תיקוני טעויות שהוכרו
בתקופה ,וכן )תלוי במבנה הדוח על השינויים
בהון שבחרה הישות( סכום העסקאות עם בעלי
זכויות הוניות בתפקידם כבעלי זכויות הוניות
במהלך התקופה.

דוח על הרווח הכולל

דוח כספי שמציג את כל פריטי ההכנסה
וההוצאה שהוכרו בתקופה ,כולל אותם פריטים
שהוכרו בקביעת הרווח או הפסד )המהווה
סיכום ביניים בדוח על הרווח הכולל( ופריטים
של רווח כולל אחר .אם ישות בוחרת להציג גם
דוח רווח והפסד וגם דוח על הרווח הכולל ,הדוח
על הרווח הכולל יתחיל מרווח או הפסד ולאחר
מכן יציג פריטים של רווח כולל אחר.

דוח על המצב הכספי

דוח כספי שמציג את היחס בין הנכסים
ההתחייבויות וההון של ישות במועד ספציפי
)מכונה גם מאזן(.

דוח רווח והפסד
ועודפים

דוח כספי שמציג את הרווח או הפסד ושינויים
בעודפים לתקופה.

(Statement of
comprehensive
)income

(Statement of
)financial position

(Statement of
income and
)retained earnings
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חברה בת
)(Subsidiary

ישות ,כולל ישות בלתי מאוגדת ,כמו שותפות,
הנשלטת על ידי ישות אחרת )ידועה כחברה אם(.

חקיקה שהושלמה
למעשה

שיעורי מס ייחשבו כשיעורי מס שחקיקתם
הושלמה למעשה כאשר אירועים עתידיים
הנדרשים לתהליך החקיקה לא ישפיעו על
התוצאה.

בסיס המס

המדידה בהתאם לחוקי מס רלוונטיים
שחקיקתם הושלמה למעשה ,של נכס ,התחייבות
או מכשיר הוני.

(Substantively
)enacted
)(Tax basis

הוצאת מסים
)(Tax expense

הסכום המצרפי שנכלל בסך הכל רווח כולל או
בהון לתקופת הדיווח בגין מסים שוטפים ומסים
נדחים.

הרווח )ההפסד( לתקופת הדיווח עליו יש לשלם
הכנסה חייבת
או ניתן להשיב מסים על הכנסה ,כפי שנקבע
)הפסד לצורך מס(
 (Taxable profit (taxבהתאם לחוקים שנחקקו על ידי רשויות המס.
הכנסה חייבת שווה להכנסות חייבות בניכוי
))loss
סכומים הניתנים לניכוי מההכנסות החייבות.
הפרשים זמניים

הפרשים בין הערך בספרים של נכס ,התחייבות
או פריט אחר בדוחות הכספיים לבין בסיס המס
שלהם שהישות צופה שישפיעו על ההכנסה
החייבת כאשר הערך בספרים של הנכס או
ההתחייבות יושב או יסולק )או ,במקרה של
פריטים שאינם נכסים או התחייבויות ,ישפיעו
על ההכנסה החייבת בעתיד(.

הטבות בגין פיטורין

הטבות עובד שעומדות לתשלום כתוצאה מאחד
מהבאים:

(Temporary
)differences

(Termination
)benefits

)א( החלטה של ישות לפטר עובד לפני מועד
הפרישה הרגיל ,או
)ב( החלטה של עובד להסכים לפרישה מרצון
בתמורה להטבות אלה.
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הפרשי עיתוי

הכנסות או הוצאות המוכרות ברווח או הפסד
בתקופה אחת ,אך לפי חוקי המס או תקנותיהם,
נכללים בהכנסה החייבת בתקופה אחרת.

עיתוי נכון

מסירת המידע בדוחות הכספיים בהתאם
במסגרת הזמן להחלטה.

(Timing
)differences
)(Timeliness

סך הכל רווח כולל

השינוי בהון במהלך תקופה שנגרם כתוצאה
מעסקאות ומאירועים אחרים ,למעט אותם
שינויים שנגרמו כתוצאה מעסקאות עם בעלים
במסגרת תפקידם כבעלים )שווה לסכום של רווח
או הפסד ורווח כולל אחר(.

מניות באוצר

מכשיריה ההוניים של ישות ,המוחזקים על ידי
הישות או חברים אחרים בקבוצה המאוחדת.

(Total
comprehensive
)income

)(Treasury shares

מאפיין איכותי של מידע שהופך אותו למובן
מובנות
) (Understandabilityלמשתמשים בעלי ידע סביר בפעילויות עסקיות
וכלכליות ובחשבונאות אשר מוכנים ללמוד את
המידע בשקידה סבירה.
אורך חיים שימושי
)(Useful life

שווי שימוש
)(Value in use

פרק הזמן שלאורכו הנכס חזוי להיות זמין
לשימוש של הישות או מספר יחידות תפוקה או
יחידות דומות ,אשר חזויות לנבוע לישות מהנכס.
הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים
העתידיים שחזוי שינבעו מנכס או מיחידה מניבה
מזומנים.

משתתף בעסקה

צד לעסקה משותפת שיש לו שליטה משותפת על
אותה עסקה משותפת.

להבשיל

להפוך להיות זכאי .בהתאם להסדר תשלום
מבוסס מניות ,הזכות של הצד שכנגד לקבל
מזומן ,נכסים אחרים או מכשירים הוניים של
הישות מבשילה כשהזכאות של הצד שכנגד אינה
מותנית עוד בקיום תנאי הבשלה כלשהם.

)(Venturer
)(Vest

הטבות שהבשילו
)(Vested benefits

הטבות ,שהזכויות לגביהן ,בהתאם לתנאיה של
תוכנית הטבה לפרישה ,אינן מותנות בהמשך
העסקה.
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טבלת מקורות
תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות פותח על ידי:
)א(

)ב(

הוצאת התפיסות היסודיות מהמסגרת המושגית של הוועדה
לתקני חשבונאות בינלאומיים והעקרונות וההנחיות המחייבות
הקשורות מתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים )כולל פרשנויות(,
וכן
בחינת השינויים המתאימים על בסיס צרכי המשתמשים ושיקולי
עלות-תועלת.

הטבלה שלהן מזהה את המקורות העיקריים בתקני הדיווח הכספי
הבינלאומיים שמהם נלקחו העקרונות לכל פרק של תקן הדיווח הכספי
הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות.
פרק בתקן הדיווח הכספי מקורות

הבינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות
הקדמה

הקדמה לתקני דיווח כספי
בינלאומיים

1

ישויות קטנות ובינוניות
תפיסות ועקרונות גורפים

3
4
5

הצגת דוחות כספיים
דוח על המצב הכספי
דוח על הרווח הכולל ודוח
רווח והפסד
דוח על השינויים בהון ודוח
רווח והפסד ועודפים
דוח על תזרימי מזומנים

המסגרת המושגית של הוועדה
לתקני חשבונאות בינלאומיים,
תקן חשבונאות בינלאומי  1הצגת
דוחות כספיים כפי שעודכן בשנת
2007
תקן חשבונאות בינלאומי 1
תקן חשבונאות בינלאומי 1

תקן חשבונאות בינלאומי 1
תקן חשבונאות בינלאומי  7דוח על

8
9

ביאורים לדוחות הכספיים
דוחות כספיים מאוחדים
ונפרדים

תקן חשבונאות בינלאומי 1
תקן חשבונאות בינלאומי 27
דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים

2

6
7

תקן חשבונאות בינלאומי 1

תזרימי המזומנים
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פרק בתקן הדיווח הכספי מקורות

11
ו-
12

הבינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות
מדיניות חשבונאית,
אומדנים חשבונאיים
וטעויות
מכשירים פיננסיים בסיסיים
וסוגיות נוספות במכשירים
פיננסיים אחרים

13
14

מלאי
השקעות בחברות כלולות

15

השקעות בעסקאות
משותפות
נדל"ן להשקעה

10

תקן חשבונאות בינלאומי 8

מדיניות חשבונאית ,שינויים
באומדנים חשבונאיים וטעויות

תקן חשבונאות בינלאומי 32
מכשירים פיננסיים :הצגה ,תקן
חשבונאות בינלאומי  39מכשירים
פיננסיים :הכרה ומדידה ,תקן
דיווח כספי בינלאומי  7מכשירים

פיננסיים :גילויים

16
17
18
19

20
21

22
23
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תקן חשבונאות בינלאומי  2מלאי
תקן חשבונאות בינלאומי 28

השקעות בחברות כלולות

תקן חשבונאות בינלאומי 31

השקעות בעסקאות משותפות

תקן חשבונאות בינלאומי  40נדל"ן
להשקעה
תקן חשבונאות בינלאומי  16רכוש
רכוש קבוע
קבוע
נכסים בלתי מוחשיים ,למעט תקן חשבונאות בינלאומי 38
נכסים בלתי מוחשיים
מוניטין
תקן דיווח כספי בינלאומי 3
צירופי עסקים ומוניטין
צירופי עסקים כפי שעודכן בשנת
2008
תקן חשבונאות בינלאומי 17
חכירות
חכירות
תקן חשבונאות בינלאומי 37
הפרשות ותלויות
הפרשות ,התחייבויות תלויות
ונכסים תלויים
תקן חשבונאות בינלאומי  ,1תקן
התחייבויות והון
חשבונאות בינלאומי 32
תקן חשבונאות בינלאומי  11חוזי
הכנסות
הקמה ,תקן חשבונאות בינלאומי
 18הכנסות

טבלת מקורות
פרק בתקן הדיווח הכספי מקורות

24

25
26
27

28
29
30

31
32
33
34

35

הבינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות
תקן חשבונאות בינלאומי 20
מענקים ממשלתיים
הטיפול החשבונאי במענקים
ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע
ממשלתי
תקן חשבונאות בינלאומי 23
עלויות אשראי
עלויות אשראי
תקן דיווח כספי בינלאומי 2
תשלום מבוסס מניות
תשלום מבוסס מניות
תקן חשבונאות בינלאומי  ,2תקן
ירידת ערך נכסים
חשבונאות בינלאומי  36ירידת ערך
נכסים
תקן חשבונאות בינלאומי 19
הטבות עובד
הטבות עובד
תקן חשבונאות בינלאומי 12
מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה
תקן חשבונאות בינלאומי 21
תרגום מטבע חוץ
השפעות השינויים בשערי חליפין
של מטבע חוץ
תקן חשבונאות בינלאומי  29דיווח
היפר-אינפלציה
כספי בכלכלות היפר-אינפלציוניות
תקן חשבונאות בינלאומי 10
אירועים לאחר סוף תקופת
אירועים לאחר תקופת הדיווח
הדיווח
תקן חשבונאות בינלאומי 24
גילויים בהקשר לצד קשור
גילויים בהקשר לצד קשור
פעילויות הדורשות התמחות תקן חשבונאות בינלאומי 41
חקלאות ,תקן דיווח כספי
בינלאומי  6חיפוש משאבים
מינרליים והערכתם
הוראות מעבר לתקן הדיווח תקן דיווח כספי בינלאומי  1אימוץ
לראשונה של תקני דיווח כספי
הכספי הבינלאומי לישויות
בינלאומיים
קטנות ובינוניות
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תוכן עניינים

בסיס למסקנות של
תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות
קטנות ובינוניות
רקע

סעיפים

1-35
5-7

נייר לדיון )יוני (2004
שאלון הכרה ומדידה )אפריל  (2005וישיבות שולחן עגול
)אוקטובר (2005
דיוני הוועדה שהובילו לטיוטה לתקן
טיוטה לתקן )פברואר (2007
בדיקות שטח
תגובות לטיוטה לתקן
דיונים מחודשים של הוועדה על ההצעות שבטיוטה לתקן
סיוע נוסף לוועדה
תוכנית מיוחדת להרחבת המודעות
נוסח סופי של תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות
קטנות ובינוניות :שינויים עיקריים מהטיוטה לתקן
בסיס למסקנות זה

34
35

לשם מה תקני דיווח כספי גלובליים לישויות
קטנות ובינוניות?

36-48

האם הוועדה הבינלאומית צריכה לפתח תקנים לישויות
קטנות ובינוניות?
האם על אחרים לעשות זאת?
האם מוסדות תקינה לאומיים תומכים ביוזמת
הוועדה הבינלאומית?

תקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות

8-11
12-14
15-19
20-25
26
27-31
32
33

38-43
39
40-41

עקבי עם המטרה של הוועדה הבינלאומית
תקני דיווח כספי בינלאומיים קיימים כוללים מספר
הבדלים עבור ישויות לא ציבוריות
צרכים שונים למשתמשים ושיקולי עלות-תועלת

43
44-47

ובינוניות אין משמעו שתקני דיווח כספי בינלאומיים
מלאים אינם מתאימים לישויות קטנות ובינוניות

48

אימוץ תקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות

המטרה של תקן הדיווח הכספי הבינלאומי
לישויות קטנות ובינוניות

מדוע קביעה של הכנסה חייבת במס וקביעה של רווח
ניתן לחלוקה אינן מטרות ספציפיות של תקן הדיווח

הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות

42

49-54
49-52
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תוכן עניינים )המשך(
סעיפים

מדוע אין זו המטרה של תקן הדיווח הכספי הבינלאומי
לישויות קטנות ובינוניות לספק מידע לבעלים-מנהלים
שיסייע להם בקבלת החלטות ניהוליות

53-54

'מחויבות ציבורית' כעקרון לזיהוי הישויות
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תוכן עניינים )המשך(
מדוע המסגרת המושגית והעקרונות וההנחיות
המחייבות בתקני דיווח כספי בינלאומיים
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בסיס למסקנות של

תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות
בסיס למסקנות זה נלווה לתקן ,אך אינו מהווה חלק ממנו.

רקע
.1

בדצמבר  2000בדוח המעבר שלה לועדה לתקני חשבונאות
בינלאומיים ) (IASBהחדשה שנוצרה ,ציינה הוועדה הקודמת
לתקני חשבונאות בינלאומיים )' (IASCקיימת דרישה לגרסה
מיוחדת של תקני חשבונאות בינלאומיים לחברות קטנות'.

.2

זמן קצר לאחר הקמתה בשנת  ,2001הוועדה לתקני חשבונאות
בינלאומים )להלן  -הוועדה הבינלאומית( התחילה פרויקט לפיתוח
תקני חשבונאות שמתאימים לישויות קטנות ובינוניות ).(SMEs
הוועדה הקימה קבוצת עבודה של מומחים על מנת לספק עצות
לגבי הנושאים וחלופות ופתרונות אפשריים.

.3

בדוח השנתי שלהם לשנת  ,2002כתבו הנאמנים של ארגון הוועדה
לתקני חשבונאות בינלאומיים ) ,(IASCFשתחתיהם פועלת הוועדה
הבינלאומית )' ,(IASBהנאמנים תומכים גם במאמצים של הוועדה
הבינלאומית לבחון נושאים ספציפיים לכלכלות מתעוררות
ולישויות קטנות ובינוניות '.ביולי  2005הנאמנים הפכו את
תמיכתם לרשמית על ידי הצגה מחדש של המטרות של ארגון
הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ושל הוועדה הבינלאומית
אשר מפורטות בחוקת הארגון .הם הוסיפו מטרה ,שבפיתוח תקני
חשבונאות בינלאומיים ,הוועדה הבינלאומית צריכה להתחשב ,כפי
שמתאים ,בצרכים המיוחדים של ישויות קטנות ובינוניות וכלכלות
מתעוררות .באופן דומה ,המועצה המייעצת ) (SACעודדה
בעקביות את הוועדה הבינלאומית להמשיך בפרויקט.

.4

בפגישות ציבוריות במהלך המחצית השניה של שנת  2003ובתחילת
שנת  ,2004הוועדה פיתחה עמדות ראשוניות לא מחייבות לגבי
הגישה הבסיסית שעליה ליישם בפיתוח תקני חשבונאות לישויות
קטנות ובינוניות .היא בחנה גישה זו על ידי יישומה במספר תקני
דיווח כספי בינלאומיים.

301

בסיס למסקנות

נייר לדיון )יוני (2004
.5

ביוני  2004פירסמה הוועדה נייר לדיון עמדות ראשוניות לתקני
חשבונאות לישויות קטנות ובינוניות וביקשה תגובות על גישת
הוועדה .זה היה הנייר לדיון הראשון שפרסמה הוועדה
הבינלאומית .הוועדה קיבלה  120מכתבי תגובה.

.6

הנושאים העיקריים שעלו מהנייר לדיון היו:
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)א(

האם הוועדה הבינלאומית צריכה לפתח תקני דיווח כספי
מיוחדים לישויות קטנות ובינוניות?

)ב(

מה צריכות להיות המטרות של מערכת של תקני דיווח כספי
לישויות קטנות ובינוניות?

)ג(

עבור אילו ישויות מיועדים התקנים של הוועדה הבינלאומית
לישויות קטנות ובינוניות?

)ד(

אם התקנים של הוועדה הבינלאומית לישויות קטנות
ובינוניות אינם מתייחסים לטיפול מסוים בנושאים של
הכרה או מדידה שאיתם מתמודדת ישות ,איך הישות
צריכה לפתור את הבעיה?

)ה(

האם ישות שמשתמשת בתקנים של הוועדה הבינלאומית
לישויות קטנות ובינוניות יכולה לבחור להשתמש בטיפול
שהותר בתקן דיווח כספי בינלאומי שהוא שונה מהטיפול
המותר על ידי התקנים של הוועדה הבינלאומית לישויות
קטנות ובינוניות?

)ו(

כיצד הוועדה צריכה לגשת לפיתוח התקנים של הוועדה
הבינלאומית לישויות קטנות ובינוניות? באיזה מידה הבסיס
לתקנים לישויות קטנות ובינוניות ,צריך להיות התפיסות
והעקרונות וההנחיות המחייבות הקשורות בתקני הדיווח
הכספי הבינלאומיים?

)ז(

אם התקנים לישויות קטנות ובינוניות יתבססו על התפיסות
והעקרונות וההנחיות המחייבות הקשורות בתקני הדיווח
הכספי הבינלאומיים המלאים ,מה צריך להיות הבסיס
לשינוי תפיסות ועקרונות לישויות קטנות ובינוניות?

)ח(

באיזה אופן יש לפרסם את התקנים של הוועדה הבינלאומית
לישויות קטנות ובינוניות?

בסיס למסקנות
.7

בפגישותיה בסוף  ,2004הוועדה שקלה את הנושאים שהועלו על ידי
המגיבים לנייר לדיון .בדצמבר  2004ובינואר  ,2005הוועדה קיבלה
מספר החלטות לא מחייבות לגבי אופן ההתקדמות המתאים
לפרוייקט .המגיבים לנייר לדיון הציגו תביעה ברורה לתקן דיווח

כספי בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות )(IFRS for SMEs
והעדפה ,במדינות רבות ,לאמץ את תקן הדיווח הכספי הבינלאומי
לישויות קטנות ובינוניות ולא לפתח תקנים מקומיים או איזוריים.
לפיכך ,הוועדה החליטה שהצעד הבא יהיה לפרסם טיוטה לתקן
דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות.

שאלון הכרה ומדידה )אפריל  (2005וישיבות שולחן עגול
)אוקטובר (2005
.8

רוב המגיבים לנייר לדיון ציינו שנדרש פישוט לעקרונות של ההכרה
והמדידה של נכסים ,התחייבויות ,הכנסות והוצאות ,אבל הוצעו
רק מעט פישוטים ספציפיים .גם כאשר הוצעו מעט פישוטים
ספציפיים ,המגיבים באופן כללי לא ציינו עסקאות או אירועים או
תנאים אחרים מסוימים שיוצרים בעיה בהכרה או במדידה
לישויות קטנות ובינוניות בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים
או כיצד ניתן לפתור את הבעיה.

.9

הוועדה הבינלאומית הגיעה למסקנה שהיא זקוקה למידע נוסף כדי
להעריך פישוטים אפשריים להכרה ולמדידה .כתוצאה מכך,
הוועדה החליטה לקיים ישיבות שולחן עגול עם מכינים
ומשתמשים של הדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות על
מנת לדון בשינויים אפשריים של עקרונות ההכרה והמדידה בתקני
דיווח כספי בינלאומיים לצורך שימוש בהם בתקן דיווח כספי
בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות )להלן  -התקן( .הוועדה הנחתה
את הסגל לפתח ולפרסם שאלון ככלי לזיהוי נושאים שנדרש דיון
לגביהם באותן ישיבות שולחן עגול.

.10

השאלון ,שפורסם באפריל  ,2005כלל שתי שאלות:
)א(

מהם האיזורים שבהם אפשרי פישוט של עקרונות ההכרה
והמדידה לישויות קטנות ובינוניות?

)ב(

מניסיונך ,אנא ציין איזה נושאים שקיימת לגביהם
התייחסות בתקני דיווח כספי בינלאומיים ניתן להשמיט
מתקנים לישויות קטנות ובינוניות מאחר שאין זה סביר
שהם יתרחשו בישויות קטנות ובינוניות .אם הם יתרחשו,
התקנים ידרשו מהישות הקטנה או הבינונית לקבוע את
המדיניות החשבונאית המתאימה על ידי התייחסות לתקני
דיווח כספי בינלאומיים שחלים.
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.11

הוועדה קיבלה  101תגובות לשאלון .תגובות אלה נדונו עם המועצה
המייעצת )יוני  ,(2005עם קבוצת העבודה לישויות קטנות ובינוניות
)יוני  ,(2005נציגי מוסדות התקינה )ספטמבר  (2005ובישיבות
שולחן עגול שנערכו על ידי הוועדה באוקטובר  .2005סך של 43
קבוצות נטלו חלק בדיוני השולחן העגול עם הוועדה במשך תקופה
של יומיים.

דיוני הוועדה הובילו לטיוטה לתקן
.12

קבוצת העבודה של הוועדה הבינלאומית נפגשה ביוני  2005והכינה
מערכת מקיפה של המלצות לוועדה המתייחסות לדרישות הכרה,
מדידה ,הצגה וגילוי שצריכות להיכלל בטיוטה לתקן של התקן.
בסוף  ,2005הוועדה שקלה המלצות אלה ואת העמדות שהוצגו
בתגובה לנייר לדיון ולשאלון ,ובדיוני השולחן העגול .במהלך אותם
דיונים ,הוועדה קיבלה החלטות לא מחייבות בדבר הדרישות
שיכללו בטיוטה לתקן.

.13

בישיבת הוועדה בינואר  2006הציג הסגל טיוטה ראשונית של
הטיוטה לתקן על בסיס אותן החלטות לא מחייבות .קבוצת
העבודה נפגשה בסוף ינואר  2006לסקור את הטיוטה הראשונית
והכינה דוח על המלצותיה לוועדה .דיוני הוועדה בטיוטה
הראשונית החלו בפברואר  2006ונמשכו לאורך כל שנת .2006
טיוטות מעודכנות של הטיוטה לתקן הוכנו לכל ישיבת ועדה
מחודש מאי ואילך .מחודש יולי  2003ועד שפורסמה הטיוטה לתקן
בפברואר  ,2007הסוגיות נדונו על ידי הוועדה ב 31 -ישיבות ועדה
ציבוריות.

.14

על מנת לשמור על שקיפות וכדי לסייע למשתמשים השונים
להתחיל לתכנן את תגובותיהם ,טיוטה ראשונית של הטיוטה לתקן
שנערכה על ידי הסגל הועלתה לאתר האינטרנט של הוועדה
הבינלאומית באוגוסט  .2006טיוטה מעודכנת של הטיוטה לתקן
שנערכה על ידי הסגל הועלתה לאתר האינטרנט של הוועדה
הבינלאומית בנובמבר .2006

טיוטה לתקן )פברואר (2007
.15
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בפברואר  2007הוועדה הבינלאומית פרסמה לתגובות הציבור
טיוטה לתקן .המטרה של התקן המוצע היתה לספק מערכת
עצמאית ,פשוטה יותר של עקרונות חשבונאיים שמתאימים
לישויות קטנות יותר ,שאינן רשומות למסחר ואשר מבוססת על
תקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים ,אשר מפותחים על מנת
לספק את הצרכים של ישויות שניירות הערך שלהם נסחרים
בשוקי הון ציבוריים.

בסיס למסקנות
.16

התקן המוצע היה מבוסס על תקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים
עם שינויים כדי לשקף את הצרכים של המשתמשים בדוחות
הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות ושיקולי עלות-תועלת.
הטיוטה לתקן הציעה חמישה סוגים של פישוטים לתקני דיווח
כספי בינלאומיים מלאים:
)א(

מספר נושאים בתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים לא נכללו
מאחר שהם אינם רלוונטים לישויות קטנות ובינוניות.
אולם ,עבור חלק מאותם הנושאים שהושמטו ,הטיוטה
לתקן הציעה שאם ישויות קטנות ובינוניות נתקלות בנסיבות
או בעסקה שיש להם התייחסות בתקני הדיווח הכספי
הבינלאומיים המלאים אבל לא בתקן ,הם יידרשו ליישם את
תקן הדיווח הכספי הבינלאומי המלא הרלוונטי.

)ב(

כאשר תקן דיווח כספי בינלאומי מאפשר בחירה של מדיניות
חשבונאית ,הטיוטה לתקן כללה רק את החלופה הפשוטה
ביותר אך הציעה שישויות קטנות ובינוניות יוכלו לבחור
בחלופה המורכבת יותר על ידי חזרה לתקן הדיווח הכספי
הבינלאומי המלא הרלוונטי.

)ג(

פישוט של עקרונות רבים להכרה ולמדידה של נכסים,
התחייבויות ,הכנסות והוצאות שנמצאים בתקני הדיווח
הכספי הבינלאומיים המלאים.

)ד(

הפחתה משמעותית של הגילויים הנדרשים.

)ה(

ניסוח מחודש פשוט יותר.

בעיקר בגלל )א( ו )ב( לעיל ,התקן המוצע לא יהיה מסמך שיעמוד
בפני עצמו.
.17

יחד עם הטיוטה לתקן ,הוועדה הבינלאומית פירסמה וביקשה
תגובות לטיוטה להנחיות הביצוע המורכבת ממערכת שלמה של
דוחות כספיים להמחשה ורשימת תיוג לגילוי .הטיוטה לתקן
לוותה בבסיס למסקנות שהסביר את הסיבות של הוועדה להסקת
המסקנות בטיוטה לתקן.

.18

הטיוטה לתקן תורגמה לחמש שפות )בפעם הראשונה עבור הוועדה
הבינלאומית( ,והתרגומים פורסמו באתר של הוועדה הבינלאומית.
הוועדה הבינלאומית פירסמה גם תמצית של הטיוטה לתקן
שהוכנה על ידי הסגל על מנת לסייע למשתמשים להבין את
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ההצעות ,אשר הועלתה גם היא לאתר אינטרנט של הוועדה
הבינלאומית.
.19

תגובות לטיוטה לתקן היו אמורות להתקבל תחילה עד 30
לספטמבר  ,2007אך הוועדה האריכה את תקופת ההערות עד ל30 -
לנובמבר  2007בעיקר בשל הדרישה של משתתפים בבדיקות שטח.

בדיקות שטח
.20

בעזרת מוסדות תקינה לאומיים ואחרים ,הוועדה הבינלאומית
השלימה תוכנית לבדיקות שטח שכללה  116ישויות קטנות מ20 -
מדינות .בכ 35 -אחוז מהישויות היו עשרה עובדים במשרה מלאה
או פחות .בכ 35 -אחוז מהישויות במדגם היו בין  11ל 50 -עובדים
במשרה מלאה .ליותר מחצי מהישויות היו הלוואות מבנק או
משיכות יתר משמעותיות .לשליש היה פעילויות חוץ.

.21

המטרות של בדיקות השטח היו:
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)א(

להעריך את המובנות של הטיוטה לתקן על ידי זיהוי
החלקים שהנבדקים בבדיקות השטח מצאו קשים להבנה.

)ב(

להעריך את ההתאמה של התחולה של נושאים שמכוסים על
ידי הטיוטה לתקן על ידי זיהוי עסקאות ,אירועים או תנאים
שהנבדקים בבדיקות השטח נתקלו בהם אך הם אינם
מכוסים על ידי הטיוטה לתקן ,ולגלות כיצד הנבדקים
בבדיקות השטח ביצעו את החלטת המדיניות החשבונאית
שלהם ,כולל אם הם התייחסו לתקני הדיווח הכספי
הבינלאומיים המלאים.

)ג(

להעריך את הנטל של יישום הטיוטה לתקן ,לדוגמה ,אם
המידע שנדרש ליישום הטיוטה לא היה זמין או שהיה זמין
רק בעלות או מאמץ מופרזים.

)ד(

להעריך את ההשפעה של ההצעות על ידי זיהוי המהות
והרמה של השינויים מכללי החשבונאות המקובלים או
מפרקטיקות הדיווח הנוכחיות של הנבדקים בבדיקות
השטח.

)ה(

להעריך את בחירות המדיניות החשבונאית שנעשו על ידי
הנבדקים בבדיקות השטח ,ומדוע הן נעשו ,במקרים בהם
הטיוטה לתקן מאפשרת בחירה.

בסיס למסקנות
)ו(

להעריך בעיות מיוחדות ביישום הטיוטה לתקן שנבעו
לנבדקים בבדיקות השטח ,אשר מכונים 'ישויות מיקרו'
)אלה עם פחות מעשרה עובדים במשרה מלאה( ועבור
נבדקים בבדיקות שטח בכלכלות מתפתחות.

)ז(

להעריך את ההתאמה של הנחיות היישום על ידי זיהוי היכן
הנחיות נוספות יסייעו לנבדקים בבדיקות השטח.

.22

על מנת לסייע לנבדקים בבדיקות השטח ולאחרים ליישם את
הטיוטה לתקן ,הוועדה הבינלאומית פירסמה רשימת תיוג לציות
לטיוטה לתקן שפותחה על ידי אחת מפירמות ראיית החשבון
הבינלאומיות.

.23

שאלון בדיקות השטח הועלה לאתר האינטרנט של הוועדה
הבינלאומית ביוני  2007באנגלית ,צרפתית וספרדית .ישויות
שנבדקו בבדיקות השטח נתבקשו:
)א(

לספק מידע רקע בדבר העסק ודרישות הדיווח שלהם.

)ב(

להגיש את הדוחות הכספיים השנתיים העדכניים שלהם
בהתאם למסגרת החשבונאית הקיימת שלהם.

)ג(

להציג מחדש אותם דוחות כספיים בהתאם לטיוטה לתקן
עבור אותה שנת כספים )ללא מידע לשנים קודמות(.

)ד(

להשיב לרשימת השאלות שעוצבה על מנת לזהות בעיות
ספציפיות שהם נתקלו בהן ביישום הטיוטה לתקן.

.24

דיווח על בדיקות השטח ניתן לחברי הוועדה והועלה לאתר
האינטרנט של הוועדה הבינלאומית .המרכיב העיקרי שהשפיע על
סוג הבעיות שזוהו על ידי הנבדקים בבדיקות השטח היה המהות
וההיקף של ההבדלים בין התקן לבין המסגרת החשבונאית
הקיימת של ישות.

.25

כמחצית מהישויות בבדיקות השטח לא זיהו כלל ,או זיהו נושא או
בעיה ,אחד או שניים .שלושת הנושאים העיקריים שזוהו על ידי
הנבדקים בבדיקות השטח היו:
)א(

מדידות מחדש שנתיות .נבדקים בבדיקות שטח רבים
הדגישו את הצורך לבצע מדידות מחדש שנתיות של השווי
ההוגן של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות ושל ערך
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השייר של רכוש קבוע כבעייתי מאחר שמחירי שוק או
שווקים פעילים אינם זמינים בדרך כלל.
)ב(

גילויים .מספר משמעותי של ישויות בבדיקות השטח ציינו
בעיות כתוצאה מהמהות ,מההיקף ומהמורכבות של
הגילויים .רבים הרגישו שחלק מהגילויים דרשו מהם לספק
מידע רגיש ,לדוגמה תגמול לאנשי מפתח ניהוליים כאשר
ישנו איש מפתח ניהולי אחד או שני אנשי מפתח ניהוליים.

)ג(

התייחסות לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים .בערך 20
אחוז מהנבדקים בבדיקות שטח בחרו להתייחס לתקני
דיווח כספי בינלאומיים מלאים על מנת ליישם חלופה
שהייתה זמינה בדרך של הפנייה .מרבית ישויות אלה יישמו
כבר תקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים או כללי
חשבונאות מקובלים לאומיים שדומים לתקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים .מספר נבדקים בבדיקות שטח ציינו
שהם רצו להשתמש באחת מאפשרויות הבחירה ,אך לא עשו
כן בגלל הצורך לפנות לתקני דיווח כספי בינלאומיים
מלאים .רק מספר מצומצם של ישויות ציינו מפורשות שהן
נדרשו לפנות לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים המלאים
על מנת להבין או להבהיר דרישות בטיוטה לתקן.

תגובות לטיוטה לתקן
.26
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הוועדה קיבלה  162מכתבי תגובה לטיוטה לתקן .כל המכתבים היו
זמינים לחברי הוועדה והועלו לאתר האינטרנט של הוועדה
הבינלאומית .סעיפים  158-36לבסיס למסקנות דנים בנימוקי
הוועדה בנושאים המקצועיים העיקריים בפרוייקט .להלן סיכום
של הנושאים העיקריים שהועלו במכתבי התגובה לטיוטה לתקן:
)א(

עומד בפני עצמו .התגובה היחידה הנפוצה ביותר הייתה
לעשות את התקן מסמך העומד בפני עצמו ,או קרוב לכך.
מעל  60אחוז מהמגיבים היו משמיטים את כל ההפניות
לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים המלאים .כל יתר
המגיבים ) (iהיו בדעה שיש לצמצם את מספר ההפניות
למינימום ההכרחי או ) (iiהיו אדישים בין לשמור הפניות
מינימליות לבין להסיר את כולן .הטיוטה לתקן כללה 23
הפניות לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים המלאים.

)ב(

חלופות של מדיניות חשבונאית .אם התקן צריך להתיר
לישויות קטנות ובינוניות להשתמש בכל החלופות של
מדיניות חשבונאית שזמינות בתקני הדיווח הכספי
הבינלאומיים המלאים נדון על ידי מגיבים רבים .נושא זה
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קשור לביצוע התקן מסמך שעומד בפני עצמו ללא הפניות
לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים המלאים.
)ג(

הקדמת שינויים לתקני דיווח כספי בינלאומיים .מגיבים
רבים היו בדעה שהתקן צריך להיות מבוסס על תקני דיווח
כספי בינלאומיים קיימים ולא להקדים ולכלול שינויים
בתקני דיווח כספי בינלאומיים שהוועדה שוקלת בפרויקטים
קיימים שעל סדר יומה.

)ד(

גילויים .מכתבי תגובה רבים עודדו את הוועדה לבצע
פישוטים נוספים לדרישות הגילוי ,אך מרביתם לא זיהו
גילויים ספציפיים שיש להשמיט ולא נתנו סיבה להשמטות
נוספות.

)ה(

תחולה .מכתבי תגובה רבים דנו בהתאמה של הטיוטה לתקן
לישויות מיקרו )ישויות עם פחות מעשרה עובדים( ,ישויות
קטנות אשר רשומות למסחר וישויות שפועלות בתפקיד
נאמן.

)ו(

מדידות שווי הוגן .מגיבים רבים הציעו שמדידות שווי הוגן
בתקן יוגבלו ל) -א( נסיבות בהן קיים מחיר שוק מצוטט או
שהוא ניתן לקביעה ללא עלות או מאמץ מופרזים וכן )ב( כל
הנגזרים .חלק מהמגיבים חשבו גם שהכרחי שהפריט הנמדד
יהיה ניתן למימוש בנקל או שצריכה להיות כוונה לממשו או
להעבירו.

)ז(

הנחיות יישום .מגיבים רבים ציינו את הצורך בהנחיות
יישום ועודדו את הוועדה לשקול איך לספק הנחיות כאלה.

)ח(

תגובות לפרקים ספציפיים בטיוטה לתקן .בנוסף לנושאים
הכלליים ,רוב מכתבי התגובה העלו נושאים שקשורים
לפרקים ספציפיים בטיוטה לתקן .בעוד שמגיבים הציעו
הצעות לכל אחד מ 38 -הפרקים של הטיוטה לתקן ,הסגל
ציין שהנושאים לגביהם התקבלו רוב התגובות )באופן כללי,
העדפה לפישוטים נוספים( כללו:
)( i

איחוד.

)(ii

הפחתה של מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך
חיים לא מוגדר.

) (iiiמכשירים פיננסיים.
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)(iv

דרישות לדוחות על תזרימי המזומנים ודוחות על
השינויים בהון.

)(v

מדידות של ירידות ערך.

)(vi

מדידות של חכירות מימוניות.

) (viiתשלום מבוסס מניות.
) (viiiהטבות עובד.
)(ix

מסים על ההכנסה.

דיונים מחודשים של הוועדה על ההצעות שבטיוטה
לתקן
.27

הוועדה התחילה את הדיונים המחודשים של ההצעות שבטיוטה
לתקן במרס  .2008דיונים מחודשים אלה נמשכו עד אפריל - 2009
סך הכל  13ישיבות ועדה ציבוריות  -כך שסך הכל הישיבות
הציבוריות בהן הוועדה דנה בתקן הגיע ל.44 -

.28

בישיבת הוועדה במרס  ,2008הסגל הציג סקירה של הנושאים
העיקריים )למעט נושאים של גילוי( שהועלו במכתבי התגובה
לטיוטה לתקן )ראה סעיף  26לבסיס למסקנות( .בישיבת הוועדה
הבאה באפריל  ,2008הסגל הציג סקירה של הנושאים העיקרים
שזוהו כתוצאה מתוכנית בדיקות השטח של הטיוטה לתקן )ראה
סעיף  25לבסיס למסקנות( .שתי הישיבות היו לימודיות במהותן,
והסגל לא העלה נושאים להחלטה.

.29

קבוצת העבודה של הוועדה הבינלאומית נפגשה ב 10 -וב11 -
באפריל  .2008ההמלצות של חברי קבוצת העבודה בכל נושא
)למעט גילוי( אשר נדון בישיבה זו הוצגו לוועדה בישיבת הוועדה
במאי  .2008המלצות חברי קבוצת העבודה המתייחסות לגילוי
הוצגו לוועדה בנייר לדיון בישיבת הוועדה ביולי  .2008הדוחות של
המלצות קבוצת העבודה הועלו לאתר האינטרנט של הוועדה
הבינלאומית.

.30

במאי  ,2008הוועדה החלה בדיונים מחודשים בהצעות שבטיוטה
לתקן על ידי התייחסות לנושאים שקשורים לתחולה ,להכרה,
למדידה ולהצגה ,אשר הועלו במכתבי התגובה לטיוטה לתקן,
בדוחות שהוכנו על ידי הישויות שנבדקו בבדיקות השטח
ובהמלצות של קבוצת העבודה .דיונים מחודשים אלה נמשכו עד
פברואר  .2009רשימה של השינויים העיקריים שנעשו כתוצאה
מאותם דיונים מחודשים מוצגת בסעיף  34לבסיס למסקנות.
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.31

במרס  ,2009הוועדה שקלה את השינויים שנעשו במהלך הדיונים
המחודשים על הטיוטה לתקן לאור ההנחיות לחשיפה מחדש
הקיימות במדריך לנהלים תקינים של הוועדה הבינלאומית.
הוועדה הגיעה למסקנה שהשינויים שנעשו אינם מצדיקים טיוטה
נוספת.

סיוע נוסף לוועדה
.32

הפרויקט נדון עם המועצה המייעצת בשבע מישיבותיה .הנושאים
שבפרוייקט נדונו גם בחמש ישיבות שנתיות של מוסדות התקינה
החשבונאית בעולם שהתארחו אצל הוועדה הבינלאומית משנת
 2003ועד  .2008קבוצת העבודה נפגשה ארבע פעמים לדון בנושאים
ולספק עצות לוועדה .עבודה משותפת של קבוצת הייעוץ לדיווח
כספי באירופה ) (EFRAGושל הפדרציה האירופאית של רואי
החשבון ) (FEEהיתה מועילה באופן מיוחד בהספקת הנחיות לסגל.

תוכנית מיוחדת להרחבת המודעות
.33

הוועדה הכירה בכך שבאופן רגיל ,ישויות קטנות ובינוניות
והמבקרים והבנקאים שלהם לא לקחו חלק בתהליך התקינה של
הוועדה הבינלאומית .במטרה לעודד צדדים כאלה להכיר את
הוועדה הבינלאומית ולשקול ולהגיב לטיוטה לתקן ,הסגל נטל על
עצמו תוכנית מקיפה לגבי פרויקט זה .תוכנית זו כללה מצגות ב-
 104כנסים וישיבות שולחן עגול ב 40 -מדינות ,כולל  55מצגות
לאחר שפורסמה הטיוטה לתקן .הוועדה הבינלאומית גם הסבירה
את הטיוטה לתקן והשיבה לשאלות בשני שידורי אינטרנט להם
נרשמו קרוב ל 1,000 -משתתפים .באפריל  2007סקירה של
הטיוטה לתקן שהוכנה על ידי הסגל ,בפורמט של שאלות-תשובות,
הועלתה לאתר האינטרנט של הוועדה הבינלאומית .המטרה של
הסקירה הייתה לספק הצגה של ההצעות בשפה לא טכנית.

נוסח סופי של תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות
קטנות ובינוניות :שינויים עיקריים מהטיוטה לתקן
.34

השינויים העיקריים מעקרונות ההכרה ,המדידה ,וההצגה שהוצעו
בטיוטה לתקן ,אשר נבעו מהדיונים המחודשים של הוועדה היו:
)א(

הכנת תקן דיווח כספי בינלאומי סופי שיהווה מסמך בפני
עצמו )ביטול כל  23ההפניות לתקני דיווח כספי בינלאומיים
מלאים ,למעט אחת ,שהוצעו בטיוטה לתקן ,כאשר ההפנייה
שנותרה מספקת חלופה ,אך לא דרישה ,לציית לתקן
חשבונאות בינלאומי  39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה
במקום שני הפרקים על מכשירים פיננסיים של התקן(.
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)ב(

ביטול רוב החלופות המורכבות והוספת הנחיות לגבי
החלופות שנותרו )ולפיכך ביטול ההפניות לתקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים שהוצעו בטיוטה לתקן(.

)ג(

השמטת נושאים שלא סביר שישויות קטנות ובינוניות
אופייניות יתקלו בהם )ולפיכך ביטול ההפניות לתקני דיווח
כספי בינלאומיים מלאים שהוצעו בטיוטה לתקן(.

)ד(

לא להקדים שינויים עתידיים אפשריים לתקני דיווח כספי
בינלאומיים.

)ה(

ביטול ההתייחסות לפרסומים של גופי תקינה אחרים
כמקור להנחיות כאשר התקן אינו דן במישרין בנושא
חשבונאי.

)ו(

התאמה לדרישות ההצגה של תקן חשבונאות בינלאומי 1
הצגה של דוחות כספיים ,מלבד הדרישה שלא להציג דוח על
המצב הכספי לתחילת תקופת ההשוואה המוקדמת ביותר.

)ז(

לאפשר שימוש במדיניות חשבונאית שונה על מנת לטפל
בסוגים שונים של השקעות בדוחות כספיים נפרדים ,במקום
מדיניות אחת לכל הסוגים של ההשקעות.

)ח(

ארגון מחדש של פרק  11נכסים פיננסיים והתחייבויות
פיננסיות בטיוטה לתקן לשני פרקים )פרק  11מכשירים
פיננסיים בסיסיים ופרק  12סוגיות במכשירים פיננסיים
אחרים( והבהרה שעלות מופחתת מיושמת כמעט לכל

)ט(

שינוי הדרישות להערכת ירידת ערך של מכשיר הוני שמוצג
בעלות כאשר השווי ההוגן אינו ניתן למדידה באופן מהימן.

)י(

ביטול איחוד יחסי כחלופה להשקעות בישויות בשליטה
משותפת.

המכשירים הפיננסיים הבסיסיים המוחזקים או המונפקים
על ידי ישויות קטנות ובינוניות.

)יא( ביטול ההבחנה בין חלוקות מרווחים לפני הרכישה
ומרווחים לאחר הרכישה לגבי השקעות המטופלות לפי
שיטת העלות ובמקום זה ,הכרה בכל הדיבידנדים שהתקבלו
ברווח או הפסד.
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)יב( ביטול הדרישה ,כאשר מיישמים את שיטת השווי המאזני,
של הפרש מירבי של שלושה חודשים בין תאריך הדיווח של
החברה הכלולה או הישות בשליטה משותפת לבין תאריך
הדיווח של המשקיע.
)יג(

דרישה מישות לבחור את מדיניותה החשבונאית לנדל"ן
להשקעה על בסיס הנסיבות ,ולא אפשרות בחירה חופשית.
נדל"ן להשקעה שהשווי ההוגן שלו ניתן למדידה באופן
מהימן ללא עלות או מאמץ מופרזים ימדד בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד .כל נדל"ן להשקעה אחר יטופל כרכוש קבוע
תוך שימוש בשיטת העלות-פחת-ירידת ערך.

)יד( אין דרישה לסקירה שנתית של ערך השייר ,אורך החיים
השימושיים ושיטת הפחת של רכוש קבוע ושל נכסים בלתי
מוחשיים.
)טו( לא להתיר חלופת הערכה מחדש לרכוש קבוע.
)טז( לא להתיר חלופת הערכה מחדש לנכסים בלתי מוחשיים.
)יז(

הפחתה של כל הנכסים הבלתי מוחשיים בעלי אורך חיים
שימושיים לא מוגדר ,כולל מוניטין.

)יח( הכרה כהוצאות בכל עלויות המחקר והפיתוח.
)יט( הכללה של 'ערך נוכחי של תשלומי חכירה מינימאליים'
במדידה של חכירה מימונית.
)כ(

התרה של שיטה אחרת משיטת הקו הישר לשימוש על ידי
חוכרים בחכירות תפעוליות כאשר תשלומי החכירה
המינימאליים נבנים על מנת לפצות את המחכיר בגין
אינפלציה כללית צפויה.

)כא( הכללה בתקן של התיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 32
מכשירים פיננסיים :הצגה ולתקן חשבונאות בינלאומי 1
מחודש פברואר  2008בנושא "מכשירים בני-מכר".
)כב( דרישה שכל המענקים הממשלתיים יטופלו תוך שימוש
בשיטה אחת פשוטה :הכרה בהכנסה כאשר תנאי הביצוע
מתקיימים )או מוקדם יותר אם אין תנאי ביצוע( ומדידה
בשווי הוגן של הנכס שהתקבל או שיתקבל.
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)כג( הכרה כהוצאות בכל עלויות האשראי.
)כד( הוספת פישוטים נוספים לתשלומים מבוססי מניות ,כולל
הערכות דירקטורים ,במקום שיטת הערך הפנימי.
)כה( מתן אפשרות לחברות בנות למדוד הטבות עובד והוצאות
תשלום מבוסס מניות על בסיס הקצאה סבירה של העלות
של הקבוצה.
)כו( הוספת מדידת שווי שימוש לירידות ערך נכסים.
)כז( הצגת המושג של יחידה מניבה מזומנים לצורך בחינת ירידת
ערך נכסים.
)כח( פישוט ההנחיות לחישוב ירידת ערך מוניטין.
)כט( פישוט המדידה של מחויבות להטבת פנסיה מוגדרת אם
מדידה לפי "יחידת זכאות חזויה" אינה זמינה ותדרוש עלות
או מאמץ מופרזים.
)ל(

התרה של הכרה ברווחים והפסדים אקטוארים ברווח כולל
אחר כחלופה להכרה ברווח או הפסד )בעוד שנשמרה ההצעה
ההצעה שבטיוטה לתקן לאסור דחיה של רווחים או
הפסדים אקטוארים(.

)לא( במימוש של פעילות חוץ ,אין "מיחזור" דרך רווח או הפסד
של הפרשי שער מצטברים שהוכרו לפני כן ברווח כולל אחר.
)לב( ביטול הסיווג של מוחזק למכירה ודרישות מדידה מיוחדות
שקשורות.

)לג( הכללה של כל ההקלות בתקן דיווח כספי בינלאומי  1אימוץ
לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים בפרק 35
הוראות מעבר לתקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות
קטנות ובינוניות.
)לד( הכללה של המסקנות של הפרשנויות הבאות ,אשר
מתייחסות לעסקאות ולנסיבות שישויות קטנות ובינוניות
נתקלות בהן לעיתים קרובות:

) (iפרשנות מספר  2מניות החברים באגודות-שיתופיות
ומכשירים דומים.
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) (iiפרשנות מספר  4קביעה אם הסדר מכיל חכירה.
) (iiiפרשנות מספר  8תחולת תקו דיווח כספי בינלאומי .2
) (ivפרשנות מספר  12הסדרי זיכיון למתן שירות.
) (vפרשנות מספר  13תוכניות נאמנות לקוחות.

) (viפרשנות מספר  15הסכמים להקמת מבנים.
) (viiפרשנות מספר  17חלוקה לבעלים של נכסים שאינם
מזומן.
) (viiiפרשנות מספר  12של הוועדה המתמדת לפרשנויות
איחוד -ישויות למטרות מיוחדות.

בסיס למסקנות זה
.35

בסיס למסקנות זה מפרט את הנושאים העיקריים שהוועדה
התייחסה אליהם ,החלופות שנשקלו ,והנימוקים של הוועדה
לקבלת חלק מהחלופות ולדחיית אחרות.

לשם מה תקני דיווח כספי גלובליים לישויות קטנות
ובינוניות?
.36

תקני דיווח כספי גלובליים ,המיושמים בעקביות ,מרחיבים את
ההשוואתיות של מידע כספי .הבדלים חשבונאיים עשויים לטשטש
את ההשוואות שמבצעים משקיעים ,מלווים ואחרים .כתוצאה
מהצגת מידע כספי בר-השוואה באיכות גבוהה ,תקני דיווח כספי
גלובליים באיכות גבוהה משפרים את יעילות ההקצאה ותמחור
ההון .זה מיטיב לא רק עם אלה המספקים חוב או הון ,אלא גם עם
אותן ישויות שמבקשות הון מאחר שזה מקטין את עלויות הציות
ומסיר אי ודאויות שמשפיעים על עלות ההון שלהם .תקנים
גלובליים גם משפרים את העקביות באיכות הביקורת ומקלים על
לימוד והכשרה.

.37

היתרונות של תקני דיווח כספי גלובליים אינם מוגבלים לישויות
שניירות הערך שלהם נסחרים בשוקי הון ציבוריים .לדעת הוועדה,
ישויות קטנות ובינוניות  -ואלה המשתמשים בדוחותיהם הכספיים
 יכולים להרוויח ממערכת אחידה של תקנים חשבונאיים .דוחותכספיים של ישויות קטנות ובינוניות שהם בני השוואה בין מדינה
אחת לבין מדינה אחרת נחוצים מהסיבות הבאות:
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)א(

מוסדות פיננסיים נותנים הלוואות חוצות גבולות ופועלים
באופן בינלאומי .במרבית תחומי השיפוט ,מעל למחצית מכל
הישויות הקטנות והבינוניות ,כולל לקטנות ביותר ,יש
הלוואות מבנקים .בנקאים נסמכים על דוחות כספיים
בקבלת החלטות הלוואה ובקביעת התנאים ושיעורי
הריבית.

)ב (

מוכרים רוצים להעריך את החסינות הפיננסית של הקונים
במדינות אחרות לפני שהם מוכרים סחורות או שירותים
באשראי.

)ג(

סוכנויות לדירוג אשראי מנסות לפתח דירוגים חוצי גבולות
באופן אחיד .באופן דומה ,בנקים ומוסדות אחרים שפועלים
באופן בינלאומי מפתחים לעיתים קרובות דירוגים באופן
שדומה לסוכנויות דירוג אשראי .מידע כספי שמדווח הוא
חיוני לתהליך הדירוג.
לישויות קטנות ובינוניות רבות יש ספקים מעבר לים והן
משתמשות בדוחות כספיים של הספק על מנת להעריך את
הסיכוי לקיום יחסיים עסקיים לתקופה ארוכה.

)ד(

)ה(

חברות הון סיכון מספקות מימון לישויות קטנות ובינוניות
במדינות שונות.

)ו(

לישויות קטנות ובינוניות רבות יש משקיעים מבחוץ שאינם
מעורבים בניהול היום-יומי של הישות .תקנים חשבונאיים
גלובליים עבור דוחות כספיים המיועדים לכל וההשוואתיות
הנובעת מכך הם חשובים במיוחד כאשר המשקיעים
החיצוניים ממוקמים בתחום שיפוט שונה מזה של הישות
וכאשר יש להם זכויות בישויות קטנות ובינוניות אחרות.

האם הוועדה הבינלאומית צריכה לפתח תקנים לישויות
קטנות ובינוניות?
.38
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בקבלת ההחלטה לפתח את התקן ,הוועדה הבינלאומית התייחסה
לנושאים הבאים:
)א(

האם תקני דיווח כספי לישויות קטנות ובינוניות צריכים
להיות מפותחים על ידי אחרים?

)ב(

האם מוסדות תקינה לאומיים תומכים בכך שהוועדה
הבינלאומית תפתח את התקן?

בסיס למסקנות
)ג(

האם פיתוח של התקן עקבי עם מטרות הוועדה?

)ד (

תקני דיווח כספי בינלאומיים קיימים מבצעים הבחנות
מסוימות לישויות קטנות ובינוניות.

האם על אחרים לעשות זאת?
.39

הוועדה שקלה האם תקני דיווח כספי לישויות קטנות ובינוניות
יפותחו בצורה טובה יותר על ידי אחרים  -בין אם באופן גלובלי,
כל מדינה בפני עצמה ,או אולי ברמה איזורית  -בעוד שהוועדה
הבינלאומית תמקד את מאמציה בעיקר בתקנים לישויות
שמשתתפות בשוקי הון ציבוריים .אולם ,הוועדה ציינה שמטרה זו,
כפי שמפורטת בחוקה של ארגון הוועדה לתקני חשבונאות
בינלאומיים )) (IASC Foundation’s Constitutionראה סעיף 42
לבסיס למסקנות( ,אינה מוגבלת לתקנים עבור ישויות שמשתתפות
בשוקי הון ציבוריים .סביר שהתמקדות רק בישויות אלה תוביל
לתקנים או לפרקטיקות עבור ישויות אחרות )שהם למעשה מעל
 99%מכל הישויות בכל תחומי השיפוט( שאינם מתייחסים
לצרכים של משתמשים חיצוניים בדוחות הכספיים ,אינם עקביים
עם המסגרת המושגית להכנת דוחות כספיים ולהצגתם של הוועדה
הבינלאומית או התקנים ,עשויים להיות חסרי השוואתיות בין
מדינות או במדינה עצמה ,ועשויים שלא לאפשר מעבר קל לתקני
דיווח כספי בינלאומיים מלאים עבור ישויות שרוצות להיכנס
לשוקי הון ציבוריים .מסיבות אלה ,הוועדה החליטה ליטול על
עצמה את הפרויקט.
האם מוסדות תקינה לאומיים תומכים ביוזמת הוועדה
הבינלאומית?

.40

מוסדות תקינה חשבונאיים לאומיים בכל העולם תומכים ביוזמת
הוועדה הבינלאומית .בספטמבר  2003הוועדה הבינלאומית אירחה
פגישה של מוסדות תקינה חשבונאיים לאומיים .במסגרת ההכנות
לקראת הפגישה ,הוועדה העבירה סקר לגבי תקנים לישויות
קטנות ובינוניות .בכמעט תמימות דעים ,מוסדות התקינה שהגיבו
ציינו שהוועדה הבינלאומית צריכה לפתח תקנים גלובליים
לישויות קטנות ובינוניות.

.41

הוועדה דנה בהתקדמות הפרויקט של תקנים לישויות קטנות
ובינוניות בפגישות השנתיות העוקבות של מוסדות התקינה
החשבונאיים הלאומיים ב .2008-2005 -מוסדות התקינה המשיכו
לתמוך בפרויקט של הוועדה.
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תקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות עקבי עם
המטרה של הוועדה הבינלאומית
.42

פיתוח מערכת של תקנים עבור ישויות קטנות ובינוניות הוא עקבי
עם מטרת הוועדה הבינלאומית .המטרה העיקרית של הוועדה
הבינלאומית ,כמפורט בחוקה ובהקדמה לתקני דיווח כספי
בינלאומיים ,היא "לפתח ,לטובת הציבור ,סט אחד של תקני
חשבונאות גלובליים באיכות גבוהה ,מובנים וניתנים לאכיפה אשר
דורשים מידע באיכות גבוהה ,שקוף ובר השוואה בדוחות הכספיים
ובדיווח כספי אחר כדי לסייע למשתתפים בשוקי ההון השונים
בעולם ומשתמשים אחרים במידע לקבל החלטות כלכליות"" .סט
אחד" משמע שכל הישויות בנסיבות דומות בכל העולם יישמו
אותם תקנים .הנסיבות של ישויות קטנות ובינוניות עשויות להיות
שונות מישויות גדולות יותר ,עם מחויבות ציבורית במספר דרכים,
כולל:
)א(

המשתמשים בדוחות הכספיים של הישות וצרכי המידע
שלהם;

)ב(

איך נעשה שימוש בדוחות הכספיים על ידי אותם
משתמשים;

)ג(

העומק והרוחב של מומחיות חשבונאית שזמינה לישות; וכן

)ד(

היכולת של ישויות קטנות ובינוניות לשאת בעלויות של
יישום אותם תקנים כמו ישויות גדולות יותר ,עם מחויבות
ציבורית.

תקני דיווח כספי בינלאומיים קיימים כוללים מספר הבדלים
עבור ישויות לא ציבוריות
.43

תקני דיווח כספי בינלאומיים כוללים מספר הבדלים עבור ישויות
שניירות הערך שלהם אינם נסחרים .לדוגמה:
)א(

תקן דיווח כספי בינלאומי  8מגזרי פעילות דורש גילוי למידע
מגזרי רק לישויות שמכשירי החוב שלהן או מכשיריהן
ההוניים נסחרים או רשומים למסחר בשוק ציבורי.

)ב(

תקן חשבונאות בינלאומי  27דוחות כספיים מאוחדים
ונפרדים פוטר מספר חברות אם מהכנת דוחות כספיים
מאוחדים אם ) (iהחברה האם עצמה היא חברה בת של
חברה אם שמיישמת תקני דיווח כספי בינלאומיים וכן )(ii
מכשירי החוב שלה או מכשיריה ההוניים אינם נסחרים
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בשוק ציבורי .פטורים דומים כלולים בתקן חשבונאות
בינלאומי  28השקעות בחברות כלולות ובתקן חשבונאות
בינלאומי  31זכויות בעסקאות משותפות.
)ג(

תקן חשבונאות בינלאומי  33רווח למניה דורש הצגת מידע
על רווח למניה רק על ידי ישויות שמניותיהן הרגילות או
המניות הרגילות הפוטנציאליות נסחרות בשוק ציבורי.

צרכים שונים למשתמשים ושיקולי עלות-תועלת
.44

המסגרת המושגית )סעיף  (12קובעת:
מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי,
הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות ,אשר יהא שימושי
למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות.

בקביעת תקנים עבור הצורה והתוכן של דוחות כספיים המיועדים
לכל ,הצרכים של המשתמשים בדוחות הכספיים הם החשובים
ביותר.
.45

למשתמשים בדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות ייתכן
שיש פחות עניין בחלק מהמידע בדוחות כספיים המיועדים לכל
שהוכנו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים מאשר
למשתמשים בדוחות הכספיים של ישויות שניירות הערך שלהם
רשומים למסחר בשוקי ניירות ערך ציבוריים או שיש להם באופן
אחר מחויבות ציבורית .לדוגמה ,למשתמשים בדוחות הכספיים
של ישויות קטנות ובינוניות עשוי להיות עניין רב בתזרימי
המזומנים לטווח הקצר ,בנזילות ,בחוזק המאזן וכיסוי הריבית,
וכן במגמות הסטוריות ברווח או הפסד ובכיסוי הריבית ,מאשר
במידע שמיועד לסייע בביצוע תחזיות של תזרימי המזומנים לטווח
הארוך של ישות ,הרווח או הפסד שלה ,והשווי שלה .אולם,
משתמשים בדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות עשויים
להזדקק למידע שאינו מוצג באופן רגיל בדוחות הכספיים של
ישויות רשומות .לדוגמה ,כחלופה לשוקי הון ציבוריים ,ישויות
קטנות ובינוניות בדרך כלל מקבלות הון מבעלי מניות ,דירקטורים
וספקים ,ובעלי המניות והדירקטורים משעבדים לעיתים קרובות
נכסים אישיים על מנת שהישויות הקטנות והבינוניות יוכלו להשיג
מימון בנקאי.

.46

לדעת הוועדה ,המהות של ההבדלים בין תקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים לבין התקן ורמתם חייב להיקבע על בסיס
צרכי המשתמשים וניתוח של עלות-תועלת .למעשה ,ההטבות של
יישום תקנים חשבונאיים שונות בין ישויות מדווחות ,בעיקר
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בסיס למסקנות
בהתאם למהות ,למספר ולצרכי המידע של המשתמשים
בדוחותיהם הכספיים .העלויות הקשורות לא יהיו שונות
משמעותית .לפיכך ,בעקביות עם המסגרת המושגית ,הוועדה
הגיעה למסקנה שיש להעריך את האיזון בין עלות לתועלת ביחס
לצרכי המידע של המשתמשים בדוחות הכספיים של ישות.
.47

בפני הוועדה עמדה דילמה בהחלטה אם לפתח את התקן .מצד
אחד ,הוועדה מאמינה שאותם עקרונות של דיווח כספי מתאימים
לכל הישויות ללא קשר למחויבות ציבורית  -במיוחד העקרונות
להכרה בנכסים ,בהתחייבויות ,בהכנסות ובהוצאות ולמדידתם.
לפיכך ,סט אחד של תקנים חשבונאיים יהיה מתאים לכל הישויות,
למרות שהדבר אינו שולל הבדלים בגילוי שמבוססים על צרכי
המשתמשים ושיקולי עלות-תועלת .מהצד השני ,הוועדה מודעת
לכך שהבדלים בסוגי המשתמשים בדוחות הכספיים של ישויות
קטנות ובינוניות ובצרכיהם ,בנוסף למגבלות במומחיות
החשבונאית הזמינה לישויות קטנות ובינוניות ועלותה ,תומכים
בכך שמתאים שיהיה תקן נפרד לישויות קטנות ובינוניות .התקן
הנפרד עשוי לכלול אילוצים כגון עקביות ההגדרות של מרכיבי
הדוחות הכספיים והתמקדות בצרכים של המשתמשים בדוחות
הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות .באיזון בין שני הצדדים,
הוועדה הגיעה למסקנה שהגישה האחרונה )תקן נפרד( מתאימה.

אימוץ תקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות אין משמעו שתקני דיווח כספי בינלאומיים

מלאים אינם מתאימים לישויות קטנות ובינוניות
.48
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הוועדה מאמינה שמטרת דוחות כספיים כמפורט במסגרת
המושגית מתאימה לישויות קטנות ובינוניות כמו לישויות
שנדרשות ליישם תקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים .המטרה
של הספקת מידע על המצב הכספי ,הביצועים והשינויים במצב
הכספי של ישות שהוא שימושי למגוון רחב של משתמשים בביצוע
החלטות כלכליות חלה ללא קשר לגודל הישות המדווחת .לפיכך,
התוצאה של תקנים לדוחות כספיים המיועדים לכל של ישויות
בעלות מחויבות ציבורית היא דוחות כספיים שמספקים את
הצרכים של משתמשים בדוחות הכספיים של כל הישויות ,כולל
ישויות ללא מחויבות ציבורית .הוועדה מודעת למחקר שמראה
שמעל  80תחומי שיפוט כיום דורשים או מתירים לישויות קטנות
ובינוניות להשתמש בתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים.

בסיס למסקנות

המטרה של תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות
מדוע קביעה של הכנסה חייבת במס וקביעה של רווח
ניתן לחלוקה אינן מטרות ספציפיות של תקן הדיווח

הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות
.49

תקני דיווח כספי בינלאומיים מיועדים לחול על דוחות כספיים
המיועדים לכל ודיווח כספי אחר של כל הישויות למטרות רווח.
דוחות כספיים המיועדים לכל מכוונים לצרכי המידע המשותפים
של מגוון רחב של משתמשים ,לדוגמה ,בעלי מניות ,מלווים,
עובדים ולציבור בכלל .דוחות כספיים המיועדים לכל מיועדים
למלא את צרכי המשתמשים שאינם בעמדה לדרוש דוחות
המותאמים לצרכי המידע הספציפיים שלהם .דוחות כספיים
המיועדים לכל מספקים מידע על המצב הכספי של הישות,
ביצועיה ותזרימי המזומנים שלה.

.50

קביעת הכנסה חייבת במס דורשת דוחות כספיים למטרה מיוחדת
 כאלה שנועדו לציית לחוקי מס ולתקנות בתחום שיפוט מסויים.באופן דומה ,הרווח הניתן לחלוקה של ישות מוגדר על פי החוקים
והתקנות של המדינה או תחום שיפוט אחר שבהם היא שוכנת.

.51

גם רשויות המס מהוות לעתים קרובות משתמשים חיצוניים
לדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות .כמעט תמיד,
לרשויות המס יש כח לדרוש את המידע שהם צריכים על מנת לבצע
את הערכת המס הסטטוטורית שלהם ומחויבויות הגבייה .מבחינת
רשויות המס בדרך כלל הדוחות הכספיים מהווים נקודת מוצא
לקביעת ההכנסה החייבת ,ולחלקם יש מדיניות לצמצם את
התיאומים לרווח או הפסד החשבונאי במטרה לקבוע הכנסה
חייבת .למרות זאת ,תקני חשבונאות גלובליים לישויות קטנות
ובינוניות אינם יכולים להתמודד עם דיווחי המס בתחומי שיפוט
ספציפיים .אבל רווח או הפסד שנקבע בהתאם לתקן יכול לשמש
כנקודת מוצא לקביעת ההכנסה החייבת בתחום שיפוט נתון על ידי
התאמה שמפותחת בקלות ברמה הלאומית.

.52

ניתן לפתח התאמה דומה כדי להתאים רווח או הפסד כפי שנמדד
בהתאם לתקן לרווח ניתן לחלוקה בהתאם לחוקים או תקנות
לאומיים.

321

בסיס למסקנות

מדוע אין זו המטרה של תקן הדיווח הכספי הבינלאומי
לישויות קטנות ובינוניות לספק מידע לבעלים-מנהלים
שיסייע להם בקבלת החלטות ניהוליות

.53

בעלים-מנהלים משתמשים בדוחות הכספיים של ישויות קטנות
ובינוניות למטרות רבות .אולם ,זו אינה המטרה של התקן לספק
מידע לבעלים-מנהלים כדי לעזור להם לקבל החלטות ניהוליות.
מנהלים יכולים לקבל כל מידע שהם צריכים לנהל את עסקיהם.
)זה נכון גם לגבי תקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים (.למרות
זאת ,דוחות כספיים המיועדים לכל ישרתו לעיתים קרובות גם את
צרכי ההנהלה על ידי הספקת תובנות למצב הכספי ,לביצועים
ולתזרימי המזומנים של העסק.

.54

ישויות קטנות ובינוניות מפיקות לעיתים קרובות דוחות כספיים
רק לשימוש הבעלים-מנהלים שלהם ,או לצורך דיווחי מס או
למטרות דיווח אחר שהוא על פי הוראות של גוף פיקוחי שאינו
רשות ניירות ערך .דוחות כספיים המופקים רק עבור אותן מטרות
אינם בהכרח דוחות כספיים המיועדים לכל.

"מחויבות ציבורית" כעקרון לזיהוי הישויות שתקן הדיווח
הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות מיועד להן ואלה
שהוא אינו מיועד להן
.55

אחד הנושאים הראשונים שהוועדה התמודדה איתו היה לתאר את
קבוצת הישויות שהתקן מיועד להן .הוועדה הכירה שבסופו של
דבר ,ההחלטה אילו ישויות ישתמשו בתקן תהיה בידי רשויות
רגולטוריות לאומיות ומוסדות לתקינה .אולם ,הגדרה ברורה של
קבוצת הישויות שהתקן מיועד להן היא חיונית כך ש:
)א(

הוועדה תוכל להחליט לגבי תקן שהוא מתאים עבור קבוצה
זו של ישויות ,וכן

)ב(

רשויות רגולטוריות לאומיות ,מוסדות לתקינה ,ישויות
מדווחות והמבקרים שלהן יהיו מיודעים לגבי התחולה
המיועדת ליישום של התקן.

בדרך זו ,תחומי שיפוט יבינו שקיימים מספר סוגים של ישויות
שהתקן אינו מיועד להן.
.56
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.57

)א(

מכשירי החוב שלה או מכשיריה ההוניים נסחרים בשוק
ציבורי או שהיא בתהליך של הנפקת מכשירים כאלה בשוק
ציבורי )בורסת ניירות ערך מקומית או בורסת ניירות ערך
זרה או שוק מעבר לדלפק ,כולל שווקים מקומיים
ואיזוריים( ,או

)ב(

היא מחזיקה בנכסים בתפקיד נאמן עבור קבוצה רחבה של
חיצוניים כחלק מהעסק העיקרי שלה .החזקה כזו אופיינית
לבנקים ,לאיגודי אשראי ,לחברות ביטוח ,לסוחרים בניירות
ערך ,לקרנות נאמנות ולבנקים להשקעות.

בעוד ששני הקריטריונים לישויות עם מחויבות ציבורית שנקבעו
בסעיף הקודם לא השתנו באופן משמעותי מאלה שהוצעו בטיוטה
לתקן ,הוועדה עשתה מספר שינויים קטנים בתגובה להערות
שהתקבלו:
)א(

הטיוטה לתקן התייחסה לשוק ציבורי ,אך לא הגדירה מונח
זה .התקן כולל הגדרה שהיא עקבית עם ההגדרה בתקן
דיווח כספי בינלאומי .8

)ב(

בטיוטה לתקן הוצע שכל ישות שמחזיקה נכסים בתפקיד
נאמן עבור קבוצה רחבה של חיצוניים לא תהיה כשירה
להשתמש בתקן .מגיבים ציינו שישויות בדרך כלל מחזיקות
נכסים בתפקיד נאמן מסיבות נלוות לפעילות העסקית
העיקרית שלהן )כמו לדוגמה ,במקרה של סוכני נסיעות או
סוכני נדל"ן ,בתי ספר ,ארגוני צדקה ,קו-אופרטיבים
וחברות תשתית( .התקן מבהיר שנסיבות אלה אינן גורמות
לכך שלישות תהיה מחויבות ציבורית.

לישויות שניירות הערך שלהם נסחרים בשוק ציבורי
ישנה מחויבות ציבורית
.58

שוקי ניירות ערך ציבוריים ,לפי מהותם ,מפגישים ישויות
שמחפשות הון ומשקיעים שאינם מעורבים בניהול הישות
וששוקלים אם לספק הון ,ובאיזה מחיר .למרות שאותם משקיעים
ציבוריים בדרך כלל מספקים הון סיכון לטווח ארוך ,אין להם כח
לדרוש את המידע הכספי שהם עשוים למצוא כשימושי עבור קבלת
החלטות השקעה .הם חייבים להסתמך על דוחות כספיים
המיועדים לכל .החלטת ישות להיכנס לשוק הון ציבורי הופכת
אותה לבעלת מחויבות ציבורית  -ועליה לספק למשקיעים
החיצוניים בהון ובחוב מידע כספי נרחב יותר מאשר זה שנדרש על
ידי משתמשים בדוחות כספיים של ישויות שהשיגו הון רק
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ממקורות פרטיים .ממשלות מכירות במחויבות ציבורית זו על ידי
חקיקת חוקים ,תקנות וסוכנויות פיקוח שעוסקות בפיקוח על
השוק וגילויים למשקיעים בשוקי ניירות ערך ציבוריים .הוועדה
הגיעה למסקנה שללא קשר לגודל ,ישויות שניירות הערך שלהן
נסחרים בשוק ציבורי יישמו תקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים.

למוסדות פיננסיים יש מחויבות ציבורית
.59

באופן דומה ,ליבת העסקים של בנקים ,חברות ביטוח ,סוחרים
בניירות ערך ,קרנות נאמנות ובנקים להשקעות היא להחזיק ולנהל
משאבים כספיים שהופקדו אצלם על ידי קבוצה רחבה של
לקוחות ,קונים או חברים שאינם מעורבים בניהול הישויות .מאחר
שישות כזו פועלת בתפקיד נאמן ציבורי ,יש לה מחויבות ציבורית.
ברוב המקרים ,מוסדות אלה מפוקחים על ידי חוקים וסוכנויות
ממשלתיות.

ישויות קטנות ובינוניות שמספקות שירות ציבורי חיוני
.60

בנייר לדיון ,העמדה הזמנית של הוועדה היתה ,שבנוסף לשני
התנאים המצוטטים בסעיף  56לבסיס למסקנות ,לישות יש גם
מחויבות ציבורית אם היא מספקת תשתית ציבורית או ישות דומה
המספקת שירות ציבורי חיוני.

.61

רוב המגיבים לנייר לדיון ,וכן קבוצת העבודה ,ציינו שבתחומי
שיפוט רבים ,ישויות שמספקות שירותים ציבוריים עשויות להיות
קטנות מאד  -לדוגמה ,חברות לאיסוף אשפה ,חברות מים ,חברות
חשמל מקומיות או חברות להפצת חשמל ,וכן חברות טלביזיה
בכבלים מקומיות .מגיבים טענו שאופי המשתמשים בדוחות
הכספיים ,ולא המהות של הפעילות העסקית ,צריך לקבוע אם יש
לדרוש יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים .הוועדה הסכימה.

ישויות קטנות ובינוניות שהן משמעותיות כלכלית
בתחום השיפוט שלהן
.62

בנייר לדיון ,העמדה הזמנית של הוועדה היתה ,שבנוסף לשני
התנאים המצוטטים בסעיף  56לבסיס למסקנות ,לישות יש גם
מחויבות ציבורית אם היא כלכלית משמעותית במדינה שלה על
בסיס קריטריונים כגון סך נכסים ,סך הכנסות ,מספר עובדים,
דרגת השליטה בשוק והמהות וההיקף של אשראי חיצוני.

.63

מרבית המגיבים ,וכן קבוצת העבודה ,טענו שמשמעותיות כלכלית
אין משמעותה באופן אוטומטי מחויבות ציבורית .מחויבות
ציבורית ,כפי שנעשה שימוש במונח זה בסעיפים  1.2ו ,1.3
מתייחסת למחויבות לספקי משאבים נוכחיים ופוטנציאליים
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ואחרים שהם חיצוניים לישות ,אשר מקבלים החלטות כלכליות
אך אינם בעמדה לדרוש דוחות שמותאמים לצרכי המידע
הספציפיים שלהם .הוועדה הגיעה למסקנה שמשמעותיות כלכלית
עשויה להיות רלוונטית יותר לעניין של מחויבות פוליטית וחברתית
ועדיף להשאיר את ההחלטה אם מחויבות כזאת דורשת דוחות
כספיים המיועדים לכל בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים
מלאים לתחומי שיפוט מקומיים.

אישור הבעלים לשימוש בתקן הדיווח הכספי
הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות
.64

בנייר לדיון ,העמדה הזמנית של הוועדה הייתה ש 100% -מהבעלים
של ישות קטנה או בינונית חייבים להסכים שהישות תשתמש
בתקן לפני תחילת השימוש .גם אם תהיה התנגדות של אחד
מהבעלים להשתמש בתקן ,הדבר יהווה ראיה מספקת לצורך של
הישות להכין את הדוחות הכספיים שלה על בסיס תקני דיווח
כספי בינלאומיים מלאים .רוב המגיבים לא הסכימו .לדעתם,
התנגדות ,או אפילו הימנעות ,על יד אחד מבעלי המניות או חלקם
אינה הופכת את הישות לבעלת מחוייבת ציבורית .הם חשבו ששני
הקריטריונים של )א( נסחר בציבור וכן )ב( מוסד פיננסי ,מזהים
באופן הולם ישויות שיש להן מחויבות ציבורית .הוועדה מצאה
נימוקים אלה משכנעים.

ישויות קטנות ובינוניות שהן חברה בת ,חברה כלולה או
עסקה משותפת של משקיע המיישם תקני הדיווח
הכספי הבינלאומיים המלאים
.65

בנייר לדיון ,העמדה הזמנית של הוועדה הייתה שאם חברה בת,
עסקה משותפת או חברה כלולה של ישות שיש לה מחויבות
ציבורית מכינה מידע כספי בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים
מלאים כדי לקיים את הדרישות של החברה האם ,המשתתף
בעסקה או המשקיע ,יש לדרוש ממנה לציית לתקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים ,ולא לתקן ,בדוחות הכספיים הנפרדים שלה.
לדעת הוועדה ,בגלל שהמידע בהתאם לתקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים הופק למטרות אחרות ,העלות של הכנת סט
שני של דוחות כספיים שיצייתו לתקן גבוהה יותר .רוב המגיבים
לנייר לדיון לא הסכימו .רבים טענו שהמידע לפי תקני דיווח כספי
בינלאומיים שהופק לצורך איחוד או לצורך יישום שיטת השווי
המאזני יש סף מהותיות שונה מזה שנדרש בדוחות הכספיים של
המושקע עצמו .יתרה מזו ,הם טענו שהנסיבות של הישות ,ולא
הנסיבות של החברה האם שלה או המשקיע שלה ,צריכות לקבוע
אם לישות יש מחויבות ציבורית .כתוצאה מכך ,הם טענו ,שהעלות
וההכבדה על המושקע ליישם תקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים
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בדוחותיו הכספיים גבוהים יותר .הוועדה מצאה טיעונים אלה
משכנעים .לכן ,ישויות קטנות ובינוניות יעריכו את הזכאות שלהן
להשתמש בתקן על בסיס הנסיבות שלהן עצמן ,גם אם הן מגישות
מידע כספי בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים לחברה
האם ,למשתתף בעסקה או למשקיע.
.66

מספר מגיבים לטיוטה לתקן הציעו לאפשר לחברה בת שהחברה
האם שלה משתמשת בתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים ,או
שהיא חלק מקבוצה מאוחדת שמשתמשת בתקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים ,לספק את הגילויים המצומצמים יותר
שנדרשים על ידי התקן אך תידרש ליישם את עקרונות ההכרה
והמדידה שבתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים שנעשה בהם
שימוש על ידי החברה האם שלה אם הם שונים מעקרונות ההכרה
והמדידה בתקן .אלה המחזיקים בדעה זו בדעה שמתן אפשרות
לחברה בת להשתמש באותם עקרונות הכרה ומדידה כמו החברה
האם שלה או הקבוצה שלה יעשה את האיחוד קל יותר.

.67

אולם ,הוועדה הגיעה למסקנה ,שהתוצאה עשויה להיות ,בפועל,
אפשרות לחזרה לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים של תת
קבוצה קטנה יחסית של ישויות שזכאיות להשתמש בתקן.
התוצאה תהיה גם סט מעורב של תקנים חשבונאיים שאינו תקני
דיווח כספי בינלאומיים מלאים ואינו התקן .סט זה של תקנים
יהיה שונה לכל ישות קטנה או בינונית בהתאם למדיניות
החשבונאית שנבחרה על ידי החברה האם שלה או הקבוצה שלה.
התקן הוא תקן שמתאים לישויות שאין להם מחויבות ציבורית,
ואינו תקן הכולל חלופות לבחירה .חברה בת של ישות שמיישמת
תקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים יכולה תמיד לבחור ליישם
תקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים בדוחות הנפרדים שלה.
הוועדה הגיעה למסקנה שאם הדוחות הכספיים של ישות
מתוארים כמצייתים לתקן ,עליהם לציית לכל הוראות תקן זה.

.68

בגלל שהתקן מתיר בחירת מדיניות חשבונאית לגבי חלק
מעקרונות ההכרה והמדידה ,ניתן לצמצם את ההבדלים מתקני
דיווח כספי בינלאומיים מלאים על ידי בחירת מדיניות חשבונאית.
הנסיבות בהן התקן יחייב עקרון הכרה או מדידה שהוא שונה
ממדידה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים מוגבלות.
להלן הדוגמאות העיקריות:
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)א(

נכסים לא שוטפים )או קבוצה של נכסים והתחייבויות(
המוחזקים למכירה
•

התקן :העמדת נכסים למכירה מוביל לבדיקת ירידת
ערך ,אבל אין סיווג מיוחד של "מוחזק למכירה" או
דרישות חשבונאיות מיוחדות.

•

תקן דיווח כספי בינלאומי  5נכסים לא שוטפים
המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו :נמדד לפי
הנמוך מבין הערך בספרים ושווי ההוגן בניכוי עלויות
למכירה .פחת מופסק כאשר מסווג כמוחזק למכירה.

)ב(

)ג(

)ד(

עלות שירותי עבר של תוכניות פנסיה להטבה מוגדרת שלא
הבשילה
•

התקן :הכרה ברווח או הפסד באופן מיידי.

•

תקן חשבונאות בינלאומי  19הטבות עובד :הכרה
כהוצאה על בסיס הקו הישר לאורך התקופה
הממוצעת עד שההטבות יבשילו.

הפרשי שער על פריט כספי המהווה חלק מההשקעה נטו
בפעילות חוץ ,בדוחות כספיים מאוחדים
•

התקן :הכר ברווח כולל אחר ואל תסווג מחדש לרווח
או הפסד בעת מימוש ההשקעה.

•

תקן חשבונאות בינלאומי  21השפעות השינויים
בשערי החליפין של מטבע חוץ :סווג מחדש לרווח או
הפסד בעת מימוש ההשקעה.

עלויות אשראי
•

התקן :חייבות להיזקף כהוצאות.

•

תקן חשבונאות בינלאומי  23עלויות אשראי :עלויות
המיוחסות במישרין לרכישה ,הקמה או ייצור של נכס
כשיר חייבות להיות מהוונות.
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)ה(

)ו(

)ז(

)ח(

)ט(

השקעה בחברה כלולה שיש לה פרסום של מחיר מצוטט
•

התקן :חייבת להימדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

•

תקן חשבונאות בינלאומי  28השקעות בחברות
כלולות :חייבת להימדד לפי שיטת השווי המאזני.

השקעה בישות בשליטה משותפת שיש לה פרסום של מחיר
מצוטט
•

התקן :חייב להימדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

•

תקן חשבונאות בינלאומי  31זכויות בעסקאות
משותפות :חייב להימדד לפי שיטת השווי המאזני או
שיטת האיחוד היחסי.

נדל"ן להשקעה שהשווי ההוגן שלו יכול להימדד באופן
מהימן ללא עלות או מאמץ מופרזים
•

התקן :חייב להימדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

•

תקן חשבונאות בינלאומי  40נדל"ן להשקעה :בחירת
מדיניות חשבונאית של שווי הוגן דרך רווח או הפסד
או שיטת העלות-פחת-ירידת ערך.

נכסים ביולוגיים
•

התקן :מדידה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד רק אם
השווי ההוגן ניתן לקביעה בנקל ללא עלות או מאמץ
מופרזים.

•

תקן חשבונאות בינלאומי  41חקלאות :הנחה שהשווי
ההוגן יכול להימדד באופן מהימן.

מסים על ההכנסה
•
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התקן :כאשר שיעורי מס שונים חלים על רווחים
שחולקו ,מדוד לראשונה מסים שוטפים ומסים נדחים
לפי שיעור המס שחל על רווחים לא מחולקים.

בסיס למסקנות
•

)י(

טיוטה לתקן מסים על ההכנסה :במקרה כזה ,מדוד
לראשונה מסים שוטפים ומסים נדחים לפי שיעור
המס הצפוי לחול כאשר הרווחים יחולקו.

תשלום מבוסס מניות עם חלופת מזומן שבו תנאי ההסדר
מאפשרים לצד שכנגד בחירת אופן הסילוק
•

התקן :טיפול בעסקה כעסקת תשלום מבוסס מניות
שמסולקת במזומן אלא אם כן לישות יש נוהג מהעבר
של סילוק על ידי הנפקת מכשירים הוניים או
שלאפשרות לסלק במזומן אין מהות מסחרית.

•

תקן דיווח כספי בינלאומי  2תשלום מבוסס מניות:
טיפול בדומה למכשיר מורכב.

קריטריוני גודל כמותיים
.69

ההגדרה של ישויות קטנות ובינוניות אינה כוללת קריטריוני גודל
כמותיים לצורך הקביעה מהי ישות קטנה או בינונית .הוועדה
מודעת לכך שהתקנים שלה נמצאים בשימוש במעל  100מדינות.
הוועדה הגיעה למסקנה שאין זה אפשרי לפתח מבחני גודל
כמותיים שיהיו רלוונטיים באופן ממושך בכל אותן מדינות .זה
עקבי עם הגישה הכללית מבוססת העקרונות של הוועדה בקביעת
תקנים.

.70

בהחלטה אילו ישויות יידרשו או יותרו להשתמש בתקן ,תחומי
שיפוט יכולים לבחור לקבוע קריטריוני גודל כמותיים .באופן
דומה ,תחום שיפוט יכול להחליט שישויות שהן משמעותיות
כלכלית באותה מדינה יידרשו להשתמש בתקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים ולא בתקן.

התאמה ) (suitabilityשל תקן הדיווח הכספי הבינלאומי
לישויות קטנות ובינוניות לישויות קטנות מאד -
"ישויות מיקרו"

.71

היו שטענו כי אין זה מציאותי לתכנן תקן אחד שניתן יהיה
לשימוש על ידי כל הישויות שאין להן מחויבות ציבורית ,מאחר
שטווח הגודל של קבוצה זו של ישויות הוא פשוט רחב מידי -
מישויות גדולות מאוד שאינן רשומות למסחר שיש להן מאות או
אפילו מספר אלפים של עובדים ועד ל" -ישויות מיקרו" שיש להן
פחות מעשרה עובדים .הוועדה לא הסכימה .התקן מיועד לישויות,
ללא קשר לגודל ,שנדרשות או בוחרות ,לפרסם דוחות כספיים
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בסיס למסקנות
המיועדים לכל למשתמשים חיצוניים .משתמשים חיצוניים כגון
מלווים ,מוכרים ,לקוחות ,סוכנויות דירוג ועובדים צריכים סוגים
מסוימים של מידע ,אך אינם בעמדה לדרוש דוחות שיתאימו
לצרכי המידע הספציפיים שלהם .הם חייבים להסתמך על דוחות
כספיים המיועדים לכל .דבר זה נכון גם עבור "ישויות מיקרו" כפי
שזה נכון לגבי ישויות קטנות ובינוניות גדולות יותר .דוחות
כספיים שהוכנו בהתאם לתקן מיועדים לקיים צרכים אלה.
.72

חלק מאלה שפקפקו אם התקן מתאים לישויות מיקרו טענו
שישויות מיקרו רבות מכינות דוחות כספיים אך ורק כדי להגישם
לרשויות המס לצורך קביעת הכנסה חייבת .כפי שמוסבר ביתר
פירוט בסעיפים  52-50לבסיס למסקנות ,קביעת ההכנסה החייבת
)וכן קביעת הרווח הניתן לחלוקה לפי החוק( דורשת דוחות כספיים
למטרה מיוחדת  -כאלה שמטרתם לציית לחוקי המס וחוקים
ותקנות אחרים בתחום שיפוט מסוים.

.73

יתרה מזאת ,הוועדה ציינה ,שבמדינות רבות ,כל או מרבית
החברות בערבון מוגבל נדרשות ליישם את תקני הדיווח הכספי
הבינלאומיים המלאים ,כולל חברות מיקרו .הוועדה ציינה גם
שמדינות רבות אחרות מתירות לחברות מיקרו להשתמש בתקני
דיווח כספי בינלאומיים מלאים .כאמור בסעיף  48לבסיס
למסקנות ,מעל ל 80 -תחומי שיפוט החליטו לדרוש או להתיר
שימוש בתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים עבור כל או רוב
הישויות ,כולל ישויות המיקרו .אם תקני דיווח כספי בינלאומיים
מלאים נקבעו כמתאימים לכל הישויות ,אזי התקן בוודאי לא יהיה
מכביד .ההנחיות בתקן ברורות ותמציתיות .ההנחיות יכולות
לכסות עסקאות או נסיבות שישויות קטנות או בינוניות מיקרו
אינן נתקלות בהן בדרך כלל ,אך הוועדה אינה מאמינה שהדבר
מכביד על ישויות קטנות או בינוניות מיקרו .הארגון לפי נושאים
של התקן יקל על ישויות קטנות או בינוניות מיקרו לזהות אותם
היבטים של התקן שרלוונטים לנסיבות שלהם.

.74

היו שתמכו בסט פשוט מאוד ותמציתי של דרישות חשבונאיות
עבור ישויות קטנות או בינוניות מיקרו  -עם עקרונות כלליים של
חשבונאות לפי בסיס צבירה )היו שהציעו אף בסיס מזומן או בסיס
מזומן מתואם( ,עקרונות הכרה ומדידה ספציפיים רק עבור
העסקאות הבסיסיות ביותר ,ודרישה להציג רק מאזן ודוח רווח
והפסד עם גילויים מוגבלים בביאורים .הוועדה מודעת לכך שגישה
זו תוביל לעלויות נמוכות יחסית לישויות קטנות ובינוניות בהכנת
הדוחות הכספיים .אולם ,הוועדה הגיעה למסקנה שהדוחות
שינבעו מכך לא יקיימו את המטרה של שימושיות לצורך החלטה
מאחר שמהדוחות יושמט מידע בדבר המצב הכספי של הישות,
ביצועיה ושינויים במצבה הכספי שהוא שימושי למגוון רחב של
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משתמשים בקבלת החלטות כלכליות .יתרה מזאת ,הוועדה
מאמינה שדוחות כספיים המוכנים על פי סט פשוט ותמציתי של
דרישות חשבונאיות כזה לא ישרתו את הישויות הקטנות
והבינוניות בשיפור יכולתם להשיג הון .לפיכך ,הוועדה הגיעה
למסקנה שלא לפתח סוג כזה של תקן.
.75

לוועדה הבינלאומית אין את הכח לדרוש מישות כלשהי להשתמש
בתקנים שלה .זאת האחריות של מחוקקים ורגולטורים .במספר
מדינות ,הממשלה האצילה כח זה למוסד לתקינה נפרד ועצמאי או
לגוף החשבונאי המקצועי .הם יצטרכו להחליט אילו ישויות ידרשו
או יוכלו להשתמש ,או אולי לא יותרו להשתמש ,בתקן .הוועדה
מאמינה שהתקן מתאים לכל הישויות שאין להם מחויבות
ציבורית ,כולל ישויות מיקרו.

תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות
אינו מיועד לישויות קטנות שנסחרות בציבור

.76

ישויות ,גדולות או קטנות ,שמכשירי החוב שלהן או מכשיריהן
ההוניים נסחרים בשוקי הון ציבוריים בחרו להשיג הון ממשקיעים
חיצוניים שאינם מעורבים בניהול העסק ושאין להם את הכח
לדרוש מידע שהם עשויים למצוא שימושי .תקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים תוכננו על מנת לשרת שוקי הון ציבוריים על
ידי מסירת מידע כספי המיועד בייחוד למשקיעים ולמלווים
בשווקים כאלה .לחלק מהעקרונות בתקני דיווח כספי בינלאומיים
מלאים להכרה של נכסים ,התחייבויות ,הכנסות והוצאות
ולמדידתם נעשה פישוט בתקן .חלק מהגילויים הנדרשים בתקני
דיווח כספי בינלאומיים מלאים אינם נדרשים בתקן .לפיכך,
הוועדה הגיעה למסקנה ,שתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים
מתאימים לישות שיש לה מחויבות ציבורית.

.77

תחום שיפוט שמאמין שהתקן מתאים לישויות קטנות שנסחרות
בציבור באותו תחום שיפוט יכול לכלול את הדרישות של התקן

בתקנים הלאומיים שלו לישויות קטנות שנסחרות בציבור .אולם,
במקרה כזה ,הדוחות הכספיים יתוארו ככאלה שהוכנו בהתאם
לכללי החשבונאות המקובלים הלאומיים .התקן אוסר עליהם
להיות מתוארים ככאלה שהוכנו בהתאם לתקן.

"ישויות קטנות ובינוניות"
.78

המונח "ישויות קטנות ובינוניות" ) (SMEsכפי שנעשה שימוש בו
על ידי הוועדה הבינלאומית מוגדר בפרק  1של התקן .המונח מוכר
באופן נרחב ונעשה בו שימוש ברחבי העולם ,למרות שתחומי
שיפוט רבים פיתחו הגדרות משלהם למונח לצורך מגוון רחב של
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מטרות כולל קביעת מחוייבויות דיווח כספי .לעיתים קרובות,
ההגדרות האיזוריות או הלאומיות כוללות קריטריונים כמותיים
המבוססים על הכנסות ,נכסים ,עובדים או גורמים אחרים.
לעיתים קרובות ,נעשה שימוש במונח על מנת להתייחס או לכלול
ישויות קטנות מאד מבלי להביא בחשבון אם הן מפרסמות דוחות
כספיים המיועדים לכל למשתמשים חיצוניים.
.79

הוועדה הבינלאומית שקלה אם להשתמש במונח אחר .גם לפני
פרסום הטיוטה לתקן בפברואר  ,2007הוועדה השתמשה במונח
"ישויות שאין להן מחויבות ציבורית" ) (NPAEלמספר חודשים
במהלך  .2005במהלך דיוניה הנוספים בהצעות שבטיוטה לתקן
במהלך  ,2008הוועדה השתמשה הן במונח ישויות שאין להן
מחויבות ציבורית והן במונח "ישויות פרטיות" למשך מספר
חודשים.
)א(

ישויות שאין להן מחויבות ציבורית .בגלל שהוועדה הגיעה
למסקנה שתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים דרושים
לישויות שיש להן מחויבות ציבורית ,הייתה נטייה להשתמש
במונחים "ישות בעלת מחויבות ציבורית" ו"-ישות שאין לה
מחויבות ציבורית" .אולם ,מגיבים טענו שמושג זה אינו
מוכר במידה נרחבת ,בעוד ש"ישויות קטנות ובינוניות"
וראשי התיבות " "SMEsמוכרים בכל העולם .בנוסף ,היו
שטענו שהמונח "ישויות שאין להן מחויבות ציבורית" עשוי
לרמז ,בטעות ,שלישויות קטנות יותר אין מחויבות ציבורית
לשום דבר .נוסף על כך ,במטרות של ארגון הוועדה לתקני
חשבונאות בינלאומיים ושל הוועדה הבינלאומית כמפורט
בחוקת היסוד נעשה שימוש במונח "ישויות קטנות
ובינוניות":
המטרות של ארגון הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומים הן:
)א( לפתח ,לטובת הציבור ,סט יחיד של תקנים חשבונאיים
באיכות גבוהה ,מובנים וברי אכיפה שדורשים מידע
באיכות גבוהה ,שקוף ובר השוואה בדוחות הכספיים
ובדיווחים כספיים אחרים כדי לעזור למשתמשים
באותם שווקי הון עולמיים ולמשתמשים אחרים לקבל
החלטות כלכליות;
)ב( לקדם את השימוש והיישום הקפדני של תקנים אלה;
)ג( לבצע את המשימה שנכללת ב )א( ו )ב( ,לקחת בחשבון,
כפי שמתאים ,צרכים מיוחדים של ישויות קטנות
ובינוניות וכלכלות מתפתחות; וכן
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)ד( להביא להתכנסות של תקני חשבונאות לאומיים ותקני
חשבונאות בינלאומיים ותקני דיווח כספי בינלאומיים
באיכות גבוהה.

)ב(

ישויות פרטיות .במונח "ישויות פרטיות" משתמשים בדרך
כלל בחלק מתחומי השיפוט  -בייחוד בצפון אמריקה  -כדי
להתייחס לסוגי ישויות שמקיימות את ההגדרה של הוועדה
הבינלאומית לישויות קטנות ובינוניות )ישויות שאין להן
מחויבות ציבורית( .אולם ,בתחומי שיפוט אחרים ,בייחוד
באלה שבהן נפוצה בעלות ממשלתית על הזכויות ההוניות
בישויות עסקיות  -נעשה שימוש במונח "ישויות פרטיות"
באופן מוגבל יותר כדי להתייחס רק לאותן ישויות שבהן אין
בעלות ממשלתית .בתחומי שיפוט כאלה ,סביר שהמונח
"ישויות פרטיות" לא יובן.

מסיבות אלה ,הוועדה החליטה להשתמש ב"ישויות קטנות
ובינוניות".

המשתמשים בדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות
המוכנים בהתאם לתקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות

קטנות ובינוניות
.80

התקן מיועד לישויות שאין להן מחויבות ציבורית אשר מפרסמות
דוחות כספיים המיועדים לכל למשתשים חיצוניים .הקבוצות
העיקריות של משתמשים חיצוניים כוללת:
)א(

בנקים שנתנו הלוואות לישויות קטנות ובינוניות.

)ב(

ספקים שמכרו לישויות קטנות ובינוניות ומשתמשים
בדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות לקבל
החלטות אשראי ותמחור.

)ג(

סוכנויות דירוג אשראי ואחרים שמשתמשים בדוחות
הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות על מנת לדרג ישויות
קטנות ובינוניות.

)ד(

לקוחות של ישויות קטנות ובינוניות שמשתמשים בדוחות
הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות על מנת להחליט אם
לבצע עסקה.

)ה(

בעלי המניות של ישויות קטנות ובינוניות שאינם גם
המנהלים של ישויות קטנות ובינוניות.
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המידה שבה תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות צריך להיות מסמך שעומד בפני עצמו
.81

.82
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בפיתוח הטיוטה לתקן ,כוונת הוועדה היתה שהתקן יהיה מסמך
שעומד בפני עצמו עבור סוגים רבים של ישויות קטנות .אולם ,לא
הוצע שהתקן יהיה מסמך שעומד בפני עצמו במלואו .בטיוטה
לתקן הוצע שיהיו שני סוגים של מקרים בהם התקן ידרוש
מישויות לפנות לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים:
)א(

בטיוטה לתקן הוצע שכאשר תקני דיווח כספי בינלאומיים
מספקים בחירת מדיניות חשבונאית ,לישויות קטנות
ובינוניות צריכה להיות אותה אפשרות בחירה .האפשרות
הפשוטה יותר תיכלל בתקן בעוד שהאפשרות או האפשרויות
האחרות יותרו על ידי הפניות לתקני דיווח כספי
בינלאומיים.

)ב(

בטיוטה לתקן הוצע שמהתקן יושמטו חלק מהנושאים
החשבונאיים שקיימת אליהם התייחסות בתקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים ,מאחר שהוועדה האמינה שאין זה סביר
שישויות קטנות ובינוניות אופייניות יתקלו בעסקאות או
נסיבות כאלה .אולם ,בטיוטה לתקן הוצעו הפניות הדורשות
מישויות קטנות ובינוניות שנתקלות בעסקה או בנסיבות
כאלה לפנות לתקן דיווח כספי בינלאומי מסוים או לחלק
ממנו.

מעל ל 60%-ממכתבי התגובה שהתייחסו לנושא "עומד בפני עצמו"
תמכו בהפניות לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים35% .
נוספים )א( הציעו לצמצם את מספר ההפניות למינימום ההכרחי
או )ב( היו אדישים בין להשאיר הפניות מינימליות לבין לבטל את
כל ההפניות .בנוסף ,חברי קבוצת העבודה המליצו שהתקן יהיה
מסמך שעומד בפני עצמו לחלוטין .הסיבות העיקריות להמלצה
שהתקן יהיה מסמך העומד בפני עצמו היו:
)א(

מסמך שעומד בפני עצמו יהיה מובן יותר וקל יותר לשימוש.
זה גם ייתפס כמסמך יותר ידידותי למשתמש ולכן ישפר את
קבלתו על ידי תחומי שיפוט השוקלים אימוץ ועל ידי ישויות
שבתחולה .הפניות דורשות מישויות קטנות ובינוניות
להתמצא הן בתקן והן בתקני דיווח כספי בינלאומיים
מלאים  -דרישה שחלק ראו כמכבידה אף יותר מציות לתקני
דיווח כספי בינלאומיים מלאים.

)ב (

בטיוטה לתקן הוצע שאם ישות נדרשת או יכולה לציית
לתקן דיווח כספי בינלאומי על ידי הפניה ,הישות חייבת

בסיס למסקנות
ליישם אותו תקן דיווח כספי בינלאומי )או חלק מאותו תקן
דיווח כספי בינלאומי( במלואו .זוג הקריטריונים של צרכי
המשתמשים ועלות-תועלת שעליהם הוועדה ביססה את
החלטותיה בתקן לא יושמו בנושא ההפניות .אולם ,אם
הנושאים של הפניות כאלה היו נכללים בתקן ,ניתן היה
לבצע פישוטים הולמים לעקרונות ההכרה והמדידה ו/או
לצמצם גילויים שמבוססים על הקריטריונים של צרכי
המשתמשים ועלות-תועלת שאומצו על ידי הוועדה.
)ג(

הפניות גורמות לבעיות "גרסה שולטת" .לדוגמה ,אם תקן
חשבונאות בינלאומי או תקן דיווח כספי בינלאומי או
פרשנות שקיימת אליהם הפנייה מתוקנים או מוחלפים,
האם התוצאה היא שינוי "אוטומטי" של ההפניה? או האם
ההפניה לגרסה הקודמת של תקן החשבונאות הבינלאומי או
תקן הדיווח הכספי הבינלאומי או הפרשנות נשארת? אם
התוצאה היא שינוי אוטומטי ,הדבר יגרום לעדכון תדיר
יותר של התקן מאשר כל שלוש שנים כפי שתוכנן על ידי
הוועדה .בנוסף ,זה ידרוש מישויות קטנות ובינוניות
שמיישמות את ההפניות להיות מודעות לכל השינויים
בתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים .אם ההפניות לגרסה
הקודמת של הפרסום נותרות ,עשוי להיווצר בלבול לגבי
איזה גרסה של התקן יש ליישם ,בייחוד מאחר שחלק
מהסעיפים שקיימת אליהם הפניה עצמם ,במישרין או
בעקיפין ,מתייחסים לסעיפים בתקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים אחרים )ראה )ד( להלן( .בנוסף ,הטיפול
החשבונאי הנבחר או הנדרש על ידי הפניה לא יהיה בר-
השוואה עם זה המיושם על ידי ישויות שמיישמות תקני
דיווח כספי בינלאומיים מלאים .בנוסף ,אם שינויים לתקני
דיווח כספי בינלאומיים מלאים הם למעשה תיקונים לתקן,
ישויות קטנות ובינוניות צריכות להשתתף בתהליך התקינה
שהוביל לשינויים בכל תקן דיווח כספי בינלאומי  -מעמסה
שישויות קטנות ובינוניות באופן כללי טענו בפני הוועדה שהן
אינן מסוגלות לעמוד בה )בתגובות הן לנייר לדיון של יוני
 2004ולטיוטה לתקן(.

)ד(

ישנה שאלה איפה יסתיימו ההפניות .בחלק מהסעיפים
שקיימת אליהם הפניה ,במישרין או בעקיפין ,קיימת הפניה
לסעיפים אחרים בתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים .זה
בעייתי מאחר שעדכונים מבוצעים לתקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים ,כך שישויות קטנות ובינוניות צריכות
לפקח ברציפות על תקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים
במקרה שכל שינוי עשוי להשפיע עליהם דרך הפניה.
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.83

לאחר ששקלו את הנקודות שהעלו המגיבים לטיוטה לתקן,
הוועדה שינתה את עמדתה .בתקן אין דרישה מחייבת לפנות לתקני
דיווח כספי בינלאומיים מלאים.

מדיניות חשבונאית אופציונלית
.84
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אפשרויות הבחירה של המדיניות החשבונאית כאמור בסעיף )81א(
לבסיס למסקנות לגביהם כללה הטיוטה לתקן הפניות לתקני דיווח
כספי בינלאומיים מלאים טופלו בתקן כדלקמן:
)א(

חברות כלולות .כל האפשרויות שהוצעו בטיוטה לתקן
)שיטת העלות ,שיטת השווי המאזני ושווי הוגן דרך רווח או
הפסד( מותרות וכלולות בתקן.

)ב (

עלויות אשראי .אין אפשרות ליישום מודל ההיוון .לכן ,אין
הפניה לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים .הנחיות
ליישום שיטת ההוצאה הוצעו בטיוטה לתקן ונותרו.

)ג(

עלויות פיתוח .אין אפשרות להיוון עלויות פיתוח .לכן ,אין
הפניה לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים.

)ד(

נכסים בלתי מוחשיים .אין אפשרות ליישום מודל הערכה
מחדש .לכן ,אין הפניה לתקני דיווח כספי בינלאומיים
מלאים .הנחיות ליישום מודל העלות-פחת-ירידת ערך הוצעו
בטיוטה לתקן ונותרו.

)ה(

נדל"ן להשקעה .המדידה נובעת מנסיבות ולא מבחירת
מדיניות חשבונאית בין מודל העלות לבין מודל השווי ההוגן.
אם ישות יכולה למדוד את השווי ההוגן של פריט נדל"ן
להשקעה באופן מהימן ללא עלות או מאמץ מופרזים ,עליה
להשתמש במודל השווי ההוגן .אחרת ,עליה להשתמש
במודל העלות .הנחיות ליישום מודל השווי ההוגן נכללו
בתקן.

)ו(

ישויות בשליטה משותפת .האפשרויות בטיוטה לתקן
מותרות כולן )למעט איחוד יחסי( ונכללות בתקן.

)ז(

הצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת .האפשרות
להשתמש בשיטה הישירה או בשיטה העקיפה נותרה.
הנחיות ליישום השיטה הישירה נכללו בתקן .הנחיות
ליישום השיטה העקיפה הוצעו בטיוטה לתקן ונותרו.
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)ח(

רכוש קבוע .אין אפשרות ליישום מודל הערכה מחדש .לכן,
אין הפניה לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים .הנחיות
ליישום מודל העלות-פחת-ירידת ערך הוצעו בטיוטה לתקן
ונותרו.

)ט(

מענקים ממשלתיים .האפשרות שהוצעה ליישם את תקן
חשבונאות בינלאומי  20הטיפול החשבונאי במענקים
ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי לחלק מהמענקים
הממשלתיים בוטלה.

.85

התקן כולל אפשרות אחת לישות לבחור לציית לתקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים ,והיא האפשרות להשתמש בתקן חשבונאות
בינלאומי  39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה במקום פרק 11
ופרק  .12אחרת ,התקן הסופי הוא מסמך שעומד לחלוטין בפני
עצמו  -ישות שמיישמת אותו אינה נדרשת לפנות לתקני דיווח
כספי בינלאומיים מלאים בנוסף לתקן.

.86

בטיוטה לתקן הוצע גם שאם התקן אינו דן בעסקה או אירוע אחר
או מצב או שאינו מספק הפניה לתקן דיווח כספי בינלאומי אחר,
ישות יכולה לבחור מדיניות חשבונאית שתביא למידע רלוונטי
ומהימן .בביצוע שיקול דעת זה ,ישות צריכה להתייחס ,תחילה,
לדרישות ולהנחיות של התקן הדנות בנושאים דומים וקשורים וכן,
לאחר מכן ,ההגדרות ,הקריטריונים להכרה ותפיסות המדידה של
נכסים ,התחייבויות ,הכנסות והוצאות והעקרונות הגורפים מפרק
 2תפיסות ועקרונות גורפים מהטיוטה לתקן .אם אין הנחיות
כאמור ,הישות יכולה להסתכל בדרישות ובהנחיות שבתקני דיווח
כספי בינלאומיים ,כולל הפרשנויות לתקני דיווח כספי
בינלאומיים ,אשר דנים בנושאים דומים וקשורים .הנחיה זו נותרה
בתקן.

נושאים שהושמטו
.87

בנוסף לחלופות המורכבות ,הסוג השני של הפניות מחייבות לתקני
דיווח כספי בינלאומיים מלאים שהוצע בטיוטה לתקן התייחס
לנושאים שקיימת לגביהם התייחסות בתקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים אך הם הושמטו מהתקן מאחר שאין זה צפוי
שהם יהיו רלוונטיים למרבית החברות הקטנות והבינוניות .על
מנת להפוך את התקן הסופי למסמך שעומד בפני עצמו ,הוועדה
החליטה לכלול בתקן הסופי את הנושאים הבאים שבטיוטה לתקן
הוצע לבצע הפניות לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים:
)א(

תשלום מבוסס מניות המסולק במכשירים הוניים .נדון
בפרק  26תשלום מבוסס מניות.
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.88

)ב(

עסקאות תשלום מבוסס מניות עם חלופת מזומן .נדון בפרק
.26

)ג(

מדידה בשווי הוגן של נכסים ביולוגיים .נדון בפרק 34
פעילויות הדורשות התמחות.

)ד(

היפר-אינפלציה .נדון בפרק  31היפר-אינפלציה.

)ה(

הטיפול החשבונאי על ידי המחכיר בחכירות מימוניות .נדון
בפרק  20חכירות.

)ו(

השיטה הישירה להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת.
נדון בפרק  7דוח על תזרימי מזומנים.

בנוסף ,הוועדה החליטה שבתקן לא תהיה התייחסות לנושאים
הבאים שלגביהם בטיוטה לתקן הוצעו הפניות לתקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים:
)א(

רווח למניה.

)ב(

דיווח כספי ביניים.

)ג(

דיווח מגזרי.

)ד (

טיפול חשבונאי מיוחד בנכסים המוחזקים למכירה.

האם יש להתיר את כל חלופות המדיניות החשבונאית בתקני
דיווח כספי בינלאומיים מלאים בתקן הדיווח הכספי

הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות
.89
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תקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים כוללים מספר חלופות
מדיניות חשבונאית )בחירות( .באופן כללי ,עבור עסקה ,אירוע או
מצב נתונים אחת האפשרויות היא פשוטה יותר ליישום מאשר
האחרות .חלק מאמינים שהתקן צריך לבטל את כל חלופות
המדיניות החשבונאית ,ולפיכך ,דרישה שכל הישויות הקטנות
והבינוניות יישמו מדיניות חשבונאית יחידה עבור עסקה ,אירוע או
מצב נתונים .אלה שמחזיקים בדעה זו טענו שהתועלת תהיה
פישוט של התקן והשוואתיות גדולה יותר של המידע הכספי של
ישויות קטנות ובינוניות שמיישמות את התקן .אחרים טענו
שאיסור על ישויות קטנות ובינוניות להשתמש בחלופת מדיניות
חשבונאית שזמינה לישויות שמשתמשות בתקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים עשוי לפגוע בהשוואתיות בין ישויות קטנות

בסיס למסקנות
ובינוניות לבין ישויות שמיישמות תקני דיווח כספי בינלאומיים
מלאים.
.90

בפיתוח הטיוטה לתקן ,הוועדה שקלה את שתי העמדות ,ובאיזון,
הגיעה למסקנה שכל האפשרויות בתקני דיווח כספי בינלאומיים
מלאים צריכות להיות זמינות לישויות קטנות ובינוניות .באותו
זמן ,הוועדה הכירה בכך שסביר שרוב הישויות הקטנות והבינוניות
יעדיפו את האפשרות הפשוטה יותר בתקני חשבונאות בינלאומיים
מלאים .לפיכך ,בטיוטה לתקן הוצע שכאשר תקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים מאפשרים חלופות מדיניות חשבונאית ,התקן
יכלול רק את האפשרות הפשוטה ביותר ,והאפשרות
האחרת/האפשריות האחרות )היותר מורכבות( יהיו זמינות
לישויות קטנות ובינוניות על ידי הפניות לתקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים.

.91

מגיבים לטיוטה לתקן היו חלוקים אם החלופות המורכבות יותר
צריכות להיות זמינות לישויות קטנות ובינוניות .התגובות שלהם
שיקפו את שתי העמדות שתוארו בסעיף  89לבסיס למסקנות.
מגיבים רבים טענו שמתן אפשרות ליישום החלופות היותר
מורכבות של המדיניות החשבונאית אינה עקבית עם מטרת
הוועדה לתקן פשוט יותר עבור ישויות קטנות יותר והדבר יפגע
בהשוואתיות .לדוגמה ,בעוד שהקבוצה האירופאית המייעצת
לדיווח כספי )(European Financial Reporting Advisory Group
) (EFRAGוהפדרציה האירופאית לחשבונאות ) European
 (FEE) (Federation of Accountantsוגופי חשבונאות מקצועיים
לאומיים ומוסדות לתקינה תמכו בהחלטה הזמנית של הוועדה
שהתקן יהיה מסמך שעומד בפני עצמו ,הם כתבו לוועדה שהם לא
מסכימים עם ההחלטה הזמנית במהלך הדיונים הנוספים להשאיר
את כל או את רוב האפשרויות המורכבות .נושא זה נדון בישיבת
המועצה המייעצת )  (SAC) (Standards Advisory Councilבנובמבר
 ,2008וכל חברי המועצה המייעצת תמכו באפשרות להשאיר בתקן
רק את החלופות הפשוטות יותר .הם ציינו שרוב הישויות הקטנות
והבינוניות יבחרו ליישם את האפשרויות הפשוטות ביותר מאחר
שחלופות אלה יהיה בדרך כלל פחות יקרות ,ידרשו פחות מומחיות
וישיגו השוואתיות רבה יותר עם עמיתיהם .הם אף ציינו שאם
ישות פרטית תרצה מאוד להשתמש באפשרות מורכבת אחת או
יותר ,היא יכולה לבחור לציית לתקני דיווח כספי בינלאומיים
מלאים ולא לתקן.

.92

רבים מאלה שתמכו באי מתן אפשרות ליישום חלופות מדיניות
חשבונאית מורכבות חשו שהדבר יועיל למשתמשים בדוחות
הכספיים שצריכים לבצע השוואות בין ישויות קטנות יותר.
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בסיס למסקנות
משתמשים בדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות הם בדרך
כלל פחות מתוחכמים מאשר משתמשים בדוחות הכספיים של
ישויות שיש להן מחויבות ציבורית ולכן יועילו להם פחות חלופות
של דרישות חשבונאיות בין ישויות .יתרה מזאת ,צמצום חלופות
אינו פוגע בהשוואתיות עם ישויות המשתמשות בתקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים ,מאחר ,שבמקרים רבים בהתאם לתקני דיווח
כספי בינלאומיים מלאים ,ישויות יכולות ליישם מדיניות
חשבונאית שונה מישות אחרת באותן עסקאות.
.93

למעשה כל התומכים בהותרת לפחות חלק מהחלופות תמכו גם
בכך שהתקן יהיה מסמך שעומד בפני עצמו ,שהמשמעות היא
שתהיה התייחסות לחלופות במישרין בתקן ולא על ידי הפניות
לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים .הם מודעים לכך שהדבר
יגרום לגידול משמעותי בגודל של התקן.

.94

לאחר בחינת החלופות ,הוועדה הגיעה למסקנה שחלק מהחלופות
לא צריך להיות זמין לישויות קטנות ובינוניות בעוד שחלק אחר
צריך להיות זמין לישויות קטנות ובינוניות .בנוסף ,כדי שהתקן
יהיה מסמך שעומד בפני עצמו ,הוועדה הגיעה למסקנה שתהיה בו
התייחסות במישרין לאותן חלופות שזמינות לישויות קטנות
ובינוניות ,ויבוצע פישוט מתאים לחלופות אלה שבתקני דיווח
כספי בינלאומיים מלאים .סעיף  84לבסיס למסקנות מסביר את
החלטות הוועדה בחלופות מסוימות.

מדוע המסגרת המושגית והעקרונות וההנחיות המחייבות
בתקני דיווח כספי בינלאומיים קיימים מהווים נקודת מוצא
מתאימה לפיתוח תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות

קטנות ובינוניות
.95

.96

340

התקן פותח על ידי:
)א(

המושגית

שימוש בעקרונות הבסיסיים מהמסגרת
והעקרונות וההנחיות המחייבות הקשורות בתקני דיווח
כספי בינלאומיים )כולל פרשנויות( ,וכן

)ב(

התחשבות בשינויים מתאימים לאור צרכי המשתמשים
ושיקולי עלות -תועלת.

הוועדה בדעה שגישה זו מתאימה בגלל שהצרכים של המשתמשים
בדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות דומים בדרכים רבות
לצרכים של המשתמשים בדוחות הכספיים של ישויות בעלות

בסיס למסקנות
מחויבות ציבורית .לכן ,תקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים הם
נקודת המוצא ההגיונית לפיתוח התקן.
.97

הוועדה דחתה את החלופה של גישת "התחלה חדשה" מאחר
שהתוצאה של גישה זו היתה יכולה להיות מטרות שונות של דיווח
כספי ,מאפיינים איכותיים שונים של המידע הכספי ,הגדרות
שונות של מרכיבים של הדוחות הכספיים ,ותפיסות שונות להכרה
ולמדידה .הוועדה הגיעה למסקנה שגישת "התחלה חדשה" תהיה
יקרה יותר ,פיתוחה ייארך זמן רב יותר ותהיה חסרת ערך .זאת
מאחר ,שלדעת הוועדה ,צרכי המשתמשים ביחס לדוחות כספיים
המיועדים לכל של ישויות שאין להן מחויבות ציבורית ושל ישויות
שיש להן מחויבות ציבוריות הם משותפים.

פישוטי הכרה ומדידה
.98

סעיפים  136-99לבסיס למסקנות מסבירים את הפישוטים
המשמעותיים לעקרונות ההכרה והמדידה בתקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים שבוצעו בתקן ,והסיבות להן .הוועדה דנה גם
בפישוטים אחרים של הכרה ומדידה ,אך החליטה לא לאמץ אותם
)ראה סעיפים  150-137לבסיס למסקנות(.

מכשירים פיננסיים
.99

מגיבים רבים טענו שהדרישות של תקן חשבונאות בינלאומי 39
מכבידות על ישויות קטנות ובינוניות .הם ציינו כמכביד במיוחד
לישויות קטנות ובינוניות את המורכבויות של סיווג נכסים
פיננסיים לארבע קבוצות ,מבחני "צינור מעבר" ו"מעורבות
נמשכת" לגריעה ואת החישובים המפורטים הנדרשים כדי שיחסי
גידור יהיו כשירים לחשבונאות גידור .הוועדה הסכימה שפישוטים
של תקן חשבונאות בינלאומי  39מתאימים לישויות קטנות
ובינוניות.

 .100רוב המורכבות בתקן חשבונאות בינלאומי  39נובעת ממתן
אפשרות לישויות לבחור מתוך טווח של חלופות סיווג ומאפייני
מדידה למכשירים פיננסיים .בחירות אלה מצמצמות את
ההשוואתיות ומטילות מורכבות מדידה .התקן מגביר את
ההשוואתיות ומצמצם את המורכבות על ידי הגבלת קבוצות
הסיווג ,קביעת מאפיין מדידה והגבלת השימוש במאפייני מדידה
חלופיים אחרים.
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בסיס למסקנות
 .101עיקרי הפישוטים שהוצעו בתקן הם כדלקמן:
)א(

סיווג של מכשירים פיננסיים .מכשירים פיננסיים אשר
מקיימים קריטריונים מוגדרים נמדדים בעלות או בעלות
מופחתת ,וכל השאר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
הסיווגים של "זמינים למכירה" ו"מוחזקים לפדיון" בתקן
חשבונאות בינלאומי  39אינם זמינים ,ובכך מצטמצמות
המורכבויות המיוחסות לשתי הקבוצות הנוספות ,כולל
הערכה של כוונות ו"קנסות" חשבונאיים במקרים
מסויימים.

)ב(

גריעה .התקן קובע עקרון פשוט לגריעה .העקרון לא מתבסס
על הוראות ה"-צינור מעבר" ו"מעורבות נמשכת" שחלות על
גריעה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  .39דרישות אלה
מורכבות וקשורות לעסקאות גריעה שבהן ישויות קטנות
ובינוניות בדרך כלל אינן מעורבות.

)ג(

חשבונאות גידור .התקן מתמקד בסוגים של גידור שסביר
שישויות קטנות ובינוניות יבצעו ,בייחוד גידורים של:
)(i

סיכון שיעור ריבית של מכשיר חוב שנמדד בעלות
מופחתת.

)(ii

סיכון שער חליפין או סיכון שיעור ריבית בהתקשרות
איתנה או בעסקה חזויה שצפויה ברמה גבוהה.

) (iiiסיכון מחיר של סחורה שהישות מחזיקה או סיכון
מחיר בהתקשרות איתנה או בעסקה חזויה שצפויה
ברמה גבוהה לרכוש או למכור סחורה.
) (ivסיכון שער חליפין בהשקעה נטו בפעילות חוץ.
)ד(

מכשירים פיננסיים נגזרים .התקן אינו דורש חשבונאות
נפרדת ל"נגזרים משובצים" .אולם ,חוזים לא פיננסיים
שכוללים נגזר משובץ עם מאפיינים כלכליים שאינם
קשורים באופן הדוק לחוזה המארח יטופלו בשלמותם בשווי
הוגן )ראה סעיף  105לבסיס למסקנות(.

 .102בהתייחס לחשבונאות גידור ,פרק  12דורש הכרה ומדידה
תקופתית של גידור לא אפקטיבי ,אבל בתנאים פחות נוקשים
מאלה שבתקן חשבונאות בינלאומי  .39בפרט ,חוסר אפקטיביות
מוכר ונמדד בסופה של תקופת הדיווח הכספי ,וחשבונאות הגידור
342

בסיס למסקנות
מופסקת באופן של מכאן ולהבא החל מנקודה זו ,בגין גידורים
שאינם מקיימים עוד את התנאים לחשבונאות גידור .תקן
חשבונאות בינלאומי  39דורש הפסקה של חשבונאות גידור באופן
של מכאן ולהבא החל מהתאריך בהם התנאים לא התקיימו עוד -
דרישה שישויות קטנות ובינוניות טוענות שבדרך כלל היא מכבידה.
 .103כחלופה למבחן אפקטיביות פשוט ,הוועדה שקלה גישה שקיימת
בתקן האמריקאי  SFAS 133טיפול חשבונאי במכשירים נגזרים
עד
)815(20)(25)(102
)פרקים
גידור
ובפעילויות
) 815(20)(25)(117של הוועדה לתקני חשבונאות בארה"ב
) ((FASBוהיא נקראת "שיטת הקיצור" .בהתאם לשיטה זו ,התקן
יטיל תנאים נוקשים על ייעוד של יחסי גידור ויניח אפקטיביות של
הגידור לאחר מכן ללא צורך במדידת חוסר אפקטיביות .הוועדה
הגיעה למסקנה שמבחן אפקטיביות פשוט עדיף על שיטת הקיצור
משתי סיבות עיקריות:
)א(

הכרה של כל חוסר אפקטיביות הגידור ברווח או הפסד היא
עיקרון בסיסי של תקן חשבונאות בינלאומי  .39שיטת
הקיצור אינה עקבית עם עיקרון זה.

)ב(

על מנת להניח שהאפשרות של חוסר אפקיטיביות של הגידור
היא אפסית או לא משמעותית ,מאפייני המפתח של
המכשיר המגדר והפריט המגודר ,כולל התקופה ,חייבים
להתאים ,ולא יכולות להיות תקופות מותנות .כתוצאה מכך,
חשבונאות גידור תיאסר אם המכשיר המגדר ניתן לפירעון
מוקדם או בר מכר או שיש לו מאפייני סיום מוקדם או
הארכה .דרישה כזו תגרום לחשבונאות גידור להיות לא
אפשרית מבחינה מעשית עבור ישויות קטנות ובינוניות רבות
או אף עבור כולן.

 .104פרק  12נבדל גם מתקן חשבונאות בינלאומי  39בהתייחס
לחשבונאות גידור בדרכים הבאות:
)א(

לא ניתן לבצע חשבונאות גידור באמצעות שימוש במכשירי
חוב )"מכשירי מזומן"( כמכשירים מגדרים .תקן חשבונאות
בינלאומי  39מתיר זאת עבור גידור של סיכון מטבע חוץ.

)ב(

חשבונאות גידור אינה מותרת עם אסטרטגיית גידור
המבוססת על אופציה .מכיוון שגידור באמצעות אופציות
כרוך בהתהוות עלות ,סביר יותר שישויות קטנות ובינוניות
ישתמשו בחוזי אקדמה כמכשירים מגדרים מאשר
באופציות.
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)ג(

חשבונאות גידור עבור תיקים אינה מותרת .גידור תיקים
מוסיף מורכבות חשבונאית ניכרת בגלל הצורך למדוד מחדש
את כל הפריטים המגודרים בנפרד בשווי הוגן על מנת
להבטיח שהסכומים המתאימים נגרעים כאשר המכשיר
נמכר ולהבטיח שההפחתה היא הולמת כאשר מכשיר אינו
מגודר עוד.

הפישוט ב ) -א( הולם מכיוון שלחשבונאות גידור אין השפעה
משמעותית על הדוחות הכספיים בגלל ההשפעות הנגדיות של
הטיפול החשבונאי במכשיר חוב במטבע חוץ בהתאם לפרק 11
וההכרה של הפרשי שער בגין מרבית הפריטים הכספיים ברווח או
הפסד בהתאם לפרק  30תרגום מטבע חוץ .בנוסף ,הוועדה אינה
מאמינה שהפישוטים ב ) -ב( וב ) -ג( ישפיעו לרעה על ישויות קטנות
ובינוניות בגלל שאלה אינן אסטרטגיות גידור שהן אופייניות
לישויות קטנות ובינוניות.
 .105חוזים לקנות ,למכור ,לחכור או לבטח פריט לא פיננסי כגון
סחורה ,מלאי ,או רכוש קבוע מטופלים כמכשירים פיננסיים
בתחולת פרק  12אם הם עשויים לגרום הפסד לקונה ,למוכר,
לחוכר ,למחכיר או לצד המבוטח כתוצאה מתנאים חוזיים שאינם
קשורים לשינויים במחיר של הפריט הלא פיננסי ,שינויים בשערי
חליפין או כשל של אחד הצדדים .חוזים כאלה מטופלים
כמכשירים פיננסיים בגלל שהתנאים שלהם כוללים רכיב סיכון
פיננסי שמשנה את סכום הסילוק של החוזה שאינו קשור לרכישה,
למכירה ,לחכירה או לביטוח ,של הפריט הלא פיננסי.
 .106התקן נותן לישויות קטנות ובינוניות בחירה בין יישום פרקים 11
או  12או תקן חשבונאות בינלאומי  39לטיפול חשבונאי בכל
המכשירים הפיננסיים שלהן .הסיבות של הוועדה לכך שהיא
הציעה בחירה זו במקרה זה הן כדלקמן:
)א(

אף על פי שפרקים  11ו 12 -הם גישה פשוטה יותר לטיפול
חשבונאי במכשירים פיננסיים מאשר תקן חשבונאות
בינלאומי  ,39חלק מהפישוטים כרוכים בביטול חלופות
הזמינות לחברות שיש להן מחויבות ציבורית בהתאם לתקן
חשבונאות בינלאומי  ,39לדוגמה:
)(i

חלופת השווי ההוגן.

)(ii

סיווג כזמין למכירה וחלופת הזמין למכירה.

) (iiiסיווג כמוחזק לפדיון.
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) (ivגישת המעורבות הנמשכת לגריעה )כלומר גריעה
חלקית(.
)(v

השימוש בחשבונאות גידור לגידורים נוספים מלבד
ארבעת הסוגים הספציפיים שזוהו בסעיף )101ג(
לבסיס למסקנות.

הוועדה בוחנת מחדש כיום את תקן חשבונאות בינלאומי 39
בשלמותו והגיעה למסקנה שיש להתיר לישויות קטנות
ובינוניות להיות בעלות אותן חלופות מדיניות חשבונאית כפי
שבתקן חשבונאות בינלאומי  39עד להשלמת הפרויקט
המקיף של תקן חשבונאות בינלאומי .39
)ב(

בגלל שקטגוריית ברירת המחדל למכשירים פיננסיים
בתחולת פרק  12היא שווי הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם
לתקן ,ועלות או עלות מופחתת מותרת רק כאשר מתקיימים
תנאים מוגדרים ,חלק מהפריטים שנמדדים בעלות או עלות
מופחתת בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  39עקב
אופיים ,ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם לתקן.
חלק מהישויות הקטנות והבינוניות עשויות למצוא את
המדידות הנוספות בשווי הוגן ,כמכבידות.

)ג(

לעיתים ,ישות מבצעת "השקעה אסטרטגית" במכשירים
הוניים שהונפקו על ידי ישות אחרת ,בכוונה לבסס או
לתחזק יחסי תפעול לטווח ארוך עם הישות שבה התבצעה
ההשקעה .ישויות אלה בדרך כלל מאמינות שהסיווג של זמין
למכירה בתקן חשבונאות בינלאומי  39מתאים לטיפול
חשבונאי בהשקעות אסטרטגיות .אולם ,בהתאם לתקן,
השקעות אסטרטגיות אלה מטופלות בשווי הוגן דרך רווח
או הפסד או בעלות מופחתת.

)ד(

תוצאות הוראות הגריעה בתקן לא יהיו גריעה עבור עסקאות
איגוח ומימון רבות שישויות קטנות ובינוניות עשויות
להתקשר בהן ,בעוד שהתוצאה של תקן חשבונאות בינלאומי
 39עשויה להיות גריעה.

 .107בטיוטה לתקן הוצע שישות שתבחר ליישם את תקן חשבונאות
בינלאומי  39במקום את פרקי מכשירים פיננסיים בתקן ,תידרש
לציית לדרישות הגילוי של תקן דיווח כספי בינלאומי  7מכשירים
פיננסיים :גילויים במלואן .מגיבים רבים לטיוטה לתקן טענו
שגילויים רבים בתקן דיווח כספי בינלאומי  7יועדו למוסדות
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פיננסיים )אשר אינם כשירים להשתמש בתקן( או עבור ישויות
שניירות הערך שלהן נסחרים בשוקי הון ציבוריים .לדעתם,
הגילויים למכשירים פיננסיים בתקן מתאימים לכל הישויות
הקטנות והבינוניות ,כולל אלה שבחרו ליישם את תקן חשבונאות
בינלאומי  39להכרה ומדידה .הוועדה מצאה כי טיעון זה משכנע
והתקן אינו דורש את הגילויים שבתקן דיווח כספי בינלאומי .7

הפחתה וירידת ערך של מוניטין ושל נכסים בלתי
מוחשיים בעלי אורך חיים לא מוגדר
 .108בתגובות לשאלון ההכרה והמדידה ובישיבות שולחן עגול ,מכינים
ומבקרים רבים של הדוחות הכספיים לישויות קטנות ובינוניות
אמרו שהדרישה בתקן חשבונאות בינלאומי  36ירידת ערך נכסים
לחישוב שנתי של הסכום בר-השבה של מוניטין ושל נכסים בלתי
מוחשיים אחרים בעלי אורך חיים לא מוגדר מכבידה על ישויות
קטנות ובינוניות בגלל המומחיות והעלות הכרוכות בכך .הם
הציעו ,כחלופה ,שישויות קטנות ובינוניות ידרשו לחשב את הסכום
בר-ההשבה של מוניטין ושל נכסים בלתי מוחשיים אחרים בעלי
אורך חיים לא מוגדר רק אם קיים סימן לירידת ערך .הם הציעו,
בנוסף ,שהתקן יכלול רשימה של סימנים לירידת ערך כהנחיות
לישויות קטנות ובינוניות .הוועדה הסכימה להצעות אלה .מגיבים
לטיוטה לתקן תמכו בהחלטת הוועדה לגבי גישת הסימן לבדיקת
ירידת ערך .כתוצאה מכך ,התקן קובע את גישת הסימן ,וכולל
רשימה של סימנים המבוססים על מקורות מידע פנימיים
וחיצוניים .בנוסף ,אם לא ניתן להקצות מוניטין ליחידות מניבות-
מזומנים אינדיבידואליות )או קבוצות של יחידות מניבות מזומנים(
על בסיס שאינו שרירותי ,אזי התקן מספק הקלה על ידי כך
שהישות יכולה לבדוק ירידת ערך של המוניטין על ידי קביעת
הסכום בר-ההשבה של הישות שנרכשה בשלמותה אם המוניטין
מתייחס לישות שנרכשה שלא שולבה .אם המוניטין מתייחס
לישות ששולבה בקבוצה ,הסכום בר-ההשבה של כל הקבוצה של
ישויות נבחן.
 .109מגיבים רבים לשאלון ההכרה והמדידה ומשתתפים בישיבות
שולחן עגול העדיפו דרישה להפחתת מוניטין ונכסים בלתי
מוחשיים אחרים עם אורך חיים לא מוגדר על פני תקופה
מקסימלית מוגדרת .ההצעות נעו בין  10שנים ל 20 -שנה .הם טענו
שהפחתה פשוטה יותר מגישת ירידת ערך ,גם אם גישת ירידת ערך
מופעלת רק כאשר קיים סימן .בפיתוח הטיוטה לתקן ,הוועדה לא
הסכימה להצעה זו משלוש סיבות עיקריות:
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)א(

בגישת ההפחתה ,עדין נדרשת הערכה של ירידת ערך ,כך
שבפועל זו גישה מורכבת יותר מהערכת ירידת ערך בעת
קיומם של סימנים.

)ב(

הפחתה היא ההקצאה השיטתית של עלות נכס ,בניכוי ערך
שייר ,על מנת לשקף את הצריכה לאורך זמן של ההטבות
הכלכליות העתידיות הגלומות בנכס על פני אורך חייו
השימושיים .מטבעו ,למוניטין לעיתים קרובות קיים אורך
חיים לא מוגדר .לכן ,אם אין גבול נראה לעין של התקופה
בה הישות מצפה לצרוך את ההטבות הכלכליות העתידיות
הגלומות בנכס ,הפחתה של נכס זה על פני ,לדוגמה ,תקופה
מקסימלית שנקבעה באופן שרירותי לא תציג באופן מהימן
את המציאות הכלכלית.

)ג(

כאשר הוועדה הבינלאומית פיתחה את תקן דיווח כספי
בינלאומי  3צירופי עסקים )כפי שעודכן בשנת (2008
ותיקונים קשורים לתקן חשבונאות בינלאומי  38נכסים
בלתי מוחשיים ,רוב המשתמשים של הדוחות הכספיים טענו
שהם מצאו מעט ,אם בכלל ,תוכן אינפורמטיבי מההפחתה
של מוניטין על פני תקופה שרירותית.

כתוצאה מכך ,בטיוטה לתקן הוצעה גישה של ירידת ערך בלבד
למוניטין ולנכסים בלתי מוחשיים אחרים בעלי אורך חיים לא
מוגדר בשילוב סימנים שקיומם ידרוש חישובים מפורטים לירידת
ערך.
 .110מגיבים רבים לטיוטה לתקן לא הסכימו להצעה לא לדרוש הפחתה
של מוניטין .למעשה ,ההצעה היחידה לטיפול חשבונאי להכרה
ולמדידה בטיוטה לתקן שהומלץ לבחון מחדש במרבית התגובות
היתה אי הפחתה של מוניטין .הרוב הגדול של המגיבים שהתייחסו
לסוגיה המליצו להתיר הפחתה של מוניטין או לדרוש הפחתה של
מוניטין לאורך מספר שנים מוגבל .רבים ממגיבים אלה הכירו
בצורך לבחינת ירידת ערך בנוסף ,ולא כתחליף ,להפחתה .יתרה
מזאת ,לדעת מגיבים שהיו בדעה זו ישויות קטנות ובינוניות אינן
צריכות להידרש להפריד בין נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך
חיים מוגדר לבין אלה בעלי אורך חיים לא מוגדר .בפגישה
שהתקיימה באפריל  ,2008חברי קבוצת עבודה תמכו פה אחד
בדרישה להפחתה של כל הנכסים הבלתי מוחשיים ,כולל מוניטין,
בכפוף למבחן ירידת ערך.
 .111חלק מהמגיבים שתמכו בדעה זו ,הכירו בכך שהפחתה של מוניטין
ונכסים בלתי מוחשיים אחרים בעלי אורך חיים לא מוגדר עשויה
לא להיות הגישה הרעיונית הנכונה ביותר .אולם ,בהיבט מעשי ,הם
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ציינו שישויות קטנות רבות יתקשו להעריך ירידת ערך במדוייק או
בעיתוי מיידי כמו ישויות גדולות או ישויות רשומות ,משמע
שהמידע עשוי להיות פחות מהימן .הפחתה ,בייחוד אם תקבע
תקופת הפחתה מקסימלית קצרה יחסית ,היתה מצמצמת את
הנסיבות בהם יידרשו חישובי ירידת ערך .הם גם ציינו בהקשר של
ישויות קטנות ובינוניות ,שמשתמשים בדוחות כספיים מצאו מעט,
אם בכלל ,מידע במוניטין ככלל; לדוגמה ,מלווים בדרך כלל אינם
נותנים הלוואה בהסתמך על נכס שהוא מוניטין.
 .112לאחר שקילת מגוון העות שהובעו ,הוועדה הגיעה למסקנה -
משיקולי עלות תועלת ולא משיקולים עקרוניים  -שמוניטין ונכסים
בלתי מוחשיים אחרים בעלי אורך חיים לא מוגדר יחשבו כבעלי
אורך חיים סופי .לפיכך ,נכסים כאלה יופחתו על פני אומדן אורך
חייהם ,כאשר תקופת ההפחתה המקסימלית תהיה עשר שנים.
הנכסים חייבים גם להיבחן לירידת ערך תוך שימוש ב"גישת
הסימנים" שבתקן.

זקיפת כל עלויות הפיתוח להוצאות
 .113תקן חשבונאות בינלאומי  38דורש שכל עלויות המחקר יזקפו
להוצאות בעת התהוותן ,אך עלויות פיתוח שהתהוו לאחר
שהפרויקט נחשב כמוכח באופן מסחרי יהוונו .מכינים ומבקרים
רבים ,של דוחות כספיים של ישויות קטנות ובינוניות ,טענו
שלישויות קטנות ובינוניות אין את המשאבים להעריך אם פרויקט
הוא מוכח באופן מסחרי על בסיס מתמשך ומעבר לכך ,היוון של
חלק מעלויות הפיתוח בלבד אינו מספק מידע שימושי .נותני
אשראי בנקאי ציינו בפני הוועדה שמידע אודות עלויות פיתוח
שהוונו מספק להם תועלת מועטה ,וכי הם מתעלמים מעלויות אלה
בקבלת החלטות למתן הלוואות.
 .114הוועדה קיבלה דעות אלה ,והתקן דורש שכל עלויות המחקר
והפיתוח יוכרו כהוצאות בעת התהוותם.

שיטת העלות לחברות כלולות ולישויות בשליטה
משותפת
 .115תקן חשבונאות בינלאומי  28דורש מישות לטפל בהשקעותיה
בחברות כלולות לפי שיטת השווי המאזני .תקן חשבונאות
בינלאומי  31מתיר לישות לטפל בהשקעותיה בישויות בשליטה
משותפת באמצעות שיטת השווי המאזני או באיחוד יחסי .מכינים
רבים של דוחות כספיים של ישויות קטנות ובינוניות הטילו ספק
בתועלת של הטיפול החשבונאי של שתי שיטות אלה ,וציינו בפני
הוועדה שלישויות קטנות ובינוניות קיים קושי מיוחד ביישום
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שיטות אלה בגלל אי יכולתם להשיג את המידע הנדרש והצורך
להתאים מדיניות חשבונאית ומועדי דיווח .לדעתם ,יש להתיר את
שיטת העלות  -אשר מותרת בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 28
ותקן חשבונאות בינלאומי  31לטיפול החשבונאי בהשקעות
בחברות כלולות ובשליטה משותפת בדוחות הכספיים הנפרדים של
המשקיע  -גם בהתאם לתקן בדוחות הכספיים המאוחדים של
המשקיע .מלווים ציינו באופן כללי שמידע שדווח על ידי שימוש
בשיטת השווי המאזני או באיחוד יחסי משמש אותם באופן מוגבל
בגלל שהוא אינו שימושי בהערכת תזרימי המזומנים העתידיים או
ביטחונות להלוואה .שוויים הוגנים רלוונטיים יותר לצרכים אלה.
לאור זיהוי הבעיות המיוחדות של ישויות קטנות ובינוניות ביישום
שיטות השווי המאזני והאיחוד היחסי ,ובנוסף הרלוונטיות של
השווי ההוגן למלווים ,הוועדה הגיעה למסקנה שיש להתיר
לישויות קטנות ובינוניות להשתמש בשיטת העלות או שווי הוגן
דרך רווח או הפסד.

שווי הוגן דרך רווח או הפסד לחברות כלולות ולישויות
בשליטה משותפת שיש להן מחירי ציטוט מפורסמים
 .116תקן חשבונאות בינלאומי  28דורש שהשקעות בחברות כלולות
ימדדו באמצעות שימוש בשיטת השווי המאזני .תקן חשבונאות
בינלאומי  31דורש שהשקעות בישויות בשליטה משותפת ימדדו
באמצעות שיטת השווי המאזני או איחוד יחסי .תקנים אלה אינם
מבצעים הבחנה במדידה החשבונאית אם להשקעות אלה יש מחירי
ציטוט מפורסמים.
 .117התקן דורש שכל השקעה בחברה כלולה או בישות בשליטה
משותפת שיש לה מחיר ציטוט מפורסם תימדד בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד .הסיבות שהביאו את הוועדה להחלטה זו היו )א(
חששות אודות פגיעה במהימנות המדידה מתבטלות באופן מהותי,
)ב( העלות של השגת הערכת שווי מתבטלת באופן מהותי וכן )ג(
שווי הוגן כזה רלוונטי יותר מאשר מדידות מבוססות עלות
למלווים ולמשתמשים אחרים בדוחות הכספיים של ישויות קטנות
ובינוניות.

נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה
 .118תקן דיווח כספי בינלאומי  5מגדיר מתי נכסים לא שוטפים או
קבוצות של נכסים )והתחיבויות קשורות( "מוחזקים למכירה"
וקובע דרישות לטיפול החשבונאי בנכסים אלה .הדרישות לטיפול
חשבונאי הם ,בעיקרן) ,א( הפסקת הפחתת הנכס )או נכסים
בקבוצה( וכן )ב( מדידת הנכס )או קבוצה( לפי הנמוך מבין הערך
בספרים ושווי הוגן בניכוי עלויות למכירה .ישנה גם דרישה לגילוי
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מידע אודות כל הנכסים הלא שוטפים )קבוצות( המוחזקים
למכירה .בטיוטה לתקן הוצעו דרישות כמעט זהות.
 .119מגיבים רבים לטיוטה לתקן המליצו שבתקן ,לא יהיה סיווג נפרד
של מוחזקים למכירה מסיבות של עלות תועלת ,וחברי קבוצת
העבודה הסכימו .הם היו בדעה שתוצאה חשבונאית דומה לזו של
תקן דיווח כספי בינלאומי  5יכולה להיות מושגת בפשטות רבה
יותר על ידי הכללת כוונה למכור כסימן לירידת ערך .רבים שתמכו
בדעה זו המליצו גם שהתקן ידרוש גילוי כאשר לישות יש הסכם
מכירה מחייב למימוש משמעותי של נכסים ,או קבוצה של נכסים
או התחייבויות .הוועדה הסכימה עם המלצות אלה עקב) ,א(
דרישות ירידת הערך בתקן יבטיחו שנכסים לא יוצגו בסכומים
גבוהים מידי בדוחות הכספיים וכן )ב( דרישות הגילוי יספקו מידע
רלוונטי למשתמשים בדוחות הכספיים של ישויות קטנות
ובינוניות.

עלויות אשראי
 .120תקן חשבונאות בינלאומי  23דורש שעלויות אשראי שניתן לייחסן
במישרין לרכישה ,להקמה או לייצור של נכס כשיר ,יהוונו כחלק
מהעלות של הנכס .משיקולי עלות תועלת התקן דורש שעלויות
כאלה ייזקפו להוצאות.

מסים על ההכנסה
 .121בתגובות לשאלון ובישיבות שולחן עגול ,מכינים ומבקרים רבים של
הדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות ,טענו כי גישת
ההפרש הזמני בטיפול החשבונאי במסים על ההכנסה בתקן
חשבונאות בינלאומי  12מסים על ההכנסה ,קשה ליישום על ידי
ישויות קטנות ובינוניות .הם טענו שישויות קטנות ובינוניות אינן
מכינות באופן שיגרתי "מאזני מסים" ובאופן רגיל אינן עוקבות
אחר בסיסי המס של נכסים רבים .חלקם תמכו בשיטת "מסים
שוטפים לשלם" לטיפול החשבונאי במסים על ההכנסה ,לפיה
ישויות קטנות ובינוניות לא יכירו במסים נדחים.
 .122הוועדה לא תמכה בגישת "מסים שוטפים לשלם" מהסיבות
המוסברות בסעיף  145לבסיס למסקנות .אולם ,למרות שהאמינו
שהעקרון של ההכרה בנכסים ובהתחייבויות מסים נדחים מתאים
לישויות קטנות ובינוניות ,הוועדה גם הגיעה למסקנה שיישום של
עקרון זה ניתן לפישוט עבור ישויות קטנות ובינוניות .פרק 29
מסים על ההכנסה של התקן משתמש בגישה שפורטה בטיוטה
לתקן מסים על ההכנסה של הוועדה ,שפורסמה במרס  ,2009אשר
מציעה תחליף פשוט יותר לתקן חשבונאות בינלאומי  .12הבדל
המדידה המשמעותי היחיד בתקן בהשוואה לטיוטה לתקן מסים
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על ההכנסה ,הוא במקרה שחלים שיעורי מס שונים לרווחים
מחולקים ולרווחים לא מחולקים .התקן דורש שמסים שוטפים
ומסים נדחים ימדדו לראשונה בשיעור החל על רווחים לא
מחולקים ,תוך תיאום בתקופות הבאות אם הרווחים מחולקים.
בהתאם לטיוטה לתקן מסים על ההכנסה מסים שוטפים ונדחים
ימדדו לראשונה לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הרווחים
יחולקו.

הפרשי שער בגין פריטים כספיים
 .123תקן חשבונאות בינלאומי  21דורש שהפרשי שער הנובעים בגין
פריט כספי המהווה חלק מההשקעה נטו בפעילות חוץ של ישות
מדווחת יוכרו ברווח או הפסד בדוחות הכספיים הנפרדים של
הישות המדווחת או בדוחות הכספיים האינדווידואלים של פעילות
החוץ .בדוחות הכספיים הכוללים גם את פעילות החוץ וגם את
הישות המדווחת )לדוגמה ,דוחות כספיים מאוחדים כאשר פעילות
החוץ היא חברת בת( ,תקן חשבונאות בינלאומי  21דורש הכרה
לראשונה בהפרשי שער כאלה ברווח כולל אחר ודורש סיווג מחדש
שלהם מההון לרווח או הפסד בעת מימוש ההשקעה נטו .בתקן
קיים הבדל אחד :הפרשי שער שהוכרו לראשונה ברווח כולל אחר
אינם מסווגים מחדש לרווח או הפסד בעת המימוש של ההשקעה.
הסיבה להבדל היא שאי דרישה לסיווג מחדש מכבידה פחות על
ישויות קטנות ובינוניות מאחר שאין צורך לעקוב אחר הפרשי שער
לאחר ההכרה לראשונה.

פחות שווי הוגן לחקלאות
 .124חלק מהמכינים ומהמבקרים של הדוחות הכספיים של ישויות
קטנות ובינוניות שעוסקות בפעילות חקלאית טענו שמודל "שווי
הוגן דרך רווח או הפסד" מכביד על ישויות קטנות ובינוניות,
בייחוד כאשר הוא מיושם על נכסים ביולוגיים של ישויות קטנות
ובינוניות הפועלות בשווקים לא פעילים או בארצות מתפתחות .הם
טענו שההנחה בתקן חשבונאות בינלאומי  41שניתן לאמוד שווי
הוגן לנכסים ביולוגיים ולתוצרת חקלאית אינה מציאותית
בהתייחס לנכסים ביולוגים של חלק מהישויות הקטנות
והבינוניות .חלקם הציעו שיש להתיר או לדרוש מישויות קטנות
ובינוניות להשתמש במודל "עלות  -פחת  -ירידת ערך" לכלל
הנכסים האלה .הוועדה לא תמכה בגישה זו מהסיבות המוסברות
בסעיף  146לבסיס למסקנות .אולם ,הוועדה הגיעה למסקנה ,הן
עקב בעיות המדידה בשווקים לא פעילים ובארצות מתפתחות והן
מסיבות של עלות תועלת ,שיש לדרוש מישויות קטנות ובינוניות
להשתמש במודל השווי הוגן דרך רווח או הפסד רק כאשר שווי
הוגן ניתן לקביעה ללא עלות או מאמץ מופרזים .כאשר זה אינו
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המקרה ,הוועדה הגיעה למסקנה שישויות קטנות ובינוניות יישמו
את מודל העלות-פחת-ירידת ערך.

הטבות עובד  -מדידה של מחויבות להטבה מוגדרת
 .125תקן חשבונאות בינלאומי  19דורש שמחויבות להטבה מוגדרת
תימדד תמיד בשיטה האקטוארית של יחידת זכאות חזויה.
מסיבות של עלות תועלת ,התקן מספק מדידות פשוטות יותר
ששומרות על העקרונות הבסיסיים של תקן חשבונאות בינלאומי
 19אך מצמצמות את הצורך של ישויות קטנות ובינוניות לשכור
מומחים חיצוניים .לפיכך ,הוועדה החליטה:
)א(

אם מידע המתבסס על חישובי יחידת זכאות חזויה בתקן
חשבונאות בינלאומי  19זמין כבר או שניתן להשיגו ללא
עלות או מאמץ מופרזים ,ישויות קטנות ובינוניות חייבות
להשתמש בשיטה זו.

)ב(

אם מידע המתבסס על שיטת יחידת זכאות חזויה אינו זמין
ואינו ניתן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים ,ישויות
קטנות ובינוניות חייבות ליישם גישה המבוססת על תקן
חשבונאות בינלאומי  19שאינה מביאה בחשבון עליית שכר
עתידית ,שירות עתידי או תמותה אפשרית של העובדים
במהלך תקופת השירות .גישה זו עדיין מביאה בחשבון
תוחלת חיים של העובדים לאחר גיל הפרישה .המחויבות
להטבה מוגדרת לפנסיה הנובעת מכך משקפת הן את
ההטבות שהבשילו והן את ההטבות שטרם הבשילו.

)ג(

התקן מבהיר כי הערכות כוללות לא יהיו נחוצות באופן רגיל
כל שנה .בתקופות ביניים ,יבוצע גילגול קדימה של ההערכות
בגין תיאומים מצרפיים בגין הרכב העובדים ושכרם ,אך
ללא שינוי הנחות התחלופה של עובדים והתמותה.

הטבות עובד  -רווחים והפסדים אקטוארים של תוכניות
הטבה מוגדרת
 .126אחד מהסיבוכים העיקריים של תקן חשבונאות בינלאומי  19הוא
הכרה ברווחים והפסדים אקטוארים .בהתאם לתקן חשבונאות
בינלאומי  ,19ישות יכולה לבחור כל אחת מהחלופות הבאות:
)א(
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)ב(

הכרה מלאה ברווחים והפסדים אקטואריים ישירות ברווח
כולל אחר בעת התרחשותם.

)ג(

הפחתת עודף הרווחים וההפסדים האקטואריים העולה על
הגבוה מבין:
)(i

 10אחוז מהערך הנוכחי של מחויבות להטבה מוגדרת
לאותו מועד )לפני ניכוי נכסי תוכנית( לבין,

)(ii

 10אחוז מהשווי ההוגן של נכסי תוכנית למועד זה.

)כאשר מגבלות אלה מחושבות ומיושמות בנפרד לכל תוכנית
הטבה מוגדרת( מחולק בממוצע יתרת שנות עבודה החזויות
של העובדים.
)ד(

הכרה ברווחים והפסדים אקטואריים ברווח או הפסד תוך
שימוש בשיטה סיסתמטית שתביא להכרה מהירה יותר
מסעיף )ג( לעיל.

 .127התקן אינו מתיר את שיטת הדחייה או את שיטת ההפחתה
המתוארות ב) -ג( או )ד( .במקום זאת ,הוא דורש הכרה מיידית עם
אפשרות להציג את הסכום ברווח או הפסד )שיטה )א(( או ברווח
כולל אחר )שיטה )ב(( .שיטות )א( ו) -ב( פשוטות הרבה יותר
משיטת הדחייה או משיטת ההפחתה .שיטות )ג( ו) -ד( דורשות
מעקב אחר נתונים של שנים רבות וחישובים שנתיים .יתרה מזו,
משתמשים בדוחות כספיים באופן כללי ציינו בפני הוועדה שהכרה
מיידית )שיטות )א( ו) -ב(( מספקת את המידע המובן ביותר
והשימושי ביותר.

הטבות עובד  -עלות שירותי עבר שלא הבשילה של
תוכניות הטבה מוגדרת
 .128עלות שירותי עבר המתייחסת לשירות עובד בתקופות קודמות
נובעת כאשר תוכנית הטבה מוגדרת חדשה מתחילה או כאשר
תוכנית קיימת משתנה .תקן חשבונאות בינלאומי  19דורש שעלות
שירותי עבר תידחה ותופחת כהוצאה )או ,במקרה של צמצום
הטבות ,כהכנסה( על בסיס קו ישר לאורך התקופה הממוצעת עד
שההטבות יבשילו .במידה שההטבות מבשילות מיידית כאשר
התוכנית התחילה או שונתה ,העלות של שירותי עבר מוכרת
מיידית ברווח או הפסד .התקן דורש הכרה מיידית בכל עלות
שירותי עבר )כולל זו המתייחסת להטבות שלא הבשילו( ,ללא כל
דחייה .הוועדה מאמינה שהשיטה בתקן פשוטה יותר מאחר שהיא
אינה דורשת מעקב אחר נתונים לאורך שנים רבות או חישובים
שנתיים .מודל ההכרה הנדחית מעביר מידע חשוב אודות מצב
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המימון של תוכניות הטבה לאחר פרישה לביאורים בדוחות
הכספיים .בנוסף ,הכרה נדחית מטפלת בשינויים לנכסי פנסיה
ולהתחיבויות פנסיה של ישות באופן שונה משינויים בנכסים
ובהתחיבויות אחרים של הישות.

תשלום מבוסס מניות
 .129בטיוטה לתקן הוצע שישויות קטנות ובינוניות יישמו את תקן
דיווח כספי בינלאומי  2במדידת עסקאות תשלום מבוסס מניות
המסולקות במכשירים הוניים ,ושישות תיתן את הגילויים
הנדרשים על ידי תקן דיווח כספי בינלאומי  .2הנימוק של הוועדה
היה שתקן דיווח כספי בינלאומי  2כבר מספק פישוט לישויות
קטנות ובינוניות מכיוון שבמידה וישות אינה מסוגלת לאמוד
באופן מהימן את השווי ההוגן של המכשירים ההוניים שהוענקו
במועד המדידה ,הישות רשאית למדוד את המכשירים ההוניים
בערך פנימי .מרבית המגיבים לטיוטה לתקן טענו ששיטת הערך
הפנימי אינה מהווה פישוט מאחר ששיטה זו דורשת ידיעת השווי
ההוגן של מניות הבסיס כאשר האופציה למניה )או תשלום אחר
מבוסס מניות( הוענקו ובכל מועד דיווח עוקב .קבוצת העבודה
היתה שותפה לחשש זה אודות תקן דיווח כספי בינלאומי .2
 .130הוועדה שקלה את עמדתם של מגיבים אלה ושל קבוצת העבודה
והגיעה למסקנה שפישוטים נוספים מתאימים מסיבות של עלות-
תועלת .כעקרון ,הוועדה הגיעה למסקנה שישויות קטנות ובינוניות
יכירו תמיד כהוצאה בעסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות
במכשירים הוניים ,ושההוצאה תימדד על בסיס מחירי שוק ניתנים
לצפייה ,אם הם זמינים .אם מחירי שוק ניתנים לצפייה אינם
זמינים ,ישויות קטנות ובינוניות ימדדו את ההוצאה תוך שימוש
באומדן הטוב ביותר של הדירקטורים לשווי ההוגן של תשלום
מבוסס מניות המסולק במכשירים הוניים .הוועדה גם החליטה
שמתן גילוי בלבד ללא הכרה בהוצאה ,אינו מתאים.
 .131הוועדה גם החליטה לגבי עסקאות תשלום מבוסס מניות של
ישויות קטנות ובינוניות אשר מקנות לישות או לצד שכנגד בחירה
בין סילוק במזומן לבין סילוק במכשירים הוניים ,שהישות תטפל
בעסקה כעסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במזומן אלא אם:
)א(

לישות יש נוהג מהעבר של הנפקת מכשירים הוניים
בהסדרים דומים ,או

)ב(

לחלופה לסלק במזומן אין מהות מסחרית.

בנסיבות )א( ו) -ב( ,העסקה מטופלת כעסקה המסולקת במכשירים
הוניים.
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מעבר לתקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות
 .132תקן דיווח כספי בינלאומי  1דורש שדוחות כספיים ראשונים של
ישות לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים יכללו לפחות שנה אחת
כמידע השוואתי לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים .חלק
מהמכינים ומהמבקרים של הדוחות כספיים של ישויות קטנות
ובינוניות הסבירו לוועדה שדרישה להכין נתונים המוצגים מחדש
של תקופה קודמת בכל המקרים תהיה מכבידה עבור ישויות
קטנות ובינוניות שמאמצות את התקן לראשונה .לכן ,התקן כולל
הקלה לחוסר מעשיות .באופן דומה ,התקן מספק הקלה לחוסר
מעשיות בהתייחס לחלק מהדרישות להצגה מחדש של דוח יתרות
הפתיחה על המצב הכספי.

נדל"ן להשקעה
 .133תקן חשבונאות בינלאומי  40מתיר בחירת מדיניות חשבונאית לפי
שווי הוגן דרך רווח או הפסד או מודל עלות-פחת-ירידת ערך )עם
מספר מוגבל של חריגים( .ישות שמיישמת את מודל העלות-פחת-
ירידת ערך נדרשת לספק גילוי משלים לשווי ההוגן של הנדל"ן
להשקעה שלה .בתקן אין בחירת מדיניות חשבונאית אך ,במקום
זאת ,הטיפול החשבונאי בנדל"ן להשקעה נובע מהנסיבות .אם
ישות יודעת או יכולה למדוד את השווי ההוגן של פריט נדל"ן
להשקעה ללא עלות או מאמץ מופרזים ,עליה להשתמש במודל
השווי הוגן דרך רווח או הפסד לנדל"ן להשקעה כזה .עליה
להשתמש במודל העלות-פחת-ירידת ערך לנדל"ן להשקעה אחר.
בניגוד לתקן חשבונאות בינלאומי  ,40התקן אינו דורש גילוי לשווי
ההוגן של נדל"ן להשקעה הנמדד על בסיס עלות.

מענקים ממשלתים
 .134התקן דורש שיטה פשוטה ויחידה לטיפול חשבונאי בכל המענקים
הממשלתיים .כל המענקים מוכרים כהכנסה כאשר תנאי הביצוע
מתקיימים או מוקדם יותר אם אין תנאי ביצוע .כל המענקים
נמדדים בשווי הוגן של הנכס שהתקבל או שהישות זכאית לקבלו.
תקן חשבונאות בינלאומי  20מתיר מגוון שיטות אחרות שאינן
מותרות בתקן.
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חריג משיטת הקו הישר על ידי חוכרים בחכירות
תפעוליות כאשר התשלומים מפצים את המחכיר בשל
אינפלציה
 .135התקן אינו דורש מחוכר להכיר בתשלומי חכירה של חכירה
תפעולית על בסיס קו ישר אם התשלומים למחכיר בנויים כך
שיחול גידול בהתאם לאינפלציה הכללית הצפויה )בהתבסס על
מדדים או סטטיסטיקות שפורסמו( כדי לפצות על הגידול בעלות
של המחכיר עקב האינפלציה הצפויה .חריג זה לבסיס קו ישר אינו
קיים בתקן חשבונאות בינלאומי  17חכירות.

אין סקירה שנתית של אורך חיים שימושיים ,ערך שייר
ושיטת הפחת/ההפחתה
 .136התקן אינו דורש סקירה שנתית של אורך החיים השימושיים ,ערך
שייר ושיטת הפחת או שיטת ההפחתה לרכוש קבוע ולנכסים בלתי
מוחשיים .במקום זאת ,סקירה נדרשת רק אם קיים סימן
שהתרחש שינוי משמעותי מאז מועד הדיווח השנתי האחרון .תקן
חשבונאות בינלאומי  16ותקן חשבונאות בינלאומי  38דורשים
סקירה לפחות בכל סוף שנת כספים.

פישוטים שנשקלו אך לא אומצו
 .137בפיתוח התקן ,הוועדה שקלה מספר פישוטים להכרה ולמדידה
שהיא החליטה לא לאמצם .חלק מהפישוטים הפוטנציאלים האלה
זוהו בתקנים חשבונאיים לאומיים קיימים לישויות קטנות
ובינוניות .חלקם הוצעו על ידי המגיבים בתגובות לנייר לדיון של
שנת  2004או לשאלון ההכרה והמדידה בשנת  .2005הצעות אלה,
והסיבות לדחייתם על ידי הוועדה מתוארות בסעיפים 150-138
לבסיס למסקנות.

לא לדרוש דוח על תזרימי המזומנים
 .138היו שהציעו שהוועדה לא תדרוש מישויות קטנות ובינוניות להכין
דוח על תזרימי מזומנים .חלק מאלה שהיו בדעה זו האמינו שהכנת
דוח על תזרימי מזומנים מכבידה .חלק טענו שמשתמשים בדוחות
כספיים של ישויות קטנות ובינוניות בדעה שדוח על תזרימי
המזומנים אינו שימושי.
 .139הוועדה הבחינה שאם דוח השוואתי על המצב הכספי )כולל
סכומים ליתרות הפתיחה והסגירה של תקופת הדיווח( ודוח רווח
והפסד זמינים ,הכנת דוח על תזרימי המזומנים אינה משימה
מורכבת ,שצורכת זמן או יקרה .המסגרות המושגיות ברוב תחומי
השיפוט דורשות מקבוצות רחבות של ישויות ,כולל ישויות קטנות
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ובינוניות להכין דוח על תזרימי המזומנים .מעבר לכך ,הרוב הגדול
של משתמשים בדוחות כספיים של ישויות קטנות ובינוניות
שתקשרו עם הוועדה  -כולל במיוחד מלווים וזכאים לזמן קצר -
ציינו שהדוח על תזרימי המזומנים מאד שימושי להם.

התייחסות לכל החכירות כחכירות תפעוליות
 .140תקן חשבונאות בינלאומי  17אינו מכיר בזכויות ובמחויבויות של
חוכר בחכירה בדוח על המצב הכספי אם החכירה מסווגת כחכירה
תפעולית .למרות שהחוכר משיג זכויות ומתהוות לו מחויבויות
בכל החכירות ,חכירה פיננסית יוצרת מחויבויות שהן שקולות
באופן מהותי לאלה הנובעות כאשר נכס נרכש באשראי .מידע
אודות נכסים ומחויבויות כאלה חשוב להחלטות הלוואה ואשראי
אחרות .התייחסות לכל החכירות כחכירות תפעוליות יסיר מידע
שימושי מהדוח על המצב הכספי.

התייחסות לכל תוכניות הטבות עובד כתוכניות הפקדה
מוגדרת
 .141בדומה לחכירות ,משתמשים בדוחות כספיים הביעו חשש לגבי
"מחויבויות חוץ-מאזניות" .תחומי שיפוט רבים דורשים בחוק
מישויות קטנות ובינוניות לספק הטבות שהן שוות ערך לתוכנית
פנסיה להטבה מוגדרת  -לדוגמה ,הטבות בגין ותק .משתמשים
בדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות ציינו באופן עקבי כי
מידע לגבי מצב המימון של מחויבויות אלה שימושי וחשוב להם.

שיטת העבודות הגמורות לחוזי הקמה
 .142שיטת העבודות הגמורות יכולה ליצור טיפול חשבונאי שהוא
פוטנציאלית מטעה ,עבור קבלן ,כאשר בשנים הראשונות אין רווח
כלל ולאחר מכן תקופה בה מוכר הרווח במלואו כאשר ההקמה
הושלמה .קבלנים רבים הם ישויות קטנות ובינוניות .התנודתיות
בין שנים של רווח גדול לבין שנים של הפסדים גדולים עשויה
להיות גדולה יותר עבור ישויות קטנות ובינוניות מאחר שבדרך כלל
יש להם פחות חוזים מישויות גדולות .משתמשים בדוחות
הכספיים ציינו בפני הוועדה שלקבלן ,שיטת שיעור ההשלמה
מספקת מידע שלדעתם הוא שימושי יותר משיטת העבודות
הגמורות.

הפרשות מועטות יותר
 .143הפרשות הן התחייבויות שמועדן או סכומן אינם וודאי .למרות אי
הוודאויות ,הם מחויבויות אשר קיימו את קריטריון ההכרה של
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התחיבויות .משתמשים בדוחות הכספיים של ישויות קטנות
ובינוניות ציינו באופן עקבי שהם רוצים שמחויבויות אלה יוכרו
בדוח על המצב הכספי ,כאשר אי הוודאויות במדידה יוסברו.

אי הכרה בתשלום מבוסס מניות
 .144אי הכרה הוא אינו עקבי עם ההגדרות של המרכיבים של דוחות
כספיים ,ובמיוחד הוצאה .מעבר לכך ,משתמשים בדוחות
הכספיים באופן כללי בדעה שתשלומים מבוססי מניות לעובדים
צריכים להיות מוכרים כהוצאת תיגמול מאחר )א( שהם מיועדים
לתיגמול )ב( שהם כרוכים במתן דבר ערך בתמורה לשירותים וכן
)ג( שצריכת שירותי העובד שהתקבלו היא הוצאה .למרות שפרק
 26דורש הכרה בהוצאה ,הוא גם מספק מדידה פשוטה יותר
בהשוואה לתקן דיווח כספי בינלאומי .2

אי הכרה במסים נדחים
 .145היו שתמכו ב"שיטת המסים לשלם" לטיפול חשבונאי במסים על
ההכנסה .בהתאם לשיטה זו ,רק מסים על ההכנסה שיש לשלם או
לקבל כעת מוכרים; מסים נדחים אינם מוכרים .משתמשים רבים
בדוחות כספיים של ישויות קטנות ובינוניות מתנגדים לשיטת
המסים לשלם .הם ציינו שמסים נדחים הם התחיבויות )או
לפעמים נכסים( שתוצאתם היא תזרימי מזומנים שליליים
)חיוביים( גדולים של מזומן בעתיד הקרוב ולפיכך יש להכירם .גם
המשתמשים בדוחות הכספיים שאינם מסכימים שהתחייבויות
מסים נדחים ונכסי מסים נדחים יוכרו ,רוצים באופן כללי שיינתן
גילוי בביאורים לסכומים ,לסיבות ולמידע נוסף .גילוי בביאורים
כרוך באותו מעקב ומאמצי חישוב עבור ישויות קטנות ובינוניות
כמו בהכרה ,אך לא יהיה עקבי עם העקרונות להכרה בנכסים
ובהתחיבויות במסגרת המושגית .הוועדה הגיעה למסקנה שביצוע
סטייה מהותית מעקרונות ההכרה בתקן חשבונאות בינלאומי 12
תוך דרישת גילוי של המידע שמשתמשים בדוחות הכספיים של
ישויות קטנות ובינוניות בדעה כי הוא שימושי אינה מוצדקת על
בסיס עלות-תועלת .בנוסף לכך ,הוועדה מאמינה שמסים נדחים
מספקים את הדרישות להכרה כנכסים וכהתחיבויות וניתן למדוד
אותם באופן מהימן.

מודל העלות לכלל החקלאות
 .146לא רק ששווי הוגן נחשב באופן כללי כמדידה רלוונטית יותר בענף
זה ,מחירים מצוטטים לעיתים קרובות זמינים בנקל ,שווקים הם
פעילים ,ולמעשה מדידת עלות היא מכבידה יותר ושרירותית יותר
בגלל ההקצאות הנרחבות שנדרשות .בנוסף לכך ,מנהלים של רוב
הישויות הקטנות והבינוניות אשר מבצעות פעילויות חקלאיות
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טענו שהם מנהלים על בסיס מחירי שוק או מדדים אחרים של ערך
שוטף ולא על בסיס עלויות היסטוריות .משתמשים גם פקפקו
במשמעותיות של הקצאת עלויות בענף זה.

ללא דוחות כספיים מאוחדים
 .147במדינות רבות ,ישויות קטנות ובינוניות מאורגנות בשתיים או
יותר ישויות משפטיות מסיבות מיסוייות או מסיבות משפטיות
אחרות ,גם אם הן פועלות כישות כלכלית אחת .משקיעים ,מלווים
ומשתמשים נוספים בדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות
ציינו שהמידע על המצב הכספי ,תוצאות הפעילות ותזרימי
מזומנים של הישות הכלכלית שימושי להחלטותיהם .הם טענו
שהם לא יכולים להשתמש בדוחות הכספיים הנפרדים של הישויות
המשפטיות מאחר שישויות אלה מתקשרות לעיתים קרובות
בעסקאות האחת עם השנייה שאינם בהכרח מובנות או מתומחרות
על בסיס עסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים.
בנסיבות אלה ,הסכומים שדווחו בדוחות הנפרדים משקפים
עסקאות פנימיות )לדוגמה מכירות בין ישויות משפטיות( שאינן
עסקאות של הישות הכלכלית עם ישויות כלכליות אחרות .כמו כן,
הישויות לעיתים קרובות מנוהלות במשותף ,והבטחונות להלוואות
של ישות משפטית אחת ניתנות על ידי ישות משפטית שנייה,
ולהיפך .הוועדה בדעה שדוחות מאוחדים חיוניים למשתמשים
כאשר שתי ישויות פועלות כישות כלכלית אחת.

הכרה בכל הפריטים של הכנסה והוצאה ברווח או הפסד
 .148התקן דורש מישויות קטנות ובינוניות להכיר בפריטים של הכנסה
או הוצאה ברווח כולל אחר ,ולא ברווח או הפסד ,בשלוש נסיבות:
)א(

סעיף  12.23דורש מישויות קטנות ובינוניות להכיר בשינויים
בשווי ההוגן של חלק מהמכשירים המגדרים ברווח כולל
אחר.

)ב(

סעיף  28.24נותן לישויות קטנות ובינוניות את האפשרות
להכיר ברווחים והפסדים אקטוארים ברווח או הפסד או
ברווח כולל אחר.

)ג(

סעיף  30.13דורש שבדוחות כספיים מאוחדים ,ישויות
קטנות ובינוניות יכירו ברווח כולל אחר הפרשי שער )רווח
או הפסד( הנובעים מפריט כספי שמהווה חלק מההשקעה
נטו בפעילות חוץ של הישות המדווחת )חברת בת ,חברה
כלולה או עסקה משותפת(.
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 .149בפיתוח התקן הוועדה שקלה אם לדרוש מישויות קטנות ובינוניות
להכיר ברווחים או הפסדים משערי חליפין וברווחים והפסדים
אקטוארים רק ברווח או הפסד ,במקום כחלק מרווח כולל אחר.
מאחר שהתקן דורש מישויות קטנות ובינוניות להציג דוח על
הרווח הכולל ,הוועדה הגיעה למסקנה שלא לדרוש הצגה של
רווחים והפסדים אלה ברווח או הפסד.
 .150בגלל שהוועדה התחילה בפרויקט מקיף לגבי מכשירים פיננסיים
כחלק מתוכנית התאימות שלה עם הוועדה לתקני חשבונאות
בארה"ב ,הוועדה לא שקלה לדרוש מישויות קטנות ובינוניות
להכיר בשינויים בשווי ההוגן של כל המכשירים המגדרים ברווח
או הפסד בזמן זה.

נושאים שקיימת התייחסות אליהם בתקן הדיווח הכספי
הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות שאינם מטופלים בתקני
דיווח כספי בינלאומיים מלאים

 .151התקן מטפל במספר סוגיות שלדעת הוועדה הן רלוונטיות לישויות
קטנות ובינוניות אך אין להן התייחסות בתקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים:
)א(

דוחות כספיים משולבים )סעיפים .(9.30-9.28

)ב (

הנפקה מקורית של מניות או מכשירים הוניים אחרים
)סעיפים .(22.10 -22.7

)ג(

מכירה של אופציות ,זכויות או כתבי אופציה )סעיף .(22.11

)ד(

היוון או הנפקת מניות הטבה של מניות ופיצול מניות )סעיף
.(22.12

אפשרות פנייה לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים לישות
המשתמשת בתקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות

ובינוניות

 .152הוועדה שקלה אם ישות שמשתמשת בתקן רשאית לבחור ליישם
עקרון הכרה או עקרון מדידה ,שהותרו בתקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים ,אשר שונים מהעקרון שנדרש בפרק המתייחס
בתקן.
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 .153היו שהציעו שהתקן צריך ,למעשה ,לכלול "פישוטים אופציונליים
לתקני דיווח כספי בינלאומיים" .בתוך קבוצה זו קיימות שתי
אסכולות של חשיבה:
)א(

אסכולה אחת היתה מתירה לישויות קטנות ובינוניות לפנות
לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים ליישום עקרון
כלשהו ,תוך המשך שימוש בתקן.

)ב(

האסכולה השנייה היתה מתירה לישויות קטנות ובינוניות
ליישם את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים המלאים
בשלמותם ,אך לא עקרון מסוים מתקני דיווח כספי
בינלאומיים ,תוך המשך שימוש בתקן .אלה שבדעה זו
מאמינים שעקרונות ההכרה והמדידה בתקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים הם קשורים זה לזה באופן כזה שיש
להתייחס אליהם כחבילה משולבת.

 .154הדעה החלופית היא שישות נדרשת לבחור בין המערכת השלמה
של תקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים לבין התקן השלם.
הוועדה בדעה זו )למעט החריג היחיד לגבי יישום תקן חשבונאות
בינלאומי  39מהסיבות המפורטות בסעיף  106לבסיס למסקנות(.
התוצאה של מתן אפשרות לישויות קטנות ובינוניות לפנות לתקני
דיווח כספי בינלאומיים וליישם עקרונות מסוימים או תקנים
מסוימים ,תוך המשך יישום התקן לעסקאות ולנסיבות אחרות,
תהיה חוסר יכולת השוואה משמעותית .בניגוד לרצוי ,לישויות
קטנות ובינוניות יהיו כמעט אין סוף שילובים של מדיניות
חשבונאית מהם היא תוכל לבחור.

פישוטי ההצגה
 .155בהתבסס על הצרכים של המשתמשים בדוחות הכספיים של
ישויות קטנות ובינוניות והעלויות לישויות קטנות יותר ,הוועדה
הגיעה למסקנה שהתקן צריך לשקף הפישוטים הבאים של הצגת
הדוחות הכספיים:
)א(

אין לדרוש מישות להציג דוח על המצב הכספי לתחילת
תקופת ההשוואה המוקדמת ביותר כאשר הישות מיישמת
מדיניות חשבונאית למפרע או מבצעת הצגה מחדש של
פריטים בדוחותיה הכספיים ,או כאשר היא מסווגת מחדש
פריטים בדוחותיה הכספיים .תקן חשבונאות בינלאומי 1
דורש הצגה כזו.
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)ב(

כל נכסי המסים הנדחים והתחיבויות המסים הנדחים יסווגו
כנכסים או התחייבויות לא שוטפים .בטיוטה לתקן של
הוועדה מסים על ההכנסה הוצע שנכסי מסים נדחים
והתחיבויות מסים נדחים יסווגו כשוטפים או כלא שוטפים
בהתאם לסיווג הנכסים וההתחיבויות הקשורים שאינם נכס
מסים או התחייבויות מסים ,בדוח על המצב הכספי.

)ג(

ישות רשאית להציג דוח רווח והפסד ועודפים אחד במקום
דוח על הרווח הכולל ודוח על השינויים בהון נפרדים אם
השינויים היחידים בהון שלה במהלך התקופות נובעים
מרווח או הפסד ,תשלום דיבידנדים ,תיקוני טעויות
מתקופות קודמות ושינויים במדיניות החשבונאית .אפשרות
זו אינה קיימת בתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים.

פישוטי גילוי
 .156דרישות הגילוי בתקן צומצמו באופן מהותי בהשוואה לדרישות
הגילוי בתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים .הסיבות לצמצום הן
מארבעה סוגים עיקריים:
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)א(

חלק מהגילויים אינם נכללים מאחר שהם מתייחסים
לנושאים שקיימת התייחסות אליהם בתקני דיווח כספי
בינלאומיים ,אך הם הושמטו מהתקן )ראה סעיף  88לבסיס
למסקנות(.

)ב(

חלק מהגילויים אינם נכללים מאחר שהם מתייחסים
לעקרונות ההכרה והמדידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים
מלאים שהוחלפו על ידי פישוטים שהוצעו בטיוטת תקן
הדיווח הכספי הבינלאומי )ראה סעיפים  136-98לבסיס
למסקנות(.

)ג(

חלק מהגילויים אינם נכללים משום שהם מתייחסים
לחלופות בתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים שאינן
נכללות בתקן )ראה סעיפים  86-84לבסיס למסקנות(.

)ד (

חלק מהגילויים אינם נכללים משיקולים של צרכי
המשתמשים או עלות תועלת )ראה סעיפים  157 ,47-44ו-
 158לבסיס למסקנות(.
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 .157הערכת הגילויים על בסיס צרכי המשתמשים לא היה קל ,מאחר
שמשתמשים של דוחות כספיים נוטים להעדיף יותר גילויים
במקום פחות .הוועדה הונחתה על ידי העקרונות הכלליים הבאים:
)א(

משתמשים בדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות
מתעניינים בייחוד במידע אודות תזרימי מזומנים לטווח
הקצר ואודות מחויבויות ,התקשרויות או תלויות ,גם אם הן
לא הוכרו כהתחיבויות .גילויים בתקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים המספקים סוג זה של מידע נחוצים גם
עבור לישויות קטנות ובינוניות.

)ב (

משתמשים בדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות
מתעניינים בייחוד במידע על הנזילות וכושר הפירעון.
גילויים בתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים המספקים
סוג זה של מידע נחוצים גם עבור ישויות קטנות ובינוניות.

)ג(

מידע אודות אי ודאויות במדידה הוא חשוב עבור ישויות
קטנות ובינוניות.

)ד(

מידע אודות בחירת המדיניות החשבונאית של ישות הוא
חשוב עבור ישויות קטנות ובינוניות.

)ה(

הרכב של סכומים המוצגים בדוחות הכספיים של ישויות
קטנות ובינוניות הוא חשוב להבנה של דוחות אלה.

)ו(

חלק מהגילויים בתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים
רלוונטים יותר להחלטות השקעה בשוקי הון ציבוריים
מאשר לעסקאות או לאירועים ותנאים אחרים שישויות
קטנות ובינוניות טיפוסיות יהיו מעורבות בהם.

 .158הוועדה גם הסתמכה על ההמלצות של קבוצת העבודה ,אשר
ביצעה סקירה מקיפה של הצעות הגילוי בטיוטה לתקן ,וההערות
להצעות אלה בתגובות לטיוטה לתקן .קבוצת העבודה שלחה את
המלצותיה המקיפות לוועדה ביולי  .2008בנוסף ,צוות של הוועדה
הגרמנית לתקני חשבונאות נפגש עם נציגים של ששה בנקים
גרמניים ,אשר מרבים להלוות לישויות פרטיות קטנות ואלה סיפקו
לוועדה הבינלאומית דוח מקיף על צרכי הגילויים מקודת מבט של
בנקים מלווים.
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מדוע ספר נפרד ולא פרקים נוספים בכל תקן דיווח כספי
בינלאומי
 .159הוועדה ראתה יתרונות בשתי גישות  -פירסום התקן בספר נפרד
ופירסום פרק נפרד לכל תקן דיווח כספי בינלאומי )כולל
פרשנויות( .יתרונות העיקריים של הספר הנפרד הם:
)א(

נוחות שימוש לאלה המחפשים ליישם את התקן .אם התקן
מתייחס לעסקאות ,אירועים ותנאים שאופייניים לישויות
קטנות ובינוניות ,חלק רב מהחומר בתקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים באופן רגיל לא יחול על ישויות קטנות
ובינוניות.

)ב (

ניתן לנסח את התקן בשפה פשוטה יותר ללא הפירוט שנדרש
בתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים.

 .160היתרונות להכללת הדרישות עבור ישויות קטנות ובינוניות כפרק
נפרד של כל תקן דיווח כספי בינלאומי )כולל פרשנויות( כוללים:
)א(

השינויים או ההקלות בולטים.

)ב(

במידה שבה ישויות קטנות ובינוניות יכולות לבחור לפנות
לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים ,העובדה שהדרישות
לישויות קטנות ובינוניות ושהתקנים המלאים המתייחסים
נמצאים במקום אחד נוחה יותר למשתמש.

)ג(

זה יוריד את הסבירות שבניסוח התקן יופיע הבדל לא מכוון
בין תקן דיווח כספי בינלאומי לבין הדרישות המתייחסות
בתקן.

 .161מגיבים לנייר לדיון העדיפו באופן כללי את גישת הספר הנפרד.
הוועדה הסכימה מהסיבות שהובאו בסעיף  159לבסיס המסקנות.

מדוע מאורגן לפי נושאים
 .162הוועדה ראתה יתרון הן בסידור מספרי של הדרישות לישויות
קטנות ובינוניות בדומה לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים והן
בארגון לפי נושאים .שימוש באותו ארגון ומספור כמו בתקני דיווח
כספי בינלאומיים מלאים יאפשר למשתמש לבצע קישור חזרה
לתקן הדיווח הכספי הבינלאומי על מנת לחפש הנחיות נוספות
לגבי שאלה חשבונאית .אירגון לפי נושאים ,מצד שני ,יהפוך את
התקן לדומה לספר הוראות ,אשר סביר שכך אנשים ישתמשו בו,
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ולכן הוא יהיה יותר נוח למשתמש .מפתח עשוי למזער את
ההטבות של אחת הגישות על פני האחרת .מתן התקן בצורה
אלקטרונית עשוי אף הוא למזער את ההטבות של גישה אחת על
פני השנייה .מרבית המגיבים לנייר לדיון ולטיוטה לתקן העדיפו
ארגון לפי נושאים .הוועדה מצאה שההטבות של ספר הוראות
המאורגן לפי נושאים משכנעות.

תוכנית הוועדה לתחזוקת )עדכון( תקן הדיווח הכספי
הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות
 .163בנייר לדיון ,הוועדה הביעה עמדה זמנית "לאחר פרסום לראשונה
של תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות,
במקביל לכל טיוטה לתקן דיווח כספי בינלאומי ולכל טיוטת
פרשנות ,וסביר שכחלק ממסמכים אלה ,הוועדה תציע דרישות
המתייחסות לישויות קטנות ובינוניות .צפוי שמועדי התחילה של
הדרישות החדשות או המעודכנות לישויות קטנות ובינוניות יהיו
זהים למועדי התחילה של תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים
החדשים או המעודכנים )כולל פרשנויות( ".באופן כללי ,מגיבים
לנייר לדיון לא הסכימו עם גישה זו .הם הסבירו שמאחר שלישויות
קטנות ובינוניות אין משאבים חשבונאיים פנימיים או יכולת
לשכור יועצים חשבונאיים על בסיס מתמשך ,התקן צריך להתעדכן
רק באופן תקופתי ,ייתכן אחת לשנתיים או לשלוש שנים .הם גם
ציינו שלא כל תקן דיווח כספי בינלאומי חדש ופרשנות חדשה או
תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי או לפרשנות ישפיעו על התקן.
בהתבסס על שיקולים של צרכי המשתמשים או שיקולי עלות
תועלת ,חלק משינויים אלה עשוי להיות רלוונטי רק לתקני דיווח
כספי בינלאומיים מלאים .מעבר לכך ,עשויים להיות שינויים
מסוימים שהם מתאימים לתקן גם אם תקני דיווח כספי
בינלאומיים מלאים אינם משתנים.
 .164היתרונות העיקריים של שקילת השינויים לתקן באותו זמן שבו
מוצע תקן דיווח כספי בינלאומי חדש או תיקון לתקן דיווח כספי
בינלאומי קיים ,הן עקביות השיקולים של הוועדה ושל המגיבים,
הימנעות מפער זמן בין המועד שבו השינויים משפיעים על תקני
דיווח כספי בינלאומיים מלאים לבין המועד שבו שינויים דומים
משפיעים על התקן ,והימנעות מתקנים שונים פוטנציאלית בתקני
דיווח כספי בינלאומי מלאים ובתקן.
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 .165הוועדה מצאה כי הטיעונים המפורטים בסעיף  163לבסיס

למסקנות עבור עדכון תקופתי ,במקום עדכון במקביל ,של התקן

משכנעים באופן כללי .בהתאם לכך ,הוועדה החליטה:
)א(

לבצע סקירה מעמיקה על הניסיון של ישויות קטנות
ובינוניות ביישום התקן לאחר שיפורסמו שני דוחות כספיים
שנתיים תוך שימוש בתקן הדיווח הכספי הבינלאומי על ידי
מגוון רחב של ישויות ובהתבסס על סקירה זו ,להציע
תיקונים כדי להתייחס לסוגיות יישומיות .באותו זמן,
הוועדה תשקול גם תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים
ומתוקנים שאומצו ממועד פרסום התקן.

)ב(

לאחר סקירת היישום הראשונית ,להציע תיקונים לתקן על
ידי פרסום טיוטה לתקן כוללת ,אחת לשלוש שנים בקירוב.

סעיפים  18-16של ההקדמה לתקן מסבירים את תוכנית הוועדה
לשימור התקן.
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דוחות כספיים להמחשה ורשימת תיוג להצגה ולגילוי

תוכן עניינים

תקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות

דוחות כספיים להמחשה
רשימת תיוג להצגה ולגילוי
פרק
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ישויות קטנות ובינוניות
תפיסות ועקרונות גורפים
הצגת דוחות כספיים
דוח על המצב הכספי
דוח על הרווח הכולל ודוח רווח והפסד
דוח על השינויים בהון ודוח רווח והפסד ועודפים
דוח על תזרימי מזומנים
ביאורים לדוחות הכספיים
דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים
מדיניות חשבונאית ,אומדנים חשבונאיים וטעויות
מכשירים פיננסיים בסיסיים
סוגיות במכשירים פיננסיים אחרים
מלאי
השקעות בחברות כלולות
השקעות בעסקאות משותפות
נדל"ן להשקעה
רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים ,למעט מוניטין
צירופי עסקים ומוניטין
חכירות
הפרשות ותלויות
התחייבויות והון
הכנסות
מענקים ממשלתיים
עלויות אשראי
תשלום מבוסס מניות
ירידת ערך נכסים
הטבות עובד
מסים על ההכנסה
תרגום מטבע חוץ
היפר-אינפלציה
אירועים לאחר סוף תקופת הדיווח

עמוד
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391
391
392
392
397
401
403
404
406
408
410
412
416
417
417
418
419
420
421
423
424
427
428
429
430
430
431
432
433
436
438
439
439
367

דוחות כספיים להמחשה ורשימת תיוג להצגה ולגילוי

תוכן עניינים )המשך(
33
34
35

368

עמוד
441
444

גילויים בהקשר לצד קשור
פעילויות הדורשות התמחות
הוראות מעבר לתקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות
445
קטנות ובינוניות

דוחות כספיים להמחשה

תקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות
דוחות כספיים להמחשה
ורשימת תיוג להצגה ולגילוי
הנחיות אלה נלוות לתקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות ) ,(IFRS for SMEsאך אינן מהוות חלק ממנו.

דוחות כספיים להמחשה
.1

פרק  3הצגת דוחות כספיים של תקן הדיווח הכספי הבינלאומי
לישויות קטנות ובינוניות מגדיר מערכת שלמה של דוחות כספיים

.2

הדוח על המצב הכספי להמחשה מציג נכסים שוטפים ואחריהם
נכסים לא שוטפים ,ומציג התחייבויות שוטפות ואחריהן
התחייבויות לא שוטפות ולאחר מכן את ההון )כלומר הפריטים
הנזילים ביותר בהתחלה( .בחלק מתחומי השיפוט ,הסדר הוא
בדרך כלל הפוך )כלומר הפריטים הנזילים ביותר בסוף( ,וגם זה
מותר על פי תקני דיווח כספי בינלאומיים .באופן עקבי עם סעיף
 3.22לתקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות,
ישות יכולה להשתמש בכותרות לדוחות הכספיים שהם שונות
מאלה שנעשה בהם שימוש בהמחשות.

.3

בהתאם לסעיף  ,3.18הדוחות הכספיים להמחשה מציגים דוח אחד
על הרווח הכולל ועודפים במקום שני דוחות נפרדים  -דוח על
הרווח הכולל ודוח על השינויים בהון .ניתן לעשות זאת אם
השינויים היחידים בהון של ישות במהלך התקופות שלגביהן
מוצגים הדוחות הכספיים נובעים מרווח או הפסד ,תשלום
דיבידנדים ,תיקונים של טעויות מתקופות קודמות ושינויים
במדיניות החשבונאית) .מאחר שאין פריטים של רווח כולל אחר,
ניתן לכנות דוח זה דוח רווח והפסד ועודפים( .שני דוחות על הרווח

וקובע הוראות כלליות להצגה של דוחות כספיים .פרקים 8-4
קובעים את המבנה והתוכן של דוחות כספיים אינדיבידואליים
וביאורים .פרקים אחרים של תקן הדיווח הכספי הבינלאומי
לישויות קטנות ובינוניות מבססים דרישות הצגה וגילוי נוספות.
הדוחות הכספיים המפורטים להלן ממחישים איך ישות קטנה או
בינונית אופיינית יכולה למלא אותן דרישות הצגה וגילוי .כמובן,
כל ישות צריכה לשקול את התוכן ,הסדר והמבנה של ההצגה
והתיאורים המשמשים לסעיפים כדי להשיג הצגה נאותה בנסיבות
המסוימות של הישות .דוחות כספיים להמחשה אלה אינם מהווים
תבנית הולמת לכל הישויות.

369

דוחות כספיים להמחשה
הכולל ועודפים ניתנים כדי להמחיש את הסיווגים החלופיים של
הכנסות והוצאות ,על פי המהות ועל פי מאפיין הפעילות  -ראה
סעיף  5.11לתקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות.
.4

אין מטרת הדוחות הכספיים להמחשה להמחיש את כל ההיבטים
של תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות.

.5

תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות אינו דורש
דוח על המצב הכספי לתחילת תקופת ההשוואה המוקדמת ביותר.
הדוח על המצב הכספי לדוגמה שמובא להלן כולל עמודה של דוח
יתרות הפתיחה על המצב הכספי כדי לסייע בהבנת החישובים
שבבסיס הסכומים בדוח על תזרימי המזומנים.

קבוצת רשת
דוח על הרווח הכולל ועודפים מאוחד
לשנה שנסתיימה ביום  31לדצמבר 20X2
)חלופה  -1המחשת הסיווג של הוצאות לפי מאפיין הפעילות(
ביאור
הכנסות
עלות המכר
רווח גולמי
הכנסות אחרות
עלויות הפצה
הוצאות מנהלתיות
הוצאות אחרות
עלויות מימון
רווח לפני מסים
הוצאת מסים על ההכנסה
רווח לשנה
עודפים לתחילת שנה
דיבידנדים
עודפים לסוף שנה

5
6

7
8
9

20X2
ש"ח
6,863,545
)(5,178,530
1,685,015
88,850
)(175,550
)(810,230
)(106,763
)(26,366
654,956
)(270,250
384,706
2,171,353
)(150,000
2,406,059

20X1
ש"ח
5,808,653
)(4,422,575
1,386,078
25,000
)(156,800
)(660,389
)(100,030
)(36,712
457,147
)(189,559
267,588
2,003,765
)(100,000
2,171,353

הערה :המבנה המומחש לעיל מצרף הוצאות בהתאם למאפיין הפעילות
שלהן )עלות המכירות ,הפצה ,מנהלתיות ,וכו'( .מאחר שהשינויים
היחידים בהון של קבוצת רשת במהלך השנה נובעים מרווח או הפסד
ותשלום דיבידנדים ,היא בחרה להציג דוח אחד על הרווח הכולל ועודפים
במקום דוח על הרווח הכולל ודוח על השינויים בהון נפרדים.
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קבוצת רשת
דוח על הרווח הכולל ועודפים מאוחד
לשנה שנסתיימה ב 31 -לדצמבר 20X2
)חלופה  - 2המחשת הסיווג של הוצאות לפי מהות(
ביאור
הכנסות
הכנסות אחרות
שינויים במלאי מוצרים
מוגמרים ועבודה בתהליך
שימוש בחומרי גלם
וחומרים מתכלים
משכורות והטבות עובד
הוצאות בגין פחת והפחתות
ירידת ערך רכוש קבוע
הוצאות אחרות
עלויות מימון
רווח לפני מסים
הוצאת מסים על ההכנסה
רווח לשנה
עודפים לתחילת שנה
דיבידנדים
עודפים לסוף שנה

5
6

7
8
9

20X2
ש"ח
6,863,545
88,850

20X1
ש"ח
5,808,653
25,000

3,310

)(1,360

)(4,786,699
)(936,142
)(272,060
)(30,000
)(249,482
)(26,366
654,956
)(270,250
384,706
2,171,353
)(150,000
2,406,059

)(4,092,185
)(879,900
)(221,247
)(145,102
)(36,712
457,147
)(189,559
267,588
2,003,765
)(100,000
2,171,353

הערה :המבנה המומחש לעיל מצרף הוצאות בהתאם למהותם )חומרי
גלם וחומרים מתכלים ,משכורות והטבות עובדים ,פחת והפחתות ,ירידת
ערך וכו'( .מאחר שהשינויים היחידים בהון של קבוצת רשת במהלך השנה
נובעים מרווח או הפסד ותשלום דיבידנדים ,היא בחרה להציג דוח אחד
על הרווח הכולל ועודפים במקום דוח על הרווח הכולל ודוח על השינויים
בהון נפרדים.
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קבוצת רשת
דוח מאוחד על המצב הכספי ליום  31לדצמבר 20X2
ביאור 20X2
ש"ח

20X1
ש"ח

20X0
ש"ח

נכסים

נכסים שוטפים
מזומן
לקוחות וחייבים אחרים
מלאי

10
11

28,700
585,548
57,381
671,629

22,075
573,862
47,920
643,857

18,478
521,234
45,050
584,762

נכסים לא שוטפים
השקעה בחברה כלולה
רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים
נכסי מסים נדחים

12
13
14
15

107,500
2,549,945
850
4,309
2,662,604

107,500
2,401,455
2,550
2,912
2,514,417

107,500
2,186,002
4,250
2,155
2,299,907

3,334,233

3,158,274

2,884,669

סך כל הנכסים
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קבוצת רשת
דוח מאוחד על המצב הכספי ליום  31לדצמבר 20X2
)המשך(
ביאור 20X2
ש"ח

20X1
ש"ח

20X0
ש"ח

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות
משיכת יתר בבנק
ספקים
ריבית לשלם
התחייבויות מסים נדחים
הפרשה למחוייבות בגין
אחריות
חלות שוטפת של
מחוייבות בגין הטבות
עובד
חלות שוטפת של
מחוייבות בגין חכירות
מימוניות
התחייבויות לא שוטפות
הלוואה מבנק
מחוייבויות בגין הטבות
עובד לטווח ארוך
מחוייבויות בגין חכירות
מימוניות

16
17
7

83,600
431,480
2,000
271,647

115,507
420,520
1,200
190,316

20,435
412,690
173,211

18

4,200

5,040

2,000

19

4,944

4,754

5,571

20

21,461
819,332

19,884
757,221

18,423
631,330

16

50,000

150,000

150,000

19

5,679

5,076

5,066

20

23,163
78,842
898,174

44,624
199,700
956,921

64,508
219,574
850,904

22
4

30,000
2,406,059
2,436,059

30,000
2,171,353
2,201,353

30,000
2,003,765
2,033,765

3,334,233

3,158,274

2,884,669

סך כל ההתחייבויות
הון
הון מניות
עודפים
סך הכל התחייבויות והון

הערה :תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות אינו
דורש דוח על המצב הכספי לתחילת תקופת ההשוואה המוקדמת ביותר -
ולכן ההצללה .זה מוצג כאן על מנת לסייע בהבנת החישובים שבבסיס
הסכומים בדוח על תזרימי המזומנים.
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קבוצת רשת
דוח מאוחד על תזרימי המזומנים לשנה שנסתיימה
ביום  31לדצמבר 20X2
ביאור 20X2
ש"ח

20X1
ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפת
רווח לשנה
תיאומים בגין הכנסות והוצאות שאינן
במזומן:
עלויות פיננסיות שאינן במזומן )א(
הוצאת מסים על ההכנסה שאינה
במזומן )ב(
פחת של רכוש קבוע
הפסד מירידת ערך
הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים
תזרימי מזומנים שנכללו בפעילויות
השקעה:
רווח ממכירת ציוד
שינויים בנכסים והתחייבויות תפעוליים:
קיטון )גידול( בלקוחות וחייבים אחרים
קיטון )גידול( במלאי
גידול )קיטון( בספקים )ג(
גידול בהטבות עובד )חלות שוטפת
וטווח ארוך(
מזומנים נטו מפעילויות שוטפות
תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה
תקבולים ממכירת ציוד
רכישת ציוד
מזומנים נטו ששימשו לפעילויות השקעה
תזרימי מזומנים מפעילויות מימון
פירעון התחייבויות בגין חכירה מימונית
פירעון אשראי
דיבידנדים ששולמו
מזומנים נטו ששימשו לפעילויות מימון
גידול )קיטון( נטו במזומנים ושווי
מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים בתחילת השנה
23
מזומנים ושווי מזומנים בסוף השנה

384,706

267,588

800

1,200

79,934
270,360
30,000
1,700

16,348
219,547
1,700

)(63,850

-

)(11,686
)(9,461
10,120

)(52,628
)(2,870
10,870

793
693,416

193
461,948

100,000
)(485,000
)(385,000

)(435,000
)(435,000

)(19,884
)(100,000
)(150,000
)(269,884

)(18,423
)(100,000
)(118,423

38,532
)(93,432
)(54,900

)(91,475
)(1,957
)(93,432

)א( עלויות מימון ששולמו במזומן
)ב( הוצאות מסים ששולמו במזומן
)ג( כולל הפסד מהפרשי שער שטרם מומש

25,566
190,316
1,000

35,512
173,211
-
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קבוצת רשת
מדיניות חשבונאית וביאורים הסבר לדוחות הכספיים
לשנה שנסתיימה ביום  31לדצמבר 20X2
 .1מידע כללי
רשת )החזקות( בע"מ )החברה( היא חברה בערבון מוגבל שמאוגדת
בישראל .הכתובת של המשרד הרשום ומקום העסקים העיקרי הוא
_______ .קבוצת רשת מורכבת מהחברה ומחברה בת בבעלות מלאה
רשת )מסחר( בע"מ .פעילויותיהן העיקריות הם ייצור ומכירה של נרות.

 .2בסיס הכנת הדוחות הכספיים ומדיניות חשבונאית
הדוחות הכספיים המאוחדים הוכנו בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי
לישויות קטנות ובינוניות שפורסם על ידי הוועדה לתקני חשבונאות

בינלאומיים .הם מוצגים בשקל חדש )ש"ח(.

הבסיס לאיחוד
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של החברה
והחברה בת שלה בבעלות מלאה .כל העסקאות ,היתרות ,ההכנסות
וההוצאות התוך-קבוצתיות בוטלו.

השקעות בחברות כלולות
השקעות בחברות כלולות מטופלות לפי עלות בניכוי הפסדים מירידת ערך
שנצברו.
הכנסות דיבידנד מהשקעות בחברות כלולות מוכרות כאשר קמה לקבוצה
הזכות לקבלת התשלום .הכנסות אלה נכללות בהכנסות אחרות.

הכרה בהכנסות
הכנסות ממכירת סחורות מוכרות כאשר הסחורות נמסרות והזכות
הקניינית עברה .הכנסות מתמלוגים הנובעים מרישיון לפטנט להכנת נרות
לשימוש על ידי אחרים מוכרות על בסיס קו ישר לאורך תקופת הרישיון.
הכנסות נמדדות בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה או שהישות זכאית
לקבל בניכוי הנחות ומסים שקשורים למכירה שנגבים על ידי הממשלה.

עלויות אשראי
כל עלויות האשראי מוכרות ברווח או הפסד בתקופה בה הן התהוו.
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מסים על ההכנסה
הוצאות מסים על ההכנסה מייצגות את סיכום המס השוטף שיש לשלם
ומסים נדחים.
המס השוטף שיש לשלם מבוסס על ההכנסה החייבת לשנה.
מסים נדחים מוכרים על הפרשים בין הערכים בספרים של נכסים
והתחייבויות בדוחות הכספיים לבין בסיסי המס המקבילים שלהם
)המכונים הפרשים זמניים( .התחייבויות מסים נדחים מוכרות לכל
ההפרשים הזמניים שחזויים להגדיל את ההכנסה החייבת בעתיד .נכסי
מסים נדחים מוכרים לכל ההפרשים הזמניים שחזויים להקטין את
ההכנסה החייבת בעתיד ,וכל ההפסדים לצורכי מס שטרם נוצלו וזיכויי
המס שטרם נוצלו .נכסי מסים נדחים נמדדים בסכום הגבוה ביותר אשר,
על בסיס ההכנסה החייבת הנוכחית או על בסיס אומדן ההכנסה החייבת
בעתיד ,יותר סביר מאשר לא שהוא יושב.
הערך בספרים נטו של נכסי מסים נדחים נסקר בכל מועד דיווח ומותאם
כדי לשקף את הערכה העכשווית של הכנסה חייבת עתידית .תיאומים
כלשהם מוכרים ברווח או הפסד.
מסים נדחים מחושבים לפי שיעורי המס שצפויים לחול על ההכנסה
החייבת )ההפסד לצורך מס( בתקופה שבה צפוי שנכס המסים הנדחים
ימומש או שהתחייבות המסים הנדחים תסולק ,על בסיס שיעורי המס
אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לסוף תקופת הדיווח.

רכוש קבוע
פריטי רכוש קבוע נמדדים בעלות בניכוי פחת מצטבר ובניכוי הפסדים
מירידת ערך שנצברו.
פחת מחויב על מנת להקצות את עלות הנכסים בניכוי ערך השייר על פני
אומדן אורך החיים השימושיים שלהם ,תוך שימוש בשיטת הקו הישר.
להלן השיעורים השנתיים המשמשים להפחתת רכוש קבוע:
מבנים
מתקנים וציוד

2%
30%-10%

אם קיים סימן שחל שינוי משמעותי בשיעור הפחת ,אורך החיים
השימושיים או ערך השייר של נכס ,הפחת של נכס זה מעודכן מכאן
ולהבא על מנת לשקף את הציפיות החדשות.
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נכסים בלתי מוחשיים
נכסים בלתי מוחשיים הם תוכנות מחשב שנרכשו ,אשר מוצגות בעלות
בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך כלשהם שנצברו .הנכסים
מופחתים על פני אומדן אורך חיים של חמש שנים תוך שימוש בשיטת
הקו הישר .אם יש סימן שחל שינוי משמעותי בשיעור ההפחתה ,אורך
החיים השימושיים או ערך השייר של נכס בלתי מוחשי ,ההפחתה
מעודכנת מכאן ולהבא על מנת לשקף את הציפיות החדשות.

ירידת ערך נכסים
בכל תקופת דיווח רכוש קבוע ,נכסים בלתי מוחשיים והשקעות בחברות
כלולות נסקרים על מנת לקבוע אם יש סימן שנכסים אלה ספגו הפסד
מירידת ערך .אם יש סימן לירידת ערך אפשרית ,מבוצע אומדן של הסכום
בר-ההשבה של כל נכס שהושפע )או קבוצה של נכסים קשורים( ומבוצעת
השוואה לערך בספרים .אם האומדן של הסכום בר-ההשבה נמוך יותר,
הערך בספרים מוקטן לאומדן של הסכום בר-ההשבה והפסד מירידת ערך
מוכר באופן מיידי ברווח או הפסד.
באופן דומה ,בכל מועד דיווח ,מוערכת ירידת ערך של המלאי על ידי
השוואה של הערך בספרים של כל פריט מלאי )או קבוצה של פריטים
דומים( למחיר המכירה שלו בניכוי עלויות להשלמה ולמכירה .אם נפגם
ערכו של פריט מלאי )או קבוצה של פריטים דומים( ,ערכו בספרים מוקטן
למחיר המכירה שלו בניכוי עלויות להשלמה ומכירה ,והפסד מירידת ערך
מוכר באופן מיידי ברווח או הפסד.
אם הפסד מירידת ערך בוטל לאחר מכן ,הערך בספרים של הנכס )או
קבוצת הנכסים הדומים( מוגדל לאומדן המעודכן של הסכום בר-ההשבה
שלו )מחיר מכירה בניכוי עלויות להשלמה ולמכירה ,במקרה של מלאי(,
אבל הערך בספרים לא יעלה על הסכום שהיה נקבע אם לא היה מוכר
הפסד מירידת ערך לנכס )או לקבוצה של נכסים דומים( בשנים קודמות.
ביטול של הפסד מירידת ערך מוכר באופן מיידי ברווח או הפסד.

חכירות
חכירות מסווגות כחכירות מימוניות כאשר תנאי החכירה מעבירים באופן
מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות על הנכסים
המוחכרים לקבוצה .כל החכירות האחרות מסווגות כחכירות תפעוליות.
זכויות בנכסים המוחזקים בחכירה מימונית מוכרות כנכסים של הקבוצה
בשווי ההוגן של הרכוש המוחכר )או ,אם נמוך יותר ,בערך הנוכחי של
תשלומי החכירה המינימליים( במועד ההתקשרות בחכירה .ההתחייבות
המקבילה למחכיר נכללת בדוח על המצב הכספי כמחוייבות בגין חכירה
מימונית .תשלומי החכירה מחולקים בין עלויות מימון לבין הקטנת
המחויבות בגין חכירה כך שיושג שיעור ריבית קבוע בגין יתרת
ההתחייבות הנותרת .עלויות המימון מופחתות בעת מדידת הרווח או
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הפסד .נכסים שמוחזקים בחכירות מימוניות נכללים ברכוש קבוע,
מופחתים ומבוצעת לגביהם הערכה של הפסד מירידת ערך באותה דרך
כמו נכסים בבעלות.
תשלומי חכירה בגין חכירה תפעולית נזקפים לרווח או הפסד על בסיס קו
ישר לאורך תקופת החכירה הרלוונטית.

מלאי
מלאי מוצג לפי עלות או מחיר מכירה בניכוי עלויות להשלמה ולמכירה,
כנמוך שבהם .העלות מחושבת בשיטת נכנס-ראשון-יוצא-ראשון ).(FIFO

לקוחות וחייבים אחרים
רוב המכירות מבוצעות על בסיס תנאי אשראי רגילים ,והחייבים אינם
נושאי ריבית .כאשר האשראי הוא מעבר לתנאי אשראי רגילים ,החייבים
נמדדים בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית .בסוף
כל תקופת דיווח ,הערכים בספרים של הלקוחות והחייבים האחרים
נסקרים על מנת לקבוע אם יש ראייה אוביקטיבית כלשהי שהסכומים
אינם ניתנים להשבה .אם אכן הסכומים אינם ניתנים להשבה ,הפסד
מירידת ערך מוכר באופן מיידי ברווח או הפסד.

ספקים
ספקים הם מחויבויות על בסיס תנאי אשראי רגילים ואינם נושאי ריבית.
הספקים שנקובים במטבע חוץ מתורגמים לש"ח תוך שימוש בשער
החליפין במועד הדיווח .רווחים או הפסדים מהפרשי שער נכללים
בהכנסות אחרות או בהוצאות אחרות.

הלוואות ומשיכות יתר מבנקים
הוצאת ריבית מוכרת על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית ונכללת
בעלויות מימון.

הטבות עובד  -תשלום בגין ותק
ההתחייבות עבור מחויבויות להטבות עובד מתייחסת לתשלומים
הנדרשים לפי חוק בגין תקופת עבודה ממושכת .כל העובדים במשרה
מלאה ,למעט דירקטורים ,נכללים בתוכנית .התשלום שמבוצע הוא 5%
מהמשכורת )כפי שנקבעה לתקופה של  12חודש לפני התשלום( בסוף כל
חמש שנות עבודה .התשלום מבוצע כחלק מתשלום המשכורת של חודש
דצמבר בשנה החמישית .הקבוצה אינה מפרישה כספים למימון
המחויבות מראש.
העלות של הקבוצה ומחויבותה לבצע תשלומים לעובדים בגין ותק
מוכרות במהלך תקופות השירות של העובדים .העלות והמחויבות
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נמדדות תוך שימוש בשיטת יחידת זכאות חזויה ,בהנחה של גידול שנתי
של  4%במשכורת ותחלופת עובדים המבוססת על הניסיון העדכני של
הקבוצה ומהוונות תוך שימוש בתשואת השוק העכשווית לאגרות חוב
קונצרניות באיכות גבוהה.

מחויבות בגין אחריות
לכל הסחורות שנמכרו על ידי הקבוצה ניתנה אחריות לגבי פגמים בייצור
לתקופה של שנה אחת .הסחורות מתוקנות או מוחלפות לפי בחירת
הקבוצה .כאשר ההכנסות מוכרות ,מבוצעת הפרשה עבור אומדן עלויות
האחריות.

 .3מקורות עיקריים לחוסר ודאות באמידה
תשלומים בגין ותק
בקביעת ההתחייבות לתשלומים בגין ותק )ראה הסבר בביאור ,(19
ההנהלה נדרשת לבצע אומדן לגבי העלאות משכורת במהלך חמש השנים
הבאות ,שיעור ההיוון לחמש השנים הבאות שישמש לחישוב הערך
הנוכחי ,וכן למספר העובדים שצפויים לעזוב לפני שהם יקבלו את
ההטבות.

 .4הגבלה על תשלום דיבידנד
בהתאם לתנאים של הסכמי ההלוואה ומשיכת היתר מהבנק ,לא ניתן
לשלם דיבידנדים במידה שהם יקטינו את יתרת העודפים מתחת לסכום
של היתרות של ההלוואה ומשיכת היתר מהבנק שטרם נפרעו.

 .5הכנסות
20X2
ש"ח
6,743,545

מכירת סחורות
תמלוגים  -רשיונות לפטנטים להכנת
120,000
נרות
6,863,545

20X1
ש"ח
5,688,653
120,000
5,808,653

 .6הכנסות אחרות
הכנסות אחרות כוללות דיבידנדים שהתקבלו מחברה כלולה בסך שך
 25,000ש"ח הן בשנת  20X1והן בשנת  20X2ורווח ממימוש רכוש קבוע
בסך של  63,850ש"ח בשנת .20X2
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 .7עלויות מימון

ריבית על הלוואת בנק ומשיכת יתר
ריבית על חכירות מימוניות

20X2
ש"ח
)(21,250
)(5,116
)(26,366

20X1
ש"ח
)(30,135
)(6,577
)(36,712

 .8רווח לפני מס
הפריטים הבאים הוכרו כהוצאות )הכנסות( בקביעת הרווח לפני מס:
20X2
ש"ח
5,178,530

עלות המלאי שהוכרה כהוצאה
עלויות מחקר ופיתוח )נכלל בהוצאות
31,620
אחרות(
הפסד בגין הפרשי שער על ספקים )נכלל
1,000
בהוצאות אחרות(
5,260
הוצאות אחריות )נכלל בעלות המכירות*(

20X1
ש"ח
4,422,575
22,778
7,340

*אם הישות מסווגת את הוצאותיה לפי מהות בדוח רווח והפסד שלה,
הכתוב בסוגריים יהיה 'נכלל בשימוש בחומרי גלם וחומרים מתכלים'.

 .9הוצאות מסים על ההכנסה

מסים שוטפים
מסים נדחים )ביאור (15

20X2

20X1

ש"ח
271,647
)(1,397
270,250

ש"ח
190,316
)(757
189,559

מסים על ההכנסה מחושבים לפי  40אחוז ) (40% :20X1מאומדן הרווח
המשוער שיחויב במס לשנה.
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הוצאות מסים על ההכנסה לשנה בסך  270,250ש"ח לשנת 20X2
) 189,559ש"ח לשנת  (20X1שונות מהסכום שהיה מתקבל אם היינו
מיישמים את שיעור המס של  40אחוז )הן בשנת  20X2והן בשנת (20X1
לרווח לפני מס מאחר ,שבהתאם לחוקי המס של מדינה א' ,חלק
מהוצאות תגמול עובדים ) 20,670בשנת  20X2ו 16,750-ש"ח בשנת (20X1
אשר מוכרות במדידת הרווח לפני מס אינן מותרות בניכוי לצורך מס.

 .10לקוחות וחייבים אחרים

חובות לקוחות
תשלומים מראש

20X2

20X1

ש"ח
528,788
56,760

ש"ח
528,384
45,478
573,862

585,548

 .11מלאי

חומרי גלם
עבודה בתהליך
מוצרים מוגמרים

20X2

20X1

ש"ח
42,601
1,140
13,640
57,381

ש"ח
36,450
900
10,570
47,920

 .12השקעה בחברה כלולה
הקבוצה מחזיקה  35אחוז בחברה כלולה שמניותיה אינן נסחרות בציבור.
20X2

20X1

ש"ח
107,500

ש"ח
107,500

עלות ההשקעה בחברה כלולה
דיבידנדים שהתקבלו מחברה כלולה
25,000
)נכללו בהכנסות אחרות(

25,000
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 .13רכוש קבוע
קרקע ומבנים
ש"ח

מתקנים וציוד
ש"ח

סך הכל
ש"ח

עלות
 1בינואר 20X2
תוספות
גריעות
 31בדצמבר 20X2

1,960,000

1,102,045

3,062,045

1,960,000

485,000
)(241,000
1,346,045

485,000
)(241,000
3,306,045

פחת שנצבר
וירידת ערך
390,000

 1בינואר 20X2
30,000
פחת שנתי
ירידת ערך
בניכוי פחת שנצבר
על נכסים שנגרעו
 31בדצמבר 20X2

420,000

270,590

660,590

240,360
30,000

270,360
30,000

)(240,850
336,100

)(240,850
756,100

ערך בספרים
 31בדצמבר 20X2

1,540,000

1,009,945

2,549,945

במהלך  20X2הבחינה הקבוצה בירידה משמעותית ביעילות של חלק גדול
של הציוד ולכן ביצעה סקירה של הסכום בר-ההשבה שלו .הסקירה
הובילה להכרה בהפסד מירידת ערך בסך של  30,000ש"ח.
הערך בספרים של המתקנים והציוד של הקבוצה כולל סכום של 40,000
ש"ח )בשנת  60,000 :20X1ש"ח( שמתייחס לנכסים שמוחזקים בחכירות
מימוניות.
ב  10לדצמבר  20X2החליטו הדירקטורים לממש מכונה .הערך בספרים
של המכונה בסך  1,472ש"ח נכלל במתקנים וציוד ביום  31בדצמבר
 ,20X2והספקים כוללים את יתרת המחויבות של הקבוצה בסך 1,550
ש"ח בגין רכישת המכונה .מאחר שהתקבולים בגין המימוש צפויים
לעלות על הערך בספרים נטו של הנכס וההתחייבות הקשורה ,לא הוכר
הפסד מירידת ערך.
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 .14נכסים בלתי מוחשיים
תוכנה:
עלות

ש"ח
8,500

 1בינואר 20X2
תוספות
גריעות

-

 31בדצמבר 20X2

8,500

פחת שנצבר וירידת ערך
5,950

 1בינואר 20X2
הפחתה שנתית )נכלל בהוצאות
1,700
מנהלתיות*(
7,650
 31בדצמבר 20X2
ערך בספרים
 31בדצמבר 20X2

850

*אם הישות מסווגת את הוצאותיה לפי המהות בדוח רווח והפסד שלה,
הכתוב בסוגריים יהיה 'נכלל בהוצאות פחת והפחתות'.

 .15מסים נדחים
הפרשים בין הסכומים שהוכרו בדוח רווח והפסד לבין הסכומים שדווחו
לרשויות המס בקשר להשקעות בחברה בת ובחברה כלולה אינם
משמעותיים.
נכסי המסים הנדחים הם השפעות המס על הטבות מסים עתידיות צפויות
המתייחסות ל:
)א(

הטבות בגין שירות ממושך )ביאור  ,(19אשר לא יהיו ניתנות לניכוי
עד שההטבה משולמת בפועל ,אך הוכרו כבר כהוצאה במדידת
הרווח של הקבוצה לשנה.
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)ב(

הפסד בגין הפרשי שער ספקים ,אשר לא יהיה ניתן לניכוי עד
שהספקים יסולקו ,אך כבר הוכר כהוצאה במדידת הרווח של
הקבוצה לשנה.

הקבוצה לא הכירה בהפרשה כנגד נכסי מסים נדחים ,מאחר שעל בסיס
שנים קודמות וציפיות עתידיות ,ההנהלה מעריכה שצפוי שהכנסה חייבת
תהיה זמינה כשכנגדה ניתן יהיה לנצל את ניכויי המס העתידיים.
להלן התחייבויות )נכסי( מסים נדחים שהוכרו על ידי הקבוצה:
הטבות
תוכנה הפסד בגין
ותק
הפרשי שער
ש"ח
ש"ח ש"ח
)(3,855
- 1,700
 1בינואר 20X1

סך
הכל
ש"ח
)(2,155

חיוב )זיכוי( לרווח או
הפסד לשנה

)(680

 1בינואר 20X2

1,020

-

)(77
)(3,932

)(757
)(2,912

)(680
340

)(400
)(400

)(317
)(4,249

)(1,397
)(4,309

חיוב )זיכוי( לרווח או
הפסד לשנה
 31בדצמבר 20X2

נכסי המסים הנדחים בגין הפסד הפרשי שער והטבות ותק והתחייבות
המסים הנדחים בגין תוכנה מתייחסים למסים על ההכנסה באותו תחום
שיפוט ,והחוק מתיר סילוק נטו .לפיכך ,בוצע קיזוז בדוח על המצב
הכספי כדלהלן:

התחייבות מסים נדחים
נכס מסים נדחים
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20X2

20X1

ש"ח
340
)(4,649
)(4,309

ש"ח
1,020
)(3,932
)(2,912
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 .16משיכת יתר והלוואה מהבנק

משיכת יתר מהבנק

20X2
ש"ח
83,600

20X1
ש"ח
115,507

הלוואה מהבנק  -מועד הפירעון חל בשנת ,20X4
פירעון מוקדם ללא קנס

50,000

150,000
265,507

133,600

משיכת היתר וההלוואה מהבנק מובטחות על ידי שיעבוד צף על הקרקע
והמבנים שבבעלות הקבוצה שערכם בספרים הוא  266,000ש"ח
ביום  31בדצמבר  412,000) 20X2ש"ח ביום  31בדצמבר .(20X1
ריבית על משיכת היתר בבנק משולמת לפי  200נקודות מעל ריבית
האשראי הבנקאי של לונדון ) .(LIBORריבית על ההלוואה לשבע שנים
משולמת בשיעור קבוע של  5אחוז על סכום הקרן.

 .17ספקים
הספקים ביום  31בדצמבר  20X2כוללים  42,600ש"ח שנקובים במטבעות
חוץ )אפס ביום  31בדצמבר .(20X1

 .18הפרשה בגין מחוייבות לאחריות
שינויים בהפרשה בגין מחוייבות לאחריות במהלך  20X2הם:
20X2
ש"ח
 1בינואר 20X2
הצטברות נוספת במהלך השנה
עלות התיקונים וההחלפות במסגרת האחריות במהלך השנה
 31בדצמבר 20X2

5,040
5,260
)(6,100
4,200

המחויבות מסווגת כהתחייבות שוטפת מאחר שהאחריות מוגבלת ל12 -
חודש.
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 .19מחויבות להטבות עובד  -תשלומי ותק
המחויבות להטבות עובד  -תשלומי ותק של הקבוצה בהתאם לחוק
מבוססת על הערכה אקטוארית כוללת ליום  31לדצמבר  20X2כמפורט:
20X2
ש"ח
9,830

מחויבות ביום  1בינואר 20X2
צבירה נוספת במהלך השנה
הטבות ששולמו השנה

7,033
)(6,240

מחויבות ביום  31בדצמבר 20X2

10,623

המחויבות מסווגת כדלהלן:

התחייבות שוטפת
התחייבות לא שוטפת

20X2
ש"ח
4,944
5,679

סך הכל

10,623

20X1
ש"ח
4,754
5,076
9,830

 .20מחויבויות בגין חכירות מימוניות
הקבוצה מחזיקה מכונה אחת מיוחדת שאומדן אורך החיים שלה הוא
חמש שנים בחכירה מימונית לחמש שנים .תשלומי החכירה המינימליים
העתידיים הם כדלקמן:

תוך שנה
בין שנה לחמש שנים
מעבר לחמש שנים
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20X2
ש"ח
25,000
25,000
50,000

20X1
ש"ח
25,000
50,000
75,000
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המחויבות מסווגת כלהלן:

התחייבות שוטפת
התחייבות לא שוטפת

20X2

20X1

ש"ח
21,461
23,163
44,624

ש"ח
19,884
44,624
64,508

 .21מחויבויות בהתאם לחכירה תפעולית
הקבוצה שוכרת מספר משרדי מכירה בחכירות תפעוליות .החכירות הן
לתקופה ממוצעת של שלוש שנים ,בדמי שכירות קבועים לאותה תקופה.

תשלומי חכירה מינימליים בחכירות תפעוליות
שהוכרו כהוצאה במהלך השנה

20X2

20X1

ש"ח

ש"ח

26,100

26,100

בסוף שנה ,לקבוצה מחוייבויות בגין חכירות תפעוליות שאינן ניתנות
לביטול שטרם נפרעו ושמועד פירעונן חל כלהלן:

תוך שנה
בין שנה לחמש שנים
מעבר לחמש שנים

20X2
ש"ח
13,050
13,050

20X1
ש"ח
26,100
13,050
39,150

 .22הון מניות
היתרות ביום  31בדצמבר  20X2ו 20X1-בסך  30,000ש"ח כוללות 30,000
מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב ,שהונפקו ונפרעו במלואן70,000 .
מניות נוספות רשומות כחוק אך לא הונפקו.
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 .23מזומנים ושווה מזומנים

מזומנים בקופה
משיכת יתר

20X2
ש"ח
28,700
)(83,600
)(54,900

20X1
ש"ח
22,075
)(115,507
)(93,432

 .24התחייבויות תלויות
במהלך  20X2פתח לקוח בהליכים משפטיים נגד רשת )מסחר( בע"מ בגין
שריפה שנגרמה בשל נר פגום .הלקוח טוען שהפסדיו מסתכמים בסך
 50,000ש"ח ויזם התדיינות משפטית בדרישה לסכום זה.
היועצים המשפטיים של הקבוצה אינם בדעה שהתביעה מוצדקת,
והחברה מתכוונת לערער עליה .לא הוכרה הפרשה בדוחות הכספיים
האלה מאחר שהנהלת הקבוצה אינה סבורה שצפוי שינבע הפסד.

 .25אירועים לאחר סוף תקופת הדיווח
ביום  25בינואר  20X3היתה הצפה באחד ממחסני הנרות .עלות השיפוץ
צפויה להיות  36,000ש"ח .הפיצוי מהביטוח נאמד בסך  16,000ש"ח.
ביום  14בפברואר  20X3הדירקטורים החליטו להכריז על דיבידנד של 1
ש"ח למניה )סה"כ  30,000ש"ח( שישולם ביום  15באפריל  20X3לבעלי
המניות שרשומים ביום  31במרס  .20X3מאחר שהמחוייבות נוצרה בשנת
 ,20X3לא מוצגת התחייבות בדוח על המצב הכספי ליום  31בדצמבר
.20X2
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 .26עסקאות עם צדדים קשורים
עסקאות בין החברה לבין החברה הבת שלה ,שהיא צד קשור ,בוטלו
באיחוד.
הקבוצה מוכרת סחורות לחברה הכלולה שלה )ראה ביאור  ,(12שהיא צד
קשור ,כלהלן:
סכומים שהצד הקשור חייב
מכירת סחורות
לקבוצה אשר נכללים בלקוחות
לסוף שנה

חברה כלולה

20X2

20X1

ש"ח
10,000

ש"ח
8,000

20X2
ש"ח
800

20X1
ש"ח
400

ניתנה ערבות אישית של בעל המניות העיקרי של החברה לתשלומים
בהתאם לחכירה המימונית )ראה ביאור  .(20לא נדרש חיוב עבור ערבות
זו.
סך התיגמול לדירקטורים ולאנשי מפתח ניהוליים בשנת ) 20X2כולל
משכורות והטבות( היה  249,918ש"ח ) 208,260 :20X1ש"ח(.

 .27אישור הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים אושרו על ידי הדירקטוריון והותרו לפירסום ביום 10
במרס .20X3
*********
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רשימת תיוג להצגה ולגילוי
רשימת תיוג זו להצגה ולגילוי נובעת מדרישות ההצגה והגילוי שבתקן
הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות.
ד.1

רשימת תיוג זו מסכמת את דרישות ההצגה והגילוי בכל תקן
הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות.

ד.2

רשימת תיוג זו מטפלת הן בהצגה והן בגילויים .לעיתים קרובות,
הצגה שנדרשת היא שוות ערך לדרישת הגילוי .לדוגמה ,פרקים
 6-3לתקן דורשים הצגה של מספר סעיפים ספציפיים בדוח על
המצב הכספי ,בדוח על הרווח הכולל ,בדוח רווח והפסד )אם
מוצג( ,בדוח על השינויים בהון ובדוח על תזרימי המזומנים.

ד.3

ברוב המקרים ,התקן אינו מפרט אם גילוי יבוצע בדוח הכספי או
בביאורים .אולם ,במספר מקרים ,נדרשים גילויים בדוח הכספי
במפורש; גילויים אלה מזוהים ברשימת תיוג זו.

ד.4

דרישות הגילוי בתקן חלות רק על פריטים מהותיים .אם פריט
אינו מהותי לא נדרש גילוי .מהותיות נדונה בסעיף .2.6

ד.5

ההנחה היא שהתוצאה של יישום תקן הדיווח הכספי הבינלאומי
לישויות קטנות ובינוניות ,עם גילוי נוסף כאשר נחוץ ,היא דוחות

כספיים שמשיגים הצגה נאותה של המצב הכספי ,תוצאות
הפעולות ותזרימי מזומנים של ישות שזכאית להשתמש בתקן.
יש להתייחס לדרישות הגילוי בתקן כדרישות מינימום .גילויים
נוספים נחוצים כאשר ציות לדרישות ספציפיות בתקן אינו
מספיק על מנת לאפשר למשתמשים להבין את ההשפעה של
עסקאות ,אירועים אחרים ומצבים אחרים על המצב הכספי
ותוצאות הפעולות של הישות .ישות חייבת להציג סעיפים
נוספים ,כותרות נוספות וסיכומי ביניים נוספים בדוחות
הכספיים כאשר הצגה כזו רלוונטית להבנת המצב הכספי,
הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות .באופן דומה,
ישות חייבת לכלול בביאורים לדוחות הכספיים מידע שאינו
מוצג במקום אחר בדוחות הכספיים ,אך הוא רלוונטי להבנתם.

פרק  1ישויות קטנות ובינוניות
אין דרישות הצגה או דרישות גילוי בפרק זה.
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פרק  2תפיסות ועקרונות גורפים
אין דרישות הצגה או דרישות גילוי בפרק זה.

פרק  3הצגת דוחות כספיים
ציות לתקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות
3.3

ישות שהדוחות הכספיים שלה מצייתים לתקן הדיווח הכספי
הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות תכלול הצהרה מפורשת
ובלתי מסויגת על ציות זה בביאורים .ישות לא תתאר דוחות

כספיים כדוחות כספיים שמצייתים לתקן הדיווח הכספי
הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות ,אלא אם הם מצייתים
לכל הדרישות של תקן זה.

3.5

כאשר ישות סוטה מדרישה של תקן זה בהתאם לסעיף ,3.4
עליה לתת גילוי כלהלן:
)א( לכך שההנהלה הגיעה למסקנה שהדוחות הכספיים
מציגים באופן נאות את המצב הכספי ,את תוצאות
הפעולות ואת תזרימי המזומנים של הישות.

)ב( לכך שהיא צייתה לתקן הדיווח הכספי הבינלאומי
לישויות קטנות ובינוניות ,למעט העובדה שהיא סטתה
מדרישה מסוימת כדי להשיג הצגה נאותה.
)ג(

3.6
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למהות של הסטייה ,כולל הטיפול שנדרש על ידי תקן
הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות,
לסיבה שבגינה טיפול זה יהיה כה מטעה בנסיבות כך
שהוא יסתור את מטרת הדוחות הכספיים המפורטת
בפרק  2ולטיפול שאומץ.

כאשר ישות סטתה מדרישה של תקן זה בתקופה קודמת,
וסטייה זו משפיעה על סכומים שהוכרו בדוחות הכספיים
לתקופה השוטפת ,עליה לתת את הגילויים המפורטים בסעיף
)3.5ג(.
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3.7

בנסיבות הנדירות ביותר שבהן ההנהלה מגיעה למסקנה שציות
לדרישה של תקן זה יהיה כה מטעה כך שהוא יסתור את מטרת
הדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות המפורטת בפרק
 ,2אבל המסגרת הפיקוחית הרלוונטית אוסרת על סטייה
מהדרישה ,על הישות להקטין ,במידה המירבית האפשרית ,את
ההיבטים הנתפסים כמטעים ) (perceivedמציות לדרישה,
באמצעות גילוי:
)א( למהות הדרישה בתקן זה ,ולסיבה שבגינה ההנהלה הגיעה
למסקנה שציות לדרישה הזו יהיה כה מטעה בנסיבות כך
שהוא יסתור את מטרת הדוחות הכספיים המפורטת
בפרק .2
)ב( לתיאומים לכל פריט בדוחות הכספיים ,לכל תקופה
שמוצגת ,אשר ההנהלה הגיעה למסקנה שהיה נדרש
לבצעם כדי להשיג הצגה נאותה.

3.9

כאשר ההנהלה ,בעת ביצוע ההערכה ,מודעת לכך שקיימות אי
ודאויות מהותיות שקשורות לאירועים או למצבים שעשויים
להטיל ספק משמעותי על יכולת הישות להמשיך לפעול כעסק
חי ,על הישות לתת גילוי לאי ודאויות אלה .כאשר ישות לא
מכינה דוחות כספיים על בסיס עסק חי ,עליה לתת גילוי
לעובדה זו ,וגם לבסיס שלפיו היא הכינה את הדוחות הכספיים
ולסיבה שבגינה הישות לא נחשבת עסק חי.

תדירות הדיווח
3.10

ישות תציג מערכת שלמה של דוחות כספיים )כולל מידע
השוואתי  -ראה סעיף  (3.14לפחות אחת לשנה .כאשר סוף
תקופת הדיווח של ישות משתנה והדוחות כספיים השנתיים
מוצגים לתקופה ארוכה יותר או קצרה יותר משנה אחת ,ישות
תיתן גילוי לפרטים הבאים:
)א( עובדה זו.
)ב( הסיבה לשימוש בתקופה ארוכה יותר או קצרה יותר.
)ג( העובדה שסכומי ההשוואה המוצגים בדוחות הכספיים
)כולל הביאורים הקשורים( אינם ניתנים להשוואה באופן
מלא.
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עקביות ההצגה
3.12

כאשר ההצגה או הסיווג של פריטים בדוחות הכספיים
משתנים ,ישות תסווג מחדש סכומים השוואתיים ,אלא אם
הסיווג מחדש אינו מעשי .כאשר סכומים השוואתיים מסווגים
מחדש ,ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים:
)א( המהות של הסיווג מחדש.
)ב( הסכום של כל פריט או של כל קבוצה של פריטים שסווגו
מחדש.
)ג(

3.13

הסיבה לסיווג מחדש.

כאשר אין זה מעשי לסווג מחדש סכומים השוואתיים ,ישות
תיתן גילוי מדוע הסיווג מחדש אינו מעשי.

מידע השוואתי
3.14

ישות תציג מידע השוואתי המתייחס לתקופה קודמת לגבי כל
הסכומים שמדווחים בדוחות הכספיים לתקופה השוטפת,
למעט כאשר תקן זה מתיר או דורש אחרת .ישות תכלול מידע
השוואתי לגבי מידע מילולי ותיאורי כאשר הוא רלוונטי להבנה
של הדוחות הכספיים לתקופה השוטפת.

מהותיות והקבצה
3.15
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ישות תציג בנפרד כל קבוצה מהותית של פריטים דומים .ישות
תציג בנפרד פריטים שהמהות או מאפיין הפעילות שלהם אינם
דומים ,אלא אם הם לא מהותיים.
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מערכת שלמה של דוחות כספיים
3.17

מערכת שלמה של דוחות כספיים של ישות כוללת את כל
הבאים:
)א( דוח על המצב הכספי למועד הדיווח.
)ב( אחד מהבאים:
) (iדוח יחיד על הרווח הכולל לתקופת הדיווח שמציג את
כל פריטי ההכנסה וההוצאה שהוכרו במהלך
התקופה ,כולל פריטים שהוכרו בקביעת רווח או
הפסד )אשר מהווה סיכום משנה בדוח על הרווח
הכולל( ופריטים של רווח כולל אחר ,או
) (iiדוח רווח והפסד נפרד ודוח נפרד על הרווח הכולל .אם
ישות בוחרת להציג הן דוח רווח והפסד והן דוח על
הרווח הכולל ,הדוח על הרווח הכולל מתחיל ברווח או
הפסד ואחר כך מציג את הפריטים של רווח כולל
אחר.
)ג(

דוח על השינויים בהון לתקופת הדיווח.

)ד( דוח על תזרימי מזומנים לתקופת הדיווח.
)ה( ביאורים ,הכוללים את תמצית המדיניות החשבונאית
המשמעותית וביאורי הסבר אחרים.
3.18

אם השינויים היחידים בהון במהלך התקופות שלגביהם
מוצגים הדוחות הכספיים נבעו מרווח או הפסד ,תשלום של
דיבידנדים ,תיקון טעויות בתקופות קודמות ושינויים במדיניות
החשבונאית ,הישות רשאית להציג דוח רווח והפסד ועודפים
יחיד במקום דוח על הרווח הכולל ודוח על השינויים בהון )ראה
סעיף .(6.4

3.19

אם לישות אין פריטים של רווח כולל אחר בכל אחת
מהתקופות שלגביהם מוצגים הדוחות הכספיים ,הישות יכולה
להציג רק דוח רווח והפסד ,או שהיא יכולה להציג דוח על
הרווח הכולל שהשורה התחתונה בו היא רווח או הפסד.

3.21

במערכת שלמה של דוחות כספיים ,ישות תציג כל דוח כספי
באותה רמת הבלטה.
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זיהוי של הדוחות הכספיים
3.23

ישות תזהה בבירור כל אחד מהדוחות הכספיים והביאורים
ותבדיל ביניהם לבין מידע אחר באותו מסמך .בנוסף ,ישות
תציג בצורה בולטת את המידע שמפורט להלן ,ותחזור עליו
כאשר הדבר נדרש כדי שהמידע שמוצג יהיה ניתן להבנה:
)א( שם הישות המדווחת וכל שינוי בשמה מסוף תקופת
הדיווח הקודמת.
)ב( אם הדוחות הכספיים הם של ישות בודדת או של קבוצה
של ישויות.
)ג( תאריך סוף תקופת הדיווח והתקופה שמכוסה על ידי
הדוחות הכספיים.

)ד( מטבע ההצגה ,כפי שהוגדר בפרק מספר  30תרגום מטבע
חוץ.
)ה( מידת העיגול ) ,(roundingאם קיימת ,שבה נעשה שימוש
לצורך ההצגה של סכומים בדוחות הכספיים.
3.24

ישות תיתן גילוי בביאורים לפרטים הבאים:
)א( מקום התושבות ) (domicileוההתאגדות החוקית של
הישות ,מדינת ההתאגדות שלה והכתובת של המשרד
הרשום שלה )או מקום העסקים העיקרי שלה ,אם שונה
מהמשרד הרשום(.
)ב( תיאור מהות פעולות ) (operationsהישות והפעילויות
) (activitesהעיקריות שלה.

הצגה של מידע שאינו נדרש על ידי תקן זה
3.25
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תקן זה אינו דן בהצגה של מידע מגזרי ,רווח למניה ,או דוחות
כספיים לתקופות ביניים של ישויות קטנות ובינוניות .ישות
שתיתן גילויים כאלה תתאר את הבסיס להכנת המידע
ולהצגתו.
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פרק  4דוח על המצב הכספי
מידע שיוצג בדוח על המצב הכספי
4.2

הדוח על המצב הכספי יכלול ,לכל הפחות ,סעיפים שמציגים
את הסכומים הבאים:
)א( מזומנים ושווי מזומנים.
)ב( לקוחות וחייבים אחרים.
)ג( נכסים פיננסיים )למעט סכומים שמוצגים ב) -א() ,ב() ,י(
ו) -יא((.
)ד( מלאי.
)ה( רכוש קבוע.
)ו(

נדל"ן להשקעה שנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

)ז( נכסים בלתי מוחשיים.
)ח( נכסים ביולוגיים שנמדדים בעלות בניכוי פחת נצבר
וירידת ערך.
)ט( נכסים ביולגיים שנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
)י(

השקעות בחברות כלולות.

)יא( השקעות בישויות בשליטה משותפת.
)יב( ספקים וזכאים אחרים.
)יג( התחייבויות פיננסיות )למעט סכומים שמוצגים לפי )יב( ו-
)טז((.
)יד( התחייבויות ונכסים בגין מסים שוטפים.
)טו( התחייבויות מסים נדחים ונכסי מסים נדחים
)התחייבויות ונכסים אלה יסווגו תמיד כלא שוטפים(.
397

רשימת תיוג להצגה ולגילוי
4.2

)המשך(

)טז( הפרשות.
)יז( זכויות שאינן מקנות שליטה ,המוצגות בתוך ההון בנפרד
מההון של הבעלים של החברה האם.
)יח( הון המיוחס לבעלים של החברה האם.

4.3

ישות תציג בדוח על המצב הכספי סעיפים ,כותרות וסיכומי
משנה נוספים כאשר הצגה כזו רלוונטית להבנה של המצב
הכספי של הישות.

הבחנה בין שוטף לבין לא שוטף
4.4

ישות תציג נכסים שוטפים ולא-שוטפים ,והתחייבויות שוטפות
ולא-שוטפות ,כסיווגים נפרדים בדוח על המצב הכספי שלה
בהתאם לסעיפים  ,4.8-4.5למעט כאשר הצגה המבוססת על
נזילות מספקת מידע מהימן שהוא יותר רלוונטי .כאשר חריג
זה חל ,כל הנכסים וההתחייבויות יוצגו לפי סדר הנזילות
המשוער )עולה או יורד(.

סדר של פריטים ומתכונת של פריטים בדוח על המצב
הכספי
4.9

תקן זה לא קובע את הסדר או את המתכונת שלפיהם ישות
מציגה פריטים .סעיף  4.2פשוט מספק רשימה של פריטים שהם
שונים מספיק במהותם או במאפיין הפעילות שלהם כדי
שתידרש הצגה נפרדת בדוח על המצב הכספי .בנוסף:
)א( סעיפים נכללים כאשר הגודל ,המהות או מאפיין הפעילות
של פריט או של הקבצה של פריטים דומים הם כאלה
שהצגה נפרדת רלוונטית להבנה של המצב הכספי של
הישות; וכן
)ב( ניתן לתקן את התיאורים שבהם נעשה שימוש ואת הסדר
של פריטים או את ההקבצה של פריטים דומים בהתאם
למהות של הישות ושל העסקאות שלה ,כדי לספק מידע
שהוא רלוונטי להבנה של המצב הכספי של הישות.
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מידע שיוצג בדוח על המצב הכספי או בביאורים
4.11

ישות תיתן גילוי ,בדוח על המצב הכספי או בביאורים ,לסיווגי
המשנה הבאים של הסעיפים שהוצגו:
)א( רכוש קבוע בקבוצות המתאימות לישות.
)ב( לקוחות וחייבים אחרים תוך הצגה בנפרד של סכומים
לקבל מצדדים קשורים ,סכומים לקבל מצדדים אחרים,
וחייבים הנובעים מהכנסה שהצטברה ,אך טרם חויבה.
)ג( מלאי תוך הצגה בנפרד של סכומי מלאי:
) (iהמוחזק למכירה במהלך העסקים הרגיל.
) (iiבתהליך ייצור למכירה כזו.
) (iiiבצורה של חומרים וחומרי עזר שיצרכו בתהליך
הייצור או שיצרכו במהלך הספקת השירותים.
)ד( ספקים וזכאים אחרים ,תוך הצגה בנפרד של סכומים
לשלם לספקים ,זכאים בגין צדדים קשורים ,הכנסה
דחויה והוצאות לשלם.
)ה( הפרשות בגין הטבות עובד והפרשות אחרות.
)ו( קבוצות של הון ,כמו הון נפרע ,פרמיה על מניות ,עודפים
ופריטים של הכנסה או ההוצאה ,אשר בהתאם לדרישות
תקן זה ,מוכרים ברווח כולל אחר ומוצגים בנפרד בהון.
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4.12

ישות בעלת הון מניות תיתן גילוי כמפורט להלן ,בדוח על המצב
הכספי או בביאורים:
)א( לכל קבוצה של הון מניות:
)(i

מספר המניות של הון רשום.

) (iiמספר המניות שהונפקו ונפרעו במלואן ,והונפקו אבל
לא נפרעו במלואן.
) (iiiערך נקוב למניה ,או שלמניות אין ערך נקוב.
) (ivהתאמה בין מספר המניות הקיימות במחזור
בתחילת התקופה ובסופה.
) (vהזכויות ,זכויות בכורה והמגבלות ששייכות לקבוצה
זו ,כולל מגבלות על חלוקת דיבידנדים ועל פדיון
ההון.
) (viמניות בישות שמוחזקות על ידי הישות או על ידי
החברות הבנות או החברות הכלולות שלה.
) (viiמניות השמורות לצורך הנפקה בהתאם לאופציות
ולחוזים למכירה של מניות ,כולל התנאים
והסכומים.
)ב( תיאור של כל קרן בהון.
4.13

ישות ללא הון מניות ,כגון שותפות או נאמנות ,תיתן גילוי
למידע שהוא שווה ערך למידע שנדרש לפי סעיף )4.12א( ,תוך
גילוי לשינויים במהלך התקופה בכל סוג ) (categroyשל זכויות
בהון ,וגילוי לזכויות ,זכויות בכורה ומגבלות השייכות לכל סוג
של זכויות בהון.

4.14

אם ,במועד הדיווח ,לישות יש הסכם מכירה מחייב למימוש
ניכר של נכסים ,או קבוצה של נכסים והתחייבויות ,הישות
תיתן גילוי למידע הבא:
)א( תיאור של הנכס )הנכסים( או קבוצת הנכסים
וההתחייבויות.
)ב( תיאור העובדות והנסיבות של המכירה או התוכנית.
)ג( הערך בספרים של הנכסים או ,אם המימוש כולל קבוצה
של נכסים והתחייבויות ,הערכים בספרים של נכסים
והתחייבויות אלה.
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פרק  5דוח על הרווח הכולל ודוח רווח והפסד
הצגה של סך הכל הרווח הכולל
5.2

ישות תציג את סך הכל הרווח הכולל שלה לתקופה:
)א( בדוח יחיד על רווח כולל .במקרה זה הדוח על הרווח
הכולל מציג את כל פריטי ההכנסה וההוצאה שהוכרו
בתקופה ,או
)ב( בשני דוחות  -דוח רווח והפסד ודוח על הרווח הכולל -
במקרה זה דוח רווח והפסד מציג את כל פריטי ההכנסה
וההוצאה שהוכרו בתקופה ,למעט אלה שהוכרו בסך הכל
הרווח הכולל מחוץ לרווח או הפסד ,כפי שהותר או
שנדרש על ידי תקן זה.

5.5

ישות תכלול בדוח על הרווח הכולל ,לכל הפחות ,סעיפים
שמציגים את הסכומים הבאים לתקופה:
)א( הכנסות.
)ב( עלויות מימון.
)ג( חלק ברווח או הפסד של השקעות בחברות כלולות )ראה
פרק  14השקעות בחברות כלולות( ובישויות בשליטה
משותפת )ראה פרק  15השקעות בעסקאות משותפות(
שמטופלות לפי שיטת השווי המאזני.
)ד( הוצאות מסים ,למעט מסים שהוקצו לפריטים )ה() ,ז( ו-
)ח( להלן )ראה סעיף .(29.27
)ה( סכום יחיד שמורכב מהסכום של:
) (iהרווח או ההפסד לאחר מס מפעילות שהופסקה ,ושל
) (iiהרווח או ההפסד לאחר מס שהוכר בעת המדידה לפי
שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה או בעת המימוש של
הנכסים נטו שמהווים את הפעילות שהופסקה.
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5.5

)המשך(

)ו( רווח או הפסד )אם לישות אין פריטים של רווח כולל
אחר ,אין הכרח להציג סעיף זה(.
)ז( כל פריט של רווח כולל אחר )ראה סעיף )5.4ב(( מסווג לפי
מהותו )למעט סכומים שמוצגים לפי )ח((.
)ח( חלק ברווח הכולל האחר של חברות כלולות ושל ישויות
בשליטה משותפת שמטופלות לפי שיטת השווי המאזני.
)ט( סך הכל רווח כולל )אם לישות אין פריטים של רווח כולל
אחר ,היא רשאית להשתמש במונח אחר לסעיף זה כגון,
רווח או הפסד(.

5.6

ישות תיתן גילוי בנפרד בדוח על הרווח הכולל לפריטים
הבאים כהקצאות לתקופה:
)א( רווח או הפסד לתקופה שמיוחס
) (iלזכויות שאינן מקנות שליטה.
) (iiלבעלים של החברה האם.
)ב( סך הכל רווח כולל לתקופה שמיוחס
) (iלזכויות שאינן מקנות שליטה.
) (iiלבעלים של החברה האם.

דרישות החלות על שתי הגישות
5.8

בהתאם לתקן זה ,ההשפעות של תיקוני טעויות ושינויים
במדיניות החשבונאית מוצגים כתיאומים למפרע של תקופות
קודמות ולא כחלק מרווח או הפסד בתקופה שבה התרחשו
)ראה פרק .(10

5.9

ישות תציג בדוח על הרווח הכולל )ובדוח רווח והפסד ,אם
מוצג( סעיפים ,כותרות וסיכומי משנה נוספים כאשר הצגה כזו
רלוונטית להבנה של תוצאות פעולות הישות.
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5.10

ישות לא תציג או תתאר פריטי הכנסה והוצאה כלשהם
כ'פריטים מיוחדים' ) (extraordinaryבדוח על הרווח הכולל )או
בדוח רווח והפסד ,אם מוצג( או בביאורים.

ניתוח של הוצאות
5.11

ישות תציג ניתוח של הוצאות תוך שימוש בסיווג לפי אחת
מהשיטות הבאות ,לפי השיטה שמספקת מידע מהימן שהוא
יותר רלוונטי :סיווג שמבוסס על מהות ההוצאות ,או סיווג
שמבוסס על מאפיין הפעילות של ההוצאות בישות.

פרק  6דוח על השינויים בהון ודוח רווח והפסד ועודפים
מידע שיש להציגו בדוח על השינויים בהון
6.3

ישות תציג דוח על השינויים בהון תוך הצגה בדוח של:
)א( סך הכל רווח כולל לתקופה ,תוך הצגה בנפרד של סך הכל
הסכומים שמיוחסים לבעלים של החברה האם ולזכויות
שאינן מקנות שליטה.
)ב( לכל רכיב של ההון ,ההשפעות של יישום למפרע או של
הצגה מחדש למפרע שהוכרו בהתאם לפרק  10מדיניות
חשבונאית ,אומדנים חשבונאיים וטעויות.
)ג( לכל רכיב של ההון ,התאמה בין הערך בספרים בתחילת
התקופה לבין הערך בספרים בסופה ,תוך גילוי נפרד
לשינויים כתוצאה מ:
) (iרווח או הפסד.
) (iiכל סעיף ברווח כולל אחר.
) (iiiהסכומים של ההשקעות של הבעלים ,והדיבידנדים
וחלוקות אחרות ,לבעלים תוך הצגה בנפרד של
הנפקות מניות ,עסקאות במניות אוצר ,דיבידנדים
וחלוקות אחרות לבעלים ושינויים בזכויות הבעלות
בחברות בנות שתוצאתם אינה איבוד שליטה.
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מידע שיש להציגו בדוח רווח והפסד ועודפים
6.5

ישות תציג בדוח רווח והפסד ועודפים את הפריטים הבאים

בנוסף למידע שנדרש בפרק  5דוח על הרווח הכולל ודוח רווח
והפסד:
)א( עודפים בתחילת תקופת הדיווח.
)ב( דיבידנדים שהוכרזו ושולמו או שעומדים לתשלום במהלך
התקופה.
)ג( הצגות מחדש של העודפים כתוצאה מתיקוני טעויות
מתקופות קודמות.
)ד( הצגות מחדש של העודפים כתוצאה משינויים במדיניות
החשבונאית.
)ה( עודפים בסוף תקופת הדיווח.

פרק  7דוח על תזרימי מזומנים
מידע שיש להציגו בדוח על תזרימי מזומנים
7.3

ישות תציג דוח על תזרימי מזומנים שמציג את תזרימי
המזומנים לתקופת דיווח אשר יסווגו לפעילויות שוטפות,
פעילויות השקעה ופעילויות מימון.

דיווח על תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות
7.7

ישות תציג תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות תוך שימוש
באחת מהשיטות הבאות:
)א( השיטה העקיפה ,בה רווח או הפסד מותאם בגין
השפעותיהן של עסקאות שאינן במזומנים ,דחיות או
צבירות כלשהן של תקבולי או תשלומי מזומנים תפעוליים
מהעבר או בעתיד ,ופריטים של הכנסה או הוצאה
הקשורים לתזרימי מזומנים מהשקעה או לתזרימי
מזומנים ממימון ,או
)ב( השיטה הישירה ,בה ניתן גילוי לסוגים עיקריים של
תקבולי מזומנים ברוטו ותשלומי מזומנים ברוטו.
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דיווח על תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה ומפעילויות
מימון
7.10

ישות תציג בנפרד סוגים עיקריים של תקבולי מזומנים ברוטו
ותשלומי מזומנים ברוטו הנובעים מפעילויות השקעה
ופעילויות מימון .תזרימי המזומנים המצרפיים הנובעים
מרכישות וממימושים של חברות בנות או יחידות עסקיות
אחרות יוצגו בנפרד ויסווגו כפעילויות השקעה.

ריבית ודיבידנדים
7.14

ישות תציג בנפרד תזרימי מזומנים מריבית ומדיבידנדים
שנתקבלו או ששולמו .הישות תסווג תזרימי מזומנים באופן
עקבי מתקופה לתקופה כפעילות שוטפת ,פעילות השקעה או
פעילות מימון.

מסים על ההכנסה
7.17

ישות תציג בנפרד תזרימי מזומנים הנובעים ממסים על
ההכנסה ותסווג אותם כתזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות,
אלא אם כן ניתן לזהותם ספציפית עם פעילויות מימון
ופעילויות השקעה .כאשר תזרימי מזומנים בגין מס מוקצים
ליותר מסוג אחד של פעילות ,ישות תיתן גילוי לסכום הכולל
של המסים ששולמו.

עסקאות שאינן במזומן
7.18

ישות לא תכלול בדוח על תזרימי מזומנים עסקאות השקעה
ועסקאות מימון שאינן מחייבות שימוש במזומנים ושווי
מזומנים .ישות תיתן גילוי לעסקאות כאלה במקום אחר
בדוחות הכספיים באופן שמספק את כל המידע הרלוונטי לגבי
פעילויות השקעה ופעילויות מימון אלה.
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מרכיבים של מזומנים ושווי מזומנים
7.20

ישות תציג את המרכיבים של מזומנים ושווי המזומנים ותציג
התאמה בין הסכומים בדוח על תזרימי המזומנים שלה לבין
הפריטים האקוויוולנטים המוצגים בדוח על המצב הכספי.
אולם ,ישות אינה נדרשת להציג התאמה זו אם הסכום של
מזומנים ושווי מזומנים המוצג בדוח על תזרימי המזומנים זהה
לסכום שתואר באופן דומה בדוח על המצב הכספי.

גילויים אחרים
7.21

ישות תיתן גילוי ,ביחד עם התייחסות של ההנהלה ,לסכום של
יתרות משמעותיות של מזומנים ושווי מזומנים המוחזקים על
ידי הישות אשר אינם זמינים לשימוש על ידי הישות .מזומנים
ושווי מזומנים המוחזקים על ידי ישות עשויים שלא להיות
זמינים לשימוש על ידי הישות בגלל ,בין היתר ,מגבלות על
המרת כספים או מגבלות חוקיות.

פרק  8ביאורים לדוחות הכספיים
8.2

הביאורים:
)א( יציגו מידע לגבי בסיס ההכנה של הדוחות הכספיים ולגבי
המדיניות החשבונאית הספציפית שבה נעשה שימוש
בהתאם לסעיפים ;8.7-8.5
)ב( יתנו גילוי למידע שנדרש לפי תקן זה שאינו מוצג במקום
אחר בדוחות הכספיים; וכן
)ג( יספקו מידע נוסף שלא מוצג במקום אחר בדוחות
הכספיים ,אבל הוא רלוונטי להבנה של כל אחד מהם.

8.3
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ישות תציג ביאורים באופן שיטתי ,ככל שהדבר מעשי .ישות
תכלול הפניה מכל פריט בדוחות הכספיים למידע קשור כלשהו
בביאורים.
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8.4

ישות בדרך כלל מציגה ביאורים בסדר הבא:

)א( הצהרה שהדוחות הכספיים הוכנו תוך ציות לתקן הדיווח
הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות )ראה סעיף
;(3.3

)ב( תמצית של מדיניות חשבונאית משמעותית שיושמה )ראה
סעיף ;(8.5
)ג( מידע התומך בפריטים שמוצגים בדוחות הכספיים ,בסדר
שבו כל דוח וכל סעיף מוצגים; וכן
)ד( גילויים אחרים כלשהם.

גילוי למדיניות החשבונאית
8.5

ישות תיתן גילוי במסגרת התמצית של המדיניות החשבונאית
המשמעותית לפרטים הבאים:
)א( בסיס )או בסיסי( המדידה ששימשו להכנת הדוחות
הכספיים.
)ב( מדיניות חשבונאית אחרת שבה נעשה שימוש שהיא
רלוונטית להבנת הדוחות הכספיים.

מידע לגבי שיקול דעת
8.6

ישות תיתן גילוי ,במסגרת התמצית של המדיניות החשבונאית
המשמעותית או בביאורים אחרים ,לשיקולי הדעת ,מלבד אלה
שכרוכים באומדנים )ראה סעיף  ,(8.7שהופעלו על ידי ההנהלה
בתהליך היישום של המדיניות החשבונאית של הישות ושיש
להם את ההשפעה המשמעותית ביותר על הסכומים שהוכרו
בדוחות הכספיים.
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מידע לגבי גורמים עיקריים לחוסר ודאות באומדן
8.7

ישות תיתן גילוי בביאורים למידע לגבי ההנחות העיקריות
שמתייחסות לעתיד ,וגורמים עיקריים אחרים לחוסר וודאות
באומדן בסוף תקופת הדיווח ,שקיים סיכון משמעותי
שתוצאתם תהיה תיאום מהותי לערכים בספרים של נכסים
ושל התחייבויות במהלך שנת הכספים הבאה .הביאורים יכללו
את הפרטים הבאים לגבי הנכסים וההתחייבויות האלה:
)א( המהות שלהם.
)ב( הערכים בספרים שלהם בסוף תקופת הדיווח.

פרק  9דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים
דרישה להציג דוחות כספיים מאוחדים
9.2

למעט כפי שמותר או נדרש בסעיף  ,9.3חברה אם תציג דוחות
כספיים מאוחדים שבהם היא מאחדת את השקעותיה בחברות
בנות בהתאם לתקן זה .דוחות כספיים מאוחדים יכללו את כל
החברות בנות של החברה האם.

9.3

חברה אם אינה נדרשת להציג דוחות כספיים מאוחדים אם:
)א( מתקיימים שני התנאים הבאים:
) (iהחברה האם עצמה היא חברה בת ,וכן
) (iiהחברה האם הסופית )או כל חברה אם בשרשרת
השליטה( מפיקה דוחות כספיים מאוחדים המיועדים
לכל אשר מצייתים לתקני דיווח כספי בינלאומיים
מלאים או מצייתים לתקן זה; או
)ב( אין לה חברות בנות מלבד חברה שנרכשה בכוונה למכור
אותה או לממש אותה תוך שנה .חברה אם תטפל בחברה
בת כזו:
) (iבשווי הוגן כאשר שינויים בשווי ההוגן יוכרו ברווח או
הפסד ,אם השווי ההוגן של המניות ניתן למדידה
באופן מהימן ,או
) (iiאחרת ,בעלות בניכוי ירידת ערך )ראה סעיף )11.14ג((.
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ישויות למטרה מיוחדת
9.11

ישות צריכה להכין דוחות כספיים מאוחדים אשר כוללים את
הישות ואת כל הישויות למטרה מיוחדת שנשלטות על ידי
הישות.

זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות בנות
9.20

ישות תציג זכויות שאינן מקנות שליטה בדוח על המצב הכספי
המאוחד במסגרת ההון ,בנפרד מההון של הבעלים של החברה
האם ,כפי שנדרש בסעיף )4.2ז(.

9.21

ישות תיתן גילוי בנפרד לזכויות שאינן מקנות שליטה ברווח או
הפסד של הקבוצה בדוח על הרווח הכולל ,כפי שנדרש על ידי
סעיף ) 5.6או בדוח רווח והפסד ,אם מוצג ,כפי שנדרש בסעיף
.(5.7

גילויים בדוחות כספיים מאוחדים
9.23

בדוחות כספיים מאוחדים יינתן גילוי לפרטים הבאים:
)א( העובדה שהדוחות הם דוחות כספיים מאוחדים.
)ב( הבסיס למסקנה שקיימת שליטה כאשר החברה האם
אינה מחזיקה ,במישרין או בעקיפין באמצעות חברות
בנות ,יותר ממחצית מזכויות ההצבעה.
)ג( כל הבדל במועד הדיווח בין הדוחות הכספיים של החברה
האם לבין הדוחות הכספיים של החברה הבת אשר שימשו
בהכנת הדוחות הכספיים המאוחדים.
)ד( המהות וההיקף של מגבלות משמעותיות כלשהן )כגון,
כתוצאה מהסדרי אשראי או מדרישות רגולטוריות( על
יכולתן של חברות בנות להעביר משאבים לחברה האם
בדרך של דיבידנדים במזומן ,או בדרך של פרעון הלוואות.
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גילויים בדוחות כספיים נפרדים
9.27

כאשר חברה אם ,משקיע בחברה כלולה או משתתף בעל זכות
בישות בשליטה משותפת מכינים דוחות כספיים נפרדים,
אותם הדוחות הכספיים הנפרדים יגלו:
)א( את העובדה שהדוחות הם דוחות כספיים נפרדים ,וכן
)ב( תיאור השיטות ששימשו לטיפול בהשקעות בחברות בנות,
בישויות בשליטה משותפת ובחברות כלולות,
ויזהו את הדוחות הכספיים המאוחדים או דוחות כספיים
עיקריים אחרים שאליהם הם מתייחסים.

גילויים בדוחות כספיים משולבים
9.30

דוחות כספיים משולבים צריכים לכלול את הגילויים הבאים:
)א( העובדה שהדוחות הכספיים הם דוחות כספיים משולבים.
)ב( הסיבה בגינה הוכנו דוחות כספיים משולבים.
)ג( הבסיס לקביעה איזה ישויות נכללות בדוחות הכספיים
המשולבים.
)ד( הבסיס להכנת הדוחות הכספיים המשולבים.

)ה( גילויים בהקשר לצד קשור כפי שנדרש בפרק  33גילויים
בהקשר לצד קשור.

פרק  10מדיניות חשבונאית ,אומדנים חשבונאיים וטעויות
גילוי בדבר שינוי במדיניות החשבונאית
10.13

כאשר לתיקון לתקן זה קיימת השפעה על התקופה הנוכחית
או על תקופה קודמת כלשהי ,או שעשויה להיות השפעה על
תקופות עתידיות ,על הישות לתת גילוי כלהלן:
)א( מהות השינוי במדיניות החשבונאית.
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10.13

)המשך(

)ב( סכום התיאום לתקופה הנוכחית ולכל תקופה קודמת
שמוצגת ,במידה שמעשי לכל סעיף בדוחות הכספיים,
המושפע מהישום.
)ג( סכום התיאום ,המתייחס לתקופות הקודמות לתקופות
המוצגות ,במידה שמעשי.
)ד( הסבר אם אין זה מעשי לקבוע את הסכומים שגילויים
נדרש לפי )ב( או )ג( לעיל.
אין צורך לחזור על דרישות גילוי אלה בדוחות הכספיים
לתקופות עוקבות.

10.14

כאשר לשינוי יזום במדיניות חשבונאית השפעה על התקופה
הנוכחית או על תקופה קודמת כלשהי ,על הישות לתת גילוי
כדלהלן:
)א( מהות השינוי במדיניות החשבונאית;
)ב( הסיבות מדוע ישום המדיניות החשבונאית החדשה מספק
מידע מהימן ורלוונטי יותר;
)ג( במידה שמעשי ,סכום התיאום לכל סעיף בדוחות
הכספיים ,המושפע מהיישום ,תוך הצגה בנפרד של
הסכום:
) (iלתקופה הנוכחית;
) (iiלכל תקופת דיווח קודמת שמוצגת; וכן
) (iiiלכל התקופות לפני התקופות המוצגות ,בסכום
מצרפי.
)ד( הסבר ,אם אין זה מעשי לקבוע את הסכומים שגילויים
נדרש ב )ג( לעיל.
אין צורך לחזור על דרישות גילוי אלה בדוחות הכספיים
לתקופות עוקבות.
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גילוי בדבר שינוי באומדן
10.18

ישות תיתן גילוי למהות של שינוי כלשהו באומדן חשבונאי
ולהשפעה של השינוי על הנכסים ,ההתחייבויות ,ההכנסות
וההוצאות לתקופה הנוכחית .אם זה מעשי לישות לאמוד את
ההשפעה של השינוי על תקופה עתידית אחת או יותר ,הישות
תיתן גילוי לאומדנים אלה.

גילוי בדבר טעויות בתקופות דיווח קודמות
10.23

ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים בדבר טעויות בתקופות דיווח
קודמות:
)א( מהות הטעות בתקופה קודמת.
)ב( סכום התיקון בגין כל תקופה קודמת שמוצגת ,במידה
שזה מעשי לכל סעיף בדוחות הכספיים ,המושפע
מהיישום.
)ג( סכום התיקון לתחילת התקופה המוקדמת ביותר
המוצגת ,במידה שזה מעשי.
)ד( הסבר אם אין זה מעשי לקבוע את הסכומים שגילויים
נדרש ב) -ב( או )ג( לעיל.
אין צורך לחזור על דרישות גילוי אלה בדוחות הכספיים
לתקופות עוקבות.

פרק  11מכשירים פיננסיים בסיסיים
גילויים
11.39
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גילויים בדבר המדיניות החשבונאית של המכשירים
הפיננסיים
11.40

בהתאם לסעיף  ,8.5ישות תיתן גילוי ,במסגרת עיקרי
המדיניות החשבונאית המשמעותית ,לבסיס )או בסיסי(
המדידה שנעשה בו שימוש למכשירים פיננסיים ולמדיניות
חשבונאית אחרת שנעשה בה שימוש למכשירים פיננסיים
שרלוונטית להבנת הדוחות הכספיים.

דוח על המצב הכספי  -קבוצות של נכסים פיננסיים
והתחייבויות פיננסיות
11.41

ישות תיתן גילוי לערכים בספרים של כל אחת מהקבוצות
הבאות של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות במועד
הדיווח ,בסכום כולל ,בדוח על המצב הכספי או בביאורים:
)א( נכסים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
)סעיף )11.14ג() (iוסעיפים  12.8ו.(12.9 -
)ב( נכסים פיננסיים שהם מכשירי חוב שנמדדים בעלות
מופחתת )סעיף )11.14א((.
)ג( נכסים פיננסיים שהם מכשירים הוניים שנמדדים בעלות
בניכוי ירידת ערך )סעיף )11.14ג() (iiוסעיפים  12.8ו-
.(12.9
)ד( התחייבויות פיננסיות שנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד )סעיפים  12.8ו.(12.9 -
)ה( התחייבויות פיננסיות שנמדדות בעלות מופחתת )סעיף
)11.14א((.
)ו( מחויבויות לקבלת הלוואה שנמדדות לפי עלות בניכוי
ירידת ערך )סעיף )11.14ב((.

11.42

ישות תיתן גילוי למידע שמאפשר למשתמשים בדוחות
הכספיים להעריך את המשמעותיות של מכשירים פיננסיים
למצבה הכספי ולתוצאות פעולותיה .לדוגמה ,לחוב לזמן ארוך
מידע כזה יכלול באופן רגיל את התנאים של מכשיר החוב )כגון
שיעור הריבית ,מועד הפדיון ,לוח תשלומים והגבלות שמכשיר
חוב מטיל על הישות(.
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11.43

לגבי נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות שנמדדים בשווי
הוגן ,ישות תיתן גילוי לבסיס לקביעת השווי ההוגן ,לדוגמה
מחיר ציטוט בשוק פעיל או טכניקת הערכה .כאשר נעשה
שימוש בטכניקות הערכה ,הישות תיתן גילוי להנחות שיושמו
בקביעת שווי הוגן לגבי כל קבוצה של נכסים פיננסיים או
התחייבויות פיננסיות .לדוגמה ,אם מתאים ,ישות נותנת גילוי
למידע לגבי ההנחות המתייחסות לשיעורי פירעונות מוקדמים,
אומדן שיעורי הפסדי אשראי ,ושיעורי הריבית או שיעורי
ההיוון.

11.44

אם מדידה מהימנה של שווי הוגן אינה זמינה עוד לגבי מכשיר
הוני שנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,הישות תיתן גילוי
לעובדה זו.

גריעה
11.45

אם ישות העבירה נכסים פיננסיים לצד אחר בעסקה שאינה
כשירה לגריעה )ראה סעיפים  ,(11.35-11.33הישות תיתן גילוי
לפרטים הבאים לגבי כל אחת מהקבוצות של נכסים פיננסיים
כאלה:
)א( מהות הנכסים.
)ב( מהות הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות שאליהם
הישות נשארת חשופה.
)ג( הערכים בספרים של הנכסים ושל התחייבויות קשורות
שהישות ממשיכה להכיר.

בטוחה
11.46

כאשר ישות שיעבדה נכסים פיננסיים כבטוחה להתחייבויות
או להתחייבויות מותנות ,עליה לתת גילוי:
)א( לערך בספרים של הנכסים הפיננסיים ששועבדו כבטוחה.
)ב( התנאים המתייחסים לשעבודים שלה.
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כשלים והפרות של הלוואות לפירעון
11.47

לגבי הלוואות לפירעון שהוכרו במועד הדיווח ושלגביהם
קיימת הפרה של התנאים או כשל בתנאי קרן ,ריבית ,קרן
מושקעת או פידיון שלא תוקנו עד מועד הדיווח ,הישות תיתן
גילוי:
)א( לפרטים לגבי כשל או הפרה זו.
)ב( הערך בספרים במועד הדיווח של ההלוואות לפירעון
הקשורות.
)ג( לעובדה אם כשל או הפרה באו על תיקונם ,או אם תנאי
ההלוואות לפירעון נקבעו מחדש ,לפני שהדוחות הכספיים
אושרו לפרסום.

פריטי הכנסה ,הוצאה ,רווחים או הפסדים
11.48

ישות תיתן גילוי לפריטים הבאים של הכנסה ,הוצאה ,רווחים
או הפסדים:
)א( הכנסה ,הוצאה ,רווחים או הפסדים ,כולל שינויים בשווי
ההוגן ,שהוכר בגין:
) (iנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד.
) (iiהתחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח
או הפסד.
) (iiiנכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת.
) (ivהתחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת.
)ב( סך הכנסת ריבית וסך הוצאת ריבית )המחושבות
באמצעות שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית( לגבי
נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות שאינם נמדדים
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
)ג( הסכום של הפסד מירידת ערך כלשהו לגבי כל קבוצה של
נכסים פיננסיים.
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פרק  12סוגיות במכשירים פיננסיים אחרים
12.26

ישות שמיישמת פרק זה תיתן את כל הגילויים הנדרשים בפרק
 11תוך הכללת המכשירים הפיננסיים שבתחולת פרק זה
ומכשירים פיננסיים שבתחולת פרק  11במסגרת גילויים אלה.
בנוסף ,אם ישות משתמשת בחשבונאות גידור ,עליה לספק
גילויים נוספים המפורטים בסעיפים .12.29-12.27

12.27

ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים בגין גידור של כל אחד
מארבעת סוגי הסיכונים שתוארו בסעיף  12.17בנפרד:
)א( תיאור הגידור.
)ב( תיאור המכשירים הפיננסיים שיועדו כמכשירים מגדרים
ושוויים ההוגן במועד הדיווח.
)ג( מהות הסיכונים שגודרו ,כולל תיאור של הפריט המגודר.

12.28

אם ישות משתמשת בחשבונאות גידור לגידור של סיכון שיעור
ריבית קבועה או סיכון מחיר סחורה של סחורה מוחזקת
)סעיפים  ,(12.22-12.19עליה לתת גילוי לפרטים הבאים:
)א( סכום השינוי בשווי ההוגן של המכשיר המגדר שהוכר
ברווח או הפסד.
)ב( סכום השינוי בשווי ההוגן של הפריט המגודר שהוכר
ברווח או הפסד.

12.29

אם ישות משתמשת בחשבונאות גידור לגידור של סיכון שיעור
ריבית משתנה ,סיכון שער חליפין ,סיכון מחיר סחורה
בהתקשרות איתנה או בעסקה חזויה שצפויה ברמה גבוהה או
בהשקעה נטו בפעילות חוץ )סעיפים  (12.25-12.23עליה לתת
גילוי לפרטים הבאים:
)א( התקופות שבהן תזרימי המזומנים חזויים להתרחש ומתי
הם חזויים להשפיע על רווח או הפסד.
)ב( תיאור של כל עסקה חזויה שלגביה נעשה קודם לכן
שימוש בחשבונאות גידור ,אך אינה חזויה עוד להתרחש.
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12.29
)המשך(

)ג( הסכום של השינוי בשווי ההוגן של המכשיר המגדר שהוכר
ברווח כולל אחר במהלך התקופה )סעיף .(12.23
)ד( הסכום שסווג מחדש מרווח כולל אחר לרווח או הפסד
במהלך התקופה )סעיף  12.23ו.(12.25 -
)ה( הסכום של עודף כלשהו של השווי ההוגן של המכשיר
המגדר על השינוי בשווי ההוגן של תזרימי המזומנים
החזויים שהוכר ברווח או הפסד )סעיף .(12.24

פרק  13מלאי
גילויים
13.22

ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים:
)א( המדיניות החשבונאית למדידת מלאי שאומצה ,לרבות
נוסחת העלות שיושמה.
)ב( סך כל הערך בספרים של מלאי והערך בספרים לפי
הסוגים המתאימים ) (appropriateלישות.
)ג( סכום המלאי שהוכר כהוצאה במהלך התקופה.
)ד( הפסדים מירידת ערך שהוכרו או בוטלו ברווח או הפסד
בהתאם לפרק .27
)ה( סך הערך בספרים של המלאי שמשועבד כבטוחה עבור
התחייבויות.

פרק  14השקעות בחברות כלולות
הצגת דוחות כספיים
14.11

משקיע יסווג השקעות בחברות כלולות כנכסים לא שוטפים.
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גילויים
14.12

משקיע בחברה כלולה ייתן גילוי לפרטים הבאים:
)א( המדיניות החשבונאית שלו לגבי השקעות בחברות כלולות.
)ב( הערך בספרים של ההשקעות בחברות הכלולות )ראה
סעיף )4.2י((.
)ג( השווי ההוגן של השקעות בחברות כלולות המטופלות תוך
שימוש בשיטת השווי המאזני שלגביהם קיים פרסום של
מחיר מצוטט.

14.13

לגבי השקעות בחברות כלולות שמטופלות לפי מודל העלות,
משקיע ייתן גילוי לסכום הדיבידנדים וחלוקות אחרות
שהוכרו כהכנסה.

14.14

לגבי השקעות המטופלות תוך שימוש בשיטת השווי המאזני,
משקיע ייתן גילוי בנפרד לחלקו ברווח או הפסד של חברות
כלולות כאלה ולחלקו בפעילויות שהופסקו כלשהן בחברות
כלולות כאלה.

14.15

לגבי השקעות בחברות כלולות המטופלות לפי מודל השווי
ההוגן ,משקיע ייתן את הגילויים הנדרשים בסעיפים
.11.44-11.41

פרק  15השקעות בעסקאות משותפות
גילויים
15.19

משקיע בעסקה משותפת ייתן גילוי לפרטים הבאים:
)א( המדיניות החשבונאית שבה הוא משתמש להכרה
בזכויותיו בישויות בשליטה משותפת.
)ב( הערך בספרים של ההשקעות בישויות בשליטה משותפת
)ראה סעיף )4.2יא((.
)ג( השווי ההוגן של ההשקעות בישויות בשליטה משותפת
המטופלות תוך שימוש בשיטת השווי המאזני שלגביהם
קיים פרסום של מחיר מצוטט.
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15.19

)המשך(

)ד( הסכום המצרפי של מחויבויותיו הקשורות לעסקאות
משותפות ,כולל חלקו במחויבויות ההוניות שהתהוו
במשותף עם משתתפים אחרים בעסקה ,וכן חלקו
במחויבויות ההוניות של העסקאות המשותפות עצמן.

15.20

לגבי ישויות בשליטה משותפת המטופלות בהתאם לשיטת
השווי המאזני ,המשתתף ייתן גם את הגילויים הנדרשים
בסעיף  14.14עבור השקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני.

15.21

לגבי ישויות בשליטה משותפת המטופלות לפי מודל השווי
ההוגן ,המשתתף ייתן גם את הגילויים הנדרשים בסעיפים
.14.44-14.41

פרק  16נדל"ן להשקעה
גילויים
16.10

ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים עבור כל הנדל"ן להשקעה
המטופל בשווי הוגן דרך רווח או הפסד )סעיף :(16.7
)א( השיטות וההנחות המשמעותיות ,שיושמו בקביעת השווי
ההוגן של נדל"ן להשקעה.
)ב( המידה שבה השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה )כפי שנמדד
או שניתן לו גילוי בדוחות הכספיים( מבוסס על הערכה של
מעריך בלתי תלוי ,בעל כישורים מקצועיים רלוונטיים
ומוכרים ,ובעל ניסיון עדכני במיקום ובסוג הנדל"ן
להשקעה המוערך .אם לא בוצעה הערכה כזו ,יינתן גילוי
לעובדה זו.
)ג( הקיום והסכומים של מגבלות על יכולת המימוש של נדל"ן
להשקעה או על העברת הכנסה ותמורה ממימוש.
)ד( מחויבויות חוזיות לרכישה ,להקמה או לפיתוח של נדל"ן
להשקעה או לתיקונים ,לתחזוקה או להרחבות.
)ה( התאמה בין הערך בספרים של נדל"ן להשקעה בתחילת
התקופה ובסופה ,אשר תציג בנפרד:
) (iתוספות ,תוך מתן גילוי נפרד לתוספות הנובעות
מרכישות באמצעות צירופי עסקים.
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16.10

) (iiרווחים או הפסדים נטו מתיאומי שווי הוגן.

)המשך(

) (iiiהעברות לרכוש קבוע כאשר מדידה מהימנה של שווי
הוגן אינה זמינה עוד ללא עלות או מאמץ מופרזים
)ראה סעיף .(16.8
) (ivהעברות ממלאי ומנדל"ן בשימוש הבעלים והעברות
למלאי ולנדל"ן בשימוש הבעלים; וכן
) (vשינויים אחרים.
אין צורך להציג התאמה זו בגין תקופות קודמות.
16.11

בהתאם לפרק  ,20הבעלים של נדל"ן להשקעה מספק גילויים
של מחכיר לגבי חכירות בהן הוא התקשר .ישות המחזיקה
בנדל"ן להשקעה בחכירה מימונית או בחכירה תפעולית,
מספקת גילויים של חוכר לגבי חכירות מימוניות ,וגילויים של
מחכיר לגבי חכירות תפעוליות שבהן היא התקשרה.

פרק  17רכוש קבוע
גילויים
17.31

ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים לגבי כל קבוצת רכוש קבוע
שנחשבה מתאימה בהתאם לסעיף )4.11א(:
)א( בסיסי המדידה ששימשו לקביעת הערך בספרים ברוטו.
)ב( שיטות הפחת שבהן נעשה שימוש.
)ג( אורך החיים השימושיים או שיעורי הפחת שבהם נעשה
שימוש.
)ד( הערך בספרים ברוטו והפחת שנצבר )סכום מצרפי עם
הפסדים מירידת ערך שנצברו( בתחילת התקופה ובסופה.
)ה( התאמה בין הערך בספרים בתחילת התקופה ובסופה,
אשר תכלול את הפרטים הבאים:
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17.31

)(i

)המשך(

תוספות.

) (iiמימושים.
) (iiiרכישות דרך צירופי עסקים.
) (ivהעברות לנדל"ן להשקעה אם מדידה מהימנה של
השווי ההוגן הפכה לזמינה )ראה סעיף .(16.8
) (vהפסדים מירידת ערך שהוכרו או שבוטלו ברווח או
הפסד בהתאם לפרק .27
) (viפחת.
) (viiשינויים אחרים.
אין צורך להציג התאמה זו בגין תקופות קודמות.
17.32

ישות תיתן בנוסף גילוי לפרטים הבאים:
)א( קיומן של מגבלות על בעלות של רכוש קבוע וקיומו של
רכוש קבוע ששועבד כביטחון להתחייבויות וערכם
בספרים.
)ב( סכומן של התקשרויות חוזיות לרכישה של רכוש קבוע.

פרק  18נכסים בלתי מוחשיים למעט מוניטין
גילויים
18.27

ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים לכל קבוצה של נכסים בלתי
מוחשיים:
)א( אורך החיים השימושיים או שיעורי ההפחתה שבהם נעשה
שימוש.
)ב( שיטות ההפחתה שבהן נעשה שימוש.
)ג( הערך בספרים ברוטו והפחתה שנצברה )סכום מצרפי עם
הפסדים מירידת ערך שנצברו( בתחילת התקופה ובסופה;
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18.27

)המשך(

)ד( הסעיף )הסעיפים( בדוח על הרווח הכולל )ובדוח רווח
והפסד ,אם מוצג( שבו )שבהם( נכללת הפחתה כלשהי של
נכסים בלתי מוחשיים;
)ה( התאמה בין הערך בספרים בתחילת התקופה ובסופה,
אשר תכלול את הפרטים הבאים:
) (iתוספות.
) (iiמימושים.
) (iiiרכישות דרך צירופי עסקים.
) (ivהפחתה.
) (vהפסדים מירידת ערך.
) (viשינויים אחרים.
אין צורך להציג התאמה זו בגין תקופות קודמות.

18.28

ישות תיתן גילוי גם לפרטים הבאים:
)א( תיאור ,ערך בספרים ותקופת ההפחתה שנותרה של כל
נכס בלתי מוחשי ,אשר מהותי לדוחות הכספיים של
הישות.
)ב( לגבי נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו באמצעות מענק
ממשלתי והוכרו לראשונה לפי שווי הוגן )ראה סעיף
:(18.12
) (iלשווי ההוגן שהוכר לראשונה לגבי נכסים אלה ,וכן
) (iiלערכם בספרים.
)ג( קיומם וערכם בספרים של נכסים בלתי מוחשיים ,שלישות
יש זכויות קנייניות מוגבלות בהם או שהם משועבדים
כביטחון להתחייבויות.
)ד( סכומן של התקשרויות חוזיות לרכישה של נכסים בלתי
מוחשיים.
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18.29

ישות תיתן גילוי לסכום המצרפי של יציאה בגין מחקר ופיתוח
שהוכרה כהוצאה במהלך התקופה )כלומר הסכום של היציאה
שהתהוותה בישות בגין מחקר ופיתוח שלא הוונה כחלק
מהעלות של נכס אחר אשר מקיים את הקריטריונים להכרה
בתקן זה(.

פרק  19צירופי עסקים ומוניטין
גילויים בדבר צירופי עסקים שבוצעו במהלך תקופת הדיווח
19.25

לגבי כל צירוף עסקים שבוצע במהלך התקופה ,הרוכש ייתן
גילוי לפרטים הבאים:
)א( השמות והתיאורים של הישויות או העסקים המשתלבים.
)ב( מועד הרכישה.
)ג( השיעור של מכשירים הוניים בעלי זכויות הצבעה שנרכשו.
)ד( עלות הצירוף ותיאור הרכיבים של אותה עלות )כמו
מזומן ,מכשירים הוניים ומכשירי חוב(.
)ה( הסכומים שהוכרו במועד הרכישה לגבי כל סוג של נכסים,
התחייבויות והתחייבויות תלויות של הנרכש ,כולל
מוניטין.
)ו( סכום של עודף כלשהו שהוכר ברווח או הפסד בהתאם
לסעיף  ,19.24והסעיף בדוח על הרווח הכולל )ובדוח רווח
או הפסד ,אם מוצג( שבו הוכר העודף.

גילויים עבור כל צירופי העסקים
19.26

רוכש ייתן גילוי להתאמה בין הערך בספרים של המוניטין
בתחילת תקופת הדיווח לבין הערך שלו בסופה ,תוך הצגה
בנפרד של:
)א( שינויים שנובעים מצירופי עסקים חדשים.
)ב( הפסדים מירידת ערך.
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) 19.26ג( מימושים של עסקים שנרכשו קודם לכן.

)המשך(

)ד( שינויים אחרים.
אין צורך להציג התאמה זו בגין תקופות קודמות.

פרק  20חכירות
דוחות כספיים של חוכרים  -חכירות מימוניות
20.13

חוכר ייתן גילוי לפרטים הבאים לגבי חכירות מימוניות:
)א( עבור כל קבוצה של נכסים ,את הערך בספרים נטו בסוף
תקופת הדיווח.
)ב( סך תשלומי חכירה מינימליים עתידיים בסוף תקופת
הדיווח ,עבור כל אחת מהתקופות הבאות:
) (iעד שנה;
) (iiאחרי שנה ועד חמש שנים; וכן
) (iiiאחרי חמש שנים.
)ג( תיאור כללי של הסדרי חכירה משמעותיים של החוכר
כולל ,לדוגמה ,מידע בדבר דמי שכירות מותנים ,רכישה
והוראות למקרה של התייקרות מחירים ,מגבלות שהוטלו
על ידי הסדרי חכירה.

20.14
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בנוסף ,הדרישות לגילוי לגבי נכסים בהתאם לפרקים ,18 ,17
 27ו 34 -חלות על חכירות של נכסים המוחכרים בחכירה
מימונית.
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דוחות כספיים של חוכרים  -חכירות תפעוליות
20.16

חוכר ייתן גילוי לפרטים הבאים לגבי חכירות תפעוליות:
)א( סך תשלומי חכירה מינימליים עתידיים בגין חכירות
תפעוליות ,שאינן ניתנות לביטול ,עבור כל אחת
מהתקופות הבאות:
) (iעד שנה;
) (iiאחרי שנה ועד חמש שנים; וכן
) (iiiאחרי חמש שנים.
)ב( תשלומי חכירה שהוכרו כהוצאה.
)ג( תיאור כללי של הסדרי חכירה משמעותיים של החוכר
כולל ,לדוגמה ,מידע בדבר דמי שכירות מותנים ,אופציות
חידוש או אופציות רכישה וכן הוראות למקרה של
התייקרות מחירים ,חכירות משנה ומגבלות שהוטלו על
ידי הסדרי חכירה.

דוחות כספיים של מחכירים :חכירות מימוניות
20.23

מחכיר ייתן גילוי לפרטים הבאים לגבי חכירות מימוניות:
)א( התאמה בין ההשקעה ברוטו בחכירה בסוף תקופת הדיווח
לבין הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים לקבל
בסוף תקופת הדיווח .בנוסף ,המחכיר ייתן גילוי להשקעה
ברוטו בחכירה ולערך נוכחי של תשלומי החכירה
המינימליים לקבל בסוף תקופת הדיווח ,עבור כל אחת
מהתקופות הבאות:
) (iעד שנה;
) (iiאחרי שנה ועד חמש שנים; וכן
) (iiiאחרי חמש שנים.
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20.23

)המשך(

)ב( הכנסת מימון שטרם הורווחה.
)ג( ערכי השייר שאינם מובטחים אשר נצברו למחכיר.
)ד( ההפרשה שנצברה בגין תשלומי החכירה המינימליים
לקבל שאינם ניתנים לגבייה.
)ה( דמי שכירות מותנים שהוכרו כהכנסה בתקופה.
)ו( תיאור כללי של הסדרי חכירה משמעותיים של המחכיר
כולל ,לדוגמה ,מידע בדבר דמי שכירות מותנים ,אופציות
חידוש או אופציות רכישה וכן הוראות למקרה של
התייקרות מחירים ,חכירות משנה ומגבלות שהוטלו על
ידי הסדרי חכירה.

דוחות כספיים של מחכירים :חכירה תפעולית
20.30

מחכיר ייתן גילוי לפרטים הבאים לגבי חכירות תפעוליות:
)א( תשלומי החכירה המינימליים העתידיים בגין חכירות
תפעוליות ,שאינן ניתנות לביטול ,עבור כל אחת
מהתקופות הבאות:
) (iעד שנה;
) (iiאחרי שנה ועד חמש שנים; וכן
) (iiiאחרי חמש שנים.
)ב( סך דמי שכירות מותנים שהוכרו כהכנסה.
)ג( תיאור כללי של הסדרי חכירה משמעותיים של החוכר
כולל ,לדוגמה ,מידע בדבר דמי שכירות מותנים ,אופציות
חידוש או אופציות רכישה וכן הוראות למקרה של
התייקרות מחירים ומגבלות שהוטלו על ידי הסדרי
חכירה.

20.31
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בנוסף ,הדרישות לגילוי לגבי נכסים בהתאם לפרקים ,18 ,17
 27ו 34 -חלות על מחכירים לגבי נכסים שסופקו בחכירות
תפעוליות.
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עסקאות מכירה וחכירה בחזרה
20.35

דרישות הגילוי עבור חוכרים ומחכירים חלות באותה מידה על
עסקאות מכירה וחכירה בחזרה .התיאור הנדרש של הסדרי
חכירה משמעותיים מוביל לגילוי של התנאים הייחודיים או
החריגים של עסקאות המכירה והחכירה בחזרה.

פרק  21הפרשות ותלויות
גילויים בדבר הפרשות
21.14

בגין כל סוג של הפרשה ,ישות תיתן גילוי לכל הפרטים הבאים:
)א( התאמה אשר מציגה:
) (iערך בספרים לתחילת התקופה ולסופה;
) (iiתוספות במהלך התקופה ,כולל תיאומים הנובעים
משינויים במדידת הסכום המהוון;
) (iiiסכומים שנזקפו כנגד ההפרשה במהלך התקופה; וכן
) (ivסכומים שלא נוצלו ובוטלו במהלך התקופה.
)ב( תיאור מילולי קצר של מהות המחויבות ושל הסכום החזוי
ועיתויו החזוי של התשלום.
)ג( ציון בדבר אי-הוודאויות לגבי הסכום או העיתוי של
התזרימים השליליים האמורים.
)ד( הסכום של שיפוי חזוי כלשהו ,תוך ציון סכום נכס כלשהו
שהוכר בגין אותו שיפוי חזוי.
לא נדרש מידע השוואתי לתקופות קודמות.
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גילויים בדבר התחייבויות תלויות
21.15

למעט מקרים בהם האפשרות לתזרים שלילי של משאבים
בסילוק היא קלושה ,ישות תיתן גילוי ,לכל סוג של התחייבות
תלויה במועד הדיווח ,תיאור קצר של מהות ההתחייבות
התלויה ,וכן ,אם מעשי:
)א( אומדן ההשפעה הכספית שלה ,כשהיא נמדדת בהתאם
לסעיפים ;21.11-21.7
)ב( ציון בדבר אי-הוודאויות המתייחסות לסכום או לעיתוי
של תזרים שלילי כלשהו; וכן
)ג( האפשרות לשיפוי כלשהו.
אם אין זה מעשי לתת גילוי אחד או יותר מהגילויים לעיל ,יש
לתת גילוי לעובדה זו.

גילויים בדבר נכסים תלויים
21.16

אם צפוי )יותר סביר מאשר לא( ,אך לא וודאי למעשה ,תזרים
חיובי של הטבות כלכליות ,הישות תיתן גילוי למהות הנכסים
התלויים בסוף תקופת הדיווח ,וכן ,אם מעשי ללא עלות או
מאמץ מופרזים ,לאומדן של ההשפעה הכספית שלהם ,כשהיא
נמדדת תוך שימוש בעקרונות שנקבעו בסעיפים .21.11-21.7
אם אין זה מעשי לתת גילוי זה ,יש לתת גילוי לעובדה זו.

גילויים מזיקים
21.17

במקרים נדירים ביותר ,גילוי המידע הנדרש בסעיפים 21.16-
 ,21.14או חלקו ,חזוי לפגוע באופן רציני בעמדתה של הישות
במחלוקת עם צדדים אחרים בנושא הקשור להפרשה,
התחייבות תלויה או נכס תלוי .במקרים אלה ,הישות לא תיתן
גילוי למידע ,אבל תיתן גילוי למהות הכללית של המחלוקת,
תוך ציון העובדה שלא ניתן גילוי למידע והסיבה לכך.

פרק  22התחייבויות והון
אין דרישות הצגה וגילוי בפרק זה )אולם ראה סעיפים  4.12ו.(4.13 -
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פרק  23הכנסות
גילויים כלליים לגבי הכנסות
23.30

ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים:
)א( המדיניות החשבונאית שאומצה לגבי ההכרה בהכנסות,
כולל השיטות שאומצו בקביעת שלב ההשלמה של
עסקאות הכרוכות בהספקת שירותים.
)ב( הסכום של כל סוג של הכנסות שהוכרו במהלך התקופה,
תוך הצגה בנפרד ,לכל הפחות ,של הכנסות שנבעו מ:
)(i

מכירת סחורות.

) (iiהספקת שירותים.
) (iiiריבית.
) (ivתמלוגים.
) (vדיבידנדים.
) (viעמלות.
) (viiמענקים ממשלתיים.
)(viiiכל סוג משמעותי אחר של הכנסות.

גילויים הקשורים להכנסות מחוזי הקמה
23.31

ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים:
)א( הסכום של הכנסות חוזה שהוכרו כהכנסות בתקופה.
)ב( השיטות ששימשו לקביעת הכנסות חוזה שהוכרו בתקופה.
)ג( השיטות ששימשו לקביעת שלב ההשלמה של חוזים
בתהליך.
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23.32

ישות תציג את הסכומים הבאים:
)א( סכום ברוטו לקבל מהלקוחות בגין עבודה לפי החוזה
כנכס.
)ב( סכום ברוטו לשלם ללקוחות בגין עבודה לפי החוזה
כהתחייבות.

פרק  24מענקים ממשלתיים
גילויים
24.6

ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים בנוגע למענקים ממשלתיים:
)א( המהות והסכומים של מענקים ממשלתיים שהוכרו
בדוחות הכספיים.
)ב( תנאים שלא קוימו ותלויות אחרות שנלוו למענקים
ממשלתיים שלא הוכרו כהכנסה.
)ג( ציון צורות אחרות של סיוע ממשלתי שהישות נהנתה מהן
במישרין.

24.7

לצורך דרישות הגילוי של סעיף )24.6ג( ,סיוע ממשלתי הוא
פעולה של הממשלה שתוכננה כדי לספק הטבה כלכלית
ספציפית לישות או למגוון של ישויות שכשירות לפי
קריטריונים מסוימים .דוגמאות כוללות ייעוץ טכני או ייעוץ
שיווקי בחינם ,העמדת ערבויות ,והלוואות שאינן נושאות
ריבית או שנושאות שיעור ריבית נמוך.

פרק  25עלויות אשראי
גילויים
25.3
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סעיף )5.5ב( דורש גילוי לעלויות מימון .סעיף )11.48ב( דורש
גילוי לסך הוצאות הריבית )תוך שימוש בשיטת הריבית
האפקטיבית( עבור התחייבויות פיננסיות שאינן נמדדות בשווי
הוגן דרך רווח או הפסד .פרק זה אינו דורש גילויים נוספים.
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פרק  26תשלום מבוסס מניות
גילויים
26.18

ישות תיתן גילוי לכל המידע הבא בנוגע למהות ולהיקף הסדרי
תשלום מבוסס מניות שהיו קיימים במהלך התקופה:
)א( תיאור של כל אחד מסוגי ההסדרים של תשלומים מבוססי
מניות שהיו קיימים בכל נקודת זמן במהלך התקופה ,כולל
התנאים הכלליים של כל אחד מההסדרים ,כגון דרישות
להבשלה ,התקופה המירבית של האופציות המוענקות
ושיטת הסילוק )לדוגמה ,במזומן או במכשירים הוניים(.
ישות שלה סוגים דומים באופן מהותי של הסדרי תשלום
מבוסס מניות יכולה לצרף מידע זה.
)ב( מספר האופציות למניות והממוצע המשוקלל של מחירי
המימוש שלהן ,לגבי כל אחת מקבוצות האופציות הבאות:
)(i

קיימות במחזור לתחילת התקופה.

) (iiשהוענקו במהלך התקופה.
) (iiiשחולטו במהלך התקופה.
) (ivשמומשו במהלך התקופה.
) (vשפקעו במהלך התקופה.
) (viקיימות במחזור בתום התקופה.
) (viiשניתנות למימוש בתום התקופה.
26.19

באשר להסדרי תשלום מבוסס מניות המסולקים במכשירים
הוניים ,ישות תיתן גילוי למידע לגבי אופן מדידת השווי ההוגן
של סחורות או שירותים שהתקבלו או השווי של המכשירים
ההוניים שהוענקו .אם נעשה שימוש במתודולוגיית הערכה,
הישות תיתן גילוי לשיטה ולסיבה לבחירתה.

26.20

באשר להסדרי תשלום מבוסס מניות המסולקים במזומן,
ישות תיתן גילוי למידע כיצד נמדדה ההתחייבות.
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26.21

באשר להסדרי תשלום מבוסס מניות ששונו במהלך התקופה,
הישות תיתן גילוי להסבר לאותם שינויים.

26.22

אם הישות מהווה חלק מתוכנית תשלום מבוסס מניות
קבוצתית ,והיא מכירה ומודדת את הוצאת תשלום מבוסס
מניות שלה על בסיס הקצאה סבירה של ההוצאה שהוכרה על
ידי הקבוצה ,עליה לתת גילוי לעובדה זו ולבסיס להקצאה
)ראה סעיף .(26.16

26.23

ישות תיתן גילוי למידע הבא באשר להשפעה של עסקאות
תשלום מבוסס מניות על הרווח או הפסד של הישות לתקופה
ועל מצבה הכספי:
)א( ההוצאה הכוללת שהוכרה ברווח או הפסד לתקופה.
)ב( סך כל הערך בספרים בסוף התקופה של ההתחייבויות
שנובעות מעסקאות תשלום מבוסס מניות.

פרק  27ירידת ערך נכסים
גילויים
27.32

ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים בנוגע לכל קבוצת נכסים
שצוינה בסעיף :27.33
)א( סכום ההפסדים מירידת ערך שהוכרו ברווח או הפסד
במהלך התקופה והסעיף )או הסעיפים( בדוח על הרווח
הכולל )ובדוח רווח והפסד ,אם מוצג( בו )בהם( נכללו
ההפסדים מירידת ערך.
)ב( סכום הביטולים של הפסדים מירידת ערך שהוכרו ברווח
או הפסד במהלך התקופה והסעיף )או הסעיפים( בדוח על
הרווח הכולל )ובדוח רווח והפסד ,אם מוצג( בו )בהם(
נכללו הביטולים של הפסדים מירידת ערך.

27.33

ישות תיתן גילוי למידע שנדרש בסעיף  27.32לכל אחת
מקבוצות הנכסים הבאות:
)א( מלאי.
)ב( רכוש קבוע )כולל נדל"ן להשקעה שמטופל לפי שיטת
העלות(.
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) 27.33ג( מוניטין.

)המשך(

)ד( נכסים בלתי מוחשיים ,למעט מוניטין.
)ה( השקעות בחברות כלולות.
)ו( השקעות בעסקאות משותפות.

פרק  28הטבות עובד
גילויים לגבי הטבות עובד לטווח קצר
28.39

פרק זה אינו דורש גילויים ספציפיים לגבי הטבות עובד לטווח
קצר.

גילויים לגבי תוכניות להפקדה מוגדרת
28.40

ישות תיתן גילוי לסכום שהוכר ברווח או הפסד כהוצאה עבור
תוכניות להפקדה מוגדרת .אם הישות מטפלת בתוכנית
להטבה מוגדרת מרובת מעסיקים כתוכנית להפקדה מוגדרת
מאחר שמידע מספיק אינו זמין כדי להשתמש בטיפול
חשבונאי של הטבה מוגדרת )ראה סעיף  ,(28.11עליה לתת
גילוי לעובדה שזו תוכנית להטבה מוגדרת ולסיבה מדוע
התוכנית מטופלת כתוכנית להפקדה מוגדרת ,יחד עם מידע
זמין כלשהו על עודף או גירעון בתוכנית וההשלכות ,אם
קיימות ,על הישות.

גילויים לגבי תוכניות להטבה מוגדרת
28.41

ישות תיתן גילוי למידע הבא לגבי תוכניות להטבה מוגדרת
)למעט תוכניות להטבה מוגדרת מרובות מעסיקים שמטופלות
כתוכניות להפקדה מוגדרת בהתאם לסעיף  ,28.11שעליהן
חלות דרישות הגילוי בסעיף  .(28.40אם לישות יש יותר
מתוכנית להטבה מוגדרת אחת ,ניתן לתת את הגילויים בסכום
כולל ,בנפרד לגבי כל תוכנית ,או בקיבוץ כזה שנחשב לשימושי
ביותר:
)א( תיאור כללי של סוג התוכנית ,כולל מדיניות המימון.
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) 28.41ב( המדיניות החשבונאית של הישות להכרה ברווחים
)המשך(
ובהפסדים אקטואריים )ברווח או הפסד או כפריט של
רווח כולל אחר( ולסכום של רווחים והפסדים אקטוארים
שהוכר במהלך התקופה.
)ג( הסבר מילולי אם הישות משתמשת בפישוטים שבסעיף
 28.19במדידת מחויבותה בגין הטבה מוגדרת.
)ד( המועד של ההערכה האקטוארית המקיפה העדכנית ביותר
וכן ,אם מועד זה אינו מועד הדיווח ,תיאור של התיאומים
שבוצעו כדי למדוד את המחויבות בגין הטבה מוגדרת
במועד הדיווח.
)ה( התאמה בין יתרות הפתיחה והסגירה של מחויבויות בגין
הטבה מוגדרת תוך הצגה בנפרד של הטבות ששולמו
ושינויים אחרים.
)ו( התאמה בין יתרות הפתיחה והסגירה של השווי ההוגן של
נכסי תוכנית ושל יתרות הפתיחה והסגירה של זכויות
שיפוי כלשהן שהוכרו כנכס ,תוך הצגה בנפרד ,אם
רלוונטי:
)(i

הפקדות;

) (iiהטבות ששולמו; וכן
) (iiiשינויים אחרים בנכסי תוכנית.
)ז( סך העלות המתייחסת לתוכנית להטבה מוגדרת לתקופה,
תוך גילוי בנפרד של הסכומים
)(i

שהוכרו ברווח או הפסד כהוצאה ,וכן

) (iiנכללו בעלות של הנכס.
)ח( לגבי כל קבוצה עיקרית של נכסי תוכנית ,שיכלול ,אך אינו
מוגבל לכך ,מכשירים הוניים ,מכשירי חוב ,מקרקעין ,וכל
הנכסים האחרים ,האחוז או הסכום שכל קבוצה עיקרית
מהווה מהשווי ההוגן של סך נכסי התוכנית במועד
הדיווח.
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) 28.41ט( הסכומים שנכללו בשווי ההוגן של נכסי תוכנית בגין:

)המשך(

) (iכל קבוצה של המכשירים הפיננסיים של הישות
עצמה ,וכן
) (iiכל מקרקעין המאוכלס על ידי הישות ,או נכסים
אחרים שבשימוש הישות.
)י( התשואה בפועל על נכסי התוכנית.
)יא( ההנחות האקטואריות העיקריות שנעשה בהן שימוש,
כולל ,כאשר רלוונטי:
) (iשיעורי ההיוון;
) (iiשיעורי התשואה החזויים על נכסי תוכנית כלשהם
לגבי התקופות המוצגות בדוחות הכספיים;
) (iiiשיעורי העלאות משכורות חזויים;
) (ivשיעורי מגמות בעלויות רפואיות; וכן
) (vהנחות אקטואריות מהותיות אחרות כלשהן שנעשה
בהן שימוש.
אין צורך להציג את ההתאמות ב)-ה( ו)-ו( לעיל בגין תקופות
קודמות.
חברה בת שמכירה ומודדת הוצאות בגין הטבות עובד על בסיס
הקצאה הגיונית של ההוצאות שהוכרו בקבוצה )ראה סעיף
 (28.38תתאר בדוחותיה הכספיים הנפרדים את מדיניותה
לביצוע ההקצאה ותיתן את הגילויים ב)-א()-יא( לעיל על
התוכנית בכללותה.

גילויים לגבי הטבות אחרות לטווח ארוך
28.42

עבור כל קבוצה של הטבות אחרות לטווח ארוך שהישות
מעניקה לעובדיה ,הישות תיתן גילוי למהות ההטבה ,לסכום
מחויבותה ולהיקף המימון במועד הדיווח.
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גילויים לגבי הטבות בגין פיטורין
28.43

עבור כל קבוצה של הטבות בגין פיטורין שהישות מעניקה
לעובדיה ,הישות תיתן גילוי למהות ההטבה ,למדיניות
החשבונאית שלה ,ולסכום מחויבותה ולהיקף הסכומים
המופקדים במועד הדיווח.

28.44

כאשר קיימת אי וודאות לגבי מספר העובדים שיקבלו את
ההצעה של הטבות בגין פיטורין ,קיימת התחייבות תלויה.
פרק  21הפרשות ותלויות דורש מישות לתת גילוי למידע לגבי
התחייבויותיה התלויות ,אלא אם האפשרות לתזרים שלילי
בעת סילוק היא קלושה.

פרק  29מסים על ההכנסה
הפרדה בין שוטף/לא שוטף
29.28

כאשר ישות מציגה נכסים שוטפים ולא שוטפים ,והתחייבויות
שוטפות ולא שוטפות ,כסיווגים נפרדים בדוח על המצב הכספי
שלה ,אין עליה לסווג נכסי )התחייבויות( מסים נדחים כלשהם
)כלשהן( כנכסים שוטפים )התחייבויות שוטפות(.

קיזוז
29.29

ישות תקזז נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים
שוטפים ,או תקזז נכסי מסים נדחים כנגד התחייבויות מסים
נדחים ,רק כאשר קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז
את הסכומים ובכוונתה לסלק על בסיס נטו או לממש את
הנכס ולסלק את ההתחייבות בו-זמנית.

גילויים
29.30
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מסים שוטפים ונדחים של עסקאות ואירועים אחרים שהוכרו.
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29.31

ישות תיתן גילוי נפרד לרכיבים העיקריים של הוצאת )הכנסת(
מסים .רכיבים כאלה של הוצאת מסים )הכנסת מסים( עשויים
לכלול:
)א( הוצאת מסים שוטפים )הכנסת מסים שוטפים(.
)ב( תיאומים כלשהם שהוכרו בתקופה לגבי מסים שוטפים
בגין תקופות קודמות.
)ג( סכום הוצאת )הכנסת( מסים נדחים המתייחס ליצירה
ולהיפוך של הפרשים זמניים.
)ד( סכום הוצאת )הכנסת( מסים נדחים המתייחס לשינויים
בשיעורי המס או להטלת מסים חדשים.
)ה( ההשפעה על הוצאת מסים נדחים הנובעת משינוי בהשפעה
של התוצאות האפשריות של סקירה על ידי רשויות המס
)ראה סעיף .(29.24
)ו( תיאומים להוצאת מסים נדחים שנובעת משינוי במעמד
המס של הישות או של בעלי מניותיה.
)ז( כל שינוי בהפרשה לירידת ערך )ראה סעיפים  29.21ו
.(29.22
)ח( הסכום של הוצאת מסים שקשורה לשינויים במדיניות

חשבונאית וטעויות )ראה פרק  10מדיניות חשבונאית,
אומדנים חשבונאיים וטעויות(.

29.32

ישות תיתן גילוי לפריטים הבאים בנפרד:
)א( הסכום המצרפי של מסים שוטפים ושל מסים נדחים,
המתייחס לפריטים שהוכרו כפריטים של רווח כולל אחר.
)ב( הסבר להפרשים משמעותיים בין הסכומים שהוצגו בדוח
על הרווח הכולל לסכומים שדווחו לרשויות המס.
)ג( הסבר לשינויים בשיעור המס שחל )בשיעורי המס שחלים(
בהשוואה לתקופת דיווח קודמת.
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29.32

)המשך(

)ד( לכל סוג של הפרש זמני ולכל סוג של הפסדים לצורכי מס
וזיכויי מס שטרם נוצלו:
) (iהסכום של התחייבויות מסים נדחים ,נכסי מסים
נדחים והפרשות לירידת ערך בסוף תקופת הדיווח,
וכן
) (iiניתוח של השינוי בהתחייבויות מסים נדחים ,נכסי
מסים נדחים והפרשות לירידת ערך במהלך התקופה.
)ה( מועד פקיעה ,אם קיים ,של הפרשים זמניים ,הפסדים
לצורכי מס שטרם נוצלו וזיכויי מס שטרם נוצלו.
)ו( בנסיבות שמתוארות בסעיף  ,29.25הסבר למהות תוצאות
פוטנציאליות של מסים על ההכנסה שינבעו מתשלום
דיבידנדים לבעלי מניותיה.

פרק  30עסקאות מטבע חוץ
גילויים
30.24

בסעיפים  30.26ו 30.27 -להלן ,התייחסויות ל'מטבע הפעילות',
במקרה של קבוצה ,יהיו למטבע הפעילות של החברה האם.

30.25

על ישות לתת גילוי לפרטים הבאים:
)א( סכום הפרשי השער שהוכרו ברווח או הפסד במהלך
התקופה ,למעט הפרשי שער בגין מכשירים פיננסיים
הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם לפרקים
 11ו.12 -
)ב( סכום הפרשי השער שנבע במהלך התקופה וסווג ברכיב
נפרד של ההון לסוף תקופת הדיווח.

30.26
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מטבע ההצגה שונה ממטבע הפעילות ,הישות תגלה עובדה זו,
יחד עם גילוי מטבע הפעילות והסיבה לשימוש במטבע הצגה
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30.27

כאשר יש שינוי במטבע הפעילות של הישות המדווחת או של
פעילות חוץ משמעותית ,הישות תגלה עובדה זו ואת הסיבה
לשינוי במטבע הפעילות.

פרק  31היפר-אינפלציה
גילויים
31.15

ישות המיישמת פרק זה תיתן את הגילויים הבאים:
)א( העובדה שהדוחות הכספיים ומידע אחר מהתקופות
הקודמות הותאמו בגין השינויים בכוח הקנייה הכללי של
מטבע הפעילות.
)ב( הזהות והרמה של מדד המחירים במועד הדיווח
והשינויים במדד במהלך תקופת הדיווח השוטפת ותקופת
הדיווח הקודמת.
)ג( סכום הרווח או ההפסד בגין פריטים כספיים.

פרק  32אירועים לאחר סוף תקופת הדיווח
תאריך אישור לפרסום
32.9

ישות תיתן גילוי לתאריך בו אושרו דוחותיה הכספיים לפרסום
ועל ידי מי אושרו .אם לבעלי הישות או לאחרים הסמכות
לתקן את הדוחות הכספיים לאחר פרסומם ,על הישות לתת
גילוי לעובדה זו.

אירועים שאינם מחייבים תיאום לאחר סוף תקופת הדיווח
32.10

ישות תיתן גילוי למידע הבא לכל סוג של אירוע שאינו מחייב
תיאום לאחר סוף תקופת הדיווח:
)א( אופי האירוע ,וכן
)ב( אומדן ההשפעה הכספית שלו ,או הצהרה כי לא ניתן
לערוך אומדן כאמור.
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32.11

להלן דוגמאות לאירועים שאינם מחייבים תיאום לאחר סוף
תקופת הדיווח ,אשר ,בדרך כלל ,יינתן להם גילוי; הגילויים
ישקפו את המידע שהפך לידוע לאחר סוף תקופת הדיווח אך
לפני אישור הדוחות הכספיים לפרסום:
)א( צירוף עסקים משמעותי או מימוש של חברה בת
משמעותית.
)ב( הודעה על תוכנית להפסקת פעילות.
)ג( רכישות משמעותיות של נכסים ,מימושים או תוכניות
למימוש של נכסים ,או הפקעה של נכסים משמעותיים על
ידי הממשלה.
)ד( הרס מתקן יצור משמעותי על ידי שריפה.
)ה( הודעה ,או התחלה של יישום ,שינוי מבני משמעותי.
)ו( הנפקות או רכישות חזרה של מכשירי חוב או מכשירים
הוניים של ישות.
)ז( שינויים גדולים באופן חריג במחירי נכסים או בשערי
חליפין של מטבעות חוץ.
)ח( שינויים בשיעורי המס ,או בחוקי המס ,שחוקקו ,או
שנמסרה עליהם הודעה ,שיש להם השפעה משמעותית על
נכסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים ונדחים.
)ט( כניסה להתקשרויות משמעותיות או התחייבויות תלויות
משמעותיות ,לדוגמה ,באמצעות הנפקת ערבויות
משמעותיות.
)י( התחלת התדיינות משפטית משמעותית שנובעת אך ורק
מאירועים שהתרחשו לאחר סוף תקופת הדיווח.
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פרק  33גילויים בהקשר לצד קשור
גילוי יחסים של חברה אם  -חברה בת
33.5

יינתן גילוי ליחסים בין חברה אם לבין חברות הבנות שלה ,ללא
קשר אם היו עסקאות צדדים קשורים .ישות תיתן גילוי לשם
של החברה האם שלה ,ולשם של הצד הסופי השולט ,אם הוא
שונה .אם גם החברה האם של הישות וגם הצד הסופי השולט
אינם מפיקים דוחות כספיים הזמינים לשימוש הציבור ,יינתן
בנוסף גילוי לשם של החברה האם הבאה הבכירה ביותר )אם
קיים( ,אשר מפיקה דוחות כספיים כאמור.

גילוי לתיגמול אנשי מפתח ניהוליים
33.7

ישות תיתן גילוי לסך התיגמול לאנשי מפתח ניהוליים.

גילוי לעסקאות צד קשור
33.8

עסקה עם צד קשור היא העברה של משאבים ,שירותים או
מחויבויות בין ישות מדווחת לבין צד קשור ,ללא קשר אם
בוצע חיוב מחיר .דוגמאות לעסקאות עם צד קשור שנפוצות
בישויות קטנות ובינוניות כוללות את העסקאות הבאות ,אך
אינן מוגבלות להן:
)א( עסקאות בין ישות לבין הבעלים העיקריים שלה.
)ב( עסקאות בין ישות לבין ישות אחרת כאשר שתי הישויות
הן תחת אותה שליטה של ישות אחת או אדם אחד.
)ג( עסקאות שבהן לישות או לאדם ששולטים בישות
המדווחת התהוו הוצאות במישרין אשר אחרת היו
מוטלות על הישות המדווחת.

33.9

אם לישות קיימות עסקאות עם צדדים קשורים ,עליה לתת
גילוי למהות היחסים עם הצד הקשור כמו גם מידע לגבי
עסקאות ,יתרות שטרם נפרעו והתקשרויות הנחוצים לצורך
הבנת ההשפעה הפוטנציאלית של יחסים אלה על הדוחות
הכספיים .דרישות גילוי אלו הן בנוסף לדרישות בסעיף 33.7
לגילוי לגבי תיגמול לאנשי המפתח הניהוליים .לכל הפחות,
הגילויים יכללו:
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33.9

)המשך(

)א( סכומן של העסקאות.
)ב( סכומן של היתרות שטרם נפרעו ,וכן:
) (iתנאיהן ,לרבות ציון העובדה אם הן מובטחות ,ומהות
התמורה שתסופק בסילוק ,וכן
) (iiפרטים באשר לערבויות כלשהן שניתנו או שנתקבלו.
)ג( הפרשות בגין חובות מסופקים הקשורות לסכומן של
היתרות שטרם נפרעו.
)ד( ההוצאה שהוכרה במהלך התקופה בהתייחס לחובות
רעים או לחובות מסופקים של צדדים קשורים.
עסקאות כאלה יכולות לכלול רכישות ,מכירות ,העברות של
סחורות או שירותים; חכירות; ערבויות; וסילוקים על ידי
הישות בעבור הצד הקשור או להיפך.

33.10

ישות תיתן את הגילויים הנדרשים בסעיף  33.9בנפרד לגבי כל
אחת מהקבוצות הבאות:
)א( ישויות בעלות שליטה ,שליטה משותפת או השפעה
מהותית על הישות.
)ב( ישויות עליהן לישות יש שליטה ,שליטה משותפת ,או
השפעה מהותית.
)ג( אנשי מפתח ניהוליים של הישות או של החברה האם שלה
)בסכום מצרפי(.
)ד( צדדים קשורים אחרים.
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33.11

ישות פטורה מדרישות הגילוי בסעיף  33.9בהתייחס ל:
)א( מדינה )ממשלה לאומית ,אזורית או מקומית( בעלת
שליטה ,שליטה משותפת או השפעה מהותית על הישות
המדווחת ,וכן
)ב( ישות אחרת שהיא צד קשור משום שלאותה מדינה יש
שליטה ,שליטה משותפת או השפעה מהותית על הישות
המדווחת ועל הישות האחרת.
אולם ,הישות חייבת לתת גילוי ליחסים של חברה אם-חברה
בת כפי שנדרש בסעיף .33.5

33.12

להלן דוגמאות לעסקאות אשר יינתן להן גילוי אם הן עם צד
קשור:
)א( רכישות או מכירות של סחורות )גמורות או לא גמורות(.
)ב( רכישות או מכירות של נדל"ן או נכסים אחרים.
)ג( מתן או קבלת שירותים.
)ד( חכירות.
)ה( העברות של מחקר ופיתוח.
)ו( העברות בהתאם להסדרי רישוי.
)ז( העברות בהתאם להסדרי מימון )כולל הלוואות והשקעות
הון במזומן או בעין ).((in kind
)ח( תנאי ערבויות או בטחון.
)ט( סילוק של התחייבויות בעבור הישות או על ידי הישות
בעבור צד אחר.
)י( השתתפות על ידי חברה אם או חברה בת בתכנית הטבה
מוגדרת ,החולקת סיכונים בין ישויות בקבוצה.
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33.13

ישות לא תצהיר שעסקאות עם צד קשור בוצעו בתנאים שווי
ערך לאלה השוררים בעסקאות בין צדדים שאינם קשורים,
אלא אם כן תנאים אלה ניתנים לאימות ).(substantiated

33.14

ייתכן שישות תיתן גילוי במצטבר לפריטים בעלי אופי דומה,
למעט כאשר נחוץ גילוי נפרד לצורך הבנת ההשפעות של
עסקאות צד קשור על הדוחות הכספיים של הישות.

פרק  34פעילויות הדורשות התמחות
חקלאות
גילויים  -מודל שווי הוגן
34.7

ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים תוך התייחסות לנכסיה
הביולוגיים אשר נמדדים בשווי הוגן:
)א( תיאור של כל קבוצה של נכסיה הביולוגיים.
)ב( השיטות וההנחות המשמעותית שיושמו בקביעת השווי
ההוגן של כל קבוצה של תוצרת חקלאית בנקודת האסיף
ושל כל קבוצה של נכסים ביולוגיים.
)ג( התאמה של שינויים בערך בספרים של נכסים ביולוגיים
מתחילת התקופה השוטפת ועד סופה .ההתאמה תכלול:
) (iאת הרווח או ההפסד שנוצר כתוצאה משינויים בשווי
הוגן בניכוי עלויות למכירה.
) (iiעליות שנבעו מרכישות.
)(iiiירידות שנבעו מאסיף.
) (ivעליות שנבעו מצירופי עסקים.
) (vהפרשי שער נטו שנוצרו בעת התרגום של דוחות
כספיים למטבע הצגה שונה ,ובעת התרגום של פעילות
חוץ למטבע ההצגה של הישות המדווחת.
) (viשינויים אחרים.
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גילויים  -מודל העלות
34.10

ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים בהתייחס לנכסיה הביולוגיים
אשר נמדדים לפי מודל העלות.
)א( תיאור של כל קבוצה של נכסיה הביולוגיים.
)ב( הסבר מדוע לא ניתן למדוד שווי הוגן באופן מהימן.
)ג( שיטת הפחת שבה נעשה שימוש.
)ד( אורך החיים השימושיים או שיעורי הפחת בהם נעשה
שימוש.
)ה( הערך בספרים ברוטו והפחת שנצבר )סכום מצרפי עם
הפסדים מירידת ערך שנצברו( בתחילת התקופה ובסופה.

הסדרי זיכיון למתן שירות
הכנסות תפעול
34.16

המפעיל של הסדר זיכיון למתן שירות יכיר ,ימדוד וייתן גילוי
להכנסות בהתאם לפרק  23הכנסות עבור שירותים שהוא
מבצע.

פרק  35הוראות מעבר לתקן הדיווח הכספי הבינלאומי
לישויות קטנות ובינוניות
נהלים להכנת דוחות כספיים למועד המעבר
35.11

אם אין זה מעשי לישות להציג מחדש את דוח יתרות הפתיחה
על המצב הכספי במועד המעבר בגין תיאום אחד או יותר
הנדרשים לפי סעיף  ,35.7הישות תיישם את סעיפים 35.10-
 35.7לתיאומים כאלה ,בתקופה המוקדמת ביותר לגביה מעשי
לבצע זאת ,ותזהה את המידע שהוצג לתקופות קודמות שאינו
בר-השוואה עם מידע לתקופה שלגביה היא מכינה את
דוחותיה הכספיים הראשונים בהתאם לתקן זה .במידה ואין
זה מעשי לישות לספק גילויים כלשהם הנדרשים לפי תקן זה,
לכל תקופה שלפני התקופה לגביה היא מכינה את דוחותיה
הכספיים הראשונים בהתאם לתקן זה ,יינתן גילוי להשמטה.
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הסבר המעבר לתקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות
ובינוניות
35.12

ישות תסביר כיצד המעבר ממסגרת הדיווח הכספי הקודמת
שלה לתקן זה השפיע על המצב הכספי ,על תוצאות הפעולות
ועל תזרימי המזומנים שדווחו על ידה.

התאמות
35.13

כדי לציית לסעיף  ,35.12הדוחות הכספיים הראשונים של
ישות שהוכנו תוך שימוש בתקן זה יכללו:
)א( תיאור המהות של שינוי כלשהו במדיניות החשבונאית.
)ב( התאמות בין ההון שלה שנקבע בהתאם למסגרת הדיווח
הכספי הקודמת שלה לבין ההון שלה בהתאם לתקן זה
לשני המועדים הבאים:
) (iמועד המעבר לתקן זה ,וכן
) (iiתום התקופה האחרונה המוצגת בדוחות הכספיים
השנתיים האחרונים של הישות שנקבעה בהתאם
למסגרת הדיווח הכספי הקודמת שלה.
)ג( התאמה בין הרווח או הפסד שנקבע בהתאם למסגרת
הדיווח הכספי הקודמת לתקופה האחרונה בדוחות
הכספיים השנתיים האחרונים של הישות ,לבין הרווח או
הפסד שלה ,שנקבע בהתאם לתקן זה לאותה התקופה.

35.14

אם נודע לישות על טעויות שבוצעו לפי מסגרת הדיווח הכספי
הקודמת ,בהתאמות הנדרשות לפי סעיף )35.13ב( ו) -ג( תבוצע
הבחנה ,במידה שהדבר מעשי ,בין התיקון של טעויות אלה
לבין שינויים במדיניות חשבונאית.

35.15

אם ישות לא הציגה דוחות כספיים לתקופות קודמות ,עליה
לתת גילוי לעובדה זו בדוחותיה הכספיים הראשונים בהתאם
לתקן זה.
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