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  ר הוועדה המקצועית"דבר יו
  
  

תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות פורסם ביולי 

אי קביעת מועד התחילה נובע מכך שהחלת .  ואינו כולל מועד תחילה2009

, התקן בכל ישות לאומית תיקבע על ידי המוסד לתקינה של אותה מדינה

  .לרבות מועד תחילתו

  

להלן (שבונאות  של המוסד הישראלי לתקינה בח32תקן חשבונאות מספר 

פשר לישויות שאין להן מחויבות ציבורית לערוך את יא)  המוסד לתקינה-

המוסד בכוונת .  בהתאם לתקן זה2011דוחותיהן הכספיים החל משנת 

לתקינה להחיל את הוראות התקן על כל הישויות שאין להן מחויבות 

 המיועדים לכל החל מהדוחות ציבורית ואשר מפרסמות דוחות כספיים

  .2015הכספיים לשנה המתחילה בינואר 

  

ספר זה המהווה תרגום התקן לעברית נועד להקל על המשתמשים 

לי הכספים וכן על הסטודנטים "על רואי החשבון וסמנכ, הפוטנציאליים

  .בחוגי החשבונאות את הפנמת התקן

 
 
 
 
 
  

  ,צלחההת בברכ

  

  ח"רו, דב ספיר

  קצועיתר הוועדה המ"יו
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  דבר נשיא לשכת רואי חשבון בישראל
  

התקינה החשבונאית הבינלאומית מגיעה גם לעסקים קטנים ובינוניים 

התקן החדש ייושם החל . אחרי תהליך פישוט מורכב שארך כשש שנים

 -  באופן מחייב עבור עסקים שה2015 באופן וולונטרי ומשנת 2011משנת 

IFRSלא היה רלוונטי עבורם עד היום .  

  
 IASB ניסחה את התקן באופן שיענה על צרכיהם המיוחדים של עסקים

רבים מהכללים החשבונאיים הכלולים בתקני . קטנים ובינוניים

ונושאים שאינם , החשבונאות הבינלאומיים השונים עברו פישוט

מספר הגילויים הנדרש צומצם , כמו כן.  הושמטוSMEs -רלוונטיים ל

גם במהדורה זו כולל גם את הבסיס התקן המתור. באורח משמעותי

  .למסקנות המובאות וגם את הנחיות היישום

  
יש לזכור שאין .  ליישוםתרגום התקן הוא רק תחילת הדרך, יחד עם זאת

בהכרח אימוץ גורף ואוניברסלי של התקן החדש על ידי כל מדינות 

  .וכל מדינה תקבע אילו ישויות ישתמשו בתקן ואילו לא, העולם

  
ר הוועדה המקצועית של "יו, ח דב ספיר"הודות מקרב לב לרוברצוני ל

המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ולצוות העבודה של המוסד 

לתקינה אשר חתום על העבודה המקצועית של תרגום ועריכת המהדורה 

  .שלפניכם

  
בספר כלי רב ערך בעבודתם מול בטוחני שאלפי רואי חשבון ימצאו 

  . בשנים הבאותלקוחותיהם ומול הרשויות

  

  ,בברכה

  
  ח יגאל גוזמן"רו

   נשיא לשכת רואי חשבון בישראל
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ישויות לבינלאומי הכספי הדיווח ה ןתקהקדמה ל
  בינוניותקטנות ו

  
  תקני חשבונאות בינלאומייםהוועדה ל

הוקמה בשנת ) IASB(הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים  .1
 כחלק מארגון הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים 2001

)IASC Foundation.( 
 

הוועדה ארגון הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ומטרות  .2
  :לתקני חשבונאות בינלאומיים הם

  
 של תקני חשבונאות סט אחד, לטובת הציבור, לפתח  )א(

מובנים וניתנים לאכיפה אשר , גלובליים באיכות גבוהה
השוואה בדוחות -שקוף ובר, דורשים מידע באיכות גבוהה

הכספיים ובדיווח כספי אחר כדי לסייע למשתתפים 
בשוקי ההון השונים בעולם ומשתמשים אחרים במידע 

 ;לקבל החלטות כלכליות
 

  ; של תקנים אלהקפדניהיישום הלקדם את השימוש ו  )ב(
  

כפי , לטפל, )ב(ו ) א (-ללצורך השגת המטרות המתייחסות   )ג(
 בינוניותצרכים המיוחדים של ישויות קטנות וב, שנדרש

 וכן; וכלכלות מתפתחות
  

להביא להתכנסות בין תקני חשבונאות לאומיים לבין   )ד(
תקני דיווח כספי תקני חשבונאות בינלאומיים ו

 . פתרונות באיכות גבוההגילהשכדי  )IFRSs(בינלאומיים 
  
תפקיד . הפיקוח של ארגון זה נסמך על עשרים ושניים נאמנים .3

הנאמנים כולל מינוי של חברי הוועדה לתקני חשבונאות 
והשגת מימון , בינלאומיים וחברי מועצות וועדות קשורות

 .לארגון
 

 תקנים מתקיןהוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים היא הגוף ש .4
 ביולי 1- מ החל. ני חשבונאות בינלאומייםקלתעדה וובארגון ה

חמישה מורכבת מ הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ,2009
 1 -אוחר מישישה עשר חברים לא היא תורכב מו, עשר חברים

. ת חלקימשרה יכולים להיות בעד שלושה חברים. 2012ביולי 
תקני ר ושילאהוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים אחראית 

 ,תקני דיווח כספי בינלאומיים (בינלאומייםהכספי הח דיווה
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המסגרת המושגית כגון , ומסמכים קשורים) כולל פרשנויות
לפני . לדיוןניירות ו תוטיוט,  ולהצגתםלהכנת דוחות כספיים

תקני , שהוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים החלה לפעול
 יעל יד פורסמו ופרשנויות קשורות) IAS(חשבונאות בינלאומיים 

, )IASC( לתקני חשבונאות בינלאומיים  הקודמתהוועדה
החלטה של הוועדה לתקני ל בהתאם. 1973 ליוני 29 -שהוקמה ב

תקני חשבונאות בינלאומיים ופרשנויות , חשבונאות בינלאומיים
באותה סמכות כמו תקני דיווח כספי ,  ישארו בתוקףקשורות

חשבונאות ידי הוועדה לתקני על בינלאומיים שפורסמו 
אלא אם הם יתוקנו או יבוטלו על ידי , )IASB(בינלאומיים 

 .וועדה לתקני חשבונאות בילנאומייםה
  

  תקני דיווח כספי בינלאומיים

הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים משיגה את מטרותיה  .5
בעיקר על ידי פיתוח ופרסום של תקני דיווח כספי בינלאומיים 

 דוחות כספיים המיועדים לכלבוקידום השימוש בתקנים אלה 
)general purpose financial statements ( ובדיווחים כספיים

דיווחים כספיים אחרים מכילים מידע שמסופק מחוץ . אחרים
 אשר מסייע להסביר מערכת שלמה של דוחות דוחות הכספייםל

כספיים או משפר את יכולת המשתמשים לקבל החלטות 
דוחות כספיים כולל '  כספיווחדי'המונח . כלכליות יעילות
 .דיווחים כספיים אחריםכן המיועדים לכל ו

 
, מדידה, תקני דיווח כספי בינלאומיים מפרטים דרישות הכרה .6

הצגה וגילוי המתייחסים לעסקאות ולארועים שהם חשובים 
התקנים אף עשויים לפרט . בדוחות כספיים המיועדים לכל

 בעיקר יםתרחשדרישות כאלה לגבי עסקאות וארועים שמ
תקני דיווח כספי בינלאומיים מבוססים על . בענפים ספציפיים
אשר מתייחסת לתפיסות העומדות בבסיס , המסגרת המושגית

המטרה של . הצגת המידע בדוחות כספיים המיועדים לכל
היא להקל ביצירה עקבית והגיונית של תקני המסגרת המושגית 

מספקת גם בסיס ת המסגרת המושגי. דיווח כספי בינלאומיים
 .להפעלת שיקול דעת בפתרון בעיות חשבונאיות

  
  דוחות כספיים המיועדים לכל

תקני דיווח כספי בינלאומיים מיועדים לחול על דוחות כספיים  .7
המיועדים לכל ודיווחים כספיים אחרים של כל הישויות למטרות 

מכוונים לספק את צורכי המיועדים לכל דוחות כספיים . רווח
בעלי , לדוגמה, יםמשהמשותפים לקשת רחבה של משתהמידע 
המטרה של דוחות כספיים . עובדים והקהל הרחב, נושים, מניות
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ותזרימי , הביצועים, המצב הכספיהיא לספק מידע על 
 של ישות שהוא שימושי למשתמשים אלה בקבלת המזומנים

 .החלטות כלכליות
 

פק את מכוונים לסשכאלה הם דוחות כספיים המיועדים לכל  .8
 אשר אינם יםמשצורכי המידע המשותפים לקשת רחבה של משת

בעמדה לדרוש דיווחים שתואמים את צורכי המידע היחודיים 
 בתוךדוחות כספיים המיועדים לכל מוצגים בנפרד או . שלהם
 . תשקיףוח שנתי או יו אחר כגון דציבורי ךמסמ

  
בינלאומי לישויות קטנות הכספי הדיווח ה ןתק
  בינוניותו

 ן תקתפרסממ ותפתחמהוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים גם  .9
, מיועד לחול על דוחות כספיים המיועדים לכל שלה נפרד

ישויות שבמדינות רבות מכונות , ודיווחים כספיים אחרים של
ישויות , )SMEs (בינוניותישויות קטנות וכגון , במגוון מונחים

התקן נקרא . ריתאחריותיות ציבו ן להןוישויות שאי, פרטיות
  בינוניותלישויות קטנות ו בינלאומיהכספי הדיווח ה ןתק

(IFRS for SMEs). 
 

די יכפי שנעשה בו שימוש על  בינוניותהמונח ישויות קטנות ו .10
 1הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים מוגדר ומוסבר בפרק 

עולם פיתחו בתחומי שיפוט רבים . בינוניותישויות קטנות ו
 למגוון רחב של מטרות בינוניותם לישויות קטנות והגדרות משלה

 ההגדרות ,לעיתים קרובות. קביעת חובות לדיווח כספיכולל 
 קריטריונים כמותיים ותהלאומיות או האיזוריות כולל

. עובדים או פרמטרים אחרים, נכסים, ותהמבוססים על הכנס
  מכוון או כוללבינוניותהמונח ישויות קטנות ו, לעיתים קרובות
 דוחות כספיים אם הן מפרסמות קשרללא מאוד ישויות קטנות 

 .המיועדים למשתמשים חיצוניים
  

 מכינות דוחות כספיים , בדרך כלל,בינוניותישויות קטנות ו .11
שלהם בלבד או לצורך רשויות המס או בעלים - המנהליםלשימוש 

 אך ורק מוכניםהדוחות הכספיים .  בלבדרשות ממשלתית אחרת
בהכרח דוחות כספיים מהווים רות ואינם  מטןעבור אות

 .המיועדים לכל
  

והמטרה של דוחות , טופי שתחוםכל ל ספציפייםחוקי המס הם  .12
ההכנסה כספיים המיועדים לכל שונה מהמטרה של דיווח 

תקן  בהתאם להמוכניםדוחות כספיים לא סביר ש, לכן. תהחייב
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 ויתציי בינוניותישויות קטנות ולבינלאומי הכספי הדיווח ה
חוקי המס הנדרשות על ידי  ות לכל המדידמלאבאופן 

וח יודשל הכבדה ה' לצמצם את עשויתחום שיפוט . תקנותיהםו
 דוחות המס ית על ידי בניבינוניותלישויות קטנות ו' כפול

כספי הדיווח ה ןתקלרווח או הפסד שנקבע בהתאם כהתאמות ל
 .אחרים  ועל ידי אמצעיםבינוניותישויות קטנות ולבינלאומי ה

  
בינלאומי לישויות הכספי הדיווח ה ןתק של תחולהה

  בינוניותקטנות ו

ההחלטה אם ישויות נדרשות או יכולות להשתמש בתקנים של  .13
 נתונה בידי רשויות הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים

זה  .טופי שתחום התקינה בכל מוסדות ורשויות פיקוח, חוקיות
 ןתקולגבי  מלאיםלאומיים תקני דיווח כספי ביננכון לגבי 

, אולם. בינוניותבינלאומי לישויות קטנות והכספי הדיווח ה
כספי הדיווח התקן מיועד סוג הישות שעבורה הגדרה ברורה של 

 היא -  1 בפרק מפורט כ-  בינוניותבינלאומי לישויות קטנות וה
הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים תוכל ) א( כדי ש תחיוני

 לסוג מתאימיםהגילוי שדרישות פול החשבונאי ולקבוע את הטי
, ורשויות הפיקוחהרשויות החוקיות ש) ב( של ישות וכן הכז

 המדווחות ומבקרי החשבונות הישויותוכן ,  התקינהמוסדות
 דיווחהתקן שום של ישלהם יהיו מודעים לתחולה המיועדת לי

 היא הגדרה ברורה .בינוניותבינלאומי לישויות קטנות והכספי ה
אינן ולכן ,  קטנות או בינוניותן גם כדי שישויות שאינחיונית
בינלאומי לישויות הכספי הדיווח הבתקן  להשתמש כשירות

ראה סעיף ( ן מצייתות לתקן זהלא יצהירו שה, קטנות ובינוניות
1.5 .( 

  

בינלאומי לישויות הכספי הדיווח התקן  של המבנה
  בינוניותקטנות ו

 מסודר בינוניותומי לישויות קטנות ובינלאהכספי הדיווח התקן  .14
. כל נושא מוצג בפרק שממוספר בנפרדכאשר , לפי נושאים

 על ידי מספר הפרק ואחר כך ותמזוהת לסעיפים ו צולבותהפני
כאשר , בב.אא  בצורה שלמספור הסעיפים מוצג. מספר הסעיף

הסעיף בתוך מספר  מציין את בב - מציין את מספר הפרק ואא
המדידה היא בשקל , ת שכוללות סכומים כספייםבדוגמאו. הפרק
 ).ח"ש(חדש 

 
מחייבים במידה  הדיווח הכספי הבינלאומיסעיפים בתקן הכל  .15

 ם של הנחיות ביצוע שאיניםמספר פרקים כוללים נספח. זהה
 . הנחיות ליישומולאא, תקןהחלק ממהווים 
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בינלאומי לישויות קטנות הכספי הדיווח התקן שימור 
  בינוניותו

צפה לערוך סקירה מעדה לתקני חשבונאות בינלאומיים הוו .16
תקן  ביישום בינוניותישויות קטנות והניסיון של יסודית של 

 כאשר בינוניותבינלאומי לישויות קטנות והכספי הדיווח ה
על שנתיים בהם נעשה שימוש בתקן  דוחות כספיים יפורסמו שני

בינלאומיים הוועדה לתקני חשבונאות . מגוון רחב של ישויות ידי
 באותה שיזוהויישום כדי לטפל בבעיות צפה להציע תיקונים מ

היא גם תשקול תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים . סקירה
 .פורסם תקןהשאומצו מאז שלהם ותיקונים 

 
הוועדה לתקני חשבונאות , הראשונילאחר סקירת היישום  .17

כספי הדיווח התקן לצפה להציע תיקונים מבינלאומיים 
תקן טיוטת  על ידי פרסום בינוניותנלאומי לישויות קטנות וביה

,  תקןטיוטות ןאות בפיתוח.  אחת לשלוש שנים בקירוב,כוללת
 לשקול תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים הוועדה מצפה

 כמו גם נושאים שקדמושנים הקנים שאומצו בשלוש ותמו
ם ספציפיים שהובאו לתשומת ליבה בנוגע לתיקונים אפשריי

. בינוניותבינלאומי לישויות קטנות והכספי הדיווח הלתקן 
 של התקופההוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים מתכוונת ש

 .קבועהמחויבות ולא זמנית /נסיונית תוכנית היהתשלוש שנים 
יהיה צורך לשקול לזהות נושא כך שהוועדה עשויה , בעת הצורך

 בינוניותת קטנות ובינלאומי לישויוה הדיווח הכספיתקן תיקון 
תקן עד ש.  של שלוש שניםה הרגילתקופהמאשר היותר מוקדם 

, יתוקן בינוניותבינלאומי לישויות קטנות וה הדיווח הכספי
שהוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים עשויה כלשהם  יםשינוי

ים מלאים לא ימולאנלבצע או להציע בקשר לתקני דיווח כספי בי
מי לישויות קטנות ולאנביהפי כסהדיווח התקן חלים על 

 .בינוניותו
  

לאומיים מצפה שתהיה תקופה של נהוועדה לתקני חשבונאות בי .18
בינלאומי הכספי הדיווח התקן  של ניםבין התיקולפחות שנה 

 .נים תיקום התחילה של אותמועד לבין בינוניותלישויות קטנות ו
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  בינוניותישויות קטנות ול תקן דיווח כספי בינלאומי
 35-1 פרקים ברטופ מלישויות קטנות ובינוניותדיווח כספי בינלאומי תקן 

באותיות  מופיעים במילון המונחים מונחים המוגדרים .ובמילון המונחים
תקן הדיווח הכספי ל. כל פרק בפעם הראשונה בה הם מופיעים במודגשות

טבלת , הנחיות יישום ,הקדמה נלווים הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות
וכן בסיס , רשימת תיוג לגילוי ולהצגה, דוחות כספיים להמחשה, מרהה

  . למסקנות
  

  1פרק 

  ישויות קטנות ובינוניות 
  

  תחולה מיועדת של תקן זה

 מיועד ישויות קטנות ובינוניותל ן הדיווח הכספי הבינלאומיתק 1.1
פרק זה מתאר את ). SMEs (ישויות קטנות ובינוניותלשימוש של 

 . יות קטנות ובינוניותהמאפיינים של ישו
 

 תאור ישויות קטנות ובינוניות 
 :ישויות קטנות ובינוניות הן ישויות אשר 1.2

 
 וכן, ית ציבורמחויבותאין להן   )א(

 
 למשתמשים המיועדים לכלדוחות כספיים הן מפרסמות   )ב(

דוגמאות למשתמשים חיצוניים כוללות בעלים . חיצוניים
ם נושים קיימי, שאינם מעורבים בניהול העסקים
   .ופוטנציאליים וסוכנויות לדירוג אשראי

 
 :לישות קיימת מחויבות ציבורית אם 1.3

 
מכשירי החוב שלה או מכשיריה ההוניים נסחרים בשוק   )א(

ציבורי או שהיא בתהליך של הנפקת מכשירים כאלה 
בורסת ניירות ערך מקומית או בורסת (בשוק ציבורי 

ם כולל שווקי, ניירות ערך זרה או שוק מעבר לדלפק
 או , )מקומיים ואיזוריים

 
היא מחזיקה בנכסים בתפקיד נאמן עבור קבוצה רחבה   )ב(

החזקה כזו . של חיצוניים כחלק מהעסק העיקרי שלה
, לחברות ביטוח, לאיגודי אשראי, אופיינית לבנקים

לקרנות נאמנות ולבנקים , לסוחרים בניירות ערך
 . להשקעות
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בתפקיד נאמן עבור ישויות מסוימות עשויות גם להחזיק בנכסים  1.4
קבוצה רחבה של חיצוניים מכיוון שהם מחזיקים ומנהלים 

צרכנים או , ם שהופקדו אצלם על ידי לקוחותימשאבים פיננסי
החזקת אם , אולם.  מעורבים בניהולה של הישותינםחברים שא

 זה ,לדוגמה(העיקרי  לעסקמשניות שהן מסיבות הנכסים נעשתה 
, ן"ות נסיעות או סוכנויות נדלעשוי להיות המקרה אצל סוכנוי

 שדורשים פיקדון חברות אופרטיבים-קו, ארגוני צדקה ,בתי ספר
ומוכרים שמקבלים תשלום לפני משלוח הסחורות או , נומינלי

החזקה זו אינה , )חברות לשירותים ציבורייםהשירותים כמו 
 .ית ציבורלבעלי מחויבות אותם הופכת

 
דוחותיה , תקן זהבשתמשת אם ישות בעלת מחויבות ציבורית מ 1.5

לתקן הדיווח הכספי הכספיים לא יתוארו כערוכים בהתאם 
 גם אם חוק או תקנה - ישויות קטנות ובינוניותל הבינלאומי

בתחום השיפוט מאפשר או דורש שימוש בתקן זה בישויות 
 .בעלות מחויבות ציבורית

  
 שלה משתמשת בתקני דיווח כספי  האםהחברהש  בתהחבר 1.6

 מאוחדת מקבוצהאו שהיא חלק , ם מלאיםבינלאומיי
אינה מנועה , שמשתמשת בתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים

אם החברה הבת , מלעשות שימוש בתקן זה בדוחותיה הכספיים
אם דוחותיה הכספיים . עצמה אינה בעלת מחויבות ציבורית

ישויות ל לתקן דיווח כספי בינלאומימתוארים כערוכים בהתאם 
   .עליה לציית לכל ההוראות של תקן זה, נוניותקטנות ובי
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  2פרק 

   תפיסות ועקרונות גורפים

  

   פרק זה התחולה של

 של ישויות קטנות מטרת הדוחות הכספייםפרק זה מתאר את  2.1
והתכונות שגורמות למידע בדוחות הכספיים ) SMEs(ובינוניות 

הוא גם מפרט את . שימושישל ישויות קטנות ובינוניות להיות 
פיסות והעקרונות הבסיסיים שביסוד הדוחות הכספיים של הת

 .ישויות קטנות ובינוניות
  

  מטרת הדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות

היא לספק מטרת הדוחות הכספיים של ישות קטנה או בינונית  2.2
  ותזרימי המזומניםפעולותתוצאות ה, המצב הכספימידע לגבי 

קבלת החלטות כלכליות עבור  לצורך ישות שהוא שימושיהשל 
תחום רחב של משתמשים שהם לא בעמדה לדרוש דוחות 

 .שהותאמו במיוחד לצורכי המידע שלהם
  

 - של ההנהלה ניהול הכספיים גם מראים את תוצאות דוחות  2.3
 . ה שהופקדו בידיהמשאביםמחויבות של ההנהלה בגין 

  

   מאפיינים איכותיים של המידע בדוחות הכספיים

  ) understandability(מובנות 

המידע המוצג בדוחות הכספיים צריך להיות מוצג באופן שיהיה  2.4
עילויות כלכליות פבוברור למשתמשים בעלי ידע סביר בעסקים 

, אולם. בשקידה סבירהמידע ב עיין מוכנים לאשרות ויחשבונאו
 השמטת מידע רלוונטי בטענה שהוא מתירהצורך למובנות לא 

 .ים מסוימים בהבנהיכול להקשות על משתמש
 

 רלוונטיות
על המידע המוצג בדוחות הכספיים להיות רלוונטי לצורכי קבלת  2.5

 ותרלוונטיהיש את תכונת מידע ל. החלטות של המשתמשים
על החלטותיהם הכלכליות של  להשפיע ר הוא מסוגלכאש

, עברהאירועי להעריך את  בכך שהוא מסייע להם ,משתמשים
מאשר או מתקן את מידע כאשר העתיד או ההווה או ה

 . הערכותיהם הקודמות
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 מהותיות 
אם השמטתו או הצגתו  - ולכן הוא רלוונטי - מהותימידע הוא  2.6

 של ות עלולות להשפיע על החלטות כלכלי,באופן מטעה
מהותיות .  על בסיס הדוחות הכספייםתקבלושה משתמשים

 בנסיבות הספציפיותוהיא נבחנת הטעות תלויה בגודל הפריט או 
זה לא הולם , אולם. המטעבאופן של השמטת המידע או הצגתו 

כספי הדיווח המתקן או להותיר חריגות לא מהותיות , לבצע
 על מנת להשיג הצגה בינלאומי לישויות קטנות ובינוניותה

תוצאות הפעולות ותזרימי , מסוימת של המצב הכספי של הישות
 .המזומנים

  
 מהימנות 

מידע הוא . מהימןהכספיים להיות על המידע המסופק בדוחות  2.7
 נהצג נאמיימומהותיות והטיות   שגיאות הוא נטולמהימן כאשר

 לייצג או שסביר להניח כי הוא מתיימר הדבר אותו הוא את
) לא נייטרלים, כלומר(דוחות כספיים אינם נטולי הטיות . מייצג
כוונו על מנת באמצעות ברירה או הצגה של מידע הם , אם
 במטרה להשיג  על שיקול הדעתחלטות אוהבלת השפיע על קלה

 .  מראששנקבעהתוצאה 
  

 מהות קודמת לצורה
 םתאבה ויוצגו  יטופלו אחריםומצביםעסקאות ואירועים  2.8

זה מגביר את . גרידאולא בהתאם לצורתם המשפטית  , למהותם
 . המהימנות של הדוחות הכספיים

  

 זהירות
ספר רב של אירועים מ אופפותהוודאויות שבאופן בלתי נמנע -אי 2.9

והיקפן ועל ידי  אופיין מיודעות באמצעות גילוי על ונסיבות
זהירות משמעה  . הדוחות הכספייםהכנת בזהירותהקפדה על 

ישום מידה של תשומת לב בהפעלת שיקול הדעת הנדרש בקביעת 
כמתבקש , וודאות-  של חוסרבתנאים יםשו הדרהאומדנים

או של ) income(ות הכנס יתר של נכסים אוה בלמניעתה של הצג
 של היישומ, אולם .בחסר של התחייבויות או הוצאות הצגה

בחסר מכוונת של נכסים או   הצגה אינו מתירזהירהגישה 
 התחייבויות או  מכוונת שלגה ביתראו הצ, )income(ות הכנס

 . זהירות לא מתירה הטיות, לסיכום .הוצאות
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 שלמות
 שלםעליו להיות , היה מהימןשהמידע בדוחות הכספיים יעל מנת  2.10

השמטה יכולה לגרום לכך שהמידע . בגבולות של מהותיות ועלות
 .רלוונטיות שלוב הקוול גם לא מהימן ן ולכ,יהיה כוזב או מטעה

  

 וואהת השיכול

משתמשים חייבים להיות מסוגלים להשוות את דוחותיה  2.11
הכספיים של ישות על פני זמן על מנת לזהות מגמות במצבה 

משתמשים חייבים להיות  .י של הישות ובביצועיההכספ
הכספיים של ישויות שונות על הדוחות מסוגלים להשוות בין 

אי . ותזרימי המזומניםביצועיהן , את מצבן הכספימנת להעריך 
ותנאים  של עסקאות דומות ואירועים תו הכספיותההשפע ,לכך

 זמן ת באופן עקבי על פניות להימדד ולהיות מוצגודומים חייב
ליידע חובה , בנוסף. שונותישויות ל  באופן עקביכןבאותה ישות ו

ת נכה שיושמה בהמדיניות החשבונאיתאת המשתמשים לגבי 
שינויים כלשהם במדיניות האמורה והשפעת , הדוחות הכספיים
 .השינויים הללו

  

 עיתוי נכון
עליו להיות בעל יכולת , על מנת שהמידע הכספי יהיה רלוונטי 2.12

 עיתוי נכון. ל ההחלטות הכלכליות של המשתמשיםלהשפיע ע
במקרה של דחייה . כרוך בהספקת המידע במסגרת זמן ההחלטה

.  מידע עלול לאבד מהרלוונטיות שלו,מופרזת בעיתוי הדיווח
לאזן בין היתרונות היחסיים של עיתוי  עשויה להידרש ההנהלה

ון בהשגת איז. מהימן מידע מתןדיווח מוקדם ככל הניתן לבין 
כיצד לספק השיקול הקובע הוא , לבין מהימנותבין רלוונטיות 

 של כי קבלת ההחלטות הכלכליות צוראת על הצד הטוב ביותר
 . המשתמשים

  

 איזון בין תועלת לעלות

. מתן המידעהתועלת המופקת ממידע צריכה לעלות על עלות  2.13
תהליך של שיקול , הא בעיקריהערכתן של תועלות ועלויות ה

 נטל העלויות אינו נופל בהכרח על משתמשים אלה ,ףבנוס .דעת
שנהנים מהתועלות ולעיתים קרובות מהתועלות שבמידע נהנים 

 . תחום רחב של משתמשים חיצוניים
 

מידע של דיווח כספי מסייע לספקי ההון לבצע החלטות טובות  2.14
שתוצאתן בתיפקוד יעיל יותר בשוקי ההון ועלות הון , יותר

, ישויות מסוימות גם נהנות מתועלות. ככללנמוכה יותר לכלכלה 
השפעה חיובית על יחסי ציבור , כולל גישה משופרת לשוקי ההון
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התועלות גם יכולות לכלול . ואולי גם עלויות הון נמוכות יותר
החלטות ניהול טובות יותר מכיוון שהמידע הכספי שמשמש 

לפחות באופן חלקי על , לעיתים קרובות, באופן פנימי מבוסס
 . מידע שהוכן למטרות דוחות כספיים המיועדים לכל

  

  מצב כספי

התחייבויותיה , המצב הכספי של ישות הוא היחס שבין נכסיה 2.15
. וההון שלה במועד מסוים כפי שמוצג בדוח על המצב הכספי

 :פריטים אלה מוגדרים כלהלן
 

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

  
 של הישות הנובעת בהווה היא מחויבות התחייבות  )ב(

חזוי לגרום לתזרים שלילי של אשר סילוקה , מאירועי עבר
 .המגלמים הטבות כלכליות מהישותמשאבים 

 
ר בנכסי הישות לאחר ניכוי כל י זכות השיהואהון   )ג(

  .התחייבויותיה
  

אשר מקיימים את ההגדרות של נכס , םייתכן שפריטים מסוימי 2.16
לא יוכרו כנכסים או כהתחייבויות בדוח על המצב , או התחייבות

 ההכרההכספי מכיוון שהם לא מקיימים את קריטריוני 
נדרשת מידה מספקת של וודאות , בייחוד. 2.32 -  2.27בסעיפים 

ישות על מהאל או אכן יזרמו בעתיד כמצופה הטבות כלכליות ש
 נכס או התחייבותההסתברות לפני ש קריטריון  אתלקייםמנת 

 . מוכרים
  

 נכסים 
,  הפוטנציאל לתרוםהיאנכס של  הכלכלית העתידית ההטבה 2.17

 אל ושווי מזומניםמזומנים לזרימת  ,או בעקיפיןבמישרין 
תזרימי מזומנים אלה יכולים לנבוע מהשימוש בנכס או . הישות

 . ממימושו
 

, אולם.  הם בעלי צורה מוחשית,רכוש קבועכגון ,  רביםנכסים 2.18
חלק מהנכסים הם . צורה מוחשית אינה הכרחית לקיומו של נכס

 . בלתי מוחשיים
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, לדוגמה כך .זכות הבעלות אינה הכרחית, של נכס קיומובקביעת  2.19
נכס אם הישות שולטת  מהווים  המוחזקים בחכירהן"נדלנכסי 

 . לנבוע מהםות ויחזהבהטבות 
  

  התחייבויות 

 מצד  בהווה קיומה של מחויבותהוא התחייבות של יוני חמאפיין 2.20
 להיות  יכולהות מחויב.לפעול או לבצע באופן מסויםהישות 
 משפטית מחויבות .מחויבות משתמעת או  משפטיתמחויבות
. הוראות חוקאו  מחייב מחוזה לאכיפה משפטית כתוצאה ניתנת

היא מחויבות הנובעת מפעולות הישות מחויבות משתמעת 
 : כאשר

 
, באמצעות דפוס התנהגות המבוסס על ניסיון העבר  )א(

מדיניות שפורסמה או הודעה עדכנית אחרת ספציפית 
הישות גרמה לצדדים אחרים להבין , במידה מספקת

 וכן; שהיא תקבל על עצמה אחריות מסוימת
 
הישות יצרה בקרב אותם צדדים אחרים , כתוצאה מכך  )ב(

תמלא אחריות שהיא ) valid expectation(ציפייה תקפה 
 .זו

  
,  בתשלום במזומן בדרך כלל, כרוךבהווהשל מחויבות  סילוקה 2.21

החלפת מחויבות , ספקת שירותיםה, העברתם של נכסים אחרים
גם מחויבות ניתנת לביטול . המרת המחויבות להון או באחרתזו 

למשל כאשר נותן אשראי מוותר על זכויותיו או , בדרכים אחרות
 . שהן הופקעו ממנו

  

 ן הו
. הון הוא השארית של נכסים שהוכרו בניכוי התחייבויות שהוכרו 2.22

, לדוגמה.  משנה בדוח על המצב הכספיניתן לחלקו לסיווגי
 מימוןסיווגי המשנה יכולים לכלול , המאוגדת כחברהבישות 

ורווחים או הפסדים שהוכרו , עודפים,  על ידי בעלי מניותניתןש
 . ישירות בהון

  

 ביצועים 
הם היחס בין ההכנסות וההוצאות של הישות במהלך  הביצועים 2.23

תקן זה מתיר לישויות להציג את הביצועים . תקופת הדיווח
או בשני דוחות כספיים ) דוח על הרווח הכולל(בדוח כספי יחיד 

 סך הרווח הכולל).  ודוח על הרווח הכוללרווח והפסדדוח (
ככלים למדידת ,  משמשים לעיתים קרובותוהרווח או הפסד
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כגון תשואה על השקעה או , ביצועים או כבסיס למדדים אחרים
 :הכנסות והוצאות מוגדרות כלהלן. רווח למניה

  
 הדיווח תתקופכלכליות במהלך   גידול בהטבותןה הכנסות  )א(

או קיטון , או גידול בנכסים חיוביבדרך של תזרים 
למעט גידול בהון , גידול בהוןהמסתכמים ב ,בהתחייבויות

  .הנובע מהשקעות בעלים
  

במהלך תקופת  הן קיטון בהטבות כלכליות הוצאות  )ב(
או קיטון בנכסים או  שליליבדרך של תזרים הדיווח 

 ,קיטון בהוןהמסתכמים ב ,התהוותן של התחייבויות
 .חלוקה לבעליםלמעט קיטון בהון הנובע מ

  
 מההכרה והמדידה יןישרבמ נובעת ות ובהוצאותההכרה בהכנס 2.24

בהכנסות קריטריונים להכרה . של נכסים והתחייבויות
 .2.32 - 2.27 בסעיפים יםהוצאות נדונבו

 
  הכנסה

 . והן רווחיםותהכנסהן  כוללת הכנסהההגדרה של  2.25
 
ת ממהלך הפעילויות הרגילות נובעהן הכנסה ה ותכנסה  )א(

 לרבות וההתייחסות אליה היא בשמות שוניםשל הישות 
תמלוגים ודמי , דיבידנדים, ריבית, עמלות, מכירות
  .שכירות

  
 הגדרת מקיימים את אשר ,אחריםפריטים  הם רווחים  )ב(

כאשר רווחים מוכרים בדוח . ותהכנסה אבל הם לא הכנס
הם בדרך כלל מוצגים בנפרד מכיוון , על הרווח הכולל
   .חלטות כלכליותה לקבלת תשימושיהיא  שהידיעה עליהם

  
  הוצאות

ות כוללת הן הפסדים והן אותן הוצאות הנובעות הוצאהגדרת  2.26
 .של הישותמהלך הפעילויות הרגילות מ

 
של הישות מהלך הפעילויות הרגילות  הנובעות מהוצאות  )א(

 ,הוצאות .שכר ופחת, את עלות המכירות, לדוגמה, כוללות
של נכסים כהפחתה או כתזרים שלילי  מופיעות ,בדרך כלל

  .רכוש קבוע, ילאמ, כגון מזומנים ושווי מזומנים
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 הגדרת אחרים המקיימים את פריטים הם הפסדים  )ב(
של הרגילות  הפעילויות  ממהלךלנבוע ועשויים הוצאות
, כאשר הפסדים מוכרים בדוח על הרווח הכולל. הישות

היא  שהידיעה עליהםהם בדרך כלל מוצגים בנפרד מכיוון 
  . לקבלת החלטות כלכליותתשימושי

  

   הכנסות והוצאות, יותהתחייבו, הכרה בנכסים

 ,של פריט  בדוחות הכספייםשילובו היא תהליך של הכרה 2.27
הכנסה או הוצאה , התחייבות,  נכסשל ההגדרה שמקיים את

 :ומקיים את הקריטריונים הבאים
 

שהטבה כלכלית עתידית כלשהי המיוחסת ) probable (צפוי  )א(
  כן ו;חוצההישות הישות או מ הלא לפריט אכן תזרום

  
 .מהימןאו ערכו ניתנים למדידה באופן הפריט של עלותו   )ב(

  
 לתיקון ןת ניואינשמקיים קריטריונים אלה  פריטב היעדר הכרה 2.28

 שיושמה או על ידי המדיניות החשבונאיתגילוי לגבי על ידי מתן 
 . אחרותהבהרות או יםביאור

  

  של הטבה כלכלית עתידיתההסתברות 

התייחס  ב הראשון ההסתברות משמש בקריטריון להכרהמושג 2.29
המיוחסות , לרמת אי הוודאות שהטבות כלכליות עתידיות

- הערכות לגבי רמת אי. יזרמו אל הישות או ממנה, לפריט
 הקשורה לזרימת ההטבות הכלכליות העתידיות ,הוודאות
שקשורות לתנאים בסוף תקופת הראיות בסיס  על מבוצעות
 אלההערכות .  הדוחות הכספייםהכנתאשר זמינות בעת  הדיווח

, מבוצעות בנפרד לכל הפריטים שהם משמעותיים בנפרד
 גדולה של פריטים שאינם הומבוצעות בקבוצה עבור אוכלוסיי

  .משמעותיים בנפרד
  

  המדידהמהימנות 

 השני להכרה בפריט הוא היכולת למדוד את עלותו או הקריטריון 2.30
 העלות או הערך של הפריט ,במקרים רבים. מהימןערכו באופן 

 שימוש .באומדנים יש להשתמש ,רים אחריםבמק. ידועים
דוחות בהכנתם של מהווה חלק בלתי נפרד סבירים באומדנים 

אומדן ניתן לבצע כאשר לא  .נותםמהימכספיים ואינו מערער את 
 . דוחות הכספיים בפריטאין להכיר ב, סביר
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 מקיים את אשר בנקודת זמן מסוימת לא , שפריט מסויםיתכן 2.31
בתקופה מאוחרת יותר ר להכרה יהיה כשי ,נאי ההכרהת

 . מכן שאירעו לאחר נסיבות או אירועיםמכתוצאה 
  

הבהרות ,  לכלול גילוי במסגרת הביאוריםיתכן ויהיה צורך 2.32
 תנאי מקיים את אשר אינו ,פריטגבי לופירוטים נלווים אחרות 
 על הפריט מידעכאשר זה כיהיה זה נאות לכלול גילוי . ההכרה

השינויים במצב הביצועים ו, מצב הכספירלוונטי לצורך הערכת ה
 .  של ישות על ידי משתמשי הדוחות הכספייםהכספי

  

  הכנסות והוצאות, התחייבויות, מדידה של נכסים

הם הישות  ביםם הכספימיהסכומדידה היא תהליך של קביעת  2.33
הכנסות והוצאות בדוחותיה , התחייבויות, מודדת נכסים

, תקן זה.  בסיס המדידהתהליך זה כרוך בבחירה של. הכספיים
מפרט באיזה בסיס מדידה ישות תשתמש עבור סוגים רבים של 

 .הכנסות והוצאות, התחייבויות, נכסים
 

 :שני בסיסי מדידה נפוצים הם עלות היסטורית ושווי הוגן 2.34
  

 היא הסכום של המזומנים עלות היסטורית, עבור נכסים  )א(
ורה או שווי המזומנים ששולמו או השווי ההוגן של התמ

, עבור התחייבויות. שניתנה לרכישת הנכס במועד רכישתו
עלות היסטורית היא סכום התמורה של מזומנים או שווי 
המזומנים שהתקבלו או השווי ההוגן של נכסים שאינם 
במזומן שהתקבלו בתמורה למחויבות במועד התהוות 

מסים על , לדוגמה(או בנסיבות מסוימות , המחויבות
של המזומנים או שווי המזומנים הסכומים ) הכנסהה

 תהחזויים להיות משולמים על מנת לסלק את ההתחייבו
עלות היסטורית מופחתת היא . במהלך העסקים הרגיל

העלות ההיסטורית של הנכס או ההתחייבות בניכוי או 
בתוספת החלק של עלותו ההיסטורית שהוכר קודם לכן 

 . כהוצאה או כהכנסה
 

ו ניתן היה להחליף נכס או לסלק הוא הסכום שב שווי הוגן  )ב(
הפועלים , בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון, התחייבות

בצורה מושכלת בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים 
 .בין הצדדים
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  עקרונות הכרה ומדידה גורפים 

בהכנסות ובהוצאות , בהתחייבויות, הדרישות להכרה בנכסים 2.35
 הגורפים שנגזרו ולמדידתם בתקן זה מבוססות על העקרונות

של הוועדה לתקני מסגרת מושגית להכנת דוחות ולהצגתם  -מה
 ומתקני דיווח כספי בינלאומיים )IASB(חשבונאות בינלאומיים 

בהעדר דרישה בתקן זה שחלה ספציפית על עסקה או . מלאים
 מספק הנחיות לביצוע שיקול 10.4סעיף , ארוע או מצב אחרים

 עבור ישות לצורך ההחלטה על  קובע מידרג10.5הדעת וסעיף 
השלב השני של מידרג . המדיניות החשבונאית הנאותה בנסיבות
הקריטריונים להכרה , זה דורש מישות לבחון את ההגדרות

, הכנסות והוצאות, התחייבויות, ותפיסות המדידה עבור נכסים
 .והעקרונות הגורפים המפורטים בפרק זה

   

  בסיס צבירה

למעט מידע על תזרים , הכספייםישות תכין את דוחותיה  2.36
לפי בסיס . בסיס צבירהתוך שימוש בחשבונאות לפי , מזומנים
כהכנסות , כהון, כהתחייבויות, פריטים מוכרים כנכסים, צבירה

או כהוצאות כאשר הם מקיימים את ההגדרות והקריטריונים 
 . להכרה של פריטים אלה

  

  הכרה בדוחות הכספיים

 נכסים
חות על המצב הכספי כאשר צפוי שההטבות ישות תכיר בנכס בדו 2.37

הכלכליות העתידיות יזרמו אל הישות ועלותו או ערכו ניתנים 
 בדוח על המצב הכספילא מוכר  נכס. למדידה באופן מהימן

יזרמו שלא צפוי נראה כי אשר , כאשר מתהווה לישות יציאה
 . השוטפתהדיווח ת לתקופמעברבגינה הטבות כלכליות לישות 

 על הוצאה בדוחבהכרה ב תתבטאמעסקה כזו  ,במקום זאת
 ).אם מוצג, או בדוח רווח והפסד(הרווח הכולל 

 
כאשר זרימת ההטבות , אולם.  כנכסבנכס תלויישות לא תכיר  2.38

אזי הנכס , הכלכליות העתידיות לישות היא וודאית למעשה
 . המתייחס אינו נכס תלוי וההכרה בו היא נאותה

  

  התחייבויות 

 :תחייבות בדוח על המצב הכספי כאשרישות תכיר בה 2.39
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לישות יש מחויבות בסוף תקופת הדיווח כתוצאה מאירוע   )א(
 ,מהעבר

 
צפוי שהישות תידרש להעביר משאבים המגלמים הטבות   )ב(

 וכן, כלכליות לצורך סילוקה
 
  .סכום הסילוק ניתן למדידה באופן מהימן  )ג(

 
 או , אך לא וודאית, היא מחויבות אפשריתהתחייבות תלויה 2.40

 את אחד תקייממלא היא  שהיות תוכרמ ינה שא,יבות בהווהוחמ
ישות לא .  או את שניהם2.39 בסעיף) ג (- ו) ב ( בסעיפיםהתנאים

למעט התחייבויות תלויות , תכיר בהתחייבות תלויה כהתחייבות
 צירופי עסקים 19 ראה פרק(נרכש בצירוף עסקים ל הש

  ).ומוניטין
  

  ותהכנס

שרין מההכרה בנכסים ההכרה בהכנסות נובעת במי 2.41
ישות תכיר בהכנסות בדוח של הרווח . ובהתחייבויות וממדידתם

כאשר חל גידול בהטבות ) אם מוצג, או בדוח רווח והפסד(הכולל 
ואשר , הכלכליות הקשור לגידול בנכס או לקיטון בהתחייבות

 . ניתן למדידה באופן מהימן
  

  ותהוצא

ים ההכרה בהוצאה נובעת במישרין מההכרה בנכס 2.42
ישות תכיר בהוצאות בדוח על הרווח . ובהתחייבויות וממדידתם

כאשר חל קיטון ) אם מוצג, או בדוח רווח והפסד(הכולל 
הקשור לקיטון בנכס או לגידול , בהטבות הכלכליות העתידיות

 . ואשר ניתן למדידה באופן מהימן, בהתחייבות
  

  רווח כולל ורווח או הפסדסך הכל 

.  הפרש חשבוני בין הכנסות לבין הוצאותסך הכל רווח כולל הוא 2.43
ולא קיים צורך , הוא לא מרכיב נפרד של הדוחות הכספיים

 . בעקרון הכרה נפרד עבורו
 

, רווח או הפסד הוא הפרש חשבוני בין הכנסות לבין הוצאות 2.44
מלבד פריטים של הכנסות והוצאות שתקן זה מסווג כפריטים 

, ל הדוחות הכספייםהוא לא מרכיב נפרד ש. של רווח כולל אחר
 . ולא קיים צורך בעקרון הכרה נפרד עבורו
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תקן זה אינו מתיר הכרה בפריטים בדוח על המצב הכספי שאינם  2.45
ללא קשר , מקיימים את ההגדרה של נכסים או של התחייבויות

עקרון "אם הם נבעו מיישום התפיסה המכונה לעיתים קרובות כ
   .למדידת רווח או הפסד" ההקבלה

  

   בעת הכרה לראשונה מדידה

ישות תמדוד נכסים והתחייבויות בעלות , בעת הכרה לראשונה 2.46
היסטורית אלא אם תקן זה דורש מדידה לראשונה על בסיס 

 . אחר כמו שווי הוגן
  

  מדידה עוקבת 

   והתחייבויות פיננסיותפיננסייםנכסים 

התחייבויות פיננסיות ו בסיסיים פיננסייםנכסים ישות תמדוד  2.47
,  בסיסייםפיננסייםמכשירים  11כפי שהוגדרו בפרק , בסיסיות

למעט השקעות במניות , בעלות מופחתת בניכוי ירידת ערך
בכורה שאינן ניתנות להמרה ושאינן בנות מכר ומניות רגילות 

 או אלה ששווים ההוגן נסחרות בציבוראשר , שאינן בנות מכר
 אשר נמדדים בשווי הוגן, יכול להימדד אחרת באופן מהימן

 . והשינויים בשווי ההוגן מוכרים ברווח או הפסד
 

ישות מודדת באופן רגיל את כל הנכסים הפיננסיים  2.48
והשינויים בשווי , וההתחייבויות הפיננסיות האחרים בשווי הוגן

אלא אם תקן זה דורש או מתיר , הוגן מוכרים ברווח או הפסד
 . מדידה על בסיס אחר כמו עלות או עלות מופחתת

  

   פיננסייםא נכסים ל

מרבית הנכסים הלא פיננסיים שהישות מכירה לראשונה בעלות  2.49
. היסטורית נמדדים בתקופות עוקבות לפי בסיסי מדידה אחרים

 :לדוגמה
 
ישות מודדת רכוש קבוע לפי הנמוך מבין עלות מופחתת   )א(

 .השבה-לבין סכום בר
 
ישות מודדת מלאי לפי הנמוך מבין עלות לבין מחיר   )ב(

 . לויות להשלמה ולמכירהמכירה בניכוי ע
 
ישות מכירה בהפסד מירידת ערך המתייחס לנכסים לא   )ג(

 .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
  

תקן זה מתיר או דורש , י סוגי הנכסים הלא פיננסיים הבאיםלגב 2.50
 :מדידה בשווי הוגן

 
שהישות סקאות משותפות ובעברות כלולות בחהשקעות   )א(

 15.15 - ו14.10ראה סעיפים (מודדת בשווי הוגן 
 ). בהתאמה

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

16.7.( 
 
 ותוצרת חקלאית םנכסים ביולוגי(נכסים חקלאיים   )ג(

שהישות מודדת בשווי הוגן בניכוי אומדן ) בנקודת האסיף
 ).34.2ראה סעיפים (עלויות למכירה 

 
  התחייבויות פיננסיות מלבדהתחייבויות 

נמדדות , מרבית ההתחייבויות מלבד התחייבויות פיננסיות 2.51
באומדן הטוב ביותר של הסכום שיידרש לסלק את המחויבות 

 . מועד הדיווחב
  

 קיזוז
אלא , או הכנסות והוצאות, ישות לא תקזז נכסים והתחייבויות 2.52

 .דורש או מתיר זאת אם תקן זה
 
,  לדוגמה- מדידת נכסים בניכוי הפרשות לירידת ערך   )א(

הפרשות בגין מלאי שהתיישן והפרשות בגין חובות 
  .לקוחות שאינם ניתנים לגבייה אינה מהווה קיזוז

 
 של ישות אינן כוללות אם הפעילויות השוטפות הרגילות  )ב(

כולל השקעות , קנייה ומכירה של נכסים לא שוטפים
אזי הישות מדווחת על רווחים או , ונכסים תפעוליים

הפסדים ממימוש של נכסים כאלה על ידי ניכוי הערך 
בספרים של הנכס והוצאות המכירה המתייחסות 

  .מהתמורה ממימוש



 הצגת דוחות כספיים 3פרק 
 

 20

   3פרק 

  הצגת דוחות כספיים 
  

  זה  פרק תחולה של

מה נדרש , דוחות הכספיים של הצגה נאותה מהיפרק זה מסביר  3.1
תקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות לציות לצורך 
 .ומה היא מערכת שלמה של דוחות כספיים, ובינוניות

  

  הצגה נאותה

תוצאות , המצב הכספידוחות כספיים יציגו באופן נאות את  3.2
ה נאותה דורשת מצג הצג.  של ישותהפעולות ותזרימי המזומנים

ושל אירועים ומצבים אחרים , נאמן של ההשפעות של עסקאות
, הכנסות והוצאות, התחייבויות, בהתאם להגדרות של נכסים

תפיסות  2המפורטים בפרק ,  בהםלהכרהולקריטריונים 
 .ועקרונות גורפים

 
תקן דיווח כספי בינלאומי שיישום של , ההנחה היא  )א(

, יחד עם גילוי נוסף כאשר נדרש ,לישויות קטנות ובינוניות
 של תוצאתם היא דוחות כספיים שמשיגים הצגה נאותה

תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של  ,המצב הכספי
 .ישויות קטנות ובינוניות

 
היישום של תקן זה על ידי ישות , 1.5כפי שהוסבר בסעיף   )ב(

עם מחויבות ציבורית אינו מהווה הצגה נאותה בהתאם 
 .לתקן זה

  
נדרשים כאשר ציות ) א(הגילויים הנוספים אליהם מתייחס סעיף 

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

  

טנות תקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קציות ל
   ובינוניות

כספי הדיווח התקן הדוחות הכספיים שלה מצייתים לשישות  3.3
 תכלול הצהרה מפורשת בינלאומי לישויות קטנות ובינוניותה

ישות לא תתאר דוחות . בביאוריםובלתי מסויגת על ציות זה 
כספי הדיווח התקן כספיים כדוחות כספיים שמצייתים ל
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אלא אם הם מצייתים לכל , בינלאומי לישויות קטנות ובינוניותה
 . תקן זההדרישות של 

 
הנדירות ביותר שבהן ההנהלה מגיעה למסקנה שהציות בנסיבות  3.4

מטרת  יהיה כה מטעה כך שהוא יסתור את  זהלדרישה של תקן
בפרק  המפורטת  של ישויות קטנות ובינוניותהדוחות הכספיים

 אלא, 3.5הישות תסטה מהדרישה הזו באופן המפורט בסעיף , 2
 .אם המסגרת הפיקוחית אוסרת סטייה כזו

  
עליה , 3.4בהתאם לסעיף תקן זה כאשר ישות סוטה מדרישה של  3.5

 : כלהלןלתת גילוי
 
לכך שההנהלה הגיעה למסקנה שהדוחות הכספיים   )א(

את תוצאות , מציגים באופן נאות את המצב הכספי
 .ות ואת תזרימי המזומנים של הישותהפעול

 
בינלאומי הכספי הווח דיהלתקן לכך שהיא צייתה   )ב(

למעט העובדה שהיא סטתה , בינוניותלישויות קטנות ו
  .סוימת כדי להשיג הצגה נאותהמדרישה מ

 
תקן כולל הטיפול שנדרש על ידי , למהות של הסטייה  )ג(

, בינלאומי לישויות קטנות ובינוניותהכספי הדיווח ה
לסיבה שבגינה טיפול זה יהיה כה מטעה בנסיבות כך 

ת מטרת הדוחות הכספיים המפורטת שהוא יסתור א
 .  ולטיפול שאומץ2בפרק 

  
,  בתקופה קודמתזהכאשר ישות סטתה מדרישה של תקן  3.6

וסטייה זו משפיעה על סכומים שהוכרו בדוחות הכספיים 
עליה לתת את הגילויים המפורטים בסעיף , לתקופה השוטפת

 ).ג(3.5
  

שציות בנסיבות הנדירות ביותר שבהן ההנהלה מגיעה למסקנה  3.7
 יהיה כה מטעה כך שהוא יסתור את מטרת זהלדרישה של תקן 

בפרק המפורטת של ישויות קטנות ובינוניות הדוחות הכספיים 
אבל המסגרת הפיקוחית הרלוונטית אוסרת על סטייה , 2

את , במידה המירבית האפשרית, על הישות להקטין, מהדרישה
, ישהמציות לדר) perceived (הנתפסים כמטעיםההיבטים 

  :באמצעות גילוי
 
ולסיבה שבגינה ההנהלה הגיעה ,  בתקן זהלמהות הדרישה  )א(

למסקנה שציות לדרישה הזו יהיה כה מטעה בנסיבות כך 
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שהוא יסתור את מטרת הדוחות הכספיים המפורטת 
  .2בפרק 

 
לכל תקופה , לתיאומים לכל פריט בדוחות הכספיים  )ב(

אשר ההנהלה הגיעה למסקנה שהיה נדרש , שמוצגת
 .בצעם כדי להשיג הצגה נאותהל

  

 עסק חי
 נדרשת להעריך את ההנהלה של הישות שמשתמשת בתקן זה 3.8

יכולת הישות להמשיך לפעול כעסק חי כאשר היא מכינה דוחות 
את   עסק חי אלא אם ההנהלה מתכוונת לפרקהיאישות . כספיים

או שאין לה חלופה , הישות או להפסיק את פעילותה המסחרית
בעת ההערכה אם הנחת העסק . ת מלבד זאתמציאותית אחר
ההנהלה מביאה בחשבון את כל המידע הזמין , החי היא נאותה

אך , תקופת הדיווח חודש מסוף 12-שהוא לפחות ל, לגבי העתיד
 . לא מוגבל לתקופה זו

 
מודעת לכך שקיימות אי , בעת ביצוע ההערכה, כאשר ההנהלה 3.9

צבים שעשויים  שקשורות לאירועים או לממהותיותודאויות 
להטיל ספק משמעותי על יכולת הישות להמשיך לפעול כעסק 

כאשר ישות לא . על הישות לתת גילוי לאי ודאויות אלה, חי
עליה לתת גילוי לעובדה , מכינה דוחות כספיים על בסיס עסק חי

וגם לבסיס שלפיו היא הכינה את הדוחות הכספיים ולסיבה , זו
 .ישבגינה הישות לא נחשבת עסק ח

  

  תדירות הדיווח

כולל מידע (ישות תציג מערכת שלמה של דוחות כספיים  3.10
סוף  כאשר. לפחות אחת לשנה) 3.14 ראה סעיף - השוואתי

 השנתיים דוחות כספייםוה  של ישות משתנהתקופת הדיווח
ישות ,  לתקופה ארוכה יותר או קצרה יותר משנה אחתמוצגים

 :תיתן גילוי לפרטים הבאים
  

 . עובדה זו  )א(
 
 .הסיבה לשימוש בתקופה ארוכה יותר או קצרה יותר  )ב(

 
המוצגים בדוחות הכספיים ההשוואה העובדה שסכומי   )ג(

אינם ניתנים להשוואה באופן ) כולל הביאורים הקשורים(
 .מלא
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  עקביות ההצגה

ישות תשמור על ההצגה והסיווג של פריטים בדוחות הכספיים  3.11
 :אלא אם, מתקופה אחת לתקופה הבאה

 
נוי משמעותי במהות של הפעילויות של הישות בעקבות שי  )א(

ברור , או בעקבות סקירה של הדוחות הכספיים שלה
שהצגה או סיווג אחרים יהיו נאותים יותר בהתאם 

 מדיניות חשבונאיתלקריטריונים לבחירה וליישום של 
  חשבונאייםאומדנים, מדיניות חשבונאית 10בפרק 
 או, וטעויות

 
 .דורש שינוי בהצגהתקן זה   )ב(

  
, משתניםכאשר ההצגה או הסיווג של פריטים בדוחות הכספיים  3.12

אלא אם הסיווג מחדש , ישות תסווג מחדש סכומים השוואתיים
ישות ,  מחדשים מסווגסכומים השוואתייםכאשר . אינו מעשי

 :תיתן גילוי לפרטים הבאים
  

 .המהות של הסיווג מחדש  )א(
 
גו הסכום של כל פריט או של כל קבוצה של פריטים שסוו  )ב(

 .מחדש
  
 .הסיבה לסיווג מחדש  )ג(

  
ישות , כאשר אין זה מעשי לסווג מחדש סכומים השוואתיים 3.13

  .  מעשיאינותיתן גילוי מדוע הסיווג מחדש 
  

 מידע השוואתי
לגבי כל  קודמתיג מידע השוואתי המתייחס לתקופה ישות תצ 3.14

למעט , ים לתקופה השוטפתהסכומים שמדווחים בדוחות הכספי
ישות תכלול מידע .  אחרתאו דורשכאשר תקן זה מתיר 

השוואתי לגבי מידע מילולי ותיאורי כאשר הוא רלוונטי להבנה 
 .של הדוחות הכספיים לתקופה השוטפת
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  מהותיות והקבצה

ישות . ישות תציג בנפרד כל קבוצה מהותית של פריטים דומים 3.15
תציג בנפרד פריטים שהמהות או מאפיין הפעילות שלהם אינם 

 .הם לא מהותיים אלא אם ,דומים
 

השמטות או מצגים מטעים של פריטים הם מהותיים אם הם  3.16
להשפיע על החלטות כלכליות , יחד או כל אחד בנפרד, יכולים

מהותיות . שמשתמשים מקבלים על בסיס הדוחות הכספיים
תלויה בגודל ובמהות של ההשמטה או המצג המטעה בהתחשב 

, או שילוב שלהם, גודלו או מהותו של הפריט. במכלול הנסיבות
 . עשויים להיות הגורם המכריע

  

 מערכת שלמה של דוחות כספיים
כת שלמה של דוחות כספיים של ישות כוללת את כל מער 3.17

 :הבאים
 

 .  הדיווחמועדדוח על המצב הכספי ל  )א(
 
 :אחד מהבאים  )ב(

  
)i( לתקופת הדיווח שמציג על הרווח הכולל יחיד דוח 

לך את כל פריטי ההכנסה וההוצאה שהוכרו במה
רווח או כולל פריטים שהוכרו בקביעת , התקופה
אשר מהווה סיכום משנה בדוח על הרווח  (הפסד
 או, רווח כולל אחרופריטים של ) הכולל

 
)ii( נפרד ודוח נפרד על הרווח הכוללדוח רווח והפסד  .

אם ישות בוחרת להציג הן דוח רווח והפסד והן דוח 
 הדוח על הרווח הכולל מתחיל, על הרווח הכולל

ברווח או הפסד ואחר כך מציג את הפריטים של 
 . רווח כולל אחר

  
 .לתקופת הדיווחדוח על השינויים בהון   )ג(
 
 . לתקופת הדיווחמזומניםדוח על תזרימי   )ד(

  
הכוללים את תמצית המדיניות החשבונאית , ביאורים  )ה(

 .המשמעותית וביאורי הסבר אחרים
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 מוצגים אם השינויים היחידים בהון במהלך התקופות שלגביהם 3.18
, תשלום של דיבידנדים, הדוחות הכספיים נבעו מרווח או הפסד

 בתקופות קודמות ושינויים במדיניות טעויותתיקון 
 דוח רווח והפסד ועודפיםהישות רשאית להציג , החשבונאית

ראה (יחיד במקום דוח על הרווח הכולל ודוח על השינויים בהון 
 ). 6.4סעיף 

 
וח כולל אחר בכל אחת מהתקופות אם לישות אין פריטים של רו 3.19

הישות יכולה להציג רק , שלגביהם מוצגים הדוחות הכספיים
או שהיא יכולה להציג דוח על הרווח הכולל , דוח רווח והפסד

 . שהשורה התחתונה בו היא רווח או הפסד
  

 דורש סכומים השוואתיים בהתייחס לכל 3.14מכיוון שסעיף  3.20
, בתקופה הקודמתהסכומים שהוצגו בדוחות הכספיים 

משמעותה של מערכת שלמה של דוחות כספיים היא שישות 
מהדוחות הכספיים וביאורים שני דוחות מכל אחד ,  לפחותתציג

 . קשורים שנדרשו
  

  כל דוח כספיישות תציג, במערכת שלמה של דוחות כספיים 3.21
 . לטהבאותה רמת הב

  
השונות , לדוחות הכספייםישות רשאית להשתמש בכותרות  3.22

 . זה כל עוד הן אינן מטעותכותרות שבהן נעשה שימוש בתקן מה
 

 זיהוי של הדוחות הכספיים

הביאורים  ויםכספיה ותדוחאחד מהישות תזהה בבירור כל  3.23
ישות תציג , בנוסף. ותבדיל ביניהם לבין מידע אחר באותו מסמך
ותחזור עליו כאשר , בצורה בולטת את המידע שמפורט להלן

 :ע שמוצג יהיה ניתן להבנההדבר נדרש כדי שהמיד
 

בשמה מסוף תקופת שם הישות המדווחת וכל שינוי   )א(
 .הדיווח הקודמת

 
 קבוצה  של ישות בודדת אוהם שלאם הדוחות הכספיים   )ב(

 .של ישויות
  
התקופה שמכוסה על ידי ותאריך סוף תקופת הדיווח   )ג(

 . הדוחות הכספיים
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 מטבע תרגום 30בפרק מספר כפי שהוגדר , מטבע ההצגה  )ד(
 .ץחו

  
 שבה נעשה שימוש ,אם קיימת, )rounding(מידת העיגול   )ה(

 .לצורך ההצגה של סכומים בדוחות הכספיים
  

 :תיתן גילוי בביאורים לפרטים הבאיםישות  3.24
 

וההתאגדות החוקית של ) domicile(מקום התושבות   )א(
מדינת ההתאגדות שלה והכתובת של המשרד , הישות

 אם שונה ,יקרי שלהאו מקום העסקים הע(הרשום שלה 
 ).מהמשרד הרשום

 
הישות והפעילויות ) operations(תיאור מהות פעולות   )ב(

)activites (העיקריות שלה . 
  

 הצגה של מידע שאינו נדרש על ידי תקן זה

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

  דוח על המצב הכספי 
  

  פרק זהתחולה של 

ת  בדוח על המצב הכספי ואוגיצש לה המידע שיאת מפרטפרק זה  4.1
מציג ) לעיתים נקרא מאזן(הדוח על המצב הכספי . ותהצגאופן 

קופת ת סוף -לתאריך מוגדר התחייבויות וההון ,  הישותנכסיאת 
 . הדיווח

  

  מידע שיוצג בדוח על המצב הכספי

סעיפים שמציגים את , לכל הפחות, הדוח על המצב הכספי יכלול 4.2
 :הסכומים הבאים

  
 .ושווי מזומניםמזומנים   )א(

 
 .לקוחות וחייבים אחרים  )ב(

 
 - ו)י(, )ב(, )א (-בלמעט סכומים שמוצגים  (נכסים פיננסיים  )ג(

 .))יא(
 

 . מלאי  )ד(
 

 .רכוש קבוע  )ה(
 

 . שנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסדקעהן להש"נדל  )ו(
  

 .נכסים בלתי מוחשיים  )ז(
  

 שנמדדים בעלות בניכוי פחת נצבר וירידת נכסים ביולוגיים  )ח(
 . ערך

  
 . נכסים ביולגיים שנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  )ט(

  
 . בחברות כלולותהשקעות   )י(

  
 . ת בשליטה משותפתיובישוהשקעות   )יא(
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 .ספקים וזכאים אחרים  )יב(
  

 - ו) יב(למעט סכומים שמוצגים לפי  (יבויות פיננסיותהתחי  )יג(
 . ))טז(

  
 .מסים שוטפיםהתחייבויות ונכסים בגין   )יד(

  
 התחייבויות מסים נדחים ונכסי מסים נדחים  )טו(

 ). כלא שוטפים התחייבויות ונכסים אלה יסווגו תמיד(
  

 . הפרשות  )טז(
  

 בנפרד ההוןהמוצגות בתוך , שאינן מקנות שליטה זכויות  )יז(
 . החברה האםלים של בעמההון של ה

  
 . הון המיוחס לבעלים של החברה האם  )יח(

  
כותרות וסיכומי משנה , ישות תציג בדוח על המצב הכספי סעיפים 4.3

 של המצב הכספינוספים כאשר הצגה כזו רלוונטית להבנה של 
 . הישות

 
  הבחנה בין שוטף לבין לא שוטף

והתחייבויות שוטפות , שוטפים- תציג נכסים שוטפים ולאישות  4.4
כסיווגים נפרדים בדוח על המצב הכספי שלה , שוטפות-ולא

למעט כאשר הצגה המבוססת על , 4.8-4.5לסעיפים בהתאם 
כאשר חריג זה . נזילות מספקת מידע מהימן שהוא יותר רלוונטי

המשוער לפי סדר הנזילות יוצגו כל הנכסים וההתחייבויות , חל
 ).עולה או יורד(

 
 נכסים שוטפים

 : כנכס שוטף כאשרישות תסווג נכס 4.5
 

או מתכוונת למכור , לממש את הנכס) expects(היא חוזה   )א(
 במהלך המחזור התפעולי הרגיל של, או לצרוך אותו

 ; ישותה
 

 ;היא מחזיקה את הנכס בעיקר לצורך מסחר  )ב(
  



דוח על המצב הכספי 4פרק   
 

 

    
  

29

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

  
כס מוגבל כך  אלא אם הנ,הנכס הוא מזומן או שווה מזומן  )ד(

שלא ניתן להחליף אותו או להשתמש בו כדי לסלק 
 . הדיווחמועד חודש לפחות לאחר 12התחייבות במשך 

  
כאשר  .שוטפים-ישות תסווג את כל הנכסים האחרים כנכסים לא 4.6

, לא ניתן לזהות בבירור את המחזור התפעולי הרגיל של הישות
 . חודש12משך תקופתו יהיה כ 

  
 ת התחייבויות שוטפו

 :ישות תסווג התחייבות כהתחייבות שוטפת כאשר 4.7
 
 לסלק את ההתחייבות במהלך המחזור התפעולי חוזההיא   )א(

 ; ישותה הרגיל של
 

 ;היא מחזיקה את ההתחייבות בעיקר לצורך מסחר  )ב(
  

 חודש לאחר 12מועד הסילוק של ההתחייבות יחול במהלך   )ג(
 או;  הדיווחמועד

  
 הסילוק של אין לישות זכות בלתי מותנית לדחות את  )ד(

 .  הדיווחמועד חודש לאחר 12ההתחייבות למשך לפחות 
 

הישות תסווג את כל ההתחייבויות האחרות כהתחייבויות לא  4.8
 . שוטפות

  

 של פריטים בדוח על המצב מתכונת של פריטים וסדר
  הכספי

תקן זה לא קובע את הסדר או את המתכונת שלפיהם ישות  4.9
שימה של פריטים שהם פשוט מספק ר 4.2סעיף . מציגה פריטים

שונים מספיק במהותם או במאפיין הפעילות שלהם כדי שתידרש 
 : בנוסף. הצגה נפרדת בדוח על המצב הכספי

 
המהות או מאפיין הפעילות , סעיפים נכללים כאשר הגודל  )א(

של פריט או של הקבצה של פריטים דומים הם כאלה 



 דוח על המצב הכספי 4פרק 

 30

שהצגה נפרדת רלוונטית להבנה של המצב הכספי של 
 וכן; הישות

 
ניתן לתקן את התיאורים שבהם נעשה שימוש ואת הסדר   )ב(

של פריטים או את ההקבצה של פריטים דומים בהתאם 
כדי לספק מידע , למהות של הישות ושל העסקאות שלה

 . שהוא רלוונטי להבנה של המצב הכספי של הישות
  

 מתבסס על הערכה פריטים נוספיםלהציג בנפרד דעת אם השיקול  4.10
 : ים שלהלןשל כל הסעיפ

 
 .המהות והנזילות של נכסים, סכומיםה  )א(
 

 .ין הפעילות של נכסים בתוך הישותמאפי  )ב(
  

 .המהות והעיתוי של התחייבויות, הסכומים  )ג(
 

  מידע שיוצג בדוח על המצב הכספי או בביאורים

לסיווגי , המצב הכספי או בביאוריםבדוח על , ישות תיתן גילוי 4.11
 : הבאים של הסעיפים שהוצגומשנה ה

  

  .בקבוצות המתאימות לישותכוש קבוע ר  )א(
 

תוך הצגה בנפרד של סכומים   אחריםייביםלקוחות וח  )ב(
,  לקבל מצדדים אחריםםסכומי, לקבל מצדדים קשורים

 .אך טרם חויבה, וחייבים הנובעים מהכנסה שהצטברה
  

 :מלאי תוך הצגה בנפרד של סכומי מלאי  )ג(
  

)i( מכירה במהלך העסקים הרגילהמוחזק ל. 
 

)ii( ר למכירה כזובתהליך ייצו. 
 

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

  
תוך הצגה בנפרד של סכומים , ספקים וזכאים אחרים  )ד(

הכנסה , זכאים בגין צדדים קשורים, לשלם לספקים
 . דחויה והוצאות לשלם
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 .והפרשות אחרות הטבות עובדהפרשות בגין   )ה(
  

עודפים , פרמיה על מניות,  נפרעהוןכמו , הוןקבוצות של   )ו(
אשר בהתאם לדרישות , ופריטים של הכנסה או ההוצאה

 .מוכרים ברווח כולל אחר ומוצגים בנפרד בהון, תקן זה
  

בדוח על המצב ,  תיתן גילוי כמפורט להלן בעלת הון מניותישות 4.12
 :הכספי או בביאורים

  
  :לכל קבוצה של הון מניות  )א(

 
)i(  הון רשוםמספר המניות של. 

 
)ii( והונפקו , אןמספר המניות שהונפקו ונפרעו במלו

 .אבל לא נפרעו במלואן
  

)iii( מניות אין ערך נקובאו של, ערך נקוב למניה. 
  

)iv( מות במחזור התאמה בין מספר המניות הקיי
 .בתחילת התקופה ובסופה

  
)v( זכויות בכורה והמגבלות ששייכות , הזכויות

ים ועל  חלוקת דיבידנדכולל מגבלות על, לקבוצה זו
 .פדיון ההון

  
)vi(  מניות בישות שמוחזקות על ידי הישות או על ידי

 .הבנות או החברות הכלולות שלההחברות 
  

)vii(  הנפקה בהתאם לאופציות השמורות לצורךמניות 
כולל התנאים , מניותולחוזים למכירה של 

 .והסכומים
  

 .תיאור של כל קרן בהון  )ב(
 

תיתן גילוי למידע , כגון שותפות או נאמנות, ללא הון מניותישות  4.13
תוך גילוי , )א(4.12שהוא שווה ערך למידע שנדרש לפי סעיף 

, של זכויות בהון) categroy(לשינויים במהלך התקופה בכל סוג 
זכויות בכורה ומגבלות השייכות לכל סוג של , וגילוי לזכויות
 . זכויות בהון
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לישות יש הסכם מכירה מחייב למימוש ניכר , במועד הדיווח, אם 4.14
הישות תיתן גילוי , או קבוצה של נכסים והתחייבויות,  נכסיםשל

 :למידע הבא
 

או קבוצת הנכסים ) הנכסים(תיאור של הנכס   )א(
 .וההתחייבויות

  
 .הנסיבות של המכירה או התוכניתותיאור העובדות   )ב(
  
אם המימוש כולל קבוצה , הערך בספרים של הנכסים או  )ג(

סים הערכים בספרים של נכ, של נכסים והתחייבויות
  .והתחייבויות אלה

  
  



  רווח והפסדדוח על הרווח הכולל ודוח 5פרק 
 

    
  

33

   5פרק 

  על הרווח הכולל ודוח רווח והפסדדוח 
  

  תחולה של פרק זה 

שלה הרווח הכולל הכל דורש מישות להציג את סך פרק זה  5.1
דוח כספי ב - לתקופה יה פעולותתוצאות כלומר את - לתקופה 

ש  את המידע שיתקן מפרטה. דוחות כספייםשני אחד או ב
  .ת אופן הצגתו ואאלה בדוחות להציגו

 
  הרווח הכולל כלה סךהצגה של 

  :לתקופהשלה הרווח הכולל הכל סך ישות תציג את  5.2
  

הדוח על הרווח במקרה זה . בדוח יחיד על רווח כולל  )א(
 ההכנסה וההוצאה שהוכרו הכולל מציג את כל פריטי

 או, בתקופה
 

 - הרווח הכולל על  ודוח דוח רווח והפסד -  בשני דוחות  )ב(
ריטי ההכנסה דוח רווח והפסד מציג את כל פבמקרה זה 

הכל  שהוכרו בסך אלה למעט ,וההוצאה שהוכרו בתקופה
נדרש שכפי שהותר או , לרווח או הפסדמחוץ  הרווח הכולל
 . על ידי תקן זה

  
הוא , או להיפך, גישת הדוח היחיד לגישת שני הדוחותמ מעבר 5.3

מדיניות  10 פרק חל עליושינוי במדיניות החשבונאית אשר 
 . וטעויותאים חשבונאומדנים, חשבונאית

  
 האחדגישת הדוח 

הדוח על הרווח הכולל יכלול את כל ,  לגישת הדוח היחידהתאםב 5.4
פריטי ההכנסה וההוצאה שהוכרו בתקופה אלא אם תקן זה 

 :תקן זה מספק טיפול שונה בנסיבות הבאות.  אחרתדורש
 

במדיניות של תיקוני טעויות ושינויים ההשפעות   )א(
תקופות  לשפרע למכתיאומים  מוצגים החשבונאית

קודמות ולא כחלק מרווח או הפסד בתקופה שבה 
 .)10ראה פרק (התרחשו 
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הכל  מוכרים כחלק מסך רווח כולל אחרשלושה סוגים של   )ב(
 :כאשר הם נובעים, מחוץ לרווח או הפסד, הרווח הכולל

 
)i( מתרגום יםבעונה רווחים והפסדים מסוימים 

 30ראה פרק  (חוץ של פעילות הדוחות הכספיים
 .) מטבע חוץרגוםת

 
)ii(  מסוימים אקטוארייםרווחים והפסדים ) ראה פרק

 ).הטבות עובד 28
 
)iii(  שינויים מסוימים בשווי ההוגן של מכשירים

 פיננסייםבמכשירים סוגיות  12ראה פרק (מגדרים 
 .)אחרים

 
 סעיפים , לכל הפחות,ישות תכלול בדוח על הרווח הכולל 5.5

 :מציגים את הסכומים הבאים לתקופהש
 

 .ותהכנס  )א(
 

 .מימוןעלויות   )ב(
 

ראה  (בחברות כלולותהשקעות חלק ברווח או הפסד של   )ג(
 ישויות בשליטהב ו)השקעות בחברות כלולות 14פרק 

 )השקעות בעסקאות משותפות 15ראה פרק  (משותפת
 .שמטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 
 - ו) ז(, )ה(לפריטים שהוקצו למעט מסים , הוצאות מסים  )ד(

 ).29.27 ראה סעיף(להלן ) ח(
 

 :סכום יחיד שמורכב מהסכום של  )ה(
 

)i(  המפעילות שהופסקהרווח או ההפסד לאחר מס ,
 ושל 

  
)ii(  הרווח או ההפסד לאחר מס שהוכר בעת המדידה

לפי שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה או בעת 
שמהווים את הפעילות   נטוהמימוש של הנכסים

  .שהופסקה
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, ווח כולל אחרשל רפריטים אם לישות אין (רווח או הפסד   )ו(
 . )אין הכרח להציג סעיף זה

 
 מסווג לפי ))ב(5.4סעיף ראה  ( של רווח כולל אחרפריטכל   )ז(

  . ))ח(למעט סכומים שמוצגים לפי (מהותו 
 
ישויות חלק ברווח הכולל האחר של חברות כלולות ושל   )ח(

  .ופלות לפי שיטת השווי המאזנימטש בשליטה משותפת
 

ין פריטים של רווח כולל אם לישות א (סך הכל רווח כולל  )ט(
, סעיף זה כגוןל היא רשאית להשתמש במונח אחר, אחר

  ).רווח או הפסד
 

בדוח על הרווח הכולל לפריטים הבאים נפרד בישות תיתן גילוי  5.6
 : כהקצאות לתקופה

 
  רווח או הפסד לתקופה שמיוחס  )א(

 
)i( לזכויות שאינן מקנות שליטה. 

 
)ii( האםהחברה של לבעלים . 

  
 לתקופה שמיוחססך הכל רווח כולל   )ב(

 
)i(  שאינן מקנות שליטהלזכויות. 
 

)ii(  האםהחברהלבעלים של . 
  

  גישת שני הדוחות 

לכל , ציגיהדוח על הרווח וההפסד , גישת שני הדוחותבהתאם ל 5.7
) ו (5.5 -) א (5.5 עיפים שמציגים את הסכומים בסעיףס, הפחות

 הדוח על הרווח .ונהאחרשורה כהפסד  ואלתקופה יחד עם רווח 
ציג לכל י וברווח או הפסדבשורתו הראשונה תחיל יהכולל 
) ט (5.5 -) ז (5.5סעיפים שמציגים את הסכומים שבסעיף , הפחות
 .  לתקופה5.6וסעיף 
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  שתי הגישות לע החלותדרישות 

ההשפעות של תיקוני טעויות ושינויים , ם לתקן זהאבהת 5.8
תקופות  לשלמפרע כתיאומים במדיניות החשבונאית מוצגים 

ראה  (התרחשו ולא כחלק מרווח או הפסד בתקופה שבה קודמות
 . )10פרק 

 
 )אם מוצג, ובדוח רווח והפסד(הרווח הכולל ישות תציג בדוח על  5.9

כותרות וסיכומי משנה נוספים כאשר הצגה כזו , סעיפים
 . הישותפעולות  תוצאותרלוונטית להבנה של

  
כלשהם  ה והוצאההכנס ישות לא תציג או תתאר פריטי 5.10

או (בדוח על הרווח הכולל ) extraordinary( 'טים מיוחדיםפרי'כ
 .או בביאורים) אם מוצג, בדוח רווח והפסד

  

  ניתוח של הוצאות 

אחת לפי תוך שימוש בסיווג ישות תציג ניתוח של הוצאות  5.11
לפי השיטה שמספקת מידע מהימן שהוא , מהשיטות הבאות

סיווג או , סיווג שמבוסס על מהות ההוצאות: יותר רלוונטי
 . שמבוסס על מאפיין הפעילות של ההוצאות בישות

  

  ניתוח לפי מהות ההוצאות

מקובצות בדוח על הוצאות , ובהתאם לשיטת סיווג ז  )א(
רכישות של , כגון פחת(הרווח הכולל בהתאם למהותן 

, )הטבות עובד ועלויות פרסום, עלויות תובלה, חומרים
 . ם בישותמאפייני הפעילות השוניבין  מוקצות מחדשלא ו

  

 ניתוח לפי מאפיין הפעילות של ההוצאה

הוצאות מקובצות בהתאם , ובהתאם לשיטת סיווג ז  )ב(
כעלויות ,  לדוגמה אולמאפיין פעילותן כחלק מעלות המכר

ישות נותנת , לכל הפחות. מנהליותשל פעילויות הפצה או 
גילוי לעלות המכר שלה לפי שיטה זו בנפרד מהוצאות 

  . אחרות
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   6פרק 

  רווח והפסד ועודפיםח על השינויים בהון ודוח דו

  תחולה של פרק זה 

של ישות בהון שינויים האת הדרישות להצגת מפרט פרק זה  6.1
אם מתקיימים תנאים , אובדוח על השינויים בהון , לתקופה

 .רווח והפסד ועודפיםבדוח  ,מוגדרים והישות בוחרת בכך
 

  דוח על השינויים בהון 

 מטרה
ים בהון מציג את הרווח או הפסד של ישות הדוח של השינוי 6.2

ברווח כולל  פריטים של הכנסה והוצאה שהוכרו ,לתקופת דיווח
 ות החשבונאיתבמדיניההשפעות של השינויים , תקופהל אחר

 השקעותהסכומים של הו,  בתקופה שהוכרוותיקונים של טעויות
 במהלך  להםדנדים וחלוקות אחרותידיבהו על ידי משקיעי הון

 .פההתקו
  

  בדוח על השינויים בהון וגילהצשיש מידע 

 :ישות תציג דוח על השינויים בהון תוך הצגה בדוח של 6.3
 

תוך הצגה בנפרד של סך הכל ,  לתקופהסך הכל רווח כולל  )א(
 האם ולזכויות החברה של לבעליםהסכומים שמיוחסים 
  .שאינן מקנות שליטה

 
 ההשפעות של יישום למפרע או של, לכל רכיב של ההון  )ב(

מדיניות  10לפרק הצגה מחדש למפרע שהוכרו בהתאם 
  .  וטעויות חשבונאייםאומדנים, חשבונאית

  
התאמה בין הערך בספרים בתחילת , לכל רכיב של ההון  )ג(

תוך גילוי נפרד , התקופה לבין הערך בספרים בסופה
 :  כתוצאה מיםלשינוי

 
)i( רווח או הפסד. 

 
)ii( כל סעיף ברווח כולל אחר. 
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)iii( דנדים יהדיבו, של הבעלים תהסכומים של ההשקעו
 לש  בנפרדתוך הצגהלבעלים , וחלוקות אחרות

דנדים ידיב, מניות אוצרבעסקאות , מניותהנפקות 
וחלוקות אחרות לבעלים ושינויים בזכויות הבעלות 

 . איבוד שליטהתוצאתם אינהבחברות בנות ש
  

   עודפים ורווח והפסדדוח 

  מטרה

וח וההפסד והשינויים  מציג את הרורווח והפסד ועודפיםדוח  6.4
 מתיר לישות 3.18סעיף . בעודפים של הישות לתקופת דיווח

 במקום דוח על הרווח הכולל רווח והפסד ועודפיםלהציג דוח 
שלה  ן אם השינויים היחידים בהו,ודוח על השינויים בהון

 מרווח יםבעו נ דוחות כספייםשלגביהן מוצגיםת ותקופהבמהלך 
 טעויות מתקופות קודמות ניתיקו, םדנדייתשלום דיב, או הפסד

 .ושינויים במדיניות החשבונאית
  

 רווח והפסד ועודפים בדוח וגילהצשיש מידע 

את הפריטים הבאים רווח והפסד ועודפים ישות תציג בדוח  6.5
דוח על הרווח הכולל ודוח רווח  5בנוסף למידע שנדרש בפרק 

 :והפסד
 

 . בתחילת תקופת הדיווחעודפים  )א(
 
 לתשלום במהלך שעומדיםוכרזו ושולמו או דנדים שהידיב  )ב(

 .התקופה
  
 כתוצאה מתיקוני טעויות העודפים מחדש של ותהצג  )ג(

 .מתקופות קודמות
  
 כתוצאה משינויים במדיניות העודפים מחדש של ותהצג  )ד(

 .החשבונאית
  
    .סוף תקופת הדיווחב עודפים  )ה(
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   7פרק 

  דוח על תזרימי מזומנים
  

   זהתחולה של פרק

 תזרימי מזומניםדוח על  בוגיצש להת המידע שיאמפרט פרק זה  7.1
 גבי מספק מידע להדוח על תזרימי מזומנים .ותהצגת אופן וא

,  של ישות לתקופת דיווח מזומניםשוויבו במזומניםהשינויים 
מפעילויות , מפעילויות שוטפותשינויים של  בנפרד תוך הצגה

  .פעילויות מימוןמו ההשקע
 

  מזומניםשווי
אשר  , ברמת נזילות גבוהה, הם השקעות לזמן קצרשווי מזומנים 7.2

 בהתקשרויות לזמן קצר לתשלום הדיעממטרת ל ותמוחזק
, לפיכך. מזומנים ולא למטרות השקעה או למטרות אחרות

באופן רגיל השקעה כשירה להוות שווי מזומנים רק כאשר 
של שלושה חודשים או , נאמר, נותרה תקופה קצרה לפירעון

, אופן רגילמשיכות יתר מבנק נחשבות ב .שהפחות ממועד הרכי
עומדות לפירעון  ןאם ה, אולם. אשראי בדומה לפעילויות מימון

, מהוות חלק בלתי נפרד מניהול המזומנים של ישותולפי דרישה 
 . מזומניםשווימשיכות יתר מבנק הן רכיב של מזומנים ו

  

  בדוח על תזרימי מזומניםוגילהצשיש מידע 

תזרימי שמציג את ל תזרימי מזומנים ישות תציג דוח ע 7.3
,  לפעילויות שוטפותוסווגאשר י לתקופת דיווח המזומנים

 .פעילויות השקעה ופעילויות מימון
  

 פעילויות שוטפות 
 של הכנסות-הן הפעילויות העיקריות לייצורפעילויות שוטפות  7.4

 בדרך כלל תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות, לפיכך. הישות
שמובאים בחשבון  אות ומאירועים אחריםנובעים מהעסק

דוגמאות לתזרימי מזומנים מפעילויות . בקביעת רווח או הפסד
 :שוטפות הן

 
 .תקבולי מזומנים ממכירת סחורות ומהספקת שירותים  )א(
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מעמלות , )fees(מגמולים , תקבולי מזומנים מתמלוגים  )ב(
 .תומהכנסות אחרו

 
  .נים לספקים בגין סחורות ושירותיםתשלומי מזומ  )ג(
 
 .תשלומי מזומנים לעובדים ובעבורם  )ד(
 
אלא , תשלומים והחזרים במזומנים של מסים על הכנסה  )ה(

אם כן הם ניתנים לזיהוי ספציפי עם פעילויות מימון 
 .השקעהופעילויות 

 
הלוואות , השקעותבגין תקבולים ותשלומים במזומנים   )ו(

 dealing or( המוחזקים למטרות מסחר  אחריםחוזיםו
trading( , לצורךדומים למלאי שנרכש במיוחד אשר 
 . מכירה

 
 על ידי ישות כגון מכירה של פריט ציוד, עסקאות מסוימות

עשויה ליצור רווח או הפסד אשר ייכלל בקביעתו של , יצרנית
תזרימי המזומנים המתייחסים לעסקאות , אולם. רווח או הפסד

 .כאלה הם תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה
  

 פעילויות השקעה
הרכישה והמימוש של נכסים לזמן ארוך פעילויות השקעה הן  7.5

דוגמאות . והשקעות אחרות שאינן כלולות בשווי מזומנים
 : לתזרימי מזומנים הנובעים מפעילויות השקעה הן

 
 כולל רכוש קבוע(, תשלומי מזומנים לרכישת רכוש קבוע  )א(

מוחשיים ונכסים אחרים נכסים בלתי , )בהקמה עצמית
 . לזמן ארוך

 
 נכסים בלתי, תקבולי מזומנים ממכירת רכוש קבוע  )ב(

 .מוחשיים ונכסים אחרים לזמן ארוך
  

תשלומי מזומנים לרכישת מכשירים הוניים או מכשירי   )ג(
חוב של ישויות אחרות וזכויות בעסקאות משותפות 

 שוויהמסווגים ככאמור למעט תשלומים בגין מכשירים (
 ).ים למטרות מסחרמוחזקהמזומנים או 

 
י מזומנים ממכירת מכשירים הוניים או מכשירי תקבול  )ד(

חוב של ישויות אחרות וזכויות בעסקאות משותפות 
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 שוויכ המסווגיםכאמור למעט תקבולים בגין מכשירים (
 ).מוחזקים למטרות מסחרהמזומנים או 

 
 .מקדמות והלוואות במזומנים שניתנו לצדדים אחרים  )ה(

 
 שניתנו תקבולי מזומנים מההחזר של מקדמות והלוואות  )ו(

 .לצדדים אחרים
 
חוזי , חוזי אקדמה, תשלומי מזומנים בגין חוזים עתידיים  )ז(

אופציה וחוזי החלפה למעט כאשר החוזים מוחזקים 
או שהתשלומים מסווגים כפעילויות , למטרות מסחר

 .מימון
 
מחוזי , מחוזי אקדמה, תקבולי מזומנים מחוזים עתידיים  )ח(

ם מוחזקים אופציה ומחוזי החלפה למעט כאשר החוזי
או שהתקבולים מסווגים כפעילויות , למטרות מסחר

 . מימון
  

במכשירים סוגיות  12פרק ראה (ר ודיגכאשר חוזה מטופל כ
 ישות תסווג את תזרימי המזומנים מהחוזה ,) אחריםיםיפיננס

  .של תזרימי המזומנים של הפריט שגודרסיווג באופן זהה ל
  

  פעילויות מימון

ילויות שתוצאתן היא שינויים בהיקף הן פעפעילויות מימון  7.6
דוגמאות . ישותה הושקע בישות והאשראי שלשובהרכב ההון 

 :לתזרימי מזומנים הנובעים מפעילויות מימון הן
 
 תקבולי מזומנים מהנפקת מניות או מכשירים הוניים  )א(

 .אחרים
 
דות את מניות תשלומי מזומנים לבעלים כדי לרכוש או לפ  )ב(

 .הישות
 
 , הלוואות,מהנפקת כתבי התחייבות תקבולי מזומנים   )ג(

ראי אחרים  משכנתאות וסוגי אש, אגרות חוב ,שטרות 
 .לזמן קצר או לזמן ארוך

 
 .החזרי מזומנים של סכומי אשראי שניטלו  )ד(
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תשלומי מזומנים על ידי חוכר להקטנת ההתחייבות   )ה(
  .לחכירה מימוניתהמתייחסת ) outstanding(שטרם נפרעה 

  
  נים מפעילויות שוטפותדיווח על תזרימי מזומ

 תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות תוך שימוש תציגישות  7.7
 :באחת מהשיטות הבאות

 
בה רווח או הפסד מותאם בגין , השיטה העקיפה  )א(

או  דחיות, השפעותיהן של עסקאות שאינן במזומנים
כלשהן של תקבולי או תשלומי מזומנים תפעוליים  צבירות

 הכנסה או הוצאה ופריטים של, מהעבר או בעתיד
הקשורים לתזרימי מזומנים מהשקעה או לתזרימי 

 או, מזומנים ממימון
 
בה ניתן גילוי לסוגים עיקריים של , השיטה הישירה  )ב(

 . תקבולי מזומנים ברוטו ותשלומי מזומנים ברוטו
  

 השיטה העקיפה
תזרים המזומנים נטו מפעילויות שוטפות , לפי השיטה העקיפה 7.8

 :ווח או הפסד בגין השפעות שלנקבע על ידי התאמת ר
 
במלאי ובחייבים ובזכאים שינויים במהלך התקופה   )א(

 .תפעוליים
 
, פחתפריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים כגון   )ב(

וטרם  שנצברו) הוצאות(הכנסות  ,מסים נדחים, הפרשות
 רווחים והפסדים בלתי ,במזומן) שולמו(התקבלו 

חברות קים של רווחים בלתי מחול, ממומשים ממטבע חוץ
 כן ו; וזכויות שאינן מקנות שליטהכלולות

 
ים כל הפריטים האחרים שלגביהם השפעות המזומנ  )ג(

 .מימוןלהשקעה או ל מתייחסות
  

  השיטה הישירה

 המזומנים נטו מפעילויות שוטפות ם תזרי,לפי השיטה הישירה 7.9
 מידע לגבי סוגים עיקריים של תקבולי מוצג באמצעות גילוי

 עשוי להיות מידע כזה. ותשלומי מזומנים ברוטומזומנים ברוטו 
 : מושג



דוח על תזרימי מזומנים 7פרק   
 

 

    
  

43

 או; מרשומות חשבונאיות של הישות  )א(
 
עלות המכירות ופריטים אחרים , על ידי התאמת מכירות  )ב(

 :ל) אם מוצג, או בדוח רווח והפסד (בדוח על הרווח הכולל
 

)i(  שינויים במהלך התקופה במלאי ובחייבים ובזכאים
 ;תפעוליים

 
)ii( וכן; ם במזומניםפריטים אחרים שאינ 
 
)iii(  פריטים אחרים אשר לגביהם השפעות המזומנים

 .תזרימי מזומנים מהשקעה או ממימוןל מתייחסות
  

דיווח על תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה 
  ומפעילויות מימון

 בנפרד סוגים עיקריים של תקבולי מזומנים ברוטו תציגישות  7.10
ה ופעילויות ותשלומי מזומנים ברוטו הנובעים מפעילויות השקע

מרכישות תזרימי המזומנים המצרפיים הנובעים . מימון
 יוצגו ות אחרותעסקייחידות חברות בנות או של  וממימושים

 . בנפרד ויסווגו כפעילויות השקעה
  

  תזרימי מזומנים במטבע חוץ

תזרימי מזומנים הנובעים מעסקאות במטבע חוץ ישות תרשום  7.11
לת הסכום במטבע חוץ  של הישות על ידי הכפבמטבע הפעילות

בשער החליפין בין מטבע הפעילות לבין מטבע החוץ בתאריך 
 .תזרים המזומנים

 
מזומנים של חברה בת חוץ לפי שערי ישות תתרגם תזרימי  7.12

החליפין בין מטבע הפעילות לבין מטבע החוץ בתאריכים של 
 .תזרימי המזומנים

  
רי רווחים והפסדים בלתי ממומשים הנובעים משינויים בשע 7.13

כדי ב, אולם. חליפין של מטבע חוץ אינם תזרימי מזומנים
 המזומנים בתחילת התקופה להתאים את המזומנים ושווי

ההשפעה של שינויים בשער חליפין על מזומנים ושווי  ,ובסיומה
מזומנים המוחזקים במטבע חוץ או העומדים לפירעון במטבע 

,  לפיכך. בדוח על תזרימי המזומניםחייבת להיות מוצגתחוץ 
מוחזקים במהלך ה מזומנים שוויהישות תמדוד מחדש מזומנים ו
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מוחזקים וחשבונות בנק הכגון סכומי מטבע חוץ (תקופת הדיווח 
 הישות תציג את . החליפין בסוף תקופהיבשער) במטבע חוץ

בנפרד מתזרימי  מומש אשר טרם, שנבעהרווח או ההפסד 
ה ומפעילויות השקעפעילויות , מזומנים מפעילויות שוטפות

 . מימון
  

  ריבית ודיבידנדים

דיבידנדים מימי מזומנים מריבית וישות תציג בנפרד תזר 7.14
הישות תסווג תזרימי מזומנים באופן . שולמושתקבלו או שנ

פעילות השקעה או , עקבי מתקופה לתקופה כפעילות שוטפת
 .פעילות מימון

 
תקבלו ישות עשויה לסווג ריבית ששולמה וריבית ודיבידנדים שנ 7.15

כתזרים מזומנים מפעילות שוטפת משום שהם נכללים ברווח או 
ריבית ששולמה וריבית ישות עשויה לסווג , לחלופין. הפסד

ודיבידנדים שנתקבלו כתזרימי מזומנים ממימון ותזרימי 
משום שהם עלויות להשגת , מזומנים מהשקעה בהתאמה

 .מקורות מימון או תשואות על השקעות
  

דיבידנדים ששולמו כתזרים מזומנים ממימון וג ישות עשויה לסו 7.16
 ישות ,לחלופין. כיוון שהם עלות להשגת משאבים פיננסיים

תזרימי מזומנים של  דיבידנדים ששולמו כמרכיב עשויה לסווג
 מתוך תזרימי מאחר שהם משולמים, מפעילויות שוטפות

 .מזומנים מפעילויות שוטפות
  

   הכנסההמסים על 
הכנסה הרימי מזומנים הנובעים ממסים על תזישות תציג בנפרד  7.17

אלא אם כן ,  כתזרימי מזומנים מפעילויות שוטפותותסווג אותם
 .ניתן לזהותם ספציפית עם פעילויות מימון ופעילויות השקעה

כאשר תזרימי מזומנים בגין מס מוקצים ליותר מסוג אחד של 
 .לסכום הכולל של המסים ששולמוישות תיתן גילוי , פעילות

  

  סקאות שאינן במזומניםע

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

 .השקעה ופעילויות מימון אלה
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פעילויות רבות של השקעה ומימון אינן בעלות השפעה ישירה על  7.19
למרות שהן משפיעות על מבנה ההון , תזרימי מזומנים שוטפים

אי הכללתן של עסקאות שאינן במזומנים . והנכסים של ישות
בדוח על תזרימי המזומנים היא עקבית עם המטרה של דוח על 

רוכים בתזרימי משום שפריטים אלה אינם כ, תזרימי מזומנים
דוגמאות לעסקאות שאינן . מזומנים בתקופה השוטפת

 : במזומנים הן
 

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

 
 .הרכישה של ישות באמצעות הנפקת מכשירים הוניים  )ב(
 
 .ההמרה של חוב להון  )ג(

  

  מזומניםמרכיבים של מזומנים ושווי 
מזומנים ותציג המרכיבים של מזומנים ושווי תציג את הישות  7.20

התאמה בין הסכומים בדוח על תזרימי המזומנים שלה לבין 
 . בדוח על המצב הכספיהמוצגיםהפריטים האקוויוולנטים 

של  נדרשת להציג התאמה זו אם הסכום ינהישות א, אולם
מזומנים זהה מוצג בדוח על תזרימי הה מזומנים שווימזומנים ו

 . בדוח על המצב הכספיבאופן דומה לסכום שתואר 
  

  גילויים אחרים

לסכום של , ביחד עם התייחסות של ההנהלה, ישות תיתן גילוי 7.21
יתרות משמעותיות של מזומנים ושווי מזומנים המוחזקים על 

מזומנים . הישותידי הישות אשר אינם זמינים לשימוש על ידי 
עשויים שלא להיות על ידי ישות   מזומנים המוחזקיםושווי
 תהמרעל  מגבלות ,בין היתר,  בגללהישות לשימוש על ידי יםזמינ

 . מגבלות חוקיות וא כספים
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   8פרק 

  ביאורים לדוחות הכספיים
  

   זהתחולה של פרק

 ש להציגוהמידע שישבבסיס העקרונות את מפרט פרק זה  8.1
כוללים ביאורים . ות הצגת אופן לדוחות הכספיים ואבביאורים

בדוח על , בדוח על המצב הכספימידע בנוסף למידע שמוצג 
 רווח והפסדבדוח  ,)אם מוצג(בדוח רווח והפסד , הרווח הכולל

בדוח על השינויים בהון ובדוח על  ,)אם מוצג( המשולב עודפיםו
ביאורים מספקים תיאורים מילוליים . תזרימי המזומנים

ומידע לגבי , וחותופירוטי משנה לפריטים שמוצגים באותם ד
בנוסף לדרישות .  באותם דוחותלהכרהפריטים שאינם כשירים 

באופן כמעט כל פרק אחר של תקן זה דורש גילויים ש, בפרק זה
  . מוצגים בביאוריםרגיל

  

 מבנה הביאורים

 :הביאורים 8.2
 

יציגו מידע לגבי בסיס ההכנה של הדוחות הכספיים ולגבי   )א(
 נעשה שימוש  הספציפית שבההמדיניות החשבונאית

   ;8.7-8.5בהתאם לסעיפים 
 

 שאינו מוצג במקום  זהןש לפי תקיתנו גילוי למידע שנדר  )ב(
 וכן; אחר בדוחות הכספיים

 
יספקו מידע נוסף שלא מוצג במקום אחר בדוחות   )ג(

 . אבל הוא רלוונטי להבנה של כל אחד מהם, הכספיים
  

ישות . ככל שהדבר מעשי, ישות תציג ביאורים באופן שיטתי 8.3
 למידע קשור כלשהו יםכלול הפניה מכל פריט בדוחות הכספית

 . בביאורים
 

 :ישות בדרך כלל מציגה ביאורים בסדר הבא 8.4
 

דיווח הלתקן  תוך ציותשהדוחות הכספיים הוכנו הצהרה   )א(
ראה סעיף  (ניותוניבינלאומי לישויות קטנות ובהכספי ה

3.3(; 
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ראה (תמצית של מדיניות חשבונאית משמעותית שיושמה   )ב(
  ;)8.5סעיף 

 
בסדר , הכספייםמידע התומך בפריטים שמוצגים בדוחות   )ג(

 וכן; שבו כל דוח וכל סעיף מוצגים
  

 .  אחרים כלשהםגילויים  )ד(
  

  גילוי למדיניות חשבונאית

תמצית של המדיניות החשבונאית מסגרת הבישות תיתן גילוי  8.5
 : לפרטים הבאיםהמשמעותית

 
וחות ששימשו להכנת הדהמדידה ) או בסיסי(בסיס   )א(

 .הכספיים
 

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

  

   דעתי שיקולגבימידע ל

במסגרת התמצית של המדיניות החשבונאית , ישות תיתן גילוי 8.6
מלבד אלה , לשיקולי הדעת, המשמעותית או בביאורים אחרים

על ידי ההנהלה שהופעלו , )8.7ראה סעיף (שכרוכים באומדנים 
בתהליך היישום של המדיניות החשבונאית של הישות ושיש להם 
את ההשפעה המשמעותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות 

 .הכספיים
 

  לחוסר ודאות באומדןעיקריים גורמים  גבימידע ל

העיקריות  ההנחות גבילמידע לבביאורים  ויליגיתן תישות  8.7
אחרים לחוסר וודאות ם עיקריי גורמיםו,  לעתידותשמתייחס
תוצאתם ששקיים סיכון משמעותי , תקופת הדיווחסוף באומדן ב

 תיאום מהותי לערכים בספרים של נכסים ושל תהיה
הביאורים יכללו את . התחייבויות במהלך שנת הכספים הבאה

 :הפרטים הבאים לגבי הנכסים וההתחייבויות האלה
 

 .המהות שלהם  )א(
 
 .פת הדיווחשלהם בסוף תקוהערכים בספרים   )ב(
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  9פרק 

  דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים
  

  התחולה של פרק זה

דוחות כספיים פרק זה מגדיר את הנסיבות בהם ישות מציגה  9.1
הוא גם כולל הנחיות .  והנהלים להכנת דוחות אלהמאוחדים

 .משולביםדוחות כספיים ודוחות כספיים נפרדים גבי ל
  

  דרישה להציג דוחות כספיים מאוחדים

 תציג דוחות חברה אם, 9.3כפי שמותר או נדרש בסעיף למעט  9.2
כספיים מאוחדים שבהם היא מאחדת את השקעותיה בחברות 

דוחות כספיים מאוחדים יכללו את כל . בנות בהתאם לתקן זה
 .החברות בנות של החברה האם

 
 :חברה אם אינה נדרשת להציג דוחות כספיים מאוחדים אם 9.3

  
 :מתקיימים שני התנאים הבאים  )א(

  
)i( וכן, החברה האם עצמה היא חברה בת 

 
)ii(  החברה האם הסופית) או כל חברה אם בשרשרת

 מאוחדיםדוחות כספיים מפיקה ) השליטה
לתקני דיווח כספי  אשר מצייתים המיועדים לכל

 או;  או מצייתים לתקן זהמלאיםבינלאומיים 
  

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

 : בת כזו
  

)i(  בשווי הוגן כאשר שינויים בשווי ההוגן יוכרו ברווח
אם השווי ההוגן של המניות ניתן למדידה , או הפסד

 או, באופן מהימן
 

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

  
 היא שליטה. חברה בת היא ישות הנשלטת על ידי החברה האם 9.4

 לקבוע את המדיניות הפיננסית והתפעולית של ישות כדי הכוח
אם ישות יצרה ישות למטרה . התייוהטבות מפעילולהשיג 

, להשיג מטרה מצומצמת ומוגדרת היטבכדי ) SPE(מיוחדת 
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ת היחסים הישות תאחד את הישות למטרה מיוחדת כאשר מהו
מצביעה על כך שהישות למטרה מיוחדת נשלטת על ידי אותה 

 ).9.12-9.10ראה סעיפים (ישות 
 

, החברה האםבבעלות שליטה נחשבת כמתקיימת כאשר  9.5
יותר ממחצית , במישרין או בעקיפין באמצעות חברות בנות

ניתן להפריך הנחה זו בנסיבות חריגות  .שותהצבעה ביהזכויות 
.  שליטההווה מינה כזו אבעליל שבעלותניתן להראות אם 

החברה האם מחצית או בבעלות שליטה מתקיימת גם כאשר 
  :כאשר, ישות הצבעה בחפחות ממחצית כו

 
הצבעה מכוח היותר ממחצית מזכויות בכוחה להפעיל   )א(

  ;הסכם עם משקיעים אחרים
 

לקבוע את המדיניות הפיננסית והתפעולית של בכוחה   )ב(
  ;הסכםלאו לתקנון  בהתאם ישותה

 
 או הדירקטוריוןמרבית חברי או להדיח את  למנות בכוחה  )ג(

שליטה היא על ידי אותו הו, גוף הממלא תפקיד מקביל
   או;גוף הממלא תפקיד מקבילאותו דירקטוריון או 

 
גוף הממלא ב או הדירקטוריון בישיבות בכוחה להכריע  )ד(

 או על ידי אותו דירקטוריון שליטה היאהו, תפקיד מקביל
 .ף הממלא תפקיד מקבילגואותו 

 
שליטה יכולה להיות מושגת גם על ידי כתבי אופציה ומכשירים  9.6

הניתנים להמרה באופן מיידי או על ידי סוכן שיש לו היכולת 
 .לכוון את הפעילויות לתועלת הישות השולטת

 
 קרן הון וא המשקיע מאיחוד חברה בת רק משום שהימנעאין לה 9.7

 .או ישות דומה סיכון
  

 משום שפעילויותיה העסקיות ,מאיחוד חברה בתנע להימאין  9.8
. המתאחדות אחרות ישויותעסקיות של הפעילויות ל אינן דומות

מידע רלוונטי מסופק על ידי איחוד חברות בנות כאלו וגילוי 
מידע נוסף בדוחות הכספיים המאוחדים על הפעילויות העסקיות 

 .השונות של חברות הבנות
  

משום שהיא פועלת בתחום , בתאין להימנע מאיחוד חברה  9.9
שיפוט אשר מטיל הגבלות על העברת מזומנים או נכסים אחרים 

 .מחוץ לתחום השיפוט
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  ישויות למטרה מיוחדת

יתכן שישות תיווצר כדי להשיג מטרה מצומצמת ומוגדרת היטב  9.10
פעילויות מחקר ופיתוח או איגוח של , לדוגמה כדי לבצע חכירה(

עשויה ") SPE(" למטרה מיוחדת ישות כזו). נכסים פיננסיים
שותפות או ישות שאינה , נאמנות, להיות בצורה של תאגיד

 נוצרות ישויות למטרה מיוחדת, לעתים קרובות. מאוגדת
 עלבאמצעות הסדרים משפטיים שמציבים מגבלות נוקשות 

 .SPE-הפעילויות של ה
 

ישות צריכה להכין דוחות כספיים מאוחדים אשר כוללים את  9.11
את כל הישויות למטרה מיוחדת שנשלטות על ידי הישות ו
הנסיבות , 9.5בנוסף לנסיבות המתוארות בסעיף . הישות

המפורטות להלן יכולות להצביע שישות שולטת בישות למטרה 
 ):רשימה זו אינה רשימה סגורה(מיוחדת 

  
במהותן  מבוצעות ישויות למטרה מיוחדתהפעילויות של ה  )א(

 .הספציפייםסקיים צרכיה העל בהתאם הישות עבורב
 

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

  
 SPE-זכויות להשיג את מרבית ההטבות של היש לישות   )ג(

ולפיכך היא עשויה להיות חשופה לסיכונים הנלווים 
 .ישות למטרה מיוחדתלפעילויות של ה

  
ת מרבית סיכוני השייר או סיכוני מרת אוהישות ש  )ד(

  . או לנכסיהלישות למטרה מיוחדת המתייחסיםהבעלות 
  

 אינם חלים על תוכניות של הטבות עובדים 9.11 - ו9.10סעיפים  9.12
לאחר סיום העסקה או תוכניות הטבות עובדים אחרות לטווח 

 . חל עליהןהטבות עובד 28שפרק , ארוך
  

  נהלי איחוד

 הקבוצהים מציגים מידע כספי על הדוחות הכספיים המאוחד 9.13
 :הישות, בעריכת דוחות כספיים מאוחדים . כישות כלכלית אחת

  
סעיף וסעיף בדוחות הכספיים של החברה האם תשלב כל   )א(

 של פריטים דומים חיבורוהחברות הבנות שלה באמצעות 
 ;והוצאותות הכנס, הון, התחייבויות, של נכסים
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חברה האם הל  ההשקעה ש שלהערך בספריםתבטל את   )ב(
חברה האם בהון של כל החלקה של ואת בכל חברה בת 

 ;חברה בת
  

 ברווח או שליטה זכויות שאינן מקנותתמדוד ותציג   )ג(
 בנפרד תקופת הדיווחלהפסד של החברות הבנות שאוחדו 

 וכן;  של החברה האםהבעליםמהזכויות של 
  

של תמדוד ותציג זכויות שאינן מקנות שליטה בנכסים נטו   )ד(
של  בעלי המניותבנפרד מזכויות בנות שאוחדו ה חברותה

החלק של הזכויות שאינן מקנות . בהםהחברה האם 
  : ממורכבבנכסים נטו שליטה 

 
)i( במועד שאינן מקנות שליטהזכויות ה הסכום של 

צירופי  19לפרק שחושב בהתאם , צירוף המקוריה
  כן ו;עסקים ומוניטין

 
)ii( בהון  בשינויים זכויות שאינן מקנות שליטהחלק ה

  .צירוףהממועד 
  

בעלים של  להמוקצים ,החלקים ברווח או הפסד ובשינויים בהון 9.14
נקבעים על בסיס שליטה   שאינן מקנותחברה האם ולזכויותה

ואינם משקפים מימוש או המרה , קיימותזכויות בעלות 
 .אופציות או מכשירים הניתנים להמרהאפשריים של 

  
  תוך קבוצתיותיתרות ועסקאות 

 וצאותה, הכנסות כולל, תוך קבוצתיותסקאות יתרות וע 9.15
הנובעים , רווחים והפסדים. מבוטלות באופן מלא, ודיבידנדים
 מלאי ןוגכ, ואשר הוכרו בנכסים, תוך קבוצתיותמעסקאות 
תוך קבוצתיים הפסדים . מבוטלים באופן מלא, ורכוש קבוע
 בדוחות הכרהאשר דורשת ,  על ירידת ערךצביעיכולים לה
 29פרק . )ירידת ערך נכסים 27ראה פרק  (מאוחדיםהכספיים ה
 מביטול מקורםש, זמניים םהפרשיחל על , הכנסההמסים על 

 .תוך קבוצתיות מעסקאות הנובעים ,רווחים והפסדים
  

  מועד דיווח אחיד
הדוחות הכספיים של החברה האם והחברות הבנות שלה  9.16

המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים המאוחדים ייערכו לאותו 
 . מעשיינוא אלא אם הדבר , דיווחמועד
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  מדיניות חשבונאית אחידה
במדיניות תוך שימוש  וכנומאוחדים יהכספיים הדוחות ה 9.17

ומצבים אחרים  אירועים , לגבי עסקאותה אחידחשבונאית
 מדיניות במשתמשת ה בקבוצת מהישויותאם אח .דומים

י ו שאומצה בדוחות הכספיים המאוחדים לגבז מה שונתחשבונאי
 יםמואיתמבוצעים , עסקאות ואירועים דומים בנסיבות דומות

הדוחות הכספיים הכנת בעת , הכספיים שלהלדוחות הולמים 
 .המאוחדים

  
  רכישה ומימוש של חברה בת

כספיים הבדוחות נכללות וההוצאות של חברה בת ות ההכנס 9.18
וההוצאות של חברה בת ות ההכנס. מאוחדים ממועד הרכישהה

חברה האם ההכספיים המאוחדים עד למועד בו בדוחות נכללות 
ההפרש בין התמורה מהמימוש של . מפסיקה לשלוט בחברה הבת

למעט הסכום , החברה בת לבין ערכה בספרים במועד המימוש
המצטבר של כל הפרשי התרגום המתייחסים לחברה בת זרה 

מוכר בדוח על , תרגום מטבע חוץ 30שהוכרו בהון בהתאם לפרק 
כרווח ) אם מוצג, או בדוח רווח והפסד(ל המאוחד הרווח הכול

 .או הפסד ממימוש החברה הבת
 

החברה האם (אם הישות חדלה להיות חברה בת אבל המשקיע  9.19
השקעה , ממשיך להחזיק בהשקעה בחברה הבת לשעבר) לשעבר

מכשירים  11בהתאם לטיפול בפרק נכס פיננסי זו תטופל כ
 במכשירים פיננסיים סוגיות 12או פרק פיננסיים בסיסיים 

בתנאי ,  החל מהמועד שהישות חדלה להיות חברה בתאחרים
 14במקרה כזה פרק  (חברה כלולהשהיא לא הפכה להיות 

 משותפתבשליטה  ישותאו )  חלות כלולות בחברותהשקע
הערך ).  חלהשקעות בעסקאות משותפות 15במקרה כזה פרק (

ת חברה בת בספרים של ההשקעה במועד שבו הישות חדלה להיו
 .יחשב כעלות במדידה לראשונה של הנכס הפיננסי

  
  זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות בנות

 דוח על המצב הכספיבמקנות שליטה ישות תציג זכויות שאינן  9.20
חברה הבעלים של ההון של הבנפרד מ, הוןבמסגרת ההמאוחד 

 ).ז(4.2כפי שנדרש בסעיף , אםה
  

שאינן מקנות שליטה ברווח או ישות תיתן גילוי בנפרד לזכויות  9.21
כפי שנדרש על ידי , הפסד של הקבוצה בדוח על הרווח הכולל

כפי שנדרש בסעיף , אם מוצג, או בדוח רווח והפסד (5.6סעיף 
5.7.( 
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של ם בעליוכל רכיב של רווח כולל אחר ייוחסו לרווח או הפסד  9.22
סך הכל רווח כולל  . שאינן מקנות שליטהחברה האם ולזכויותה
חס לבעלים של החברה האם ולזכויות שאינן מקנות שליטה ייו

גם אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה תהיה 
 .שלילית

  
  גילויים בדוחות כספיים מאוחדים

 :בדוחות כספיים מאוחדים יינתן גילוי לפרטים הבאים 9.23
  

 .העובדה שהדוחות הם דוחות כספיים מאוחדים  )א(
 

ה כאשר החברה האם הבסיס למסקנה שקיימת שליט  )ב(
במישרין או בעקיפין באמצעות חברות , אינה מחזיקה

 . יותר ממחצית מזכויות ההצבעה, בנות
  

כל הבדל במועד הדיווח בין הדוחות הכספיים של החברה   )ג(
האם לבין הדוחות הכספיים של החברה הבת אשר שימשו 

 .בהכנת הדוחות הכספיים המאוחדים
  

, כגון(יות כלשהן מגבלות משמעותהמהות וההיקף של   )ד(
על ) כתוצאה מהסדרי אשראי או מדרישות רגולטוריות

לחברה האם משאבים להעביר יכולתן של חברות בנות 
 . הלוואותוןפרעאו בדרך של ,  במזומןים דיבידנדדרך שלב

  
  דוחות כספיים נפרדים

  הצגה של דוחות כספיים נפרדים
תקן . ים דורש מחברה אם להציג דוחות כספיים מאוחד9.2סעיף  9.24

 לישות שהיא דוחות כספיים נפרדיםזה אינו דורש הצגה של 
 .חברה אם או לחברות בנות אינדיבידואליות

  
דוחות כספיים של ישות שאין לה חברה בת אינם דוחות כספיים  9.25

אך היא משקיע , ישות שהיא לא חברה אם, לפיכך. נפרדים
בעסקה  משתתףבחברה כלולה או שהיא בעלת זכויות של 

 או 14מציגה את דוחותיה הכספיים תוך ציות לפרק , פתמשות
היא יכולה גם לבחור להציג דוחות כספיים . לפי העניין, 15לפרק 
 .נפרדים
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  בחירת מדיניות חשבונאית
או משתתף בעל זכות , משקיע בחברה כלולה, כאשר חברה אם 9.26

בישות בשליטה משותפת מכינים דוחות כספיים נפרדים 
לתקן דיווח כספי בינלאומי רוכים בהתאם ומתארים אותם כע
דוחות אלה יצייתו לכל הדרישות של , בינוניותלישויות קטנות ו

הישות תאמץ מדיניות חשבונאית לגבי השקעותיה . תקן זה
בחברות כלולות ובישויות בשליטה משותפת , בחברות בנות

 :כדלקמן
  

 או, עלות בניכוי ירידת ערך  )א(
 

וי ההוגן מוכרים ברווח או  כאשר שינויים בשושווי הוגן  )ב(
 .הפסד

  
הישות תיישם אותה מדיניות חשבונאית לכל קבוצה של 

חברות כלולות או ישויות בשליטה , חברות בנות(השקעות 
אך ביכולתה לבחור מדיניות שונה עבור קבוצות , )משותפת
  .שונות

  
  גילויים בדוחות כספיים נפרדים

ף בעל זכות משקיע בחברה כלולה או משתת, כאשר חברה אם 9.27
אותם , בישות בשליטה משותפת מכינים דוחות כספיים נפרדים

 :הדוחות הכספיים הנפרדים יגלו
  

 וכן, את העובדה שהדוחות הם דוחות כספיים נפרדים  )א(
 

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

  
חדים או דוחות כספיים ויזהו את הדוחות הכספיים המאו

  .עיקריים אחרים שאליהם הם מתייחסים
  

  דוחות כספיים משולבים

הם מערכת יחידה של דוחות כספיים  דוחות כספיים משולבים 9.28
תקן זה לא . של שתי ישויות או יותר שנשלטות בידי משקיע אחד

 .דורש להכין דוחות כספיים משולבים
 

מתאר אותם אם המשקיע מכין דוחות כספיים משולבים ו 9.29
לתקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות כערוכים בהתאם 

. דוחות אלה יצייתו לכל הדרישות של תקן זה, בינוניותו
רווחים והפסדים ; חברתיות יבוטלו-עסקאות ויתרות בין
חברתיות ואשר הוכרו בנכסים כגון -הנובעים מעסקאות בין
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שויות שנכללות דוחות כספיים של י; יבוטלו, מלאי ורכוש קבוע
אלא אם , בדוחות הכספיים המשולבים יוכנו לאותו מועד דיווח

ומדיניות חשבונאית אחידה תיושם ; אין זה מעשי לעשות זאת
 .לעסקאות ואירועים אחרים דומים בנסיבות דומות

  
  גילויים בדוחות כספיים משולבים

 :דוחות כספיים משולבים צריכים לכלול את הגילויים הבאים 9.30
  

 .ה שהדוחות הכספיים הם דוחות כספיים משולביםהעובד  )א(
 

 .הסיבה בגינה הוכנו דוחות כספיים משולבים  )ב(
  

הבסיס לקביעה איזה ישויות נכללות בדוחות הכספיים   )ג(
 .המשולבים

  
 .הבסיס להכנת הדוחות הכספיים המשולבים  )ד(

  
גילויים  33 כפי שנדרש בפרק צד קשורגילויים בהקשר ל  )ה(

 .בהקשר לצד קשור
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  10פרק 

  אומדנים חשבונאיים וטעויות, יניות חשבונאיתמד
  

  התחולה של פרק זה

 מדיניות חשבונאיתפרק זה מספק הנחיות לבחירה וליישום של  10.1
שינויים בפרק זה אף מטפל . דוחות כספייםשתשמש בהכנת 

 בדוחות כספיים לתקופות טעויות ותיקון ים חשבונאייםנאומדב
 .קודמות

  

  נאיתבחירה ויישום של מדיניות חשבו

, הבסיסים, היא מכלול העקרונות מדיניות חשבונאית 10.2
 על ותאשר מיושמ, הספצפיות ות והפרקטיקהכללים, המוסכמות

 .בהכנת דוחות כספיים ובהצגתם, ישותידי 
 

, אירוע או מצב אחרים, אם תקן זה מתייחס ספציפית לעסקה 10.3
ישות אינה נדרשת למלא אחר , אולם. הישות תיישם תקן זה

קן זה אם ההשפעה של מילוי דרישה זו לא תהיה דרישה של ת
 .מהותית

  
ארוע או מצב , עסקהל ספציפית אם תקן זה אינו מתייחס 10.4

ישום בי על ההנהלה להפעיל את שיקול דעתה בפיתוח ו,אחרים
  :מידע אשרשיישומה יביא ל ,ת חשבונאימדיניות
  

 ;של המשתמשיםכלכליות  לצורכי קבלת החלטות רלוונטי  )א(
  כןו
  

  :בכך שהדוחות הכספיים ,מהימן  )ב(
  
)i( הפעולותתוצאות  ,המצב הכספיגים נאמנה את ימצ 

  ;של הישות תזרימי המזומניםו
  
)ii( משקפים את המהות הכלכלית של עסקאות, 

 תםולא את צור, ומצבים אחריםאירועים 
  ; גרידאהמשפטית

  
)iii( הטיותנטוליכלומר , נייטרליים ;  
  
)iv( כן ו;זהירים  
  
)v( שלמים מכל הבחינות המהותיות.  
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ההנהלה ,  לעיל10.4ף יאמור בסעכ ,לת שיקול הדעתבהפע 10.5
 לפי סדר ,הבאיםול את הישימות של המקורות ותשק תתייחס

 :יורד
 

 בנושאים דומים ותהדנ זה ןבתקוההנחיות הדרישות   )א(
 וכן; וקשורים

 
 של המדידהעקרונות  והכרהל הקריטריונים, ההגדרות  )ב(

 2בפרק  והוצאות שנקבעו ותהכנס, התחייבויות, נכסים
 .תפיסות ועקרונות גורפים

  
ההנהלה יכולה  , לעיל10.4כאמור בסעיף , בהפעלת שיקול הדעת 10.6

 דרישות והנחיות בתקני דיווח כספי גם להביא בחשבון
 .בינלאומיים מלאים הדנים בנושאים דומים וקשורים

 
  ת חשבונאימדיניותעקביות ב

 ,עסקאותעל  בעקביות מהותיישמדיניות חשבונאית ישות תבחר  10.7
 דורש זהתקן אלא אם כן , אחרים דומים מצביםרועים ואי

שלגביהם ,  לקבוצות של פריטיםסיווג או מאפשר ספציפית
תקן אם . ה מדיניות חשבונאית שאינה אחידה להיות נאותהעשוי
 מדיניות,  לקבוצות של פריטיםה כזסיווג דורש או מאפשר זה

  .יושם בעקביות לכל קבוצהתיבחר ות ה נאותתחשבונאי
  

  ת חשבונאימדיניותינויים בש

  :רק אם השינוי, ישות תשנה מדיניות חשבונאית 10.8
  

  או,זהתקן על ידי שינויים לנדרש   )א(
 
טי וונ המספקים מידע מהימן ורל, בדוחות כספייםמתבטא  )ב(

אירועים או מצבים ,  של עסקאותות לגבי ההשפע,יותר
תזרימי  או תוצאות הפעולות,  על המצב הכספיאחרים

  .ישות של ההמזומנים
  

 מדיניות בים שינויים מהוום אינ, להלןהמפורטים, מקריםה 10.9
  :תחשבונאי

  
 או אירועיםל , לעסקאותישום מדיניות חשבונאית  )א(

 מאלה שהתרחשו ם אשר שונים במהות,למצבים אחרים
 .בעבר
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אירועים או ל,  לעסקאותה חדשת חשבונאיישום מדיניות  )ב(
לא היו ש או ,בעבר אשר לא התרחשו , אחריםמצביםל

 .מהותיים
  

שינוי למודל העלות כאשר מדידה מהימנה של שווי הוגן   )ג(
לגבי נכס שתקן זה היה דורש ) או להיפך(אינה זמינה עוד 

 .או מאפשר למדוד בשווי הוגן בנסיבות אחרות
  

כולל בסיס (אם תקן זה מתיר בחירה של הטיפול החשבונאי  10.10
ות לגבי עסקה או אירוע או מצב אחרים מוגדרים והיש) המדידה

 .זה שינוי במדיניות חשבונאית, משנה את הבחירה הקודמת
  

 יישום שינויים במדיניות חשבונאית
 :ישות תטפל בשינויים במדיניות חשבונאית כדלהלן 10.11

  
ישות תטפל בשינוי במדיניות החשבונאית הנובע משינוי   )א(

אם , בדרישות של תקן זה בהתאם להוראות המעבר
 ;שפורטו בתיקון, קיימות

 
ת בוחרת ליישם את תקן חשבונאות בינלאומי כאשר ישו  )ב(

 במקום ליישם את הכרה ומדידה: יםימכשירים פיננס 39
סוגיות  12 ואת פרק מכשירים פיננסיים בסיסיים 11פרק 

,  מתיר11.2 כפי שסעיף  אחריםבמכשירים פיננסיים
,  משתנות39והדרישות של תקן חשבונאות בינלאומי 

 החשבונאית בהתאם הישות תטפל בשינוי זה במדיניות
שפורטו בתקן חשבונאות , אם קיימות, להוראות המעבר

 וכן;  המעודכן39בינלאומי 
  

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

  

  יישום למפרע

כאשר שינוי במדיניות החשבונאית מיושם למפרע בהתאם  10.12
ניות החשבונאית החדשה הישות תיישם את המדי, 10.11לסעיף 

למידע השוואתי לתקופות קודמות עד למועד המוקדם ביותר 
. כאילו המדיניות החדשה יושמה מאז ומעולם, שלגביו זה מעשי

 לקבוע את ההשפעות הספציפיות לתקופה  מעשיין זהאכאשר 
מסוימת בשל שינוי במדיניות חשבונאית על מידע השוואתי 

הישות תיישם , דמות המוצגותמהתקופות הקו, או יותר, לאחת
את המדיניות החשבונאית החדשה לערכים בספרים של נכסים 

אשר לגביה , והתחייבויות לתחילת התקופה המוקדמת ביותר



אומדנים חשבונאיים וטעויות, מדיניות חשבונאית 10פרק   
 

 

    
  

59

, אשר עשויה להיות התקופה הנוכחית, יישום למפרע הוא מעשי
, ותבצע תיאום מקביל ליתרת הפתיחה של כל מרכיב בהון

 .לתקופה זו, שהושפע מהשינוי
  

  גילוי בדבר שינוי במדיניות החשבונאית

כאשר לתיקון לתקן זה קיימת השפעה על התקופה הנוכחית או  10.13
או שעשויה להיות השפעה על תקופות , על תקופה קודמת כלשהי

 :על הישות לתת גילוי כלהלן, עתידיות
 

 .מהות השינוי במדיניות החשבונאית  )א(
 

מת סכום התיאום לתקופה הנוכחית ולכל תקופה קוד  )ב(
, לכל סעיף בדוחות הכספיים במידה שמעשי, שמוצגת

 .המושפע מהישום
  

המתייחס לתקופות הקודמות לתקופות , סכום התיאום  )ג(
 .במידה שמעשי, המוצגות

  
הסבר אם אין זה מעשי לקבוע את הסכומים שגילויים   )ד(

 .לעיל) ג(או ) ב(נדרש לפי 
  

אין צורך לחזור על דרישות גילוי אלה בדוחות הכספיים 
  .תקופות עוקבותל

  
תקופה פעה על ה השתחשבונאימדיניות ביזום לשינוי כאשר  10.14

 על הישות לתת גילוי , כלשהיתקופה קודמתעל הנוכחית או 
 :כדלהלן

 
 ;מהות השינוי במדיניות החשבונאית  )א(
 

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

 
אום לכל סעיף בדוחות סכום התי, במידה שמעשי  )ג(

תוך הצגה בנפרד של , המושפע מהיישום, הכספיים
 :הסכום

 
)i( לתקופה הנוכחית; 
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)ii( וכן; לכל תקופת דיווח קודמת שמוצגת 
  

)iii( בסכום , לכל התקופות לפני התקופות המוצגות
  .מצרפי

 
אם אין זה מעשי לקבוע את הסכומים שגילויים , הסבר  )ד(

 .לעיל) ג(נדרש ב 
  

ישות גילוי אלה בדוחות הכספיים אין צורך לחזור על דר
  .לתקופות עוקבות

  

  שינויים באומדנים חשבונאיים

הוא תיאום הערך בספרים של נכס או  שינוי באומדן חשבונאי 10.15
הנובעת , או של סכום הצריכה התקופתית של נכס, התחייבות

מהערכה של מצבם הנוכחי של נכסים והתחייבויות וההטבות 
שינויים . יות הקשורות בהםוהמחוייבויות העתידיות החזו

באומדנים חשבונאיים נובעים ממידע חדש או התפתחויות 
 במקרים בהם .ולפיכך אינם מהווים תיקונים של טעויות, חדשות

בין שינוי באומדן ל ת חשבונאימדיניותקשה להבחין בין שינוי ב
 .השינוי מטופל כשינוי באומדן חשבונאי, חשבונאי

 
למעט שינוי , וי באומדן חשבונאיישות תכיר בהשפעה של שינ 10.16

מכאן ולהבא על ידי הכללה ברווח או ,  חל עליו10.17שסעיף 
 :הפסד ב

  
 או, אם השינוי משפיע על תקופה זו בלבד, בתקופת השינוי  )א(

 
אם השינוי ישפיע גם , בתקופת השינוי ובתקופות עתידיות  )ב(

  .עליהן
  

במידה ששינוי באומדן חשבונאי מביא לשינויים בנכסים  10.17
הישות תכיר בשינוי , התחייבויות או מתייחס לפריט בהוןוב

ידי תיאום הערך בספרים של הנכס -בתקופת השינוי על
 . ההתחייבות המתייחסת או הפריט בהון המתייחס, המתייחס

  

  גילוי בדבר שינוי באומדן

ישות תיתן גילוי למהות של שינוי כלשהו באומדן חשבונאי  10.18
ההכנסות , ההתחייבויות, ולהשפעה של השינוי על הנכסים

אם זה מעשי לישות לאמוד את . וההוצאות לתקופה הנוכחית
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הישות , ההשפעה של השינוי על תקופה עתידית אחת או יותר
 .תיתן גילוי לאומדנים אלה

  

  תיקון טעויות בתקופות דיווח קודמות

 וטעויות בתקופת דיווח קודמת הן השמטות מדוחות כספיים א 10.19
אחת , תוקודמ לתקופות ישותכספיים של  בדוחות מצגים מטעים

במידע , או משימוש לא נאות, הנובעים מכשל בשימוש, או יותר
  :מהימן אשר

  
היה זמין במועד אישור לפרסום הדוחות הכספיים לאותן   )א(

 וכן ; תקופות
  

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

  
טעויות , ויות אלה כוללות את השפעתן של טעויות מתמטיותטע 10.20

השמטות ופרשנויות מוטעות של , בישום מדיניות חשבונאית
 .וטעויות מכוונות, עובדות

 
 ת דיווחתקופבישות תתקן טעות מהותית , במידה שהדבר מעשי 10.21

, בדרך של הצגה מחדש בדוחות הכספיים הראשונים, קודמת
  :על ידי, יןשאושרו לפרסום לאחר גילוי

 
מוצגת קודמת  ההצגה מחדש של מספרי ההשוואה לתקופ  )א(

 וא , ארעה הטעות) מוצגות שבהןתקופות קודמות(שבה 
 

אם הטעות ארעה לפני התקופה המוקדמת ביותר   )ב(
, הצגה מחדש של יתרות הפתיחה של הנכסים, המוצגת

  .המוקדמת ביותר המוצגת  לתקופהההתחייבויות וההון
 

 לקבוע את ההשפעות הספציפיות לתקופה כאשר אין זה מעשי 10.22
מסוימת של טעות על מידע השוואתי לאחת או יותר מהתקופות 

הישות תציג מחדש את יתרות הפתיחה של , הקודמות המוצגות
אשר , ההתחייבויות וההון לתקופה המוקדמת ביותר, הנכסים

אשר עשויה להיות התקופה (לגביה הצגה מחדש היא מעשית 
 ).הנוכחית
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  ילוי בדבר טעויות בתקופות דיווח קודמותג

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

 
 .מהות הטעות בתקופה קודמת  )א(
 

במידה , סכום התיקון בגין כל תקופה קודמת שמוצגת  )ב(
המושפע , לכל סעיף בדוחות הכספיים מעשיזה ש

 .שוםימהי
 

מת ביותר תקופה המוקדהסכום התיקון לתחילת   )ג(
 . במידה שזה מעשי, המוצגת

 
הסבר אם אין זה מעשי לקבוע את הסכומים שגילויים   )ד(

 .לעיל) ג(או ) ב(נדרש ב 
 

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

  מכשירים פיננסיים בסיסיים
  

  12 - ו11תחולה של פרקים ה

במכשירים  סוגיות 12 ופרק מכשירים פיננסיים בסיסיים 11פרק  11.1
 מדידה וגילוי של ,גריעה, עוסקים יחד בהכרה אחרים פיננסיים

). התחייבויות פיננסיותו נכסים פיננסיים (מכשירים פיננסיים
בסיסיים והוא רלוונטי לכל  חל על מכשירים פיננסיים 11פרק 

, אחרים חל על מכשירים פיננסיים ועסקאות 12פרק . הישויות
מכשירים  עסקאות באם לישות יש רק.  יותריםמורכבשהם 

 בעלות ישויות גם, אולם.  חלאינו 12 אזי פרק פיננסיים בסיסיים
את התחולה של פרק  ושקלבלבד ימכשירים פיננסיים בסיסיים 

 .ן פטורות מיישומו כדי להבטיח שה12
  

 מדיניות חשבונאיתבחירת 
  :בחר ליישם אתתישות  11.2

  
 או, ן במלוא12 ופרק 11 פרק וראותה  )א(
 
 39 תקן חשבונאות בינלאומי שלההכרה והמדידה הוראות   )ב(

ל ש ודרישות הגילוי הכרה ומדידה: יםימכשירים פיננס
 12 ופרק 11פרק 

  
או ) א (-ב ישותבחירת ה.  בכל המכשירים הפיננסיים שלהללטיפו

כוללים  10.14-10.8 סעיפים. מדיניות חשבונאיתהיא בחירת ) ב(
, א מתאיםדרישות לקביעה מתי שינוי במדיניות החשבונאית הו

  . השינויגבי גילוי לתתאיזה מידע יש ללו, כזהשינוי באיך לטפל 
  

  11מבוא לפרק 

נכס פיננסי של ישות אחת היוצר  ה חוזואמכשיר פיננסי ה 11.3
 .פיננסית או מכשיר הוני של ישות אחרתוהתחייבות 

 
לכל המכשירים  עלות מופחתת מודל דורש ליישם 11פרק  11.4

 שאינן  למעט השקעות במניות בכורה,הפיננסיים הבסיסיים
וכן מניות ) non puttable( ושאינן בנות מכר ,ניתנות להמרה

ניתן או ש  בשוק ציבוריסחירותשהן  ,רגילות שאינן בנות מכר
 .השווי ההוגן שלהם אחרת באופן מהימן את למדוד בדרך
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 הם 11 פרק ת בסיסיים שנמצאים בתחולפיננסייםמכשירים  11.5
דוגמאות . 11.8תנאים של סעיף את ה שמקיימים אלה

תנאים ה מקיימים את שבאופן רגיללמכשירים פיננסיים 
 :כוללות

  
 .מזומן  )א(
 
דרישה ופקדונות לזמן קצוב שהישות פקדונות לפי   )ב(

 .ה חשבון בנקלדוגמ, מפקידה
  

 .ים מוחזקים מסחריות ושטרותנייר  )ג(
  

 .שניתנו והלוואות שהתקבלו ושטרות, חשבונות  )ד(
  

 .אגרות חוב ומכשירי חוב דומים  )ה(
  

 ניתנות להמרה ומניות ינןכורה שאבהשקעות במניות   )ו(
כפוף לאמור , ות מכרנבכורה ומניות רגילות שאינן ב

 .11.4בסעיף 
  

 ניתנת ינהות איבוחמת לקבלת הלוואה אם היויבווחמ  )ז(
  . נטו במזומןלסילוק

  
 מקיימים את ינם אאופן רגילדוגמאות למכשירים פיננסיים שב 11.6

 :ותכולל, 12 פרק תם בתחולה ךכפיול, 11.8 של סעיף התנאים
  

כגון מחויבויות משכנתא , גובי נכסיםמניירות ערך   )א(
הסדרי רכישה חוזרת וחבילות חייבים , מובטחות בנכסים

 .שאוגחו
 
עסקאות , יםעתידיחוזים , כתבי אופציה, זכויות, אופציות  )ב(

 לסלקם ניתןשערי ריבית שעסקאות החלפת אקדמה ו
 . מכשיר פיננסי אחרת החלפיבמזומן או על יד

  
אשר כשירים כמכשירים מגדרים מכשירים פיננסיים   )ג(

 .12פרק ב בהתאם לדרישות ויועדו לכך
  

 . לישות אחרתלמתן הלוואהת יויבווחמ  )ד(
  

 סילוק לניתנתייבות וחמ הלוואה אם התת לקבליויבווחמ  )ה(
 .מזומןב נטו
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  11תחולה של פרק 

תנאים ה שמקיימים את חל על כל המכשירים הפיננסיים 11פרק  11.7
 :הבאיםהמכשירים  למעט 11.8של סעיף 

  
עסקאות  וכלולותחברות , בחברות בנותהשקעות   )א(

דוחות כספיים  9 בהתאם לפרק ותשמטופלמשותפות 
 או השקעות בחברות כלולות 14 פרק, מאוחדים ונפרדים

 .השקעות בעסקאות משותפות 15פרק 
 
 של הון האשר מקיימים את ההגדר פיננסייםמכשירים   )ב(

 26 ופרק התחייבויות והון 22ראה פרק (עצמי של ישות 
 ).תשלום מבוסס מניות

  
דרישות  ,אולם. חכירות 20עליהם חל פרק , חכירות  )ג(

 גריעה של  חלות על11.38-11.33הגריעה שבסעיפים 
חכירה שהוכרו על ידי המחכיר ותשלומי חייבים בגין 

 עשוי 12פרק , כמו כן.  החוכרי על ידלשלם שהוכרוחכירה 
 בעלות מאפיינים שמפורטים בסעיף לחול על חכירות

 ).ו(12.3
  

ת ותוכנימ הנובעות ומחויבויות של מעסיקיםזכויות   )ד(
 .הטבות עובד 28 חל פרק ןעליהש,  עובדתהטב

  
  ים פיננסיים בסיסייםמכשיר

ישות תטפל במכשירים הבאים כמכשירים פיננסיים בסיסיים  11.8
 :11בהתאם לפרק 

  
 .מזומן  )א(
 
) םשללקבל או ל ה הלווא,שטר, ןכגון חשבו(מכשיר חוב   )ב(

 .11.9תנאים של סעיף ה שמקיים את
  

 :ייבות לקבלת הלוואה שוחמ  )ג(
  

)i( וכן, ק נטו במזומןוליסל ינה ניתנתא 
 
)ii( חזויה הלוואהה, לפועלת כאשר המחוייבות יוצא 

 .11.9תנאים של סעיף ה קיים אתל
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מניות ב ניתנות להמרה וינןהשקעה במניות בכורה שא  )ד(
 .ות מכרנ בןמניות בכורה שאינברגילות או 

  
טופל ילהלן ) ד(-)א (- בכל התנאיםאת ים קישממכשיר חוב  11.9

 :11בהתאם לפרק 
  

 :הם למחזיק שיםהחזר  )א(
  

)i( סכום קבוע; 
 
)ii(  לאורך חיי המכשירואהתששיעור קבוע של ; 

  
)iii( שווה, ך חיי המכשירהלבמאשר ,  משתנהתשואה 

לשיעור ריבית מצוטט יחיד או שיעור ריבית ניתן 
 או; )כמו ליבור(לצפייה יחיד 

  
)iv( של ריבית קבועה וריבית משתנה  כלשהושילוב ) כגון

בתנאי שגם הריבית , ) נקודות בסיס200ועוד ליבור 
 ,לדוגמה (ותביהקבועה וגם הריבית המשתנה חיו

ריבית קבועה חיובית וריבית  חוזה החלפת ריבית עם
לגבי ). יקיים קריטריון זהמשתנה שלילית לא 

החזרים בגין שיעור ריבית קבועה ושיעור ריבית 
הריבית מחושבת על ידי הכפלת שיעור , משתנה

הריבית לתקופה המתאימה בסכום הקרן שטרם 
 .נפרע במשך התקופה

  
 המחזיקעשוי  ,התנאימ שכתוצאה  חוזיתההוראאין   )ב(

ס וחי לינתשניתכלשהי קרן או ריבית ה את סכוםד ילהפס
העובדה שמכשיר . לתקופה הנוכחית או לתקופות קודמות

 הוראהלמכשירי חוב אחרים אינה דוגמה מ נחותחוב 
 .וזחוזית כ

 
 לפרוע מוקדם) בייהח( למנפיק תירותהוראות חוזיות שמ  )ג(

להחזיר ) המלווה( למחזיק שמתירותאת מכשיר החוב או 
 ותמותנ ינןלפני מועד הפירעון אאת מכשיר החוב למנפיק 

 .באירועים עתידיים
  

 למעט ,ה או פירעון מותנית מותנהוראות לגבי תשואהאין   )ד(
הוראות לפירעון ו) א (- משתנה שתוארה בה התשואה
 ).ג (- בו שתוארמוקדם
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  אתבאופן רגיל מקיימים שפיננסייםדוגמאות למכשירים  11.10
 : הם11.9סעיף ב התנאים

  
והלוואות מבנקים או , שטרות לגביה ולפירעון, לקוחות  )א(

 .צדדים שלישיים אחריםמ
 
 בשל שינוי זכאיםכל שינוי ב, אולם.  במטבע חוץזכאים  )ב(

סעיף בוכר ברווח או הפסד כפי שנדרש מבשער החליפין 
30.10. 

  
והלוואות כלולות מחברות  מחברות בנות או הלוואות  )ג(

שעומדות לפירעון לפי ,  בנות או חברות כלולותלחברות
 .דרישה

  
 כשלמיידי אם המנפיק נדרש באופן  נומכשיר חוב שפירעו  )ד(

 הוראה כאמור אינה מפרה את( ריבית או קרן םתשלוב
 ).11.9סעיף בהתנאים 

  
תנאים את ה מקיימים ינם שאפיננסייםדוגמאות למכשירים  11.11

  :ותכולל) 12 הם בתחולה של פרק ךכפיול (11.9סעיף ב
  
 מניות למעטהשקעה במכשירים הוניים של ישות אחרת   )א(

ומניות בכורה ניתנות להמרה ומניות רגילות שאינן בכורה 
 .))ד(11.8ראה סעיף  (ות מכרנבשאינן 

 
חיובי שהוא  תזרים מזומנים יוצרחוזה להחלפת ריבית ש  )ב(

 אקדמה לרכישת סחורות או מכשיר האו חוז, או שלילי
 וצר להיועשוי, סילוקה במזומן ובעת ולקסל ניתןפיננסי ש

 או ההחלפחוזי  שמאחר, תזרים מזומנים חיובי או שלילי
 ).א(11.9סעיף בתנאים ה מקיימים את ינםחוזי אקדמה א

  
 אינהבגלל שהתשואה למחזיק , אופציות וחוזי אקדמה  )ג(

 . מתקייםינוא) א(11.9סעיף בקבועה והתנאי 
  

 שהתשואה חרמא,  ניתן להמרהמכשיר חובבהשקעות   )ד(
 להשתנות יחד עם מחיר המניות של עשויהלמחזיק 

 . ריבית שוקשיעוריהמנפיק ולא רק בשל 
 
את  השלישי נותנת לצדר שא ,צד שלישיל ניתנהש ההלווא  )ה(

 דרישות אם לפרוע אותה מוקדםייבות וחמזכות או הה
או הדרישות החשבונאיות הרלוונטיות י וסיהמ
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מקיימת  ינה אזו כה שהלוואמאחר, משתנותהרלוונטיות 
 ).ג(11.9סעיף בתנאי ה את

  

  הכרה לראשונה של נכסים והתחייבויות פיננסיות

ישות תכיר בנכס פיננסי או בהתחייבות פיננסית רק כאשר  11.12
 . של המכשירלהוראות החוזיותהישות הופכת לצד 

  

  מדידה לראשונה

ישות , כאש נכס פיננסי או התחייבות פיננסית מוכרים לראשונה 11.13
למעט  ,כולל עלויות עסקה(מחיר העסקה ב אותם תמדוד

ת ות פיננסייו או התחייבוים פיננסייםבמדידה לראשונה של נכס
ההסדר אלא אם ) אשר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 עשויה להתבצעעסקת מימון . עיסקת מימון, בפועל, מהווה
תשלום האם , הלדוגמ, מכירה של סחורות או שירותיםבקשר ל

ר ועי בששהמימון הוא או ים עסקים רגילנאיחה מעבר לתנד
,  עסקת מימוןההסדר מהווהאם . ריבית שאינו ריבית שוק

בערך הישות תמדוד את הנכס הפיננסי או ההתחייבות הפיננסית 
לפי שיעור אשר מהוונים  ,התשלומים העתידיים שלהנוכחי 

 .ריבית שוק של מכשיר חוב דומה
  

  
  

  
  

  
  

  

   נכסים פיננסיים- דוגמאות
  
מוכר חוב בערך , עבור הלוואה לזמן ארוך לישות אחרת .1

כולל תשלומי (הנוכחי של המזומן שהישות זכאית לקבל 
 .מאותה ישות) ריבית ופירעון של הקרן

 
מוכר , עבור סחורות שנמכרו ללקוח באשראי לזמן קצר .2

חוב בסכום לא מהוון של המזומן שהישות זכאית לקבל 
 .שהוא באופן רגיל סכום החשבונית, מאותה ישות

  
, עבור פריט שנמכר ללקוח באשראי לשנתיים ללא ריבית .3

אם . מוכר חוב במחיר מכירה שוטף במזומן לאותו פריט
ניתן לאמוד , רה השוטף במזומן אינו ידועמחיר המכי

מחיר זה בערך הנוכחי של המזומן שישות זכאית לקבל 
שוק ) שיעורי ריבית(מהוון תוך שימוש בשיעור ריבית 

 .השוררים לחוב דומה
  
, עבור רכישה במזומן של מניות רגילות של ישות אחרת .4

ההשקעה מוכרת בסכום המזומן ששולם כדי לרכוש את 
 .המניות
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  מדידה עוקבת

,  כדלקמןפיננסייםישות תמדוד נכסים , תקופת דיווחבסוף כל  11.14
 לישות תוותה עלויות עסקה שעשויות להניכוי כלשהו בגיןללא 

 :תאחרבדרך  מימושבעת מכירה או 
  

) ב(11.8סעיף בתנאים ה מקיימים אתמכשירי חוב ש  )א(
ת הריבית בשיט תוך שימוש בעלות מופחתת ומדדיי

 מספקים הנחיות 11.20-11.15סעיפים . האפקטיבית
לקביעת העלות המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית 

מסווגים כנכסים שוטפים או המכשירי חוב . האפקטיבית
לא מהוון של הכהתחייבויות שוטפות ימדדו בסכום 

 להיות משולמים או חזויים שתאחרה מורהתההמזומן או 
   ראה סעיפים- ירידת ערךי כלומר בניכו(להתקבל 

 תעסק, בפועל, מהווה דראלא אם ההס) 11.26-11.21
 ת עסקמהווה דראם ההס). 11.13ראה סעיף  (מימון
הישות תמדוד את מכשיר החוב בערך נוכחי של , מימון

ריבית שוק של שיעור בהמהוונים התשלומים העתידיים 
 .המכשיר חוב דומ

 
 התנאים ות אתאשר מקיימת לקבל הלוואה יויבווחמ  )ב(

) לפעמים היא אפסר שא(עלות ב ומדדיי) ג(11.8בסעיף 
 .ירידת ערךבניכוי 

  
מניות בבמניות בכורה שאינן ניתנות להמרה והשקעות   )ג(

 אשר מקיימות בנות מכר ןרגילות או מניות בכורה שאינ
סעיפים ( כדלהלן וימדדי) ד(11.8סעיף בתנאים את ה

 ):י הוגןשווגבי  הנחיות לים מספק11.33-11.27
  

)i( ניתן למדוד  או שיציבורשוק אם המניות נסחרות ב
, השווי ההוגן שלהםבדרך אחרת באופן מהימן את 

   התחייבויות פיננסיות-  דוגמאות 
  
סכום לשלם מוכר , עבור הלוואה שהתקבלה מבנק .1

לראשונה בערך הנוכחי של המזומן שעומד לתשלום 
 ).כלומר כולל תשלומי ריבית ופירעון של הקרן(לבנק 

 
סכום , עבור סחורות שנרכשו מספק באשראי לזמן קצר .2

, לשלם מוכר בסכום הלא מהוון שהישות חייבת לספק
 .שהוא באופן רגיל מחיר החשבונית
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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
  

ל ש הילת גבירידת ערך או חוסר יכוייש להעריך 
 סעיפים. לעיל) ii)(ג(-ו) ב(, )א (-  במכשירים הפיננסייםה

  .מספקים הנחיות 11.26-11.21
  

  עלות מופחתת ושיטת הריבית האפקטיבית

העלות המופחתת של נכס פיננסי או התחייבות פיננסית בכל  11.15
 :הסכומים הבאיםשל  דיווח היא הסכום נטו מועד

  
יבות הפיננסית  או ההתחיפיננסיהסכום שבו הנכס ה  )א(

 , לראשונהנמדדו בהכרה
 
 ,קרןה של יםבניכוי כל החזר  )ב(

  
 תוך שימושמצטברת ה ההפחתהבתוספת או בניכוי   )ג(

 כל הפרש בין הסכום בגיןשיטת הריבית האפקטיבית ב
 ,ירעוןעומד לפסכום ההבין לנה ו לראשבהכרה

  
 יןישרבמ(  כלשהיהפחתה, במקרה של נכס פיננסי, בניכוי  )ד(

 ירידת ערך או חוסר בגין) חשבון הפרשהשימוש באו דרך 
 .יכולת גבייה

  
ריבית שיעור   להםאיןש והתחייבויות פיננסיות פיננסייםנכסים 
כנכסים שוטפים או כהתחייבויות שוטפות  ים והם מסווגמוצהר

). א(11.14מהוון בהתאם לסעיף נמדדים לראשונה בסכום לא 
  . חל עליהםינולעיל א) ג(סעיף , לכן

  
 העלות המופחתת לחישובבית האפקטיבית היא שיטה שיטת הרי 11.16

או קבוצה של נכסים (של נכס פיננסי או התחייבות פיננסית 
 ואריבית ה הכנסת ולהקצאת)  או התחייבויות פיננסיותפיננסיים
ר הריבית ועיש. תקופה הרלוונטית פני הלעריבית ההוצאת 

תשלומי  את אומדןמדויק ב שמהווןשיעור הא וההאפקטיבי 
 במשך יםעתידיהמזומנים ה ילוקבתעתידיים או המזומנים ה

, כאשר מתאים, או,  של המכשיר הפיננסיחזויאורך החיים ה
לערך בספרים של הנכס הפיננסי או , במשך תקופה קצרה יותר

ר הריבית האפקטיבי נקבע על בסיס ועיש. ההתחייבות הפיננסית
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סית פיננההתחייבות הפיננסי או הנכס ההערך בספרים של 
 :שיטת הריבית האפקטיביתל בהתאם. בהכרה לראשונה

  
 היא )התחייבות פיננסית(פיננסי העלות המופחתת של נכס   )א(

עתידיים המזומנים ה) תשלומי(הערך הנוכחי של תקבולי 
 וכן, ר הריבית האפקטיביועימהוונים לפי ש

 
 לערך בספרים של ת ריבית בתקופה שוו)הכנסות(הוצאות   )ב(

בתחילת התקופה ) הנכס הפיננסי(ת ההתחייבות הפיננסי
  .יבי לתקופהטריבית האפקר הועישמוכפל ב

 
תזרימי את אמוד תהישות , ר הריבית האפקטיביועי שבחישוב 11.17

ים של המכשיר הפיננסי י החוזםתנאיהמזומנים בהתחשב בכל ה
הפסדי ו) אופציות רכש ואופציות דומות, פירעון מוקדםכגון (

הפסדי אשראי ב תתחשבלא  ךא, ידועים שהתהוואשראי 
 .שטרם התהווים יעתידיים אפשר

 
 ה שלפחתבצע התהישות , ב שיעור הריבית האפקטיביושיחב 11.18

, ))points(נקודות כגון  (מימון ששולמו או התקבלוחיובי  ,עמלות
 אורך  פנילקשורים עפרמיות או ניכיונות אחרים ועלויות עסקה 

שתמש תישות ה.  להלןהאמור למעט, מכשירהחיים הצפוי של ה
מתייחסים  יהלא התקופה שובתקופה קצרה ביותר אם ז

, עלויות העסקה, המימון ששולמו או התקבלו יחיוב, העמלות
 כאשר צבזה יהיה המ. רלוונטיםהניכיונות הפרמיות או ה

מימון  היחיוב,  העמלות המשתנה אליו מתייחסיםהשיעור
יונות ניכהפרמיות או ה, עלויות העסקה, ששולמו או התקבלו

של החזוי  שוק לפני מועד הפירעון פי שיעורי מחדש לנקבע
תקופת ההפחתה המתאימה היא , זה כהבמקר. המכשיר

 .חדשה שיעורהקרוב של קביעת ה מועדהתקופה עד ל
  

לגבי נכסים פיננסיים בריבית משתנה והתחייבויות פיננסיות  11.19
, של תזרימי המזומניםתקופתית  מחדש אמידה, בריבית משתנה

ר ועי שמשנה אתריבית שוק שיעורי  בתנודותשקף ל  מנתעל
 ואאם נכס פיננסי בריבית משתנה . הריבית האפקטיבי

התחייבות פיננסית בריבית משתנה מוכרים לראשונה בסכום 
 הדיאמל,  במועד הפירעוןקרן שתתקבל או שתשולםהשווה ל
השפעה אין  ,בדרך כלל , של תשלומי הריבית העתידייםמחדש

 . על הערך בספרים של הנכס או ההתחייבותתמשמעותי
  

 תשלומים או ה לגבי את האומדנים שלעדכנתישות מאם  11.20
 הפיננסי נכסתאים את הערך בספרים של התהישות , תקבולים

כדי ) או קבוצה של מכשירים פיננסיים(או ההתחייבות הפיננסית 
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 ואת אומדן תזרימי את תזרימי המזומנים בפועלשקף ל
חשב מחדש את הערך בספרים תהישות . דכן המעוהמזומנים
תזרימי המזומניים אומדן  חישוב הערך הנוכחי של באמצעות

העתידיים לפי שיעור הריבית האפקטיבי המקורי של המכשיר 
צאה ברווח או הו כהכנסה או כאוםכיר בתיתהישות . הפיננסי
 . השינוימועדהפסד ב

  
לפי נים של הלוואה לחמש ש דוגמה לקביעת העלות המופחתת

  שיטת הריבית האפקטיבית
  

, ח" ש900 תמורתישות איגרת חוב רכשה , 0X20 בינואר 1ב 
המחזיק זכאי לקבל . ח" ש50 עלויות עסקה בסך והתהוו לה
ר ב בדצמ31(חמש השנים הבאות ב,  שנהכלח " ש40ריבית בסך 

0X20 - 31 4 בדצמברX20 .( חובה בסך פירעון לאיגרת החוב יש
  .4X20 לדצמבר 31 -בח "ש 1,100

  
עלות   שנה 

מופחתת 
בתחילת 
  התקופה

הכנסות 
  ריבית לפי

6.9583%*  

תזרים 
מזומנים 

  חיובי

 רךע
 בספרים

בסוף 
  תקופה

  ח"ש  ח"ש  ח "ש  ח"ש  
0X20  950.00  66.10  )40.00(  976.11  
1X20  976.11  67.92  )40.00(  1,004.03  
2X20  1,004.03  69.86  )40.00(  1,033.89  
3X20  1,033.89  71.94  )40.00(  1,065.83  
4X20  1,065.83  74.16  )40.00(  1,100.00  

      )1,100(  0  
  
  אתןשמהווהריבית שיעור א ו אחוז ה6.9583 שלאפקטיבי הריבית הר ועיש* 

  :יראשונהערך בספרים ל של איגרת החוב חזויים המזומנים המיתזרי
40/(1.069583)3+40/(1.069583)4 40/(1.069583)1+40/(1.069583)2+   

+1,140/(1.069583)5= 950   
  

 יםירידת ערך של מכשירים פיננסיים שנמדד
  בעלות או בעלות מופחתת

  הכרה

 ראיה קיימת  אםעריךישות ת, תקופת דיווחבסוף כל  11.21
 ים שנמדד כלשהםאובייקטיבית לירידת ערך של נכסים פיננסיים

 אובייקטיבית ה ראיקיימת אם .עלות מופחתתבבעלות או 
 ברווח או הפסד בהפסד מירידת ערךהישות תכיר , דת ערךלירי

 .באופן מיידי
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ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של נכס פיננסי או של קבוצת  11.22
שבא לתשומת ליבו , נכסים פיננסיים כוללת מידע הניתן לצפייה

 :לגבי אירועי ההפסד הבאים, של המחזיק בנכס
 

 .החייבקשיים פיננסיים משמעותיים של המנפיק או של   )א(
 

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

 
מטעמים כלכליים או משפטיים הקשורים , הנושה  )ג(

,  הקלהלבעל החובמעניק , בעל החובבקשיים פיננסיים של 
 . בנסיבות אחרותהנושהשלא היתה נשקלת על ידי 

 
ל או לארגון  כי הלווה יכנס להליך פשיטת רגצפוינעשה   )ד(

 .מחדש פיננסי אחר
 

, הניתנת למדידה, מידע ניתן לצפייה המעיד כי ישנה ירידה  )ה(
באומדן תזרימי המזומנים העתידיים מקבוצת נכסים 

למרות , מאז ההכרה לראשונה בנכסים אלה, פיננסיים
שלא ניתן עדיין לשייך את הירידה לנכסים פיננסיים 

 או תנאים יםי לאומתנאיםכגון , בודדים בתוך הקבוצה
בתנאי שליליים שינויים  אושליליים כלכליים מקומיים 

 .היהתעשי
  

כולל , להוות ראיות לירידת ערךהם אחרים יכולים גם גורמים  11.23
סביבה  שהתרחשו בפעה שליליתשינויים משמעותיים בעלי הש

כלכלה או בסביבה סביבת הב, שוקסביבת הב, תטכנולוגיה
 .החוקית שבה המנפיק פועל

  
 לצורךאת הנכסים הפיננסיים הבאים בנפרד  תעריךת הישו 11.24

 :ירידת ערך
  

כל המכשירים ההוניים מבלי להתייחס למשמעותיות   )א(
 וכן, שלהם

 
 .נכסים פיננסיים אחרים שהם משמעותיים בפני עצמם  )ב(

  
 פיננסיים אחרים באופן נכסיםהישות צריכה לאמוד ירידת ערך ל

  .כוני אשראי דומיםפרטני או כקבוצה על פי בסיס של מאפייני סי
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  מדידה

מכשירים הבאים בגין המדוד הפסד מירידת ערך תישות  11.25
 :להלן בעלות או בעלות מופחתת כיםשנמדד

  
עבור מכשיר שנמדד בעלות מופחתת בהתאם לסעיף   )א(

ערך ה ההפרש בין ואההפסד מירידת ערך ה, )א(11.14
 מיתזריאומדן נכס לבין הערך הנוכחי של הבספרים של 

האפקטיבי המקורי  ריביתהלפי שיעור המהוון המזומנים 
,  ריבית משתנהנושא כזהפיננסי  אם מכשיר .של הנכס

א והכלשהו ירידת ערך מ הפסדמדידת ל שיעור ההיוון
 .חוזההתאם לשנקבע בהשוטף שיעור הריבית האפקטיבי 

 
עלות בניכוי ירידת ערך בהתאם בעבור מכשיר שנמדד   )ב(

 ואהפסד מירידת ערך הה ,)ii)(ג(11.14ו) ב(11.14לסעיף 
ההפרש בין הערך בספרים של הנכס לבין האומדן הטוב 

שעשוי להיות (של הסכום ) קירובשיהיה בהכרח (ביותר 
 היה נמכר הנכס שהישות תקבל עבור הנכס אם) אפס
 . הדיווחמועדב

  
  סד מירידת ערך הפביטול

ניתן  וקטןהפסד מירידת הערך של סכום ה, בתקופה עוקבת, אם 11.26
 באופן אובייקטיבי לאירוע שהתרחש לאחר ס את הקיטוןלייח
, )הלווה בדירוג האשראי של שיפורכגון (ירידת ערך הוכרה ש

, שהוכר קודם לכןהפסד מירידת ערך ה  אתבטלהישות ת
 יגרום לכך לא ביטולה. חשבון הפרשה וםאי או על ידי תיןישרבמ
) שהוחשבון הפרשה כלבנכוי (ערך בספרים של הנכס הפיננסי שה
לא היתה מוכרת אם מתקבל עלה על הערך בספרים שהיה י

 ברווח או הפסד באופן הביטולכיר בסכום ת הישות .ירידת ערך
 .מיידי

  

  שווי הוגן

 במניות רגילות או במניות שהשקעהדורש ) i)(ג(11.14סעיף  11.27
ניתן של המניות  השווי ההוגן מדד בשווי הוגן אםתבכורה 

 לאמוד כדימדרג הבא ב תשתמשישות .  באופן מהימןהדילמד
 :את השווי ההוגן של המניות

  
טט של וצמהראיה הטובה ביותר לשווי הוגן היא מחיר   )א(

  המוצעהרכישהזה בדרך כלל מחיר . בשוק פעילזהה נכס 
)bid price(.  
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 השל עסקהמחיר ,  אינם זמיניםיםטטוצמ םכאשר מחירי  )ב(
 לא חל מספק ראיה לשווי ההוגן כל עוד זהה בנכס עדכנית

ק זמן רעבר פלא  או שות הכלכלינסיבותשינוי משמעותי ב
אם הישות יכולה . משמעותי מאז שהעסקה התרחשה

מהווה אומדן אינו להוכיח שהמחיר של העסקה האחרונה 
 סכום ףא משקו שהמאחרלדוגמה (טוב לשווי הוגן 

בפירוק , כפויה בעסקה מתשלמ או תקבלהיתה משהישות 
מחיר יתבצע תיאום ל, )תחת לחץמכירה ב או שלא מרצון

 .זה
  

 שבוצעו עדכניות פעיל ועסקאות ינואם השוק של הנכס א  )ג(
ישות , אומדן טוב לשווי הוגןאינן כשלעצמן  זההנכס ב
 תמטר. טכניקות הערכהשימוש ב שווי הוגן על ידי תמדוא

  יכול להיותהשימוש בטכניקת הערכה היא לאמוד מה היה
חלפה שאינה מושפעת בה  המדידהמועדעסקה בהמחיר 

 המונעת על ידי שיקולים, מיחסים מיוחדים בין הצדדים
 .ם רגיליםיעסקי

  
 להנחיות לשווי הוגן בסעיפים פניםפרקים אחרים בתקן זה מ

ן "נדל 16 ופרק 15פרק , 14פרק  ,12כולל פרק , 11.32-11.27
,  אותם פרקיםשבתחולתבישום ההנחיות לגבי נכסים . להשקעה

 כהת רגילות או למניות בכורה בסעיף זה צריההפניה למניו
   .נכסים שנדונים באותם פרקיםה י סוגאתגם ככוללת להתפרש 

  
  ת הערכהטכניק

טכניקות הערכה כוללות שימוש בעסקאות שוק עדכניות בין  11.28
שאינן , קונה מרצון לבין מוכר מרצון הפועלים בצורה מושכלת

ות כאלה אם עסקא, מושפעות מיחסים מיוחדים בין הצדדים
התייחסות לשווי ההוגן השוטף של מכשיר אחר שהוא , זמינות

ניתוח תזרים מזומנים מהוון ומודלים , באופן מהותי זהה
אם קיימת טכניקת הערכה שמקובלת בקרב . להמחרת אופציות

המשתתפים בשוק על מנת לתמחר את המכשיר והוכח כי 
לו טכניקה זו מספקת אומדנים מהימנים של מחירים שהתקב

 .הישות משתמשת בטכניקה זו, בעסקאות שוק שבפועל בוצעו
 

מטרת השימוש בטכניקת הערכה היא לקבוע מה היה יכול להיות  11.29
מחיר העסקה במועד המדידה בהחלפה שאינה מושפעת מיחסים 
מיוחדים בין צדדים הפועלים והמונעת על ידי שיקולים עסקיים 

 ות של טכניקתשווי הוגן נאמד על הבסיס של התוצא. רגילים
ומבוססת מעט , הערכה שעושה את השימוש המרבי בנתוני שוק

מצפים מטכניקת הערכה . ככל שניתן על נתונים ספציפיים לישות
 להגיע לתחזית ריאלית של השווי ההוגן אם
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היא משקפת באופן סביר את האופן בו חזוי כי השוק   )א(
  וכן ,הנכסיתמחר את 

 
באופן סביר תחזיות נתונים לטכניקת הערכה מייצגים ה  )ב(

 .נכסהטבועים בסיכון -ומדידות שוק של גורמי תשואה
  

  מכשירים הוניים: היעדר שוק פעיל

 שאין להם מחיר שוק מצוטט נכסיםבהשווי ההוגן של השקעות  11.30
 בשוק פעיל ניתן למדידה מהימנה אם

  
ההשתנות בטווח של אומדני שווי הוגן סבירים אינה   )א(

   או,נכסמשמעותית לגבי אותו 
 
ניתן להעריך באופן סביר את ההסתברויות של האומדנים   )ב(

השונים בתוך הטווח וניתן להשתמש בהם באמידת שווי 
  .הוגן

  
השתנות בטווח של אומדני הסביר שישנם מצבים רבים בהם  11.31

 להםאין ששווי הוגן סבירים של השקעות במכשירים הוניים 
אמוד ניתן ל, בדרך כלל. תהיה משמעותית מחיר שוק מצוטט לא

אם , אולם. את השווי ההוגן של נכס שישות רכשה מצד חיצוני
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
 

 לנכס עודזמינה אינה אם מדידה מהימנה של השווי ההוגן  11.32
כגון מכשיר הוני שנמדד בשווי הוגן דרך רווח (שנמדד בשווי הוגן 

ניתן היה למדוד בו  בספרים במועד האחרון שכוער, )או הפסד
הישות תמדוד את .  החדשהו הופך להיות עלותן מהימאופןב

בניכוי ירידת ערך עד שמדידה מהימנה של השווי זו הנכס בעלות 
 .נהזמיל כתההוגן הופ

  

  פיננסיגריעה של נכס 

 :כאשרהישות תגרע נכס פיננסי רק  11.33
  

 המזומנים מהנכס הפיננסי מיהזכויות החוזיות לתזרי  )א(
 או , סולקו או ופקע

 
את כל הסיכונים באופן מהותי הישות מעבירה לצד אחר   )ב(

 או, מהבעלות על הנכס הפיננסיהנובעים וההטבות 
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למרות ששמרה חלק מהסיכונים וההטבות , הישות  )ג(
העבירה את השליטה על הנכס , לותהבעשל המשמעותיים 

לצד אחר ולצד האחר יש יכולת מעשית למכור את הנכס 
 זו יכולת לממש ויכולתבקשור ולא בשלמותו לצד שלישי 

 נוספים על ות הגבלבהטלתצורך  חד צדדי וללא באופן
 :הישות, רה זהק במ.העברה

  
)i( וכן, תגרע את הנכס 
 
)ii( רו או יבויות שנשמוחמתכיר בנפרד בכל הזכויות וה

 .שנוצרו בהעברה
  

וקצה בין הזכויות או יהערך בספרים של הנכס שהועבר 
 ים שוויבסיס שהועברו על הלבין אלשנשמרו יבויות וחמה
חדשות יבויות וחמזכויות ו. העברהה במועד היחסיהוגן ה

כלשהו הפרש  .הוגן באותו מועדה ים בשוויושנוצרו ימדד
 ו ונגרעורם שהוכמי לבין הסכוה שהתקבלמורהבין הת
  .העברהה תוכר ברווח או הפסד בתקופיסעיף זה ל בהתאם

  
סיכונים נותרו הישות בידי שכיוון  , לגריעההאם העברה לא גרמ 11.34

הישות תמשיך ,  הנכס המועברמהבעלות עלוהטבות משמעותיים 
 בגיןלהכיר בנכס המועבר בשלמותו ותכיר בהתחייבות פיננסית 

 ותבתקופ.  לא יקוזזוהנכס וההתחייבות. ה שהתקבלמורההת
 הנכס המועבר ובכלבגין הישות תכיר בכל הכנסה , תועוקב
 .התחייבות הפיננסיתשהתהוותה בגין ה צאה קשורההו

 
כמו מכשירי חוב או (שאינה מזומנים אם מעביר מספק בטוחה  11.35

הטיפול החשבונאי שייושם לגבי , למקבל) מכשירים הוניים
שאלה אם למקבל יש הבטוחה על ידי המעביר והמקבל תלוי ב

זכות למכור או לשעבד מחדש את הבטוחה ובשאלה אם המעביר 
המעביר והמקבל יטפלו בבטוחה . לא עמד במחויבויותיו

 :כדלקמן
 

למכור או , מכוח חוזה או נוהג, אם למקבל יש זכות  )א(
אז המעביר יסווג מחדש נכס , לשעבד מחדש את הבטוחה

, כס מושאלכנ, לדוגמה(זה בדוח על המצב הכספי שלו 
כמכשירים הוניים משועבדים או חייב בגין הסכם לרכישה 

 .בנפרד מנכסים אחרים) חזרה
 
עליו להכיר הן , אם המקבל מוכר בטוחה ששועבדה לו  )ב(

, הנמדדת בשווי הוגן, בתמורה מהמכירה והן בהתחייבות
 .בגין מחויבותו להחזיר את הבטוחה
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 אם המעביר לא עומד במחויבויותיו בהתאם לתנאי  )ג(
עליו , ואינו זכאי עוד לקבל בחזרה את הבטוחה, החוזה

ועל המקבל להכיר בבטוחה כנכס שלו , לגרוע את הבטוחה
לגרוע את מחויבותו , הנמדד לראשונה בשווי הוגן או

 .אם הוא כבר מכר אותה, להחזיר את הבטוחה
 
המעביר ימשיך להציג בספרים , )ג( בסעיף התנאילמעט   )ד(

 .מקבל לא יכיר בבטוחה כנכסוה, את הבטוחה כנכס שלו
 

    לגריעהכשירה העברה ש-דוגמה
  

 מהערך סכום הנמוךחייבים לבנק בישות מוכרת קבוצה של 
בעלי החוב מ ותהישות ממשיכה לטפל בגבי.  שלהםהנומינלי

והבנק משלם לישות , כולל שליחת דוחות חודשיים,  הבנקבשם
קיימת ת ישול. חייביםגביית העבור שירותי  שוק מחיר בעמלה

 ךא, יא גובהכל הסכומים שהאת לבנק מיידית  להעבירמחוייבת 
 .פיגור בתשלומים או אי תשלוםאין לה מחוייבות לבנק בגין 

 את כל הסיכונים הותיהישות העבירה לבנק באופן מ, במקרה זה
היא , ךלכבהתאם  .חייביםהמהבעלות על הנובעים  הטבותוה

 תרעוכלומר ג(שלה ספי דוח על המצב הכה מחייביםה את מסירה
 ההתקבלש תמורהל התייחס התחייבות בלא מציגהו, )אותם
הפרש בין הערך כ המחושב בהפסד הכירמהישות . מהבנק

 ה שהתקבלתמורהה במועד המכירה לבין חייביםהבספרים של 
היא גבתה ה ב שבמידההתחייבות ב הכירמהישות . מהבנק

  . לבנקהעבירה אותם טרם ך א,משאבים מהחייבים
  
  

   לגריעהכשירהאינה  העברה ש-דוגמה
  

שהישות העובדה  מלבד ,העובדות הם כמו בדוגמה הקודמת
 יםביי החבהם חובות כלשהםהסכימה לקנות חזרה מהבנק 

במקרה .  יום120 -יותר משל בפיגור בתשלום הקרן או הריבית 
 תשלום אי של תשלום איטי או ןהישות שומרת את הסיכו, זה

, ךלכבהתאם . חובותקשר להכון משמעותי ב סי-ים ביישל הח
היא אינה ו,  כאילו הם נמכרו לבנקחובות בתטפלמ ינההישות א
 מהבנק תמורה בתטפלמהיא , במקום זאת.  אותםגורעת

 להכיר כהמשימהישות . חובות על ידי ההמובטחתכהלוואה 
  . כחוב אבודימחקו כנכס עד שהם ייגבו או יחובותב
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 פיננסיתיעה של התחייבות רג
 )או חלק מהתחייבות פיננסית(ישות תסיר התחייבות פיננסית  11.36

כאשר המחויבות שהוגדרה ,  דהיינו- היא מסולקת, רק כאשר
 .תבחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקע

 
בעלי תנאים ,  מכשירי חוביםפיחללווה ומלווה קיימים מאם  11.37

כסילוק  עסקהב וטפלי תיוהישו ,שונים באופן מהותי
הפיננסית המקורית והכרה בהתחייבות פיננסית ההתחייבות 

שינוי משמעותי בתנאים של ישות תטפל ב, בדומה. חדשה
בין אם ניתן לייחס (התחייבות פיננסית קיימת או של חלק ממנה 

כסילוק ) את השינוי לקשיים כספיים של הלווה ובין אם לא
ההתחייבות הפיננסית המקורית והכרה בהתחייבות פיננסית 

 .חדשה
 

הפרש בין הערך בספרים של בברווח או הפסד הישות תכיר  11.38
שסולקה או , )או חלק מהתחייבות פיננסית(התחייבות פיננסית 
כולל נכסים , לבין התמורה ששולמה, שהועברה לצד אחר

כלשהם שאינם מזומנים שהועברו או התחייבויות כלשהן 
 .שניטלו

  

  גילויים

להתחייבויות הגילויים להלן מתייחסים לגילויים בהקשר  11.39
ישות שיש ל. פיננסיות שנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

) 12ולכן לא מיישמת את פרק (רק מכשירים פיננסיים בסיסיים 
 כלל התחייבויות פיננסיות שנמדדות בשווי הוגן דרך לא יהיו

 .ה צריכה לספק גילויים כאלינהאהיא רווח או הפסד ולכן 
  

בונאית של לויים בדבר המדיניות החשגי
  המכשירים הפיננסיים

 המדיניות עיקרי מסגרתב, ישות תיתן גילוי, 8.5עיף בהתאם לס 11.40
מדידה שנעשה בו ה) יאו בסיס(בסיס ל, החשבונאית המשמעותית

מדיניות חשבונאית אחרת שנעשה למכשירים פיננסיים ולשימוש 
הדוחות  להבנת תמכשירים פיננסיים שרלוונטילבה שימוש 

 .הכספיים
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של נכסים קבוצות  -וח על המצב הכספי ד
  פיננסיים והתחייבויות פיננסיות

 אחת מהקבוצות בספרים של כל כיםישות תיתן גילוי לער 11.41
הבאות של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות במועד 

 :בדוח על המצב הכספי או בביאורים,  כוללבסכום, הדיווח
  

רווח או הפסד נכסים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן דרך   )א(
 ).12.9 - ו12.8וסעיפים ) i)(ג(11.14סעיף (

 
 בעלות ים מכשירי חוב שנמדדהם שפיננסייםנכסים   )ב(

 )).א(11.14סעיף (מופחתת 
  

עלות ב יםנכסים פיננסיים שהם מכשירים הוניים שנמדד  )ג(
 -  ו12.8 וסעיפים )ii)(ג(11.14סעיף (בניכוי ירידת ערך 

12.9.( 
  

 בשווי הוגן דרך רווח או תדוהתחייבויות פיננסיות שנמד  )ד(
 ).12.9 - ו12.8סעיפים (הפסד 

  
סעיף ( בעלות מופחתת תשנמדדוהתחייבויות פיננסיות   )ה(

 )).א(11.14
  

 לפי עלות בניכוי ותהלוואה שנמדד קבלתלת יויבווחמ  )ו(
 )).ב(11.14סעיף (ירידת ערך 

  
ישות תיתן גילוי למידע שמאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים  11.42

 הכספי ה של מכשירים פיננסיים למצביותמעות את המשהעריךל
מידע כזה יכלול ארוך לזמן חוב ל ,לדוגמה. לתוצאות פעולותיהו
, ר הריביתועיכגון ש( את התנאים של מכשיר החוב אופן רגילב

 מטיל על והגבלות שמכשיר חוב לוח תשלומים, הפדיוןמועד 
 ).ישותה

 
 בשווי יםמדדלגבי נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות שנ 11.43

לדוגמה , ישות תיתן גילוי לבסיס לקביעת השווי ההוגן, הוגן
כאשר נעשה שימוש . מחיר ציטוט בשוק פעיל או טכניקת הערכה

 בקביעת יושמוהישות תיתן גילוי להנחות ש, בטכניקות הערכה
ת יו או התחייבוים פיננסיים של נכסקבוצהשווי הוגן לגבי כל 

 גבי גילוי למידע לנותנתישות , םאם מתאי, לדוגמה. תופיננסי
אומדן , םמי מוקדנותשיעורי פירעו להמתייחסותההנחות 

 .ההיוון י הריבית או שיעוריושיעור,  הפסדי אשראיישיעור
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 לגבי מכשיר עוד זמינה ינהאם מדידה מהימנה של שווי הוגן א 11.44
הישות תיתן גילוי , הוני שנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 .לעובדה זו
  

  גריעה

 ינהאם ישות העבירה נכסים פיננסיים לצד אחר בעסקה שא 11.45
גילוי הישות תיתן , )11.35-11.33ראה סעיפים (כשירה לגריעה 

 ים פיננסינכסים של אחת מהקבוצותכל גבי  הבאים ללפרטים
 :האלכ

  
 .מהות הנכסים  )א(
 
שאליהם בעלות הנובעים מהמהות הסיכונים וההטבות   )ב(

 .נשארת חשופה הישות
  

 התחייבויות קשורות של בספרים של הנכסים וםכיהער  )ג(
 .שהישות ממשיכה להכיר

  

  בטוחה

 כבטוחה להתחייבויות או ים פיננסייםנכסשיעבדה כאשר ישות  11.46
 : גילויעליה לתת, התחייבויות מותנותל

  
 . כבטוחהוערך בספרים של הנכסים הפיננסיים ששועבדל  )א(
 
 .לשעבודים שלה המתייחסיםהתנאים   )ב(

  

   לפירעון הלוואותשל הפרותכשלים ו

קיימת  ושלגביהםשהוכרו במועד הדיווח לפירעון  הלוואות לגבי 11.47
 או מושקעתקרן , ריבית,  קרןנאיכשל בתהפרה של התנאים או 

 :הישות תיתן גילוי, מועד הדיווחעד פידיון שלא תוקנו 
  

 .כשל או הפרה זו גביפרטים לל  )א(
 

לפירעון של ההלוואות במועד הדיווח הערך בספרים   )ב(
 .ותורהקש

 
 אם תנאיאו , םנוקית כשל או הפרה באו עלאם לעובדה   )ג(

לפני שהדוחות הכספיים , לפירעון נקבעו מחדשההלוואות 
 .אושרו לפרסום
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  ים או הפסדיםרווח,  הוצאה,טי הכנסהיפר

 או יםרווח, הוצאה, טים הבאים של הכנסהיישות תיתן גילוי לפר 11.48
 :יםהפסד

  
לל שינויים בשווי כו, ים או הפסדיםרווח, הוצאה, הכנסה  )א(

 :בגיןשהוכר , ההוגן
  

)i(  בשווי הוגן דרך רווח או יםנמדדהנכסים פיננסיים 
 .הפסד

 
)ii(  בשווי הוגן דרך תנמדדוההתחייבויות פיננסיות 

 .רווח או הפסד
  

)iii(  בעלות מופחתתיםנמדדהנכסים פיננסיים . 
  

)iv(  בעלות מופחתתתנמדדוההתחייבויות פיננסיות . 
  

המחושבות (בית סך הכנסת ריבית וסך הוצאת רי  )ב(
לגבי )  שימוש בשיטת הריבית האפקטיביתבאמצעות

 ים נמדדינםנכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות שא
 .בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 
 של קבוצהכל גבי לכלשהו סד מירידת ערך פהסכום של ה  )ג(

  .ים פיננסינכסים
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  12פרק 

  אחריםסוגיות במכשירים פיננסיים 
  

  12 - ו11ם התחולה של פרקי

 במכשירים סוגיות 12 ופרק מכשירים פיננסיים בסיסיים 11פרק  12.1
מדידה וגילוי של , גריעה,  עוסקים יחד בהכרה אחריםפיננסיים

). התחייבויות פיננסיותו נכסים פיננסיים (מכשירים פיננסיים
 חל על מכשירים פיננסיים בסיסיים והוא רלוונטי לכל 11פרק 

מכשירים פיננסיים ועסקאות אחרים  חל על 12פרק . הישויות
אם לישות יש רק עסקאות במכשירים . שהם מורכבים יותר
גם ישויות , אולם.  אינו חל12אזי פרק , פיננסיים בסיסיים

בעלות מכשירים פיננסיים בסיסיים בלבד ישקלו את התחולה 
 . כדי להבטיח שהן פטורות מיישומו12של פרק 

  
 מדיניות חשבונאית בחירת 

  : תבחר ליישם אתישות 12.2
  

 או,  במלואן12 ופרק 11הוראות פרק   )א(
 
 39הוראות ההכרה והמדידה של תקן חשבונאות בינלאומי   )ב(

 ודרישות הגילוי של הכרה ומדידה: םימכשירים פיננסי
 12 ופרק 11פרק 

  
או ) א (-בחירת הישות ב. לטיפול בכל המכשירים הפיננסיים שלה

 כוללים 10.14-10.8 פיםסעי. היא בחירת מדיניות חשבונאית) ב(
, דרישות לקביעה מתי שינוי במדיניות החשבונאית הוא מתאים

  .ולאיזה מידע יש לתת גילוי לגבי השינוי, איך לטפל בשינוי כזה
  

  12מבוא לפרק 

 : חל על כל המכשירים הפיננסיים למעט12פרק  12.3
  

 .11אלה שבתחולת פרק   )א(
  
דוחות כספיים  9ראה פרק (זכויות בחברות בנות   )ב(

 14ראה פרק (בחברות כלולות , )אוחדים ונפרדיםמ
ראה (ובעסקאות משותפות ) השקעות בחברות כלולות

 ).השקעות בעסקאות משותפות 15פרק 
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זכויות ומחויבויות של מעסיקים הנובעות מתוכניות   )ג(
 ).הטבות עובד 28ראה פרק (הטבת עובד 

  
זכויות הנובעות מחוזי ביטוח אלא אם חוזה הביטוח עשוי   )ד(

ם להפסד לצד כלשהו כתוצאה מתנאים חוזיים לגרו
 :שאינם קשורים ל

  
)i( שינויים בסיכון המבוטח; 
 
)ii( או; שינויים בשערי חליפין 

  
)iii( הפרה על ידי אחד הצדדים. 

  
מכשירים פיננסיים אשר מקיימים את ההגדרה של הון   )ה(

תשלום מבוסס  26ופרק  הון 22ראה פרק (עצמי של ישות 
 ).מניות

 
אלא אם החכירה עשויה ) ירותחכ 20ראה פרק (חכירות   )ו(

לגרום להפסד למחכיר או לחוכר כתוצאה מתנאים חוזיים 
 :שאינם קשורים ל

  
)i( שינויים במחיר של הנכס המוחכר; 
 
)ii( או; שינויים בשערי החליפין 

  
)iii( הפרה על ידי אחד הצדדים. 

  
צירופי  19ראה פרק (חוזי תמורה מותנית בצירופי עסקים   )ז(

 .ל הרוכשהפטור חל רק ע). עסקים ומוניטין
  

, מרבית החוזים לרכוש או למכור פריט לא פיננסי כגון סחורה 12.4
מאחר שהם אינם , מלאי או רכוש קבוע אינם בתחולת פרק זה

פרק זה חל על כל החוזים שמטילים , אולם. מכשירים פיננסיים
סיכונים על הרוכש או המוכר שהם לא אופיינים לחוזים לרכוש 

פרק זה חל על חוזים , הלדוגמ. או למכור נכסים מוחשיים
שעשויים לגרום להפסד לרוכש או למוכר כתוצאה מתנאים 
, חוזיים שאינם קשורים לשינויים במחיר של פריט לא כספי

 .או הפרה של אחד הצדדים, שינויים בשערי חליפין
 

פרק זה חל על חוזים , 12.4בנוסף לחוזים שמתוארים בסעיף  12.5
אם החוזה יכול להיות לרכוש או למכור פריטים לא פיננסיים 
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מסולק נטו במזומן או על ידי החלפת מכשירים פיננסיים כאילו 
חוזים אשר : בחריג הבא, החוזים הם מכשירים פיננסיים

-ההתקשרות בהם היתה לשם קבלה או מסירה של הפריט הלא
המכירה או השימוש החזויים , פיננסי בהתאם לדרישות הרכישה

וחזקים למטרות אלה אינם של הישות והם ממשיכים להיות מ
 .מכשירים פיננסיים לצורך פרק זה

  

התחייבויות בופיננסיים נכסים בהכרה לראשונה 
  פיננסיות

ישות תכיר בנכס פיננסי או בהתחייבות פיננסית רק כאשר  12.6
 .הישות הופכת לצד להוראות החוזיות של המכשיר

  

  מדידה לראשונה

, ם לראשונהכאשר נכס פיננסי או התחייבות פיננסית מוכרי 12.7
שהוא באופן רגיל , הישות תמדוד אותם לפי השווי ההוגן שלהם

 .מחיר העיסקה
  

  מדידה עוקבת

ישות תמדוד את כל המכשירים , תקופת דיווחבסוף כל  12.8
י  בשווי הוגן ותכיר בשינויים בשוו12הפיננסיים שבתחולת פרק 

מכשירים הוניים שאינם נסחרים : מלבד, ההוגן ברווח או הפסד
בשוק ציבורי וששווים ההוגן אינו ניתן למדידה בדרך אחרת 

אם , וחוזים הקשורים למכשירים כאלה אשר, באופן מהימן
אשר ימדדו , יגרמו למסירה של מכשירים כאלה, יממומשו

 .בעלות בניכוי ירידת ערך
 

י הוגן אינה זמינה עוד עבור מכשיר אם מדידה מהימנה של שוו 12.9
אך נמדד בשווי הוגן דרך רווח או , הוני שאינו נסחר בשוק ציבורי

השווי ההוגן במועד האחרון שבו המכשיר נמדד באופן , הפסד
הישות תמדוד את המכשיר . מהימן מטופל כעלות של המכשיר

בעלות זו בניכוי הפסד מירידת ערך עד אשר מדידה מהימנה של 
 . הוגן תהיה זמינהשווי

  

  שווי הוגן

  ישות תיישם את ההנחיות לגבי שווי הוגן בסעיפים 12.10
 למדידות שווי הוגן בהתאם לפרק זה כמו גם 11.32-11.27

 .11למדידות שווי הוגן בהתאם לפרק 
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השווי ההוגן של התחייבות פיננסית שעומדת לפירעון לפי דרישה  12.11
ון מהמועד מהו, אינו נמוך מהסכום שיש לשלם בעת דרישה

 .הראשון בו ניתן לדרוש את תשלום הסכום
  

ישות לא תכלול עלויות עסקה במדידה לראשונה של נכסים  12.12
פיננסיים או התחייבויות פיננסיות שימדדו לאחר מכן בשווי הוגן 

אם תשלום עבור נכס נדחה או ממומן . דרך רווח או הפסד
 את הישות תמדוד לראשונה, בשיעור ריבית שאינו שיעור שוק

הנכס לפי הערך הנוכחי של התשלומים העתידיים מהוון בשיעור 
 .ריבית שוק

  

 בעלות יםנמדדהירידת ערך של מכשירים פיננסיים 
  או בעלות מופחתת

ישות תיישם את ההנחיות לגבי ירידת ערך של מכשיר פיננסי  12.13
 למכשירים פיננסיים 11.26-11.21שנמדד בעלות שבסעיפים 

 .ירידת ערך בהתאם לפרק זהשנמדדים בעלות בניכוי 
  

  גריעה של נכס פיננסי או התחייבות פיננסית

 לגבי 11.38-11.33ישות תיישם את דרישות הגריעה שבסעיפים  12.14
 .נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות שפרק זה חל עליהם

  

  חשבונאות גידור

ישות יכולה לייעד את , אם קריטריונים מוגדרים מתקיימים 12.15
בדרך כזו דר וגמ פריט לבין גדרממכשיר ן יחסי הגידור בי

חשבונאות גידור . שתאפשר להכשירם לחשבונאות גידור
מאפשרת שהרווח או ההפסד בגין המכשיר המגדר והפריט 

 .המגודר יוכרו ברווח או הפסד באותו זמן
 

ישות , על מנת שיחסי גידור יהיו כשירים לחשבונאות גידור 12.16
 :תציית לכל התנאים הבאים

  
מייעדת ומתעדת את יחסי הגידור באופן שמזהה הישות   )א(

הפריט המגודר והמכשיר , בבירור את הסיכון המגודר
המגדר והסיכון בפריט המגודר הוא הסיכון שמגודר על 

 .המכשיר המגדר ידי
 
הסיכון המגודר הוא אחד הסיכונים המוגדרים בסעיף   )ב(

12.17. 
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 .12.18המכשיר המגדר הוא כמוגדר בסעיף   )ג(
  

 שהמכשיר המגדר יהיה אפקטיבי ברמה הישות חוזה  )ד(
 אפקטיביות. גבוהה בקיזוז הסיכון המגודר המיועד

 היא המידה שבה שינויים בשווי ההוגן או בתזרימי הגידור
המזומנים של הפריט המגודר שניתן ליחסם לסיכון 
הגידור מקוזזים על ידי שינויים בשווי ההוגן או בתזרים 

 .המזומנים של המכשיר המגדר
  

 :  זה מתיר חשבונאות גידור רק לגבי הסיכונים הבאיםתקן 12.17
  

סיכון שיעור ריבית של מכשיר חוב שנמדד בעלות   )א(
 .מופחתת

 
סיכון שער חליפין או סיכון שיעור ריבית בהתקשרות   )ב(

 . ברמה גבוהההשצפויחזויה  העסקבאיתנה או 
  
שהישות מחזיקה או ) commodity(סיכון מחיר של סחורה   )ג(

ות איתנה או בעסקה חזויה שצפויה סיכון מחיר בהתקשר
 ).commodity(ברמה גבוהה לרכוש או למכור סחורה 

  
 .סיכון שער חליפין בהשקעה נטו בפעילות חוץ  )ד(

  
סיכון שער חליפין של מכשיר חוב שנמדד בעלות מופחתת אינו 
נכלל ברשימה לעיל מאחר שלחשבונאות גידור לא תהיה השפעה 

שטרות והלוואות , בונותחש. משמעותית על הדוחות הכספיים
בסיסיים לקבל או לשלם נמדדים באופן רגיל בעלות מופחתת 

זה עשוי לכלול זכאים שנקובים במטבע )). ד(11.5ראה סעיף (
 דורש שכל שינוי בערך בספרים של הזכאי 30.10סעיף . חוץ

הן , לפיכך. שנובע משינוי בשער החליפין יוכר ברווח או הפסד
) חוזה להחלפת מטבעות(ל המכשיר המגדר השינוי בשווי ההוגן ש

והן השינוי בערך בספרים של הזכאי המתייחס לשינוי בשער 
החליפין יוכרו ברווח או הפסד ויקזזו אחד את השני למעט עד 

) שבו ההתחייבות נמדדת(למידה של ההפרש בין השער המיידי 
  ).שבו חוזה ההחלפה נמדד(לבין השער עתידי 

  
ת גידור רק אם למכשיר המגדר יש את כל תקן זה מתיר חשבונאו 12.18

 :התנאים הבאים
  

, חוזה החלפת מטבע חוץ, מדובר בחוזה החלפת ריבית  )א(
חוזה אקדמה על מטבע חוץ או חוזה אקדמה על סחורות 
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)commodities ( שחזוי שיהיה אפקטיבי ברמה גבוהה
 שייועד כסיכון 12.17בקיזוז הסיכון שמתואר בסעיף 

 .המגודר
 
כלומר חיצוני (ב צד חיצוני לישות המדווחת במכשיר מעור  )ב(

או חיצוני לישות הבודדת , חיצוני למגזר, לקבוצה
 ).שמדווחים עליה

  
 שווה לסכום הקרן המיועד או לסכום שלו נקובהסכום ה  )ג(

 . המיועד של הפריט המגודרנקובה
  

 יש לו מועד פירעון מוגדר שאינו מאוחר מ  )ד(
  

)i( רמועד הפירעון של המכשיר הפיננסי המגוד, 
 
)ii( מועד הסילוק החזוי של ההתקשרות לרכישת 

 או, הסחורה או למכירתה
  

)iii(  מועד ההתרחשות של העסקה החזויה שצפויה
 .ברמה גבוהה במטבע חוץ או בסחורה המגודרת

  
  .סיום מוקדם או הארכה, אין מאפייני פירעון מוקדם  )ה(

 
גידור של סיכון שיעור ריבית קבועה של מכשיר 

יר סחורה של פיננסי שהוכר או סיכון מח
  סחורה שהישות מחזיקה

 מתקיימים והסיכון המגודר הוא 12.16אם התנאים בסעיף  12.19
החשיפה לסיכון שיעור ריבית קבועה של מכשיר חוב שנמדד 
בעלות מופחתת או לסיכון מחיר סחורה של סחורה שהישות 

 :הישות, מחזיקה
  

תכיר במכשיר המגדר כנכס או התחייבות ובשינוי בשווי   )א(
 וכן,  המכשיר המגדר ברווח או הפסדההוגן של

 
תכיר בשינוי בשווי ההוגן של פריט מגודר המתייחס   )ב(

לסיכון המגודר ברווח או הפסד וכתיאום לערך בספרים 
 .של הפריט המגודר
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אם הסיכון המגודר הוא סיכון שיעור ריבית קבועה של מכשיר  12.20
הישות תכיר בסילוקים התקופתיים , חוב שנמדד בעלות מופחתת

טו במזומן בגין חוזה החלפת שיעור ריבית המהווה את המכשיר נ
 .המגדר ברווח או הפסד בתקופה שבה הסילוקים נטו התרחשו

 
 12.19הישות תפסיק את חשבונאות הגידור המוגדרת בסעיף  12.21

 :אם
  

 ;המכשיר המגדר פקע או נמכר או הסתיים  )א(
 
הגידור אינו מקיים עוד את התנאים לחשבונאות גידור   )ב(

 או; 12.16 בסעיף שהוגדרו
  

 .הישות ביטלה את היעוד  )ג(
  

אם חשבונאות הגידור הופסקה והפריט המגודר הוא נכס או  12.22
רווחים או , התחייבות המוצגים בעלות מופחתת שטרם נגרעו

הפסדים כלשהם שהוכרו כתיאומים לערך בספרים של הפריט 
המגודר מופחתים לרווח או הפסד תוך שימוש בשיטת הריבית 

  .על פני אורך החיים הנותר של המכשיר המגודרהאפקטיבית 
  

גידור של סיכון שיעור ריבית משתנה של 
סיכון מטבע חוץ או , מכשיר פיננסי שהוכר

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

  בהשקעה נטו בפעילות חוץ

 הוא מתקיימים והסיכון המגודר 12.16אם התנאים שבסעיף  12.23
  

סיכון שיעור ריבית משתנה במכשיר חוב שנמדד בעלות   )א(
 ,מופחתת

 
 או בעסקה חזויה  איתנההתקשרותסיכון שער חליפין ב  )ב(

 ,שצפויה ברמה גבוהה
  

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

 
 ,סיכון שער חליפין בהשקעה נטו בפעילות חוץ  )ד(
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 כולל אחר בחלק של השינוי בשווי ההוגן של הישות תכיר ברווח

המכשיר המגדר שהיה אפקטיבי בקיזוז השינוי בשווי ההוגן או 
הישות תכיר ברווח . בתזרים המזומנים החזוי של הפריט המגודר

או הפסד בעודף כלשהו בשווי ההוגן של המכשיר המגדר מעבר 
ם לפעמי(לשינוי בשווי ההוגן של תזרימי המזומנים הצפויים 

הרווח או ההפסד מהגידור ). מכונה חוסר אפקטיביות הגידור
שהוכרו ברווח כולל אחר יסווגו מחדש לרווח או הפסד כאשר 
הפריט המגודר מוכר ברווח או הפסד או כאשר יחסי הגידור 

  .מסתיימים
  

אם הסיכון המגודר הוא סיכון שיעור ריבית משתנה במכשיר  12.24
ר לאחר מכן ברווח או הישות תכי, חוב שנמדד בעלות מופחתת

ן מחוזה החלפת שיעור סילוקים התקופתיים נטו במזומבהפסד 
הריבית המהווה את המכשיר המגדר בתקופה שבה הסילוקים 

  .נטו התרחשו
  

 12.23הישות תפסיק את חשבונאות הגידור המוגדרת בסעיף  12.25
 :אם

  
 ;המכשיר המגדר פקע או נמכר או הסתיים  )א(
 
נאים של חשבונאות גידור הגידור אינו מקיים עוד את הת  )ב(

 ;12.16בסעיף 
  

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

  
 .הישות ביטלה את היעוד  )ד(

  
אם העסקה החזויה אינה צפויה להתרחש או אם מכשיר החוב 

רווח או הפסד כלשהו , המגודר שנמדד בעלות מופחתת נגרע
לל אחר יסווג מחדש מרווח מהמכשיר המגדר שהוכר ברווח כו

  .כולל אחר לרווח או הפסד
  

  גילויים

ישות שמיישמת פרק זה תיתן את כל הגילויים הנדרשים בפרק  12.26
 תוך הכללת המכשירים הפיננסיים שבתחולת פרק זה 11

.  במסגרת גילויים אלה11ומכשירים פיננסיים שבתחולת פרק 
פק עליה לס, אם ישות משתמשת בחשבונאות גידור, בנוסף

 .12.29-12.27גילויים נוספים המפורטים בסעיפים 
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ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים בגין גידור של כל אחד מארבעת  12.27
 : בנפרד12.17סוגי הסיכונים שתוארו בסעיף 

  
 .תיאור הגידור  )א(
 
תיאור המכשירים הפיננסיים שיועדו כמכשירים מגדרים   )ב(

 .ושוויים ההוגן במועד הדיווח
  

 .כולל תיאור של הפריט המגודר, רומהות הסיכונים שגוד  )ג(
  

אם ישות משתמשת בחשבונאות גידור לגידור של סיכון שיעור  12.28
ריבית קבועה או סיכון מחיר סחורה של סחורה מוחזקת 

  :עליה לתת גילוי לפרטים הבאים, )12.22-12.19סעיפים (
  

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

 
נוי בשווי ההוגן של הפריט המגודר שהוכר סכום השי  )ב(

 .ברווח או הפסד
  

אם ישות משתמשת בחשבונאות גידור לגידור של סיכון שיעור  12.29
סיכון מחיר סחורה , סיכון שער חליפין, ריבית משתנה

בהתקשרות איתנה או בעסקה חזויה שצפויה ברמה גבוהה או 
תת עליה ל) 12.25-12.23סעיפים (בהשקעה נטו בפעילות חוץ 

 :גילוי לפרטים הבאים
  

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

 
תיאור של כל עסקה חזויה שלגביה נעשה קודם לכן   )ב(

 .אך אינה חזויה עוד להתרחש, שימוש בחשבונאות גידור
  

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

  
הסכום שסווג מחדש מרווח כולל אחר לרווח או הפסד   )ד(

 ).12.25 - ו12.23סעיף (במהלך התקופה 
 
הסכום של עודף כלשהו של השווי ההוגן של המכשיר   )ה(

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

  מלאי 
  

  תחולה של פרק זה

 מלאי. מלאימדידה של ל את העקרונות להכרה ופרטפרק זה מ 13.1
  :נכסהוא 

 
 ;המוחזק לצרכי מכירה במהלך העסקים הרגיל  )א(

 
 או; בתהליך ייצור למכירה כזו  )ב(

 
בצורה של חומרים וחומרי עזר שיצרכו בתהליך הייצור או   )ג(

 .שיצרכו במהלך הספקת השירותים
  

 :למעט, ל סוגי המלאי זה חל על כפרק 13.2
  

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

 
 מכשירים פיננסיים 11פרק ראה (מכשירים פיננסיים   )ב(

; ) אחריםפיננסיים כשיריםסוגיות במ 12פרק  ובסיסיים
 וכן 

 
תוצרת  הקשורים לפעילות חקלאית ולנכסים ביולוגיים  )ג(

הדורשות פעילויות  34פרק ראה ( בנקודת האסיף חקלאית
 ).התמחות

  
 : זה אינו חל על מדידת מלאי המוחזק על ידיפרק 13.3

 
תוצרת חקלאית , יצרני מוצרים חקלאיים ומוצרי יער  )א(

כל עוד המלאי , אחרי אסיף ומינרלים ומוצרים מינרליים
 . סד בניכוי עלויות מכירה דרך רווח או הפשווי הוגןבנמדד 

 
 שמודדים את  וספקיםבסחורות) ברוקרים(סוחרים   )ב(

 .המלאי שלהם בשווי הוגן בניכוי עלויות מכירה
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  מדידת מלאי

אומדן מחיר לבין  מלאי לפי הנמוך בין עלותישות תמדוד  13.4
 .המכירה בניכוי עלויות להשלמה ולמכירה

 
  עלות מלאי

עלויות , עלות המלאי את כל עלויות הרכישהישות תכלול ב 13.5
ההמרה ועלויות אחרות שהתהוו בהבאת המלאי למיקומו 

 .ולמצבו הנוכחיים
  

  עלויות רכישה

מסים על , עלויות הרכישה של מלאי כוללות את מחיר הרכישה 13.6
למעט אלה שישות יכולה להשיב לעצמה (יבוא ומסים אחרים 

עלויות טיפול , וכן עלויות הובלה, )לאחר מכן מרשויות המס
 לייחס במישרין לרכישת מוצרים שניתן, ועלויות אחרות

החזרים , הנחות מסחריות. חומרים ושירותים, מוגמרים
)rebates( ופריטים דומים אחרים מנוכים בקביעת עלויות 

 .הרכישה
 

במקרים . ישות יכולה לרכוש מלאי בתנאי סילוק נדחים 13.7
לדוגמה ,  לא מוצהרבפועל מרכיב מימוןכולל  ההסדר ,מסוימים

 כישה בתנאי אשראי רגילים לבין סכוםהפרש בין מחיר הר
וכר כהוצאת ריבית מ ההפרש, במקרים אלה. הסילוק הנדחה

 . ואינו מתווסף לעלויות המלאיבמשך תקופת המימון
  

 עלויות המרה
ההמרה של מלאי כוללות עלויות הקשורות במישרין עלויות  13.8

הן כוללות ). direct labour(כגון עבודה ישירה , ליחידות הייצור
 הקצאה שיטתית של עלויות תקורה קבועות ומשתנות בייצור גם

)production overhead( שהתהוו בהמרת חומרים למוצרים 
עלויות תקורה קבועות בייצור הן אותן עלויות ייצור . מוגמרים

כגון , עקיפות שנשארות קבועות יחסית בלי קשר להיקף הייצור
ל ועלות ניהו, פחת ואחזקת בניינים וציוד המפעל

עלויות תקורה משתנות בייצור הן . אדמיניסטרטיבי של המפעל
או כמעט , אותן עלויות ייצור עקיפות שמשתנות באופן ישיר

כמו חומרים עקיפים או עבודה , ביחס להיקף הייצור, ישיר
 .עקיפה
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  הקצאת תקורה בייצור

על  עלויות תקורה קבועות בייצור לעלויות ההמרה הקצישות תה 13.9
. של מתקני הייצור) normal capacity(נורמלית ס קיבולת יבס

קיבולת נורמלית היא תחזית הייצור שיושג בממוצע במשך 
תוך הבאה בחשבון , מספר תקופות או עונות בנסיבות נורמליות

ניתן . של אובדן קיבולת כתוצאה מפעילויות אחזקה מתוכננות
להשתמש ברמת הייצור בפועל אם היא מהווה קירוב לקיבולת 

המוקצה לכל אחת , סכום עלויות התקורה הקבועות. ורמליתהנ
אינו מוגדל כתוצאה מייצור נמוך או השבתת , מיחידות הייצור

עלויות תקורה שלא הוקצו מוכרות כהוצאה בתקופה בה . מפעל
סכום עלויות , בתקופות של ייצור גבוה באופן חריג. הן התהוו

מוקטן , יצורהמוקצה לכל אחת מיחידות הי, התקורה הקבועות
עלויות תקורה . כך שהמלאי לא יימדד בערך הגבוה מהעלות

משתנות בייצור מוקצות לכל אחת מיחידות הייצור על בסיס 
 .השימוש בפועל במתקני הייצור

  

  מוצרים משותפים ומוצרי לוואי

. זמנית-יתכן ובתהליך הייצור מייצרים יותר ממוצר אחד בו 13.10
תפים או כאשר יש מוצר כאשר מייצרים מוצרים משו, לדוגמה

כאשר לא ניתן לזהות בנפרד את עלויות . עיקרי ומוצר לוואי
, ההמרה של כל אחד מהמוצריםחומרי הגלם או את עלויות 

, לדוגמה.  בין המוצרים על בסיס סביר ועקביהקצת ישותה
ההקצאה יכולה להיות מבוססת על ערכי מכירה יחסיים של כל 

כאשר ניתן לזהות את ,  הייצוראחד מהמוצרים בין בשלב תהליך
רוב . ובין בעת השלמת תהליך ייצור המוצרים, המוצרים בנפרד
 ,כאשר זהו המקרה. אינם מהותיים, םמטבע, מוצרי הלוואי
מחיר מכירה בניכוי עלויות להשלמה באותם  הישות תמדוד

כתוצאה . זה מהעלות של המוצר העיקריתפחית סכום  וולמכירה
ל המוצר העיקרי אינו שונה באופן מהותי  שהערך בספרים, מכך

 .מעלותו
  

  במלאי תעלויות אחרות שנכללו
ן שהבמידה  עלויות אחרות בעלות של המלאי רק ישות תכלול 13.11

 .ו בהבאת המלאי למיקומו ולמצבו הנוכחייםותהה
 

השינוי בשווי ההוגן , שבנסיבות מסוימות,  קובע)ב(12.19סעיף  13.12
ון ריבית קבועה או של סיכון של המכשיר המגדר בגידור של סיכ

מחיר סחורה של סחורה מוחזקת יגרום לתיאום של הערך 
 .בספרים של הסחורה
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  מלאיב לא נכללותעלויות ש

להלן דוגמאות לעלויות שאינן נכללות בעלות המלאי ומוכרות  13.13
 :כהוצאות בתקופה בה הן התהוו

 
עבודה או עלויות , סכומים חריגים של עלויות חומרים  )א(

 .חרות שבוזבזוייצור א
 

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

 
עלויות תקורה מנהלתיות שאינן תורמות להבאת המלאי   )ג(

 .למיקומו ולמצבו הנוכחיים
 

 .עלויות מכירה  )ד(
  

  עלות מלאי של ספק שירותים

ות הם מודדים אותו בעלוי, כאשר לספקי שירותים יש מלאי 13.14
עלויות אלה כוללות בעיקר עבודה ועלויות אחרות של . ייצורו

לרבות סגל , המעורב במישרין בהספקת השירות, סגל העובדים
עלויות עבודה . ועלויות תקורה שניתנות לייחוס, עובדים מפקח

ועלויות אחרות הקשורות למכירות ולסגל עובדי הנהלה כללית 
. ופה בה הן התהוואלא מוכרות כהוצאות בתק, אינן נכללות

 profit(עלות המלאי של ספק שירותים אינה כוללת מרווחי רווח 
margins (שלעיתים , או עלויות תקורה שלא ניתנות לייחוס
 .משולבות במחירים שנקבעו על ידי ספקי שירותים, קרובות

  

  עלות תוצרת חקלאית הנאספת מנכסים ביולוגיים

שישות אספה , יתמלאי המהווה תוצרת חקלא דורש ש34פרק  13.15
 לראשונה בשוויו ההוגן הכרהמדד בעת י, מנכסיה הביולוגיים

זוהי עלות המלאי באותו . בניכוי עלויות למכירה בנקודת האסיף
 .מועד לצורך יישום תקן זה

  

השיטה , כגון העלות התקנית, שיטות למדידת עלות
  עדכניהקמעונאית ומחיר רכישה 

, טת העלות התקניתישות יכולה להשתמש בשיטות כגון שי 13.16
 עלות המלאי תדי למדעדכניהשיטה הקמעונאית או מחיר רכישה 

עלויות תקניות מביאות . בתנאי שהתוצאות מהוות קירוב לעלות
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יעילות , עבודה, חומרי עזר, בחשבון רמות נורמליות של חומרים
, יש לבחון אותן באופן סדיר ויש לעדכן אותן. וניצול הקיבולת

 תהשיטה הקמעונאית מודד. המצב השוטףלאור , לפי הצורך
עלות באמצעות הפחתת ערך המכירה של המלאי בשיעור רווח 

 .גולמי הולם
  

 נוסחאות עלות
החלפה -שאינם בני, את עלות המלאי של פריטיםישות תמדוד  13.17

)not ordinarily interchangeable ( ושל סחורות או שירותים
על ידי זיהוי , שיוצרו והופרדו לצורך פרויקטים ספציפיים

 .ספציפי של העלויות שלהם
 

עוסק  13.17שסעיף למעט מלאי ,  את עלות המלאיות תמדודיש 13.18
או ) FIFO(ראשון -יוצא, ראשון-באמצעות נוסחת נכנס, בו

ישות תשתמש . באמצעות נוסחת ממוצע משוקלל של העלות
באותה נוסחת עלות לגבי כל מלאי בעל אופי ושימוש דומים 

ניתן להצדיק , מלאי בעל אופי או שימוש שוניםלגבי . בישות
ראשון - יוצא, אחרון-  נוסחת נכנס.שימוש בנוסחאות עלות שונות

)LIFO (אינה מותרת על ידי תקן זה. 
  

  ירידת ערך מלאי

תקופת  דורשים מישות להעריך בסוף כל 27.4-27.2סעיפים  13.19
כלומר הערך בספרים אינו ניתן ,  אם נפגם ערכו של המלאידיווח

התיישנות או ירידת מחירי , לדוגמה בגלל נזק(השבה במלואו ל
של ) או קבוצה של פריטים(אם נפגם ערכו של פריט ). המכירה
סעיפים אלה דורשים מהישות למדוד את המלאי במחיר , מלאי

הפסד ולהכיר ב, המכירה שלו בניכוי עלויות להשלמה ומכירה
רידת ערך סעיפים אלה דורשים גם ביטול של י. מירידת ערך

 .קודמת בנסיבות מסוימות
  

  הכרה כהוצאה

ישות תכיר בערך בספרים של מלאי זה , כאשר מלאי נמכר 13.20
 . כהוצאה בתקופה בה הוכרו ההכנסות הקשורות

 
סוגי מלאי מסוימים יכולים להיות מוקצים לסעיפים אחרים של  13.21

מלאי המשמש כרכיב של רכוש קבוע בהקמה , לדוגמה, רכוש
 יטופל לאחר מכן וקצה לנכס אחר באופן זהשה, מלאי. עצמית

 .בהתאם לפרק בתקן זה הרלוונטי לסוג כזה של נכס
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  גילויים

 :הבאים לפרטים  גילויןתי תותיש 13.22
 

לרבות , אומצה למדידת מלאי שמדיניות החשבונאיתה  )א(
 .נוסחת העלות שיושמה

 
סך כל הערך בספרים של מלאי והערך בספרים לפי   )ב(

 .לישות) appropriate(הסוגים המתאימים 
 

 .המלאי שהוכר כהוצאה במהלך התקופהסכום   )ג(
  

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

  
סך הערך בספרים של המלאי שמשועבד כבטוחה עבור   )ה(

  .התחייבויות
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  14פרק 

  השקעות בחברות כלולות
  

  תחולה של פרק זה

דוחות כספיים בכלולות חברות פרק זה חל על טיפול חשבונאי ב 14.1
אך שיש , ובדוחות כספיים של משקיע שאינו חברה אםמאוחדים 

 קובע את 9.26סעיף . לו השקעה בחברה כלולה אחת או יותר
דוחות כספיים דרישות הטיפול החשבונאי בחברות כלולות ב

 .נפרדים
  

  הגדרת חברות כלולות

, תפות כמו שו,בלתי מאוגדת ישות כולל, ישות היאחברה כלולה  14.2
 ואינה חברה בתהשפעה מהותית ואשר אינה בה שלמשקיע יש 

  . בעסקה משותפתזכות
  

בדבר  בהחלטות קחת חלקלח  הכוהיאהשפעה מהותית  14.3
 מהווה ה אינךא, תפעולית של המושקעהפיננסית והמדיניות ה

 . המדיניותבאותה שליטה משותפת או שליטה
  

לדוגמה (במישרין או בעקיפין , אם משקיע מחזיק  )א(
 אחוז או יותר מכוח ההצבעה 20, )באמצעות חברות בנות

, ניתן להניח שלמשקיע השפעה מהותית, בחברה הכלולה
 .אלא אם כן ניתן להראות בעליל שאין זה המקרה

 
במישרין או בעקיפין , אם המשקיע מחזיק, ולהיפך  )ב(

 אחוז מכוח 20 - פחות מ, )לדוגמה באמצעות חברות בנות(
יתן להניח שלמשקיע אין נ, ההצבעה בחברה הכלולה

אלא אם כן ניתן להראות בעליל השפעה , השפעה מהותית
 .כזאת

  
החזקה ניכרת או החזקת רוב הבעלות על ידי משקיע אחר   )ג(

 .אינה מונעת ממשקיע להיות בעל השפעה מהותית
  

  ית אמדיניות חשבונבחירת  - מדידה

משקיע יטפל בכל השקעותיו בחברות כלולות על ידי שימוש  14.4
 : מהבאיםבאחד

  
 .14.5מודל העלות בסעיף   )א(
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 . 14.8שיטת השווי המאזני בסעיף   )ב(
  

 14.9מודל השווי ההוגן בסעיף   )ג(
  

 מודל העלות
למעט אלה שיש , משקיע ימדוד את השקעותיו בחברות כלולות 14.5

לפי העלות , )14.7ראה סעיף (לגביהם פרסום של מחיר מצוטט 
התאם לפרק אשר הוכרו ב,  שנצברוהפסדים מירידת ערךבניכוי 

 .ירידת ערך נכסים 27
 

משקיע יכיר בדיבידנדים ובחלוקות אחרות שהתקבלו  14.6
מההשקעה כהכנסה מבלי להביא בחשבון אם החלוקות הם 
 .מרווחים שנצברו בחברה כלולה לפני מועד הרכישה או לאחריו

  
משקיע ימדוד את השקעותיו בחברות כלולות שיש לגביהם  14.7

ראה סעיף ( השווי ההוגן פרסום של מחיר מצוטט לפי מודל
14.9.( 

  
  שיטת השווי המאזני

השקעה הונית מוכרת לראשונה , בהתאם לשיטת השווי המאזני 14.8
ומותאמת לאחר מכן כדי ) כולל עלויות עסקה(במחיר העסקה 

ברווח כולל אחר  ורווח או הפסדלשקף את חלקו של המשקיע ב
 .של החברה הכלולה

  
חלוקות . םחלוקות ותיאומים אחרים לערך בספרי  )א(

שהתקבלו מהחברה הכלולה מקטינות את הערך בספרים 
תיאומים לערך בספרים יכולים גם להידרש . של ההשקעה

כתוצאה משינויים בהון של החברה הכלולה שנובעים 
 .מפריטים של רווח כולל אחר

 
למרות שזכויות הצבעה . זכויות הצבעה פוטנציאליות  )ב(

 קיימת השפעה פוטנציאליות מובאות בחשבון בקביעה אם
המשקיע ימדוד את חלקו ברווח או הפסד של , מהותית

החברה הכלולה ואת חלקו בשינויים בהון של החברה 
 מדידות אלה לא. זכויות בעלות נוכחיותהכלולה על בסיס 

 מימוש או המרה אפשריים של זכויות הצבעה פושקי
 .פוטנציאליות

  
 בחברה בעת רכישת ההשקעה. מוניטין ותיאומי שווי הוגן  )ג(

בין ) חיובי או שלילי(משקיע יטפל בכל הפרש , הכלולה
עלות הרכישה לבין חלקו של המשקיע בשוויים ההוגן של 
הנכסים הניתנים לזיהוי נטו של החברה הכלולה בהתאם 
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משקיע יתאים את חלקו ברווחים . 19.24-19.22לסעיפים 
או בהפסדים של החברה הכלולה לאחר הרכישה כדי 

ו בהפחתה נוספים של הנכסים בני פחת של לטפל בפחת א
על בסיס עודף שוויים ) כולל מוניטין(החברה הכלולה 

 .ההוגן על ערכם בספרים במועד שההשקעה נרכשה
  

אם ישנו סימן שייתכן שערכה של ההשקעה . ירידת ערך  )ד(
משקיע יבחן ירידת ערך של הערך , בחברה הכלולה נפגם

.  כנכס בודד27 בספרים הכולל של ההשקעה בהתאם לפרק
מוניטין כלשהו שנכלל בערך בספרים של ההשקעה בחברה 

אלא כחלק , הכלולה אינו נבחן לירידת ערך בנפרד
 .מהבחינה לירידת ערך של ההשקעה בכללותה

  
אם חברה כלולה . עסקאות של משקיע עם חברות כלולות  )ה(

המשקיע , מטופלת תוך שימוש בשיטת השווי המאזני
 שלא מומשו שנובעים מעסקאות יבטל רווחים והפסדים

ועסקאות כלפי מטה ) חברה כלולה למשקיע(כלפי מעלה 
לפי חלקו של המשקיע בחברה ) משקיע לחברה הכלולה(

הפסדים שלא מומשו בעסקאות כאלו עשויים . הכלולה
 .לספק ראיה לירידת ערך של הנכס שהועבר

  
ביישום .  הדוחות הכספיים של החברה הכלולהמועד  )ו(

המשקיע ישתמש בדוחות הכספיים , י המאזנישיטת השוו
של החברה הכלולה לאותו מועד כמו הדוחות הכספיים 

אם אין זה .  לעשות כןמעשיאין זה אלא אם , של המשקיע
המשקיע ישתמש בדוחות הכספיים הזמינים , מעשי

תוך ביצוע תיאומים בגין , האחרונים של החברה הכלולה
ועים מהותיים השפעות של עסקאות מהותיות או איר

שאירעו המתרחשים בין מועד הדוחות הכספיים של 
החברה הכלולה לבין מועד הדוחות הכספיים של 

 .המשקיע
  

 אם לחברה .מדיניות חשבונאית של החברה הכלולה  )ז(
, הכלולה מדיניות חשבונאית שונה מזו של המשקיע

המשקיע יתאים את הדוחות הכספיים של החברה הכלולה 
ניות החשבונאית של המשקיע לצורך כדי לשקף את המדי

יישום שיטת השווי המאזני אלא אם אין זה מעשי לעשות 
 .כן

  
 של משקיע בהפסדים ואם חלק. הפסדים מעבר להשקעה  )ח(

הערך בספרים של  עולה עלשל חברה כלולה שווה או 
פסיק להכיר בחלקו י המשקיע,  בחברה הכלולההשקעתו

שקיע הוקטנו לאחר שהזכויות של המ .נוספיםבהפסדים 
ראה (פרשה ה כהפסדים נוספיםהמשקיע יכיר ב, עד לאפס
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התהוו למשקיע במידה ש רק )הפרשות ותלויות 21פרק 
במידה ת או ומשתמעמחויבויות ת או ות משפטייומחויבו
 ,לאחר מכן, אם.  החברה הכלולהבעבור תשלומים שבוצעו

תחיל יהמשקיע , החברה הכלולה מדווחת על רווחים
ש בחלקו ברווחים אלה רק אחרי שחלקו להכיר מחד

 .ברווחים משתווה לחלק בהפסדים שלא הוכר
  

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

 .מהותית
  

)i( ה להיות חברה בת או כאם החברה הכלולה הפ
את הזכויות המשקיע ימדוד מחדש , עסקה משותפת

ת שהוחזקו על ידו קודם לכן בשווי הוגן ההוניו
ברווח , אם ישנם, ויכיר ברווח או הפסד שנבעו מכך

 .או הפסד
 

)ii(  אם משקיע מאבד השפעה מהותית על החברה
המשקיע , הכלולה כתוצאה ממימוש מלא או חלקי

יגרע את החברה הכלולה ויכיר ברווח או הפסד 
סיכום התמורה שהתקבלה , מצד אחד, בהפרש בין

, פת השווי ההוגן של ההשקעה שנותרה לביןבתוס
הערך בספרים של ההשקעה בחברה , מצד שני

. הכלולה במועד שבו אבדה ההשפעה המהותית
המשקיע יטפל בזכות כלשהי שנותרה , לאחר מכן
 12 ופרק מכשירים פיננסיים בסיסיים 11לפי פרק 

 .לפי העניין,  אחריםבמכשירים פיננסייםסוגיות 
  

)iii( השפעה מהותית מסיבה אחרת אם משקיע מאבד 
המשקיע יתייחס , מאשר מימוש חלקי של השקעתו

לערך בספרים של ההשקעה באותו מועד כבסיס 
, 12 או 11העלות החדשה ויטפל בהשקעה לפי פרק 

 .לפי העניין
  

  מודל השווי ההוגן
משקיע ימדוד , כאשר השקעה בחברה כלולה מוכרת לראשונה 14.9

העסקה אינו כולל עלויות מחיר . את ההשקעה במחיר העסקה
 .עסקה

 
משקיע ימדוד את השקעותיו בחברות כלולות ,  מועד דיווחבכל 14.10

תוך , והשינויים בשווי ההוגן יוכרו ברווח או הפסד, בשווי הוגן
. 11.32-11.27שימוש בהנחיות הערכת השווי ההוגן בסעיפים 

משקיע שמשתמש במודל השווי ההוגן ישתמש במודל העלות 
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חברה הכלולה שלא מעשי למדוד אותה בשווי הוגן לכל השקעה ב
 .באופן מהימן ללא עלות או מאמץ מופרזים

  
  הצגת דוחות כספיים

 .משקיע יסווג השקעות בחברות כלולות כנכסים לא שוטפים 14.11
  

  גילויים

 :משקיע בחברה כלולה ייתן גילוי לפרטים הבאים 14.12
  

 שלו לגבי השקעות בחברות המדיניות החשבונאית  )א(
 .כלולות

 
ראה ( של ההשקעות בחברות הכלולות ערך בספריםה  )ב(

 )).י(4.2סעיף 
  

ות בחברות כלולות המטופלות תוך השווי ההוגן של השקע  )ג(
שימוש בשיטת השווי המאזני שלגביהם קיים פרסום של 

 .מחיר מצוטט
  

, לגבי השקעות בחברות כלולות שמטופלות לפי מודל העלות 14.13
ות אחרות שהוכרו משקיע ייתן גילוי לסכום הדיבידנדים וחלוק

 .כהכנסה
 

, לגבי השקעות המטופלות תוך שימוש בשיטת השווי המאזני 14.14
משקיע ייתן גילוי בנפרד לחלקו ברווח או הפסד של חברות 

 כלשהן בחברות שהופסקו תיופעילוכלולות כאלה ולחלקו ב
 .כלולות כאלה

  
לגבי השקעות בחברות כלולות המטופלות לפי מודל השווי  14.15

  יתן את הגילויים הנדרשים בסעיפיםמשקיע י, ההוגן
11.44-11.41. 
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  15פרק 

  השקעות בעסקאות משותפות
  

  התחולה של פרק זה

דוחות ב עסקאות משותפותפרק זה חל על טיפול חשבונאי ב 15.1
, ובדוחות כספיים של משקיע שאינו חברה אםכספיים מאוחדים 

סעיף . אך שיש לו זכות משתתף בעסקה משותפת אחת או יותר
  קובע את דרישות הטיפול החשבונאי בזכות של משתתף9.26

 .דוחות כספיים נפרדיםבעסקה ב
  

  הגדרת עסקאות משותפות

שיתוף חוזי מוסכם בשליטה על פעילות  היא שליטה משותפת 15.2
 שליטה משותפת קיימת רק כאשר החלטות פיננסיות .כלכלית

דורשות הסכמה , המתייחסות לפעילות, ותפעוליות אסטרטגיות
  ).המשתתפים בעסקה(חד של הצדדים ששולטים במשותף פה א

  

שני צדדים או , אשר על פיו, עסקה משותפת היא הסדר חוזי 15.3
יותר נוטלים על עצמם פעילות כלכלית הכפופה לשליטה 

 עסקאות משותפות עשויות להיות פעילויות בשליטה .משותפת
ישויות בשליטה  ואנכסים בשליטה משותפת , משותפת
 .משותפת

  

  לויות בשליטה משותפתפעי

ההפעלה של עסקאות משותפות מסוימות כרוכה בשימוש  15.4
בנכסים ובמשאבים אחרים של המשתתפים בעסקה ואין בה 

או מבנה פיננסי שהוא , שותפות או ישות אחרת, הקמה של חברה
כל אחד מהמשתתפים . נפרד מהמשתתפים בעסקה עצמם

, בנוסף. ובעסקה משתמש ברכוש הקבוע שלו ומחזיק במלאי של
מתהוות לו הוצאות שלו והתחייבויות שלו והוא מגייס את 

הפעילויות של העסקה . אשר מייצג את מחויבויותיו, המימון שלו
המשותפת עשויות להתבצע על ידי עובדיו של המשתתף בעסקה 

ההסכם של העסקה . לצד הפעילויות הדומות של המשתתף
סות מהמכירות דרך לחלוקת ההכנ, בדרך כלל, המשותפת קובע

של המוצר המשותף והוצאות כלשהן שהתהוו במשותף בין 
 .המשתתפים בעסקה
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, בגין זכויותיו של משתתף בעסקה בפעילויות בשליטה משותפת 15.5
  :כיר בדוחותיו הכספיים בי משתתף

  
   וכן,נכסים בהם הוא שולט והתחייבויות שהתהוו לו  )א(
 
ירת הוצאות שהתהוו לו וחלקו בהכנסה שהוא הפיק ממכ  )ב(

 . על ידי העסקה המשותפתםמוצרים או שירותי
  

  נכסים בשליטה משותפת

, עסקאות משותפות מסוימות כרוכות בשליטה משותפת 15.6
על ידי המשתתפים בעסקה , ולעיתים קרובות בבעלות משותפת

או שנרכשו , בנכס אחד או יותר שהושקעו בעסקה המשותפת
 .ויועדו לצורכי העסקה המשותפת, עבורה

 
 משתתף, ותו של משתתף בעסקה בנכס בשליטה משותפתבגין זכ 15.7

  :כיר בדוחותיו הכספיים בי
  

מסווג לפי מהותם של , חלקו בנכסים בשליטה משותפת  )א(
  ;הנכסים

 
 ;התחייבויות כלשהן שהתהוו לו  )ב(

 
חלקו בהתחייבויות כלשהן שהתהוו במשותף עם   )ג(

 ;בהקשר לעסקה המשותפת, משתתפים אחרים בעסקה
 

ה או מהשימוש בחלקו בתפוקה הכנסה כלשהי מהמכיר  )ד(
יחד עם חלקו בהוצאות כלשהן , של העסקה המשותפת

 וכן; שהתהוו לעסקה המשותפת
 

 .הוצאות כלשהן שהתהוו לו בגין זכותו בעסקה המשותפת  )ה(
  

  ישויות בשליטה משותפת

ישות בשליטה משותפת היא עסקה משותפת הכרוכה בהקמה  15.8
תתף בעסקה יש שותפות או ישות אחרת שבה לכל מש, של תאגיד

פרט , הישות פועלת באותה דרך שישויות אחרות פועלות. זכות
לכך שהסדר חוזי בין המשתתפים בעסקה יוצר שליטה משותפת 

 .על הפעילות הכלכלית של הישות
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   בחירת מדיניות חשבונאית-מדידה 

משתתף יטפל בכל זכויותיו בישויות בשליטה משותפת תוך  15.9
 :שימוש באחד מהבאים

  
 .15.10העלות בסעיף מודל   )א(
 

 .15.13שיטת השווי המאזני בסעיף   )ב(
 
 .15.14 בסעיף  השווי ההוגןמודל  )ג(

  

  מודל העלות

למעט , משתתף ימדוד את השקעותיו בישויות בשליטה משותפת 15.10
) 15.12ראה סעיף (אלה שיש לגביהם פרסום של מחיר מצוטט 

אשר הוכרו , לפי העלות בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו
  .ירידת ערך נכסים 27 לפרק בהתאם

  
משקיע יכיר בחלוקות שהתקבלו מההשקעה כהכנסה מבלי  15.11

להביא בחשבון האם החלוקות הם מרווחים שנצברו בישות 
  .בשליטה משותפת לפני מועד הרכישה או לאחריו

  
משתתף ימדוד את השקעותיו בישויות בשליטה משותפת שיש  15.12

ראה (י ההוגן לגביהם פרסום של מחיר מצוטט לפי מודל השוו
  ).15.14סעיף 

  

  שיטת השווי המאזני

משתתף ימדוד את השקעותיו בישויות בשליטה משותפת לפי  15.13
בכל  (14.8שיטת השווי המאזני תוך שימוש בנהלים שבסעיף 

 - יש להחליפה ב" השפעה מהותית"-מקום שקיימת התייחסות ל
  ").שליטה משותפת"

  

  מודל השווי ההוגן

, ה משותפת מוכרת לראשונהכאשר השקעה בישות בשליט 15.14
מחיר העסקה אינו כולל . המשתתף ימדוד אותה במחיר העסקה

  .עלויות עסקה
  

משתתף ימדוד את השקעותיו בישויות בשליטה , מועד דיווחבכל  15.15
והשינויים בשווי ההוגן יוכרו ברווח או , משותפת בשווי הוגן

תוך שימוש בהנחיות הערכת השווי ההוגן בסעיפים , הפסד
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משתתף שמשתמש במודל השווי ההוגן ישתמש . 11.32-11.27
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

כאשר משתתף בעסקה משקיע נכסים בעסקה משותפת או מוכר  15.16
ההכרה בחלק כלשהו של רווח או הפסד מהעסקה , לה אותם

כל עוד הנכסים מוחזקים בידי העסקה . תשקף את מהות העסקה
ובתנאי שהמשתתף בעסקה העביר את הסיכונים , המשותפת

המשתתף בעסקה יכיר רק , וההטבות המהותיים של בעלות
באותו חלק מהרווח או ההפסד המיוחס לזכויות של המשתתפים 

המשתתף בעסקה יכיר במלוא הסכום של . האחרים בעסקה
הפסד כלשהו כאשר התרומה או המכירה מספקות ראיה להפסד 

  .מירידת ערך
  

, כאשר משתתף בעסקה משותפת רוכש נכסים מעסקה משותפת 15.17
המשתתף בעסקה לא יכיר בחלקו ברווחים של העסקה 
המשותפת מהעסקה עד אשר הוא מוכר את הנכסים לצד בלתי 

ה יכיר בחלקו בהפסדים מעסקאות אלה משתתף בעסק. תלוי
, פרט לכך שהפסדים יוכרו מיידית, באותו אופן כמו רווחים

   .כאשר הם מייצגים הפסד מירידת ערך
  

  אם למשקיע אין שליטה משותפת

משקיע בעסקה משותפת שאין לו שליטה משותפת יטפל  15.18
אם יש לו השפעה מהותית ,  או11בהשקעה בהתאם לפרק 

  .השקעות בחברות כלולות 14התאם לפרק ב, בעסקה המשותפת
  

  גילויים

 :משקיע בעסקה משותפת ייתן גילוי לפרטים הבאים 15.19
  

שבה הוא משתמש להכרה מדיניות החשבונאית ה  )א(
 .בזכויותיו בישויות בשליטה משותפת

 
של ההשקעות בישויות בשליטה משותפת ערך בספרים ה  )ב(

 )).יא(4.2ראה סעיף (
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ות בשליטה משותפת השווי ההוגן של ההשקעות בישוי  )ג(
המטופלות תוך שימוש בשיטת השווי המאזני שלגביהם 

 .קיים פרסום של מחיר מצוטט
  

הסכום המצרפי של מחויבויותיו הקשורות לעסקאות   )ד(
כולל חלקו במחויבויות ההוניות שהתהוו , משותפות

וכן חלקו , במשותף עם משתתפים אחרים בעסקה
 .ת עצמןבמחויבויות ההוניות של העסקאות המשותפו

  
לגבי ישויות בשליטה משותפת המטופלות בהתאם לשיטת השווי  15.20

 14.14המשתתף ייתן גם את הגילויים הנדרשים בסעיף , המאזני
  .עבור השקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני

 
לגבי ישויות בשליטה משותפת המטופלות לפי מודל השווי  15.21

ים המשתתף ייתן גם את הגילויים הנדרשים בסעיפ, ההוגן
14.44-14.41.  
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  16פרק 

  ן להשקעה"נדל
  

  תחולה של פרק זה

מבנים בבהשקעות בקרקע או החשבונאי  הטיפול על חלפרק זה  16.1
 16.2 שבסעיף ן להשקעה"נדלשל אשר מקיימים את ההגדרה 

ראה (ן שמוחזקות על ידי החוכר בחכירה תפעולית "וזכויות בנדל
ן להשקעה "רק נדל. ן להשקעה"ות כנדלפלוטשמ) 16.3סעיף 

על בסיס מתמשך  ן מהימאופןבניתן למדידה הוגן שלו השווי הש
טופל בהתאם להוראות פרק זה מ מופרזיםללא עלות או מאמץ 

ן להשקעה אחר יטופל "כל נדל. בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 ירידת ערך בפרק -  פחת- עלותהמודל ב תוך שימושכרכוש קבוע 

ידה  אלא אם מד17ויישאר בתחולה של פרק  רכוש קבוע 17
 דומדניתן יהיה ל שחזוית לזמינה וכמהימנה של השווי ההוגן הופ

 . השווי ההוגן על בסיס מתמשךבאופן מהימן את
  

  ן להשקעה"רה והכרה לראשונה בנדלדהג

 או ,ממבנה או חלק ,מבנהקרקע או (ן "ן להשקעה הוא נדל"נדל 16.2
 בחכירה חוכרם או על ידי על ידי הבעליהמוחזק ) שניהם

 הכנסות שכירות או לשם עליית ערך נת להניבעל מ מימונית
  :ושלא לצורך, או שניהםהונית 

  
ספקת סחורות או שירותים או השימוש בייצור או   )א(

 או; למטרות מנהלתיות
  

 .מכירה במהלך העסקים הרגיל  )ב(
  

עשויה ,  בחכירה תפעוליתחוכרהמוחזק על ידי , ן"זכות בנדל 16.3
 אם פרק זה בהתאם לן להשקעה"להיות מסווגת ומטופלת כנדל

ן "את ההגדרה של נדלאחרת ן היה מקיים "ורק אם הנדל
ן " של הנדלשווי ההוגןאת ה דוכר יכול למדווהחלהשקעה 

לופת סיווג זו קיימת ח. מופרזיםלהשקעה ללא עלות או מאמץ 
 . ן בנפרד"לגבי כל נדל

 
רכוש לן להשקעה ו"נדלל יופרדשנעשה בו שימוש מעורב ן "נדל 16.4

 ינון להשקעה א"הנדלרכיב ווי ההוגן של אם הש, אולם. קבוע
ן "הנדל, מופרזים באופן מהימן ללא עלות ומאמץ ניתן למדידה

 .17יטופל כרכוש קבוע בהתאם לפרק  בשלמותו
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  מדידה בעת הכרה לראשונה

ן להשקעה לפי העלות בעת ההכרה "ישות תמדוד את הנדל 16.5
מחיר את ן להשקעה שנרכש כוללת "העלות של נדל. לראשונה

שכר טרחה  כגון במישרין שניתן לייחסוכן כל יציאה , תוכישר
 ן"רכישה של נדלמסי , תיווךת ו ועמלשל יועצים משפטיים
 אשראי נאיאם התשלום נדחה מעבר לת. ועלויות עסקה אחרות

של כל התשלומים ערך הנוכחי העלות תהיה ה, יםרגיל
ן להשקעה בהקמה "נדלהישות תקבע את העלות של . העתידיים

 .17.14-17.10צמית בהתאם לסעיפים ע
 

אשר , המוחזק בחכירה, ן"העלות הראשונית של זכות בנדל 16.6
ן להשקעה תקבע בהתאם להוראות לגבי חכירה "סווגה כנדל

מסווגת היתה אחרת  אם החכירה גם, 20.9מימונית בסעיף 
. חכירות 20 פרק ת בתחולחכירה היתה אם ה,תפעוליתכחכירה 

ן או "וכר לפי השווי ההוגן של הנדלמהנכס , במילים אחרות
. כנמוך מביניהם, הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים

 .20.9 בהתאם לסעיף ,סכום שווה ערך יוכר כהתחייבות
  

  אחר ההכרהלמדידה 

 שהשווי ההוגן שלו ניתן למדידה באופן מהימןן להשקעה "נדל 16.7
ועד דיווח מ יימדד בשווי הוגן בכל מופרזיםללא עלות או מאמץ 

ן "אם זכות בנדל .שינויים בשווי ההוגן יוכרו ברווח או הפסדוה
הפריט המטופל לפי , ן להשקעה"המוחזק בחכירה מסווגת כנדל
 11.32-11.27סעיפים  .ן הבסיס"שווי הוגן הוא זכות זו ולא נדל

ן "ישות תטפל בכל נדל. מספקים הנחיות לקביעת שווי הוגן
 - פחת- שימוש במודל העלותלהשקעה אחר כרכוש קבוע תוך

 .17ירידת ערך בפרק 
  

  העברות

 ללא עלות עוד זמינה ינהאם מדידה מהימנה של השווי ההוגן א 16.8
ן להשקעה שנמדד לפי " לגבי פריט של נדלמופרזיםאו מאמץ 

רכוש מכאן ולהבא כהישות תטפל בפריט זה , מודל השווי ההוגן
ת כ הוגן הופ עד שמדידה מהימנה של שווי17קבוע בהתאם לפרק 

 הופך מועדן להשקעה באותו "הערך בספרים של הנדל. זמינה
דורש גילוי לשינוי ) iii)(ה(16.10סעיף . 17פרק ל בהתאם ולעלות

 .זה שינוי בנסיבות ולא שינוי במדיניות החשבונאית. זה
 

 ן להשקעה"ן לנדל"ישות תעביר נדל, 16.8מלבד הדרישה בסעיף  16.9
או חדל , ן מקיים לראשונה"נדל רק כאשר הן להשקעה"או מנדל
 .ן להשקעה"את ההגדרה של נדל, מלקיים
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  גילויים

ן להשקעה " הבאים עבור כל הנדל לפרטיםישות תיתן גילוי 16.10
 ):16.7סעיף (מטופל בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ה

  
קביעת השווי  בושמושי, הנחות המשמעותיותהשיטות וה  )א(

 .ן להשקעה"ההוגן של נדל
 

 שנמדד כפי(ן להשקעה "וי ההוגן של נדלהמידה שבה השו  )ב(
 הערכה של על מבוסס )לו גילוי בדוחות הכספייםאו שניתן 

בעל כישורים מקצועיים רלוונטיים , בלתי תלוימעריך 
ן " הנדלסוגבניסיון עדכני במיקום ובעל ו, ומוכרים

גילוי  יינתן, אם לא בוצעה הערכה כזו. ךמוערלהשקעה ה
  .לעובדה זו

  
ן "מים של מגבלות על יכולת המימוש של נדלהקיום והסכו  )ג(

  . ממימושמורה ותהלהשקעה או על העברת הכנס
 

ן " נדל שלפיתוחלאו  להקמה ,מחויבויות חוזיות לרכישה  )ד(
 .להרחבותתחזוקה או ל, להשקעה או לתיקונים

  
ת ן להשקעה בתחיל" הערך בספרים של נדלביןהתאמה   )ה(

  : בנפרדאשר תציג, סופהבהתקופה ו
 

)i( תוך מתן גילוי נפרד לתוספות הנובעות ,תוספות 
 .צירופי עסקים  באמצעותמרכישות

 
)ii( שווי הוגןימואי או הפסדים נטו מתםרווחי . 

  
)iii(  העברות לרכוש קבוע כאשר מדידה מהימנה של

 ללא עלות או מאמץ עוד זמינה ינהשווי הוגן א
 ).16.8ראה סעיף  (מופרזים

  
)iv( ת והעברון בשימוש הבעלים " ממלאי ומנדלותעברה

  וכן;ן בשימוש הבעלים"למלאי ולנדל
 

)v( ים אחרשינויים. 
  

  .אין צורך להציג התאמה זו בגין תקופות קודמות
  

 של ים גילוימספקן להשקעה "הבעלים של נדל, 20בהתאם לפרק  16.11
ן " בנדלה המחזיק ישות. בהן הוא התקשרמחכיר לגבי חכירות

 מספקת,  או בחכירה תפעוליתלהשקעה בחכירה מימונית
וגילויים של מחכיר , תו מימוניות של חוכר לגבי חכיריםגילוי

  .ן היא התקשרההבלגבי חכירות תפעוליות ש
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  17פרק 

  רכוש קבוע
  

  תחולה 

שהשווי ן להשקעה "נדלוברכוש קבוע פרק זה חל על הטיפול ב 17.1
ההוגן שלו אינו ניתן למדידה באופן מהימן ללא עלות או מאמץ 

ן להשקעה שהשווי "על נדל חל ן להשקעה"נדל 16פרק . מופרזים
ההוגן שלו ניתן למדידה באופן מהימן ללא עלות או מאמץ 

 .מופרזים
 

  : הוא פריט מוחשי אשררכוש קבוע 17.2
 

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

 
 .שישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחתחזוי   )ב(

  
 :ו כוללרכוש קבוע אינ 17.3

  
 34ראה פרק (נכסים ביולוגים שקשורים לפעילות חקלאית   )א(

 או, )הדורשות התמחותפעילויות 
 

גז טבעי ,  כמו נפטםזכויות למינרלים ואוצרות מינרליי  )ב(
 .ומקורות מתכלים דומים

  
  הכרה

קביעה אם ב 2.27ישות תיישם את הקריטריונים להכרה שבסעיף  17.4
עלות של פריט ב  תכירות יש,ךכפיל. להכיר בפריט של רכוש קבוע
 :רכוש קבוע כנכס אם ורק אם

 
 שהטבות כלכליות עתידיות המיוחסות לפריט יזרמו צפוי  )א(

  וכן; אל הישות
 

 .העלות של הפריט ניתנת למדידה באופן מהימן  )ב(
 
כמלאי ומוכרים , בדרך כלל, חלקי חילוף וציוד עזר מוצגים 17.5

יים חלקי חילוף משמעות, אולם. ברווח או הפסד עם צריכתם
 צופה כאשר ישות ,רכוש קבועהם  משמעותי גיבויוציוד 
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אם ניתן , באופן דומה. להשתמש בהם למשך יותר מתקופה אחת
להשתמש בחלקי חילוף ובציוד עזר רק בהקשר עם פריט רכוש 

 . רכוש קבוענחשביםהם , קבוע
 

חלקים של פריטי רכוש קבוע מסוימים יכולים לדרוש החלפה  17.6
ערך הישות תוסיף ל). לדוגמה הגג של הבניין (בפרקי זמן קבועים

של פריט רכוש קבוע את העלות של החלפת חלק מפריט בספרים 
החלק שהוחלף צפוי לספק אם , התהוותהעלות הכאשר זה 

 הערך בספרים של אותם .הטבות עתידיות תוספתיות לישות
סעיף . 17.30-17.27לסעיפים בהתאם  נגרע יםוחלפמחלקים ש

יש  ם לרכיבים משמעותיים של פריט רכוש קבוע קובע שא17.16
ישות , תבנית צריכה שונה באופן מהותי של הטבות כלכליות

 את העלות הראשונית של הנכס לרכיבים המשמעותיים תקצה
 חייםהאורך  כל רכיב כאמור בנפרד על פני ותפחיתשלו 

 . שלוהשימושיים
 

 )טובוסאו, לדוגמה(של פריט רכוש קבוע  התנאי להמשך הפעלתו 17.7
 שמטרתן לגלות , משמעותיותסדירותעשוי להצריך בדיקות 

 מבוצעות בין אם יוחלפו חלקים של הפריט אלהבדיקות . תקלות
, כאשר מבוצעת כל אחת מהבדיקות המשמעותיות. ובין אם לאו

, עלותן מוכרת בערך בספרים של פריט הרכוש הקבוע כהחלפה
הי של הערך יתרה כלש. אם מתקיימים הקריטריונים להכרה

בשונה (הקודמת המשמעותית בספרים של עלות הבדיקה 
 הגריעה תתבצע ללא קשר לשאלה אם .נגרעת) מחלקים פיזיים

הקודמת בעסקה בה הפריט המשמעותית זוהתה עלות הבדיקה 
אומדן עלות בדיקה עתידית דומה , אם יש צורך. נרכש או הוקם

 בעת ים הקי רכיב הבדיקה לעלותהעשוי לשמש כאינדיקצי
 .הרכישה או ההקמה של הפריט

  
 בהם וישות תטפל ,הפרדההניתנים לינים הם נכסים ניקרקע וב 17.8

 .גם אם הם נרכשים יחד, בנפרד
  

  מדידה בעת הכרה

 .ישות תמדוד פריט רכוש קבוע בהכרה לראשונה בעלותו 17.9
  

  מרכיבי עלות
 :עלות פריט רכוש קבוע כוללת את 17.10
 

עצים משפטיים שכר טרחה של יו כולל, מחיר רכישתו  )א(
 ועלויות עסקה ן"רכישה של נדלמסי , ועמלות תיווך

בניכוי , מסי יבוא ומסי רכישה שאינם מוחזרים, אחרות
 .הנחות מסחריות
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עלויות כלשהן שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס   )ב(
למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן 

לויות של  עלויות אלה עשויות לכלול ע.שהתכוונה ההנהלה
התקנה והרכבה , הובלה וטיפול ראשוני, הכנת אתר

 .ובדיקת תקינות פעולת הנכס
 

האומדן הראשוני של העלויות לפירוק ופינוי של הפריט   )ג(
אשר בגינם מתהווה , פריטה ושיקום האתר בו ממוקם

 לישות מחויבות כאשר הפריט נרכש או כתוצאה משימוש
 מלאי ייצור שלא לצורך ,בפריט במשך תקופה מסוימת

 .ך אותה תקופההלבמ
  

רכוש קבוע וישות תכיר  עלויות של פריט ןהעלויות הבאות אינ 17.11
 :בהן כהוצאה בעת התהוותן

 
 .מתקן חדשעלויות השקת   )א(

 
של  עלויות כולל(או שירות חדש חדש עלויות הצגת מוצר   )ב(

 ).ושל פעילויות קידום מכירותפרסום פעילויות 
 

 של ה חדשקבוצהו עם  עסק במיקום חדש אניהולעלויות   )ג(
 ).צוות עובדים שרת עלויות הככולל(לקוחות 

 
 .כלליות אחרותעקיפות  ועלויות עלויות מנהלה  )ד(

  
 ).עלויות אשראי 25ראה פרק  (עלויות אשראי  )ה(

  
ההכנסות וההוצאות המיוחסות לפעילויות נלוות במהלך  17.12

ההקמה או הפיתוח של פריט רכוש קבוע מוכרות ברווח או 
ות אלה אינן הכרחיות על מנת להביא את הפסד אם פעילוי

 .הפריט למיקום ולמצב התפעולי המיועד
  

  מדידת עלות
מחיר העלות של פריט רכוש קבוע היא הסכום שווה ערך ל 17.13

אם תשלום נדחה מעבר לתנאי אשראי . במועד ההכרהבמזומן 
של כל התשלומים ערך הנוכחי  העלות תהיה ה,רגילים

 .העתידיים
  

  



 רכוש קבוע 17ק פר

 114

  ת נכסיםוהחלפ
יט רכוש קבוע עשוי להירכש תמורת נכס או נכסים לא פר 17.14

או תמורת שילוב של נכסים כספיים ונכסים לא , כספיים
שווי הישות תמדוד את העלות של הנכס הנרכש לפי . כספיים

) ב(לעסקת ההחלפה אין מהות מסחרית או ) א(אלא אם , הוגן
השווי ההוגן של הנכס שהתקבל וגם של הנכס שנמסר אינם 

העלות של הנכס , במקרה כזה. ם למדידה באופן מהימןניתני
 .תימדד לפי הערך בספרים של הנכס שנמסר

  
  מדידה לאחר הכרה לראשונה

ישות תמדוד את כל פריטי הרכוש הקבוע לאחר ההכרה  17.15
 מירידת הפסדיםהראשונה בעלות בניכוי פחת שנצבר ובניכוי 

 של פריט יומיות-ישות תכיר בעלויות תחזוקה יום.  שנצברוהערך
 .רכוש קבוע ברווח או הפסד בתקופה שבה התהוו העלויות

  
  פחת

אם לרכיב משמעותי של פריט רכוש קבוע יש תבניות צריכה של  17.16
ישות תקצה את העלות , הטבות כלכליות שהן שונות משמעותית

הראשונית של הנכס לרכיבים המשמעותיים שלו ותפחית כל 
נכסים . ימושיים שלורכיב כזה בנפרד על פני אורך החיים הש

אחרים יופחתו על פני אורך החיים השימושיים שלהם כנכס 
כגון מחצבות ואתרים המשמשים , למעט חריגים מסוימים. אחד

 מוגבלבלתי   יש אורך חיים שימושייםקרקע ל,להטמנת אשפה
 .יא אינה מופחתתולכן ה

 
 פרק אלא אם, הוצאות הפחת לכל תקופה יוכרו ברווח או הפסד 17.17

. של תקן זה דורש שהעלות תוכר כחלק מהעלות של נכסאחר 
נכלל בעלויות של המשמש בייצור הפחת של רכוש קבוע , לדוגמה

 ).מלאי 13ראה פרק (מלאי 
  

  פחת ותקופת הפחתה-סכום בר

 של נכס באופן שיטתי על פני פחת-הסכום בר  אתישות תקצה 17.18
 .אורך חייו השימושיים

 
בלאי משמעותי בלתי ,  בנכסגורמים כגון שינוי באופן השימוש 17.19

שיפורים טכנולוגיים ושינויים במחירי השוק עשויים , צפוי
 אורך החיים השימושיים של נכס ואערך השייר להצביע ש

אם קיימים .  השנתי העדכני ביותר הדיווחמועדהשתנו מאז 
ישות תסקור את האומדנים הקודמים ואם , סימנים כאמור

שיטת הפחת או ,  את ערך השיירתתקן, הציפיות הנוכחיות שונות
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, הישות תטפל בשינוי בערך בשייר. אורך החיים השימושיים
אומדן בשיטת הפחת או באורך החיים השימושיים כשינוי ב

 .10.18-10.15בהתאם לסעיפים חשבונאי 
  

כאשר , דהיינו, פחת של נכס מתחיל כאשר הוא זמין לשימוש 17.20
הוא יוכל לפעול שהדרושים על מנת  הוא הגיע למיקום ולמצב
הנכס כאשר הפחתת נכס נפסקת . באופן שהתכוונה ההנהלה

 או כאשר מושבת נפסק כאשר הנכס חישוב הפחת אינו. נגרע
. אלא אם הנכס הופחת במלואו,  פעילהנכס יוצא מכלל שימוש

הוצאות , המבוססות על שימוש,  לשיטות פחתבהתאם, אולם
 .לשהוהפחת יכולות להיות אפס כאשר אין ייצור כ

  
הישות תבחן את כל הגורמים הבאים בקביעת אורך החיים  17.21

 :השימושיים של נכס
 

 בהתייחס לקיבולת מוערךשימוש . שימוש חזוי בנכס  )א(
 . הנכסחזויה או לתפוקה חזויה של

 
שתלוי בגורמים תפעוליים כמו מספר ,  חזוי פיזיבלאי  )ב(

, משמרות שבהן ישתמשו בנכס ותוכנית תיקונים ואחזקה
 .מושבתאחזקה של הנכס כאשר הוא הווהטיפול 

 
 הנובעות משינויים או ,או מסחריתטכנית התיישנות   )ג(

או משינוי בביקוש השוק למוצר או , יצורישיפורים ב
 .לשירות שמופקים על ידי הנכס

 
 מועדיכגון , מגבלות משפטיות או דומות לשימוש בנכס  )ד(

  .פקיעת חכירות קשורות
  

  שיטת הפחת

שקפת את התבנית שבה הישות שמישות תבחר בשיטת פחת  17.22
. חזויה לצרוך את ההטבות הכלכליות העתידיות של הנכס

שיטת , ישרהקו השיטת את כוללות הפחת האפשריות שיטות 
ת יחידות ה המבוססת על שימוש כגון שיטחתת ושיטוהיתרה הפ

 . יצורי
 

אם ישנו סימן שחל שינוי משמעותי מאז מועד הדיווח השנתי  17.23
בה הישות חזויה לצרוך את ההטבות האחרון בתבנית ש

הישות תסקור את שיטת הפחת , הכלכליות העתידיות של הנכס
תשנה את שיטת הפחת , הנוכחית ואם הציפיות הנוכחיות שונות

ישות תטפל בשינוי כשינוי . כדי שתשקף את התבנית החדשה
 .10.18-10.15אומדן חשבונאי בהתאם לסעיפים 
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  ירידת ערך

  ידת ערךהכרה ומדידה של יר
 על ירידת ערך נכסים 27 ישות תיישם את פרק  דיווחמועדבכל  17.24

מנת לקבוע אם נפגם ערכם של פריט או קבוצה של פריטי רכוש 
כיצד יש להכיר ולמדוד את ההפסד , ואם נפגם ערכם, קבוע

 מסביר מתי וכיצד ישות סוקרת את הערך 27פרק . מירידת ערך
 של סכום בר ההשבהה כיצד היא קובעת את, בספרים של נכסיה

 .ומתי היא מכירה או מבטלת הפסד מירידת ערך, נכס
  

  פיצוי בגין ירידת ערך
הפסד פיצוי מצדדים שלישיים בגין פריטי ישות תכלול ברווח או  17.25

שאבדו או שויתרו עליהם רק כאשר , רכוש קבוע שערכם נפגם
 .)becomes receivable(הישות נעשית זכאית לקבל את הפיצוי 

  
   קבוע מוחזק למכירהרכוש

קובע שתוכנית למימוש נכס לפני המועד שהיה צפוי ) ו(27.9סעיף  17.26
קודם לכן מהווה סימן לירידת ערך אשר דורש חישוב הסכום 

 .ההשבה של הנכס לצורך הקביעה אם נפגם ערכו של הנכס-בר
  

  גריעה

 :ישות תיגרע פריט רכוש קבוע 17.27
  

 או, בעת מימוש  )א(
 

יות עתידיות מהשימוש בו כאשר לא חזויות הטבות כלכל  )ב(
 .או ממימושו

  
תכיר ברווח או הפסד הנובעים מגריעת פריט רכוש קבוע ישות  17.28

 חכירות 20פרק אלא אם (ברווח או הפסד כאשר הפריט נגרע 
רווחים ישות לא תסווג ). דורש אחרת במכירה וחכירה בחזרה

 .אלה כהכנסות
 

 םריוניישות תיישם את הקריט,  המימוש של פריטמועדקביעת ב 17.29
 20פרק .  להכרה בהכנסות ממכירת סחורותהכנסות 23שבפרק 

 .מיושם למימוש באמצעות מכירה וחכירה בחזרה
 

הנובע מגריעת פריט רכוש , ישות תקבע את הרווח או ההפסד 17.30
לבין הערך , אם קיימת, קבוע כהפרש בין התמורה נטו מהמימוש

 .בספרים של הפריט
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 גילויים
הבאים לגבי כל קבוצת רכוש קבוע ישות תיתן גילוי לפרטים  17.31

  ):א(4.11שנחשבה מתאימה בהתאם לסעיף 
  

 . לקביעת הערך בספרים ברוטובסיסי המדידה ששימשו  )א(
 

 .שיטות הפחת שבהן נעשה שימוש  )ב(
 

אורך החיים השימושיים או שיעורי הפחת שבהם נעשה   )ג(
 .שימוש

 
סכום מצרפי עם (הערך בספרים ברוטו והפחת שנצבר   )ד(

 .בתחילת התקופה ובסופה) רך שנצברוהפסדים מירידת ע
 

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

 
)i( תוספות. 

 
)ii( מימושים. 

  
)iii(  צירופי עסקיםרכישות דרך. 

  
)iv( ן להשקעה אם מדידה מהימנה של "העברות לנדל

 ).16.8ראה סעיף (השווי ההוגן הפכה לזמינה 
  

)v( ו או שבוטלו ברווח או הפסדים מירידת ערך שהוכר
 .27הפסד בהתאם לפרק 

  
)vi( פחת. 

  
)vii( שינויים אחרים. 

  
  .אין צורך להציג התאמה זו בגין תקופות קודמות

  
 :ישות תיתן בנוסף גילוי לפרטים הבאים 17.32

  
קיומן של מגבלות על בעלות של רכוש קבוע וקיומו של   )א(

רכוש קבוע ששועבד כביטחון להתחייבויות וערכם 
 .בספרים

 
  .תקשרויות חוזיות לרכישה של רכוש קבועסכומן של ה  )ב(

  



 למעט מוניטין, נכסים בלתי מוחשיים 18פרק 

 118

  18פרק 

   מוניטיןלמעט, נכסים בלתי מוחשיים
  

  של פרק זהתחולה 

 בלתי מוחשייםהנכסים בכל ה פרק זה חל על הטיפול החשבונאי 18.1
ונכסים ) צירופי עסקים ומוניטין 19ראה פרק  ( מוניטיןלמעט

ים בלתי מוחשיים המוחזקים על ידי ישות למכירה במהלך העסק
 ).ותהכנס 23 ופרק מלאי 13ראה פרק (הרגיל 

 
חסר מהות , ניתן לזיהוי, נכס בלתי מוחשי הוא נכס לא כספי 18.2

 :נכס כזה ניתן לזיהוי כאשר. פיזית
  

כלומר ניתן להפריד אותו או לפצל , ניתן להפרדההוא   )א(
להעניק רישיון , להעביר אותו, אותו מהישות ולמכור אותו

בנפרד או יחד עם , ו להחליפולהשכיר אותו א, לשימוש בו
 או, נכס קשור או התחייבות קשורה, חוזה קשור

 
מבלי , נובע מזכויות חוזיות או מזכויות משפטיות אחרות  )ב(

להתחשב אם זכויות אלה ניתנות להעברה או ניתנות 
 .להפרדה מהישות או מזכויות וממחויבויות אחרות

  
 :נכסים בלתי מוחשיים אינם כוללים 18.3

 
 או, יםנכסים פיננסי  )א(

 
גז טבעי ,  כמו נפטםזכויות למינרלים ואוצרות מינרליי  )ב(

 .ומקורות מתכלים דומים
  

 הכרה
   כללי להכרה בנכסים בלתי מוחשייםןעקרו

 בקביעה אם 2.27ישות תיישם את הקריטריונים להכרה שבסעיף  18.4
הישות תכיר בנכס בלתי , לפיכך. להכיר בנכס בלתי מוחשי

  :ורק אם, מוחשי כנכס אם
  

ן שההטבות הכלכליות העתידיות החזויות שנית צפוי  )א(
 ;ליחסן לנכס יזרמו אל הישות
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;  למדידה באופן מהימןיםשל הנכס ניתנאו הערך העלות   )ב(
 וכן

  

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

 
ישות תעריך את ההסתברות של הטבות כלכליות עתידיות  18.5

נחות סבירות וניתנות לביסוס המייצגות חזויות תוך שימוש בה
תנאים הכלכליים לאת האומדן הטוב ביותר של ההנהלה באשר 

 . של הנכסאורך החיים השימושייםשישררו במהלך 
 

ישות מפעילה שיקול דעת על מנת להעריך את מידת הודאות  18.6
אשר ניתן , המתייחסת לזרימה של הטבות כלכליות עתידיות

בסיס הראיות הזמינות במועד ההכרה לייחסן לשימוש בנכס על 
 .תוך מתן משקל גדול יותר לראיות חיצוניות, לראשונה

  
נחשב ) א(18.4קריטריון ההכרה המתייחס להסתברות בסעיף  18.7

 .תמיד כמתקיים לגבי נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בנפרד
  

  רכישה כחלק מצירוף עסקים 

גיל כנכס  מוכר באופן רצירוף עסקיםבנכס בלתי מוחשי שנרכש  18.8
, אולם. מאחר ששוויו ההוגן ניתן למדידה באופן מהימן מספיק

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
  

 או, מוניטיןאינו ניתן להפרדה מה  )א(
 

אך אין כל היסטוריה או ראיה , ה מהמוניטיןניתן להפרד  )ב(
ואמידת , לעסקאות החלפה של נכסים זהים או דומים

שווי הוגן בדרך אחרת תהיה תלויה במשתנים בלתי 
 .ניתנים למדידה

  

 מדידה לראשונה
 .נכס בלתי מוחשי לפי העלותישות תמדוד לראשונה  18.9
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  רכישה נפרדת 

 :כוללת את, פרדאשר נרכש בנ, העלות של נכס בלתי מוחשי 18.10
 
כולל מסי יבוא ומסי רכישה שאינם , מחיר רכישתו  )א(

 וכן; בניכוי הנחות מסחריות, מוחזרים
 

עלות כלשהי שניתן לייחס במישרין להכנת הנכס לשימושו   )ב(
 .המיועד

  

  רכישה כחלק מצירוף עסקים 

העלות של נכס בלתי , אם נכס בלתי מוחשי נרכש בצירוף עסקים 18.11
  .וגן במועד הרכישהמוחשי זה היא שוויו הה

  
  רכישה באמצעות מענק ממשלתי

העלות של , מענק ממשלתיאם נכס בלתי מוחשי נרכש באמצעות  18.12
נכס בלתי מוחשי זה היא שוויו ההוגן במועד שבו המענק התקבל 

  .מענקים ממשלתיים 24או שהישות זכאית לקבלו בהתאם לפרק 
  

 החלפות נכסים
ס או נכסים לא נכס בלתי מוחשי עשוי להירכש תמורת נכ 18.13

או תמורת שילוב של נכסים כספיים ונכסים לא , כספיים
העלות של נכס בלתי מוחשי כאמור ישות תמדוד את . כספיים

לעסקת ההחלפה אין מהות מסחרית או ) א(אלא אם , בשווי הוגן
 ינםהשווי ההוגן של הנכס שהתקבל וגם של הנכס שנמסר א) ב(

של הנכס עלות ה , כזהבמקרה.  למדידה באופן מהימןניםנית
 .של הנכס שנמסרערך בספרים נמדדת בהתאם ל

  

  נכסים בלתי מוחשיים אשר נוצרו בישות

 ישות תכיר ביציאה שהתהוותה באופן פנימי בגין נכס בלתי 18.14
כהוצאה , מחקר ופיתוחכולל כל היציאות בגין פעילויות , מוחשי

אלא אם היציאה מהווה חלק מהעלות של נכס , בעת התהוותה
 .חר שמקיים את הקריטריונים להכרה בתקן זהא

 
ישות תכיר ביציאות בגין , כדוגמאות ליישום הסעיף הקודם 18.15

הפריטים הבאים כהוצאה ולא תכיר ביציאות אלה כנכסים בלתי 
 :מוחשיים
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רשימת , זכויות הוצאה לאור, סמלים מסחריים, מותגים  )א(
 .אשר נוצרו בישות, לקוחות ופריטים דומים במהותם

 
עלויות , כלומר(ה בגין פעילויות התחלתיות יציא  )ב(

 עלויות ייסוד כגון שכוללות, )(start up costsהתחלתיות 
המתהוות ) secretarial(עלויות משפטיות ועלויות משרדיות 

יציאה לפתיחת מתקן חדש או , בעת ייסוד ישות משפטית
ויציאות לצורך ) הקמה-עלויות קדם, כלומר(עסק חדש 

חדשות או השקת מוצרים חדשים או התחלת פעילויות 
 ).תפעול-עלויות קדם, כלומר(תהליכים חדשים 

  
 .פעילויות הכשרה  )ג(

  
 .פעילויות פרסום וקידום מכירות  )ד(

  
 .שינוי מקום או ארגון מחדש של חלק מישות או של כולה  )ה(

  
 .מוניטין שנוצר בישות  )ו(

  
כאשר בוצע תשלום ,  אינו מונע הכרה במקדמה כנכס18.15סעיף  18.16

ור סחורות או שירותים לפני קבלת הסחורות או למפרע עב
  .השירותים

  

  הוצאות מהעבר לא יוכרו כנכס

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

  

  מדידה לאחר הכרה

 הפחתה בניכוי ם בעלותים בלתי מוחשייםישות תמדוד נכס 18.18
 הדרישות .שנצברוירידת ערך הפסדים משנצברה ובניכוי 

הדרישות להכרה בירידת ערך . להפחתה מפורטות בפרק זה
  .ירידת ערך נכסים 27מפורטות בפרק 

  

  אורך החיים השימושיים פני לעהפחתה 

 ייחשבו כבעלי כל הנכסים הבלתי מוחשיים, הזלמטרת תקן  18.19
אורך החיים השימושיים של נכס . אורך חיים שימושיים מוגדר

בלתי מוחשי הנובע מזכויות חוזיות או מזכויות משפטיות 
אחרות לא יעלה על התקופה של הזכויות החוזיות או הזכויות 

אולם אורך החיים השימושיים עשוי , המשפטיות האחרות
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בהתאם לתקופה בה הישות צופה להשתמש , להיות קצר יותר
אם הזכויות החוזיות או הזכויות המשפטיות האחרות . בנכס

אורך החיים , מסרות לתקופה מוגבלת שניתנת לחידושנ
 השימושיים של הנכס הבלתי מוחשי יכלול את תקופת החידוש

 רק אם קיימת ראיה התומכת בחידוש או את תקופות החידוש
אורך החיים השימושיים . על ידי הישות ללא עלות משמעותית

הוכרה כנכס לא מוחשי בצירוף ר שאשל זכות שנרכשה בחזרה 
קים הוא התקופה החוזית הנותרת של החוזה שבו הזכות עס

 .הוענקה ולא יכלול תקופות חידוש
 

אם ישות אינה יכולה לאמוד באופן מהימן את אורך החיים  18.20
ההנחה היא שאורך החיים , השימושיים של נכס בלתי מוחשי

 .הוא עשר שנים
  

 תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה
 באופןבלתי מוחשי  של נכס סכום בר פחתהישות תקצה את  18.21

סכום ההפחתה לגבי כל . ים השימושיו אורך חייעל פנישיטתי 
 דורש  זהתקןשל  פרק אחראלא אם , כהוצאהתקופה יוכר 

  . כגון מלאי או רכוש קבוע נכסשהעלות תוכר כחלק מהעלות של
 

כלומר כאשר הוא , ההפחתה תחל כאשר הנכס זמין לשימוש 18.22
 ניתן יהיה להשתמש בו שבמיקום ובמצב הנדרשים לו על מנת

.  ההפחתה מופסקת כאשר הנכס נגרע.באופן שהתכוונה ההנהלה
שבה הישות ת הפחתה שתשקף את התבנית הישות תבחר שיט

אם . חזויה לצרוך את ההטבות הכלכליות העתידיות של הנכס
עליה , באופן מהימןתבנית זו  יכולה לקבוע ינההישות א

 .השתמש בשיטת הקו הישרל
 

  ר ערך שיי

אלא ,  של נכס בלתי מוחשי הוא אפסערך השיירניח כי ת ותיש 18.23
  :אם

 
קיימת התחייבות של צד שלישי לרכוש את הנכס בתום   )א(

  או,אורך החיים השימושיים שלו
 

 :קיים שוק פעיל לגבי הנכס וכן  )ב(
 

)i( וכן,ערך השייר ניתן לקביעה בהתייחס לשוק זה  
 

)ii( ששוק כאמור יתקיים בתום אורך החיים צפוי 
 .ושיים של הנכסהשימ
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  סקירת תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה

, גורמים כגון שינוי באופן השימוש בנכס הבלתי מוחשי 18.24
התקדמות טכנולוגית ושינויים במחירי שוק עשויים להצביע 
שערך השייר או שאורך החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי 

אם קיימים .  השנתי העדכני ביותר הדיווחעדומהשתנו מאז 
ישות תסקור את האומדנים הקודמים ואם , מנים כאמורסי

שיטת ההפחתה , תתקן את ערך השייר, הציפיות הנוכחיות שונות
, הישות תטפל בשינוי בערך השייר. או אורך החיים השימושיים

אומדן בשיטת ההפחתה או באורך החיים השימושיים כשינוי 
 .10.18-10.15 בהתאם לסעיפים חשבונאי

  

 הפסדים מירידת -של הערך בספרים יכולת ההשבה 
 ערך

 םיישתישות , על מנת לקבוע אם נפגם ערכו של נכס בלתי מוחשי 18.25
 מסביר מתי וכיצד ישות סוקרת את הערך 27פרק . 27פרק את 

 ההשבה-הסכום ברכיצד היא קובעת את , בספרים של נכסיה
 .של נכס ומתי היא מכירה או מבטלת הפסד מירידת ערך

  
  ומימושים יציאה משימוש 

ישות תיגרע נכס בלתי מוחשי ותכיר ברווח או בהפסד מהגריעה  18.26
 :ברווח או הפסד

 
  או,בעת מימוש  )א(

 
כאשר לא חזויות הטבות כלכליות עתידיות מהשימוש בו   )ב(

 .או ממימושו
  

  גילויים

ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים לכל קבוצה של נכסים בלתי  18.27
 :מוחשיים

  
בהם נעשה רי ההפחתה שאורך החיים השימושיים או שיעו  )א(

 .שוימש
 

 .שיטות ההפחתה שבהן נעשה שימוש  )ב(
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סכום מצרפי עם (הערך בספרים ברוטו והפחתה שנצברה   )ג(
 ;בתחילת התקופה ובסופה) הפסדים מירידת ערך שנצברו

ובדוח רווח ( בדוח על הרווח הכולל) הסעיפים(הסעיף   )ד(
נכללת הפחתה כלשהי של ) שבהם(שבו )  אם מוצג,והפסד
 ;בלתי מוחשייםנכסים 

  
, התאמה בין הערך בספרים בתחילת התקופה ובסופה  )ה(

 :אשר תכלול את הפרטים הבאים
  

)i( תוספות. 
 

)ii( מימושים. 
  

)iii( רכישות דרך צירופי עסקים. 
  

)iv( הפחתה. 
  

)v( הפסדים מירידת ערך. 
  

)vi( שינויים אחרים. 
  

  .אין צורך להציג התאמה זו בגין תקופות קודמות
  

 :ים הבאלפרטיםישות תיתן גילוי גם  18.28
 

ערך בספרים ותקופת ההפחתה שנותרה של כל , יאורת  )א(
 של דוחות הכספיים למהותיאשר , נכס בלתי מוחשי

 .הישות
  

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

18.12:( 
 

)i( וכן, לשווי ההוגן שהוכר לראשונה לגבי נכסים אלה 
 

)ii( לערכם בספרים. 
 

לישות ש, קיומם וערכם בספרים של נכסים בלתי מוחשיים  )ג(
ים עבדושיש זכויות קנייניות מוגבלות בהם או שהם מ

 .כביטחון להתחייבויות
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סכומן של התקשרויות חוזיות לרכישה של נכסים בלתי   )ד(
 .מוחשיים

 
ישות תיתן גילוי לסכום המצרפי של יציאה בגין מחקר ופיתוח  18.29

 של היציאה כלומר הסכום(ה שהוכרה כהוצאה במהלך התקופ
שהתהוותה בישות בגין מחקר ופיתוח שלא הוונה כחלק מהעלות 

 ).של נכס אחר אשר מקיים את הקריטריונים להכרה בתקן זה
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  19פרק 

  צירופי עסקים ומוניטין
  

  תחולה 

הוא מספק  .צירופי עסקיםב פרק זה חל על הטיפול החשבונאי 19.1
, מדידת העלות של צירוף העסקים, הנחיות לזיהוי הרוכש

והקצאת העלות לנכסים שנרכשו ולהתחייבויות ולהפרשות בגין 
הפרק גם עוסק בטיפול החשבונאי . שניטלו התחייבויות תלויות

 .הן בזמן צירוף עסקים והן לאחר מכןמוניטין ב
 

י העסקים פרק זה מפרט את הטיפול החשבונאי עבור כל צירופ 19.2
 :מלבד

  
 הנמצאים תחת אותה עסקיםצירוף של ישויות או   )א(

המשמעות של אותה שליטה היא שכל הישויות . שליטה
על ידי , בסופו של דבר, או העסקים המשתלבים נשלטים

ושליטה זו אינה , אותו צד לפני צירוף העסקים ולאחריו
 .ארעית

 
 .עסקה משותפתהיצירה של   )ב(
  
 . שאינה מהווה עסקרכישה של קבוצה של נכסים  )ג(

  

  הגדרת צירופי עסקים

צירוף עסקים הוא חיבור של ישויות או עסקים נפרדים לישות  19.3
התוצאה של כמעט כל צירופי העסקים היא . מדווחת אחת
, משיגה שליטה על עסק אחד או יותר, הרוכשת, שישות אחת

מועד הרכישה הוא המועד שבו הרוכש משיג שליטה . הנרכש
 .בפועל על הנרכש

 
, ניתן לארגן צירוף עסקים בדרכים שונות מסיבות משפטיות 19.4

צירוף עסקים יכול להתבטא . מיסוייות או סיבות אחרות
רכישה של כל הנכסים נטו של , ברכישת הון של ישות אחרת

או רכישת , נטילת ההתחייבויות של ישות אחרת, ישות אחרת
חד אשר יחד מהווים עסק א, חלק מהנכסים נטו של ישות אחרת

 .או יותר
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, צירוף עסקים ניתן לביצוע באמצעות הנפקת מכשירים הוניים 19.5
או ,  או נכסים אחריםשווי מזומנים, באמצעות העברת מזומנים

העסקה יכולה להיערך בין . באמצעות שילוב של האמור לעיל
בעלי המניות של הישויות המשתלבות או בין ישות אחת לבין 

קה יכולה להיות כרוכה העס. בעלי המניות של ישות אחרת
בהקמה של ישות חדשה כדי לשלוט בישויות המשתלבות או 

או בשינוי מבני של עסק משתלב אחד או , בנכסים נטו שהועברו
 .יותר

  

  טיפול חשבונאי

 .כל צירופי העסקים יטופלו באמצעות יישום שיטת הרכישה 19.6
 

 :יישום שיטת הרכישה כרוך בשלבים הבאים 19.7
  

 .זיהוי הרוכש  )א(
 
 .העלות של צירוף העסקיםמדידת   )ב(
  
הקצאת העלות של צירוף העסקים במועד הרכישה   )ג(

לנכסים שנרכשו ולהתחייבויות ולהפרשות בגין 
 . שניטלוהתחייבויות תלויות

  

  זיהוי הרוכש

הרוכש הוא הישות . יש לזהות רוכש בכל צירופי העסקים 19.8
המשתלבת המשיגה שליטה על הישויות או העסקים המשתלבים 

 .האחרים
 

 לקבוע את המדיניות הפיננסית והתפעולית של וחהכיטה היא של 19.9
שליטה על ישות . הםתייו הטבות מפעילושיג כדי להישות או עסק

דוחות כספיים  9אחת על ידי ישות אחרת מתוארת בפרק 
 .מאוחדים ונפרדים

  
, בדרך כלל, ישנם, למרות שלעיתים יש קושי בזיהוי רוכש 19.10

 :לדוגמה. סימנים לקיומו
  

 של אחת הישויות המשתלבות גבוה וי ההוגןהשואם   )א(
סביר שהישות , משמעותית מזה של ישות משתלבת אחרת

 .ששוויה ההוגן גבוה יותר היא הרוכש
 



 צירופי עסקים ומוניטין 19פרק 

 128

אם צירוף עסקים בוצע באמצעות החלפה של מכשירים   )ב(
סביר , הוניים רגילים תמורת מזומנים או נכסים אחרים

שהישות שמעבירה מזומנים או נכסים אחרים היא 
 .רוכשה

  
אם כתוצאה מצירוף העסקים ההנהלה של אחת הישויות   )ג(

המשתלבות מסוגלת לשלוט על בחירת צוות ההנהלה של 
סביר שהישות , הישות המשולבת שנוצרה בצירוף העסקים

 .שהנהלתה יכולה לשלוט כאמור לעיל היא הרוכש
  

   העסקיםףעלות צירו

 : שלהרוכש ימדוד את העלות של צירוף עסקים כסיכום מצרפי 19.11
  

, של נכסים שניתנו, למועד ההחלפה, שוויים ההוגן  )א(
והמכשירים ההוניים , התחייבויות שהתהוו או שניטלו

 וכן, בתמורה לשליטה על הנרכש, שהונפקו על ידי הרוכש
 

 .עלויות כלשהן שניתן לייחסן במישרין לצירוף העסקים  )ב(
  

 התלויר שא עסקים ף לעלות של צירויםמואית
  באירועים עתידיים

אשר הסכם לצירוף עסקים קובע תיאום לעלות הצירוף התלוי כ 19.12
הרוכש יכלול אומדן של סכום התיאום , באירועים עתידיים

 וניתן למדידה צפויבעלות הצירוף במועד הרכישה אם התיאום 
 .באופן מהימן

 
אך , אם התיאום האפשרי אינו מוכר במועד הרכישה, אולם 19.13

התמורה , ה באופן מהימןלאחר מכן נהייה צפוי והוא ניתן למדיד
 .הנוספת תטופל כתיאום לעלות הצירוף

  

שנרכשו  עסקים לנכסים ףהקצאת עלות צירו
  תלויות שניטלוהתחייבויות ולהתחייבויות לו

הרוכש יקצה במועד הרכישה את העלות של צירוף עסקים על ידי  19.14
הכרה בנכסים ובהתחייבויות ובהפרשה בגין התחייבויות תלויות 

הוי של הנרכש אשר מקיימים את הקריטריונים הניתנים לזי
הפרש .  לפי שוויים ההוגן באותו מועד19.20להכרה בסעיף 

כלשהו בין העלות של צירוף העסקים לבין זכויות הרוכש בשווי 
התחייבויות וההפרשות בגין התחייבויות , ההוגן נטו של הנכסים
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  תלויות הניתנים לזיהוי שהוכרו יטופל בהתאם לסעיפים
 ").מוניטין שלילי"כמו מוניטין או מה שמכונה  (19.24-19.22

 
בהתחייבויות , הרוכש יכיר במועד הרכישה בנפרד בנכסים 19.15

ובהתחייבויות תלויות ניתנים לזיהוי רק אם באותו מועד הם 
 :מקיימים את הקריטריונים הבאים

  
צפוי שהטבות , במקרה של נכס שאינו נכס בלתי מוחשי  )א(

, הן המיוחסות לנכס יזרמו לרוכשכלכליות עתידיות כלש
 .וניתן למדוד את שוויו ההוגן באופן מהימן

 
צפוי , במקרה של התחייבות שאינה התחייבות תלויה  )ב(

שתזרים שלילי של משאבים יידרש כדי לסלק את 
 .וניתן למדוד את שוויה ההוגן באופן מהימן, המחויבות

  
ניתן , במקרה של נכס בלתי מוחשי או התחייבות תלויה  )ג(

 .למדוד את שוויים ההוגן באופן מהימן
  

הדוח על הרווח הכולל של הרוכש יכלול את הרווחים וההפסדים  19.16
של הנרכש לאחר מועד הרכישה על ידי הכללת ההכנסות 
וההוצאות של הנרכש בהתבסס על העלות של צירוף העסקים 

הוצאות הפחת שיכללו לאחר מועד הרכישה , לדוגמה. לרוכש
לל של הרוכש אשר מתייחסות לנכסים בני בדוח על הרווח הכו

פחת של הנרכש יתבססו על שוויים ההוגן של נכסים בני פחת 
 .דהיינו עלותם לרוכש, אלה במועד הרכישה

 
שהוא המועד בו , יישום שיטת הרכישה מתחיל במועד הרכישה 19.17

משום ששליטה היא הכוח . הרוכש משיג שליטה על הנרכש
התפעולית של ישות או של עסק לקבוע את המדיניות הפיננסית ו

אין צורך שעסקה תיסגר , כדי להשיג הטבות מפעולותיהם
)closed ( או תסוכם כחוק)finalized at law ( לפני שהרוכש משיג

יש להתחשב בכל העובדות והנסיבות הרלוונטיות סביב . שליטה
 .כדי להעריך מתי הרוכש השיג שליטה, צירוף העסקים

  
, רוכש מכיר בנפרד רק בנכסים ה19.14בהתאם לסעיף  19.18

בהתחייבויות ובהתחייבויות תלויות הניתנים לזיהוי של הנרכש 
אשר היו במועד הרכישה ואשר מקיימים את הקריטריונים 

 :לכן. 19.15להכרה שבסעיף 
  

הרוכש יכיר בהתחייבויות להפסקת הפעילויות של הנרכש   )א(
או לצמצומן כחלק מהקצאת העלות של הצירוף רק 
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יש לנרכש התחייבות לשינוי מבני , מועד הרכישהב, כאשר
 וכן; תלויותוהפרשות  21שהוכרה בהתאם לפרק 

 
בהתחייבויות , בעת הקצאת עלות הצירוף, הרוכש לא יכיר  )ב(

בשל הפסדים עתידיים או בשל עלויות אחרות שחזויים 
 .להתרחש כתוצאה מצירוף העסקים

  
הושלם עד אם הטיפול החשבונאי הראשוני בצירוף עסקים טרם  19.19

הרוכש יכיר , לסוף תקופת הדיווח שבה הצירוף התרחש
בדוחותיו הכספיים בסכומים ארעיים עבור הפריטים שהטיפול 

,  חודש ממועד הרכישה12בתוך . החשבונאי לגביהם טרם הושלם
הרוכש יתאים למפרע את הסכומים הארעיים שהוכרו כנכסים 

כאילו הם כלומר יטפל בהם (וכהתחייבויות במועד הרכישה 
 12לאחר . כדי לשקף מידע חדש שהושג) בוצעו במועד הרכישה
תיאומים לטיפול החשבונאי הראשוני של , חודש ממועד הרכישה

 10צירוף העסקים יוכר רק כדי לתקן טעות בהתאם לפרק 
 . וטעויות חשבונאייםאומדנים, מדיניות חשבונאית

  

  התחייבויות תלויות

בנפרד בהפרשה בגין התחייבות  קובע שרוכש מכיר 19.14סעיף  19.20
תלויה של הנרכש רק אם שוויה ההוגן ניתן למדידה באופן 

 :אם שוויה ההוגן לא ניתן למדידה באופן מהימן. מהימן
  

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

 
כפי הרוכש ייתן גילוי למידע לגבי אותה התחייבות תלויה   )ב(

 .21שנדרש בפרק 
  

הרוכש ימדוד התחייבויות תלויות , לאחר הכרתן לראשונה 19.21
  : כגבוה מבין19.14שהוכרו בנפרד בהתאם לסעיף 

  
 וכן, 21הסכום שהיה מוכר בהתאם לפרק   )א(

 
הסכום שהוכר לראשונה בניכוי סכומים שהוכרו קודם   )ב(

 .הכנסות 23לכן כהכנסות בהתאם לפרק 
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  מוניטין

 :ישההרוכש במועד הרכ 19.22
  

 וכן, יכיר במוניטין שנרכש בצירוף עסקים כנכס  )א(
 

אשר מהווה את , ימדוד את המוניטין לראשונה לפי עלותו  )ב(
עודף העלות של צירוף העסקים על חלק הרוכש בשווי הוגן 

ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות , נטו של הנכסים
 .19.14שהוכרו בהתאם לסעיף , הניתנים לזיהוי

  
הרוכש ימדוד מוניטין שנרכש בצירוף , ונהלאחר הכרה לראש 19.23

שנצברה ובניכוי הפסדים  הפחתעסקים לפי עלות בניכוי ה
 : שנצברוירידת ערךמ

  
 עבור 18.24-18.19הישות תיישם את העקרונות שבסעיפים   )א(

אם הישות אינה מסוגלת לבצע . הפחתה של מוניטין
, אומדן מהימן של אורך החיים השימושיים של המוניטין

 . תהיה שאורך החיים הוא עשר שניםההנחה
 

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

  

, נכסיםההוגן נטו של ה הרוכש בשווי חלקעודף 
ניתנים התלויות ההתחייבויות ההתחייבויות וה

   על העלותלזיהוי של הנרכש

התחייבויות ה, םנכסיה הרוכש בשווי ההוגן נטו של חלקאם  19.24
תלויות שניתנים לזיהוי שהוכרו בהתאם לסעיף ההתחייבויות הו

לפעמים מכונה ( העסקים ףעלות של צירוה עולה על 19.14
 :הישות, ")מוניטין שלילי"

  
, תבחן מחדש את הזיהוי והמדידה של הנכסים  )א(

ההתחייבויות וההפרשות בגין התחייבויות תלויות 
,  המדידה של עלות הצירוףהניתנים לזיהוי של הנרכש ואת

 וכן
 

תכיר מיידית ברווח או הפסד בעודף כלשהו שנשאר לאחר   )ב(
 .הבחינה מחדש
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  גילויים

שבוצע במהלך ) צירופי עסקים(צירוף עסק 
  תקופת הדיווח

הרוכש ייתן גילוי ,  במהלך התקופהלגבי כל צירוף עסקים שבוצע 19.25
 :לפרטים הבאים

  
 .קים המשתלביםהשמות והתיאורים של הישויות או העס  )א(

 
 .מועד הרכישה  )ב(

  
 .השיעור של מכשירים הוניים בעלי זכויות הצבעה שנרכשו  )ג(

  
כמו (עלות הצירוף ותיאור הרכיבים של אותה עלות   )ד(

 ).מכשירים הוניים ומכשירי חוב, מזומן
  

,  כל סוג של נכסיםיבלגרכישה ה במועד וכרהסכומים שהו  )ה(
ל כול,  של הנרכשהתחייבויות והתחייבויות תלויות

 .מוניטין
  

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

  

  עבור כל צירופי העסקים

רוכש ייתן גילוי להתאמה בין הערך בספרים של המוניטין  19.26
תוך הצגה בנפרד , בתחילת תקופת הדיווח לבין הערך שלו בסופה

 :של
  

 .שינויים שנובעים מצירופי עסקים חדשים  )א(
 

 .הפסדים מירידת ערך  )ב(
  

 .מימושים של עסקים שנרכשו קודם לכן  )ג(
  

 .שינויים אחרים  )ד(
  

  .אין צורך להציג התאמה זו בגין תקופות קודמות
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  20פרק 

  חכירות
  

  תחולה של פרק זה

 : מלבדהחכירותפרק זה חל על הטיפול החשבונאי בכל  20.1
  

גז טבעי ומשאבים , נפט, חכירות לחיפוש מינרלים  )א(
 34ראה פרק ( לשימוש בהם  אחרים או חכירותמתכלים

 ).הדורשות התמחותפעילויות 
 

, הקלטות וידאו, הסכמי רישוי לפריטים כמו סרטי קולנוע  )ב(
 18ראה פרק  (פטנטים וזכויות יוצרים, כתבי עת, מחזות

 .) מוניטיןלמעט ,נכסים בלתי מוחשיים
  

שמטופל , המוחזק על ידי חוכרים, ן"נדלידה של מד  )ג(
הוחכר  רשאן להשקעה "נדל ומדידה של ן להשקעה"נדלכ

ן "נדל 16פרק ראה (על ידי מחכירים בחכירות תפעוליות 
 .)להשקעה

 
 המוחזקים על ידי חוכרים נכסים ביולוגייםמדידה של   )ד(

 על ידי הוחכרונכסים ביולוגיים שובחכירות מימוניות 
 ).34פרק ראה (חכירות תפעוליות מחכירים ב

  
חכירות שעשויות להוביל להפסד למחכיר או לחוכר   )ה(

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

  
 .חכירות תפעוליות שהן מכבידות  )ו(

  
סכמים להעברת הזכות לשימוש בנכסים גם חל לגבי הפרק זה  20.2

אם המחכיר יתבקש לתת שירותים מהותיים בהתייחס לתפעול 
תקן זה אינו חל לגבי הסכמים המהווים . או תחזוקת הנכסים

חוזי שירות שאינם מעבירים את הזכות לשימוש בנכסים מצד 
 .אחד לחוזה לצד האחר לחוזה

 
 חוזים בענף ,כמו הסדרי מיקור חוץ, להסדרים מסוימים 20.3

אין , שלם-או-וחוזי קח,  שמספקים זכויות לקיבולתהתקשורת
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אך הם מעבירים זכות לשימוש , צורה משפטית של חכירה
הסדרים אלה מהווים במהותם . בנכסים בתמורה לתשלומים

והם צריכים להיות מטופלים בהתאם לפרק , חכירות של נכסים
 .זה

 
 סיווג חכירות

 אם היא מעבירה באופן מהותי וניתחכירה מימחכירה מסווגת כ 20.4
חכירה מסווגת . את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות

 אם היא אינה מעבירה באופן מהותי את כל חכירה תפעוליתכ
 .הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות

 
הסיווג של חכירה כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית תלוי  20.5

 דוגמאות למצבים שכל להלן. במהות העסקה ולא בצורת החוזה
לסיווג , בדרך כלל, אחד מהם בנפרד או בשילוב זה עם זה יובילו

 :חכירה כחכירה מימונית
 

החכירה מעבירה את הבעלות בנכס לחוכר בתום תקופת   )א(
 .החכירה

 
לחוכר יש אופציה לרכישת הנכס במחיר שצפוי להיות   )ב(

 במועד בו ניתן לממש את שווי ההוגןנמוך מספיק מה
במועד ההתקשרות , כך שתהיה וודאות סבירההאופציה 
 .שהאופציה תמומש, בחכירה

 
תקופת החכירה היא למשך החלק העיקרי של אורך   )ג(

גם אם הזכות הקניינית אינה , החיים הכלכליים של הנכס
 .מועברת

 
 של תשלומי הערך הנוכחיבמועד ההתקשרות בחכירה   )ד(

החכירה המינימליים מסתכם בסכום המהווה לפחות 
 . מהותי את מלוא השווי ההוגן של הנכס המוחכרבאופן

 
הנכסים המוחכרים הם בעלי מהות כה ייחודית כך שרק   )ה(

 .החוכר יכול להשתמש בהם ללא צורך בשינויים ניכרים
 
להלן סימנים למצבים שכל אחד מהם בנפרד או בשילוב זה עם  20.6

 :להוביל לסיווג חכירה כחכירה מימוניתהם זה יכולים גם 
 

אולם הוא נושא , כול לבטל את החכירהאם החוכר י  )א(
 .בהפסדים של המחכיר המתייחסים לביטול
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החוכר נושא ברווחים או בהפסדים מהתנודות בשווי   )ב(
באופן של החזר דמי שכירות , לדוגמה (שיירההוגן של ה

)rent rebate ( השווה לרוב תקבולי המכירה בתום
 ). החכירה

 
תקופה לחוכר יש את היכולת להמשיך את החכירה ל  )ג(

נוספת בתמורה לדמי שכירות שנמוכים באופן מהותי 
 .מדמי השכירות בשוק

 
 אינם תמיד חד 20.6 ו 20.5 בסעיפים והסימניםהדוגמאות  20.7

אם ברור ממאפיינים אחרים שהחכירה אינה מעבירה . משמעיים
, באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות

זה יכול להיות , לדוגמה. החכירה מסווגת כחכירה תפעולית
המקרה אם הבעלות בנכס עוברת לחוכר בתום החכירה תמורת 

או אם קיימים , תשלום משתנה השווה לשוויו ההוגן באותו מועד
שכתוצאה מהם לחוכר אין באופן מהותי , דמי שכירות מותנים

 .את כל הסיכונים וההטבות שהועברו לבעלים
 

בחכירה ואין לשנותו סיווג החכירה מבוצע במועד ההתקשרות  20.8
  אלא אם במועד כלשהו החוכר,במהלך תקופת החכירה

למעט בדרך של (והמחכיר מסכימים לשנות את תנאי החכירה 
  .במקרה זה סיווג החכירה ייבחן מחדש). חידוש החכירה

  

  תו מימוניות חכיר-ים דוחות כספיים של חוכר

  הכרה לראשונה

ות השימוש שלו  בזכויחוכר יכיר, בתחילת תקופת החכירה 20.9
חכירות מימוניות כנכסים ובמחויבויותיו הנובעות מ

 בסכומים השווים ווכהתחייבויות בדוח על המצב הכספי של
לשווי ההוגן של הרכוש המוחכר או לערך הנוכחי של תשלומי 

כאשר כל אחד , אם הוא נמוך יותר, החכירה המינימליים
יות ישירות עלו. מסכומים אלה נקבע במועד ההתקשרות בחכירה

עלויות תוספתיות שניתנות לייחוס (ראשוניות כלשהן של החוכר 
מתווספות ) במישרין לניהול משא ומתן לגבי החכירה ולהסדרתה

 .לסכום המוכר כנכס
 

הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים יחושב תוך  20.10
אם לא ניתן לקבוע . בשיעור הריבית הגלום בחכירהשימוש 
 .בשיעור הריבית התוספתי של החוכרמש השת ל יש,שיעור זה
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 מדידה לאחר ההכרה לראשונה
תשלומי החכירה המינימליים בין עלויות המימון חוכר יחלק את  20.11

שיטת הריבית  תוך שימוש בלבין הקטנת ההתחייבות הקיימת
 את הקציהחוכר ). 11.20-11.15ראה סעיפים ( האפקטיבית

לך תקופת החכירה על עלויות המימון לכל אחת מהתקופות במה
מנת ליצור שיעור ריבית תקופתי קבוע בגין יתרת ההתחייבות 

 דמי שכירות מותנים כהוצאות בתקופות זקוףהחוכר י. הנותרת
 .שבהן הם מתהווים

 
החוכר יפחית נכס המוחכר בחכירה מימונית בהתאם לפרק  20.12

, רכוש קבוע 17כלומר פרק , הרלוונטי בתקן זה לאותו סוג נכס
אם לא קיימת . ומוניטיןצירופי עסקים  19 או פרק 18פרק 

, וודאות סבירה שהחוכר ישיג בעלות בתום תקופת החכירה
הנכס יופחת במלואו לאורך התקופה הקצרה מבין תקופת 

החוכר יאמוד . החכירה לבין אורך החיים השימושיים של הנכס
 אם נפגם ערכו של נכס המוחכר בחכירה  דיווחמועדבכל 

 ).ירידת ערך נכסים 27ראה פרק (מימונית 
  

 גילויים
 :חוכר ייתן גילוי לפרטים הבאים לגבי חכירות מימוניות 20.13

  
 נטו בסוף הערך בספריםאת , קבוצה של נכסיםעבור כל   )א(

 .תקופת הדיווח
 

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

  
)i( עד שנה; 
 
)ii( וכן; חמש שניםאחרי שנה ועד  

 
)iii( אחרי חמש שנים. 

  
של החוכר תיאור כללי של הסדרי חכירה משמעותיים   )ג(

רכישה , ירות מותניםמידע בדבר דמי שכ, לדוגמה, כולל
מגבלות שהוטלו , והוראות למקרה של התייקרות מחירים

 .על ידי הסדרי חכירה
 

 27, 18, 17הדרישות לגילוי לגבי נכסים בהתאם לפרקים , בנוסף 20.14
  . חלות על חכירות של נכסים המוחכרים בחכירה מימונית34 -ו



 חכירות 20פרק 
 

    
  

137

  תו תפעוליות חכיר-ים דוחות כספיים של חוכר

  הכרה ומדידה

למעט עלויות (בתשלומי חכירה בגין חכירה תפעולית חוכר יכיר  20.15
 כהוצאה על בסיס קו ישר )בגין שירותים כמו ביטוח ואחזקה

 אלא אם
  

של הטבות  הזמן תבניתבסיס שיטתי אחר מייצג את   )א(
 או, גם אם התשלומים אינם על אותו בסיס, המשתמש

 
התשלומים למחכיר בנויים כך שיחול גידול בהתאם   )ב(

בהתבסס על מדדים או (לאינפלציה הכללית הצפויה 
כדי לפצות על הגידול בעלות של ) סטטיסטיקות שפורסמו

אם התשלומים . המחכיר עקב האינפלציה הצפויה
, ם שאינם אינפלציה כלליתלמחכיר משתנים עקב גורמי

 .אינו מתקיים) ב(תנאי זה 
  

 

 
  

  ):ב(20.15ום סעיף דוגמה לייש

פועלת בתחום שיפוט שבו התחזית המוסכמת על ידי ' א
כפי , הבנקים המקומיים היא שמדד המחירים הכללי

 אחוז בממוצע לשנה 10יגדל ב , שפורסם על ידי הממשלה
לחמש ' חכרה משרדים מב' א. במהלך חמש השנים הבאות

תשלומי החכירה תוכננו על מנת . שנים בחכירה תפעולית
 אחוז 10קף את שיעור האינפלציה השנתי הצפוי של לש

  בממוצע במהלך תקופת החכירה של חמש שנים כלהלן
  ח" ש100,000  1שנה 
  ח" ש110,000  2שנה 
  ח" ש121,000  3שנה 
  ח" ש133,000  4שנה 
  ח" ש146,000  5שנה 

  
מכירה בהוצאת שכירות שנתית בסכום השווה לסכומים ' א

אם הגידול בתשלומים . רט לעילשהיא חייבת למחכיר כמפו
אינו מתוכנן באופן ברור לפצות את המחכיר בגין הגידול 
בעלות עקב האינפלציה הצפויה בהתבסס על מדדים או 

מכירה בהוצאת שכירות ' אזי א, סטטיסטיקות שפורסמו
סיכום של ( לכל שנה 122,000: שנתיות על  בסיס קו ישר

 ).לחמש שניםהסכומים לתשלום בהתאם לחכירה מחולק 
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  גילויים

  :חוכר ייתן גילוי לפרטים הבאים לגבי חכירות תפעוליות 20.16
  

סך תשלומי חכירה מינימליים עתידיים בגין חכירות   )א(
עבור כל אחת , שאינן ניתנות לביטול, תפעוליות

 :מהתקופות הבאות
 

)i( עד שנה; 
 
)ii( וכן;אחרי שנה ועד חמש שנים  
  
)iii( אחרי חמש שנים. 

  
 .תשלומי חכירה שהוכרו כהוצאה  )ב(

 
של החוכר תיאור כללי של הסדרי חכירה משמעותיים   )ג(

אופציות , ירות מותניםמידע בדבר דמי שכ, לדוגמה, כולל
הוראות למקרה של כן רכישה וחידוש או אופציות 
על מגבלות שהוטלו חכירות משנה ו, התייקרות מחירים
 .ידי הסדרי חכירה

  

  תו מימוניותחכיר: דוחות כספיים של מחכירים

  הכרה ומדידה לראשונה

 בנכסים המוחזקים בחכירה מימונית בדוחות על ו יכיריםמחכיר 20.17
המצב הכספי שלהם ויציגו אותם כחייבים בסכום השווה 

ההשקעה  היא ההשקעה נטו בחכירה .להשקעה נטו בחכירה
. יעור הריבית הגלום בחכירה המהוונת בשברוטו בחכירה

 :ההשקעה ברוטו בחכירה היא הסכום המצרפי של
  

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

 
 .ערך השייר בלתי מובטח כלשהו שנצבר למחכיר  )ב(

  
 מחכירים שהם יםרבומעבהן למעט חכירות , בחכירות מימוניות 20.18

עלויות תוספתיות  (יות ישירות ראשוניותעלו, יצרנים או סוחרים
שניתנות לייחוס במישרין לניהול משא ומתן לגבי החכירה 

 נכללות במדידה לראשונה של החייבים בגין החכירה )ולהסדרתה
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המימונית ומקטינות את סכום ההכנסה שמוכר לאורך תקופת 
 .החכירה

  

 מדידה לאחר ההכרה לראשונה
תבנית המשקפת שיעור ההכרה בהכנסת מימון תתבסס על  20.19

תשואה תקופתי קבוע על ההשקעה נטו בחכירה המימונית של 
למעט עלויות ,  תשלומי החכירה המתייחסים לתקופה.המחכיר

נזקפים כנגד ההשקעה ברוטו בחכירה על מנת , בגין שירותים
. להקטין גם את הקרן וגם את הכנסת המימון שטרם הורווחה

אשר שימש ,  שאינו מובטחאם קיים סימן שאומדן ערך השייר
השתנה באופן , בחישוב ההשקעה ברוטו בחכירה של המחכיר

, הקצאת ההכנסה לאורך תקופת החכירה מעודכנת, משמעותי
וירידה כלשהי בהתייחס לסכומים שנצברו מוכרת באופן מיידי 

 .ברווח או הפסד
  

 מחכירים שהם יצרנים או סוחרים
ציעים ללקוחות את מ, לעיתים קרובות, יצרנים או סוחרים 20.20

החכרת נכס בחכירה מימונית על . הבחירה לקנות או לחכור נכס
 : יוצרת שני סוגי הכנסה, שהוא יצרן או סוחר, ידי מחכיר

 
רווח או הפסד השווה לרווח או הפסד הנובע ממכירה   )א(

, במחירי מכירה רגילים, מוחלטת של הנכס המוחכר
ות המשקפים שיעור מתאים של הנחות כמות או הנח

 וכן, מסחריות
 

 .הכנסת מימון במהלך תקופת החכירה  )ב(
 
ההכנסות ממכירות המוכרות בתחילת תקופת החכירה על ידי  20.21

הם השווי ההוגן של הנכס , מחכירים שהם יצרנים או סוחרים
הערך הנוכחי של תשלומי החכירה , אם נמוך יותר, או

כשהוא מחושב לפי שיעור ריבית , המינימליים שנצבר למחכיר
עלות המכירות שמוכרת בתחילת תקופת החכירה היא . וקהש

של הרכוש המוחכר בניכוי , אם שונה, העלות או הערך בספרים
ההפרש בין . הערך הנוכחי של ערך השייר שאינו מובטח

, ההכנסות מהמכירות לבין עלות המכירות הוא הרווח מהמכירה
 .שמוכר בהתאם למדיניות הישות לגבי מכירות מוחלטות

 
הרווח , נקבעו באופן מלאכותי שיעורי ריבית נמוכיםאם  20.22

 היה  אם שיעור ריבית שוקמתקבללרווח שהיה יוגבל מהמכירה 
, שהוא יצרן או סוחר, שמתהוות למחכיר,  עלויות.מחויב
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יוכרו , בהתייחס לניהול משא ומתן ולהסדרת חכירה מימונית
 .כהוצאה כאשר הוכר רווח ממכירה

  

 גילויים
 : לוי לפרטים הבאים לגבי חכירות מימוניות גיןמחכיר יית 20.23

 
התאמה בין ההשקעה ברוטו בחכירה בסוף תקופת הדיווח   )א(

לבין הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים לקבל 
יתן גילוי להשקעה י המחכיר, בנוסף. בסוף תקופת הדיווח

ברוטו בחכירה ולערך נוכחי של תשלומי החכירה 
עבור כל אחת , פת הדיווחהמינימליים לקבל בסוף תקו

 :מהתקופות הבאות
 

)i( עד שנה; 
 
)ii( וכן ;אחרי שנה ועד חמש שנים 
 
)iii( אחרי חמש שנים. 

 
 .הכנסת מימון שטרם הורווחה  )ב(

 
 .ערכי השייר שאינם מובטחים אשר נצברו למחכיר  )ג(

 
ההפרשה שנצברה בגין תשלומי החכירה המינימליים   )ד(

 .לקבל שאינם ניתנים לגבייה
 

 .כרו כהכנסה בתקופהדמי שכירות מותנים שהו  )ה(
  

של המחכיר תיאור כללי של הסדרי חכירה משמעותיים   )ו(
אופציות , ירות מותניםמידע בדבר דמי שכ, לדוגמה, כולל

הוראות למקרה של כן רכישה וחידוש או אופציות 
מגבלות שהוטלו על חכירות משנה ו, התייקרות מחירים
 .ידי הסדרי חכירה
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  רה תפעוליתחכי: דוחות כספיים של מחכירים

 הכרה ומדידה
בדוחות על המצב הכספי , מחכיר יציג נכסים בחכירה תפעולית 20.24

 . בהתאם למהות הנכסושל
למעט  (תו תפעוליבגין חכירותר יכיר בהכנסה מחכירה יחכמ 20.25

על ברווח או הפסד ) סכומים עבור שירותים כגון ביטוח ואחזקה
 אלא אם, בסיס קו ישר לאורך תקופת החכירה

  
 הזמן של הטבות י אחר מייצג את תבניתבסיס שיטת  )א(

גם אם קבלת התשלומים אינה , החוכר מהנכס המוחכר
 .לפי אותו בסיס

 
התשלומים למחכיר בנויים כך שיחול גידול בהתאם   )ב(

בהתבסס על מדדים או (לאינפלציה הכללית הצפויה 
כדי לפצות על הגידול בעלות של ) סטטיסטיקות שפורסמו

אם התשלומים . פויההמחכיר עקב האינפלציה הצ
, למחכיר משתנים עקב גורמים שאינם אינפלציה כללית

 .אינו מתקיים) ב(תנאי 
 

המתהוות בהפקת , לרבות פחת, עלויותמחכיר יכיר כהוצאה ב 20.26
מדיניות הפחת לגבי נכסים מוחכרים בני פחת . הכנסת חכירה

תהיה עקבית למדיניות הפחת הרגילה של המחכיר לגבי נכסים 
 .דומים

 
הנכס המוחכר עלויות ישירות כיר יוסיף לערך בספרים של מח 20.27

הסדרת חכירה תפעולית בראשוניות שהתהוו בניהול משא ומתן ו
עלויות אלה כהוצאה לאורך תקופת החכירה לפי אותו בכיר יו

 .בסיס כמו הכנסת החכירה
  

ישות מיישמת את , על מנת לקבוע אם נפגם ערכו של נכס מוחכר 20.28
 .27פרק 

 
אינו מכיר ברווח כלשהו ממכירה , א יצרן או סוחרשהו, מחכיר 20.29

 שוות ערךבעת התקשרות בחכירה תפעולית מפני שהיא אינה 
 .למכירה
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  גילויים

 :  לגבי חכירות תפעוליות לפרטים הבאיםמחכיר ייתן גילוי 20.30
 

תשלומי החכירה המינימליים העתידיים בגין חכירות   )א(
אחת עבור כל , שאינן ניתנות לביטול, תפעוליות

 :מהתקופות הבאות
 

)i( עד שנה; 
 

)ii( וכן;אחרי שנה ועד חמש שנים  
 

)iii( אחרי חמש שנים. 
 

 .סך דמי שכירות מותנים שהוכרו כהכנסה  )ב(
 

של החוכר תיאור כללי של הסדרי חכירה משמעותיים   )ג(
אופציות , ירות מותניםמידע בדבר דמי שכ, לדוגמה, כולל

הוראות למקרה של כן רכישה וחידוש או אופציות 
מגבלות שהוטלו על ידי הסדרי וות מחירים התייקר
 .חכירה

 
 27, 18, 17הדרישות לגילוי לגבי נכסים בהתאם לפרקים , בנוסף 20.31

 חלות על מחכירים לגבי נכסים שסופקו בחכירות 34 -ו
 .תפעוליות

 
 עסקאות מכירה וחכירה בחזרה

עסקת מכירה וחכירה בחזרה כוללת את המכירה של נכס ואת  20.32
תשלומי החכירה ומחיר . אותו נכסהחכירה החוזרת של 

תלויים אחד בשני משום שמנהלים משא , בדרך כלל, המכירה
הטיפול החשבונאי בעסקת מכירה . ומתן לגביהם כחבילה

 .וחכירה בחזרה תלוי בסוג החכירה
  

חכירה מימונית שנוצרה מעסקת מכירה 
  וחכירה חזרה 

אם כתוצאה מעסקת מכירה וחכירה בחזרה נוצרת חכירה  20.33
 עודף ,כהכנסה,  חוכר לא יכיר באופן מיידי- המוכר,מוניתמי

, במקום זאת. כלשהו של התמורה מהמכירה על הערך בספרים
 לאורך תקופת  אותותיפחכזה ויעודף חוכר ידחה -המוכר
 .החכירה



 חכירות 20פרק 
 

    
  

143

חכירה תפעולית שנוצרה מעסקת מכירה 
  וחכירה חזרה

אם כתוצאה מעסקת מכירה וחכירה בחזרה נוצרת חכירה  20.34
חוכר יכיר -  המוכר,ולית וברור שהעסקה בוצעה בשווי הוגןתפע

אם מחיר המכירה הוא מתחת .  כל רווח או הפסדבאופן מיידי
 ,רווח או הפסד באופן מיידיחוכר יכיר בכל -המוכר, לשווי הוגן

אם ההפסד מפוצה על ידי תשלומי החכירה העתידיים למעט 
 את הדחי חוכר-במקרה זה המוכר.  ממחיר השוקהנמוכים
פחיתו באופן יחסי לתשלומי החכירה לאורך התקופה יההפסד ו

אם מחיר המכירה הוא מעל . שבה חזוי שיהיה שימוש בנכס
העודף מעל לשווי ההוגן את  ידחה חוכר- המוכר,לשווי ההוגן

 .לאורך התקופה שבה חזוי שיהיה שימוש בנכסויפחית אותו 
  

 גילויים
ם חלות באותה מידה על דרישות הגילוי עבור חוכרים ומחכירי 20.35

התיאור הנדרש של הסדרי . עסקאות מכירה וחכירה בחזרה
חכירה משמעותיים מוביל לגילוי של התנאים הייחודיים או 

 .החריגים של עסקאות המכירה והחכירה בחזרה
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  21פרק 

  הפרשות ותלויות
  

  של פרק זהתחולה 

התחייבויות שעיתוי  ,כלומר (הפרשותכל ה על חלפרק זה  21.1
נכסים  והתחייבויות תלויות, )פירעונן או סכומן אינו וודאי

תקן של  ים אחרים על ידי פרקפלותוטממעט הפרשות הלתלויים 
 : להוראות המתייחסות כוללים אלה. זה

  
פרק זה דן בחכירות , אולם. )חכירות 20פרק (חכירות   )א(

 .תפעוליות שהפכו מכבידות
 

 ).הכנסות 23פרק (חוזי הקמה   )ב(
  

 ).הטבות עובד 28פרק (יבויות הטבות עובד וחמ  )ג(
  

 ).הכנסההמסים על  29פרק (הכנסה המסים על   )ד(
  

חוזים  חלות על חוזי ביצוע אלא אם הם ינןדרישות פרק זה א 21.2
ף לא אחד  הם חוזים שבמסגרתם א ביצועחוזי. מכבידים

או שהמחויבות בוצעה , מהצדדים ביצע חלק כלשהו ממחויבותו
 .חלקי שווהאופן על ידי הצדדים ב

 
, ם בהקשר לפריטים כגון פחתתילעימשמשת  'פרשהה'המילה  21.3

 יםמואיתלמעשה  האל. מסופקיםירידת ערך של נכסים וחובות 
,  כהתחייבויותים מוכרינםאהם ו,  של נכסים בספריםכיםערל

 . פרק זהינם בתחולתאולכן 
   

 הכרה לראשונה
 :ישות תכיר בהפרשה רק כאשר 21.4

  
 ; מהעברכתוצאה מאירוע הדיווח מועדלישות מחויבות ב  )א(

 
 שהישות תידרש )יותר סביר מאשר לאכלומר  (צפוי  )ב(

 וכן; להעביר הטבות כלכליות בסילוק
  

 .סכום המחויבות באופן מהימןניתן לאמוד את   )ג(
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 בדוח על המצב הכספי ותכיר  כהתחייבותהישות תכיר בהפרש 21.5
תקן זה דורש של אלא אם פרק אחר , בסכום ההפרשה כהוצאה

 .רכוש קבועמלאי או שהעלות תוכר כחלק מהעלות של נכס כגון 
 

  הדיווחמועדמחויבות ב) (א(21.4התנאי שבסעיף משמעות  21.6
חלופה מציאותית שלישות אין  היא) מהעברכתוצאה מאירועים 
 כאשר לישות ישנה מחויבות קרותיכול לזה . תלסילוק המחויבו

 ש על ידי החוק או כאשר לישות ייפה לאכניתנת שמשפטית
שיכול להיות פעולה  (עברמהאירוע שה מאחר מחויבות משתמעת

ישות יצר ציפיות תקפות בקרב צדדים אחרים שה) ישותשל ה
 ישות של ההמפעולותי ונבעית שיומחויבו.  את המחויבותתפרע

את ת קיימו מינן א)מהניהול העתידי של עסקיה, דהיינו(בעתיד 
 אם גם ולסבירות התרחשותן קשרלא ל, )א(21.4סעיף בתנאי ה
או דרישות , וצאה מלחצים מסחרייםכת, לדוגמה. יות חוזןה

כדי  הוציא כספים לישות כוונה או צורך ליכול שיהיו, משפטיות
 עשן על ידי התקנת מסנני, לדוגמה(לפעול בדרך מסוימת בעתיד 

 להימנע ה יכולישותהיות וה).  חרושתיבתסוג מסוים של ב
לדוגמה על ידי ,  בעתידהעתידית באמצעות פעולותיה היציאהמ

 בגין אותה יציאה בהווה מחויבות האין ל, השינוי שיטת פעולת
 .עתידית ואין להכיר בהפרשה

  

  מדידה לראשונה

נדרש  הפרשה לפי האומדן הטוב ביותר של הסכום שתמדודישות  21.7
הוא האומדן הטוב ביותר .  הדיווחמועדלסילוק המחויבות ב

כדי לסלק את , באופן רציונלי, מתשלהיתה מ ישותהסכום ש
 או כדי להעבירה לצד שלישי בסוף תקופת הדיווחהמחויבות 

 .מועדאותו ב
  

,  באוכלוסייה גדולה של פריטיםכרוכהכאשר ההפרשה   )א(
האפשריות כל התוצאות של ל ושקלאומדן הסכום משקף 

תהיה , לכן, ההפרשה.  אליהןיוחסותבהסתברויות המ
, לדוגמה, שונה אם ההסתברות להפסד של סכום נתון היא

 רציף של תוצאות תחוםכאשר ישנו .  אחוז90או אחוז  60
 זה היא אפשרית כמו כל תחוםוכל תוצאה ב, אפשריות

 .תחוםיש להשתמש בחציון ה, תוצאה אחרת
 

התוצאה , ת בודדחויבותמכאשר ההפרשה נובעת מ  )ב(
היחידה הסבירה ביותר יכולה להיות האומדן הטוב ביותר 

אפילו , אולם.  הסכום שנדרש כדי לסלק את המחויבותשל
. תוצאות אפשריות אחרותהישות תשקול , במקרה כזה

אשר תוצאות אפשריות אחרות הן בעיקר גבוהות יותר כ
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, ראו בעיקר נמוכות יותר מאשר התוצאה הסבירה ביות
האומדן הטוב ביותר יהיה סכום גבוה יותר או סכום נמוך 

 .יותר
  

סכום , מהותיתכסף היא הכאשר ההשפעה של ערך הזמן של 
דרש לסילוק יוי שיחז ההסכום של ערך הנוכחי היהיהההפרשה 
או ( שיעור יהיה ) ההיווןשיעורי (ההיווןשיעור  .המחויבות
 שוק שוטפות  הערכות)פיםהמשק(ף לפני מס המשק) שיעורים

  להתחייבותספציפייםהסיכונים ה. לגבי ערך הזמן של הכסף
ישוקפו בשיעור ההיוון או באומדן של הסכום שנדרש כדי לסלק 

  . לא בשניהםךא, את ההתחייבות
  

 חזוי של  רווחים ממימוש,לא תכלול במדידת ההפרשההישות  21.8
 .נכסים

 
ות באמצעלדוגמה (ישות עשויה לקבל שיפוי מצד אחר כאשר  21.9

 פרשהלסילוק הההנדרש ם וחלק מהסכבגין ) ביטוחתביעה מה
וודאי למעשה הישות תכיר בשיפוי כנכס נפרד רק כאשר , ולואו כ
הסכום שיוכר  .ק המחויבותולי סבעת ישות תקבל את השיפוישה

 קבל יוצג בדוחל השיפוי . לא יעלה על סכום ההפרשהשיפויבגין ה
בדוח על הרווח . רשה כנכס ולא יקוזז מההפעל המצב הכספי

מצד אחר כנגד ההוצאה כלשהו קזז שיפוי יכולה להישות , הכולל
 . להפרשהמתייחסתה

  

  מדידה עוקבת

 יציאות שעבורן הוכרההישות תזקוף כנגד ההפרשה רק  21.10
  .במקורהההפרשה 

 
כדי  ןם אותיהישות תסקור את ההפרשות בכל מועד דיווח ותתא 21.11

ל הסכום שיידרש כדי  ש הטוב ביותרהשוטףלשקף את האומדן 
 של הסכומים יםמואיכל הת. לסלק את המחויבות במועד הדיווח

 ברווח או הפסד אלא אם ההפרשה יוכרוקודם לכן שהוכרו 
). 21.5ראה סעיף (כחלק מהעלות של הנכס במקורה הוכרה 

כאשר ההפרשה נמדדת לפי הערך הנוכחי של הסכומים שצפויים 
הגידול בהפרשה הנובע , להידרש על מנת לסלק את המחויבות

 הב ברווח או הפסד בתקופה שמימון יוכר כעלות מחלוף הזמן
 .נוצרוא ה
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  התחייבויות תלויות

 או דאית לא וך היא מחויבות אפשרית אהתחייבות תלויה 21.12
את ת קיימ מינהמחויבות בהווה שאינה מוכרת מאחר והיא א

 ישות לא .או את שניהם, 21.4שבסעיף ) ג(ו ) ב (- אחד התנאים
בגין  הפרשות למעט, תכיר בהתחייבות תלויה כהתחייבות

ראה סעיפים ( עסקים ףנרכש בצירול התחייבויות תלויות ש
גילוי להתחייבות תלויה נדרש על ידי סעיף ). 19.21 - ו19.20
א  אלא אם האפשרות של תזרים שלילי של משאבים הו,21.15
חלק , ותולחוד למחויב כאשר ישות אחראית ביחד. קלוש

חזוי להיות מסולק על ידי צדדים אחרים מטופל שהמחויבות 
 .כהתחייבות תלויה

  

  נכסים תלויים

על ידי נכס תלוי נדרש ל גילוי .סככננכס תלוי ישות לא תכיר ב 21.13
, אולם. ות כלכליהטבות של תזרים חיובי כאשר צפוי 21.16סעיף 

 לישות הוא וודאי ות כלכליהטבות של תזרים חיוביכאשר 
 .ראויהוההכרה בו ,  נכס תלויינו אמתייחסאזי הנכס ה, מעשהל

  

 גילויים
  גילויים בדבר הפרשות

 : לכל הפרטים הבאיםיתן גילוית ישות, בגין כל סוג של הפרשה 21.14
  

 :ציגהמר שאהתאמה   )א(
  

)i( ערך בספרים לתחילת התקופה ולסופה; 
 

)ii( יםנובעה יםמואיכולל ת, וספות במהלך התקופהת 
 ;מהוון הכוםהס במדידת יםמשינוי

  
)iii( סכומים שנזקפו כנגד ההפרשה במהלך התקופה ;

 וכן
  

)iv( ך התקופההלסכומים שלא נוצלו ובוטלו במ. 
  

  החזוי ושל הסכוםתיאור מילולי קצר של מהות המחויבות  )ב(
 .התשלוםוי של חז הוועיתוי
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הוודאויות לגבי הסכום או העיתוי של -ציון בדבר אי  )ג(
 . האמוריםתזרימים השלילייםה

  
תוך ציון סכום נכס כלשהו , ו חזוי כלשהפויהסכום של שי  )ד(

  . חזוישיפוי ושהוכר בגין אות
  

  .לא נדרש מידע השוואתי לתקופות קודמות
  

 גילויים בדבר התחייבויות תלויות
תזרים שלילי של משאבים ל האפשרות מקרים בהםלמעט  21.15

כל סוג של התחייבות ל, ישות תיתן גילוי, בסילוק היא קלושה
 ההתחייבות תיאור קצר של מהות, חדיווהתלויה במועד 

 : מעשיםא, וכן, התלויה
  

 בהתאם תדדמ נאישהכ,  שלהיתפסכאומדן ההשפעה ה  )א(
 ;21.11-21.7לסעיפים 

 
עיתוי לאו  לסכוםהמתייחסות הוודאויות -ציון בדבר אי  )ב(

 וכן;  כלשהותזרים שלילישל 
  

 . כלשהו לשיפויאפשרותה  )ג(
  

יש , עילגילויים ללתת גילוי אחד או יותר מהמעשי זה  יןאאם 
  .לעובדה זולתת גילוי 

  

  גילויים בדבר נכסים תלויים

תזרים , אך לא וודאי למעשה, )יותר סביר מאשר לא(אם צפוי  21.16
 ים למהות הנכסגילויהישות תיתן , ות כלכליחיובי של הטבות

 מעשי ללא עלות או םא, וכן,  הדיווחתקופת בסוף יםהתלוי
כשהיא ,  שלהםפיתכסהלאומדן של ההשפעה , מופרזיםמאמץ 
אם . 21.11-21.7בעקרונות שנקבעו בסעיפים תוך שימוש  תנמדד

 . לעובדה זויש לתת גילוי , זה מעשי לתת גילוי ין זהא
  

 גילויים מזיקים
  נדרש בסעיפים המידע הגילוי , ביותרבמקרים נדירים  21.17

 של בעמדתה ציני באופן רפגועי לחזו ,חלקו או ,21.16-21.14
, הפרשלה נושא הקשור עם צדדים אחרים בתמחלוקהישות ב

 ןתי תלאהישות , האל יםבמקר.  או נכס תלויההתחייבות תלוי
תוך , מחלוקתשל ההכללית הות מאבל תיתן גילוי ל,  למידעגילוי
 . והסיבה לכךשלא ניתן גילוי למידעה העובד ציון
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  21נספח לפרק 

 פרשותהנחיות להכרה ומדידה של ה
  

 מספק נספחה.  ממנוחלקאינו מהווה  לא ךא, 21  לפרקנספח זה נלווה
 בהקשר להכרה ומדידה של 21הנחיות ליישום הדרישות של פרק 

  .תפרשוה
  

.  בדצמבר31כל הישויות בדוגמאות בנספח זה הוא  ל שמועד הדיווח
תזרימים ההנחה היא שבכל המקרים ניתן לערוך אומדן מהימן של 

ן שהנסיבות שתוארו גרמו ייתכ, במספר דוגמאות. ייםשליליים חזו
ההתייחסויות  .הדוגמאות לא מטפלות בהיבט זה. לירידת ערך נכסים

כאשר השפעת ערך הזמן , הן לסכום הערך הנוכחי" אומדן הטוב ביותר"ל
  .של הכסף היא מהותית

  
  ים עתידיים תפעוליהפסדים  1דוגמה 

 הפסדים תהוו ייהתיולוי מפעלמגזרי שוצפש תבעוישות ק 1.א21
 .משך מספר שניםבתידיים תפעוליים ע

  
 אין אירוע -יב מהעבר י כתוצאה מאירוע מחבהווהמחויבות 

  . משאביםשלםמהעבר שמחייב את הישות ל
  

 הפסדים תפעוליים גין בהפרשה בהכירמ ינה הישות א- מסקנה
 תהגדראת ים קיימ מינםהפסדים עתידיים צפויים א. עתידיים

ם עשוי להוות הצפי להפסדים תפעוליים עתידיי. התחייבות
 27 ראה פרק - נכס אחד או יותר  לנפגם ערכם שסימן לכך ש

  .ירידת ערך נכסים
  

  מכבידיםחוזים   2דוגמה 

 הוא חוזה שהעלויות הבלתי נמנעות לצורך עמידה מכבידחוזה  2.א21
במחויבויות על פי החוזה עולות על ההטבות הכלכליות 

 חוזה פי- העלויות הבלתי נמנעות על.ויות להתקבל על פיוחזה
שהיא , משקפות את העלות נטו הקטנה ביותר של יציאה ממנו
עמידה -עלות מילוי החוזה או פיצויים וקנסות הנובעים מאי

 בהתאםישות יכולה להידרש ,  לדוגמה.הנמוך שבהם, בו
לה עוד  ין נכס שאתחכירעבור חוזה חכירה תפעולית לשלם ל

  . בושימוש
  

ישות ה -  מהעברמחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב 
 בגינם היא לא תקבללשלם משאבים שבהתאם לחוזה נדרשת 

  .הטבות הולמות
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 הכירמהישות ,  אם לישות יש חוזה שהוא מכביד- מסקנה
  .כהפרשה חוזהבהתאם ל את המחויבות בהווה תדדוומ
  

  ים מבנייםשינוי  3דוגמה 

שינוי מבני הוא תוכנית המתוכננת ונשלטת על ידי ההנהלה  3.א21
 העסק המבוצע  תכולתתה לשנות באופן מהותי אואשר יש ב

  .את האופן שבו העסק מתנהלהישות או על ידי 
  

מחויבות  - מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר
 :משתמעת לשינוי מבני מתעוררת רק כאשר

  
 יש תוכנית פורמלית מפורטת לשינוי מבני ישותל  )א(

 :המזהה לפחות את
  

)i( הרלוונטיאו חלק העסק, העסק הרלוונטי ; 
 

)ii( המיקומים העיקריים המושפעים; 
  

)iii( והמספר המשוער של העובדים , התפקוד, המיקום
 ;שיפוצו כתוצאה מהפסקת שירותם

  
)iv( וכן;היציאות שיידרשו  

  
)v( וכן;המועד בו תיושם התוכנית  

  
 ציפייה תקפה אצל אלה המושפעים ה יצרישותה  )ב(

וזאת על ידי , השינוי המבני את תבצעש, מהתוכנית
צוע התוכנית או על ידי מסירת הודעה בדבר התחלת בי

 .מרכיביה העיקריים לאלה המושפעים ממנה
  

 בהפרשה לעלויות שינוי מבני רק כאשר הכירמ ישות - מסקנה
 במועד הדיווח לבצע את שתמעת או ממשפטיתישנה מחויבות 
  .השינוי המבני

  
  מתן אחריות  4דוגמה 

בהתאם . ויצרן נותן אחריות במועד המכירה לקוני מוצרי 4.א21
על , לתנאי הסכם המכירה מתחייב היצרן להחזיר למצב תקין

ליקויים שהתגלו בתוך שלוש שנים , ידי תיקון או החלפה
 יותר סביר - דהיינו (צפוי , לפי נסיון העבר.  המכירהמועדמ

  .פי הסכם האחריות-שתהיינה מספר תביעות על) מאשר לא
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אירוע ה -יב מהעבר י כתוצאה מאירוע מחבהווהמחויבות 
המביא לידי ,  המכירה של מוצר המלווה באחריותואיב היהמח

  .מחויבות משפטית
  

תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות לצורך 
  .בשלמותה צפוי לגבי האחריות -  הסילוק

  
פרשה לפי האומדן הטוב ביותר של ישות מכירה בהה -מסקנה 

 לחוזה בהתאם, העלויות הקשורות להחזרה למצב תקין
  . הדיווחמועדשל מוצרים שנמכרו לפני , האחריות

  
  :חישוביםה המחשת

  
הניסיון . ח" ש1,000,000סחורות תמורת נמכרו , 0X20בשנת 

 ודרשיי אחוז מהמוצרים שנמכרו לא 90 -מצביע על כך של
שנמכרו  מהמוצרים ים אחוז6 ;אחריותה תיקונים במסגרת

 - ו; ז ממחיר המכירה אחו30ים בעלות של לתיקונים ק ודרשיי
 או משמעותיים תיקונים ודרששנמכרו יי מהמוצרים ים אחוז4

 עלויות ,ךכפיל.  אחוז ממחיר המכירה70 ות שלעלבהחלפה 
  :הנאמדות הןאחריות ה
  

   0 X 90% X 1,000,000ח" ש0=   ח" ש    
30% X 6% X 1,000,000ח " ש18,000=   ח" ש    
70% X 4% X 1,000,000ח "ש 28,000=   ח" ש    

    ח" ש46,000=   סך הכל
  
של  האחריות נים והחלפות במסגרת תיקוגין בותאיציה

, 1X20-  אחוז ב60 בצע להתות צפוי0X20 -במוצרים שנמכרו 
 מאחר. תקופהכל בסוף , 3X20-  אחוז ב10 -  ו2X20-  אחוז ב30

ת יוהסתברואת ה כבר שנאמדו משקפיםשתזרימי המזומנים 
ובהנחה שאין עוד סיכונים , יםישלילהמזומנים ה מיירשל תז

בשיעור היוון הישות משתמשת , ואי וודאויות שיש לשקפם
לאותה תקופה תיות ממשלאגרות חוב  המבוסס על חסר סיכון

 אחוזים עבור איגרת 6 (ים המזומנים השלילימי תזריל שמוכ
 כדי לקבוע ) עבור איגרת חוב לשנתייםים אחוז7- חוב לשנה ו

חישוב . זרימי מזומנים שליליים אלהאת הערך הנוכחי של ת
שנאמדו של תזרימי המזומנים , 0X20בסוף שנת , הערך הנוכחי
 0X20 למתן אחריות למוצרים שנמכרו בשנת המתייחסים

  :הוא
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תשלום    שנה
מזומנים 
 חזויים

  )ח"ש(

שיעור 
  היוון

ערך    היווןמקדם
נוכחי 

  )ח"ש(

1  X60% 
 ח"ש 46,000

27,600  6%  0.9434   
  )שנה ל6%(

26,038  

2  X30%    
 ח"ש 46,000

13,800  7%  0.8734) 7% 
  )לשנתיים

12,053  

3  X10%  
 ח"ש 46,000

4,600  7%  0.8163) 7% 
  ) שנים3ל 

3,755  

סך 
 הכל

        41,846  

  
ח "ש 41,846 אחריות בסך של בגיןמחויבות בהישות תכיר 

  .0X20 מוצרים שנמכרו בשנת גין ב0X20בסוף שנת 
  

  יות החזריםמדינ   5דוגמה 

לחנות קמעונאית ישנה מדיניות של החזר כספי ללקוחות  5.א21
אף אם אין לה מחויבות משפטית לעשות , שאינם שבעי רצון

  .מדיניות זו של החזרים ידועה באופן כללי. זאת
  

אירוע ה - יב מהעברי כתוצאה מאירוע מחבהווהמחויבות 
, המביא לידי מחויבות משתמעת, מוצריב הוא מכירת היהמח

היות שהתנהגות החנות יצרה ציפייה תקפה בקרב לקוחותיה 
  .שהחנות תבצע החזר כספי

  
 לצורך תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות

  .תקבל חזרה תמורת החזרי סחורותחלק מהש צפוי -סילוק 
  

לפי האומדן הטוב ביותר של הפרשה  בהכירמהישות  -מסקנה 
  .ההחזרהסכום שנדרש לסלק את 

  
לא יושם לפני סוף  -סגירת חטיבה    6דוגמה 

  תקופת הדיווח

 על ישותדירקטוריון ההחליט , 0X20  בדצמבר12 מועדב 6.א21
) 0X20 בדצמבר 31 (סוף תקופת הדיווחפני ל. סגירת חטיבה

 ההחלטה לאלה המושפעים ממנה וטרם נמסרה הודעה על לא
  . ההחלטהישוםננקטו צעדים אחרים לי

  
 לא חל אירוע -יב מהעבר י מאירוע מח כתוצאהבהווהמחויבות 

  .יב ולכן אין מחויבותימח
  

  .הפרשהב הריכמהישות אינה  -  מסקנה
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יישום /מסירת הודעה - סגירת חטיבה    7דוגמה 
  סוף תקופת הדיווחלפני 

 על סגירת ישותדירקטוריון ההחליט , 0X20  בדצמבר12ביום  7.א21
רה אוש 0X20 בדצמבר 20ביום . חטיבה לייצור מוצר מסוים

, על ידי הדירקטוריון תוכנית מפורטת לסגירת החטיבה
, הכוללים התראה לחיפוש מקור אספקה חלופי, ומכתבים

נשלחו הודעות פיטורין לצוות העובדים , וכן, נשלחו ללקוחות
  .של החטיבה

  
אירוע ה - יב מהעברי כתוצאה מאירוע מחבהווהמחויבות 

לגבי עובדים ללקוחות ומסירת ההודעה ליב הוא יהמח
המביאה לידי מחויבות משתמעת , ההחלטה לסגירת החטיבה

תקפה  מאחר שהיא מעוררת ציפייה, מועדהחל מאותו 
  .שהחטיבה תיסגר

  
 לסילוק תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות

  . צפוי-
  

לפי  0X20 בדצמבר 31יום  בהפרשההישות מכירה ב - מסקנה
במועד ירת החטיבה  סגהאומדן הטוב ביותר של עלויות

  .הדיווח
  

 של צוות העובדים הכשרה מחדש   8דוגמה 
  כתוצאה משינויים בשיטת מס הכנסה

כתוצאה . הממשלה מנהיגה שינויים בשיטת מס הכנסה 8.א21
 בענף השירותים ת הפועלישותידרש ת, משינויים אלה

 בתחום ההפיננסיים להכשיר מחדש חלק גדול מכוח האדם של
בסוף . המסהבטיח עמידה בתקנות המנהלה והמכירות כדי ל

  .לא הוחל בהדרכת הצוות, תקופת הדיווח
  

השינוי  -יב מהעבר י כתוצאה מאירוע מחבהווהמחויבות 
ישות מחויבות לביצוע הכשרה ינו מטיל על הבחוקי המס א

ההכשרה מחדש ( בהפרשה ה הכראירוע מחייב שדורש. מחדש
  .התרחשלא ) עצמה

  
  .הפרשהב הריכמ ינהאהישות  - מסקנה
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  ת משפטיתביעה  9דוגמה 

פגיעה נזקים בגין בור עפיצוי ל', לקוח תבע את חברה א 9.א21
 נמכר על ידי ישותהמוצר במשימוש  לכאורהללקוח  השנגרמ

ההתחייבות בטענה שהלקוח לא חולקת על ' ישות א. 'א
שבו הדירקטוריון עד למועד . השתמש במוצר לפי ההוראות

  בדצמבר31-שנה שהסתיימה בהדוחות הכספיים לאת  שריא
1X20 ,ימצא לא ת ישותשהשצפוי  בדעה ישות הורכי הדיןע

 הכספיים יהדוחותאת  ישות מכינההכאשר , אולם. תחייב
 ורכי הדין שלהע, 2X20  בדצמבר31 - לשנה שהסתיימה ב

כעת  שצפוי, לאור ההתפתחויות שחלו במקרה הנדון, בדעה
 .תימצא חייבת ישותשה

  
  1X20דצמבר  ב31ליום   )א(
  

 על - יב מהעבר י כתוצאה מאירוע מחבהווהמחויבות 
, עת אישור הדוחות הכספייםבבסיס הראיות הזמינות 

  .אין מחויבות כתוצאה מאירועי העבר
  

תביעה גילוי לניתן .  הפרשהתכרמוא ל -  מסקנה
ל תזרים כהתחייבות תלויה אלא אם ההסתברות ש

  .נחשבת כקלושהשלילי כלשהו 
  
  2X20 בדצמבר 31ליום   )ב(
  

 על - יב מהעבר י כתוצאה מאירוע מחבהווהמחויבות 
 אירוע .בהווה מחויבות קיימת, בסיס הראיות הזמינות

  .המחויבות הוא מכירת המוצר ללקוח
  

 תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות
  . צפוי- לסילוק 

  
הפרשה לפי האומדן הטוב ביותר של מוכרת  - מסקנה

, 2X20בדצמבר  31 -לוק המחויבות בהסכום לסי
זה לא תיקון טעות .  ברווח או הפסדתוכרמוההוצאה 

ראיות שהיו זמינות כאשר ה מאחר שלפי 1X20של שנת 
ההפרשה לא היתה ,  אושרו1X20הדוחות הכספיים של 

  .מועד ומוכרת באות
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  22פרק 

  התחייבויות והון 
  

  תחולה של פרק זה

ג מכשירים פיננסיים כהתחייבויות פרק זה קובע עקרונות לסיוו 22.1
או כהון ודן בטיפול החשבונאי במכשירים הוניים שהונפקו 
ליחידים או לצדדים אחרים בתפקידם כמשקיעים במכשירים 

תשלום מבוסס  26פרק ). בעליםכלומר בתפקידם כ( הוניים
 דן בטיפול החשבונאי בעסקה שבה הישות מקבלת מניות

כתשלום עבור ) רותי עובדיםכולל שי(סחורות או שירותים 
מעובדים ) כולל מניות או אופציות למניות(מכשיריה ההוניים 

 ומספקים אחרים שפועלים בתפקידם כספקים של סחורות
 .ושירותים

 
, כל הסוגים של מכשירים פיננסייםבסיווג של  זה ייושם פרק 22.2

  : למעט
  

בחברות כלולות ובעסקאות , זכויות בחברות בנות  )א(
דוחות כספיים  9לפרק טופלות בהתאם משותפות אשר מ
 או השקעות בחברות כלולות 14פרק , מאוחדים ונפרדים

 . זכויות בעסקאות משותפות 15פרק 
 

תוכניות מ הנובעותזכויות ומחויבויות של מעסיקים   )ב(
 .הטבות עובד 28פרק שעליהן חל ,  עובדתהטב

  

 19ראה פרק (חוזים של תמורה מותנית בצירוף עסקים   )ג(
 .החרגה זו חלה רק על הרוכש). סקים ומוניטיןצירופי ע

  

חוזים ומחויבויות בעסקאות תשלום , מכשירים פיננסיים  )ד(
   שסעיפיםלמעט,  חל עליהם26שפרק מבוסס מניות 

, נמכרו, מניות אוצר שנרכשוגבי ושמו ל יי22.6-22.3
, הונפקו או בוטלו בהתייחס לתוכניות אופציות לעובדים

תשלום ההסדרי כל יתר ובדים ותוכניות לרכישת מניות לע
  .מניותה ימבוסס

  

   סיווג מכשיר כהתחייבות או כהון

 כל ניכוי  לאחרזכות שייר בנכסים של ישותהוא הון  22.3
התחייבות היא מחויבות בהווה של הישות  .ההתחייבויותי
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שסילוקה חזוי לגרום לתזרים שלילי , שנובעת מאירועים מהעבר
הון כולל . ת מהישותשל משאבים המגלמים הטבות כלכליו

וכן תוספות להשקעות אלה ,  של הישותהבעליםהשקעות על ידי 
 ונשמרו לשימוש פעילויות רווחיותשהורווחו באמצעות 

בניכוי הפחתות של השקעות הבעלים כתוצאה , בפעילויות הישות
 .מפעילויות לא רווחיות וחלוקות לבעלים

 
דרה של חלק מהמכשירים הפיננסיים אשר מקיימים את ההג 22.4

 מסווגים כהון מאחר שהם מייצגים את ערך השייר התחייבות
 :של הנכסים נטו של הישות

  
מכשיר בר מכר הוא מכשיר פיננסי אשר מעניק למחזיק   )א(

למנפיק תמורת חזרה  את המכשיר למכוראת הזכות 
נפרע או נרכש מזומן או נכס פיננסי אחר או שהמכשיר 

עת התרחשות מנפיק באופן אוטומטי בה מחדש על ידי
ו מוות או פרישה של מחזיק אירוע עתידי שאינו ודאי א

מכשיר בר מכר בעל כל המאפיינים הבאים יסווג . המכשיר
 :כמכשיר הוני

  
)i(  הוא מזכה את המחזיק בחלק יחסי בנכסים נטו של

הנכסים נטו של הישות . הישות בעת פירוק הישות
הם הנכסים אשר נותרים לאחר ניכוי כל התביעות 

  .רות על נכסיההאח
 

)ii( אשר נחותה , המכשיר הוא בקבוצה של מכשירים
 . מכל הקבוצות האחרות של מכשירים

 
)iii( לכל המכשירים הפיננסיים בקבוצה של המכשירים ,

יש , שנחותה מכל הקבוצות האחרות של המכשירים
 . מאפיינים זהים

 
)iv(  מלבד המחויבות החוזית של המנפיק לרכוש חזרה

ת מזומן או נכס פיננסי או לפדות את המכשיר תמור
המכשיר אינו כולל כל מחוייבות חוזית , אחר

או , להעביר מזומן או נכס פיננסי אחר לישות אחרת
להחליף נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות 
עם ישות אחרת בתנאים פוטנציאלים נחותים 

והמכשיר אינו חוזה אשר יסולק או עשוי , לישות
 .הוניים של הישותלהיות מסולק במכשיריה ה

 
)v(  סך תזרימי המזומנים החזויים שניתן לייחס

למכשיר במהלך חייו של המכשיר מבוסס במהות על 
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השינוי בנכסים נטו שהוכרו או , הרווח או הפסד
השינוי בשווי ההוגן של הנכסים נטו של הישות 

למעט (במהלך חייו של המכשיר  שהוכרו ולא הוכרו
  ). השפעות כלשהן של המכשיר

  
כל מ הנחותים, או רכיבים של מכשירים, מכשירים  )ב(

 של מכשירים מסווגים כהון אם הם הקבוצות האחרות
מטילים על הישות מחוייבות להעביר לצד אחר חלק יחסי 

 .מהנכסים נטו של הישות רק בעת פירוק
  

 :להלן דוגמאות למכשירים המסווגים כהתחייבויות ולא כהון 22.5
  

ה של הנכסים נטו מכשיר מסווג כהתחייבות אם חלוק  )א(
אם בעת , לדוגמה). תקרה(בפירוק כפופה לסכום מרבי 

פירוק המחזיקים במכשיר מקבלים חלק יחסי מהנכסים 
אך הסכום מוגבל לתקרה ועודף הנכסים נטו , נטו

המכשיר אינו מסווג , מחולקים לארגון צדקה או לממשלה
 .כהון

 
כאשר אופציית המכירה , מכשיר בר מכר מסווג כהון אם  )ב(

המחזיק מקבל חלק יחסי מהנכסים נטו של , ממומשת
אם , אולם. הישות כשהם נמדדים בהתאם לתקן זה

כגון תקני (המחזיק זכאי לסכום שנמדד לפי בסיס אחר 
המכשיר מסווג , )חשבונאות מקובלים מקומיים

 .כהתחייבות
  

מכשיר מסווג כהתחייבות אם הוא מחייב את הישות   )ג(
כגון חובת חלוקת , פירוקלבצע תשלומים למחזיק לפני ה

 ).Mandatory dividend(דיבידנד 
  

מכשיר בר מכר שמסווג כהון בדוחות הכספיים של החברה   )ד(
הבת מסווג כהתחייבות בדוחות הכספיים המאוחדים של 

 .הקבוצה
  

מניית בכורה שיש למנפיק חובה לפרוע אותה בסכום קבוע   )ה(
או בסכום ניתן לקביעה במועד עתידי קבוע או ניתן 

או מעניקה למחזיק זכות לדרוש מהמנפיק , קביעהל
לרכוש חזרה את המכשיר במועד מסוים או לאחריו 

מהווה התחייבות , בסכום קבוע או בסכום ניתן לקביעה
 .פיננסית
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 : הם הון אם ומכשירים דומיםאופרטיבים-קובמניות החברים  22.6
  

לישות יש זכות בלתי מותנית לסרב לפדיון של מניות   )א(
 או, החברים

 
 תקנה, הפדיון אסור באופן בלתי מותנה על פי חוק מקומי  )ב(

 .או תקנון הישות
  

   של מניות או מכשירים הוניים אחריםמקוריתהנפקה 

ישות תכיר בהנפקה של מניות או של מכשירים הוניים אחרים  22.7
כהון כאשר היא מנפיקה מכשירים אלה וצד אחר מחויב לספק 

 .מכשיריםמזומן או משאבים אחרים לישות תמורת ה
  

אם המכשירים ההוניים מונפקים לפני שהישות קיבלה   )א(
הישות תציג את , את המזומן או המשאבים האחרים

, הסכום לקבל בקיזוז מההון בדוח על המצב הכספי שלה
 .ולא כנכס

 
אם הישות קיבלה את המזומן או המשאבים האחרים   )ב(

ולא ניתן לדרוש , לפני שהמכשירים ההוניים מונפקים
שלם את המזומן או את המשאבים האחרים מהישות ל
הישות תכיר בגידול מקביל בהון בגובה , שהתקבלו

 .התמורה שהתקבלה
  

, עד למידה שבה המכשירים ההוניים נרשמו אך לא הונפקו  )ג(
הישות , והישות טרם קיבלה מזומן או משאבים אחרים

 .לא תכיר בגידול בהון
  

של המזומן או ישות תמדוד את המכשירים ההוניים בשווי הוגן  22.8
בניכוי , המשאבים האחרים שהתקבלו או שהישות זכאית לקבל

אם התשלום . עלויות ישירות של הנפקת המכשירים ההוניים
ההכרה לראשונה תהיה על , נדחה וערך הזמן של הכסף מהותי

 .ערך נוכחיבסיס 
 

, ישות תטפל בעלויות העסקה של עסקה הונית כהפחתה מההון 22.9
 .תייחסותבניכוי הטבות מסים מ

  
אופן הצגת הגידול בהון שנובע מהנפקת מניות או הנפקת  22.10

מכשירים הוניים אחרים בדוח על המצב הכספי נקבע על ידי 
או סכום נומינלי (הערך הנקוב , לדוגמה. החוקים המתאימים

של מניות והסכום ששולם מעבר לערך הנקוב יכולים ) אחר
 .להיות מוצגים בנפרד
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   וכתבי אופציהזכויות, מכירת אופציות

 לגבי הון 22.10-22.7ישות תיישם את העקרונות שבסעיפים  22.11
כתבי אופציה , זכויות, שהונפק באמצעות מכירת אופציות

 .ומכשירים הוניים דומים
  

 הנפקת מניות הטבה ופיצולי מניותהיוון או 
 )לעיתים מכונה דיבידנד במניות(הנפקת מניות הטבה היוון או  22.12

דשות למחזיקי המניות באופן יחסי היא הנפקה של מניות ח
ישות יכולה להעניק למחזיקי המניות , לדוגמה. להחזקות שלהם

שלה דיבידנד אחד או מניית הטבה אחת עבור כל חמש מניות 
הוא הפרדה ) stock splitלעיתים מכונה (פיצול מניות . מוחזקות

בפיצול , לדוגמה. של מניות קיימות של ישות למניות כפולות
 כל מחזיק מניות יכול לקבל מניה אחת נוספת לכל מניה ,מניות

מניות שהיו קיימות במחזור קודם , בחלק מהמקרים. מוחזקת
היוון ומניות . לכן מבוטלות ומוחלפות על ידי מניות חדשות
ישות תסווג . הטבה ופיצול מניות אינם משנים את סך ההון

מחדש סכומים בתוך ההון כפי שנדרש על ידי החוקים 
 .תאימיםהמ

  

חוב הניתן להמרה או מכשירים פיננסיים מורכבים 
  דומים

 מורכבים מכשירים פיננסייםבהנפקת חוב הניתן להמרה או  22.13
הישות תקצה את , דומים שכוללים רכיב התחייבות ורכיב הוני

על מנת לבצע . התמורה בין רכיב ההתחייבות לבין הרכיב ההוני
 של רכיב הישות תקבע תחילה את הסכום, את החלוקה

ההתחייבות כשווי ההוגן של התחייבות דומה שאין לה מאפיין 
הישות תקצה את יתרת . המרה או רכיב הוני דומה מיוחס

עלויות עסקה יוקצו בין רכיב החוב לבין . הסכום כרכיב הוני
 .הרכיב ההוני על בסיס שווים ההוגן היחסי

 
 .ישות לא תעדכן את ההקצאה בתקופה עוקבת 22.14

  
הישות תכיר באופן שיטתי , חר שהמכשירים הונפקובתקופות לא 22.15

בכל הפרש בין רכיב ההתחייבות לבין סכום הקרן לשלם במועד 
בשיטת הריבית הפירעון כהוצאות ריבית נוספות תוך שימוש 

הנספח לפרק זה ). 11.20-11.15ראה סעיפים ( האפקטיבית
 .ממחיש את הטיפול החשבונאי של המנפיק לחוב הניתן להמרה
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  ניות אוצרמ

 הן מכשירים הוניים של ישות שהונפקו ולאחר מכן מניות אוצר 22.16
ישות תפחית מההון את השווי ההוגן . נרכשו חזרה על ידי הישות

הישות לא תכיר ברווח . של התמורה שניתנה עבור מניות האוצר
בהנפקה או בביטול של מניות , במכירה, או בהפסד ברכישה
 .אוצר ברווח או הפסד

  

  לבעליםחלוקות 

מחזיקים ( לבעלים ות את ההון בסכום החלוקקטיןישות ת 22.17
 .מתייחסות כלשהן ים הטבות מסבניכוי, ) ההונייםהבמכשירי

 מספק הנחיות לגבי הטיפול החשבונאי במסים 29.26סעיף 
 .שמנוכים במקור בגין דיבידנד

 
. לעיתים ישות מחלקת נכסים שאינם מזומן כדיבידנדים לבעליה 22.18

יזה על חלוקה כזו ויש לה מחויבות לחלק כאשר ישות מכר
הישות . עליה להכיר בהתחייבות, נכסים לא כספיים לבעליה

. תמדוד את ההתחייבות לפי השווי ההוגן של הנכסים לחלוקה
הישות תסקור ותתאים ,  ובמועד הסילוק דיווחתקופתבסוף כל 

את הערך בספרים של הדיבידנד לשלם על מנת לשקף שינויים 
ושינויים כלשהם יוכרו בהון , וגן של הנכסים לחלוקהבשווי הה

 .כתיאומים לסכום החלוקה
  

זכויות שאינן מקנות שליטה ועסקאות במניות של 
  תחברה בת מאוחד

זכויות שאינן מקנות שליטה , דוחות הכספיים המאוחדיםב 22.19
ישות תטפל בשינויים . בנכסים נטו של החברה בת נכללים בהון

של החברה האם בחברת הבת בזכויות שמקנות שליטה 
 כעסקאות עם בעלי מניות שליטהשתוצאתם אינה איבוד 
הערך בספרים של זכויות שאינן , לפיכך. בתפקידם כבעלי מניות

מקנות שליטה יתואם כדי לשקף את השינוי בזכויות החברה 
כל הפרש בין הסכום שבו . האם בנכסים נטו של החברה הבת
ליטה לבין השווי ההוגן של הותאמו הזכויות שאינן מקנות ש

יוכר ישירות בהון וייוחס , אם קיים, התשלום ששולם או התקבל
ישות לא תכיר ברווח או הפסד . לבעלי המניות של החברה האם

ישות לא תכיר בשינוי כלשהו , בנוסף. כתוצאה משינויים אלו
או ההתחייבויות ) כולל מוניטין( של הנכסים בערכים בספרים
  .עסקאותכתוצאה מאותם 
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  22נספח לפרק 

של המנפיק בחוב הניתן החשבונאי  לטיפול הדוגמ
  להמרה

  
 מספק הנחיות נספחה. אך אינו מהווה חלק ממנו, 22פרק להנספח נלווה 

  .22.15-22.13ליישום הדרישות בסעיפים 
  
.  איגרות חוב הניתנות להמרה500נפיקה מ ישות 5X20ינואר ב 1 -ב

ח לכל אגרת חוב והן " ש100 בסךנקוב ה כםאיגרות החוב הונפקו בער
 וא למנפיק הקבוליםסך הת. א עלויות עסקהלל, לתקופה של חמש שנים

 4ריבית תשולם בסוף כל שנה לפי שיעור ריבית שנתי של . ח" ש50,000
 25 -ל, המחזיקדעת לפי שיקול , כל אגרת חוב ניתנת להמרה. אחוזים

שיעור , גרות החוב הונפקואכאשר . בכל עת עד לפדיון, מניות רגילות
  . אחוזים6 יאת המרה היא אופציללריבית השוק לחוב דומה 

  
וההפרש , יש להעריך תחילה את רכיב ההתחייבות, כאשר המכשיר מונפק

) שהוא השווי ההוגן של המכשיר בכללותו(בין סך התקבולים בהנפקה 
י ההוגן השוו .לבין השווי ההוגן של רכיב ההתחייבות יוקצה לרכיב ההוני

של רכיב ההתחייבות מחושב על ידי קביעה של הערך הנוכחי שלו תוך 
החישוב ופקודות היומן מתוארות .  אחוזים6שימוש בשיעור היוון של 

  :להלן
  

ח"ש    
 50,000  )א(תקבולים מהנפקת איגרת חוב 

37,363 )ראה חישובים להלן(ערך נוכחי של הקרן בסוף חמש השנים 

ית לשלם בסוף כל שנה במשך חמש ערך נוכחי של הריב
 8,425  שנים

שהיא השווי ההוגן של רכיב , ערך נוכחי של ההתחייבות
 45,788  )ב(ההתחייבות 

 4,212  )ב(- )א(שהיא השווי ההוגן של הרכיב ההוני , שארית

  
 1 -המנפיק של איגרות החוב רושם את פקודות היומן הבאות בהנפקה ב

  :5X20בינואר 
  

    ח" ש50,000  מזומן'    ח

 איגרת -התחייבות פיננסית '    ז
  חוב להמרה

  
  ח" ש45,788

  ח" ש4,212    הון '      ז
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כך שניתן , ח מייצג ניכיון בהנפקה של איגרות החוב" ש4,212הסכום של 
  :'ברוטו'להציג את פקודת היומן ב

  
    ח" ש50,000  מזומן'    ח

    ח" ש4,212  ניכיון איגרת חוב'    ח

 איגרת -בות פיננסית התחיי'   ז
  חוב להמרה

  50,000 
  ח"ש

  ח" ש4,212    הון '     ז

  
המנפיק יפחית את ניכיון איגרת החוב לפי הטבלה , לאחר ההנפקה

  :הבאה
  

) א(  
תשלום 
ריבית 

  )ח"ש(

  ) ב(
סך הוצאת 

   ריבית
  )ה*(6%)=ח"ש(

הפחתה ) ג(
של ניכיון 
  איגרת החוב

  )ב(- )א(=)ח"ש(

  ) ד(
ניכיון איגרת 

  בהחו
 )ד(-)ג(=)ח"ש(

התחייבות ) ה(
   נטו

  50,000-)ד()=ח"ש(

5X1/1/20        4,212  45,788  

5X31/12/20  2,000  2,747  747  3,465  46,535  

6X31/12/20  2,000  2,792  792  2,673  47,327  

7X31/12/20  2,000  2,840  840  1,833  48,167  

8X31/12/20  2,000  2,890  890  943  49,057  

9X31/12/20  2,000  2,943  943  0  50,000  

      4,212  14,212  10,000  סך הכל

  
  :המנפיק ירשום את פקודת היומן הבאה, 5X20בסוף שנת 

  
    ח" ש2,747  הוצאות ריבית'   ח
  ח" ש747    ניכיון איגרת החוב'    ז
  ח" ש2,000    מזומן'    ז

  
  יםחישוב

  
  ים אחוז6ח לפי " ש50,000ערך נוכחי של קרן בסך 

  
  ח"ש50,000)/1.06(^5 = ח" ש37,363

  
)  אחוזX 4 ח" ש50,000(=ח " ש2,000ערך נוכחי של הריבית השנתית בסך 

  משולמת בסוף כל אחת מחמש השניםה
  

ח הם תזרים מזומנים שוטף עם " ש2,000תשלומי הריבית השנתית בסך 
על . n עד 1שיתקבל במועד , )c(של תשלומים תקופתיים ) n(מספר מוגבל 
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התשלומים העתידיים מהוונים , נוכחי של תשלומים אלהמנת לחשב ערך 
  :תוך שימוש בנוסחה הבאה) i(לפי שיעור ריבית תקופתית 

  

  ]c/i x] n)i+ 1/(1-1=נ.ע
  

  ח הוא" ש2,000הערך הנוכחי של תשלומי הריבית בסך , לכן
   1/1.06[(-1(^x] 5) ח" ש2,000/0.06=(ח " ש8,425

  
זה שווה ערך לסכום של הערכים הנוכחיים של חמישה תשלומים בודדים 

  :כלהלן, ח" ש2,000של 
  

  ח"ש  

  5X20 =2,000/1.06  1,887 לדצמבר 31 -ערך נוכחי של תשלום הריבית ב

  6X20 =2,000/1.062  1,780 לדצמבר 31 -ערך נוכחי של תשלום הריבית ב

  7X20 =3,000/1.063  1,679 לדצמבר 31 -ערך נוכחי של תשלום הריבית ב

  8X20 =2,000/1.064  1,584 לדצמבר 31 -ערך נוכחי של תשלום הריבית ב

  9X20 =2,000/1.065  1,495 לדצמבר 31 -ערך נוכחי של תשלום הריבית ב

  8,425  סך הכל

  
דרך אחרת לחישוב היא באמצעות טבלה של ערך נוכחי של תשלומים 

.  אחוז לתקופה6יעור ריבית של בש, רגילים בסוף כל שנה לחמש שנים
המקדם של הערך הנוכחי הוא ). טבלה כזו ניתן למצוא בקלות באינטרנט(

ח קובע את הערך " ש2,000הכפלת מקדם זה בתשלום השנתי של . 4.2124
  .ח" ש8,425הנוכחי של 
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  23פרק 

  הכנסות
  

  תחולה של פרק זה

סקאות  שנובעות מהעהכנסותפרק זה ייושם בטיפול החשבונאי ב 23.1
 :והאירועים הבאים

  
הישות למטרת  בין אם הן יוצרו על ידי (מכירת סחורות  )א(

 ).מכירה ובין אם הן נרכשו למטרת מכירה
 

 . שירותיםהספקת  )ב(
  

  .חוזי הקמה שבהם הישות היא הקבלן  )ג(
  

, המניב ריבית, שימוש שעושים אחרים בנכסי הישות  )ד(
 . דיבידנדים ואתמלוגים 

  
ם מעסקאות ואירועים  אחרת הנובעיהכנסההכנסות או  23.2

  :מסוימים מטופלים בפרקים אחרים בתקן זה
 

  .)חכירות 20פרק ראה (הסכמי חכירה   )א(
  

הנובעים מהשקעות המטופלות והכנסה אחרת דיבידנדים   )ב(
השקעות בחברות  14פרק ראה (לפי שיטת השווי המאזני 

  ).השקעות בעסקאות משותפות 15 ופרק כלולות
  

התחייבויות  ו פיננסייםנכסים לש שווי ההוגןשינויים ב  )ג(
מכשירים פיננסיים  11פרק ראה ( מימושםאו פיננסיות 
 ).סוגיות במכשירים פיננסיים אחרים 12ופרק בסיסיים 

  
 16ראה פרק  (ן להשקעה"נדלשינויים בשווי ההוגן של   )ד(

  ).ן להשקעה"נדל
  

נכסים  לראשונה ושינויים בשווי ההוגן של הכרה  )ה(
 34פרק ראה (אית  הקשורים לפעילות חקלביולוגיים

 .)פעילויות הדורשות התמחות
  

 .)34ראה פרק  (תוצרת חקלאיתהכרה לראשונה ב  )ו(
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 מדידת הכנסות
הכנסות לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה ישות תמדוד  23.3

השווי ההוגן של התמורה . או התמורה שהישות זכאית לקבל
 מביא בחשבון את או התמורה שהישות זכאית לקבלשהתקבלה 

והנחות , הנחות בגין סילוק מיידי,  של הנחות מסחריותהסכום
 .כמות שהישות מעניקה

 
ות רק תזרים חיובי ברוטו של הטבות הישות תכלול בהכנס 23.4

הישות . בעבור עצמה כלכליות שהישות קיבלה או זכאית לקבל
, כגון מסי מכירה, סכומים שנגבו עבור צד שלישילא תכלול 

 , ביחסי סוכנות.י ערך מוסףמסים בגין סחורות ושירותים ומס
הסכומים הנגבים  .ישות תכלול בהכנסות רק את העמלות שלה
 . של הישותעבור הספק העיקרי אינם נחשבים כהכנסות

  

   תשלום נדחה

 ,נדחהכאשר התזרים החיובי של מזומנים או שווי מזומנים  23.5
  השווי ההוגן של התמורה,וההסדר מהווה בפועל עסקת מימון

לים העתידיים שנקבע תוך התקבו של כל חיערך הנוכהוא ה
, עסקת מימון נובעת כאשר. מהבשיעור ריבית גלושימוש 
 תקבלמ אשראי ללא ריבית לקונה או העניקמישות , לדוגמה

 בשיעור הנמוך משיעור ריבית הנושא ריבית, מהקונה שטר חוב
שיעור הריבית הגלומה . כתמורה עבור מכירת הסחורות, השוק

 : באופן הברור ביותר מביןהניתן לקביעהיבית הוא שיעור הר
  

השיעור השורר לגבי מכשיר דומה של מנפיק בעל דירוג   )א(
  או ; אשראי דומה

  
שיעור ריבית שמנכה את הסכום הנקוב של המכשיר   )ב(

למחיר המכירה הנוכחי במזומן של הסחורות או 
 .השירותים

  
הישות תכיר בהפרש בין הערך הנוכחי של כל התקבולים 

יים לבין הסכום הנקוב של התמורה כהכנסת ריבית העתיד
  .11 ופרק 23.29 -  ו23.28בהתאם לסעיף 
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  החלפת סחורות או שירותים

 :ישות לא תכיר בהכנסות 23.6
  

כאשר סחורות או שירותים מוחלפים בסחורות או   )א(
 או, בשירותים בעלי מהות וערך דומים

כאשר סחורות או שירותים מוחלפים בסחורות או   )ב(
 .תים שאינם דומים אבל לעסקה אין מהות מסחריתבשירו

  
ישות תכיר בהכנסות כאשר סחורות נמכרות או שירותים  23.7

מוחלפים בסחורות או שירותים שאינם דומים בעסקה בעלת 
 :הישות תמדוד את העסקה לפי, במקרה כזה. מהות מסחרית

  
לאחר , השווי ההוגן של הסחורות או השירותים שהתקבלו  )א(

 ; המזומנים שהועברשוויזומנים או תיאום בסכום המ
 

אז , אינו ניתן למדידה באופן מהימן) א(אם הסכום בסעיף   )ב(
לאחר , השווי ההוגן של הסחורות או השירותים שנמסרו

 או;  המזומנים שהועברשוויתיאום בסכום המזומנים או 
  

אם גם השווי ההוגן של הנכס שהתקבל וגם של הנכס   )ג(
הערך אז , פן מהימןשנמסר אינם ניתנים למדידה באו

 של הנכס שנמסר לאחר תיאום בסכום המזומנים בספרים
 . המזומנים שהועברשוויאו 

  

  עסקההזיהוי הכנסות 

ישות מיישמת בדרך כלל את הקריטריונים להכרה בהכנסות  23.8
מיישמת את הישות , אולם. בפרק זה בנפרד לכל עסקה

עסקה נפרד של בהקריטריונים להכרה לרכיבים הניתנים לזיהוי 
ישות , לדוגמה. יחידה אם נדרש כדי לשקף את מהות העסקה

את הקריטריונים להכרה לרכיבים הניתנים לזיהוי מיישמת 
 יחידה כאשר מחיר המכירה של המוצר כוללבנפרד של עסקה 

ישות מיישמת את , מנגד. סכום ניתן לזיהוי בגין שירותי המשך
כאשר  הקריטריונים להכרה לשתי עסקאות או יותר כאחד

העסקאות קשורות במידה כזו שלא ניתן יהיה להבין את 
. התוצאה העסקית מבלי להתייחס לעסקאות כמכלול אחד

ישות מיישמת את הקריטריונים להכרה לשתי עסקאות , לדוגמה
 תקשרמת,  סחורות ובאותה עתתכרומאו יותר כאחד כאשר היא 

, רבהסכם נפרד לרכישה חזרה של הסחורות במועד מאוחר יות
 .ה העסקמהות למעשה את תבטלמובכך 
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ישות מעניקה ללקוח שלה מענק , כחלק מעסקת מכירה, לעיתים 23.9
נאמנות שהלקוח יכול לפדות בעתיד ולקבל סחורות או שירותים 

הישות , 23.8בהתאם לסעיף , במקרה כזה. בחינם או בהנחה
תטפל בזיכויי המענק כרכיב הניתן לזיהוי בנפרד של עסקת 

הישות תקצה את השווי ההוגן של התמורה . אשוניתהמכירה הר
ה בגין המכירה הראשונית ת לקבלוות זכ ליששיששהתקבלה או 

התמורה . בין זיכויי המענק לבין הרכיבים האחרים של המכירה
, שהוקצתה לזיכויי המענק תימדד בהתחשב בשווי ההוגן שלהם

 .נקדהיינו הסכום שבו ניתן היה למכור בנפרד את זיכויי המע
  

  מכירת סחורות

הכנסות ממכירת סחורות כאשר כל התנאים ישות תכיר ב 23.10
 :הבאים מתקיימים

  

הישות העבירה לקונה את הסיכונים וההטבות   )א(
  .מהבעלות על הסחורותהמשמעותיים הנובעים 

                

מעורבות ניהולית נמשכת ברמה ת הישות אינה שומר  )ב(
 את השליטה לבעלות ואינה שומרת, בדרך כלל, המיוחסת

  .סחורות שנמכרוהאפקטיבית על ה
  

   .סכום ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן  )ג(
  

 שההטבות הכלכליות המיוחסות לעסקה יזרמו צפוי  )ד(
 .לישות

  

העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה   )ה(
  . באופן מהימן

 
 וההטבותהערכת העיתוי בו הישות העבירה לקונה את הסיכונים  23.11

 מחייבת בחינה של נסיבות מהבעלות הנובעיםעותיים המשמ
 הנובעים וההטבותהעברת הסיכונים , ברוב המקרים. העסקה

זמנית עם העברת הזכות הקניינית או - מהבעלות מתרחשת בו
 מרבית המכירות  נכון לגביהז. העברת החזקה לקונה

 וההטבותהעברת הסיכונים , במקרים אחרים. בקמעונאות
 מתרחשת בעיתוי שונה מהעברת הזכות תבעלו מההנובעים

 . הקניינית או העברת החזקה
 

  בעלותמרת סיכוניושא אם היישות לא תכיר בהכנסות  23.12
ר את ודוגמאות למצבים שבהם הישות עשויה לשמ. משמעותיים

  : מהבעלות הןהנובעים המשמעותיים וההטבותהסיכונים 
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, כאשר לישות מחויבות בגין ביצוע שאינו משביע רצון  )א(
  . לאחריותאשר אינה מכוסה על ידי הפרשות מקובלות

  

כאשר קבלת ההכנסות ממכירה מסוימת תלויה בכך   )ב(
  .ימכור את הסחורותשהקונה 

 
כאשר משלוח הסחורות כפוף להתקנה וההתקנה מהווה   )ג(

   .שטרם הושלם, חלק משמעותי מהחוזה
  

כאשר הקונה זכאי לבטל את הרכישה מסיבה המפורטת   )ד(
 ולישות אין ,פי שיקול דעתו הבלעדי או לבחוזה המכירה

  .ודאות לגבי הסתברות ההחזרה
  

העסקה , אם הישות שומרת רק סיכון בעלות בלתי משמעותי 23.13
 המוכר מכיר ,לדוגמה. היא מכירה והישות מכירה בהכנסות

,  על הסחורותהקנייניתבהכנסות כאשר הוא שומר את הזכות 
ישות , דומה באופן .אך ורק על מנת להבטיח את גביית החוב

מכירה בהכנסות כאשר היא מציעה החזר כספי אם הלקוח מצא 
והישות , פגם בסחורות או שהוא אינו שבע רצון מסיבות אחרות

, במקרים כאלה. יכולה לאמוד את ההחזרות באופן מהימן
הפרשות  21הישות מכירה בהפרשה בגין החזרות בהתאם לפרק 

 .ותלויות
  

  הספקת שירותים

ל עסקה הכרוכה בהספקת שירותים ניתנת כאשר תוצאתה ש 23.14
הכנסות המיוחסות ב  הישות תכיר,לאמידה באופן מהימן

תקופת התאם לשלב ההשלמה של העסקה בסוף בלעסקה 
תוצאת העסקה . )לעיתים מכונה שיטת אחוז ההשלמה (הדיווח

ניתנת לאמידה באופן מהימן כאשר כל התנאים הבאים 
  : מתקיימים

  

  .מדידה באופן מהימןסכום ההכנסות ניתן ל  )א(
  

צפוי שההטבות הכלכליות המיוחסות לעסקה יזרמו   )ב(
  .לישות

  

שלב ההשלמה של העסקה בסוף תקופת הדיווח ניתן   )ג(
 .למדידה באופן מהימן

 
העלויות שהתהוו במסגרת העסקה והעלויות הנדרשות   )ד(

  . להשלמתה ניתנות למדידה באופן מהימן
  

 שיטת אחוז  מספקים הנחיות ליישום23.27-23.21סעיפים 
  .ההשלמה
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שאינו ניתן , פעולותכאשר השירותים מתבצעים על ידי מספר  23.15
כנסות בשיטת  הישות תכיר בה, על פני תקופה מוגדרת,לקביעה

אלא אם קיימות ראיות , הישר על פני התקופה המוגדרת-הקו
 בצורה טובה יותר את שלב פתשקמלכך ששיטה אחרת 

ת הרבה יותר מכל משמעותיספציפית כאשר פעולה . ההשלמה
 ההכרה בהכנסות עד לביצוע  הישות תדחה את, אחרתהפעול

 .  המשמעותיתהפעולה
 

אינה , הכרוכה בהספקת שירותים, כאשר תוצאתה של עסקה 23.16
הכנסות עד לגובה בר יכת  ישות,ניתנת לאמידה באופן מהימן

  . השבה שהוכרו- ההוצאות בנות
  

  חוזי הקמה

, ת לאמידה באופן מהימן ניתנחוזה ההקמהכאשר התוצאה של  23.17
, הקשורות לחוזה ההקמה, כיר בהכנסות ובעלויות חוזהות תיש

ל שפעילות הכהכנסות והוצאות בהתאמה לפי שלב ההשלמה של 
 שיטת שיעור מכונה בדרך כלל (החוזה בסוף תקופת הדיווח

אמידה מהימנה של התוצאה דורשת אומדנים ). ההשלמה
תידיות ויכולת הגביה של עלויות ע, מהימנים של שלב ההשלמה

 מספקים הנחיות ליישום שיטת 23.27-23.21סעיפים . החשבונות
 .שיעור ההשלמה

 
בנפרד לכל אחד מחוזי , בדרך כלל,  מיושמותפרק זהדרישות  23.18

 פרק זהצריך ליישם , במצבים מסוימים, אולם. ההקמה
או לקבוצה של , הניתנים לזיהוי בנפרד, דיחילמרכיבים של חוזה 

 .חוזיםהחוזה או קבוצת ה  על מנת לשקף את מהותחוזים
  

ההקמה של כל אחד , כאשר חוזה מתייחס למספר נכסים 23.19
 :מהנכסים תטופל כחוזה הקמה נפרד כאשר

 
 ;הוגשו הצעות נפרדות לגבי כל אחד מהנכסים  )א(

 
כל אחד מהנכסים היה נתון למשא ומתן נפרד והקבלן   )ב(

מהחוזה והלקוח היו יכולים לקבל או לדחות אותו חלק 
 וכן; המתייחס לכל אחד מהנכסים

 
 .ניתן לזהות את העלויות וההכנסות של כל אחד מהנכסים  )ג(
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, בין עם לקוח יחיד או עם מספר לקוחות, קבוצה של חוזים 23.20

 :תטופל כחוזה הקמה יחיד כאשר
 

 ;המשא ומתן לגבי קבוצת החוזים נוהל כחבילה יחידה  )א(
 
, למעשה, םהקשר בין החוזים כה הדוק כך שהם מהווי  )ב(

 וכן; חלק מפרויקט אחד בעל מרווח רווח כולל
 

 . או כסדרה מתמשכתזמנית- בוהחוזים מבוצעים   )ג(
 

 שיטת שיעור ההשלמה
ראה  ( מהספקת שירותיםותהכרה בהכנסל תשמשמשיטה זו  23.21

). 23.20-23.17ראה סעיפים (ומחוזי הקמה ) 23.16-23.14סעיפים 
ם של הכנסות תעדכן את האומדני, ואם נדרש, ישות תסקור

 .ועלויות ככל שעסקת השירות או חוזה ההקמה מתקדמים
 

ש ומישוך  החוזה ת העסקה אושלב השלמת תקבע את ישות 23.22
. את העבודה שבוצעהביותר מהימן הבשיטה שמודדת באופן 

 :ותללו כאפשריותשיטות 
 

היחס בין עלויות חוזה שהתהוו בגין עבודה שבוצעה עד   )א(
עלויות חוזה . ן עלויות חוזהבדיקה לבין סך אומדלמועד ה

 הבדיקה אינן שהתהוו בגין עבודה שבוצעה עד למועד
כגון חומרים , כוללות עלויות שקשורות לפעילות עתידית

 .ותשלומים מראש
 

 . של העבודה שבוצעההערכות  )ב(
 

 .של העבודה לפי החוזההשלמת חלק מוחשי   )ג(
  

תשלומים או מקדמות שהתקבלו מהלקוחות , לעיתים קרובות
  .התקדמות העבודה אינם משקפים את העבודה שבוצעהעם 

 
ישות תכיר בעלויות שקשורות לפעילות עתידית בעסקה או  23.23

כנכס אם צפוי , כגון חומרים או תשלומים מראש, בחוזה
 .שהעלויות יושבו

 
ישות תכיר כהוצאה באופן מיידי בעלויות כלשהן שהשבתן אינה  23.24

 .צפויה
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תנת לאמידה באופן  התוצאה של חוזה הקמה אינה ניכאשר 23.25
  :מהימן

 
כיר בהכנסות רק עד גובה עלויות חוזה שהתהוו ת ותיש  )א(

  וכן,שצפוי כי יהיו ניתנות להשבה
 

 בתקופה שבה הן העלויות חוזה כהוצאהישות תכיר ב  )ב(
 .מתהוות

  
 בגין סך עלויות חוזה יעלה על סך הכנסות חוזהשכאשר צפוי  23.26

ובמקביל וצאה חזוי יוכר באופן מיידי כהה ההפסד ,חוזה הקמה
 ).21ראה פרק (חוזה מכביד בגין הפרשה תוכר 

 
אם יכולת הגבייה של סכום שכבר הוכר כהכנסות חוזה אינה  23.27

ולא הישות תכיר בסכום שאינו ניתן לגביה כהוצאה , צפויה עוד
 . לסכום של הכנסות חוזהקוןכתי

  

  תמלוגים ודיבידנדים, ריבית

הנובעות , יבידנדיםתמלוגים או ד, הכנסות ריביתישות תכיר ב 23.28
משימוש שעושים אחרים בנכסי הישות בהתאם להוראות סעיף 

  : כאשר23.29
  

צפוי שההטבות הכלכליות המיוחסות לעסקה יזרמו   )א(
   וכן ,לישות

  
  . סכום ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן  )ב(

  
  :הכנסות כדלקמןישות תכיר ב 23.29
  

, שיטת הריבית האפקטיביתיבית תוכר תוך שימוש בר  )א(
  .11.20-11.15יא מתוארת בסעיפים כפי שה

  
תמלוגים יוכרו על בסיס צבירה בהתאם למהות ההסכם   )ב(

  .הרלוונטי
  

דיבידנדים יוכרו כאשר זכותו של בעל המניות לקבלת   )ג(
 . תשלום התגבשה
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  גילויים

   הכנסותגביגילויים כלליים ל

  :לפרטים הבאיםישות תיתן גילוי  23.30
  

,  בהכנסותשאומצה לגבי ההכרהמדיניות החשבונאית ה  )א(
כולל השיטות שאומצו בקביעת שלב ההשלמה של 

  .עסקאות הכרוכות בהספקת שירותים
  

, הסכום של כל סוג של הכנסות שהוכרו במהלך התקופה  )ב(
 :הכנסות שנבעו משל , לכל הפחות, תוך הצגה בנפרד

  
)i( סחורותמכירת .  
  
)ii( שירותיםהספקת .  
  
)iii( ריבית.  
  
)iv( תמלוגים.  
  
)v( דיבידנדים. 
  
)vi( עמלות. 
  
)vii( תייםמענקים ממשל. 
  
)viii( כל סוג משמעותי אחר של הכנסות. 

  

  גילויים הקשורים להכנסות מחוזי הקמה

  :ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים 23.31
 

 .נסות חוזה שהוכרו כהכנסות בתקופההסכום של הכ  )א(
 

 .ת הכנסות חוזה שהוכרו בתקופההשיטות ששימשו לקביע  )ב(
 

חוזים של  ההשלמההשיטות ששימשו לקביעת שלב   )ג(
 .בתהליך
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  :יג את הסכומים הבאיםישות תצ 23.32
 

סכום ברוטו לקבל מהלקוחות בגין עבודה לפי החוזה   )א(
 .כנכס

 
סכום ברוטו לשלם ללקוחות בגין עבודה לפי החוזה   )ב(

 .כהתחייבות
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  23נספח לפרק 

  23פרק בדוגמאות להכרה בהכנסות בהתאם לעקרונות 
  

הוא מספק הנחיות . מנו חלק מינו מהווה אךא, 23 לפרק הנספח נלווה
  . להכרה בהכנסות23בפרק שום הדרישות ליי

  
הדוגמאות מתמקדות בהיבטים מסוימים של עסקה ואינן דנות  1.א23

אשר עשויים להשפיע על , באופן מקיף בכל הגורמים הרלוונטיים
ההנחה בדוגמאות היא שסכום ההכנסות ניתן . ההכרה בהכנסות

צפוי שההטבות הכלכליות יזרמו לישות , למדידה באופן מהימן
 . יות שהתהוו או שיתהוו ניתנות למדידה באופן מהימןוהעלו

  

  מכירת סחורות

החוק במדינות שונות עשוי להביא לכך שהקריטריונים להכרה  2.א23
, באופן ספציפי.  יתקיימו במועדים שונים23 פרקבהכנסות ב

החוק עשוי לקבוע את נקודת הזמן שבה הישות מעבירה את 
יש , לכן. בעלותהסיכונים וההטבות המשמעותיים הנובעים מ

לקרוא את הדוגמאות המובאות בחלק זה של הנספח בהקשר של 
 במדינה שבה מתרחשת החוקים הנוגעים למכירת סחורות

  .העסקה
  

כאשר ', חייב והחזק'מכירות מסוג   1דוגמה 
אך הבעלות מועברת , המסירה נדחית לבקשה הקונה

  לקונה והוא מסכים לחיוב

  :בתנאי ש, ת מועברת לקונההכנסות כאשר הבעלוהמוכר מכיר ב 3.א23
  

  ;צפוי שהמסירה תתבצע  )א(
  

ניתן לזיהוי ומוכן למסירה לקונה , הפריט נמצא בהישג יד  )ב(
  ;במועד ההכרה במכירה

  
את הוראות המסירה , רצוי בכתב, הקונה מאשר במפורש  )ג(

 וכן; הנדחית
  

  . חלים תנאי תשלום רגילים  )ד(
  

ייצר  כוונה לרכוש או לרק תמיקיההכנסות אינן מוכרות כאשר 
  . את הסחורות עד למועד המסירה
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התקנה : משלוח סחורות בכפוף לתנאים  2דוגמה 
  ובדיקה

כאשר הקונה מקבל את , מוכר מכיר בהכנסות באופן רגילה 4.א23
הכנסות מוכרות , םאול. וההתקנה והבדיקה הושלמו, הסחורה

  :מיידי עם קבלת הסחורה על ידי הקונה אםבאופן 
  
התקנתו של מקלט , מהלדוג, תהליך ההתקנה הוא פשוט  )א(

הדורשת רק את הוצאתו , טלוויזיה שנבדק במפעל
   או,מהאריזה וחיבורו לחשמל ולאנטנה

  
הבדיקה מתבצעת רק למטרת קביעה סופית של מחיר   )ב(

 או פולי סוכר, משלוח של עפרות ברזל, לדוגמה, החוזה
  .סויה

  
אישור : משלוח סחורות בכפוף לתנאים  3דוגמה 

  ת מוגבלת להחזרהכאשר קיימת לקונה זכו

המוכר מכיר , וודאות לגבי אפשרות ההחזרה-אם קיימת אי 5.א23
הכנסות כאשר המשלוח התקבל באופן רשמי על ידי הקונה או ב

  .כאשר הסחורות נמסרו ותמה תקופת ההחזרה
  

מכירות : משלוח סחורות בכפוף לתנאים  4דוגמה 
למכור את ) הקונה(במשגור במסגרתן מתחייב המקבל 

 ) המוכר(ור השולח הסחורות בעב
נמכרות על ידי המקבל הכנסות כאשר הסחורות השולח מכיר ב 6.א23

  . לצד שלישי
  

מכירות : משלוח סחורות בכפוף לתנאים  5דוגמה 
  על בסיס מזומנים בעת המסירה

הכנסות עם ביצוע המסירה וקבלת המזומנים על מוכר מכיר בה 7.א23
 . ידי המוכר או סוכנו

  
 במסגרתן 'הנח בצד'מכירות מסוג   6דוגמה 

הסחורות נמסרות רק כאשר הלקוח פורע את התשלום 
  הסופי מתוך סדרת תשלומים לשיעורין

. הכנסות ממכירות אלה כאשר הסחורות נמסרותהמוכר מכיר ב 8.א23
אם ניסיון העבר מצביע על כך שרוב עסקאות המכירה , םאול

ניתן להכיר בהכנסות בעת קבלתו של פיקדון , כאמור הושלמו
מזוהות , י שהסחורות נמצאות בהישג ידבתנא, משמעותי

  . ומוכנות למסירה לקונה
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או תקבול (הזמנות בגינן מתקבל תקבול   7דוגמה 
שאינן מוחזקות במלאי , כמקדמה בגין סחורות) חלקי

לדוגמה סחורות שטרם יוצרו או סחורות , באותו מועד
  שיישלחו ללקוח היישר מצד שלישי 

  . חורות לקונההכנסות בעת מסירת הסהמוכר מכיר ב 9.א23
  

למעט עסקאות ( הסכמים לרכישה חוזרת 8דוגמה 
במסגרתם המוכר מסכים בו זמנית לרכישה ) החלפה

או כאשר , חוזרת של אותם סחורות במועד מאוחר יותר
המוכר מחזיק באופציית רכש לרכישה חוזרת של 

, או הקונה מחזיק באופציית מכר, הסחורות
חזרה את המאפשרת לו לדרוש מהמוכר לרכוש ב

  הסחורות

, במקרה של הסכם לרכישה חוזרת של נכס שאינו נכס פיננסי 10.א23
, ש לנתח את תנאי ההסכם על מנת לקבוע אםהמוכר נדר

 .לקונההועברו סיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות ה, למעשה
המוכר מכיר , אם הסיכונים וההטבות האמורים הועברו

טבות הנובעים כאשר המוכר שומר את הסיכונים והה. הכנסותב
העסקה , גם אם הזכות הקניינית עברה אל הקונה, מהבעלות

לגבי הסכם לרכישה . מהווה הסדר מימון ואינה יוצרת הכנסות
  . חלות11דרישות הגריעה של פרק חוזרת של נכס פיננסי 

  
, כגון מפיצים, מכירות למתווכים  9דוגמה 

  סוחרים או אחרים למטרת מכירה 

 כאשרהכנסות ממכירות כאמור ר במכי, בדרך כלל, המוכר 11.א23
כאשר , םאול.  הועברוהסיכונים וההטבות הנובעים מבעלות

  . תטופל המכירה כמכירה במשגור,  כסוכן,במהותו ,הקונה פועל
  

  מנויים לכתבי עת ופריטים דומים   10דוגמה 

כאשר הפריטים המעורבים בעסקה הם בעלי ערך דומה בכל  12.א23
המוכר מכיר , יםאחת מהתקופות שבהן נשלחים הפריט

שבה נשלחים  התקופההישר לאורך - הכנסות על בסיס הקוב
, אם ערכם של הפריטים שונה מתקופה לתקופה. הפריטים

הכנסות על בסיס ערך המכירות של הפריט שנשלח המוכר מכיר ב
ביחס לאומדן ערך המכירות הכולל של כל הפריטים במסגרת 

  . המנוי
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גרתן הישות במס, מכירות בתשלומים  11דוגמה 
  זכאית לקבל את התמורה בשיעורין 

ללא מרכיב ,  למחיר המכירהותהכנסות המיוחסהמוכר מכיר ב 13.א23
מחיר המכירה הוא הערך הנוכחי של . במועד המכירה, הריבית
המחושב על ידי היוון התשלומים שהישות זכאית , התמורה

מרכיב הריבית המוכר מכיר ב. לקבל לפי שיעור הריבית הגלומה
 .סות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיביתכהכנ

  
  הסכמים להקמת מבנים  12דוגמה 

, במישרין או באמצעות קבלני משנה, ישות שמקימה מבנים 14.א23
ומתקשרת בהסכם עם קונה אחד או עם מספר קונים לפני 

תוך , תטפל בהסכם כמכירת שירותים, שההקמה הושלמה
 :רק אם, שימוש בשיטת שיעור ההשלמה

  
 לקבוע את הרכיבים המבניים העיקריים של הקונה מסוגל  )א(

או לבצע /ו, לפני שההקמה מתחילה, עיצוב המבנים
שינויים מבניים עיקריים מהמועד שבו ההקמה נמצאת 

 או, )וא משתמש ביכולת זו ובין אם לאובין אם ה(בתהליך 
 

הקונה רוכש ומספק את חומרי ההקמה והישות מספקת   )ב(
 .שירותי בניה בלבד

  
רשת לספק שירותים יחד עם חומרי הקמה כדי אם הישות נד 15.א23

ההסכם , לבצע את מחויבותה החוזית למסור את המבנים לקונה
הקונה אינו משיג , במקרה זה. הוא הסכם למכירת סחורות

שליטה או את הסיכונים וההטבות המשמעותיים הנובעים 
 על העבודה בתהליך במצבה הנוכחי עם התקדמות מהבעלות
 ההעברה מתרחשת רק במסירת המבנים ,במקום זאת. ההקמה

 .שהושלמו לקונה
  

  מכירה עם מענק נאמנות לקוחות  13דוגמה 

' קונים של מוצר א. ח" ש100תמורת ' ישות מוכרת מוצר א 16.א23
 10 -ב' מקבלים זיכוי מענק המאפשר להם לקנות את מוצר ב

הישות . ח" ש18הוא ' מחיר המכירה הרגיל של מוצר ב. ח"ש
ינצלו את המענק '  מהרוכשים של מוצר א אחוז40 - אומדת ש

מחיר המכירה הרגיל של מוצר . ח" ש10 -ב' לרכוש את מוצר ב
אך אינן , אחרי הבאה בחשבון של הנחות שבדרך כלל מוצעות', א

 .ח" ש95הוא , זמינות במהלך קידום מכירות זה
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] ח" ש18-ח" שX] 10 אחוז 40השווי ההוגן של זיכוי המענק הוא  17.א23
ח בין " ש100הישות מקצה את סך ההכנסות של . ח" ש3.20 =

לבין זיכוי המענק תוך התייחסות לשוויים ההוגן היחסי ' מוצר א
 :לכן. בהתאמה, ח" ש3.20ח ושל " ש95של 

  
    הן ' ההכנסות ממוצר א  )א(

 ח" שX 100]ח" ש95)/ח" ש95+ח" ש3.20= [(ח " ש96.74
 

    הן ' ההכנסות ממוצר ב  )ב(
 ח" שX100]ח" ש3.20)/ח" ש95+ח" ש3.20= [(ח" ש3.26

 
  הספקת שירותים

  דמי התקנה  14דוגמה 

 התקנה כהכנסות בהתאם לשלב ההשלמה של ימהמוכר מכיר בד 18.א23
,  ביחס למכירת המוצרים ההתקנה שוליימדאלא אם , ההתקנה

  .  בעת מכירת הסחורותיםוכרמ ההתקנה ימדובמקרה זה 
  

  דמי שירות הכלולים במחיר המוצר  15דוגמה 

 המכירה של מוצר כולל סכום הניתן לזיהוי עבור כאשר מחיר 19.א23
מכירת תוכנה הכוללת תמיכה לאחר , לדוגמה(שירותי המשך 

בו ר יסכום זה ומכהמוכר דוחה , )המכירה ושדרוג המוצר
הסכום . כהכנסות לאורך התקופה בה מבוצעים השירותים

הנדחה הוא הסכום אשר יכסה את העלויות הצפויות בגין 
בתוספת רווח סביר בגין אותם ,  להסכםהשירותים בהתאם

  .  שירותים
  

  עמלת פרסום   16דוגמה 

עמלת פרסום באמצעי התקשורת מוכרת כאשר המודעה או  20.א23
עמלת הפקה מוכרת בהתאם . הפרסומת הקשורה מוצגת לציבור

  . לשלב ההשלמה של הפרויקט
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  עמלת סוכנות ביטוח   17דוגמה 

, או שהישות זכאית לקבל/עמלת סוכנות ביטוח שהתקבלה ו 21.א23
מוכרת , אשר אינה דורשת מהסוכן להעניק שירותים נוספים

כהכנסות על ידי הסוכן במועד תחילתן בפועל או חידושן בפועל 
אם צפוי שהסוכן יידרש לספק , םאול. של הפוליסות הקשורות

הסוכן יידחה את , שירותים נוספים במהלך תקופת הפוליסה
כהכנסות על פני תקופת בה ר יכיו, או חלק ממנה, העמלה
  . הפוליסה

  
  דמי כניסה  18דוגמה 

סעודות חגיגיות , הכנסות מהופעות אומנותיותהמוכר מכיר ב 22.א23
במקרה . ואירועים מיוחדים אחרים במועד בו מתקיים האירוע

דמי הכניסה המוכר מקצה את , של מכירת מנוי למספר אירועים
שירותים לכל אחד מהאירועים באופן המשקף את היקף ה

  . שיבוצעו בכל אירוע
  

  שכר לימוד   19דוגמה 

  . הכנסות על פני תקופת ההוראההמוכר מכיר ב 23.א23
  

  כניסה וחברות, דמי הצטרפות  20דוגמה 

אם דמי . הכרה בהכנסות תלויה במהות השירותים שסופקו 24.א23
וכל יתר , הכניסה או החברות מקנים חברות בלבד, ההצטרפות

או אם קיים מנוי , בנפרדהשירותים או המוצרים משולמים 
הכניסה או החברות מוכרים , דמי ההצטרפות, שנתי נפרד

וודאות משמעותית באשר - כהכנסות בתנאי שלא קיימת אי
הכניסה או החברות מקנים , אם דמי ההצטרפות. ליכולת הגבייה

לחבר את הזכות לשירותים או פרסומים שיסופקו במהלך 
 שירותים במחירים או לרכישת סחורות או, תקופת החברות

, דמי ההצטרפות, הנמוכים מאלה שמשלמים מי שאינם חברים
המהות , הכניסה או החברות מוכרים באופן המשקף את העיתוי

   .והערך של ההטבות שסופקו
  

  דמי זיכיון 

דמי זיכיון עשויים לכלול מתן שירותים ראשוניים ושירותי  25.א23
 דמי זיכיון ,בהתאם. ציוד ונכסים מוחשיים אחרים וידע, המשך

להלן השיטות . מוכרים כהכנסות לפי בסיס המשקף את תכליתם
  .הנאותות להכרה בהכנסות מדמי זיכיון
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הספקה של ציוד ונכסים : דמי זיכיון  21דוגמה 
  מוחשיים אחרים 

שווי ההוגן של הנכסים שנמכרו כהכנסות נותן הזיכיון מכיר ב 26.א23
  . כאשר הפריטים נמסרו או בעת העברת הבעלות

  
הספקת שירותים ראשוניים :  דמי זיכיון22וגמה ד

  ושירותי המשך 

הספקת שירותים נותן הזיכיון מכיר בדמי הזיכיון עבור  27.א23
 בין אם כחלק מדמי הזיכיון הראשוניים או כתשלום, מתמשכים

אם התשלום הנפרד אינו . כהכנסות עם הספקת השירותים, נפרד
, ח סבירמכסה את עלות השירותים המתמשכים בתוספת רוו

אשר נדרש על מנת לכסות את , חלק מדמי הזיכיון הראשוניים
נדחה , עלויות השירותים המתמשכים ובתוספת רווח סביר בגינם

  . ומוכר כהכנסות בעת הספקת השירותים
  

מלאי או , הסכם הזיכיון עשוי לחייב את נותן הזיכיון לספק ציוד 28.א23
ים במחיר הנמוך מהמחיר שמשלמ, נכסים מוחשיים אחרים

. אשר אינו כולל רווח סביר בגין אותן מכירות, אחרים או מחיר
אשר נדרש על , חלק מדמי הזיכיון הראשוניים, בנסיבות אלה

מנת לכסות את אומדן העלויות מעבר למחיר זה ורווח סביר בגין 
נדחה ומוכר כהכנסות על פני התקופה שבמהלכה , אותן מכירות

 דמי הזיכיון הראשוניים יתרת. סביר שימכרו הסחורות לזכיין
מוכרת כהכנסות כאשר הושלם למעשה ביצוע כל השירותים 

כגון (הנדרשות מנותן הזיכיון , הראשוניים ומחויבויות אחרות
  ). מימון ופרסום, הדרכת עובדים, סיוע בבחירת האתר

  
השירותים הראשוניים ומחויבויות אחרות במסגרת הסכם זיכיון  29.א23

ם במספר הסניפים שיוקמו באותו אזורי עשויים להיות תלויי
דמי הזיכיון המיוחסים לשירותים הראשוניים , במקרה זה. אזור

מוכרים כהכנסות באופן יחסי למספר הסניפים שהספקת 
  . השירותים הראשוניים בגינם הושלמה למעשה

  
אם דמי הזיכיון הראשוניים נגבים על פני תקופה ממושכת  30.א23

דמי , בייתם המלאהוודאות משמעותית לגבי ג-וקיימת אי
  . הזיכיון מוכרים על בסיס הסכומים שמתקבלים לשיעורין

  
 דמי זיכיון מתמשך : דמי זיכיון  23דוגמה 

 זיכיון בגין שימוש בזכויות מתמשכות המוקנות במסגרת דמי 31.א23
או בגין שירותים אחרים המסופקים על פני תקופת , ההסכם
שימוש מוכרים כהכנסות עם הספקת השירותים או ה, ההסכם
  . בזכויות
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  עסקאות סוכנות :דמי זיכיון  24דוגמה 

, עסקאות עשויות להתבצע בין נותן הזיכיון למקבל הזיכיון 32.א23
 משמש למעשה נותן הזיכיון כסוכן מטעם מקבל ,שבמהותם
נותן הזיכיון עשוי להזמין אספקה ולארגן את , לדוגמה. הזיכיון

ינן יוצרות עסקאות כאמור א. משלוחה למקבל הזיכיון ללא רווח
  . הכנסות

 
  דמי פיתוח בגין תוכנה מותאמת אישית   25דוגמה 

  אישית פיתוח בגין תוכנה מותאמתיממפתח התוכנה מכיר בד 33.א23
לרבות השלמת , כהכנסות בהתאם לשלב השלמת הפיתוח

 . שירותים הניתנים במסגרת שירותי תמיכה שלאחר המסירה
  

 תמלוגים או דיבידנדים, ריבית
  שיון ותמלוגיםדמי ר  26דוגמה 

 ותמלוגים המשולמים בגין י רשיוןמנותן הרשיון מכיר בד 34.א23
תוכנת , פטנטים, כגון סמלים מסחריים(השימוש בנכסי ישות 

) הקלטות מקור וסרטי קולנוע, זכויות יוצרים במוזיקה, מחשב
ההכרה בהכנסות , מבחינה מעשית. בהתאם למהות ההסכם

ל פני תקופת הישר ע-עשויה להתבצע על בסיס שיטת הקו
אם למקבל הרשיון הוקנתה הזכות להשתמש , לדוגמה. ההסכם

  . בטכנולוגיה מסוימת על פני תקופה מוגדרת
  

חוזרת במסגרת -  קבוע או ערבות בלתיסכוםהענקת זכויות עבור  35.א23
המאפשר למקבל הרשיון לנצל אותן , שאינו ניתן לביטול, הסכם

ויות נוספות זכויות באופן חופשי ולנותן הרשיון אין מחויב
דוגמה לכך הוא הסכם רישיון . מהווה למעשה מכירה, לביצוע

כאשר לנותן הרשיון אין כל מחויבויות , לשימוש בתוכנת מחשב
דוגמה נוספת היא הענקת זכויות להצגת סרט . לאחר המסירה

קולנוע בשווקים שבהם אין לנותן הרשיון שליטה על המפיץ 
. ת ממכירת כרטיסיםוהוא אינו מצפה לקבל הכנסות נוספו

  . ההכנסות מוכרות בעת המכירה, במקרים כאמור
  

 רישיון או תמלוגים מותנית ימדקבלתם של , במקרים מסוימים 36.א23
ההכנסות מוכרות , במקרים כאמור. בהתרחשות אירוע עתידי

מצב ,  הרישיון או התמלוגים יתקבלוימדרק כאשר צפוי ש
  . עם התרחשות האירוע, בדרך כלל, המתקיים
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  24פרק 

  מענקים ממשלתיים
  

  תחולה של פרק זה

פרק זה מפרט את הטיפול החשבונאי בכל המענקים  24.1
 סיוע של הממשלה בצורה של ואה מענק ממשלתי. הממשלתיים

העברת משאבים לישות בתמורה לציות בעבר או בעתיד לתנאים 
 .מסוימים המתייחסים לפעילויות התפעוליות של הישות

 
כוללים אותן צורות של הסיוע  מענקים ממשלתיים אינם 24.2

הממשלתי שלא ניתן לייחס להן ערך באופן סביר ועסקאות עם 
הממשלה שלא ניתן להבדיל ביניהן לבין עסקאות מסחר רגילות 

 .של הישות
  

סיוע ממשלתי שניתן לישות בצורה של עוסק ב ינופרק זה א 24.3
הטבות המשמשות לצורך קביעת ההכנסה החייבת או ההפסד 

ו שהן נקבעות או מוגבלות בהתבסס על ההתחייבות לצורך מס א
דוגמאות להטבות כאלה הם . הכנסההלתשלום מסים על 

פחת , זיכויי מס בגין השקעה, הכנסההתקופות פטור ממסים על 
 הכנסההמסים על  29 פרק .מואץ ושיעורי מס הכנסה מופחתים

 .עוסק בטיפול החשבונאי במסים על ההכנסה
 

  הכרה ומדידה

 :יר במענקים ממשלתיים כדלקמןישות תכ 24.4
  

מענק שאינו מטיל תנאי ביצוע עתידיים מוגדרים על   )א(
המקבל מוכר כהכנסה כאשר הישות זכאית לקבל את 

 .המענק
 

מענק שמטיל תנאי ביצוע עתידיים מוגדרים על המקבל   )ב(
 .מוכר כהכנסה רק כאשר תנאי הביצוע מתקיימים

  
הכנסה מענקים שהתקבלו לפני שהקריטריונים להכרה ב  )ג(

 .מתקיימים יוכרו כהתחייבות
  

ישות תמדוד מענקים בשווי ההוגן של הנכסים שהתקבלו או  24.5
 .שהישות זכאית לקבל
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  גילויים

  :ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים בנוגע למענקים ממשלתיים 24.6
  

המהות והסכומים של מענקים ממשלתיים שהוכרו   )א(
 .בדוחות הכספיים

 
לוו למענקים תנאים שלא קוימו ותלויות אחרות שנ  )ב(

 .ממשלתיים שלא הוכרו כהכנסה
  

ציון צורות אחרות של סיוע ממשלתי שהישות נהנתה מהן   )ג(
 .במישרין

  
ממשלתי הוא סיוע , )ג(24.6לצורך דרישות הגילוי של סעיף  24.7

פעולה של הממשלה שתוכננה כדי לספק הטבה כלכלית ספציפית 
לישות או למגוון של ישויות שכשירות לפי קריטריונים 

,  דוגמאות כוללות ייעוץ טכני או ייעוץ שיווקי בחינם.וימיםמס
והלוואות שאינן נושאות ריבית או שנושאות , העמדת ערבויות
  .שיעור ריבית נמוך
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  25פרק 

  עלויות אשראי
  

  תחולה של פרק זה

 עלויות .בעלויות אשראיפרק זה מפרט את הטיפול החשבונאי  25.1
 לישות בקשר לקבלת אשראי הן ריבית ועלויות אחרות שמתהוות

 : עלויות אשראי עשויות לכלול. באשראיכספים
  

בשיטת הריבית תוך שימוש  הוצאות ריבית שחושבו  )א(
מכשירים פיננסיים  11בפרק האפקטיבית כמתואר 

 .בסיסיים
 

עלויות מימון המתייחסות לחכירות מימוניות שהוכרו   )ב(
  .חכירות 20פרק בהתאם 

  
במידה שהם , וץהפרשי שער הנובעים מאשראי במטבע ח  )ג(

 .נחשבים כתיאום לעלויות ריבית
  

  הכרה 

ישות תכיר בעלויות אשראי כהוצאה ברווח או הפסד בתקופה  25.2
 .בה הם התהוו

 
  גילויים

דורש ) ב(11.48סעיף . דורש גילוי לעלויות מימון) ב(5.5סעיף  25.3
שיטת הריבית תוך שימוש ב(גילוי לסך הוצאות הריבית 

פיננסיות שאינן נמדדות בשווי עבור התחייבויות ) האפקטיבית
 .פרק זה אינו דורש גילויים נוספים. הוגן דרך רווח או הפסד
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  26פרק 

  תשלום מבוסס מניות
  

  תחולה של פרק זה

עסקאות תשלום כל החשבונאי במפרט את הטיפול פרק זה  26.1
 : הכוללותמבוסס מניות

  
המסולקות במכשירים   תשלום מבוסס מניותעסקאות  )א(

שבהן הישות מקבלת סחורות או שירותים תמורת , הוניים
כולל מניות או אופציות ( של הישות הונייםמכשירים 

 ).תלמניו
 

שבהן , תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומן עסקאות  )ב(
הישות רוכשת סחורות או שירותים על ידי נטילת 
התחייבויות להעביר מזומן או נכסים אחרים לספק של 
אותם סחורות או שירותים בסכומים המבוססים על 

של מניות הישות או מכשירים הוניים ) או השווי(המחיר 
 וכן, אחרים שלה

  
ת שבהן הישות מקבלת או רוכשת סחורות או עסקאו  )ג(

שירותים ואשר תנאי ההסדר מאפשרים לישות או לספק 
של אותם סחורות או שירותים בחירה בין סילוק העסקה 

לבין סילוקה ) או בנכסים אחרים(הישות במזומן  על ידי
 .באמצעות הנפקת מכשירים הוניים שלה

  
ן כוללות עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומ 26.2

ישות עשויה להעניק , לדוגמה .זכויות לעליית ערך מניות
לעובדים זכויות לעליית ערך מניות כחלק מחבילת התגמול 

לפיהן העובדים יהיו זכאים לתשלום עתידי במזומן , שלהם
המבוסס על עליית מחיר המניה של הישות , )במקום מכשיר הוני(

ישות יכולה , כןכמו . מרמה מוגדרת תוך תקופת זמן מוגדרת
להעניק לעובדיה זכות לקבל תשלום עתידי במזומן על ידי 

כולל מניות שיונפקו עם המימוש של (הענקת זכות למניות 
עם , לדוגמה(באופן מחייב , הניתנות לפדיון) אופציות למניות
 .או לפי בחירתו של העובד) הפסקת ההעסקה

  
  הכרה

ו שנרכשו ישות תכיר בסחורות או בשירותים שהתקבלו א 26.3
בעסקת תשלום מבוסס מניות כאשר היא מקבלת את הסחורות 

הישות תכיר בגידול מקביל בהון אם . או עם קבלת השירותים
הסחורות או השירותים התקבלו בעסקת תשלום מבוסס מניות 
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או תכיר בהתחייבות אם , המסולקת במכשירים הוניים
ות הסחורות או השירותים נרכשו בעסקת תשלום מבוסס מני

  .המסולקת במזומן
  

כאשר הסחורות או השירותים שהתקבלו או שנרכשו בעסקת  26.4
ישות ה, תשלום מבוסס מניות אינם כשירים להכרה כנכסים

 .ם כהוצאותתכיר בה
  

 תנאי הבשלהקיימים הכרה כאשר 
 באופן מבשיליםאם תשלומים מבוססי מניות שהוענקו לעובדים  26.5

ופת שירות מוגדרת  אינו נדרש להשלים תקעובדאזי ה, מיידי
. תשלומים מבוססי מניותלאותם , ללא תנאי, בטרם יהיה זכאי

על הישות להניח ששירותים שסופקו על , בהעדר ראייה סותרת
. תשלומים מבוססי מניות אכן התקבלוהידי העובד תמורת 

הישות תכיר במועד ההענקה במלוא השירותים , במקרה כזה
  .התחייבויותובגידול מקביל בהון או ב, שהתקבלו

  
ד עובאם תשלומים מבוססי מניות אינם מבשילים עד אשר ה 26.6

ניח שהשירותים שעל תהישות , ישלים תקופת שירות מוגדרת
הצד שכנגד לספק תמורת אותם תשלומים מבוססי מניות 

 אותםב כירתהישות . במהלך תקופת ההבשלה, יתקבלו בעתיד
 שירותים עם הספקתם על ידי העובדים במהלך תקופת

 .תיוגידול מקביל בהון או בהתחייבובו, ההבשלה
  

מדידה של עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות 
  במכשירים הוניים

  עיקרון מדידה
עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים ל באשר 26.7

, הישות תמדוד את הסחורות או השירותים שהתקבלו ,הוניים
 של שווי ההוגןהלפי , במישרין, ואת הגידול המקביל בהון

אלא אם כן לא ניתן , הסחורות או של השירותים שהתקבלו
אם הישות אינה מסוגלת . לאמוד באופן מהימן את השווי ההוגן

וד באופן מהימן את שווים ההוגן של הסחורות או של דלמ
ואת הגידול , אזי הישות תמדוד את שווים, השירותים שהתקבלו

ווי ההוגן של המכשירים בהתייחס לש, בעקיפין, המקביל בהון
 לעסקאות עםו ה זדרישלצורך יישום  .ההוניים המוענקים

 תמדוד הישות את ,עובדים ואחרים המספקים שירותים דומים
תקבלו בהתייחס לשווי ההוגן של ההשווי ההוגן של השירותים ש

אין זה , אופן רגילמשום שב, המכשירים ההוניים המוענקים
ת השווי ההוגן של השירותים אפשרי לאמוד באופן מהימן א

 .תקבלושה
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ואחרים המספקים שירותים (באשר לעסקאות עם עובדים  26.8
 במועד יימדדהשווי ההוגן של המכשירים ההוניים , )דומים
 מועד ,שאינם עובדיםאחרים באשר לעסקאות עם . הענקה

הצד המדידה הוא המועד שבו הישות קיבלה את הסחורות או ש
 .שכנגד מספק את השירותים

  
כך שהעובדים הענקת מכשירים הוניים עשויה להיות מותנית ב 26.9

 . שקשורים לשירותים או לביצועיםתנאי הבשלה מוגדרים ימלאו
, מותנית, הענקה של מניות או אופציות למניות לעובד, לדוגמה

. בהמשך עבודתו בישות לתקופת זמן מוגדרת, אופן רגילב
כגון , תנאי ביצוע קיומם שלהענקות עשויות להיות מותנות גם ב

 או ) תנאי שוקותנאי הבשלה שאינ (השגת צמיחה מוגדרת ברווח
 ואתנאי הבשלה שה( עלייה מוגדרת במחיר המניה של הישות

כל תנאי ההבשלה הקשורים אך ורק לשירותי  .)תנאי שוק
 בחשבון ובאועובדים או לתנאי ביצועי שאינו תנאי שוק י

לאחר . ם להבשילוייחז מספר המכשירים ההוניים התדימאב
אם מידע חדש , רךוצה במידת,  זה אומדןתקןהישות ת, מכן

 להבשיל חזויים שמספר המכשירים ההוניים המצביע על כך
 את תקןהישות ת, במועד ההבשלה. םמי קודניםשונה מאומד

, הבשילומכשירים ההוניים שה למספר תושווכדי לההאומדן 
ם י שוק ותנאיכל תנאי ההבשלה שהם תנא. בסופו של דבר
 השווי ההוגן של תדימאב בחשבון ובאו הבשלה ישאינם תנאי

ללא תיאום , במועד המדידהלמניות המניות או האופציות 
 .וצאותת של המקביל לאחר מכן

  
 מניות

סחורות או של הו(ישות תמדוד את השווי ההוגן של מניות  26.10
מידרג המדידה תוך שימוש ב) קשורים שהתקבלוהשירותים ה

 :להלןשהשלבים  תוששלבעל 
  

ה למכשירים ההוניים ייצפיתן ל מחיר שוק נזמיןאם   )א(
 .מחיר זהב השתמש, שהוענקו

 
השווי את ד ומד, זמיןאינו ה ייצפיתן לאם מחיר שוק נ  )ב(

 נתוניתוך שימוש בהוניים שהוענקו המכשירים הההוגן של 
 ה של הישות עצמה כגוןייצפים לנניתשוק 

  
)i( וא,  הישותמניותבת עדכני העסק 

 
)ii( של הישות או של הערכת שווי עדכנית בלתי תלויה 

 .נכסיה העיקריים
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 מדידה השגת זמין וינוה אייצפיתן לאם מחיר שוק נ  )ג(
,  מעשיתינהא) ב (-בהתאם למהימנה של השווי ההוגן 

זכויות השווי ההוגן של המניות או באופן עקיף את ד ומד
בשיטת הערכה שמשתמשת עליית ערך מניות תוך שימוש ל
את ד ואמל כדי במידה המרבית שהיא מעשית שוק נתוניב

המחיר של אותם מכשירים הוניים ביום הענקה בעסקה 
שאינה מושפעת מיחסים , ר מרצוןמוכקונה מרצון לן בי

את  ופעיליישות דירקטורים של הה. מיוחדים בין הצדדים
מתאימה  כדי ליישם את שיטת הערכה הםשיקול דעת
כלשהי שיעשה בה שיטת הערכה . ביעת שווי הוגןביותר לק
 הערכה מקובלות ות עקבית עם מתודולוגיההישימוש ת
 . מכשירים הונייםתלהערכ

  
אופציות למניות וזכויות לעליית ערך מניות 

  מסולקות במכשירים הונייםה
ישות תמדוד את השווי ההוגן של אופציות למניות וזכויות  26.11

רות חוסאת הו (ות במכשירים הונייםקמניות המסולעליית ערך ל
מידרג המדידה תוך שימוש ב) קשורים שהתקבלוהשירותים האו 

 :השלבים שלהלן תשלושבעל 
  

ה למכשירים ההוניים ייצפיתן ל מחיר שוק נזמיןאם   )א(
 .מחיר זהב השתמש, שהוענקו

 
השווי את ד ומד, זמיןאינו ה ייצפיתן לאם מחיר שוק נ  )ב(

מניות עליית ערך ההוגן של אופציות למניות וזכויות ל
נתוני שוק ות במכשירים הוניים תוך שימוש בקהמסול

ת ינעדכ השל הישות עצמה כגון עסקניתנים לצפייה 
 .מניותל באופציות

  
 מדידה השגת זמין וינוה אייצפיתן לאם מחיר שוק נ  )ג(

,  מעשיתינהא) ב (-בהתאם למהימנה של השווי ההוגן 
  השווי ההוגן של אופציות למניותבאופן עקיף אתד ומד

ות במכשירים הוניים קמניות המסולעליית ערך וזכויות ל
הפרמטרים של . מודל להמחרת אופציותב תוך שימוש

מחיר , ממוצע משוקלל של מחיר המניה, כגון  (המודל
דיבידנדים , אורך חיי האופציה, תנודתיות חזויה, מימוש

 נתוני בחשבון יביאו) שיעור ריבית חסרת סיכוןוחזויים 
 מספק 26.10סעיף . רבית האפשריתבמידה המשוק 

 אשר משמש, הנחיות לקביעת השווי ההוגן של מניות
הישות תפיק . קביעת ממוצע משוקלל של מחיר המניהל

מתודולוגיית לעקבי אופן אומדן של תנודתיות חזויה ב
 .לקביעת השווי ההוגן של המניותששימשה הערכה 
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שינויים לתנאים לפיהם הוענקו מכשירים 
 הוניים

, עובדה בדרך שמיטיבה עםם הישות משנה את תנאי ההבשלה א 26.12
צמצום תקופת הפחתת מחיר המימוש או על ידי , לדוגמה

ביא תהישות , ההבשלה או על ידי שינוי או ביטול תנאי ביצוע
בעסקת החשבונאי  ששונו בטיפול בחשבון את תנאי ההבשלה

 :כדלהלן, תשלום מבוסס מניות
  

ווי ההוגן של המכשירים אם השינוי גורם להגדלת הש  )א(
מספר המכשירים את ל יגדמאו (ההוניים המוענקים 
 נמדד מייד לפני השינוי ואכשה, )ההוניים המוענקים

הישות תכלול את השווי ההוגן התוספתי , ולאחריו
 הסכום המוכר בגין השירותים ה שלשהוענק במדיד

השווי . תקבלו תמורת המכשירים ההוניים המוענקיםיש
ספתי שהוענק הוא ההפרש בין השווי ההוגן של ההוגן התו

לבין השווי ההוגן של , ויוניחר שלאהמכשיר ההוני 
כאשר שניהם נאמדים במועד , המכשיר ההוני המקורי

, אם השינוי מתרחש במהלך תקופת ההבשלה. השינוי
השווי ההוגן התוספתי שהוענק ייכלל במדידה של הסכום 

פני התקופה ממועד תקבלו על יהמוכר בגין השירותים ש
השינוי ועד למועד שבו המכשירים ההוניים ששונו 

בתוספת לסכום המבוסס על השווי ההוגן , מבשילים
, במועד ההענקה של המכשירים ההוניים המקוריים

 .המוכר על פני יתרת תקופת ההבשלה המקורית
 

 דרשל הסהכולל  את השווי ההוגן קטיןאם השינוי מ  )ב(
טיב עם י מינואבאופן ברור או , תשלום מבוסס מניות

 תמשיך לטפל  זאתמרותלהישות ,  בדרך אחרתהעובד
 המכשירים ההוניים שהוענקו רתומתקבלו תישירותים שב

 .שינוי לא התרחששאותו כאילו 
  

  ביטולים וסילוקים
תשלום מבוסס מניות מענק ישות תטפל בביטול או סילוק של  26.13

תכיר באופן ולכן , כהאצת הבשלההמסולק במכשירים הוניים 
תקבלו על פני ימיידי בסכום שאחרת היה מוכר בגין שירותים ש

  .יתרת תקופת ההבשלה
  

  עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומן

, באשר לעסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומן 26.14
הישות תמדוד את הסחורות או השירותים שנרכשו ואת 
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. ההוגן של ההתחייבותההתחייבות שהתהוותה לישות לפי השווי 
הישות תמדוד מחדש את השווי ההוגן , עד לסילוק ההתחייבות

כאשר שינויים ,  ובמועד הסילוק דיווחמועדל כשל ההתחייבות ב
 . כלשהם בשווי ההוגן מוכרים ברווח או הפסד לתקופה

  
עסקאות תשלום מבוסס מניות עם חלופת תשלום 

 במזומן
עניקות לישות או לצד חלק מעסקאות תשלום מבוסס מניות מ 26.15

) או בנכסים אחרים(סילוק העסקה במזומן בין שכנגד בחירה 
, במקרה כזה. על ידי העברה של מכשירים הונייםסילוק  לבין

 כעסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת ההישות תטפל בעסק
  במזומן אלא אם 

  
ם יסילוק על יד הנפקת מכשיר לשעבר מהלישות יש נוהג   )א(

 או, הוניים
 

 שלסכום שנדרש מאחר אין מהות מסחרית חלופה זולאם   )ב(
מהשווי , ה ערכו נמוךאלסילוק במזומן אין קשר וכנר
 .ההוגן של המכשירים ההוניים

  
 כעסקת תשלום מבוסס ההישות תטפל בעסק, )ב (-ו) א(נסיבות ב

  מניות המסולקת במכשירים הוניים בהתאם לסעיפים
26.13-26.7.  

  

 תוכניות קבוצתיות
 חברה אםתשלום מבוסס מניות מוענק על ידי אם מענק  26.16

 בקבוצה והחברה האם , אחת או יותר,חברה בתלעובדים של 
תקן דיווח כספי במציגה דוחות כספיים מאוחדים על ידי שימוש 

תקני דיווח כספי ב או נוניותיבינלאומי לישויות קטנות וב
חברות בנות כאלה מורשות להכיר ולמדוד , בינלאומיים מלאים

 השקעה ההוניתהאת ו(מניות התשלום מבוסס ההוצאת את 
על בסיס הקצאה סבירה של ) הקשורה על ידי החברה האם

 .קבוצהבגין ה ה שהוכרההוצאה
  

  תוכניות ממשלתיות

 ןהלפיי חוק פ על שהוקמו תוכניות מותיקימספר תחומי שיפוט ב 26.17
 פקתסהיכולים לרכוש הון ללא ) כגון עובדים(משקיעים הוניים 

או על ידי  (אופן ספציפיי בוהי לזניתנים או שירותים שסחורות
 באופן ברור בשווי נמוך סחורות או שירותים שהם פקתסה

ה נסיבות כאל). מהשווי ההוגן של המכשירים ההוניים שהוענקו
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כגון (תקבל ת או ה התקבלת אחרכך שתמורה על ותמצביע
הם עסקאות תשלום אלה ).  בעבר או בעתידהדושירותי עב

 פרק ת בתחולןסס מניות המסולקות במכשירים הוניים שהמבו
הישות תמדוד סחורות או שירותים שלא ניתנים לזיהוי . זה

כהפרש בין השווי ההוגן של תשלום ) או שיתקבלו(שהתקבלו 
השווי ההוגן של סחורות או שירותים ניתנים לבין מבוסס מניות 

במועד  יםנמדדניהם שכאשר  ,)או יתקבלו(לזיהוי שהתקבלו 
 .הענקה

  
  גילויים

י דרהיקף הסלמהות ול בנוגעכל המידע הבא לישות תיתן גילוי  26.18
 : במהלך התקופהיו קיימיםוסס מניות שהתשלום מב

  
תיאור של כל אחד מסוגי ההסדרים של תשלומים מבוססי   )א(

כולל , מניות שהיו קיימים בכל נקודת זמן במהלך התקופה
כגון דרישות , התנאים הכלליים של כל אחד מההסדרים

התקופה המירבית של האופציות המוענקות , להבשלה
). במזומן או במכשירים הוניים, לדוגמה(ושיטת הסילוק 

ישות שלה סוגים דומים באופן מהותי של הסדרי תשלום 
 .מבוסס מניות יכולה לצרף מידע זה

   
מספר האופציות למניות והממוצע המשוקלל של מחירי   )ב(

  :חת מקבוצות האופציות הבאותלגבי כל א, המימוש שלהן
  

)i(  לתחילת התקופהקיימות במחזור. 
  
)ii( התקופהשהוענקו במהלך . 

  
)iii( התקופהשחולטו במהלך . 

  
)iv( שמומשו במהלך התקופה. 

  
)v( שפקעו במהלך התקופה. 

  
)vi( התקופהקיימות במחזור בתום . 

  
)vii( שניתנות למימוש בתום התקופה. 

  
 במכשירים י תשלום מבוסס מניות המסולקיםדרהסלר אשב 26.19

 השווי ההוגן לגבי אופן מדידתמידע ל תיתן גילויישות , םהוניי
 של המכשירים שוויחורות או שירותים שהתקבלו או הסשל 
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, ת הערכהידולוגיואם נעשה שימוש במת. ההוניים שהוענקו
 .התריבחלהישות תיתן גילוי לשיטה ולסיבה 

 
ישות , י תשלום מבוסס מניות המסולקים במזומןדרהסלר אשב 26.20

 .ההתחייבותנמדדה מידע כיצד ל תיתן גילוי
  

, י תשלום מבוסס מניות ששונו במהלך התקופהדרהסלר אשב 26.21
 .הסבר לאותם שינוייםגילוי להישות תיתן 

  
אם הישות מהווה חלק מתוכנית תשלום מבוסס מניות  26.22

הוצאת תשלום מבוסס את  ודדתכירה וממוהיא , קבוצתית
רה על ידי הוכעל בסיס הקצאה סבירה של ההוצאה ששלה מניות 

ראה (תת גילוי לעובדה זו ולבסיס להקצאה עליה ל ,הקבוצה
 ).26.16סעיף 

  
 עסקאותלהשפעה של  אשרב הבאמידע לישות תיתן גילוי  26.23

תשלום מבוסס מניות על הרווח או הפסד של הישות לתקופה ועל 
 : הכספיהמצב

  
 . ברווח או הפסד לתקופההת שהוכרה הכוללההוצא  )א(

 
וף התקופה של ההתחייבויות הערך בספרים בסכל סך   )ב(

 . תשלום מבוסס מניותעסקאותשנובעות מ
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  27פרק 

  ירידת ערך נכסים
  

  התחולה של פרק זה

 של נכס עולה על הערך בספרים מתרחשת כאשר ירידת ערך 27.1
פרק זה ייושם בטיפול החשבונאי .  שלוההשבה-סכום ברה

לגביהם , בירידת הערך של כל הנכסים למעט הנכסים שלהלן
 :ים אחרים בתקן זה קובעים דרישות לירידת ערךפרק

  
 .)מיסים על הכנסה 29פרק ראה  (נכסי מסים נדחים  )א(

  
הטבות  28פרק ראה  (עובדמהטבות נכסים הנובעים   )ב(

  .)עובד
  

 מכשירים פיננסיים 11פרק  בתחולת  פיננסייםנכסים  )ג(
 . במכשירים פיננסיים אחריםסוגיות 12או פרק בסיסיים 

 
ן "נדל 16פרק ראה  (שווי הוגןדד ב הנמן להשקעה"נדל  )ד(

 ).להשקעה
  

אשר ,  הקשורים לפעילות חקלאיתנכסים ביולוגיים  )ה(
ראה (עלויות למכירה אומדן נמדדים בשווי הוגן בניכוי 

 ).הדורשות התמחותת יולויפע 34פרק 
  

  ירידת ערך מלאי

  מכירהלהשלמה ולמחיר מכירה בניכוי עלויות 
. גם ערכו של מלאי כלשהו אם נפמועד דיווחישות תעריך בכל  27.2

של כל ערך בספרים הישות תבצע את ההערכה על ידי השוואת ה
) 27.3 ראה סעיף -או קבוצה של פריטים דומים (פריט מלאי 

אם נפגם . למחיר המכירה שלו בניכוי עלויות להשלמה ולמכירה
הישות , )או קבוצה של פריטים דומים(ערכו של פריט מלאי 

למחיר ) או של הקבוצה( של המלאי תפחית את הערך בספרים
הפחתה זו היא . המכירה שלו בניכוי עלויות להשלמה ולמכירה

 .הפסד מירידת ערך והיא מוכרת באופן מיידי ברווח או הפסד
 

 לקבוע את מחיר המכירה בניכוי עלויות מעשיאין זה אם  27.3
הישות תקבץ , להשלמה ולמכירה לכל פריט ופריט של מלאי

ת ערך פריטי מלאי שקשורים לאותו קו לצורך הערכת יריד
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שיש להם מטרות או שימושים סופיים דומים והם , ייצור
 .מיוצרים ומשווקים באותו איזור גיאוגרפי

  
  ביטול ירידת ערך

ישות תבצע הערכה חדשה של מחיר המכירה בניכוי עלויות  27.4
כאשר הנסיבות . להשלמה ולמכירה בכל מועד דיווח עוקב

רידת ערך של המלאי לא קיימות עוד או שקודם לכן הביאו לי
כאשר קיימת ראיה ברורה לעלייה במחיר המכירה בניכוי עלויות 

הישות תבטל , להשלמה ולמכירה עקב שינוי בנסיבות הכלכליות
הביטול מוגבל לסכום של ההפסד , כלומר(את סכום ירידת הערך 
כך שהערך בספרים החדש יהיה הנמוך ) מירידת הערך המקורי

 העלות לבין מחיר המכירה המעודכן בניכוי עלויות מבין
 .להשלמה ולמכירה

  
  ירידת ערך נכסים שאינם מלאי

  עקרונות כלליים
, ההשבה של נכס נמוך מערכו בספרים- הסכום בר, ורק אם, אם 27.5

ההשבה -הישות תקטין את הערך בספרים של הנכס לסכום בר
 27.20-27.11סעיפים . הקטנה זו מהווה הפסד מירידת ערך. שלו

 .השבה-מספקים הנחיות למדידת סכום בר
 

 .ישות תכיר בהפסד מירידת ערך באופן מיידי ברווח או הפסד 27.6
  

    סימנים לירידת ערך
המצביעים על , אם קיימים סימנים דיווח מועדבכל תבחן  ישות 27.7

אמוד תהישות , אם מתקיים סימן כלשהו. ירידת ערך של נכס
, ין סימנים לירידת ערך אם א.ההשבה של הנכס-את הסכום בר

 .ההשבה-אין צורך לאמוד את הסכום בר
 

, ההשבה לנכס בודד-לאמוד את הסכום ברזה אפשרי אין אם  27.8
מזומנים -יחידה מניבהההשבה ל-הישות תאמוד את סכום בר

זה יכול להיות המקרה בגלל שמדידת סכום . ליה שייך הנכסא
כסים ולעיתים נ, השבה דורשת חיזוי תזרימי מזומנים-בר

- יחידה מניבה. בודדים אינם מייצרים תזרימי מזומנים בעצמם
 קבוצת הנכסים המזוהה הקטנה ביותרמזומנים של נכס היא 

שהם , ה תזרימי מזומנים חיובייםפיקמוש שכוללת את הנכס
בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים החיוביים מנכסים 

 .אחרים או מקבוצות נכסים אחרות
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המצביע על ירידת ערך , אם מתקיים סימן כלשהו ערכהלצורך ה 27.9
  : את הסימנים הבאיםכמינימוםשקול תישות ה, של נכס

 
  מקורות מידע חיצוניים

חלה ירידה משמעותית בערך השוק של , במהלך התקופה  )א(
 כתוצאה מחלוף הזמן או למה שניתן לצפותהנכס מעבר 
 .משימוש רגיל

  
חלו הישות  שינויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על  )ב(

בסביבה , במהלך התקופה או שיחולו בעתיד הקרוב
שבה , הכלכלית או המשפטית, השיווקית, הטכנולוגית

 .או בשוק אליו מיועד הנכס, ת הישותפועל
  

במהלך התקופה חלה עלייה בשיעורי הריבית בשוק או   )ג(
וסביר שעליות , בשיעורי תשואה אחרים על השקעות בשוק

המשמש ,  על שיעור הניכיון באופן מהותיאלה ישפיעו
את השווי ההוגן בחישוב שווי השימוש של הנכס ויקטינו 

 .של הנכסבניכוי עלויות למכירה 
  

מאומדן  גבוה הישותהערך בספרים של הנכסים נטו של   )ד(
ייתכן שאומדן כזה (השווי ההוגן של הישות בכללותה 

בהקשר למכירה אפשרית של חלק מהישות , לדוגמה, בוצע
 ).שות בכללותהאו של הי

  
  מקורות מידע פנימיים

 . נכס שלת או לנזק פיזינולהתיישזמינות קיימות ראיות   )ה(
  

חלו הישות שינויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על   )ו(
בהיקף או , במהלך התקופה או חזויים לחול בעתיד הקרוב

.  שימוששייעשה בווי חזבאופן שבו נעשה שימוש בנכס או 
תוכניות ,  שימוש בנכסשבתתהשינויים אלה כוללים 

שאליה שייך , להפסקת פעילות או לשינוי מבני בפעילות
ה קודם חזתוכניות למימוש הנכס לפני המועד שנ, הנכס
   של אורך החיים השימושיים של הנכס ה והערכה חדשלכן

 . כמוגדר ולא כבלתי מוגדר
 

, ממערכת הדיווח הפנימיזמינות קיימות ראיות   )ז(
הביצועים הכלכליים של הנכס הם המצביעות על כך ש
 בהקשר זה . או יהיו גרועים מהםוחזגרועים מאלה שנ

ביצועים כלכליים כוללים תוצאות תפעוליות ותזרימי 
 .מזומנים
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, המצביע על אפשרות שחלה ירידת ערך של נכס, אם קיים סימן 27.10
 יתרת  שהישות צריכה לסקור אתהדבר עשוי להצביע על כך
 או )הפחתה(הפחת שיטת ,  של הנכסאורך החיים השימושיים

אשר פרק בתקן זה  ל בהתאםםמיהתאל של הנכס וערך השייר
נכסים בלתי  18 ופרק רכוש קבוע 17לדוגמה פרק  (חל על הנכס
וכר הפסד מירידת הוזאת גם אם לא ) מוניטיןלמעט  ,מוחשיים

 .הנכסבגין ערך 
  

  השבה-מדידת סכום בר
מזומנים הוא - מניבהההשבה של נכס או יחידה - הסכום בר 27.11

שווי  לבין השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירההגבוה מבין 
ההשבה -אם אין זה אפשרי לאמוד את הסכום בר.  בוהשימוש

 27.20-27.12בסעיפים ' נכס'לקרוא את המונח יש , של נכס בודד
 . 'מזומנים- יחידה מניבה '-כאילו מתייחס ל

 
 ההוגן בניכוי עלויות אין זה תמיד הכרחי לקבוע גם את השווי 27.12

אם אחד מבין . למכירה של נכס וגם את שווי השימוש שלו
לא חלה ירידה , סכומים אלה עולה על ערכו בספרים של הנכס
 .בערך הנכס ואין צורך לאמוד את הסכום האחר

  
אם אין סיבה להאמין ששווי השימוש של הנכס עולה באופן  27.13

השווי ההוגן , למכירהמהותי על השווי ההוגן שלו בניכוי עלויות 
לעיתים . ההשבה-בניכוי עלויות למכירה עשוי לשמש כסכום בר

 .זה יהיה המקרה כאשר הנכס מוחזק למימוש, קרובות
  

  שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה
לקבל היה הוא הסכום שניתן שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה  27.14

 הפועלים ,מוכר מרצוןבין עסקה בין קונה מרצון לבממכירת נכס 
,  שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים,בצורה מושכלת

לשווי הוגן בניכוי הראיה הטובה ביותר  .בניכוי עלויות מימוש
של נכס היא המחיר שנקבע בהסכם מכירה עלויות למכירה 

 או מחייב בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים
 מכירה מחייב או שוק כאשר אין הסכם. מחיר שוק בשוק פעיל

 יתבסס על מכירהלהשווי ההוגן בניכוי עלויות , פעיל לנכס
  שישותהמידע הזמין הטוב ביותר על מנת לשקף את הסכום

בעסקה תמורת מימוש הנכס , במועד הדיווח,  לקבלהיכולהיתה 
, הפועלים בצורה מושכלת, מוכר מרצוןבין בין קונה מרצון ל

לאחר ניכוי , ים בין הצדדיםשאינה מושפעת מיחסים מיוחד
 בחשבון את מביאה ישות, בקביעת סכום זה. עלויות מימוש

התוצאות של עסקאות שנעשו לאחרונה בנכסים דומים באותו 
  .ענף
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  שווי שימוש
 של תזרימי המזומנים העתידיים נוכחיהערך השווי שימוש הוא  27.15

שלבים ב חישוב ערך נוכחי זה כרוך. החזויים לנבוע מנכס
 :הבאים

  
הן חיוביים והן , אמידת תזרימי המזומנים העתידיים  )א(

 בנכס וממימושו שינבעו משימוש מתמשך, שליליים
 וכן, הסופי

  
יישום שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים עתידיים   )ב(

  .אלה
  

 : בחישוב שווי השימוש של נכסישתקפו האלמנטים הבאים 27.16
 

עתידיים שהישות מצפה אומדן של תזרימי המזומנים ה  )א(
  .להפיק מהנכס

 
תחזיות לגבי שינויים אפשריים בסכום או בעיתוי של   )ב(

 .תזרימי מזומנים עתידיים אלה
 

המיוצג על ידי שיעור שוק שוטף של , ערך הזמן של הכסף  )ג(
 .וןריבית חסרת סיכ

 
 . בנכסוודאות שטבועההאי  לשהמחיר   )ד(

  
שמשתתפים בשוק , כגון היעדר נזילות, גורמים אחרים  )ה(

ימי המזומנים העתידיים שהישות ישקפו בתמחור תזר
 .מצפה להפיק מהנכס

  
אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים , במדידת שווי שימוש 27.17

 :יכללו
  

תחזיות תזרימי מזומנים חיוביים מהשימוש המתמשך   )א(
 .בנכס

  
על , בהכרחשיתהוו , תחזיות תזרימי מזומנים שליליים  )ב(

 המזומנים החיוביים מהשימוש  את תזרימיהפיקמנת ל
כולל תזרימי מזומנים שליליים להכנת (מתמשך בנכס ה

ואשר ניתן לייחסם במישרין או להקצותם ) הנכס לשימוש
 .באופן סביר ועקבי לנכס
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) או שישולמו(שיתקבלו , אם בכלל, תזרימי מזומנים נטו  )ג(
בעסקה בין קונה  במימוש הנכס בתום חייו השימושיים

שאינה , לתהפועלים בצורה מושכ, מוכר מרצוןבין מרצון ל
 . בין הצדדיםמושפעת מיחסים מיוחדים

  
כספיים התחזיות  או בתקציביםהישות יכולה להשתמש ב

כדי לאמוד את תזרימי , אם קיימים, העדכניים ביותר
תחזיות תזרימי מזומנים לתקופה שמעבר כדי לאמוד . המזומנים

תחזיות העדכניים  או הלתקופה המכוסה על ידי התקציבים
 של אותן )Extrapolating(אקסטרפולציה תבצע ישות , ביותר
תוך שימוש , תחזיות או המבוססות על תקציבים, תחזיות

ניתן  אם אלא, בשיעור צמיחה קבוע או יורד לשנים שלאחר מכן
  .שיעור צמיחה עולהלהצדיק 

  
 :אומדנים של תזרימי המזומנים העתידיים לא יכללו 27.18

  
 ,לויות מימוןתזרימי מזומנים חיוביים או שליליים מפעי  )א(

 או
  

 .הכנסהה על תשלומי או תקבולי מסים  )ב(
  

. יאמדו לגבי הנכס במצבו הנוכחייתזרימי המזומנים העתידיים  27.19
אומדני תזרימי מזומנים עתידיים לא יכללו אומדני תזרימי 

 :ויים לנבוע מחזמזומנים חיוביים או שליליים ה
  

  או, לגביושהישות אינה מחויבתשינוי מבני עתידי   )א(
  

 .ר או הגדלת רמת הביצועים של הנכסשיפו  )ב(
  

שנעשה בו שימוש בחישוב הערך ) שיעורי הניכיון(שיעור הניכיון  27.20
 לפני מס יםשיעור( לפני מס המשקףשיעור  הנוכחי יהיה
  :הערכות שוק שוטפות של) המשקפים

 
  וכן,ערך הזמן של הכסף  )א(

 
הותאמו לא  בגינםאשר , הסיכונים הספציפיים של הנכס  )ב(

 . תזרימי המזומנים העתידייםהאומדנים של
  

 במדידת שימוש) בהם( ושנעשה ב) שיעורי הניכיון(שיעור הניכיון 
סיכונים שבגינם ) ישקפו(שווי השימוש של הנכס לא ישקף 

כדי למנוע כפילות , הותאמו אומדני תזרימי המזומנים העתידיים
  .בחישוב
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של הכרה ומדידה של הפסד מירידת ערך 
  מזומנים-יחידה מניבה

, ורק אם, אםיוכר מזומנים -  יחידה מניבהשלהפסד מירידת ערך  27.21
 של בספריםמהערך נמוך של היחידה ההשבה -הסכום בר

קטנת הערך בספרים של ה ל יוקצהההפסד מירידת ערך. היחידה
 :נכסי היחידה לפי הסדר הבא

  
כלשהו מוניטין להקטין את הערך בספרים של , תחילה  )א(

 וכן, מזומנים- שהוקצה ליחידה מניבה
  

 בספרים על בסיס הערךבאופן יחסי  לשאר נכסי היחידה  )ב(
 .מזומנים-מניבה של כל נכס ביחידה

  
כלשהו הערך בספרים של נכס ישות לא תקטין את , אולם 27.22

 :מתחת לגבוה מביןמזומנים -ביחידה מניבה
  

 ;)אם ניתן לקביעה (שוויו ההוגן בניכוי עלויות למכירה  )א(
  

  או ;)יעהאם ניתן לקב(שווי השימוש שלו   )ב(
  

 .אפס  )ג(
  

כל סכום עודף מההפסד מירידת ערך שלא ניתן להקצותו לנכס  27.23
 יוקצה לשאר הנכסים של היחידה 27.22בגלל המגבלה שבסעיף 

 .באופן יחסי על בסיס הערך בספרים של אותם נכסים אחרים
  

  דרישות נוספות לירידת ערך מוניטין

ף אינו מפיק מוניטין א. אינו ניתן למכירה, בפני עצמו, מוניטין 27.24
תזרימי מזומנים לישות שהם בלתי תלויים בתזרימי מזומנים 

השווי ההוגן של מוניטין חייב , כתוצאה מכך. מנכסים אחרים
מזומנים -להיגזר ממדידה של השווי ההוגן של היחידה המניבה

 ).מהם(שהמוניטין מהווה חלק ממנה ) מזומנים- יחידות מניבות(
  
  

, וניטין שנרכש בצירוף עסקיםמ, לצורך בחינה לירידת ערך 27.25
מזומנים ה-יוקצה ממועד הרכישה לכל אחת מהיחידות מניבות

 ללא,  מהסינרגיות של הצירוףתאשר חזויות ליהנו, של הרוכש
קשר אם נכסים אחרים או התחייבויות אחרות של הנרכש שויכו 

 . אלהליחידות
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מזומנים - ההשבה של יחידה מניבה-ניתן לייחס חלק מהסכום בר 27.26
לצורך בחינת ירידת ערך . זכויות שאינן מקנות שליטה במוניטיןל

, מזומנים שאינה בבעלות מלאה עם מוניטין- של יחידה מניבה
לפני שמבוצעת , הערך בספרים של יחידה זו מותאם באופן רעיוני

על ידי גילום הערך בספרים של , ההשבה-השוואה לסכום בר
ת המוניטין המוניטין שהוקצה ליחידה על מנת שיכלול א

מבוצעת , לאחר מכן. שמיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
-השוואה של הערך בספרים שהותאם באופן רעיוני לסכום בר

ההשבה של היחידה כדי לקבוע אם נפגם ערכה של היחידה 
 .מזומנים- מניבה

  
מזומנים בודדות -אם לא ניתן להקצות מוניטין ליחידות מניבות 27.27

על בסיס שאינו ) מזומנים-ניבותאו קבוצות של יחידות מ(
הישות תבחן ירידת ערך של , אזי לצורך בחינת מוניטין, שרירותי

 ):ב(או ) א(ההשבה של -מוניטין על ידי קביעת הסכום בר
  

אם המוניטין מתייחס לישות , הישות שנרכשה בשלמותה  )א(
שילוב משמעו שהעסק שנרכש . שנרכשה שאינה משולבת

ישות המדווחת או חברות אורגן מחדש או פוזר בתוך ה
 .בנות אחרות

 
, למעט ישויות שלא שולבו, הקבוצה הכוללת של ישויות  )ב(

 .אם המוניטין מתייחס לישות ששולבה
  

הישות תידרש להפריד מוניטין למוניטין , ביישום סעיף זה
המתייחס לישויות ששולבו ולמוניטין שמתייחס לישויות שלא 

-גבי יחידות מניבותהישות גם תיישם את הדרישות ל. שולבו
ההשבה של הישות -מזומנים בפרק זה בחישוב הסכום בר
ולצורך הקצאה של , שנרכשה או קבוצת ישויות שנרכשה

הפסדים וביטולי הפסדים מירידת ערך לנכסים השייכים לישות 
  .שנרכשה או לקבוצה של ישויות שנרכשה

  
  ביטול של הפסד מירידת ערך

יבוטל בתקופה לא , וניטין מןיגשהוכר ב, הפסד מירידת ערך 27.28
 .מאוחרת יותר

 
אם דיווח  מועדעריך בכל תשות י, לגבי כל הנכסים למעט מוניטין 27.29

 שהוכר, המצביע על כך שהפסד מירידת ערך, קיים סימן כלשהו
 סימנים לכך .הוקטןאינו קיים עוד או ,  קודמותבתקופות

שהפסד מירידת ערך אינו קיים עוד או הוקטן הם באופן כללי 
, אם קיים סימן כזה. 27.9פוכים מאלה המפורטים בסעיף ה

 תקבע אם יש לבטל חלק מהפסד מירידת ערך שהוכר הישות
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התהליך לצורך ביצוע הקביעה תלוי אם . קודם לכן או את כולו
 :ההפסד הקודם מירידת ערך של נכס היה מבוסס על

  
 או, )27.30ראה סעיף (ההשבה של נכס בודד זה -הסכום בר  )א(

 
מזומנים שהנכס -ההשבה של היחידה מניבה- ברהסכום  )ב(

 ).27.31ראה סעיף (שייך אליה 
  

גבי השבה נאמד לה-סכום ברהביטול כאשר 
   שערכו נפגםנכס בודד

-כאשר הפסד קודם מירידת ערך היה מבוסס על הסכום בר 27.30
 :הדרישות הבאות חלות, ההשבה של נכס בודד שערכו נפגם

  
 הנכס במועד ההשבה של- הישות תאמוד את הסכום בר  )א(

 .הדיווח הנוכחי
 

ההשבה הנאמד של הנכס עולה על ערכו -אם הסכום בר  )ב(
- הישות תגדיל את הערך בספרים לסכום בר, בספרים
הגדלה זו . להלן) ג (-בכפוף למגבלה המתוארת ב, ההשבה

הישות תכיר בביטול באופן . היא ביטול הפסד מירידת ערך
 .מיידי ברווח או הפסד

  
ירידת ערך לא יעלה את הערך בספרים הביטול של הפסד מ  )ג(

בניכוי הפחתה (של הנכס מעבר לערך בספרים שהיה נקבע 
אילו לא הוכר הפסד מירידת ערך בגין הנכס ) או פחת

 .בשנים קודמות
  

הישות , לאחר שהוכר ביטול של הפסד מירידת ערך  )ד(
של הנכס בתקופות עתידיות ) הפחתה(תתאים את הפחת 

, ספרים המעודכן של הנכסעל מנת להקצות את הערך ב
על בסיס שיטתי על פני אורך , )אם קיים(בניכוי ערך שייר 

 .החיים השימושיים הנותר שלו
  

גבי ההשבה נאמד ל-סכום ברהביטול כאשר 
  מזומנים-יחידה מניבה

- כאשר ההפסד מירידת ערך המקורי התבסס על הסכום בר 27.31
ות חל, מזומנים שאליה שייך הנכס-ההשבה של היחידה מניבה

 :הדרישות הבאות
  

-ההשבה של היחידה מניבה-הישות תאמוד את הסכום בר  )א(
 .מזומנים במועד הדיווח הנוכחי
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-ההשבה הנאמד של היחידה מניבה-אם הסכום בר  )ב(
עודף זה מהווה ביטול , מזומנים עולה על ערכה בספרים

הישות תקצה את סכום הביטול . הפסד מירידת ערך
באופן יחסי לערכים , למעט מוניטין, לנכסים של היחידה

) ג(-בכפוף למגבלה המתוארת ב, בספרים של נכסים אלה
עליות אלה בערכים בספרים יטופלו כביטולים של . להלן

הפסדים מירידת ערך של נכסים בודדים ויוכרו באופן 
 .מיידי ברווח או הפסד

  
בהקצאה של ביטול של הפסד מירידת ערך של יחידה   )ג(

גדיל את הערך בספרים של הביטול לא י, מזומנים- מניבה
 כל נכס מעל הנמוך מבין

  
)i( וכן, ההשבה שלו-הסכום בר 

 
)ii(  הערך בספרים שהיה נקבע)בניכוי הפחתה או פחת (

אם לא היה מוכר הפסד מירידת ערך בגין הנכס 
 .בתקופות קודמות

  
כל סכום עודף של ביטול הפסד מירידת ערך שלא ניתן   )ד(

יוקצה באופן לעיל ) ג(- להקצותו לנכס בגלל המגבלה ב
למעט , מזומנים-יחסי לנכסים האחרים של היחידה מניבה

  .מוניטין
  

 ,אם ניתן ליישום, לאחר שהוכר ביטול הפסד מירידת ערך  )ה(
של כל נכס ביחידה ) הפחתה(הישות תתאים את הפחת 

מזומנים בתקופות עתידיות על מנת להקצות את - מניבה
אם (ר בניכוי ערך שיי, הערך בספרים המעודכן של הנכס

על בסיס שיטתי על פני אורך החיים השימושיים , )קיים
 .הנותר שלו

  

  גילויים

  נכסים קבוצתלכלישות תיתן גילוי לפרטים הבאים בנוגע  27.32
  :27.33שצוינה בסעיף 

  
הפסד  ואסכום ההפסדים מירידת ערך שהוכרו ברווח   )א(

 בדוח על הרווח )או הסעיפים(במהלך התקופה והסעיף 
 נכללו )בהם ( בו)אם מוצג,  והפסדובדוח רווח (הכולל

 .ההפסדים מירידת ערך
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של הפסדים מירידת ערך שהוכרו ברווח הביטולים סכום   )ב(
 בדוח על )או הסעיפים (הפסד במהלך התקופה והסעיף וא

 )בהם ( בו)אם מוצג, ובדוח רווח והפסד (הרווח הכולל
 .של הפסדים מירידת ערךהביטולים נכללו 

  
 לכל אחת מקבוצות 27.32מידע שנדרש בסעיף ישות תיתן גילוי ל 27.33

 :הנכסים הבאות
  

 .מלאי  )א(
 

ן להשקעה שמטופל לפי שיטת "כולל נדל(רכוש קבוע   )ב(
 ).העלות

  
 .מוניטין  )ג(

  
 . מוניטיןלמעט, נכסים בלתי מוחשיים  )ד(

  
 .השקעות בחברות כלולות  )ה(

  
 .השקעות בעסקאות משותפות  )ו(
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  28פרק 

  הטבות עובד
  

  תחולה של פרק זה

הן כל צורות תגמול הניתנות על ידי ישות בתמורה ד הטבות עוב 28.1
פרק .  והנהלהןכולל דירקטוריו, לשירות המסופק על ידי עובדים
תשלום מבוסס  עסקאותלמעט , זה חל על כל הטבות העובד

הטבות . תשלום מבוסס מניות 26אשר מטופלות בפרק , מניות
עובד המטופלות בפרק זה שייכות לאחד מארבעת הסוגים 

 :לןשלה
  

הטבות שאינן (הן הטבות עובד ש, הטבות עובד לטווח קצר  )א(
 חודש מתום 12שמועד סילוקן חל תוך ) בגין פיטורין

 . את השירות המתייחסים מספקיםהתקופה בה העובד
 

שאינן (הן הטבות עובד ש, הטבות לאחר סיום העסקה  )ב(
שעומדות לתשלום לאחר סיום ) הטבות בגין פיטורין

 .העסקה
  

שאינן (הן הטבות עובד ש, אחרות לזמן ארוךהטבות עובד   )ג(
שמועד ) הטבות לאחר סיום העסקה והטבות בגין פיטורין

  חודש לאחר תום התקופה12סילוקן המלא אינו חל תוך 
 .בה העובדים מספקים את השירות המתייחס

 
הן הטבות עובד שעומדות לתשלום ש, טוריןהטבות בגין פי  )ד(

  :הבאיםהאירועים כתוצאה מאחד מ
  

)i( לטה של ישות לפטר עובד לפני מועד הפרישה הח
 או, רגילה

 
)ii(  החלטה של עובד להסכים לפרישה מרצון בתמורה

 .להטבות אלה
  

הטבות עובד כוללות גם עסקאות תשלום מבוסס מניות שבהם  28.2
כגון מניות או אופציות (העובדים מקבלים מכשירים הוניים 

 או מזומן או נכסים אחרים של הישות בסכומים) למניות
שמבוססים על מחיר המניות או המכשירים ההוניים האחרים 

 בטיפול החשבונאי 26ישות תיישם את פרק . של הישות
  .בעסקאות תשלום מבוסס מניות
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  כל הטבות עובדל הכרה כללי ןעקרו

ישות תכיר בעלות של כל הטבות עובד להן זכאים עובדיה  28.3
 : ח הדיוותקופתכתוצאה משירותים המסופקים לישות במהלך 

  
מו ישירות ם ששולמיסכוהלאחר הפחתת , כהתחייבות  )א(

 אם הסכום. לעובדים או שהופקדו בקרן להטבות עובד
המחויבות שנובעת מהשירותים לפני ששולם עולה על 

במידה שבה ישות תכיר באותו עודף כנכס , מועד הדיווח
התשלום מראש יביא להקטנה בתשלומים עתידיים או 

 .להחזר כספי
 

א אם פרק אחר בתקן זה דורש שהעלות תוכר אל, כהוצאה  )ב(
 .כחלק מהעלות של נכס כגון מלאי או רכוש קבוע

  
  הטבות עובד לטווח קצר

  דוגמאות
 :כגוןהטבות עובד לטווח קצר כוללות פריטים  28.4

 
 ;ותשלומי ביטוח לאומימשכורת , שכר עבודה  )א(

  
כגון חופשה (לטווח קצר מתוגמלות זכאות בגין היעדרויות   )ב(

כאשר ) ם והיעדרות מחלה בתשלוםשנתית בתשלו
 חודש מתום התקופה בה 12ל תוך וחל ההיעדרות צפויה

 ;העובדים סיפקו את השירות המתייחס
  

 תוך שעומדים לתשלום, יםתשלומי מענק ברווחים ושיתוף  )ג(
 את השירות סיפקו חודש מתום התקופה בה העובדים 12

 וכן; המתייחס
 

רכב צמוד , יורד, כגון טיפול רפואי(הטבות לא כספיות   )ד(
עבור ) וסחורות או שירותים ללא תמורה או מסובסדים

 .עובדים מועסקים
  

 באופן כללימדידה של הטבות לטווח קצר 
, כאשר עובד העניק שירותים לישות במהלך תקופת הדיווח 28.5

 בסכום 28.3הישות תמדוד את הסכומים שהוכרו בהתאם לסעיף 
ת להשתלם לא מהוון של הטבות עובד לטווח קצר שחזויו

  .בתמורה לאותו שירות
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 זכאות בגין היעדרויות - הכרה ומדידה
  לטווח קצרמתוגמלות 

 כולל מסיבות שונות ת יכולה לפצות עובדים בגין היעדרוישות 28.6
 חלק מהזכאויות בגין היעדרויות.  שנתית וחופשת מחלהחופשה

אותן קדימה ר יעב ניתן לה- לטווח קצר נצברות מתוגמלות
 אם העובד לא ניצל את קופות עתידיותתלהשתמש בהן בו

 הדוגמאות כוללות חופשה .במלואההזכאות בתקופה השוטפת 
זכאות עלות החזויה של תכיר בישות . שנתית וחופשת מחלה

כאשר העובדים מספקים מתוגמלות נצברת בגין היעדרויות 
. עתידיותמתוגמלות שירות שמגדיל את הזכאות להיעדרויות 

זכאות נצברת בגין ות החזויה של מדוד את העלתישות 
נוסף שהישות חוזה הלא מהוון הסכום במתוגמלות היעדרויות 

לשלם כתוצאה מזכאות לא מנוצלת שנצברה בסוף תקופת 
 במועד התחייבות שוטפתהישות תציג סכום זה כ. הדיווח
  .הדיווח

  
 בגין היעדרויות) לא נצברת(ישות תכיר בעלות של זכאות אחרת  28.7

הישות תמדוד את . ר ההיעדרות מתרחשתכאשמתוגמלות 
מתוגמלות  תבגין היעדרויוהעלות של זכאות שאינה נצברת 

בסכום לא מהוון של שכר ומשכורות ששולמו או שעומדים 
  . לתשלום בגין תקופת ההיעדרות

  
 תכניות לשיתוף ברווחים ותשלומי - הכרה

  מענקים
שלומי ישות תכיר בעלות חזויה של תשלומי שיתוף ברווחים ות 28.8

 :מענקים רק כאשר
 

 מחויבות משתמעת משפטית או לישות יש מחויבות  )א(
 לבצע תשלומים כאלה כתוצאה מאירועי העבר, בהווה

הכוונה שלישות אין אפשרות ריאלית מלבד לשלם את (
  וכן,)התשלומים

 
 .ניתן לאמוד באופן מהימן את המחויבות  )ב(

  

הבחנה בין תוכניות : הטבות לאחר סיום העסקה
   מוגדרת לבין תוכניות להטבה מוגדרתלהפקדה

 :לדוגמה,  לאחר סיום העסקה כוללותהטבות 28.9
 

  וכן, פנסיותכגון, הטבות פרישה  )א(
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 ביטוח חיים כגון, הטבות אחרות לאחר סיום העסקה  )ב(
 .העסקהסיום העסקה וטיפול רפואי לאחר סיום לאחר 

  
הסדרים לפיהם ישות מספקת הטבות לאחר סיום העסקה הם 

ישות תיישם פרק זה לגבי .  לאחר סיום העסקהתוכניות הטבה
כל ההסדרים האלה בין אם הם כוללים הקמת ישות נפרדת 

במקרים . לקבלת הפקדות ולתשלום הטבות ובין אם לא
הסכמים אלה נכפים על ידי החוק ולא מפעולות , מסוימים
הסכמים אלה נובעים מפעולות , במקרים מסוימים. הישות

  .כנית מתועדת רשמיתהישות אפילו בהיעדר תו
  
תוכניות להפקדה כתוכניות הטבה לאחר סיום העסקה מסווגות  28.10

בהתאם לתנאיהן , תוכניות להטבה מוגדרתכ או מוגדרת
 . העיקריים

  
תוכניות להפקדה מוגדרת הן תוכניות הטבה לאחר סיום   )א(

העסקה שלפיהן ישות משלמת תשלומים קבועים לישות 
ות משפטית או מבלי שתהיה לה מחויב) קרן(נפרדת 

לקרן או לבצע תשלומי משתמעת לשלם תשלומים נוספים 
אם לקרן לא יהיו מספיק נכסים , הטבות ישירות לעובדים

כדי לשלם את כל הטבות העובד המתייחסות לשירות 
,  לכן.העובד בתקופה השוטפת ובתקופות הקודמות

הסכום של הטבות לאחר סיום העסקה המתקבל על ידי 
ויתכן גם ( הסכום שהופקד על ידי הישות העובד נקבע לפי
לתוכנית הטבה לאחר סיום העסקה או ) על ידי העובד

יחד עם תשואה על ההשקעה שנובעת , למבטח
 .מההפקדות

 
תוכניות להטבה מוגדרת הן תוכניות הטבה לאחר סיום   )ב(

לפי תוכניות  .העסקה שאינן תוכניות להפקדה מוגדרת
 לספק את ההטבות מחויבות הישות היא, להטבה מוגדרת

וסיכון , המוסכמות לעובדים נוכחיים ולעובדים לשעבר
וסיכון ) שהטבות יעלו יותר או פחות מהחזוי(אקטוארי 

שהתשואה על הנכסים שהונחו בצד על מנת לממן (השקעה 
על , במהותם, חלים) את ההטבות יהיו שונים מהציפיות

אם ניסיון אקטוארי או ניסיון בהשקעות הם . הישות
, המחויבות של הישות עשויה לגדול, רועים מהחזויג

והיפוכו של דבר אם ניסיון אקטוארי או ניסיון בהשקעות 
 .הם טובים מהחזוי
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  תוכניות מרובות מעסיקים
תוכניות מרובות מעסיקים ותוכניות ממשלתיות מסווגות  28.11

כתוכניות להפקדה מוגדרת או כתוכניות להטבה מוגדרת על 
 מחויבות משתמעת כלשהי כולל, וכניתבסיס התנאים של הת

כאשר מידע מספיק , אולם. שהיא מעבר לתנאים הפורמליים
 הטבה מוגדרת לגבי שלאינו זמין כדי להשתמש בטיפול חשבונאי 

ישות , תוכנית מרובת מעסיקים שהיא תוכנית להטבה מוגדרת
 תוכנית הכאילו היא היית 28.13תטפל בתוכנית לפי סעיף 

  .28.40ותבצע את הגילויים שנדרשים בסעיף  להפקדה מוגדרת
  

  הטבות מבוטחות
ישות יכולה לשלם פרמיות ביטוח כדי לממן תוכנית הטבה לאחר  28.12

טפל בתוכנית כזו כתוכנית להפקדה תהישות . סיום העסקה
 מחויבות משפטית או משתמעת ישמוגדרת אלא אם לישות 

 : מהשנייםדלאח
 

ן עומדות לשלם את ההטבות עובד במישרין כאשר ה  )א(
 או; לתשלום

  
לשלם סכומים נוספים אם המבטח לא משלם את כל   )ב(

ההטבות העתידיות לעובדים המתייחסות לשירות העובד 
 .בתקופה שוטפת ובתקופות קודמות

  
דרך , מחויבות משתמעת יכולה לנבוע בעקיפין דרך התוכנית

 צד קשורהמנגנון לקביעת פרמיות עתידיות או דרך יחסים של 
אם בידי הישות נותרה מחויבות משפטית או  .עם המבטח

טפל בתוכנית כתוכנית להטבה תהישות , מחויבות משתמעת כזו
  .מוגדרת

  

תוכניות להפקדה : הטבות לאחר סיום העסקה
 מוגדרת

  הכרה ומדידה
 :בגין התקופהד ילהפקישות תכיר בסכומים שיש  28.13

 
אם . ם שכבר שולו כלשהסכוםלאחר הפחתת , כהתחייבות  )א(

 שיש סכום על הים עולוכבר שולמשהפקדה התשלומי 
 תכירישות ,  הדיווחמועדלהפקיד בגין השירות לפני 

 .באותו עודף כנכס
  

שהעלות תוכר  דורש  זהתקן פרק אחר באלא אם, כהוצאה  )ב(
  .כחלק מהעלות של נכס כגון מלאי או רכוש קבוע
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  תוכניות להטבה מוגדרת: הטבות לאחר סיום העסקה

  הכרה
 לגבי תוכניות 28.3ן ההכרה הכללי שבסעיף בעת יישום עקרו 28.14

 : הישות תכיר, להטבה מוגדרת
  

 בהתאם לתוכנית להטבה מחויבויותיהבהתחייבות עבור   )א(
התחייבות בגין הטבה  -מוגדרת בניכוי נכסי תוכנית 

 ).28.23-28.15ראה סעיפים  (מוגדרת
 

בשינוי נטו בהתחייבות זו במהלך התקופה כעלות של   )ב(
ראה סעיפים ( מוגדרת במהלך התקופה תוכניותיה להטבה

28.27-28.24.( 
  

  התחייבות בגין הטבה מוגדרתהמדידה של 
ישות תמדוד את ההתחייבות בגין הטבה מוגדרת עבור  28.15

 בהתאם לתוכניות להטבה מוגדרת בסכום נטו של מחויבויותיה
  :הסכומים הבאים

  
 בהתאם לתוכניות להטבה מחויבויותיה של ערך הנוכחיה  )א(

במועד הדיווח )  בגין הטבה מוגדרתהיבותוחמ(מוגדרת 
 מספקים הנחיות למדידת מחויבות 28.22-28.16סעיפים (
 בניכוי, )זו

 
אם ישנם  (תוכניתהנכסי  הדיווח של במועד שווי ההוגןה  )ב(

. שמהם המחויבות צריכה להיות מסולקת במישרין) כאלה
 קובעים דרישות לקביעת שוויים 11.32-11.27סעיפים 
 .נכסים פיננסייםכסי התוכניות שהם ההוגן של נ

  

הכללה של הטבות שהבשילו והטבות שלא 
  הבשילו

הערך הנוכחי של מחויבויות הישות בהתאם לתוכנית להטבה  28.16
מוגדרת במועד הדיווח ישקף את הסכום הנאמד של ההטבה 
שהעובדים הרוויחו בתמורה לשירותים בתקופה הנוכחית 

ראה סעיף ( הבשילון לא כולל הטבות שעדיי, ובתקופות קודמות
וכולל ההשפעות של נוסחאות הטבה שמעניקות לעובדים ) 28.26

הוראה . הטבות גדולות יותר עבור שירות בשנים מאוחרות יותר
זו דורשת מהישות לקבוע כמה מההטבות ניתן לייחס לתקופה 

סחת ההטבה של הנוכחית ולתקופות קודמות על בסיס נו
לגבי משתנים ) הנחות אקטואריות(התוכנית ולבצע אומדנים 
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ומשתנים פיננסיים ) כגון תחלופת עובדים ותמותה (םדמוגרפיי
אשר משפיעים ) כגון גידול עתידי במשכורות ועלויות רפואיות(

לא (ההנחות האקטואריות לא יהיו מוטות . על עלות ההטבה
וייבחרו ,  יהיו תואמות הדדית,)בלתי זהירות ולא שמרניות מדי

על מנת להביא לאומדן הטוב ביותר של תזרימי המזומנים 
 .העתידיים שינבעו בהתאם לתוכנית

  
  היוון

ערך ישות תמדוד את מחויבותה בגין הטבה מוגדרת על בסיס  28.17
הישות תקבע את השיעור שישמש בהיוון .  מהווןנוכחי

 הדיווח עדבמותשואות שוק ל התשלומים העתידיים בהתייחס
במדינות בהן אין שוק . על אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה

שתמש ת ותישה, בו מתקיימת סחירות גבוהה באגרות חוב כאלה
. על אגרות חוב ממשלתיות)  הדיווחמועדב(בתשואות השוק 

המטבע והתקופה של אגרות חוב קונצרניות או ממשלתיות יהיו 
 .התשלומים העתידייםשל עקביים עם המטבע והתקופה החזויה 

  
  שיטת הערכה אקטוארית

להשתמש , ללא עלות או מאמץ מופרזים, אם ישות מסוגלת 28.18
כדי למדוד את מחויבותה בגין  בשיטת יחידת זכאות חזויה

אם . עליה לעשות זאת, הטבה מוגדרת ואת ההוצאה המתייחסת
שיטת , ההטבות המוגדרות מבוססות על משכורות עתידיות

בגין  חזויה דורשת מישות למדוד את מחויבויותיהיחידת זכאות 
הטבה מוגדרת על בסיס שמשקף אומדן של העלאות משכורות 

שיטת יחידת זכאות חזויה דורשת מהישות , בנוסף. עתידיות
לבצע הנחות אקטואריות שונות במדידת המחויבות בגין הטבה 

שיעורי התשואה החזויים על נכסי , כולל שיעורי היוון, מוגדרת
תחלופת , שיעורים חזויים של העלאות במשכורות, התוכנית
) עבור תוכניות להטבות רפואיות מוגדרות(וכן , תמותה, עובדים

 .שיעורי מגמה בעלויות רפואיות
 

להשתמש , ללא עלות או מאמץ מופרזים, אם ישות אינה מסוגלת 28.19
בשיטת יחידת זכאות חזויה כדי למדוד את מחויבותה ואת 

הישות רשאית לבצע , וכניות להטבה מוגדרתהעלות בהתאם לת
את הפישוטים הבאים במדידת מחויבותה בגין הטבה מוגדרת 

 :לגבי עובדים קיימים
  

כלומר (להתעלם מאומדן העלאות עתידיות במשכורת   )א(
להניח שהמשכורות הנוכחיות יימשכו עד שהעובדים 
הנוכחיים צפויים להתחיל לקבל הטבות לאחר סיום 

 ;)העסקה
 



 הטבות עובד 28פרק 
 

    
  

211

כלומר (ם משירות עתידי של עובדים נוכחיים להתעל  )ב(
להניח סגירה של התוכנית לעובדים נוכחיים ולעובדים 

 וכן; )חדשים כלשהם
  

להתעלם מאפשרות של תמותה במהלך השירות של   )ג(
עובדים נוכחיים בין מועד הדיווח לבין המועד שבו 
העובדים חזויים להתחיל לקבל הטבות לאחר סיום 

כל העובדים הנוכחיים יקבלו את כלומר להניח ש(העסקה 
עדיין יש להביא , אולם). ההטבות לאחר סיום העסקה
 ).כלומר תוחלת חיים(בחשבון תמותה לאחר השירות 

  
ישות שמנצלת את פישוטי המדידה לעיל צריכה לכלול הן הטבות 
שהבשילו והן הטבות שלא הבשילו במדידת מחויבותה בגין 

  .הטבה מוגדרת
  

 מישות להעסיק אקטואר בלתי תלוי כדי לבצע תקן זה אינו דורש 28.20
הערכה אקטוארית מקיפה על מנת לחשב את מחויבותה בגין 

התקן אינו דורש שהערכה אקטוארית , כמו כן. הטבה מוגדרת
בתקופות שבין הערכות אקטואריות . מקיפה תבוצע אחת לשנה

אם לא חל שינוי משמעותי בהנחות האקטואריות , מקיפות
ויבות בגין הטבה מוגדרת יכולה להימדד על ידי המח, העיקריות

תיאום המדידה בתקופה קודמת בגין שינויים בדמוגרפיית 
  .העובדים כגון מספר העובדים ורמות המשכורת

  
  צמצומים וסילוקים, שינויים, התחלת תוכנית

אם תוכנית להטבה מוגדרת התחילה או שונתה בתקופה  28.21
חייבותה בגין הטבה הישות תגדיל או תקטין את הת, הנוכחית

) קיטון(ותכיר בגידול , מוגדרת על מנת לשקף את השינוי
וכן . במדידת רווח או הפסד בתקופה הנוכחית) הכנסה(כהוצאה 
כלומר ההטבות הצטמצמו או (אם תוכנית צומצמה , להיפך

או סולקה ) הקבוצה של העובדים הזכאים להטבות צומצמה
, פה הנוכחיתבתקו) מחויבות המעביד בוטלה במלואה(

והישות תכיר , בגין הטבה מוגדרת תוקטן או תבוטל המחויבויות
  .ברווח או בהפסד הנובע מכך ברווח או הפסד בתקופה הנוכחית

  

  נכס תוכנית להטבה מוגדרת 
אם הערך הנוכחי של המחויבות בגין הטבה מוגדרת במועד  28.22

 קיים, הדיווח נמוך מהשווי ההוגן של נכסי התוכנית באותו מועד
ישות תכיר בעודף של התוכנית כנכס תוכנית . בתוכנית עודף

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
 במהלך הטבה מוגדרתישות תכיר בשינוי נטו בהתחייבותה בגין  28.23

י שניתן לייחסו להטבות ששולמו לעובדים למעט שינו, התקופה
כעלות של תוכניותיה , במהלך התקופה או להפקדות המעביד

העלות תוכר במלואה כהוצאה . להטבה מוגדרת במהלך התקופה
ברווח או הפסד או בחלקה ברווח או הפסד ובחלקה כפריט של 

אלא אם פרק אחר בתקן זה ) 28.24ראה סעיף (רווח כולל אחר 
ות תוכר כחלק מהעלות של נכס כגון מלאי או רכוש דורש שהעל

  .קבוע
  

   בחירת מדיניות חשבונאית-  הכרה
ישות נדרשת להכיר בכל הרווחים וההפסדים האקטוארים  28.24

  : הישות. בתקופה שבה הם התרחשו
  

תכיר בכל הרווחים וההפסדים האקטוארים ברווח או   )א(
  או, הפסד

  
ח כולל תכיר בכל הרווחים וההפסדים האקטוארים ברוו  )ב(

 אחר
  

הישות תיישם את המדיניות . כבחירת מדיניות חשבונאית
 החשבונאית שנבחרה בעקביות לכל תוכניותיה להטבה מוגדרת

רווחים והפסדים . ולכל הרווחים וההפסדים האקטוארים שלה
אקטוארים שהוכרו ברווח כולל אחר יוצגו בדוח על הרווח 

  .הכולל
  

דרת אשר מוכר כעלות של השינוי נטו בהתחייבויות להטבה מוג 28.25
  :תוכנית להטבה מוגדרת כולל

  
השינוי בהתחייבות להטבה מוגדרת שנובע משירות   )א(

 .עובדים שסופק במהלך תקופת הדיווח
 

ריבית על מחויבות להטבה מוגדרת במהלך תקופת   )ב(
 .הדיווח

  
התשואות על נכסי תוכנית כלשהם והשינוי נטו בשווי   )ג(

במהלך ) 28.28ה סעיף רא(ההוגן של זכויות שיפוי שהוכרו 
 .תקופת הדיווח

 .רווחים והפסדים אקטוארים שנבעו בתקופת הדיווח  )ד(
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גידול או קיטון בהתחייבות להטבה מוגדרת כתוצאה   )ה(
מתחילת תוכנית חדשה או שינוי תוכנית קיימת במהלך 

 ).28.21ראה סעיף (תקופת הדיווח 
  

קיטון בהתחייבות להטבה מוגדרת כתוצאה מצמצום או   )ו(
 ).28.21ראה סעיף (תוכנית קיימת בתקופת הדיווח סילוק 

  
שירות עובד יוצר מחויבות בהתאם לתוכנית להטבה מוגדרת גם  28.26

, במילים אחרות(אם ההטבות מותנות בהעסקה עתידית 
שירות עובד לפני מועד ההבשלה יוצר ). ההטבות טרם הבשילו

, מחויבות משתמעת כיוון שבכל אחד ממועדי הדיווח הבאים
לפני שיהיה , של שירות עתידי שעובד יהיה חייב לספקההיקף 

, בעת מדידת מחויבותה בגין הטבה מוגדרת. קטן, זכאי להטבה
ישות שוקלת את ההסתברות לכך שחלק מהעובדים עשויים לא 

למרות שהטבות , באופן דומה. לעמוד בדרישות הבשלה כלשהן
ום כגון הטבות רפואיות לאחר סי(לאחר סיום העסקה מסוימות 

עומדות לתשלום רק אם מתרחש אירוע מוגדר כאשר ) העסקה
מחויבות נוצרת כאשר , )כגון מחלה(עובד אינו מועסק יותר 

העובד מספק שירות שיקנה זכאות להטבה אם האירוע המוגדר 
ההסתברות לכך שהאירוע המוגדר יתרחש משפיעה על . מתרחש

 .אך אינה קובעת אם המחויבות קיימת, מדידת המחויבות
 

 אם הטבות מוגדרות מוקטנות עקב סכומים שישולמו לעובדים 28.27
ישות תמדוד את , בהתאם לתוכניות הממומנות על ידי הממשלה

מחויבויותיה בגין הטבה מוגדרת לפי בסיס שמשקף את ההטבות 
 :אך רק אם, העומדות לתשלום בהתאם לתוכניות ממשלתיות

  
 או, אותן תוכניות חוקקו לפני מועד הדיווח  )א(

 
מצביעות על כך , או ראיות מהימנות אחרות, סיון העברני  )ב(

שהטבות ממשלתיות אלה ישתנו באופן כלשהו הניתן 
במקביל לשינויים עתידיים ברמות , לדוגמה, לחזותו

  .מחירים כלליות או ברמות שכר כלליות
  

  שיפויים
 שצד אחר ישפה את הישות בגין המעשלישות ישנה וודאות לאם  28.28

דרשת כדי לסלק מחויבות בגין הטבה חלק או כל היציאה הנ
הישות תמדוד . ישות תכיר בזכותה לשיפוי כנכס נפרד, מוגדרת

או בדוח רווח  (בדוח על הרווח הכולל. את הנכס בשווי הוגן
ניתן להציג את ההוצאה הקשורה לתוכנית , )אם מוצג, והפסד

 .להטבה מוגדרת בניכוי הסכום שהוכר בגין שיפוי
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  לטווח ארוךהטבות עובד אחרות 

 :לדוגמה, הטבות עובד אחרות לטווח ארוך כוללות 28.29
 

 כגוןלטווח ארוך מתוגמלות  תבגין היעדרויוזכאות   )א(
 .חופשות ותק או שבתון

  
 .שירות ארוכההטבות בגין תקופת   )ב(

  
 .הטבות לטווח ארוך בגין אובדן כושר עבודה  )ג(

  
תוכניות לשיתוף ברווחים ותשלומי מענקים שעומדים   )ד(

 או יותר מתום התקופה בה העובדים  חודש12לתשלום 
 .סיפקו את השירות המתייחס

 
 חודש או יותר מתום התקופה בה 12פיצוי נדחה המשולם   )ה(

 .הוא הורווח
  

ישות תכיר בהתחייבות עבור הטבות עובד אחרות לטווח ארוך  28.30
 :שתימדד בסך נטו של הסכומים הבאים

  
, הערך הנוכחי של המחויבויות להטבה במועד הדיווח  )א(

 כויבני
 

) אם קיימים(השווי ההוגן במועד הדיווח של נכסי תוכנית   )ב(
 .שמהם יסולקו ההתחייבויות במישרין

  
  .28.23ישות תכיר בשינוי בהתחייבות בהתאם לסעיף 

  
  פיטוריןהטבות בגין 

הסכמים חוזיים , על פי הוראות חוק, ישות יכולה להיות מחויבת 28.31
, ויבות משתמעתאו אחרים עם עובדים או נציגיהם או על ידי מח

, או רצון לפעול בהגינות, נוהג,  עסקידפוס פעילותהמבוססת על 
לעובדים כאשר היא ) או לספק הטבות אחרות(לבצע תשלומים 
  . כאלה הם הטבות בגין פיטוריןתשלומים. מפטרת אותם

  
  הכרה

מאחר שהטבות בגין פיטורין אינן מספקות לישות הטבות  28.32
ם כהוצאה ברווח או הפסד ישות תכיר בה, כלכליות עתידיות

 .באופן מיידי
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תידרש הישות שיתכן , כאשר ישות מכירה בהטבות בגין פיטורין 28.33
 .הטבות פרישה או הטבות עובד אחרות צמצום לטפל בגם

  
רק  ישות תכיר בהטבות בגין פיטורין כהתחייבות וכהוצאה 28.34

 :כאשר הישות התחייבה באופן מובהק לאחד מהשניים
 

 ,עובדים לפני מועד הפרישה הרגיללפטר עובד או קבוצת   )א(
 או

  
לספק הטבות בגין פיטורין כתוצאה מהצעה שנעשתה   )ב(

 .במטרה לעודד פרישה מרצון
  

 באופן מובהק לפיטורין רק כאשר לישות יש ויבתחמישות  28.35
 מציאותיתתוכנית פורמלית מפורטת לפיטורין ואין אפשרות 

 .לביטול מהתוכנית
  

  מדידה
ורין לפי האומדן הטוב ביותר של ישות תמדוד הטבות בגין פיט 28.36

היציאה שהיתה נדרשת על מנת לסלק את המחויבות במועד 
, במקרה שנעשתה הצעה על מנת לעודד פרישה מרצון. הדיווח

המדידה של הטבות בגין פיטורין תתבסס על מספר העובדים 
  .החזויים לקבל את ההצעה

  
 12 -מכאשר הטבות בגין פיטורין עומדות לתשלום לאחר יותר  28.37

 .הן ימדדו בערכן הנוכחי,  הדיווחתקופתסוף לאחר חודש 
  

  תוכניות קבוצתיות

 אחת או חברה בת מעניקה הטבות לעובדים של חברה אםאם  28.38
והחברה האם מציגה דוחות כספיים , יותר בתוך הקבוצה

תקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות מאוחדים לפי 
חברות בנות , מיים מלאיםתקני דיווח כספי בינלאו או ובינוניות

כאלה יכולות להכיר ולמדוד הוצאות בגין הטבות עובד על בסיס 
  .הקצאה הגיונית של ההוצאות שהוכרו בקבוצה

  
  גילויים

   הטבות עובד לטווח קצרלגביגילויים 
 לגבי הטבות עובד לטווח יםספציפיפרק זה אינו דורש גילויים  28.39

  .קצר
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  רת תוכניות להפקדה מוגדלגביגילויים 
ישות תיתן גילוי לסכום שהוכר ברווח או הפסד כהוצאה עבור  28.40

אם הישות מטפלת בתוכנית להטבה . תוכניות להפקדה מוגדרת
מוגדרת מרובת מעסיקים כתוכנית להפקדה מוגדרת מאחר 

ל ששמידע מספיק אינו זמין כדי להשתמש בטיפול חשבונאי 
בדה שזו עליה לתת גילוי לעו, )28.11ראה סעיף  (הטבה מוגדרת

תוכנית להטבה מוגדרת ולסיבה מדוע התוכנית מטופלת 
יחד עם מידע זמין כלשהו על עודף או , כתוכנית להפקדה מוגדרת
 .על הישות, אם קיימות, גירעון בתוכנית וההשלכות

  
   תוכניות להטבה מוגדרתלגביגילויים 

ישות תיתן גילוי למידע הבא לגבי תוכניות להטבה מוגדרת  28.41
ות להטבה מוגדרת מרובות מעסיקים שמטופלות למעט תוכני(

שעליהן חלות , 28.11כתוכניות להפקדה מוגדרת בהתאם לסעיף 
אם לישות יש יותר מתוכנית ). 28.40דרישות הגילוי בסעיף 
, ניתן לתת את הגילויים בסכום כולל, להטבה מוגדרת אחת
  :או בקיבוץ כזה שנחשב לשימושי ביותר, בנפרד לגבי כל תוכנית

  
 .כולל מדיניות המימון, תיאור כללי של סוג התוכנית  )א(

 
המדיניות החשבונאית של הישות להכרה ברווחים   )ב(

ברווח או הפסד או כפריט של (ובהפסדים אקטואריים 
ולסכום של רווחים והפסדים אקטוארים ) רווח כולל אחר

 .שהוכר במהלך התקופה
  

הסבר מילולי אם הישות משתמשת בפישוטים שבסעיף   )ג(
 . במדידת מחויבותה בגין הטבה מוגדרת28.19

  
המועד של ההערכה האקטוארית המקיפה העדכנית ביותר   )ד(

תיאור של התיאומים , אם מועד זה אינו מועד הדיווח, וכן
שבוצעו כדי למדוד את המחויבות בגין הטבה מוגדרת 

 .במועד הדיווח
 

בגין  התאמה בין יתרות הפתיחה והסגירה של מחויבויות  )ה(
 תוך הצגה בנפרד של הטבות ששולמו הטבה מוגדרת
 .ושינויים אחרים

  
התאמה בין יתרות הפתיחה והסגירה של השווי ההוגן של   )ו(

נכסי תוכנית ושל יתרות הפתיחה והסגירה של זכויות 
אם , תוך הצגה בנפרד, שיפוי כלשהן שהוכרו כנכס

 :רלוונטי
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)i( הפקדות; 
 

)ii( וכן; הטבות ששולמו 
  

)iii( שינויים אחרים בנכסי תוכנית. 
  

, סך העלות המתייחסת לתוכנית להטבה מוגדרת לתקופה  )ז(
 תוך גילוי בנפרד של הסכומים

  
)i( וכן, שהוכרו ברווח או הפסד כהוצאה 

 
)ii( נכללו בעלות של הנכס. 

 
אך אינו , שיכלול, לגבי כל קבוצה עיקרית של נכסי תוכנית  )ח(

וכל , מקרקעין, מכשירי חוב, מכשירים הוניים, מוגבל לכך
 או הסכום שכל קבוצה עיקרית האחוז, הנכסים האחרים

מהווה מהשווי ההוגן של סך נכסי התוכנית במועד 
 .הדיווח

 
 :הסכומים שנכללו בשווי ההוגן של נכסי תוכנית בגין  )ט(

  
)i(  כל קבוצה של המכשירים הפיננסיים של הישות

 וכן, עצמה
 

)ii( או נכסים , כל מקרקעין המאוכלס על ידי הישות
 .אחרים שבשימוש הישות

  
 . על נכסי התוכניתהתשואה בפועל  )י(

 
, נעשה בהן שימושההנחות האקטואריות העיקריות ש  )יא(

 :רלוונטיכאשר , כולל
  

)i( שיעורי ההיוון; 
 

)ii(  שיעורי התשואה החזויים על נכסי תוכנית כלשהם
 ;לגבי התקופות המוצגות בדוחות הכספיים

  
)iii( שיעורי העלאות משכורות חזויים; 

  
)iv( וכן; שיעורי מגמות בעלויות רפואיות 

  
)v( נעשה ואריות מהותיות אחרות כלשהן שהנחות אקט

 .שושימבהן 
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לעיל בגין תקופות ) ו(-ו) ה(-אין צורך להציג את ההתאמות ב
  . קודמות

  
חברה בת שמכירה ומודדת הוצאות בגין הטבות עובד על בסיס 

ראה סעיף (הקצאה הגיונית של ההוצאות שהוכרו בקבוצה 
יותה תתאר בדוחותיה הכספיים הנפרדים את מדינ) 28.38

לעיל על ) יא(- )א(- לביצוע ההקצאה ותיתן את הגילויים ב
  .התוכנית בכללותה

 
   הטבות אחרות לטווח ארוךלגביגילויים 

עבור כל קבוצה של הטבות אחרות לטווח ארוך שהישות מעניקה  28.42
לסכום מחויבותה , הישות תיתן גילוי למהות ההטבה, לעובדיה
  . במועד הדיווחהמימוןולהיקף 

  
   פיטורין הטבות בגין גבילגילויים 

עבור כל קבוצה של הטבות בגין פיטורין שהישות מעניקה  28.43
למדיניות , הישות תיתן גילוי למהות ההטבה, לעובדיה

ולסכום מחויבותה ולהיקף הסכומים , החשבונאית שלה
  .המופקדים במועד הדיווח

  
כאשר קיימת אי וודאות לגבי מספר העובדים שיקבלו את  28.44

פרק . קיימת התחייבות תלויה, בגין פיטוריןההצעה של הטבות 
תת גילוי למידע לגבי לישות מ  דורשהפרשות ותלויות 21

אלא אם האפשרות לתזרים שלילי בעת , ות התלוייהתיוהתחייבו
 .סילוק היא קלושה
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   29פרק 

  הכנסההמסים על 
  

  תחולה של פרק זה 

 כוללים את כל המסים מסים על ההכנסה,  תקן זהמטרתל 29.1
 הכנסה חייבתמיים והמסים הזרים המבוססים על המקו

)taxable profit .(כגון מסים , מסים על ההכנסה כוללים גם מסים
חברה ,  חברה בתעומדים לתשלום על ידיש, שמנוכים במקור

 ישותל) distributions(כלולה או עסקה משותפת בעת חלוקות 
  .תהמדווח

 
הוא דורש . הכנסהפרק זה חל על הטיפול החשבונאי במסים על ה 29.2

 בהשלכות המסים השוטפים והעתידיים שלמישות להכיר 
 סכומי .עסקאות ואירועים אחרים שהוכרו בדוחות הכספיים

. מסים שוטפים ומסים נדחיםהמסים האלה שהוכרו כוללים 
בגין ) החזר מס(מסים לשלם  הם ,)Current tax(סים שוטפים מ

השוטפת או  לתקופה) ההפסד לצורך מס(ההכנסה החייבת 
מסים לשלם  הם) deferred tax (נדחיםסים מ. לתקופות קודמות

הנובעים בדרך כלל מכך , ה בתקופות עתידיותבהש או מסים בני
 בערך יההתחייבויות או הנכסישהישות תשיב או תסלק את 

עברה קדימה של ההומהשפעת המס על , בספרים הנוכחי שלהם
 ושל זיכויי מס שטרם ו לצורכי מס שטרם נוצל נוכחייםהפסדים
 . נוצלו

  
 הכנסההשלבים בטיפול החשבונאי במסים על 

 :להלן) ט(-)א(ישות תטפל במסים על ההכנסה בהתאם לשלבים  29.3
 

שימדדו בסכום הכולל את , תכיר במסים שוטפים  )א(
ההשפעה של התוצאות האפשריות של סקירה על ידי 

 ).29.8-29.4סעיפים (רשויות המס 
 

חייבויות צפויים להשפיע על תזהה אלו נכסים והת  )ב(
ההכנסה החייבת אם הם יושבו או יסולקו בערכם 

 ).29.10 - ו29.9סעיפים (העכשווי בספרים 
  

תקופת  של הפריטים הבאים בסוף מסהבסיס  תקבע את  )ג(
 : הדיווח

  
)i( הנכסים וההתחייבויות ב-) בסיס המס של ). ב

נכסים והתחייבויות נקבע על פי התוצאות של 
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ם או סילוק של התחייבויות תמורת מכירה של נכסי
 ).29.12 -  ו29.11סעיפים (ערכם העכשווי בספרים 

 
)ii(  פריטים אחרים שיש להם בסיס מס למרות שהם

כלומר , לא מוכרים כנכסים או כהתחייבויות
פריטים שהוכרו כהכנסה או כהוצאה שיהפכו 
חייבים במס או ניתנים לניכוי בתקופות עתידיות 

   ).29.13סעיף (
  

הפסדי מס שלא נוצלו ,  כלשהםהפרשים זמנייםשב תח  )ד(
 ).29.14סעיף (וזיכויי מס שלא נוצלו 

 
 בנכסי מסים נדחים ובהתחייבויות מסים נדחיםתכיר   )ה(

הפסדי מס שלא נוצלו וזיכויי , שנובעים מהפרשים זמניים
 ).29.17-29.15סעיפים (מס שלא נוצלו 

  
 תמדוד נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים  )ו(

בסכום שכולל את ההשפעה של התוצאות האפשריות של 
 סקירה של רשויות המס תוך שימוש בשיעורי מס שנחקקו

, סוף תקופת הדיווחב או שחקיקתם הושלמה למעשה
ואשר חזויים לחול כאשר נכס המסים הנדחים ימומש או 

  סעיפים(כאשר התחייבות המסים הנדחים תסולק 
29.25-29.18.( 

  
כך , ידת ערך כנגד נכסי מסים נדחיםתכיר בהפרשה ליר  )ז(

שהסכום נטו יהיה שווה לסכום הגבוה ביותר שיותר סביר 
בהתבסס על ההכנסה החייבת , מאשר לא שימומש

 ).29.22 -  ו29.21סעיפים (הנוכחית והעתידית 
  

תקצה מסים שוטפים ומסים נדחים לרכיבים המתייחסים   )ח(
 ).29.27סעיף (רווח כולל אחר והון , רווח או הפסדשל 

  
 ).29.32-29.28סעיפים (תציג ותיתן גילוי למידע הנדרש   )ט(

  

    הכרה ומדידה של מסים שוטפים

ישות תכיר בהתחייבות מסים שוטפים בגין מסים לשלם על  29.4
אם . ההכנסה החייבת עבור התקופה השוטפת ותקופות קודמות

תקופות קודמות בגין שולם בגין התקופה השוטפת ושהסכום 
  הישות תכיר, בגין תקופות אלהעומד לתשלום העולה על הסכום

 . מס שוטףעודף כנכסב
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אשר ישות תכיר בנכס מסים שוטפים בגין הטבה של הפסד מס  29.5
 מולוששעל מנת להשיב מסים שוטפים , ניתן להעברה אחורה

 . תקופה קודמתב
 

מסים שוטפים בסכומים שהיא ) נכס(ישות תמדוד התחייבות  29.6
שר אימוש בשיעורי המס וחוקי המס תוך ש) להשיב(צופה לשלם 

תקופת  עד לסוף נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה
שיעורי מס ייחשבו כשיעורי מס שחקיקתם הושלמה . הדיווח

למעשה כאשר אירועים עתידיים הנדרשים לתהליך החקיקה לא 
. השפיעו בעבר על התוצאה ולא סביר שישפיעו על התוצאה

 .  הנחיות מדידה נוספות מספקים29.25-29.23סעיפים 
  

ישות תכיר בשינויים בהתחייבות מסים שוטפים או בנכס מסים  29.7
למעט שינוי שניתן לייחוס ,  ברווח או הפסדכהוצאת מסשוטפים 

 שהוכר בהתאם לתקן זה ברווח הוצאה או הכנסהלפריט של 
 . אשר יוכר אף הוא ברווח כולל אחר, כולל אחר

  
את , 29.5-29.4תאם לסעיפים ישות תכלול בסכומים שהוכרו בה 29.8

, ההשפעה של תוצאות אפשריות של סקירה של רשויות המס
 . 29.24אשר תימדד בהתאם לסעיף 

  
   הכרה של מסים נדחים

  עקרון כללי להכרה 
 עבור מסים נדחיםנכס מסים נדחים או בהתחייבות ישות תכיר ב 29.9

, מסים שניתנים להשבה או מסים שיש לשלם בתקופות עתידיות
מסים כאלה נובעים . אה מעסקאות או אירועים בעברכתוצ

מהפרש בין הסכומים שהוכרו עבור הנכסים וההתחייבויות של 
הישות בדוח על המצב הכספי שלה לבין ההכרה בנכסים 

של וכן העברה קדימה , ובהתחייבויות אלה על ידי רשויות המס
 .  ושל זיכויי מס שטרם נוצלוהפסדים לצורכי מס שטרם נוצלו

  
נכסים והתחייבויות שהשבתם או סילוקם לא 

 ישפיע על ההכנסה החייבת 
אם ישות מצפה להשיב את הערך בספרים של נכס או לסלק את  29.10

, הערך בספרים של התחייבות ללא השפעה על ההכנסה החייבת
 ,לפיכך. לא נוצרים מסים נדחים בגין הנכס או ההתחייבות

 התחייבויות שבגינם  חלים רק על נכסים או29.17-29.11סעיפים 
הישות צופה שההשבה או הסילוק של הערך בספרים ישפיע על 

 .ועל פריטים אחרים בעלי בסיס מס, ההכנסה החייבת
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 בסיס המס 
התחייבות או פריט אחר , ישות תקבע את בסיס המס של נכס 29.11

אם . חקיקתם הושלמה למעשהשבהתאם לחוקים שנחקקו או 
בסיס המס נקבע על פי , חדישות מגישה דוח מס על בסיס מאו

אם הישות . חוקי המס החלים על דוח המס על בסיס מאוחד
בסיס המס נקבע על , מגישה דוחות מס נפרדים לפעילויות שונות

 . פי חוקי המס החלים על כל דוח מס
 

בסיס המס קובע את הסכומים שיכללו בהכנסה החייבת בעת  29.12
. תחייבותההשבה או הסילוק של הערך בספרים של נכס או ה

  :בייחוד
  

סכום אשר היה ניתן לניכוי שווה לסיס המס של נכס ב  )א(
אם הערך בספרים של הנכס , בקביעת ההכנסה החייבת

אם . היה מושב באמצעות מכירה בסוף תקופת הדיווח
 ההשבה של הנכס באמצעות מכירה אינה מגדילה את

שווה לערכו ייחשב כ בסיס המס ,ההכנסה החייבת
 . בספרים

 
המס של התחייבות שווה לערכה בספרים בניכוי בסיס   )ב(

סכומים כלשהם הניתנים לניכוי בקביעת ההכנסה החייבת 
) או בתוספת סכומים כלשהם שנכללו בהכנסה החייבת(

שהיו נובעים אם ההתחייבות היתה מסולקת תמורת 
במקרה של הכנסות . ערכה בספרים בסוף תקופת הדיווח

נוצרה הוא ערכה ההתחייבות שבסיס המס של , נדחות
אשר לא , של הכנסות אלהכלשהו בניכוי סכום , בספרים

 .יהיה חייב במס בתקופות עתידיות
  

אך הם אינם מוכרים כנכסים ,  בסיס מסמסוימים ישפריטים ל 29.13
עלויות מחקר מוכרות כהוצאה בתקופה , לדוגמה. וכהתחייבויות
אך יתכן כי לא יותרו בניכוי לצורך קביעת , בה הן התהוו

הערך בספרים , לכן. הכנסה החייבת עד לתקופה מאוחרת יותרה
של עלויות מחקר הם אפס ובסיס המס הוא הסכום שינוכה 

גם מכשיר הוני שהונפק על ידי הישות עשוי . בתקופות עתידיות
אין נכס או התחייבות בדוח על . לגרום לניכויים בתקופה עתידית

כויים אך בסיס המס הוא הסכום של הני, המצב הכספי
 .העתידיים
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  הפרשים זמניים
 :נוצריםהפרשים זמניים  29.14

  
כאשר ישנו הפרש בין הערכים בספרים לבין בסיסי המס   )א(

או בעת , בהכרה לראשונה של נכסים או התחייבויות
שבסיס המס נוצר עבור אותם פריטים שיש להם בסיס מס 

 .אך הם אינם מוכרים כנכסים או כהתחייבויות
 

בין הערך בספרים לבין בסיס המס כאשר נוצר הפרש   )ב(
לאחר ההכרה לראשונה מאחר שהכנסה או הוצאה 
מוכרים ברווח כולל או בהון בתקופת דיווח אחת אך 

 .מוכרים בהכנסה חייבת בתקופה אחרת
  

כאשר בסיס המס של נכס או התחייבות משתנה והשינוי   )ג(
לא יוכר בערך בספרים של הנכס או ההתחייבות בתקופה 

 .כלשהי
  

  ונכסי מסים נדחיםנדחים ייבויות מסים התח
 :ישות תכיר, 29.16פרט לפי שנדרש בסעיף  29.15

  
התחייבות מסים נדחים עבור כל ההפרשים הזמניים   )א(

 .שחזויים להגדיל את ההכנסה החייבת בעתיד
 

נכס מסים נדחים עבור כל ההפרשים הזמניים שחזויים   )ב(
 .להקטין את ההכנסה החייבת בעתיד

  
ההעברה קדימה של הפסדים ר נכס מסים נדחים עבו  )ג(

 .לצורכי מס שטרם נוצלו וזיכויי מס שטרם נוצלו
  

 :29.15להלן חריגים לדרישות של סעיף  29.16
  

ישות לא תכיר נכס מסים נדחים או התחייבות מסים   )א(
נדחים עבור הפרשים זמניים המתייחסים לרווחים שאינם 

חברות , סניפים זרים, פטורים של חברות בנות זרות
ת ועסקאות משותפות זרות במידה שההשקעה כלולות זרו

 essentially(היא במהותה קבועה מבחינת משך ההחזקה 
permanent in duration( , אלא אם ברור שההפרש הזמני

 .יתהפך בעתיד הנראה לעין
 

ישות לא תכיר בהתחייבות מסים נדחים עבור הפרש זמני   )ב(
 .המתייחס להכרה לראשונה במוניטין
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יים בהתחייבות מסים נדחים או בנכס מסים ישות תכיר בשינו 29.17
למעט שינוי שניתן , נדחים כהוצאת מסים ברווח או הפסד

לייחוס לפריט של הכנסה או הוצאה שהוכר לפי תקן זה ברווח 
 .אשר יוכר אף הוא ברווח כולל אחר, כולל אחר

  
  מדידת מסים נדחים

  שיעורי המס
תוך ) חיםנכס מסים נד(ישות תמדוד התחייבות מסים נדחים  29.18

שר נחקקו או אשר חקיקתם א שימוש בשיעורי וחוקי המס
שיעורי מס ייחשבו כשיעורי .  עד למועד הדיווחהושלמה למעשה

מס שחקיקתם הושלמה למעשה כאשר אירועים עתידיים 
הנדרשים לתהליך החקיקה לא השפיעו בעבר על התוצאה ולא 

 .סביר שישפיעו על התוצאה
 

, ים על רמות שונות של הכנסה חייבתכאשר שיעורי מס שונים חל 29.19
מסים נדחים ואת ) הכנסות(ישות תמדוד את הוצאות 

המסים הנדחים המתייחסים תוך שימוש ) נכסי(התחייבויות 
למעשה נחקקו או שחקיקתם הושלמה ש ממוצעים םשיעוריב

) הפסד לצורך מס(אשר היא מצפה שיחולו על ההכנסה החייבת 
 המסים הנדחים ימומש או לתקופות שבהן היא מצפה שנכס
 .שהתחייבות המסים הנדחים תסולק

  
דידה של התחייבויות מסים נדחים ונכסי מסים נדחים תשקף מה 29.20

במועד , את השלכות המס שינבעו מהאופן שבו הישות מצפה
שהיא תשיב או תסלק את הערך בספרים של הנכסים , הדיווח
ובע אם ההפרש הזמני נ, לדוגמה. מתייחסיםהויות בוהתחיי

מפריט הכנסה שחזוי שיהיה חייב במס כרווח הון בתקופה 
הוצאות המיסים הנדחים נמדדות לפי שיעור המס , עתידית

 .לרווחי הון
  

   לירידת ערךהפרשה
ישות תכיר בהפרשה לירידת ערך כנגד נכסי מסים נדחים כך  29.21

שהערך בספרים נטו יהיה שווה לסכום הגבוה ביותר שיותר 
בהתבסס על הכנסה חייבת נוכחית או סביר מאשר לא שיושב 

  .עתידית
  

ישות תסקור את הערך בספרים נטו של נכס מסים נדחים בכל  29.22
מועד דיווח ותתאים את ההפרשה לירידת ערך על מנת לשקף את 

תיאום כזה יוכר . ההערכה העכשווית של הכנסה חייבת בעתיד
למעט תיאום שניתן לייחוס לפריט הכנסה או , ברווח או הפסד

שיוכר אף , צאה שהוכרו בהתאם לתקן זה ברווח כולל אחרהו
 .הוא ברווח כולל אחר
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  נדחים שוטפים ומסים מדידה של מסים 

נכסי מסים שוטפים ונדחים ישות לא תחשב ערך נוכחי ל 29.23
 .התחייבויות מסים שוטפים ונדחיםלו

 
אי וודאות אם רשויות המס יקבלו את הסכומים שדווחו להם על  29.24

. ה על הסכום של מסים שוטפים ומסים נדחיםידי הישות משפיע
נכסי מסים שוטפים ונדחים והתחייבויות מסים ישות תמדוד 

 תוך שימוש בסכום שהוא ממוצע משוקלל של שוטפים ונדחים
בהנחה שרשויות , כל התוצאות האפשריות וההסתברויות שלהן

המס יסקרו את הסכומים שדווחו ושיש להן ידע מלא על כל 
שינויים בסכום שהוא ממוצע משוקלל של כל . נטיהמידע הרלוו

יתבססו על מידע , התוצאות האפשריות וההסתברויות שלהן
ולא על פרשנות חדשה של הישות למידע שהיה זמין קודם , חדש
 .לכן

  
מסים על ההכנסה משולמים לפי , בתחומי שיפוט מסוימים 29.25

או , וגבוה יותר או נמוך יותר אם הרווח הנקי כולו או חלק שיעור
מחולקים כדיבידנד לבעלי ,  כולה או חלקהעודפיםאם יתרת ה

יתכן שניתן יהיה , בתחומי שיפוט אחרים. המניות של הישות
של ם ושלתהכנסה או שיידרש הלקבל החזר מס בגין מסים על 

או אם יתרת , אם הרווח הנקי כולו או חלקו, הכנסההמסים על 
מניות של  הד לבעלימחולקים כדיבידנ,  כולה או חלקהעודפיםה

מסים שוטפים ונדחים ישות תמדוד , בנסיבות אלה. הישות
 עד שהישות מכירה בשיעור המס החל על רווחים לא מחולקים

כאשר ישות מכירה בהתחייבות . בהתחייבות לתשלום דיבידנד
 ואמסים שוטפים ) נכס(התחייבות עליה להכיר ב, לשלם דיבידנד

 .מסים קשורות) הכנסות (ובהוצאות, )קשור( קשורה נדחים
  

  ניכוי מס במקור על דיבידנדים

היא עשויה , היכאשר ישות משלמת דיבידנדים לבעלי מניות 29.26
עבור בעלי , להידרש לשלם חלק מהדיבידנדים לרשויות המס

לרשויות המס , םשלות לעומדאו ש, סכום כזה ששולם. המניות
 .נזקף להון כחלק מהדיבידנדים

  
  הצגה

  לל ובהון הקצאה ברווח הכו
ישות תכיר בהוצאת מס באותו רכיב של סך הרווח הכולל  29.27

או רווח כולל , פעילויות מופסקות, כלומר פעילויות נמשכות(
או של ההון שבו הוכרו העסקה או האירוע האחר שבגינם ) אחר

  .נוצרו הוצאות המסים
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  לא שוטף/הפרדה בין שוטף
ייבויות והתח, כאשר ישות מציגה נכסים שוטפים ולא שוטפים 29.28

כסיווגים נפרדים בדוח על המצב הכספי , שוטפות ולא שוטפות
מסים נדחים כלשהם ) התחייבויות(אין עליה לסווג נכסי , שלה

  ).התחייבויות שוטפות(כנכסים שוטפים ) כלשהן(
  

  קיזוז
כסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים ישות תקזז נ 29.29

יבויות מסים  כנגד התחינדחיםכסי מסים נאו תקזז , יםשוטפ
יתנת לאכיפה לקזז את נכות משפטית זקיימת רק כאשר  ,נדחים

ה לסלק על בסיס נטו או לממש את הנכס תוונ ובכהסכומים
 .זמנית- ולסלק את ההתחייבות בו

  

  גילויים

ישות תיתן גילוי למידע שמאפשר למשתמשים בדוחותיה  29.30
הכספיים להעריך את המהות וההשפעה הפיננסית של תוצאות 

  . שוטפים ונדחים של עסקאות ואירועים אחרים שהוכרומסים
  

) הכנסת(ישות תיתן גילוי נפרד לרכיבים העיקריים של הוצאת  29.31
  עשויים)הכנסת מסים( הוצאת מסים ם כאלה שלרכיבי. מסים
  :לכלול

 
  ).הכנסת מסים שוטפים(מסים שוטפים וצאת ה  )א(

  
 מסים שוטפים תיאומים כלשהם שהוכרו בתקופה לגבי  )ב(

  .ופות קודמותבגין תק
  

מסים נדחים המתייחס ליצירה ) הכנסת(כום הוצאת ס  )ג(
  . הפרשים זמניים שלולהיפוך

  
מסים נדחים המתייחס לשינויים ) הכנסת(כום הוצאת ס  )ד(

 .או להטלת מסים חדשיםבשיעורי המס 
ההשפעה על הוצאת מסים נדחים הנובעת משינוי בהשפעה   )ה(

 המס של התוצאות האפשריות של סקירה על ידי רשויות
 ).29.24ראה סעיף (

  
תיאומים להוצאת מסים נדחים שנובעת משינוי במעמד   )ו(

 .המס של הישות או של בעלי מניותיה
  

 ו 29.21ראה סעיפים (כל שינוי בהפרשה לירידת ערך   )ז(
29.22.( 



 מסים על ההכנסה 29פרק 
 

    
  

227

הסכום של הוצאת מסים שקשורה לשינויים במדיניות   )ח(
, מדיניות חשבונאית 10ראה פרק (חשבונאית וטעויות 

 ). וטעויותחשבונאיים יםאומדנ
  

  : בנפרדריטים הבאיםפ גילוי לישות תיתן 29.32
  

,  של מסים שוטפים ושל מסים נדחיםפיסכום המצרה  )א(
 . שהוכרו כפריטים של רווח כולל אחרהמתייחס לפריטים

 
הסבר להפרשים משמעותיים בין הסכומים שהוצגו בדוח   )ב(

 .על הרווח הכולל לסכומים שדווחו לרשויות המס
  

 )בשיעורי המס שחלים(בשיעור המס שחל ויים הסבר לשינ  )ג(
 .בהשוואה לתקופת דיווח קודמת

  
 לצורכי מסהפסדים לכל סוג של הפרש זמני ולכל סוג של   )ד(

 :שטרם נוצלווזיכויי מס 
  

)i( נכסי מסים , הסכום של התחייבויות מסים נדחים
, נדחים והפרשות לירידת ערך בסוף תקופת הדיווח

 וכן
 

)ii( נכסי , בויות מסים נדחיםניתוח של השינוי בהתחיי
מסים נדחים והפרשות לירידת ערך במהלך 

 .התקופה
  

הפסדים , של הפרשים זמניים, אם קיים, מועד פקיעה  )ה(
  .שטרם נוצלווזיכויי מס   שטרם נוצלולצורכי מס

  
 תוצאותלמהות הסבר , 29.25בנסיבות שמתוארות בסעיף   )ו(

פוטנציאליות של מסים על ההכנסה שינבעו מתשלום 
 .הנדים לבעלי מניותידיביד
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  30פרק 

  תרגום מטבע חוץ
  

  תחולה של פרק זה 

לישות עשויות . ישות יכולה לנהל פעילויות חוץ בשתי דרכים 30.1
  פעילויות חוץלה חוץ וכן ייתכן שיהיו ותלהיות עסקאות במטבע

)foreign operations( .ישות יכולה להציג את , בנוסף לכך
 זה קובע כיצד על ישות פרק. דוחותיה הכספיים במטבע חוץ

, לכלול עסקאות במטבע חוץ ופעילויות חוץ בדוחותיה הכספיים
 יחשבונאהטיפול ה. למטבע הצגהוכיצד לתרגם דוחות כספיים 

 וחשבונאות גידור של חוץ הנקובים במטבע מכשירים פיננסייםב
מכשירים פיננסיים  11 מטופלים בפרק חוץפריטים במטבע 

    .אחרים מכשירים פיננסייםות בסוגי 12 ובפרק בסיסיים
  

  מטבע פעילות

מטבע הפעילות של .  שלהמטבע הפעילותכל ישות תזהה את  30.2
הוא המטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת ישות 
 . הישות

 
, בדרך כלל, הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת ישות היא 30.3

, לכן. ה הישות מפיקה ומוציאה מזומניםהראשית בהסביבה 
הגורמים הבאים הם הגורמים החשובים ביותר בעת שישות 

 : שוקלת את קביעת מטבע הפעילות שלה
 

  :המטבע  )א(
 

)i(  אשר משפיע בעיקר על מחירי המכירה של הסחורות
זה יהיה המטבע שבו , בדרך כלל(והשירותים 

נקובים ומסולקים מחירי המכירה של הסחורות 
   וכן,)והשירותים

 
)ii( שלה והתקנותתיים של המדינה בה הכוחות התחרו 

 בעיקר את מחירי המכירה של הסחורות יםקובע
 .והשירותים

  

חומרים , המטבע אשר משפיע בעיקר על עלויות עבודה  )ב(
, בדרך כלל(ועלויות אחרות להספקת סחורות או שירותים 

 ).זה יהיה המטבע שבו נקובות ומסולקות עלויות אלה
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פעילות של הגורמים הבאים יכולים גם כן לספק ראיה למטבע ה 30.4
 :ישות

 
 מימון כספיים מפעילויות מקורות מופקיםמטבע בו ה  )א(

 ).הוניים םמכשיריו  מכשירי חובהנפקה של(
 
 מפעילויות מוחזקים תקבולים , בדרך כלל,מטבע בוה  )ב(

  .שוטפות
 

הגורמים הנוספים הבאים מובאים בחשבון בקביעת מטבע  30.5
ובקביעה אם מטבע , הפעילות של ישות שהיא פעילות חוץ

הישות המדווחת (פעילות שלה זהה לזה של הישות המדווחת ה
, בת חברההיא הישות שפעילות החוץ מהווה אצלה , בהקשר זה

 ): עסקה משותפתחברה כלולה או, סניף
 

 הישותת כשלוחה של וצעוחוץ מבה פעילויותאם   )א(
 הדוגמ. עצמאותאו שיש לה מידה ניכרת של , תמדווחה

רק חוץ מוכרת ה כאשר פעילות היאלמצב הראשון 
 את אליהומעבירה , תמדווחה הישות מהמיובאות סחורות

 כאשר הפעילות צוברת היא למצב השני דוגמה. התקבולים
,  הוצאותמתהוות לה,  אחריםופריטים כספייםמזומן 

 בעיקר במטבע  וכולם,מפיקה הכנסה ונוטלת אשראי
  .המקומי שלה

 
 או  שיעור גבוהמהוות תמדווחה הישותאם עסקאות עם   )ב(

  .חוץה של פעילות מהפעילויותנמוך 
 
 של פעילות החוץ מפעילויותמזומנים האם תזרימי   )ג(

 ישותמזומנים של ההמשפיעים באופן ישיר על תזרימי 
  .אליה להעברה  בנקל זמיניםוהם תהמדווח

 
חוץ ה של פעילות מפעילויותמזומנים האם תזרימי   )ד(

 והחזויות יה הקיימותמספיקים למימון התחייבויות
 .ת המדווחישותללא העמדת מקורות על ידי ה, רגילאופן ב

 
  מטבע חוץבעסקאות ל במטבע הפעילות שדיווח 

  הראשונלכרה ה

, או שסילוקה נדרש,  מטבע חוץ היא עסקה הנקובהתעסק 30.6
 : כאשר ישותהנובעות עסקאות כולל, במטבע חוץ
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שמחירם נקוב ,  סחורות או שירותיםת או מוכרתרוכש  )א(
 ;במטבע חוץ

 
או ,  או מלווה כספים כאשר הסכומים לשלםלווה  )ב(

  או;נקובים במטבע חוץ, לקבלהסכומים 
 
 או מתהוות לה התחייבויותאו ,  נכסיםת או מממשתרוכש  )ג(

 נקובות במטבע אלהכשעסקאות ,  התחייבויותתמסלק
  .חוץ

  

 במטבע, הראשונל ההכרה בעת, עסקה במטבע חוץישות תרשום  30.7
  הפעילות בין מטבע המיידי בשער החליפיןתוך שימוש, הפעילות

 .מטבע החוץ במועד העסקהלבין 
 
מועד העסקה הוא המועד בו העסקה כשירה לראשונה להכרה  30.8

משתמשים , לעיתים קרובות, מסיבות מעשיות. זה ןבהתאם לתק
שער , לדוגמה. בשער המהווה קירוב לשער בפועל במועד העסקה

ותו מטבע ממוצע שבועי או חודשי עשוי לשמש לכל העסקאות בא
 חלותחליפין השערי באם , אולם. חוץ שהתבצעו באותה תקופה

 . הולםהשימוש בשער ממוצע לתקופה אינו, תנודות משמעותיות
  

  בסוף תקופות הדיווח העוקבות דיווח

 :ישות, תקופת דיווח כלסוף ב 30.9
 

שער  תוך שימוש בפריטים כספיים במטבע חוץתתרגם   )א(
  ;הסגירה

 
 במונחי עלות נמדדים שכספיים-פריטים לאתתרגם   )ב(

שער החליפין במועד  תוך שימוש בהיסטורית במטבע חוץ
   וכן;העסקה

 
שווי הוגן במטבע ב  שנמדדיםכספיים-פריטים לאתתרגם   )ג(

 השווי שבו נקבע החליפין במועד ישערב  תוך שימושחוץ
 .ההוגן

  
שער בהפרשי , ישות תכיר ברווח או הפסד בתקופה בה נבעו 30.10

  מתרגום שלאו הנובעים, טים כספייםהנובעים מסילוק של פרי
  לתרגוםפריטים כספיים לפי שערי חליפין שונים מאלה ששימשו

, בתקופות קודמות או  במהלך התקופההראשונבעת ההכרה ל
 .30.13סעיף  בכמתוארלמעט 
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רווח או הפסד בגין פריט לא פרק אחר של תקן זה דורש שכאשר  30.11
הפרשי ל רכיב של כ ישות תכיר ב,ברווח כולל אחר יוכרכספי 

, לעומת זאת. אותו רווח או הפסד ברווח כולל אחרשער של 
, כאשר רווח או הפסד בגין פריט לא כספי מוכר ברווח או הפסד

אותו הפרשי שער של כל רכיב של  בברווח או הפסדישות תכיר 
 .רווח או הפסד

 
   בפעילות חוץהשקעה נטו

פריט כספי או , וץ מפעילות חלישות יכול להיות פריט כספי לקבל 30.12
לא סביר אף ו, שסילוקו אינו מתוכנןפריט . לפעילות חוץלשלם 

ההשקעה נטו מ חלקמהווה למעשה , שיסולק בעתיד הנראה לעין
. 30.13לסעיף ומטופל בהתאם ,  פעילות חוץשל הישות באותה

 לכלול חייבים לזמן ארוך או יםעשוי, כאמור, ים כספייםפריט
 .ספקים או לקוחות ים כוללאינםהם  .הלוואות לזמן ארוך

  

שקעה נטו ההשמהווה חלק מ, הפרשי שער בגין פריט כספי 30.13
יוכרו ברווח או הפסד בדוחות , פעילות חוץ של ישות מדווחתב

הכספיים הנפרדים של הישות המדווחת או בדוחות הכספיים 
בדוחות . בהתאם לעניין, האינדיבידואליים של פעילות החוץ

 את פעילות החוץ וגם את הישות הכספיים הכוללים גם
דוחות כספיים מאוחדים כאשר פעילות , לדוגמה(המדווחת 

הפרשי שער כאלה יוכרו לראשונה ברווח , )החוץ היא חברה בת
הפרשים אלה לא יוכרו שנית . כולל אחר וידווחו כרכיב של ההון

 .ברווח או הפסד בעת מימוש ההשקעה נטו
  

  שינוי במטבע פעילות 

שם את נהלי יית ותיש, במטבע הפעילות של ישותינוי כאשר חל ש 30.14
באופן של מכאן  למטבע הפעילות החדשהתרגום המתאימים 

 .החל ממועד השינויולהבא 
 

 משקף ישותמטבע הפעילות של , 30.5-30.2כפי שצוין בסעיפים  30.15
. ישות הרלוונטיים ל,והמצביםהאירועים , את העסקאות
רק אם  ותנושניתן ל, ותנקבע מטבע הפעילש לאחר, בהתאם לכך

שינוי , דוגמהל. אירועים ונסיבות, עסקאותאותן  שינוי בחל
 המכירה של הסחורות על מחירי בעיקרמשפיע אשר , מטבעב
 .ישותיכול לגרום לשינוי במטבע הפעילות של ה, שירותיםהו

 
באופן של מכאן השפעה של שינוי במטבע פעילות מטופלת ה 30.16

כל הפריטים למטבע מתרגמת את ישות , במילים אחרות. ולהבא
.  השינויבמועדחליפין השער תוך שימוש בהפעילות החדש 

 המתקבלים של פריטים לא כספיים הסכומים המתורגמים
 .ההיסטורית םמטופלים כעלות
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  פעילותהשימוש במטבע הצגה שונה ממטבע 

  תרגום למטבע ההצגה

או ( הכספיים בכל מטבע ה להציג את דוחותיה יכולישות 30.17
, ישותאם מטבע ההצגה שונה ממטבע הפעילות של ה). עותמטב

המצב את  ופריטי ההכנסה וההוצאה שלה את הישות תתרגם
 כוללת קבוצהכאשר , לדוגמה.  למטבע ההצגהשלה הכספי

פריטי ההכנסה ,  עם מטבעות פעילות שוניםישויות בודדות
, אחידבמטבע מבוטאים  ישותמצב הכספי של כל הווההוצאה 

 .מאוחדיםן יהיה להציג דוחות כספיים  שניתכדי
  

מטבע הפעילות שלה אינו מטבע של סביבה כלכלית ישות אשר  30.18
למטבע  תתרגם את תוצאותיה ומצבה הכספי, אינפלציונית-היפר

 :הצגה אחר תוך שימוש בנהלים הבאים
  

, כלומר(נכסים והתחייבויות לכל דוח על מצב כספי מוצג   )א(
רה במועד י שער הסגייתורגמו לפ) כולל מספרי השוואה

 .אותו דוח על המצב הכספי
 
הכנסות והוצאות לכל דוח על הרווח הכולל שמוצג   )ב(

שערי החליפין יתורגמו לפי ) כולל מספרי השוואה, כלומר(
 .במועדי העסקאות

  
 .כל הפרשי השער הנוצרים יוכרו ברווח כולל אחר  )ג(
  

שער המהווה קירוב ישות יכולה להשתמש ב, מסיבות מעשיות 30.19
שער ממוצע , לדוגמה, במועדי העסקאותרי החליפין לשע

אם חלות ,  אולם.ה והוצאהתרגום פריטי הכנסל, לתקופה
השימוש בשער הממוצע , תנודות משמעותיות בשערי החליפין

 .לתקופה אינו הולם
 

 :- נובעים מ )ג(30.18שצוינו בסעיף הפרשי שער  30.20
 

 לפי שערי החליפין במועדי והוצאותות תרגום הכנס  )א(
  וכן,  לפי שער סגירהנכסים והתחייבויותו ,קאותעסה

 
 השונה סגירהתרגום יתרת פתיחה של נכסים נטו לפי שער   )ב(

 .קודםהסגירה המשער 
 

אך  ,מאוחדתאשר שער מתייחסים לפעילות חוץ ההפרשי כאשר 
הנובעים , מצטבריםהשער ההפרשי , אינה בבעלות מלאה
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 מוקצים, טהזכויות שאינן מקנות שלימתרגום והמתייחסים ל
דוח על המצב  בהזכויות שאינן מקנות שליטהמ כחלק ומוכרים

  .המאוחדהכספי 
  

אשר מטבע הפעילות שלה הוא מטבע של סביבה כלכלית ישות  30.21
 הכספי למטבע ה ומצביהתוצאותאת  תתרגם, אינפלציונית-היפר

-היפר 31שהוגדרו בפרק הצגה אחר תוך שימוש בנהלים 
  . אינפלציה

  

ות חוץ למטבע ההצגה של תרגום של פעיל
  המשקיע

הכנסות והוצאות של פעילות חוץ , התחייבויות, הנכסיםכללת בה 30.22
נהלי איחוד הישות תבצע , ת אלה של הישות המדווחיחד עם
תוך  וביטול עסקאות תוך קבוצתיותכגון ביטול יתרות , רגילים

דוחות כספיים מאוחדים  9פרק  ראה( של חברה בת קבוצתיות
, תוך קבוצתי )ת כספיאו התחייבות(כספי  נכס ,לםאו). ונפרדים

  יכול להיות מבוטל כנגדואינ, בין אם לזמן קצר או לזמן ארוך
ללא הצגת , המקבילה התוך קבוצתית) או הנכס(ההתחייבות 

תוצאות התנודות של שערי החליפין בדוחות הכספיים 
מכיוון שהפריט הכספי מייצג  מצב זה קיים .המאוחדים
 תוחושף את הישות המדווח, המרת מטבע אחד באחר למחויבות

, בהתאם לכך. הפסד מתנודות בשערי החליפיןללרווח או 
 ממשיכה להכיר תשות מדווחי, בדוחות הכספיים המאוחדים

 נובע מהנסיבות הואאם ,  אוזה ברווח או הפסדהפרש שער ב
 . הישות תסווג אותו כהון, 30.13 המתוארות בסעיף

 
 שווי הוגן תיאומיוכל ,  פעילות חוץרכישתמ בעשנו, כל מוניטין 30.23

הנובעים מרכישת ,  של נכסים והתחייבויות בספריםכיםלער
 פעילות  יטופלו כנכסים והתחייבויות של, פעילות חוץאותה
 הם יבוטאו במטבע הפעילות של אותה פעילות חוץ, לפיכך. החוץ

 .30.18 לסעיף סגירה בהתאםהויתורגמו על פי שער 
  

  יםגילוי

', מטבע הפעילות'התייחסויות ל, להלן 30.27 - ו30.26בסעיפים  30.24
 .יהיו למטבע הפעילות של החברה האם, במקרה של קבוצה

  
  
  
  
  



 תרגום מטבע חוץ 30פרק 
 

 234

 :לפרטים הבאיםעל ישות לתת גילוי  30.25
 

 במהלך  ברווח או הפסדשהוכרוסכום הפרשי השער   )א(
למעט הפרשי שער בגין מכשירים פיננסיים , התקופה

לפרקים רווח או הפסד בהתאם הנמדדים בשווי הוגן דרך 
 .12 -  ו11

 
רכיב שנבע במהלך התקופה וסווג בשער ההפרשי סכום   )ב(

 . לסוף תקופת הדיווחנפרד של ההון 
 

כאשר . ישות תיתן גילוי למטבע שבו מוצגים הדוחות הכספיים 30.26
, עובדה זו הגלת ותישה,  הפעילות שונה ממטבע ההצגהמטבע

  הצגהלשימוש במטבעהסיבה ו יחד עם גילוי מטבע הפעילות
 .שונה

 
כאשר יש שינוי במטבע הפעילות של הישות המדווחת או של  30.27

סיבה את הובדה זו וע ות תגלהישה, פעילות חוץ משמעותית
 .לשינוי במטבע הפעילות
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  31פרק 

  אינפלציה-היפר
  

   תחולה של פרק זה

 שלה הוא מטבע של שמטבע הפעילותישות  לע לפרק זה ח 31.1
דוחות  להכין וזכ הוא דורש מישות .וניתאינפלצי- היפרהכלכל

   .אינפלציה- להשפעות של היפריםותאממהכספיים 
  

  תוניאינפלצי- היפרהכלכל

-יפרהלה נחשבת כלכ זה אינו קובע שיעור מוחלט שבו פרק 31.2
 התחשבות ישות תבצע את שיקול הדעת באמצעות .וניתאינפלצי

 יםהבאהאפשריים  סימניםהאת  כולל  אשר,כל המידע הזמיןב
  :אך אינו מוגבל להם, אינפלציה-היפרל

 
 הרגילה מעדיפה לשמור את הונה בנכסים ההאוכלוסיי  )א(

הסכומים . לא כספיים או במטבע חוץ יציב יחסית
כדי , ן מיידימושקעים באופהמוחזקים במטבע המקומי 

 .לשמור על כוח קנייה
 

 הרגילה מתייחסת לסכומים כספיים שלא ההאוכלוסיי  )ב(
אלא במונחים של מטבע , במונחים של המטבע המקומי

 עשויים להיות נקובים באותו מחירים. חוץ יציב יחסית
 .מטבע

 
מכירות ורכישות באשראי מתבצעות במחירים שמפצים   )ג(

, וח הקנייה במשך תקופת האשראיבגין הפסד חזוי של כ
 .אף אם התקופה היא קצרה

 
 .שכר ומחירים צמודים למדד מחירים, שיעורי ריבית  )ד(

 
 - שיעור האינפלציה המצטבר במשך שלוש שנים מתקרב ל  )ה(

 . או עולה על שיעור זה100%
 

  יחידת המדידה בדוחות הכספיים

כל הסכומים בדוחות הכספיים של ישות שמטבע הפעילות שלה  31.3
יוצגו במונחים של  אינפלציונית- א מטבע של כלכלה היפרהו

המידע . תקופת הדיווחיחידת המדידה השוטפת בסוף 
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ומידע , 3.14סעיף  לפי ההשוואתי לתקופה הקודמת שנדרש
 יוצגו גם הם ,בהתייחס לתקופות הקודמותשמוצג כלשהו 

 . הדיווחבמועדבמונחים של יחידת המדידה השוטפת 
 

 דורשת שימוש פרק זהכספיים בהתאם לההתאמה של דוחות  31.4
במרבית . במדד מחירים כללי שמשקף שינויים בכוח קנייה כללי

לרוב מופק על ידי אשר , כרהכלכלות קיים מדד מחירים כללי מו
 . השתמשלישויות בו יוכלו שו, הממשלה

  
  דוחות כספיים לפי עלות היסטוריתנהלים להתאמת 

 דוח על המצב הכספי
אינם מבוטאים במונחים אשר , ל המצב הכספיהסכומים בדוח ע 31.5

מותאמים על , של יחידת המדידה השוטפת בסוף תקופת הדיווח
 .ידי יישום מדד מחירים כללי

  
פריטים כספיים אינם מותאמים משום שהם מבוטאים במונחים  31.6

פריטים . של יחידת המדידה השוטפת בסוף תקופת הדיווח
 . או שישולמו בכסףכספיים הם כסף מוחזק ופריטים שיתקבלו

 
, נכסים והתחייבויות הצמודים לפי הסכם לשינויים במחירים 31.7

מותאמים בהתאם , כגון אגרות חוב והלוואות הצמודות למדד
 דוח על המצב הכספימוצגים בסכום מותאם זה בולהסכם 
 .המותאם

 
 :נכסים וההתחייבויות הם לא כספייםכל שאר ה 31.8

  
סכומים השוטפים פריטים לא כספיים מסוימים מוצגים ב  )א(

כך , הוגןכגון שווי מימוש נטו ושווי , בסוף תקופת הדיווח
כל שאר הנכסים וההתחייבויות . שהם אינם מותאמים
 .הלא כספיים מותאמים

 
רוב הפריטים הלא כספיים מוצגים לפי עלות או לפי עלות   )ב(

לכן הם מבוטאים בסכומים השוטפים במועד ; בניכוי פחת
ת בניכוי פחת המותאמות של כל העלות או העלו. רכישתם

פריט נקבעות על ידי יישום השינוי במדד המחירים הכללי 
 לעלותם ההיסטורית ולפחת שנצבר ממועד הרכישה ועד

 .לסוף תקופת הדיווח
  

, יש להקטין את הסכום המותאם של פריט לא כספי  )ג(
כאשר הוא עולה על , ירידת ערך נכסים 27לפרק בהתאם 

 .הסכום בר ההשבה



 פלציהאינ- היפר 31פרק 
 

    
  

237

, הוןה ם שלרכיביה, לת התקופה הראשונה ליישום התקןבתחי 31.9
מותאמים על ידי יישום מדד מחירים כללי , פרט לעודפים

. מהמועדים שבהם הושקעו הרכיבים או נוצרו בדרך אחרת
העודפים המותאמים נגזרים מכל הסכומים האחרים בדוח על 

 . המצב הכספי המותאם
 

 כל רכיבי הון ,בתום התקופה הראשונה ובתקופות העוקבות 31.10
הבעלים מותאמים על ידי יישום מדד מחירים כללי מתחילת 

 שינוייםל. לפי המאוחר מביניהם, התקופה או ממועד ההשקעה
דוח על  6לפרק במהלך התקופה בהון הבעלים ניתן גילוי בהתאם 

 . רווח והפסד ועודפיםהשינויים בהון ודוח 
  

 דוח על הרווח הכולל ודוח רווח או הפסד
אם , ובדוח רווח או הפסד(דוח על הרווח הכולל פריטים בכל ה 31.11

בסוף יבוטאו במונחים של יחידת המדידה השוטפת ) מוצג
יש להתאים את כל הסכומים על ידי יישום , לכן. תקופת הדיווח

השינוי במדד המחירים הכללי מהמועדים שבהם פריטי 
במקרה . ההכנסות וההוצאות הוכרו לראשונה בדוחות הכספיים

והפריטים , האינפלציה הכללית לאורך התקופה שווה בקירובש
 באופן שווה בקירוב במהלךנוצרו של ההכנסה וההוצאה 

 .שיעור ממוצע של האינפלציה עשוי להיות מתאים, התקופה
  

 דוח על תזרימי מזומנים
 במונחים בדוח על תזרימי מזומניםכל הפריטים ישות תבטא את  31.12

 . תקופת הדיווחשל יחידת המדידה השוטפת בסוף
  

 רווח או הפסד מפוזיציה כספית נטו
ישות המחזיקה עודף של נכסים כספיים על , בתקופת אינפלציה 31.13

התחייבויות כספיות מפסידה כוח קנייה וישות עם עודף של 
התחייבויות כספיות על נכסים כספיים מרוויחה את כוח הקנייה 

רמת  הנכסים וההתחייבויות אינם צמודים לה שבמידהעד ל
  את הרווח או ההפסדרווח או ההפסדישות תכלול ב. המחירים

 נכסים  לאותםוםאיהתאת ישות תקזז . מפוזיציה כספית נטו
שמבוצע , הצמודים לפי הסכם לשינויי מחירים, והתחייבויות

כנגד הרווח או ההפסד מהפוזיציה הכספית , 31.7בהתאם לסעיף 
 .נטו
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 לציוניותאינפ- כלכלות שפסקו להיות היפר

אינפלציונית וישות מפסיקה - כאשר כלכלה פסקה להיות היפר 31.14
 לטפל עליה,  זהלפרקהכנה והצגה של דוחות כספיים בהתאם 

 בתום תקופת הדיווח במטבע ההצגההמבוטאים , בסכומים
 בדוחות הכספיים הבאים לערכים בספריםכבסיס , הקודמת

 .שלה
 

 גילויים
 :ויים הבאים את הגילןתיתות המיישמת פרק זה יש 31.15

 
תקופות ומידע אחר מההעובדה שהדוחות הכספיים   )א(

 הכללי של הקודמות הותאמו בגין השינויים בכוח הקנייה
 .מטבע הפעילות

 
 הדיווח במועדהזהות והרמה של מדד המחירים   )ב(

והשינויים במדד במהלך תקופת הדיווח השוטפת ותקופת 
 .הדיווח הקודמת

 
  .כספייםפריטים גין סכום הרווח או ההפסד ב  )ג(
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  32פרק 

  אירועים לאחר סוף תקופת הדיווח
  

  תחולה של פרק זה 

 ומפרט תקופת הדיווחפרק זה מגדיר אירועים שלאחר סוף  32.1
   .למדידה ולגילוי אירועים אלה, עקרונות להכרה

  
  הגדרת אירועים לאחר סוף תקופת הדיווח 

 וא יםחיובי, הם אירועיםתקופת הדיווח   סוףאירועים לאחר 32.2
 לבין סוף תקופת הדיווחהמתרחשים בתקופה שבין , יםלישלי
 שני קיימים.  הדוחות הכספיים לפרסוםמאושרים בו תאריךה

  :סוגים של אירועים
  

בסוף תקופת  ראיה לתנאים ששררו ספקיםאירועים המ  )א(
קופת תסוף  לאחר  תיאוםחייבימאירועים (הדיווח 
 וכן, )הדיווח

  
 תקופת  סוףלאחר נוצרואירועים המצביעים על תנאים ש  )ב(

סוף לאחר ם תיאום חייבי מאירועים שאינם( הדיווח
 ).קופת הדיווחת

 
כוללים את כל האירועים עד תקופת הדיווח   סוףאירועים לאחר 32.3

גם אם ,  לפרסוםמאושריםלתאריך בו הדוחות הכספיים 
הפסד  רווח או על לציבור לאחר הודעה התרחשו האירועים אל

 . אחרנבחר מידע כספי לאו ע
  

  הכרה ומדידה

תקופת   סוף לאחר תיאוםחייבימאירועים 
  הדיווח

,  הכספייםהדוחותיהסכומים שהוכרו ב להתאים את ישותעל  32.4
  תיאוםחייבימאירועים שקף  כדי ל,כולל גילויים מתייחסים

  .תקופת הדיווחסוף לאחר 
  

תקופת   סוףלאחרמחייבי תיאום להלן דוגמאות לאירועים  32.5
לסכומים שהוכרו  וםאי לבצע תישות התשבגינם נדרשהדיווח 
 :או להכיר בפריטים שלא הוכרו קודם לכן,  הכספייםהבדוחותי
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תקופת הדיווח של הליך המתנהל בבית סוף לאחר הסדר   )א(
המאשר כי בסוף תקופת הדיווח לישות היתה , משפט

 כלשהי שהוכרה הפרשההישות מתאימה . מחויבות בהווה
 בבית משפט קודם לכן הקשורה להליך זה המתנהל

 או מכירה בהפרשה הפרשות ותלויות 21לפרק בהתאם 
מתן גילוי בלבד  בתסתפקמ ינההישות א. חדשה

ההסדר מספק ראיה , במקום זאת. להתחייבות התלויה
 בקביעת ההפרשה שיש אשר יש להביאה בחשבון, נוספת

 .21לפרק בהתאם להכיר בה בסוף תקופת הדיווח 
  
המצביע על ירידת דיווח תקופת ה  סוףקבלת מידע לאחר  )ב(

או על הצורך בהתאמתו של ,  בסוף תקופת הדיווחערך נכס
. סכום שהוכר קודם לכן כהפסד מירידת ערך הנכס

 : לדוגמה
  

)i( תקופת   סוף המתרחשת לאחר,פשיטת רגל של לקוח
בגין  מאשרת שהפסד היה קיים , בדרך כלל,הדיווח

 כה צרישותושהיבסוף תקופת הדיווח  יתרת לקוח
  וכן ; של יתרת הלקוחערך בספריםהאים את להת

  

)ii(  עשויה תקופת הדיווח סוף מכירת מלאי לאחר
 בסוף אודות מחיר המכירה שלהם ראיה ספקל

 למטרת הערכה של ירידת ערך תקופת הדיווח
 .באותו מועד

  

, של עלות נכסים שנרכשוסוף תקופת הדיווח קביעה לאחר   )ג(
 .ופת הדיווחסוף תקלפני ,  שנמכרו מנכסיםמורהאו של ת

  
 השתתפות םשל סכותקופת הדיווח   סוףקביעה לאחר  )ד(

היתה בסוף  ישותאם ל, ברווחים או תשלומי בונוסים
 מחויבות משתמעתתקופת הדיווח מחויבות משפטית או 

מועד ם כאמור כתוצאה מאירועים לפני מיתשלוביצוע ל
 . )הטבות עובד 28ראה פרק (זה 

  
 שהדוחות הכספיים אותר המטעויות של תרמיות או גילוין  )ה(

 . שגויים
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 סוף לאחר ם תיאוםחייבימאירועים שאינם 
  תקופת הדיווח

 הכספיים כדי יהסכומים שהוכרו בדוחותאת ה תתאים לא ישות 32.6
תקופת סוף   לאחרם תיאוםחייבימלשקף אירועים שאינם 

 .הדיווח
 

תקופת סוף  לאחר  תיאוםיםחייבמ ם שאינים לאירועאותדוגמ 32.7
 :לים כולהדיווח

  
סוף תקופת  השוק של השקעות בתקופה שבין שוויירידה ב  )א(

מאושרים  הדוחות הכספיים התאריך בו לבין הדיווח
 קשורה השוק אינה שווי בירידהה, בדרך כלל. לפרסום

אלא משקפת , בסוף תקופת הדיווח של ההשקעות מצבןל
 מה מתאיה אינישות, לפיכך.  מכן לאחרנוצרונסיבות ש

 הכספיים בגין הרו בדוחותיאת הסכומים שהוכ
 את נת מעדכה אינישותה, בדומה לכך. השקעותה

כפי שהיו בסוף שקעות ההסכומים שניתן להם גילוי בגין ה
יש צורך לתת גילוי נוסף שלמרות שייתכן , תקופת הדיווח

 .32.10סעיף ל בהתאם
 
 סכום שהפך לחוב לגבייה כתוצאה מפסק דין חיובי או  )ב(

 מועד הדיווחבית משפט לאחר הסדר של הליך המתנהל ב
סכום זה מהווה נכס . אך לפני פרסום הדוחות הכספיים

וייתכן שיידרש , )21.13ראה פרק (תלוי במועד הדיווח 
הסכם על סכום , אולם. 21.16גילוי בהתאם לסעיף 

 אך, הנזקים בהתאם לפסק דין שהושג לפני מועד הדיווח
אותו באופן לא הוכר לפני כן משום שלא ניתן היה למדוד 

   .עשוי להוות אירוע מחייב תיאום, מהימן
  

  םדיבידנדי
 מכשירים הונייםם במחזיקי לםישות מכריזה על דיבידנדיאם  32.8

 םבדיבידנדיכיר ת לא ישותה,  תקופת הדיווח סוףלאחר שלה
 ניתן להציג את סכום .תקופת הדיווח בסוף  כהתחייבותהאל

  . פת הדיווחהדיבידנד כרכיב נפרד של העודפים בסוף תקו
  

  גילוי 

   אישור לפרסוםתאריך
ים לפרסום י הכספיה בו אושרו דוחותתאריך גילוי לןתי תישות 32.9

 תקן או לאחרים הסמכות לישותאם לבעלי ה. ועל ידי מי אושרו
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 לתת גילוי ישותעל ה, את הדוחות הכספיים לאחר פרסומם
 .לעובדה זו

  
סוף  לאחר ם תיאוםחייבימאירועים שאינם 

  יווחתקופת הד
 חייבמ ומידע הבא לכל סוג של אירוע שאינל ילויגתיתן  ישות 32.10

  :תקופת הדיווחסוף  לאחר תיאום
  

  וכן,אופי האירוע  )א(
  
 כי לא ניתן הצהרהאו , וההשפעה הכספית של אומדן  )ב(

 .כאמורלערוך אומדן 
 

  סוף לאחרם תיאוםחייבימלהלן דוגמאות לאירועים שאינם  32.11
 הגילויים ;תן להם גילוייינ, בדרך כלל, אשר ,תקופת הדיווח

ישקפו את המידע שהפך לידוע לאחר סוף תקופת הדיווח אך 
 : לפרסוםהדוחות הכספייםאישור לפני 

  

 של חברה בת מושאו מי צירוף עסקים משמעותי  )א(
  .משמעותית

  
 .הודעה על תוכנית להפסקת פעילות  )ב(
  
מימושים או תוכניות , רכישות משמעותיות של נכסים  )ג(

 נכסים משמעותיים על ה שלאו הפקע, נכסיםלמימוש של 
 .ידי הממשלה

  
 .יצור משמעותי על ידי שריפהמתקן הרס   )ד(

  
 . משמעותיישינוי מבנ ,או התחלה של יישום, הודעה  )ה(

  
הנפקות או רכישות חזרה של מכשירי חוב או מכשירים   )ו(

 .הוניים של ישות
  
 או בשערי ים במחירי נכסגדולים באופן חריגשינויים   )ז(

 . חוץותחליפין של מטבע
  
או , שחוקקו, או בחוקי המס, שינויים בשיעורי המס  )ח(

הם השפעה משמעותית על יש לש, שנמסרה עליהם הודעה
 . נכסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים ונדחים
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כניסה להתקשרויות משמעותיות או התחייבויות תלויות   )ט(
 ערבויות באמצעות הנפקת, לדוגמה, משמעותיות
 .משמעותיות

 
נובעת אך ורק נות משפטית משמעותית שדייתההתחלת   )י(

 .תקופת הדיווחסוף מאירועים שהתרחשו לאחר 
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  33פרק 

  גילויים בהקשר לצד קשור
  

  תחולה של פרק זה 

 הגילויים  אתכספייםה יהדוחותבפרק זה דורש מישות לכלול  33.1
הנחוצים כדי להפנות את תשומת הלב לאפשרות כי ייתכן 

 הושפעו מקיומם של  והרווח או הפסד שלהשמצבה הכספי
 ומיתרות שלהם מעסקאות עם צדדים כאלה, צדדים קשורים

   .שטרם נפרעו
  

  הגדרת צד קשור

קשורים לישות שמכינה את ר שאצד קשור הוא אדם או ישות  33.2
  ).הישות המדווחת( הכספיים יהדוחות

  

אדם או בן משפחה קרוב של האדם קשורים לישות   )א(
 :המדווחת אם אדם זה

 
)i(  המפתח הניהוליים אחד מאנשיהוא   

)key management personnel (המדווחת של הישות 
 ;או של החברה האם של הישות המדווחת

 
)ii(  או;ישות המדווחתעל הבעל שליטה  
  
)iii(  בעל שליטה משותפת או השפעה מהותית על

 . הצבעה מהותי בהכוחהישות המדווחת או בעל 
  

ישות קשורה לישות מדווחת אם מתקיים אחד מהתנאים   )ב(
 :יםהבא

 
)i(  קבוצההישות והישות המדווחת הן חברות באותה 

חברה בת וחברה אחות , כל חברה אם, כלומר(
 ).קשורות לאחרות

 
)ii(  כל אחת מהישויות היא חברה כלולה או עסקה

או של חברה בקבוצה (משותפת של הישות האחרת 
 ).שבה חברה הישות האחרת

  
)iii(  שתי הישויות הן עסקאות משותפות של ישות

 .שלישית
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)iv(  אחת מהישויות היא עסקה משותפת של ישות כל
שלישית והישות האחרת היא חברה כלולה של 

 . הישות השלישית
  

)v(  א תכנית הטבה לאחר העסקה יההישות  
)post-employment benefit plan ( לרווחתם של

 המדווחת או של עובדי ישות שקשורה עובדי הישות
 אם הישות המדווחת מהווה. לישות המדווחת

המעסיקים המממנים קשורים , וכנית כזובעצמה ת
 . אף הם לתוכנית

  
)vi(  הישות נשלטת או נשלטת במשותף על ידי אדם

 ).א(שזוהה בסעיף 
  

)vii(  אדם שזוהה בסעיף)א)(i ( הוא בעל כוח הצבעה
 .משמעותי בישות

  
)viii(  אדם שזוהה בסעיף)א)(ii ( הוא בעל השפעה מהותית

 .על הישות או כוח הצבעה משמעותי בה
  

)ix(  משפחה קרוב של האדם הם בעלי אדם או בן
השפעה מהותית על הישות או בעלי כוח הצבעה 
משמעותי בה וכן בעלי שליטה משותפת על הישות 

 .המדווחת
  

)x(  אחד מאנשי המפתח הניהוליים של הישות
או בן , המדווחת או של חברה אם של הישות

הוא בעל שליטה או , משפחה קרוב של אדם זה
ווחת או בעל כוח שליטה משותפת על הישות המד

 .הצבעה משמעותי בה
  

 ישות תעריך את, בבחינת כל יחסי צדדים קשורים אפשריים 33.3
 . צורה המשפטיתאת המהות היחסים ולא רק 

 
 :הצדדים הבאים אינם בהכרח צדדים קשורים, לעניין תקן זה 33.4

  
משותף רק בשל העובדה שיש להן דירקטור , שתי ישויות  )א(

 .או איש מפתח ניהולי משותף
  

שליטה  שהם חולקים מאחררק , משתתפים בעסקהי שנ  )ב(
 .עסקה משותפתעל  משותפת
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רק בשל אופי עסקיהם הרגילים עם , כל אחד מהבאים  )ג(
למרות שהם עשויים להשפיע על חופש הפעולה של (ישות 

 ):להשתתף בתהליך קבלת ההחלטות שלהישות או 
 

)i( נותני אשראי. 
  
)ii( איגודים מסחריים.  
  
)iii( רייםנותני שירותים ציבו. 
  
)iv( מחלקות וסוכנויות ממשלתיות.  

  
מפיץ או סוכן כללי עימם ישות מבצעת , זכיין, ספק, לקוח  )ד(

רק בשל התלות , עסקאות בנפח עסקים משמעותי
  .הכלכלית הנוצרת

  
  גילויים 

  בת חברה -  אםם של חברהגילוי יחסי
 לאל,  שלהבנותה אם לבין חברות היינתן גילוי ליחסים בין חבר 33.5

ישות תיתן גילוי לשם של .  צדדים קשוריםאם היו עסקאותקשר 
. אם הוא שונה, ולשם של הצד הסופי השולט, החברה האם שלה

אם גם החברה האם של הישות וגם הצד הסופי השולט אינם 
יינתן בנוסף , מפיקים דוחות כספיים הזמינים לשימוש הציבור
, )אם קיים (גילוי לשם של החברה האם הבאה הבכירה ביותר

 .ה דוחות כספיים כאמוראשר מפיק
 

   גמול אנשי מפתח ניהולייםיתלגילוי 
הם האנשים שיש להם סמכות ואחריות  אנשי מפתח ניהוליים 33.6

במישרין או , להכוונתן ולשליטה עליהן, לתכנון פעילויות הישות
 .של ישות זו) פעיל או לא פעיל(לרבות דירקטור כלשהו , בעקיפין
הטבות  28בפרק כהגדרתם (כולל את כל הטבות העובד תיגמול 
ראה (בצורה של תשלום מבוסס מניות  הטבות עובד כולל) עובד

כל כוללות את הטבות עובד . )תשלום מבוסס מניות 26פרק 
, קה על ידי הישותשתשולם או שסופ, צורות התמורה ששולמה

לדוגמה על ידי החברה האם שלה או על ידי (או בעבור הישות 
 גם ות כוללןה. ותים הניתנים לישות בתמורה לשיר)בעל המניות

בהתייחס תמורה כזו ששולמה בעבור חברה אם של הישות 
 .לסחורות או שירותים שסופקו לישות

 
 . ישות תיתן גילוי לסך התיגמול לאנשי מפתח ניהוליים 33.7



 גילויים בהקשר לצד קשור 33פרק 
 

    
  

247

  גילוי לעסקאות צד קשור
שירותים או ,  היא העברה של משאבים צד קשורה עםעסק 33.8

ללא קשר אם בוצע , ווחת לבין צד קשורמחויבויות בין ישות מד
 דוגמאות לעסקאות עם צד קשור שנפוצות בישויות. חיוב מחיר

אך אינן , קטנות ובינוניות כוללות את העסקאות הבאות
 :מוגבלות להן

  
 .עסקאות בין ישות לבין הבעלים העיקריים שלה  )א(
  
עסקאות בין ישות לבין ישות אחרת כאשר שתי הישויות   )ב(

 . ליטה של ישות אחת או אדם אחדהן תחת אותה ש
  

עסקאות שבהן לישות או לאדם ששולטים בישות   )ג(
המדווחת התהוו הוצאות במישרין אשר אחרת היו 

 . מוטלות על הישות המדווחת
 

תת גילוי ל עליה, צדדים קשוריםעם  עסקאות לישות קיימותאם  33.9
, למהות היחסים עם הצד הקשור כמו גם מידע לגבי עסקאות

הבנת צורך  הנחוצים ל והתקשרויות נפרעויתרות שטרם
. ההשפעה הפוטנציאלית של יחסים אלה על הדוחות הכספיים

גבי  לגילוי ל33.7נוסף לדרישות בסעיף בדרישות גילוי אלו הן 
 :גילויים יכללוה, לכל הפחות. תיגמול לאנשי המפתח הניהוליים

  
 .סכומן של העסקאות  )א(

  
 :וכן, סכומן של היתרות שטרם נפרעו  )ב(

  
)i( לרבות ציון העובדה אם הן מובטחות, תנאיהן ,

  וכן,ות התמורה שתסופק בסילוקהמו
  

)ii( ערבויות כלשהן שניתנו או פרטים באשר ל
 .שנתקבלו

  
ות לסכומן של הפרשות בגין חובות מסופקים הקשור  )ג(

 .היתרות שטרם נפרעו
  

ההוצאה שהוכרה במהלך התקופה בהתייחס לחובות   )ד(
 .ם קשוריםרעים או לחובות מסופקים של צדדי

  
העברות של , מכירות, עסקאות כאלה יכולות לכלול רכישות

 וסילוקים על ידי; ערבויות; חכירות; סחורות או שירותים
  .  בעבור הצד הקשור או להיפךהישות
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 בנפרד לגבי כל 33.9הגילויים הנדרשים בסעיף ישות תיתן את  33.10
 :ות הבאותצובאחת מהק

  
או השפעה שליטה משותפת , ישויות בעלות שליטה  )א(

 .מהותית על הישות
  

או , שליטה משותפת,  עליהן לישות יש שליטהישויות  )ב(
 .השפעה מהותית

  
ל הישות או של החברה האם שלה אנשי מפתח ניהוליים ש  )ג(

 ).בסכום מצרפי(
  

 .צדדים קשורים אחרים  )ד(
  

 : בהתייחס ל33.9ישות פטורה מדרישות הגילוי בסעיף  33.11
 

בעלת ) מיתאזורית או מקו, ממשלה לאומית (מדינה  )א(
שליטה משותפת או השפעה מהותית על הישות , שליטה

 וכן, המדווחת
 

 יש מדינהישות אחרת שהיא צד קשור משום שלאותה   )ב(
שליטה משותפת או השפעה מהותית על הישות , שליטה

 .המדווחת ועל הישות האחרת
  

חברה בת -הישות חייבת לתת גילוי ליחסים של חברה אם, אולם
  .33.5כפי שנדרש בסעיף 

 
 גילוי אם הן עם צד יינתן להןלהלן דוגמאות לעסקאות אשר  33.12

 :קשור
  

 ).גמורות או לא גמורות(של סחורות רכישות או מכירות   )א(
  

 .ן או נכסים אחרים" מכירות של נדלרכישות או  )ב(
  

 .מתן או קבלת שירותים  )ג(
  

 .חכירות  )ד(
  

 .העברות של מחקר ופיתוח  )ה(
  

 .העברות בהתאם להסדרי רישוי  )ו(
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כולל הלוואות והשקעות (הסדרי מימון העברות בהתאם ל  )ז(
 )).in kind(הון במזומן או בעין 

  
 .תנאי ערבויות או בטחון  )ח(

  
סילוק של התחייבויות בעבור הישות או על ידי הישות   )ט(

 .בעבור צד אחר
  

השתתפות על ידי חברה אם או חברה בת בתכנית הטבה   )י(
 .החולקת סיכונים בין ישויות בקבוצה, מוגדרת

  
 צד קשור בוצעו בתנאים שווי ערך  עםעסקאותש ישות לא תצהיר 33.13

  אםאלא, בין צדדים שאינם קשורים לאלה השוררים בעסקאות
 ). substantiated( ניתנים לאימות אלה תנאים כן

 
, יתן גילוי במצטבר לפריטים בעלי אופי דומהייתכן שישות ת 33.14

למעט כאשר נחוץ גילוי נפרד לצורך הבנת ההשפעות של עסקאות 
 .על הדוחות הכספיים של הישותצד קשור 
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  34פרק 

  פעילויות הדורשות התמחות
  

  תחולה של פרק זה 

פרק זה מספק הנחיות לדיווח כספי של ישויות קטנות ובינוניות  34.1
 -המעורבות בשלושה סוגים של פעילויות הדורשות התמחות 

   .פעילויות הפקה וזיכיונות למתן שירות, חקלאות
  

  חקלאות

 בפעילות חקלאיתאשר עוסקת , תקן זהישות המשתמשת ב 34.2
 הנכסיתקבע את מדיניותה החשבונאית לכל קבוצה של 

  : כלהלןהביולוגיים
  

 34.7 - 34.4ישות תשתמש במודל השווי ההוגן בסעיפים   )א(
ניתן לקביעה  שלהםהוגן הווי השלנכסים ביולוגיים ש

 .ללא עלות או מאמץ מופרזים, בנקל
 
 לכל 34.10 - 34.8הישות תשתמש במודל העלות בסעיפים   )ב(

 . יתר הנכסים הביולוגיים
  

 הכרה
ורק ,  כאשרבתוצרת חקלאיתישות תכיר בנכס ביולוגי או  34.3

 :כאשר
 

 ;הישות שולטת בנכס כתוצאה מאירועים בעבר  )א(
 

צפוי שהטבות כלכליות עתידיות הקשורות לנכס יזרמו   )ב(
  וכן; לישות

 
של הנכס ניתנים למדידה באופן השווי ההוגן או העלות   )ג(

 .  ללא עלות או מאמץ מופרזיםמהימן
  

   מודל שווי הוגן-מדידה 
  דיווחמועדכל ובבעת ההכרה לראשונה  נכס ביולוגיישות תמדוד  34.4

 שינויים בשווי ההוגן .לפי שוויו ההוגן בניכוי עלויות למכירה
  .בניכוי עלויות למכירה יוכרו ברווח או הפסד
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 שנאספה מנכסים ביולוגיים של ישות תימדד תוצרת חקלאית 34.5
מדידה . בנקודת האסיף לפי שוויה ההוגן בניכוי עלויות למכירה

פרק  או מלאי 13פרק כזו היא העלות באותו מועד לצורך יישום 
 . של תקן זהמתאים אחר

  
 : ישות תשקול את מקורות המידע הבאים, בקביעת שווי הוגן 34.6

  
 י או לתוצרת חקלאיתאם קיים שוק פעיל לנכס ביולוג  )א(

המחיר המצוטט בשוק זה הוא , במצבם ובמיקומם הנוכחי
. האל יםהבסיס המתאים לקביעת השווי ההוגן של נכס
הישות , אם יש לישות גישה לשווקים פעילים שונים

 . שחזוי שייעשה בו שימושבשוק במחיר שקיים שתמש ת
 

ישות משתמשת באחד או יותר , אם לא קיים שוק פעיל  )ב(
בקביעת שווי , כאשר הם זמינים, רות המידע הבאיםממקו
 : הוגן

  
)i( בתנאי שלא , המחיר העדכני ביותר של עסקה בשוק

 מועדחל שינוי משמעותי בנסיבות הכלכליות מ
 ;לסוף תקופת הדיווחהעסקה הזו עד 

 
)ii(  מחירי שוק של נכסים דומים עם תיאום כדי לשקף

  וכן; הבדלים
 

)iii( מדדים ענפיים תקניים) benchmarks ( כגון הערך של
בושל , של ייצוא) tray(פרדס כשהוא מבוטא במגש 

והערך של בקר כשהוא מבוטא , או הקטאר
 . בקילוגרם של בשר

 
 )ב(או ) א (-במקורות המידע שצוינו , במקרים מסוימים  )ג(

עשויים להביא למסקנות שונות לגבי השווי ההוגן של נכס 
בון את ישות מביאה בחש. ביולוגי או של תוצרת חקלאית

בכדי להגיע לאומדן המהימן , הסיבות להבדלים אלה
ביותר לשווי הוגן שימצא בתוך תחום צר יחסית של 

 ). reasonable(אומדנים סבירים 
  

ללא עלות , ניתן לקבוע שווי הוגן בנקל, בנסיבות מסוימות  )ד(
שמחירים שנקבעו בשוק או למרות , או מאמץ מופרזים

 עבור נכס ביולוגי  זמיניםינםערכים שנקבעו בשוק א
 תשקול אם הערך ישות, בנסיבות אלו. במצבו הנוכחי

כשהם , מהנכסהחזויים  הנוכחי של תזרימי המזומנים נטו
יוביל למדידה מהוונים לפי שיעור שוטף שנקבע בשוק 

 . מהימנה של שווי הוגן
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   מודל שווי הוגן-גילויים 

 הישות תיתן גילוי לפרטים הבאים תוך התייחסות לנכסי 34.7
 : בשווי הוגןיםנמדדר שא ביולוגייםה

 
 . ביולוגייםה התיאור של כל קבוצה של נכסי  )א(

 
הנחות המשמעותית שיושמו בקביעת השווי השיטות וה  )ב(

ההוגן של כל קבוצה של תוצרת חקלאית בנקודת האסיף 
 . של נכסים ביולוגייםקבוצהושל כל 

  
התאמה של שינויים בערך בספרים של נכסים ביולוגיים   )ג(

 :ההתאמה תכלול. ת התקופה השוטפת ועד סופהמתחיל
 
)i(  את הרווח או ההפסד שנוצר כתוצאה משינויים

 .מכירהבשווי הוגן בניכוי עלויות ל
 
)ii( עליות שנבעו מרכישות. 

  
)iii( ירידות שנבעו מאסיף. 
  
)iv( עליות שנבעו מצירופי עסקים. 
  
)v(  הפרשי שער נטו שנוצרו בעת התרגום של דוחות

התרגום של ובעת , כספיים למטבע הצגה שונה
 .ל הישות המדווחתפעילות חוץ למטבע ההצגה ש

  
)vi( שינויים אחרים. 

  

   מודל העלות-מדידה 
 שנצבר כלשהו ובניכוי הפסדים פחת בניכוי בעלותד ומדישות ת 34.8

נכסים ביולוגיים כאלה ששוויים ,  שנצברומירידת ערךכלשהם 
 . ההוגן אינו ניתן לקביעה בנקל ללא עלות או מאמץ מופרזים

 
תוצרת חקלאית שנאספה מנכסיה הביולוגיים  תמדוד ישות 34.9

מדידה .  בנקודת האסיףמכירהל ההוגן בניכוי עלויות בשוויים
פרק  או מלאי 13פרק כזו היא העלות באותו מועד לצורך יישום 

  . של תקן זהמתאים אחר
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   מודל העלות-גילויים 
 ביולוגיים הההתייחס לנכסיישות תיתן גילוי לפרטים הבאים ב 34.10

 .לפי מודל העלות יםנמדדר שא
 

 . ביולוגייםה התיאור של כל קבוצה של נכסי  )א(
 

 .מדוע לא ניתן למדוד שווי הוגן באופן מהימןהסבר   )ב(
  

 .שיטת הפחת שבה נעשה שימוש  )ג(
  

החיים השימושיים או שיעורי הפחת בהם נעשה אורך   )ד(
 .שימוש

  
סכום מצרפי עם ( ברוטו והפחת שנצבר הערך בספרים  )ה(

 .בתחילת התקופה ובסופה)  ערך שנצברוהפסדים מירידת
  

 פעילויות הפקה
אשר עוסקת בחיפוש משאבים , ישות המשתמשת בתקן זה 34.11

תטפל , )פעילויות הפקה(הערכתם או כרייתם , מינרליים
ביציאות בגין רכישה או פיתוח של נכסים מוחשיים או נכסים 

 17בלתי מוחשיים שישמשו בפעילויות הפקה על ידי יישום פרק 
,  מוניטיןלמעט, נכסים בלתי מוחשיים 18 ופרק וש קבוערכ

, כאשר לישות קיימת מחוייבות לפרק או לסלק פריט. בהתאמה
מחויבויות ועלויות כאלה יטופלו בהתאם , או לשקם את האתר

    .הפרשות ותלויות 21 ולפרק 17לפרק 
  

  הסדרי זיכיון למתן שירות

 אחר לה או גוף ממשלפיוהסדר זיכיון למתן שירות הוא הסדר  34.12
או (מתקשר עם מפעיל פרטי לפתח ) המעניק(ציבורי ה מהמגזר
 לתפעל ולתחזק את נכסי התשתית של המעניק כגון, )לשדרג
 לחלוקת רשתות, נמלי תעופה, מנהרות, גשרים, כבישים
, בהסדרים אלה. חולים-כלא או בתי-  בתי,חשמל/אנרגיה

ייב לספק תוך המעניק שולט או מסדיר אילו שירותים המפעיל ח
ושולט גם בזכות שייר כלשהי , למי ובאיזה מחיר, שימוש בנכסים

 . בנכסים בסוף תקופת ההסדר
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 :קיימות שתי קטגוריות עיקריות של הסדרי זיכיון למתן שירות 34.13
  

 זכות חוזית בלתי -המפעיל מקבל נכס פיננסי , באחת  )א(
מותנית לקבל מהממשלה סכום מוגדר או ניתן לקביעה של 

זומן או נכס פיננסי אחר בתמורה להקמת או שדרוג נכס מ
ולאחר מכן תפעול ותחזוקה של הנכס , של המגזר הציבורי

קטגוריה זו כוללת ערבויות של . לתקופה זמן מוגדרת
הממשלה לשלם כל חוסר בין הסכומים שהתקבלו 
מהמשתמשים בשירות הציבורי לבין סכומים מוגדרים או 

 .ניתנים לקביעה
 

 זכות לחייב - המפעיל מקבל נכס בלתי מוחשי ,באחרת  )ב(
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
  

 במידה שבה: ד עשוי להכיל את שני הסוגיםחוזה בוד, לפעמים
לתשלום עבור הקמת הנכס  בלתי מותנית הממשלה נתנה ערבות
המפעיל במידה שבה ; למפעיל יש נכס פיננסי, של המגזר הציבורי

צריך להסתמך על השימוש של הציבור בשירות בכדי לקבל 
  .למפעיל יש נכס בלתי מוחשי, תשלום

  

  יננסי מודל נכס פ-טיפול חשבונאי 
יכיר בנכס פיננסי במידה שבה יש לו זכות חוזית בלתי המפעיל  34.14

מותנית לקבל עבור שירותי ההקמה מזומן או נכס פיננסי אחר 
המפעיל ימדוד את הנכס . או לפי הוראת המעניק, מהמעניק

 11המפעיל יישם את פרק , לאחר מכן. הפיננסי בשווי הוגן
מכשירים ות בסוגי 12 ופרק  בסיסייםפיננסייםמכשירים 

 .  אחרים לטיפול החשבונאי בנכס הפיננסיםיפיננסי
  

  מודל נכס בלתי מוחשי -טיפול חשבונאי 
יכיר בנכס בלתי מוחשי במידה שבה הוא מקבל זכות המפעיל  34.15

המפעיל ימדוד . לחייב משתמשים בשירות הציבורי) רישיון(
, לאחר מכן. לראשונה את הנכס הבלתי מוחשי בשווי הוגן

 לטיפול החשבונאי בנכס הבלתי 18 יישם את פרק המפעיל
 . מוחשי

 
 הכנסות תפעול

ימדוד וייתן גילוי , המפעיל של הסדר זיכיון למתן שירות יכיר 34.16
     . עבור שירותים שהוא מבצעהכנסות 23להכנסות בהתאם לפרק 
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  35פרק 

הוראות מעבר לתקן הדיווח הכספי הבינלאומי 
  לישויות קטנות ובינוניות

  

   של פרק זה תחולה

תקן הדיווח הכספי  של אמץ לראשונהמפרק זה חל על  35.1
ללא קשר אם המסגרת , הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות

תקני דיווח כספי בינלאומיים החשבונאית הקודמת היתה 
כגון ) GAAP( או מערכת של כללי חשבונאות מקובלים מלאים

ס הדיווח תקני חשבונאות לאומיים או מסגרת אחרת כגון בסי
 .למס הכנסה

 
תקן דיווח כספי ישות יכולה להיות מאמצת לראשונה של  35.2

אם ישות .  רק פעם אחתבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות
תקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות המשתמשת ב

, או יותר,  אחתלתקופת דיווח מפסיקה להשתמש בו ובינוניות
ההקלות , ץ אותו שניתולאחר מכן היא נדרשת או בוחרת לאמ

הפישוט ודרישות אחרות בפרק זה אינם חלים , המיוחדות
     .לאימוץ מחדש

  
  אימוץ לראשונה

תקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות מאמץ לראשונה של  35.3
 הראשונים שלו שהם בדוחות הכספיים יישם פרק זה ובינוניות

  . בהתאם לתקן זה
  

הם הדוחות לתקן זה  התאםבדוחות כספיים ראשונים של ישות  35.4
 הצהרה נותנתהכספיים השנתיים הראשונים שבהם הישות 

 על ציות בדוחות כספיים אלה ובלתי מסויגת מפורשת
)compliance ( לתקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות

דוחות הם  לתקן זה שהוכנו בהתאם דוחות כספיים .ובינוניות
 :הישות, דוגמהל, של ישות אםכאלה כספיים ראשונים 

 
 ;לתקופות קודמותכספיים  דוחותלא הציגה   )א(

 
 האחרוניםהקודמים  הכספיים יההציגה את דוחות  )ב(

, מכל הבחינות, בהתאם לדרישות לאומיות שאינן עקביות
 ;עם תקן זה
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האחרונים באופן הקודמים  הכספיים יההציגה את דוחות  )ג(
 תקני דיווח כספי בינלאומיים ל, מכל הבחינות,תואם
 .םמלאי

  

 .  לתקן זה מגדיר מערכת שלמה של דוחות כספיים3.17סעיף  35.5
 

במערכת שלמה של דוחות ,  דורש מישות לתת גילוי3.14סעיף  35.6
למידע השוואתי המתייחס לתקופת ההשוואה הקודמת , כספיים

וכן למידע , של כל הסכומים הכספיים שהוצגו בדוחות הכספיים
ת יכולה להציג מידע  ישו.מילולי ומידע תיאורי השוואתי מוגדר

. השוואתי המתייחס ליותר מתקופת השוואה קודמת אחת
 לתקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות מועד המעבר, לפיכך

תחילת התקופה המוקדמת ביותר  של ישות הוא ובינוניות
 בהתאם לתקן זה שלגביה ישות מציגה מידע השוואתי מלא
  .זהבדוחות הכספיים הראשונים בהתאם לתקן 

  
   להכנת דוחות כספיים למועד המעברנהלים

דוח יתרות ישות נדרשת ב ,35.11 - 35.9למעט האמור בסעיפים  35.7
לתקן דיווח כספי למועד המעבר פתיחה על המצב הכספי 

תחילת התקופה , כלומר (בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות
 ):המוצגתהמוקדמת ביותר 

  
הכרה בהם נדרשת ש, להכיר בכל הנכסים וההתחייבויות  )א(

 ;תקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות לפי
 

 זה תקןאם , לא להכיר בפריטים כנכסים או כהתחייבויות  )ב(
 ; הכרה כזוו מאפשראינ

 
למסגרת לסווג מחדש פריטים שהיא הכירה בהם בהתאם   )ג(

התחייבות או ,  כסוג אחד של נכסהדיווח הכספי הקודמת
התחייבות , ווים סוג אחר של נכסאולם הם מה, רכיב הון

 וכן; לתקן זהאו רכיב הון בהתאם 
 

 במדידת כל הנכסים וההתחייבויות תקן זהליישם   )ד(
 .שהוכרו

  
 דוח יתרותבמשתמשת בה  שישות המדיניות החשבונאית 35.8

 עשויה להיות שונה תקן זה לפי על המצב הכספיפתיחה ה
 ,אותו מועדשהישות השתמשה בה לחשבונאית המדיניות המ

התיאומים הנובעים . הקודמת למסגרת הדיווח הכספי בהתאם
לפני אחרים ש אירועים אחרים ותנאים, מכך מקורם בעסקאות
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 אלה ישירות בתיאומיםכיר תישות , לכן. מעבר לתקן זהמועד ה
במועד ) הוןהבקבוצה אחרת של , אם רלוונטי, או(עודפים ב
 .מעבר לתקן זהה

 
 ישות לא תשנה למפרע את ,בעת אימוץ לראשונה של תקן זה 35.9

הטיפול החשבונאי לפיו פעלה בהתאם למסגרת הדיווח הכספי 
 : לכל אחת מהעסקאות הבאות, הקודמת

  
. התחייבויות פיננסיותשל נכסים פיננסיים ושל  הגריע  )א(

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות שנגרעו בהתאם 
למסגרת הדיווח הכספי הקודמת של ישות לפני מועד 

תקן דיווח כספי בינלאומי לא יוכרו בעת אימוץ , רהמעב
לגבי נכסים , בניגוד לכך. לישויות קטנות ובינוניות

פיננסיים והתחייבויות פיננסיות שהיו נגרעים בהתאם 
לתקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות 

אך שלא נגרעו , בעסקה שהתרחשה לפני מועד המעבר
ישות יכולה , כספי הקודמתבהתאם למסגרת הדיווח ה

תקן דיווח כספי לגרוע אותם בעת אימוץ ) א(לבחור 
להמשיך להכיר ) ב( או בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות

 . בהם עד למימושם או לסילוקם
 

ישות לא תשנה את חשבונאות הגידור . חשבונאות גידור  )ב(
לתקן דיווח כספי בינלאומי שלה לפני מועד המעבר 

 לגבי יחסי גידור שאינם קיימים ות ובינוניותלישויות קטנ
לגבי יחסי גידור הקיימים במועד . עוד במועד המעבר

הישות תפעל לפי דרישות חשבונאות גידור של , המעבר
כולל ,  אחריםיםימכשירים פיננססוגיות ב 12פרק 

הדרישות להפסקת חשבונאות גידור לגבי יחסי גידור 
 . 12 שאינם מקיימים את התנאים של פרק

  
 .אומדנים חשבונאיים  )ג(

  
 .פעילויות שהופסקו  )ד(

  
הדרישות של סעיף . זכויות שאינן מקנות שליטהמדידת   )ה(

 להקצות רווח או הפסד ואת סך הרווח הכולל בין 5.6
 של החברה האם והבעליםזכויות שאינן מקנות שליטה 

לתקן דיווח כספי ייושמו מכאן ולהבא ממועד המעבר 
או ממועד מוקדם  (ובינוניותבינלאומי לישויות קטנות 

 יותר שממנו תקן זה מיושם כדי להציג מחדש צירופי
 ). 35.10 ראה סעיף -עסקים 
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 הבאות מההקלות, או יותר, ישות יכולה להשתמש בהקלה אחת 35.10
 . בעת הכנת הדוחות הכספיים הראשונים שלה בהתאם לתקן זה

 
מאמץ לראשונה יכול לבחור שלא ליישם . צירופי עסקים  )א(

 לצירופי עסקים צירופי עסקים ומוניטין 19פרק את 
אם מאמץ , אולם. מועד המעבר לתקן זה שהתרחשו לפני

לראשונה מציג מחדש צירוף עסקים כלשהו כדי לציית 
עליו להציג מחדש את כל צירופי העסקים , 19לפרק 

 .המאוחרים יותר
 

 ינומאמץ לראשונה א. עסקאות תשלום מבוסס מניות  )ב(
 ם למכשיריתשלום מבוסס מניות 26רק פאת נדרש ליישם 

או ,  שהוענקו לפני מועד המעבר לתקן זהנייםהו
מעסקאות תשלום מבוסס מניות ת ות שנובעיוהתחייבול

 . לפני מועד המעבר לתקן זהשסולקו
  

מאמץ לראשונה יכול לבחור . שווי הוגן כעלות נחשבת  )ג(
ן להשקעה או נכס בלתי מוחשי "נדל, למדוד רכוש קבוע

ולהשתמש באותו , בשוויו ההוגן, המעבר לתקן זהבמועד 
 .שווי הוגן כעלות נחשבת שלו באותו מועד

  
מאמץ לראשונה יכול . הערכה מחדש כעלות נחשבת  )ד(

כללי חשבונאות הערכה מחדש לפי לבחור להשתמש ב
ן להשקעה "נדל,  פריט רכוש קבועלמקובלים קודמים ש

,  זהאו נכס בלתי מוחשי לפני או במועד המעבר לתקן
 . למועד ההערכה מחדששלהם כעלות נחשבת 

  
 דורש תרגום מטבע חוץ 30פרק . הפרשי תרגום מצטברים  )ה(

. מישות לסווג הפרשי תרגום מסוימים כרכיב נפרד בהון
הפרשי התרגום המצטברים שמאמץ לראשונה יכול לבחור 

לתקן דיווח כספי של כל פעילויות החוץ במועד המעבר 
כלומר (יחשבו כאפס  ת ובינוניותבינלאומי לישויות קטנו

 ).'התחלה חדשה'
  

דוחות כאשר ישות מכינה . דוחות כספיים נפרדים  )ו(
 דורש מהישות לטפל 9.26 סעיף, כספיים נפרדים

בישויות בשליטה משותפת , בהשקעותיה בחברות בנות
 :ובחברות כלולות באחת מהדרכים הבאות

  
)i( או , בעלות בניכוי ירידת ערך 
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)ii( ר השינויים בשווי ההוגן מוכרים כאש, בשווי הוגן
 .ברווח או הפסד

  
עליו למדוד , אם מאמץ לראשונה מודד השקעה כזו בעלות

השקעה זו באחד מהסכומים הבאים בדוח יתרות הפתיחה 
 :לתקן זהבהתאם על המצב הכספי הנפרד שלו 

  
)i(  דוחות כספיים  9עלות שנקבעה בהתאם לפרק

 או, מאוחדים ונפרדים
 

)ii( יכולה להיות שווי הוגן במועד  אשר,עלות נחשבת 
 לתקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנותהמעבר 
 או הערך בספרים על פי כללי חשבונאות ובינוניות

 . מקובלים קודמים באותו מועד
  

 דורש מישות 22.13סעיף . ים מורכביםימכשירים פיננס  )ז(
שלו התחייבות הלהפריד מכשיר פיננסי מורכב לרכיב 

 ינומאמץ לראשונה א. ההנפקה במועד לושהוני הרכיב לו
אם רכיב ההתחייבות אינו , ה להפריד שני רכיבים אלנדרש
  .במועד המעבר לתקן זהבמחזור קיים 

 
 נדרש להכיר במועד ינומאמץ לראשונה א. מסים נדחים  )ח(

לתקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות המעבר 
סים התחייבויות מ או בנכסי מסים נדחים, ובינוניות
לבין בסיס המס  להפרשים שבין מתייחסים ה,נדחים

 אשר , של כל הנכסים או ההתחייבויות בספריםרךהע
 או התחייבויות מסים הההכרה בנכסי מסים נדחים אל

 . כרוכה בעלות או מאמץ מופרזיםהנדחים אל
  

 נדרש ינומאמץ לראשונה א. הסדרי זיכיון למתן שירות  )ט(
הסדרי זיכיון למתן  ל34.16-34.12סעיפים את ליישם 

לפני מועד המעבר התרחשה ם  בהשירות שהתקשרות
 .לתקן זה

  
 ותמאמץ לראשונה המשתמש בחשבונא. פעילויות הפקה  )י(

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים , עלות באופן מלא
 ששימשו האל( וגז נפטיכול לבחור למדוד נכסי , קודמים
מעבר במועד ה)  וגזנפטפיתוח והפקה של , הערכה, בחיפוש
  דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות ובינוניותלתקן

בסכום שנקבע בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים 
נכסים  לשהישות תבחן ירידת ערך . הקודמים של הישות
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ירידת ערך  27מעבר לתקן זה בהתאם לפרק ה במועד האל
 .נכסים

  
לראשונה יכול לבחור מאמץ . כוללים חכירהההסדרים   )יא(

תקן דיווח כספי הקיים במועד המעבר ל, הסדראם  לקבוע
ראה (כולל חכירה , בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות

על בסיס העובדות והנסיבות ששררו באותו ) 20.3 סעיף
 . מועד ההתקשרות בהסדראלה ששררו ב במקום מועד

  
סעיף . התחייבויות פירוק הכלולות בעלות רכוש קבוע  )יב(

רכוש קבוע כוללת את יט של פרעלות הקובע ש) ג(17.10
האומדן הראשוני של העלויות לפירוק ופינוי של הפריט 

אשר בגינם מתהווה , ושיקום האתר בו ממוקם הפריט
לישות מחויבות כאשר הפריט נרכש או כתוצאה משימוש 

שלא לצורך ייצור מלאי , בפריט במשך תקופה מסוימת
 מאמץ לראשונה יכול לבחור למדוד. הבמהלך אותה תקופ

פריט רכוש קבוע במועד המעבר של עלות של הרכיב זה 
, לתקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות

 .הראשוננוצרה ל שהמחויבות )במועדים ( במועדבמקום
  

פתיחה על הדוח יתרות  לישות להציג מחדש את אין זה מעשיאם  35.11
 במועד המעבר בגין תיאום אחד או יותר הנדרשים המצב הכספי

 לתיאומים 35.10-35.7הישות תיישם את סעיפים , 35.7פי סעיף ל
ותזהה , בתקופה המוקדמת ביותר לגביה מעשי לבצע זאת, כאלה

השוואה עם מידע - את המידע שהוצג לתקופות קודמות שאינו בר
לתקופה שלגביה היא מכינה את דוחותיה הכספיים הראשונים 

לספק גילויים במידה ואין זה מעשי לישות . בהתאם לתקן זה
לכל תקופה שלפני התקופה לגביה , כלשהם הנדרשים לפי תקן זה

, היא מכינה את דוחותיה הכספיים הראשונים בהתאם לתקן זה
 .יינתן גילוי להשמטה

  
  גילויים

תקן דיווח כספי בינלאומי הסבר המעבר ל
  לישויות קטנות ובינוניות

שלה  דמתהקו ממסגרת הדיווח הכספיסביר כיצד המעבר תישות  35.12
 ועל תוצאות הפעולותעל , המצב הכספי השפיע על תקן זהל

 .  שדווחו על ידהתזרימי המזומנים
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  התאמות
ראשונים של ישות הכספיים הדוחות  ה,35.12סעיף ל ציית לכדי 35.13

 :ו יכללתקן זהשהוכנו תוך שימוש ב
 

 . במדיניות החשבונאית כלשהותיאור המהות של שינוי  )א(
 

למסגרת הדיווח  בהתאם שנקבעה  ההון שלביןהתאמות   )ב(
 תקן זההון שלה בהתאם לבין הלשלה  הכספי הקודמת

 :לשני המועדים הבאים
 

)i( וכן,מעבר לתקן זהמועד ה  
 
)ii(  כספיים התום התקופה האחרונה המוצגת בדוחות

 שנקבעה בהתאםשנתיים האחרונים של הישות ה
 .למסגרת הדיווח הכספי הקודמת שלה

 
 מסגרתבהתאם לשנקבע  או הפסד הרווחבין התאמה   )ג(

לתקופה האחרונה בדוחות  הקודמת כספיהדיווח ה
לבין הרווח או , הכספיים השנתיים האחרונים של הישות

  .שנקבע בהתאם לתקן זה לאותה התקופה, הפסד שלה
  

 מסגרת הדיווח הכספיאם נודע לישות על טעויות שבוצעו לפי  35.14
תבוצע ) ג (- ו) ב(35.13 הנדרשות לפי סעיף התאמותב, הקודמת
לבין  של טעויות אלה ןהתיקובין  ,במידה שהדבר מעשי ,הבחנה

 . שינויים במדיניות חשבונאית
 

 עליה לתת, אם ישות לא הציגה דוחות כספיים לתקופות קודמות 35.15
ו בדוחותיה הכספיים הראשונים בהתאם לתקן ילוי לעובדה זג
  .זה
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  מילון מונחים
  

 מדיניות חשבונאית
(Accounting 

policies)  
  

, המוסכמות, הבסיסים, מכלול העקרונות
אשר ,  המסוימיםות והפרקטיקהכללים

בהכנת דוחות כספיים , ישותמיושמים על ידי 
  .ובהצגתם

  
חשבונאות לפי בסיס 

  צבירה
(Accrual basis of 

accounting) 

חרים השפעותיהם של עסקאות ואירועים א
ולא בעת קבלת או (רחשותם מוכרות עם הת

 רשמותנהן ו) תשלום מזומנים ושווי מזומנים
 ומדווחות בדוחות רשומות החשבונאיותב

 עסקאות ואירועים ןהכספיים לתקופות אליה
  .מתייחסיםאלה 

  
בגין זכאות נצברת 

  היעדרויות מתוגמלות
(accumulating 

compensated 
absences)  

  

היא זו מתוגמלות גין היעדרויות זכאות נצברת ב
אשר מועברת וניתנת לשימוש בתקופות עתידיות 
אם הזכאות בתקופה השוטפת לא נוצלה 

  .במלואה
  

  פעילות חקלאית
(Agricultural 

activity) 

הניהול על ידי ישות של השינוי הביולוגי של 
נכסים ביולוגיים למכירה או להמרה לתוצרת 

  .יים נוספיםאו לנכסים ביולוג, חקלאית
  

  תוצרת חקלאית
(Agricultural 

produce)  
  

  . המוצר שנאסף מהנכסים הביולוגיים של הישות
  

  הפחתה
(Amortization) 

פחת של נכס ה- סכום ברההקצאה שיטתית של 
  .על פני אורך החיים השימושיים שלו

  
העלות המופחתת של 

נכס פיננסי או של 
  התחייבות פיננסית

(Amortized cost of 
a financial asset or 
financial liability)  

  
  

הסכום בו נמדדים הנכס הפיננסי או ההתחייבות 
הפיננסית בעת הכרה לראשונה פחות תשלומי 

, בתוספת או בניכוי ההפחתה המצטברת, קרן
תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית של 
הפרש כלשהו בין הסכום הראשוני לבין סכום 

במישרין או (הפחתה כלשהי ובניכוי , הפירעון
בגין ירידת ) באמצעות השימוש בחשבון הפרשה

  .ערך או בגין העדר יכולת גבייה
  

  נכס
(Asset)  

משאב הנשלט על ידי ישות כתוצאה מאירועי 
לזרום ) expected(העבר ואשר ממנו חזויות 

  .הטבות כלכליות עתידיות אל הישות
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  חברה כלולה
(Associate) 

,  כמו שותפות,בלתי מאוגדת  ישותכולל, ישות
השפעה מהותית ואשר אינה בה שלמשקיע יש 

  .חברה בת ואינה זכות בעסקה משותפת
  

  נכס ביולוגי
(Biological asset)  

 

  . הוא בעל חיים חי או צמח
  

  עלויות אשראי
(Borrowing costs)  

  

הן ריבית ועלויות אחרות שמתהוות לישות 
  .יבאשרא) funds(בקשר לקבלת כספים 

  
  עסק

(Business) 
מערכת משולבת של פעילויות ונכסים שמופעלת 

  :ומנוהלת במטרה לספק
  
 או, יםתשואה למשקיע  )א(
 
עלויות מוזלות או הטבות כלכליות   )ב(

 ואאחרות באופן ישיר ויחסי למבוטחים 
 .למשתתפים

  
   עסקיםףצירו

(Business 
combination)  

  

 ישויות או עסקים נפרדים לישות מדווחתחיבור 
  .אחת

  

  ערך בספרים
(Carrying amount)  

  

דוח על  בים מוכר או התחייבותהסכום בו נכס
  .המצב הכספי

  
  מזומנים
(Cash) 

) cash on hand(מזומנים הניתנים לשימוש מיידי 
  .ופיקדונות לפי דרישה

  
  שווי מזומנים

(Cash equivalent) 
השקעות לזמן קצר ברמת נזילות גבוהה אשר 

בנקל לסכומים ידועים של ניתנות להמרה 
מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי 

  .של שינויים בשווי
  

  תזרימי מזומנים
(Cash flows)  

  
  

תזרימים חיוביים ותזרימים שליליים של 
  .מזומנים ושווי מזומנים

  

-יחידה מניבה
   מזומנים

(Cash-generating 
unit)  

  

, היא קבוצת הנכסים המזוהה הקטנה ביותר
, )Inflows(ה תזרימי מזומנים חיוביים פיקהמ

שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים 
החיוביים מנכסים אחרים או מקבוצות נכסים 

  .אחרות
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עסקת תשלום 
מבוסס מניות 

        המסולקת במזומן
(Cash-settled 

share-based 
payment 

transaction)        
  

שות רוכשת עסקת תשלום מבוסס מניות שבה הי
סחורות או שירותים על ידי נטילת התחייבות 
להעביר מזומן או נכסים אחרים לספק של אותם 
סחורות או שירותים בסכומים המבוססים על 

של מניות הישות או מכשירים ) או השווי(המחיר 
  .הוניים אחרים של הישות

  

שינוי באומדן 
  חשבונאי

(Change in 
accounting 

estimate) 

או , הערך בספרים של נכס או התחייבותתיאום 
הנובעת , של סכום הצריכה התקופתית של נכס

מהערכה של מצבם הנוכחי של נכסים 
והתחייבויות וההטבות והמחוייבויות העתידיות 

שינויים באומדנים . החזויות הקשורות בהם
חשבונאיים נובעים ממידע חדש או התפתחויות 

ים של ולפיכך אינם מהווים תיקונ, חדשות
  .טעויות

  
  נכסיםקבוצת 

(Class of assets)  
  

קיבוץ של נכסים בעלי מהות דומה ושימוש דומה 
  .בפעילויות הישות

  
דוחות כספיים 

  משולבים
(Combined 

financial 
statements)  

  

דוחות כספיים של שתי ישויות או יותר הנשלטות 
  .על ידי משקיע בודד

  

  רכיב של ישות
(Component of an 

entity) 

פעילויות ותזרימי מזומנים שניתנים להבחנה 
, מבחינה תפעולית ולמטרות דיווח כספי, בבירור

  . הישותיתר חלקימ
  

  מכשיר פיננסי מורכב
(Compound 

financial 
instrument)  

  

כולל , שמנקודת מבט של המנפיק, מכשיר פיננסי
  .גם רכיב התחייבות וגם רכיב הוני

  

דוחות כספיים 
  יםמאוחד

(Consolidated 
financial 

statements)  
  

חברה אם והחברות הבנות דוחות כספיים של 
 המוצגים כדוחות כספיים של ישות כלכלית ,שלה
  .אחת
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  חוזה הקמה
(Constuction 

contract) 

באופן ספציפי להקמת ) negotiated(חוזה שנערך 
נכס או שילוב של נכסים הקשורים ביניהם או 

,  בשני באופן הדוק באשר לתכנוןתלויים אחד
טכנולוגיה ותפקוד או במטרה או בשימוש 

 .הסופיים שלהם
  

  מחויבות משתמעת
(Constructive 

obligation) 

  : כאשרישותמחויבות הנובעת מפעולות ה
  

המבוסס על באמצעות דפוס התנהגות   )א(
או , רסמהפושמדיניות , ניסיון העבר

ידה ספציפית במ) current(עדכנית הודעה 
 לצדדים אחרים הגרמהישות , מספקת

ת ו אחריהקבל על עצמת יאלהבין שה
  וכן;מסוימת

 
 בקרב אותם ה יצרישותה, כתוצאה מכך  )ב(

 Valid(צדדים אחרים ציפייה תקפה 
Expectation (זות תמלא אחריוא ישה. 

  
  נכס תלוי

(Contingent asset) 
 יתבררשקיומו , נכס אפשרי הנובע מאירועי העבר

יתרחשו או לא יתרחשו אירוע או רק אם 
אירועים עתידיים בלתי וודאיים שבחלקם אינם 

  .ישותבשליטת ה
  

  התחייבות תלויה
(Contingent 

liability) 

, הנובעת מאירועי העבר, מחויבות אפשרית  )א(
 רק אם יתרחשו או לא יתבררשקיומה 

יתרחשו אירוע או אירועים עתידיים בלתי 
   או,ישות הוודאיים שבחלקם אינם בשליטת

 
 הנובעת מאירועי העבר אך בהווהמחויבות   )ב(

 :- אינה מוכרת היות ש
  

)i(  לא צפוי)probable ( תזרים שלילי
של משאבים המגלמים הטבות 

  או, לסילוק המחויבותכלכליות
  

)ii(  לא ניתן לאמוד את סכום המחויבות
 .במידה מספקת של מהימנות

  
  )על ישות(שליטה 

(Control (of an 
entity))  

  

 לקבוע את המדיניות הפיננסית והתפעולית חהכו
  .התייוהטבות מפעילולהשיג של ישות כדי 
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  סים שוטפיםמ
(Current tax) 

שניתן (סכום המסים על ההכנסה שיש לשלם 
ההפסד לצורך (בגין ההכנסה החייבת ) חזרהל

לתקופה הנוכחית או לתקופות דיווח ) מס
  .קודמות

  
תקן מועד המעבר ל

כספי הדיווח ה
בינלאומי לישויות ה

  קטנות ובינוניות
(Date of transition 

to the IFRS for 
SME)  

  

תחילת התקופה המוקדמת ביותר שלגביה ישות 
דיווח התקן מציגה מידע השוואתי מלא לפי 

 בינלאומי לישויות קטנות ובינוניותהכספי ה
המצייתים בדוחות הכספיים הראשונים שלה 

 לישויות קטנות בינלאומיהכספי הדיווח התקן ל
  .ובינוניות

  
  

  מסים נדחים
(Deferred tax) 

כנסה ה בגין )לקבל(מסים על הכנסה לשלם 
לתקופות דיווח ) הפסד לצורך מס(חייבת 

  .מעסקאות או אירועים בעברעתידיות כתוצאה 
  

  נכסי מסים נדחים
(Deferred tax 

assets) 

סכומי מסים על ההכנסה בני השבה בתקופות 
  : יןעתידיות בג

  
  ;פרשים זמנייםה  )א(

  
עברה קדימה של הפסדים לצורכי מס הה  )ב(

 וכן; שטרם נוצלו
  

עברה קדימה של זיכויי מס שטרם הה  )ג(
 .נוצלו

  
תחייבויות מסים ה

  נדחים
(Deferred tax 

liabilities)  
  

מסים על ההכנסה שיש לשלם בתקופות דיווח 
  .עתידיות בגין הפרשים זמניים

התחייבות בגין 
  הטבה מוגדרת

(Defined benefit 
liability)  

  

הערך הנוכחי של מחויבות בגין הטבה מוגדרת 
במועד הדיווח בניכוי השווי ההוגן במועד הדיווח 

שמהם ) אם ישנם כאלה(של נכסי תוכנית 
  .המחויבות צריכה להיות מסולקת במישרין
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מחויבות בגין הטבה 
הערך (מוגדרת 

  )הנוכחי שלה
(Defined benefit 

obligation (present 
value of))  

  

, ללא הפחתת נכסי תוכנית כלשהם, הערך הנוכחי
של תשלומים עתידיים חזויים הנדרשים על מנת 
לסלק את המחויבות הנובעת משירות עובד 

  .בתקופה השוטפת ובתקופות הקודמות
  

תוכניות להטבה 
  מוגדרת

(Defined benefit 
plans)  

  

אינן תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה ש
  .תוכניות להפקדה מוגדרת

  

תוכניות להפקדה 
  מוגדרת

(Defined 
contribution plans) 

תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה שלפיהן ישות 
) קרן(משלמת תשלומים קבועים לישות נפרדת 

מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת 
לשלם תשלומים נוספים אם לקרן לא יהיו 

 את כל הטבות העובד מספיק נכסים כדי לשלם
המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת 

  .ובתקופות הקודמות
  

  פחת-סכום בר
(Depriciable 

amount)  
  

חליף את העלות או סכום אחר המ, נכסשל עלות 
  . הנכסבניכוי ערך השייר של, )בדוחות הכספיים(

  

  פחת
(Depreciation) 

פחת של נכס על -סכום ברהקצאה שיטתית של ה
  . השימושייםוני אורך חייפ

  
  גריעה

(Derecognition) 
, שהוכרו בעבר, הסרה של נכס או של התחייבות
  .מהדוח על המצב הכספי של ישות

  
  פיתוח

(Development) 
היישום של ממצאי מחקר או ידע אחר לתוכנית 

, מתקנים, או לעיצוב לצורך ייצור של חומרים
 חדשים ,מערכות או שירותים, תהליכים, מוצרים

טרם , )substantially(או שנעשה בהם שיפור ניכר 
  .התחלת ייצור או שימוש מסחריים
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  פעילות שהופסקה
(Discontinued 

operation) 

שמומש או שמסווג כמוחזק  רכיב של ישות
  :למכירה וכן

 line of(מייצג תחום פעילות עסקית   )א(
business( ,או אזור גאוגרפי של פעילויות ,
 ,ונפרד) major( עיקרי שהוא

למימוש  יחידמתואם מהווה חלק מתכנון   )ב(
או אזור , של תחום פעילות עסקית

שהוא עיקרי , גאוגרפי של פעילויות
 או, ונפרד

הוא חברה בת שנרכשה בלעדית למטרת   )ג(
 ).resale(מכירה מחדש 

  
שיטת הריבית 
  האפקטיבית

(Effective interest 
method) 

חתת של נכס פיננסי שיטה לחישוב העלות המופ
או של קבוצת נכסים (או של התחייבות פיננסית 

ולהקצאת ) פיננסיים או התחייבויות פיננסיות
הכנסת הריבית או הוצאת הריבית על פני 

  .התקופה הרלוונטית
  

שיעור ריבית 
  אפקטיבי

(Effective interest 
rate)  

השיעור שמהוון במדויק את אומדן תשלומי או 
ים במשך אורך החיים החזוי של תקבולי המזומנ

במשך , או כאשר מתאים, המכשיר הפיננסי
לערך בספרים נטו של הנכס , תקופה קצרה יותר

  .הפיננסי או של ההתחייבות הפיננסית
  

  אפקטיביות גידור
(Effectiveness of a 

hedge) 

המידה שבה שינויים בשווי ההוגן או בתזרימי 
 לייחס שניתן, המזומנים של הפריט המגודר

מקוזזים על ידי שינויים בשווי , לסיכון המגודר
ההוגן או בתזרימי המזומנים של המכשיר 

  .המגדר
  

  הטבות עובד
(Employee 

benefits)  
  

כל צורות תגמול הניתנות על ידי ישות בתמורה 
  .לשירות המסופק על ידי עובדים

  

  הון 
(Equity) 

 כל ניכוי  לאחרישותהשייר בנכסי הזכות 
  .היבויותיהתחי
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עסקת תשלום 
מבוסס מניות 

המסולקת 
   במכשירים הוניים

(Equity-settled 
share-based 

payment 
transaction)  

  

עסקת תשלום מבוסס מניות שבה הישות מקבלת 
סחורות או שירותים תמורת מכשירים הוניים 

  ).כולל מניות או אופציות למניות(של הישות 

  טעויות
(Errors) 

 מצגים מטעים ו מדוחות כספיים אהשמטות
, תוקודמ לתקופות ישותבדוחות כספיים של 

או , הנובעים מכשל בשימוש, אחת או יותר
  :במידע מהימן אשר, משימוש לא נאות

היה זמין במועד אישור לפרסום הדוחות   )א(
 וכן ; הכספיים לאותן תקופות

  
ניתן לחזות באופן סביר כי ניתן היה   )ב(

 בהכנת אותם להשיגו ולהביאו בחשבון
 .דוחות כספיים והצגתם

  
  הוצאות

(Expenses) 
 דיווח התבמהלך תקופקיטון בהטבות כלכליות 
או קיטון בנכסים או בדרך של תזרים שלילי 
קיטון המסתכמים ב ,התהוותן של התחייבויות

  .למעט קיטון בהון הנובע מחלוקה לבעלים ,בהון
  

  הצגה נאותה
(Fair presentation)  

ושל ,  של ההשפעות של עסקאותמצג נאמן
אירועים ומצבים אחרים בהתאם להגדרות של 

 הכנסות והוצאות, התחייבויות, נכסים
  .ולקריטריונים להכרה בהם

  
  שווי הוגן

(Fair value) 
או לסלק , הסכום שבו ניתן היה להחליף נכס

, בין קונה מרצון ומוכר מרצון, התחייבות
נה בעסקה שאי, הפועלים בצורה מושכלת

  .מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים
  

שווי הוגן בניכוי 
  עלויות למכירה

(Fair value less 
costs to sell) 

או יחידה לקבל ממכירת נכס היה הסכום שניתן 
בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מזומנים - מניבה

מוכר בין מיוחדים בין הצדדים בין קונה מרצון ל
בניכוי עלויות , הפועלים בצורה מושכלת, מרצון
  .מימוש
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  חכירה מימונית
(Finance lease) 

חכירה שמעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים 
הזכות . וההטבות הנלווים לבעלות בנכס

הקניינית יכולה לעבור בסופו של דבר או לא 
חכירה שאינה חכירה מימונית היא . לעבור

  .חכירה תפעולית
  

  נכס פיננסי
(Financial asset) 

  : נכס שהואכל
  
  ;מזומן  )א(
 
 ;תמכשיר הוני של ישות אחר  )ב(
  
  :זכות חוזית  )ג(
  

)i( או נכס מזומן  תלקבל מישות אחר
  או; פיננסי אחר

  
)ii(  נכסים פיננסיים או להחליף

 תעם ישות אחרהתחייבויות פיננסיות 
 ; לישותבתנאים פוטנציאלים עדיפים

 או 
  
חוזה אשר יסולק או עשוי להיות מסולק   )ד(

 : הישות וכןבמכשיריה ההוניים של
  

)i(  הישות מחויבת או עשויה אשר לפיו
להיות מחויבת לקבל מספר משתנה 

  או ,של מכשיריה ההוניים
 

)ii( יסולק או עשוי להיות מסולק זהוחה 
שלא בדרך של החלפת סכום קבוע של 
מזומן או נכס פיננסי אחר בתמורה 
למספר קבוע של מכשיריה ההוניים 

מכשיריה , לצורך כך. של הישות
ם של הישות אינם כוללים ההוניי

שהם בעצמם חוזים לקבלה מכשירים 
עתידית או מסירה עתידית של 

 .מכשיריה ההוניים של הישות
  

  מכשיר פיננסי
(Financial 

instrument)  

התחייבות ו תישות אחבחוזה היוצר נכס פיננסי 
  .תישות אחרבפיננסית או מכשיר הוני 
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  התחייבות פיננסית
(Financial liability) 

  :כל התחייבות שהיא
  

  : מחויבות חוזית  )א(
 

)i( או נכס מזומן  תלמסור לישות אחר
  או ,פיננסי אחר

  

)ii(  או  פיננסייםנכסיםלהחליף 
 תעם ישות אחרפיננסיות  התחייבויות

;  לישותבתנאים פוטנציאלים נחותים
 או 

  

אשר יסולק או עשוי להיות מסולק , חוזה  )ב(
  :במכשיריה ההוניים של הישות וכן

  

)i( יו הישות מחויבת או עשויה אשר לפ
להיות מחויבת למסור מספר משתנה של 

  או ,מכשיריה ההוניים
  

)ii(  יסולק או עשוי להיות מסולק החוזה
שלא בדרך של החלפת סכום קבוע של 
מזומן או נכס פיננסי אחר בתמורה 
למספר קבוע של מכשיריה ההוניים של 

מכשיריה ההוניים של , לצורך כך. הישות
ללים מכשירים שהם הישות אינם כו

בעצמם חוזים לקבלה עתידית או מסירה 
עתידית של מכשיריה ההוניים של 

 .הישות
  

  מצב כספי
(Financial position)  

  

ההתחייבויות וההון של ישות , יחס בין הנכסיםה
  .כפי שמדווח בדוח על המצב הכספי

  
  דוחות כספיים

(Financial 
statements)  

  

, של המצב הכספי) structured(מצג מובנה 
  .תוצאות הפעילות ותזרימי המזומנים של ישות

  

  פעילויות מימון
(Financing 

activities)  
  

פעילויות שתוצאתן היא שינויים בהיקף ובהרכב 
  .ההון המושקע בישות והאשראי שנטלה

  
  

  התקשרות איתנה
(Firm 

commitment) 

הסכם מחייב להחלפת כמות מוגדרת של 
מוגדר במועד עתידי מוגדר משאבים לפי מחיר 

  ).או במועדים עתידיים מוגדרים(
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מאמץ לראשונה של 
כספי הדיווח התקן 
בינלאומי לישויות ה

  קטנות ובינוניות
(First-time adopter 

of the IFRS for 
SME) 

  

שנתיים הכספיים ה יהדוחותאת ישות שמציגה 
כספי הדיווח התקן  לבהתאםראשונים ה
 קשר ללא, טנות ובינוניותבינלאומי לישויות קה

ה תקני ת הימת הקודחשבונאיתמסגרת ההאם 
 מערכתדיווח כספי בינלאומיים מלאים או 

  . חשבונאייםל תקניםת שאחר
  

  עסקה חזויה
(Forecast 

transaction)  
  

  .אבל מצופה שתתרחש, עסקה שאינה מחייבת
  

תקני דיווח כספי 
  בינלאומיים מלאים

(Full IFRS) 
  

 תקן למעט) IFRSs(כספי בינלאומיים תקני דיווח 
בינלאומי לישויות קטנות הכספי הדיווח ה

  .ובינוניות

  פעילותהמטבע 
(Functional 

currency)  
  

המטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה 
  .פועלת הישות

  

של הטבות (מימון 
  )לאחר סיום העסקה
(Funding (of post-

employment 
benefits))  

  

, ולעיתים על ידי עובדיה, ישות  ידילעהפקדות 
הנפרדת מבחינה , לישות אחרת או לקרן

משפטית מהישות המדווחת ושמהן משולמות 
  .הטבות עובד

  

  רווחים
(Gains) 

גידול בהטבות הכלכליות אשר מקיים את 
ולא של הכנסות ) income(ההגדרה של הכנסה 

)revenue .(  
  

דוחות כספיים 
  המיועדים לכל

(General purpose 
financial 

statements)  
  

  המידעדוחות כספיים שמיועדים למלא את צרכי
משתמשים שאינם במצב מגוון של הכספי הכללי 

שבו הם יכולים לדרוש מישות לערוך דיווחים 
לצרכי המידע המיוחדים ) tailored(שמותאמים 

  . שלהם
  

  עסק חי 
(Going concern) 

נת ישות היא עסק חי אלא אם ההנהלה מתכוו
את הישות או להפסיק את פעילותה  לפרק

או שאין לה חלופה מציאותית אחרת , המסחרית
  .מלבד זאת
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  מוניטין
(Goodwill) 

אשר הטבות כלכליות עתידיות שנובעות מנכסים 
  . בנפרדה ולהכרם בפני עצמיהויזל ים ניתנםינא
  

  מענקים ממשלתיים
(Government 

grants) 

העברות של סיוע של הממשלה בצורה של 
משאבים לישות בתמורה לציות בעבר או בעתיד 
לתנאים מסוימים המתייחסים לפעילויות 

  .התפעוליות של הישות
  

  מועד הענקה
(Grant date)  

) כולל עובד(המועד שבו הישות וצד אחר 
החל , מסכימים להסדר תשלום מבוסס מניות

כאשר לישות ולצד שכנגד הבנה משותפת של 
עד ההענקה הישות מעניקה במו. תנאי ההסדר

או , נכסים אחרים, לצד שכנגד זכות למזומן
ובלבד שיתקיימו , מכשירים הוניים של הישות
אם . אם יש כאלה, התנאים המוגדרים להבשלה

על ידי , לדוגמה(הסכמה כזו כפופה להליך אישור 
אזי מועד ההענקה הינו המועד בו , )בעלי המניות
  .הושג האישור

  
השקעה ברוטו 

  בחכירה
(Gross investment 

in a lease) 

  :הסכום המצרפי של
  

תשלומי החכירה המינימליים לקבל על   )א(
, ידי המחכיר בהתאם לחכירה מימונית

 וכן
 

ערך שייר בלתי מובטח כלשהו שנצבר   )ב(
 .למחכיר

  
  קבוצה

(Group)  
  

  .חברה אם וכל החברות הבנות שלה
  

  פריט מגודר
(Hedged item) 

ידי ל ע ת המיוחדגידורהחשבונאות למטרת 
 לתקן 12פרק ל בהתאםישויות קטנות ובינוניות 

  :פריט מגודר הוא, זה
  

נמדד שר ריבית של מכשיר חוב ועישסיכון   )א(
 ;בעלות מופחתת

 
ר ריבית ועישסיכון שער חליפין או סיכון   )ב(

 חזויה העסקבבהתקשרות איתנה או 
 ; גבוההרמהבשצפויה 
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  פריט מגודר
(Hedged item)  

  )המשך(
  

סיכון מחיר של סחורה שהישות מחזיקה   )ג(
או סיכון מחיר בהתקשרות איתנה או 
בעסקה חזויה שצפויה ברמה גבוהה 

 או; לרכוש או למכור סחורה
  
סיכון שער חליפין בהשקעה נטו בפעילות   )ד(

 .חוץ
  

  מכשיר מגדר
(Hedging 

instrument) 

למטרת חשבונאות הגידור המיוחדת על ידי 
 לתקן 12יות בהתאם לפרק ישויות קטנות ובינונ

 מכשיר מגדר הוא מכשיר פיננסי שמקיים את ,זה
  :התנאים הבאיםכל 

  
חוזה , מדובר בחוזה החלפת ריבית  )א(

חוזה אקדמה על , החלפת מטבע חוץ
מטבע חוץ או חוזה אקדמה על סחורות 

)commodities ( שחזוי שיהיה אפקטיבי
ברמה גבוהה בקיזוז הסיכון שמתואר 

 .יועד כסיכון המגודר שי12.17בסעיף 
 

במכשיר מעורב צד חיצוני לישות   )ב(
חיצוני , לקבוצהכלומר חיצוני (המדווחת 

או חיצוני לישות הבודדת , למגזר
 ).שמדווחים עליה

  
שלו שווה לסכום הקרן  נקובהסכום ה  )ג(

 המיועד של נקובהמיועד או לסכום ה
 .הפריט המגודר

  
 יש לו מועד פירעון מוגדר שאינו מאוחר מ  )ד(
  

)i( הפירעון של המכשיר הפיננסי מועד 
 ,המגודר

 
)ii(  מועד הסילוק החזוי של ההתקשרות

 או, הסחורה או למכירתה לרכישת
  

)iii(  מועד ההתרחשות של העסקה
החזויה שצפויה ברמה גבוהה 

 .במטבע חוץ או בסחורה המגודרת
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  מכשיר מגדר
(Hedging 

instrument)  
  )המשך(

סיום מוקדם , אין מאפייני פירעון מוקדם  )ה(
 .רכהאו הא

  
ישות שבוחרת ליישם את תקן חשבונאות 

 לטיפול החשבונאי במכשירים 39בינלאומי 
פיננסיים תיישם את ההגדרה של מכשיר מגדר 

  .באותו תקן במקום הגדרה זו
  

  צפוי ברמה גבוהה
(Highly probable)  

  

סבירות גבוהה יותר באופן משמעותי מצפוי 
)probable.(  

  
  הפסד מירידת ערך
(Impairment loss) 

) א (הסכום שבו הערך בספרים של נכס עולה על
מחיר המכירה שלו בניכוי , במקרה של מלאי
במקרה של ) ב(מכירה או לעלויות להשלמה ו

השווי ההוגן שלהם בניכוי עלויות , נכסים אחרים
  .למכירה

  
  לא מעשי

(impracticable) 
יישום של דרישה אינו מעשי כאשר ישות אינה 

את הדרישה לאחר שהיא ביצעה כל יכולה ליישם 
  .מאמץ סביר לעשות כן

  
שיעור הריבית 

  הגלומה
(Imputed rate of 

interest) 

שיעור הריבית הניתן לקביעה באופן הברור 
  :ביותר מבין

  
ה של השיעור השורר לגבי מכשיר דומ  )א(

   או ,מנפיק בעל דירוג אשראי דומה
  

שיעור ריבית שמנכה את הסכום הנקוב של   )ב(
 למחיר המכירה הנוכחי במזומן של המכשיר

 .הסחורות או השירותים
  

  הכנסה
(Income) 

כלכליות במהלך התקופה  גידול בהטבות
או גידול בדרך של תזרים חיובי החשבונאית 

המסתכמים  ,או קיטון בהתחייבויות, בנכסים
למעט גידול בהון הנובע מהשקעות , גידול בהוןב

  .בעלים
  

  דוח רווח והפסד
(Income statement) 

טי ההכנסה ידוח כספי שמציג את כל פר
למעט , וההוצאה שהוכרו בתקופת הדיווח

  .טים של רווח כולל אחריפר
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  הכנסהה על יםמס
(Income tax) 

כל המסים המקומיים והמסים הזרים 
). taxable profits(המבוססים על הכנסה חייבת 

כגון מסים , מסים על ההכנסה כוללים גם מסים
חברה כלולה , אשר חברה בת, כים במקורשמנו

או עסקה משותפת חייבת לשלם בעת חלוקות 
)distributions (ת המדווחישותל.  

  
  חוזה ביטוח
(Insurance 

contract) 

לוקח סיכון ביטוחי ) המבטח(חוזה לפיו צד אחד 
על ידי ) בעל הפוליסה(משמעותי מצד אחר 

הסכמה לפצות את בעל הפוליסה אם אירוע 
ישפיע ) מקרה הביטוח(די לא ודאי מוגדר עתי

  .באופן שלילי על בעל הפוליסה
  

  נכס בלתי מוחשי
(Intangible asset) 

. חסר מהות פיזית, ניתן לזיהוי, נכס לא כספי
  : הואנכס כזה ניתן לזיהוי כאשר

  
כלומר ניתן להפריד אותו או , ניתן להפרדה  )א(

להעביר , לפצל אותו מהישות ולמכור אותו
להשכיר , להעניק רישיון לשימוש בו, אותו

בנפרד או יחד עם חוזה , אותו או להחליפו
 או; נכס קשור או התחייבות קשורה, קשור

 
נובע מזכויות חוזיות או מזכויות משפטיות   )ב(

מבלי להתחשב אם זכויות אלה , אחרות
ניתנות להעברה או ניתנות להפרדה מהישות 

 .או מזכויות וממחויבויות אחרות
  

הריבית הגלום שיעור 
  בחכירה

(Interest rate 
implicit in the 

lease) 

, שבמועד ההתקשרות בחכירה, שיעור ההיוון
תשלומי ) א(גורם לערך הנוכחי המצרפי של 

ערך השייר שאינו ) ב (-החכירה המינימליים ו
השווי ההוגן ) 1(מובטח להיות שווה לסכום של 

עלויות ישירות ) 2 (- של הנכס המוחכר ו
  .וניות כלשהן של המחכירראש

  
  דיווח כספי ביניים

(Interim financial 
reporting)  

  

הכולל מערכת מלאה של דוחות , דיווח כספי
תמציתיים  דוחות כספייםמערכת של כספיים או 

  .לתקופת ביניים

  תקופת ביניים
(Interim period)  

  

  .הקצרה משנת כספים מלאה, תקופת דיווח כספי
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תקני דיווח כספי 
  )IFRSs(בינלאומיים 

(International 
Financial 

Reporting 
Standards) 

תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הוועדה לתקני 
  :הם כוללים). IASB(חשבונאות בינלאומיים 

 
 International (תקני דיווח כספי בינלאומיים  )א(

Financial Reporting Standards(; 
 
 International(לאומיים תקני חשבונאות בינ  )ב(

Accounting Standards( ;וכן 
 
 על ידי הוועדה פותחופרשנויות ש  )ג(

לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 
)International Financial Reporting 

Interpretations Committee [IFRIC] ( על או
הוועדה המתמדת לפרשנויות שקדמה ידי 
 Standing Interpretations Committee(לה 

[SIC].( 
  

  ערך פנימי
(Intrinsic value) 

ההפרש שבין השווי ההוגן של המניות אשר לצד 
לחתום ) מותנית או בלתי מותנית(שכנגד זכות 

במידה (לבין המחיר , עליהן או הזכות לקבלן
לשלם בעד ) או יידרש(שהצד שכנגד נדרש ) וקיים

אופציה למניה שמחיר , לדוגמה. אותן מניות
ח " ש20שלה למניה בעלת שווי הוגן של המימוש 

  .ח" ש5ערכה הפנימי הוא , ח" ש15הוא 
  

  מלאי
(Inventories) 

  :נכסים
  
המוחזקים לצרכי מכירה במהלך העסקים   )א(

 ;הרגיל
 
 או; בתהליך ייצור למכירה כזו  )ב(
 
בצורה של חומרים וחומרי עזר שיצרכו   )ג(

בתהליך הייצור או שיצרכו במהלך הספקת 
  .השירותים

  
  ויות השקעהפעיל

(Investing 
activities)  

  

הרכישה והמימוש של נכסים לזמן ארוך 
  .והשקעות אחרות שאינן כלולות בשווי מזומנים
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  ן להשקעה"נדל
(Investment 

property) 

 או - ממבנה או חלק - מבנהקרקע או (ן "נדל
המוחזק על ידי הבעלים או על ידי חוכר ) שניהם

 הכנסות שכירות להניבעל מנת בחכירה מימונית 
ושלא , או שניהםהונית או לשם עליית ערך 

  :לצורך
  

ספקת סחורות או השימוש בייצור או   )א(
 או; שירותים או למטרות מנהלתיות

  

 .מכירה במהלך העסקים הרגיל  )ב(
  

  שליטה משותפת
(Joint control) 

 .שיתוף חוזי מוסכם בשליטה על פעילות כלכלית
החלטות שליטה משותפת קיימת רק כאשר 

המתייחסות , פיננסיות ותפעוליות אסטרטגיות
דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים , לפעילות

  ).המשתתפים בעסקה(ששולטים במשותף 
  

  עסקה משותפת
(Joint venture) 

שני צדדים או יותר , אשר על פיו,  חוזידרהס
נוטלים על עצמם פעילות כלכלית הכפופה 

עשויות עסקאות משותפות . לשליטה משותפת
נכסים , להיות פעילויות בשליטה משותפת

  .בשליטה משותפת או ישויות בשליטה משותפת
  

ישות בשליטה 
  משותפת

(Jointly controlled 
entity) 

, עסקה משותפת הכרוכה בהקמה של תאגיד
שותפות או ישות אחרת שבה לכל משתתף 

הישות פועלת באותה דרך . בעסקה יש זכות
פרט לכך שהסדר חוזי , תשישויות אחרות פועלו

בין המשתתפים בעסקה יוצר שליטה משותפת על 
  .הפעילות הכלכלית של הישות

  
  חכירה

(Lease) 
הסכם לפיו המחכיר מעביר לחוכר בתמורה 
לתשלום או לסדרת תשלומים את זכות השימוש 

  .בנכס לתקופת זמן מוסכמת
  

שיעור הריבית 
  התוספתי של החוכר

(Lessee's 
incremental 

borrowing rate of 
interest) 

שיעור הריבית שהחוכר היה צריך לשלם בגין 
, אם לא ניתן לקבוע שיעור זה, חכירה דומה או

החוכר , שבמועד ההתקשרות בחכירה, השיעור
, היה צריך לשלם על מנת ללוות לתקופה דומה

סכומים הדרושים על מנת , ובביטחון דומה
  .לרכוש את הנכס

  
  התחייבות

(Liability) 
,  של הישות הנובעת מאירועי עברבהווהמחויבות 

חזוי לגרום לתזרים שלילי של אשר סילוקה 
  .המגלמים הטבות כלכליות מהישות ,משאבים
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  הלוואות לפירעון
(Loans payable)  

  

שאינן ספקים לזמן קצר , התחייבויות פיננסיות
  .בתנאי אשראי רגילים

  
  מהותי

(Material) 
 מטעים של פריטים הם השמטות או מצגים

, יחד או כל אחד בנפרד, מהותיים אם הם יכולים
להשפיע על החלטות כלכליות שמשתמשים 

מהותיות . מקבלים על בסיס הדוחות הכספיים
תלויה בגודל ובמהות של ההשמטה או המצג 

גודלו או . המטעה בהתחשב במכלול הנסיבות
עשויים , או שילוב שלהם, מהותו של הפריט

  .גורם המכריעלהיות ה
  

  מדידה
(Measurement) 

יוכרו  הם ביםם הכספימיתהליך של קביעת הסכו
דוח על המצב הכספי ובדוח רכיבים במ הוצגווי

  .על הרווח הכולל
  

  פריטים כספיים
(Monetary items) 

 וכן נכסים והתחייבויות יחידות מטבע מוחזקות
במספר קבוע או ניתן  שישולמו או שיתקבלו

  .יחידות מטבעלקביעה של 
  

 )הטבה (תוכניות
  מרובות מעסיקים
(Multi-employer 

(benefit) plans) 

שאינן תוכניות (תוכניות להפקדה מוגדרת 
שאינן (או תוכניות להטבה מוגדרת ) ממשלתיות

  :אשר) תוכניות ממשלתיות
  

מצרפות את הנכסים שהועברו על ידי   )א(
  וכן,ישויות שונות שאינן תחת אותה שליטה

 
שות בנכסים אלה על מנת לספק משתמ  )ב(

באופן , הטבות עובד של יותר מישות אחת
שההפקדה ושיעורי ההטבה נקבעים ללא 
קשר לזהות הישות שמעסיקה את 

 .העובדים
  

  השקעה נטו בחכירה
(Net investment in 

a lease)  
  

השקעה ברוטו בחכירה המהוונת בשיעור הריבית 
  .הגלום בחכירה

 מקנותזכויות שאינן 
  ליטהש

(Non-controlling 
interest)  

  
  

במישרין או , ההון בחברה בת שאינו ניתן לייחוס
  .לחברה אם, בעקיפין

  
  

  



 ונחיםמילון מ
 

281  
  

לדוחות (ביאורים 
  )הכספיים

(Notes (to the 
financial 

statements)) 

מידע בנוסף למידע שמוצג בדוח ביאורים כוללים 
בדוח , בדוח על הרווח הכולל, על המצב הכספי

בדוח משולב על , )אם מוצג(סד הנפרד רווח והפ
בדוח על , )אם מוצג (רווח והפסד ועודפים

. השינויים בהון ובדוח על תזרימי המזומנים
ביאורים מספקים תיאורים מילוליים ופירוטי 

לפריטים שמוצגים ) disaggregations(משנה 
ומידע לגבי פריטים שאינם , באותם דוחות

  .כשירים להכרה באותם דוחות
  

  ערך נקוב
(Notional amount) 

בושל , מניות, הכמות של יחידות מטבע
)bushels( , פאונד)pounds ( ת ו אחריחידותאו
  . בחוזה מכשיר פיננסיהוגדרוש
  

מטרת הדוחות 
  הכספיים

(Objective of 
financial 

statements) 

 תוצאות הפעולות, לספק מידע לגבי המצב הכספי
 א שימושיו שה, של ישותתזרימי המזומניםו
 רחב תחום בורקבלת החלטות כלכליות עצורך ל

 ות דוחדרושבעמדה ללא ם השל משתמשים ש
  .שלהםצורכי המידע שהותאמו במיוחד ל

  
  חוזה מכביד

(Onerous contract) 
חוזה שהעלויות הבלתי נמנעות לצורך עמידה 
במחויבויות על פי החוזה עולות על ההטבות 

  . על פיוויות להתקבלחזהכלכליות ה
  

  פעילויות שוטפות
(Operating 

activities)  
  

הכנסות של הישות -הפעילויות העיקריות לייצור
ופעילויות אחרות אשר אינן פעילויות השקעה או 

  .פעילויות מימון
  

  חכירה תפעולית
(Operating lease) 

חכירה שאינה מעבירה באופן מהותי את כל 
חכירה . הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות

  .שאינה חכירה תפעולית היא חכירה מימונית
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  מגזר פעילות
(Operating 

segment) 

   :מגזר פעילות הוא רכיב של ישות
 

אשר עוסק בפעילויות עסקיות שמהן הוא   )א(
עשוי להניב הכנסות ובגינן עשויות להתהוות 

כולל הכנסות והוצאות (לו הוצאות 
 אחרים המתייחסות לעסקאות עם רכיבים

 ,)של אותה ישות
 

אשר התוצאות התפעוליות שלו נסקרות   )ב(
באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות 
התפעוליות הראשי של הישות כדי לקבל 
החלטות לגבי משאבים שיוקצו למגזר וכדי 

 וכן, להעריך את ביצועי המגזר
  
 .אשר קיים לגביו מידע כספי נפרד זמין  )ג(

  
  רווח כולל אחר

(Other 
comprehensive 

income)  
  

כולל תיאומים בגין (פריטי הכנסות והוצאות 
, שאינם מוכרים ברווח או הפסד) סיווג מחדש

 שנדרש או מותר בתקן דיווח כספי בינלאומי כפי
  .זה
  

  בעלים
(owners)  

  

  .נייםאלו המחזיקים במכשירים שמסווגים כהו
  

  חברה אם
(Parent)  

  

  .אחת או יותר, חברה בת הלר שא ,ישות
  

  וצאות הפעולותת
(Performance) 

כפי , הוצאות של הישותה וההכנסהבין יחס ה
  .שמדווח בדוח על הרווח הכולל

  
של (נכסי תוכנית 
 התוכנית הטב

  )עובדיםל
(Plan assets (of an 

employee benefit 
plan)  

  

נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד   )א(
  וכן,לזמן ארוך

 
 .פוליסות ביטוח כשירות  )ב(

  

טבות לאחר סיום ה
  העסקה

(Post-employment 
benefits)  

  
  

) שאינן הטבות בגין פיטורין(הטבות עובד 
  .שעומדות לתשלום לאחר סיום ההעסקה
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תוכניות הטבה לאחר 
  סיום העסקה

(Post-employment 
benefit plans)  

  

הסדרים פורמליים או בלתי פורמליים שלפיהם 
ה לעובד ישות מספקת הטבות לאחר סיום העסק

  .אחד או יותר
  

  ערך נוכחי
(Present value) 

 של תזרימי מהווןהערך  של הנוכחיאומדן 
נטו במהלך העתידיים החיוביים המזומנים 

  .העסקים הרגיל
  

  מטבע הצגה 
(Presentation 

currency)  
  

  . הדוחות הכספייםבו מוצגיםהמטבע 
  

  צפוי
(Probable)  

  

  .יותר סביר מאשר לא
  

  פסדרווח או ה
(Profit or loss) 

למעט רכיבים של , סך הכל הכנסה פחות הוצאות
  .רווח כולל אחר

  
שיטת יחידת זכאות 

  חזויה
(Projected unit 
credit method) 

רואה בכל תקופת שיטת הערכה אקטוארית ש
שירות כיוצרת יחידה נוספת של זכאות להטבה 
ומודדת כל יחידה בנפרד על מנת לבנות את 

לעיתים מכונה שיטת הטבה (הסופית המחויבות 
 accrued benefit[מצטברת יחסית לשירות 

method pro-rated on service [ או שיטת
 benefit/years of service[שנות שירות /הטבה

method([  
  

  רכוש קבוע
(Property, plant 
and equipment) 

  : אשרים מוחשינכסים
 

 לשימוש בייצור או בהספקת יםמוחזק  )א(
או , להשכרה לאחרים, ות או שירותיםסחור

 וכן; לצרכים מינהליים
 

 במשך יותר הםשישתמשו ב) expected(חזוי   )ב(
 .מתקופה אחת

  
יישום מכאן ולהבא 

של שינוי במדיניות (
  )חשבונאית

(Prospective 
application (of a 

change in 
accounting policy))  

ישום המדיניות החשבונאית החדשה לגבי 
 המתרחשים ,ומצבים אחרים  אירועים,עסקאות

  .לאחר מועד שינוי המדיניות
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  הפרשה
(Provision)  

  

 םהתחייבות שעיתוי פירעונה או סכומה אינ
  .יםוודאי

  
  זהירות

(Prudence) 
ישום מידה של תשומת לב בהפעלת שיקול הדעת 

 של בתנאים יםשו הדרהאומדניםהנדרש בקביעת 
ה הצגכמתבקש למניעתה של , וודאות-חוסר

או של ) income(הכנסות יתר של נכסים או ב
  .בחסר של התחייבויות או הוצאות הצגה

  
   ציבוריתמחויבות
(Public 

accountability) 

 ספקי משאבים קיימים מחויבות כלפי
ופוטנציאליים וחיצוניים אחרים לישות 

אינם בעמדה  ךים החלטות כלכליות אלבקשמ
כי המידע צורל הותאמו במיוחד שות דוחדרושל

 : ציבורית אםמחויבותלישות קיימת . שלהם
 

מכשירי החוב שלה או מכשיריה ההוניים   )א(
א בתהליך של ינסחרים בשוק ציבורי או שה

הנפקת מכשירים כאלה בשוק ציבורי 
בורסת ניירות ערך מקומית או בורסת (

כולל , ניירות ערך זרה או שוק מעבר לדלפק
 או , )שווקים מקומיים ואיזוריים

 
היא מחזיקה בנכסים בתפקיד נאמן עבור   )ב(

קבוצה רחבה של חיצוניים כחלק מהעסק 
, אופיינית לבנקים החזקה כזו. העיקרי שלה

לסוחרים , לחברות ביטוח, לאיגודי אשראי
לקרנות נאמנות ולבנקים , בניירות ערך

 . להשקעות
  

 בציבור יםנסחר
מכשירי חוב או (

  )מכשירים הוניים
(Publicly traded 

(debt or equity 
instruments))  

  
  
  
  
  
  
  
  

בשוק , או בתהליך של הנפקה למסחר, נסחר
בורסת ניירות ערך מקומית או בורסת (ציבורי 

כולל , ניירות ערך זרה או שוק מעבר לדלפק
  ).שווקים מקומיים ואזוריים
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  הכרה
(Recognition) 

 או שילובו בדוח על המצב הכספיתהליך של 
 שמקיים את, של פריט לעל הרווח הכולבדוח 
  : ואת הקריטריונים הבאיםרכיבשל מ והגדרת

  
שהטבה כלכלית עתידית ) probable(צפוי   )א(

כלשהי המיוחסת לפריט אכן תזרום אל 
  כן ו;חוצההישות הישות או מה
  

או ערכו ניתנים למדידה של הפריט עלותו   )ב(
 .מהימןבאופן 

  
  סכום בר השבה

(Recoverable 
amount) 

או יחידה (וויו ההוגן של נכס הגבוה מבין ש
בניכוי עלויות מכירה לבין שווי ) מניבה מזומנים

  .)או בה( השימוש בו
  

  צד קשור
(Related party) 

צד קשור הוא אדם או ישות אשר קשורים לישות 
הישות (שמכינה את דוחותיה הכספיים 

  ).המדווחת

אדם או בן משפחה קרוב של האדם   )א(
 :דם זהקשורים לישות המדווחת אם א

 
)i(  הוא אחד מאנשי המפתח הניהוליים 

)key management personnel ( של
הישות המדווחת או של החברה האם 

 ;של הישות המדווחת
 
)ii( או; בעל שליטה על הישות המדווחת 
  
)iii(  בעל שליטה משותפת או השפעה

מהותית על הישות המדווחת או בעל 
 .כוח הצבעה מהותי בה

  
תקיים ישות קשורה לישות מדווחת אם מ  )ב(

 :אחד מהתנאים הבאים
 

)i(  הישות והישות המדווחת הן חברות
, כל חברה אם, כלומר (קבוצהבאותה 

חברה בת וחברה אחות קשורות 
 ).לאחרות
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 צד קשור 
(Related party)  

  )המשך(

)ii(  כל אחת מהישויות היא חברה כלולה
או עסקה משותפת של הישות האחרת 

או של חברה בקבוצה שבה חברה (
 ).רתהישות האח

 
)iii(  שתי הישויות הן עסקאות משותפות

 .של ישות שלישית
  

)iv(  כל אחת מהישויות היא עסקה
משותפת של ישות שלישית והישות 
האחרת היא חברה כלולה של הישות 

 . השלישית
  

)v(  הישות היא תכנית הטבה לאחר
 post-employment benefit(העסקה 

plan ( לרווחתם של עובדי הישות
ות שקשורה המדווחת או של עובדי יש

אם הישות המדווחת . לישות המדווחת
המעסיקים , מהווה בעצמה תוכנית כזו

 . המממנים קשורים אף הם לתוכנית
  

)vi(  הישות נשלטת או נשלטת במשותף על
 ).א(ידי אדם שזוהה בסעיף 

  

)vii(  אדם שזוהה בסעיף)א)(i ( הוא בעל כוח
 .הצבעה משמעותי בישות

  

)viii(  אדם שזוהה בסעיף)א)(ii ( הוא בעל
עה מהותית על הישות או כוח השפ

 .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 

ב של אדם או בן משפחה קרו, הישות
הוא בעל שליטה או שליטה , זה

משותפת על הישות המדווחת או בעל 
  .כוח הצבעה משמעותי בה
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  עסקת צד קשור
(Related party 

transaction)  

שירותים או מחויבויות בין , העברה של משאבים
ללא קשר אם בוצע , ישות מדווחת לבין צד קשור

   .חיוב מחיר
  

  רלוונטיות
(Relevance) 

שפיע אשר מאפשר לו להמידע של  יאיכותן מאפיי
 בכך ,על החלטותיהם הכלכליות של משתמשים

, עברהאירועי להעריך את שהוא מסייע להם 
אשר או מתקן את מעתיד או ההווה או ה

  .הערכותיהם הקודמות
  

  מהימנות
(Reliability) 

 נטול ומידע שעושה אותשל  יאיכותמאפיין 
 את נה נאמצגיימו מהותיותוהטיות שגיאות 

הדבר אותו הוא מתיימר לייצג או שסביר להניח 
  .כי הוא מייצג

  
  מועד דיווח

(Reporting date)  
  

סוף התקופה האחרונה שמכוסה על ידי דוחות 
  .בינייםלתקופת כספיים או על ידי דיווח כספי 

  
  תקופת הדיווח

(Reporting period)  
  

התקופה שמכוסה על ידי דוחות כספיים או על 
  .בינייםלתקופת י דיווח כספי יד
  

  מחקר
(Research) 

המבוצעת תוך ציפייה , חקירה מקורית ומתוכננת
  .להשגת ידע והבנה מדעיים או טכניים חדשים

  
  )של נכס(ערך שייר 

(Residual value (of 
an asset)) 

אומדן הסכום שישות הייתה יכולה לקבל בעת 
,  ממימוש הנכס)Currently(עריכת האומדן 

אילו הנכס היה , בניכוי אומדן עלויות המימוש
כבר בגיל ובמצב החזויים בתום אורך החיים 

  .השימושיים שלו
  

של (יישום למפרע 
שינוי במדיניות 

  )חשבונאית
(Retrospective 

application (of a 
change in 

accounting policy)) 
  

, ישום של מדיניות חשבונאית חדשה לעסקאות
אילו יושמה כ, אחרים יםולמצב לאירועים

  . ומעולםמדיניות זו מאז 

  

  הכנסות
(Revenue) 

תזרים חיובי ברוטו של הטבות כלכליות במהלך 
  של הישותרגילות המהפעילויות הנובע ,התקופה

למעט , כשתזרימים אלה גורמים לגידול בהון
  .השקעות בעליםמ נובעגידול בהון ה
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דוחות כספיים 
  נפרדים

(Separate financial 
statements) 

על , חברה אםהמוצגים על ידי , דוחות כספיים
ידי משקיע בחברה כלולה או על ידי משתתף 

בהם ההשקעות , בישות בשליטה משותפת
מטופלות על בסיס הזכות ההונית הישירה ולא 
על בסיס התוצאות והנכסים נטו המדווחים של 

  .החברות המושקעות
  

הסדרי זיכיון למתן 
  שירות

(Service concession 
arrangement) 

ציבורי המגזר המאחר ו ממשלה או גוף לפיהסדר 
, )או לשדרג (פתח פרטי לפעילמתקשר עם מ

לתפעל ולתחזק את נכסי התשתית של המעניק 
, נמלי תעופה, מנהרות, גשרים, כבישים כגון

כלא או -בתי, חשמל/רשתות לחלוקת אנרגיה
  .חולים-בתי

  
עסקת תשלום 

  ותמבוסס מני
(Share-based 

payment 
transaction) 

 

עסקה שלפיה הישות מקבלת סחורות או 
תמורת ) כולל שירותי עובדים(שירותים 

כולל מניות או (מכשירים הוניים של הישות 
או רוכשת סחורות או , )אופציות למניות

שירותים על ידי נטילת התחייבויות לספק של 
ססים אותם סחורות או שירותים בסכומים המבו

על המחיר של מניות הישות או של מכשירים 
  .הוניים אחרים של הישות

  
ישויות קטנות 

  יותנובינו
(Small and 

medium-sized 
entities) 

  :ישויות אשר
  
 וכן,  ציבוריתמחויבותאין להן   )א(

 
הן מפרסמות דוחות כספיים המיועדים לכל   )ב(

 . למשתמשים חיצוניים
 

 : ציבורית אםמחויבותלישות קיימת 
 

, בתהליך של הגשתנמצאת או , היא הגישה  )א(
דוחותיה הכספיים לרשות לניירות ערך או 

 כלשהו  אחר לצורך הנפקת סוגפיקוחארגון 
  או , בשוק ציבורישל מכשירים

 
היא מחזיקה בנכסים בתפקיד נאמן עבור   )ב(

קבוצה רחבה של חיצוניים כחלק מהעסק 
, אופיינית לבנקים החזקה כזו. העיקרי שלה

לסוחרים , לחברות ביטוח, די אשראילאיגו
לקרנות נאמנות ולבנקים , בניירות ערך

  .להשקעות
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  משלהמ
(State)  

 

  .אזורית או מקומית, תממשלה לאומי
  

להטבת (תוכניות 
  ממשלתית) עובדים

(State (employee 
benefit) plan) 

נוצרות מכוח חקיקה תוכניות להטבת עובדים ש
 כל הישויות או(כדי לכסות את כל הישויות 

) בענף מסוים, לדוגמה, בקבוצה מסוימת
ממשלה או לאומית ומנוהלות על ידי ממשלה 

סוכנות , לדוגמה(או על ידי גוף אחר מקומית 
שאינם כפופים ) אוטונומית שהוקמה לצורך זה

  . לשליטה או השפעה על ידי הישות המדווחת
  

דוח על תזרימי 
  מזומנים

(Statement of cash 
flows) 

 שינויים במזומנים גביוח כספי שמספק מידע לד
 תוך הצגה,  של ישות לתקופהנים מזומישוובו

שינויים במהלך התקופה מפעילויות של בנפרד 
  .פעילויות השקעה ופעילויות מימון, שוטפות

  
דוח על השינויים 

  בהון 
(Statetment of 

changes in equity) 

, הדוח כספי שמציג את הרווח או הפסד לתקופ
שהוכרו ישירות בהון ה  והוצאהפריטי הכנס

 של שינויים במדיניות ותההשפע, לתקופה
 ושהוכר טעויות ניהחשבונאית ושל תיקו

תלוי במבנה הדוח על השינויים (וכן , בתקופה
סכום העסקאות עם בעלי ) בהון שבחרה הישות

זכויות הוניות בתפקידם כבעלי זכויות הוניות 
  .במהלך התקופה

  
   הרווח הכוללדוח על

(Statement of 
comprehensive 

income) 

 הטי ההכנסידוח כספי שמציג את כל פר
כולל אותם פריטים ,  שהוכרו בתקופההוההוצא

המהווה (רווח או הפסד שהוכרו בקביעת ה
טים יופר) ם ביניים בדוח על הרווח הכוללוכיס

אם ישות בוחרת להציג גם . של רווח כולל אחר
הדוח ,  וגם דוח על הרווח הכוללדוח רווח והפסד

 אחרלעל הרווח הכולל יתחיל מרווח או הפסד ו
  . רווח כולל אחרם שלטייג פרי יצמכן

  
  דוח על המצב הכספי

(Statement of 
financial position)  

  

 בין הנכסים יחסדוח כספי שמציג את ה
ההתחייבויות וההון של ישות במועד ספציפי 

  ).מכונה גם מאזן(
  

 רווח והפסדדוח 
  עודפיםו

(Statement of 
income and 

retained earnings)  

דוח כספי שמציג את הרווח או הפסד ושינויים 
  . לתקופהעודפיםב
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  חברה בת
(Subsidiary) 

,  כמו שותפות,תגדואמ תילבכולל ישות , ישות
  ). כחברה אםהידוע (ת על ידי ישות אחרתהנשלט

  
 מההושלחקיקה ש
  למעשה

(Substantively 
enacted)  

  

שיעורי מס ייחשבו כשיעורי מס שחקיקתם 
הושלמה למעשה כאשר אירועים עתידיים 
הנדרשים לתהליך החקיקה לא ישפיעו על 

   .התוצאה
  

  מס הבסיס 
(Tax basis) 

ם רלוונטייחוקי מס  בהתאם להמדידה
התחייבות , של נכס, שחקיקתם הושלמה למעשה

  .או מכשיר הוני
  

  הוצאת מסים
(Tax expense) 

רווח כולל או הכל הסכום המצרפי שנכלל בסך 
בהון לתקופת הדיווח בגין מסים שוטפים ומסים 

  .נדחים
  

  הכנסה חייבת 
  )הפסד לצורך מס(

(Taxable profit (tax 
loss)) 

 יש לשלם עליו לתקופת הדיווח) ההפסד(הרווח 
כפי שנקבע , או ניתן להשיב מסים על הכנסה

. ת המסיוקקו על ידי רשו לחוקים שנחבהתאם
 בניכוי חייבותהכנסה חייבת שווה להכנסות 

   .החייבותכנסות המההניתנים לניכוי ים מסכו
  

  ם זמנייםיהפרש
(Temporary 
differences) 

יבות יהתח, הפרשים בין הערך בספרים של נכס
או פריט אחר בדוחות הכספיים לבין בסיס המס 

סה  על ההכנושלהם שהישות צופה שישפיע
החייבת כאשר הערך בספרים של הנכס או 

במקרה של , או(ההתחייבות יושב או יסולק 
 וישפיע, שאינם נכסים או התחייבויותפריטים 

  ).על ההכנסה החייבת בעתיד
  

  הטבות בגין פיטורין
(Termination 

benefits) 

הטבות עובד שעומדות לתשלום כתוצאה מאחד 
  :מהבאים

  
 לפני מועד החלטה של ישות לפטר עובד  )א(

  או,הפרישה הרגיל
 

החלטה של עובד להסכים לפרישה מרצון   )ב(
 .בתמורה להטבות אלה
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  הפרשי עיתוי
(Timing 

differences)  
  

 ברווח או הפסד תוכרומהכנסות או הוצאות ה
, תקנותיהם לפי חוקי המס או ךא, בתקופה אחת

  .נכללים בהכנסה החייבת בתקופה אחרת
  

  עיתוי נכון
(Timeliness) 

מידע בדוחות הכספיים בהתאם המסירת 
  . להחלטהמסגרת הזמןב

  
  סך הכל רווח כולל

(Total 
comprehensive 

income) 

השינוי בהון במהלך תקופה שנגרם כתוצאה 
למעט אותם , מעסקאות ומאירועים אחרים

שינויים שנגרמו כתוצאה מעסקאות עם בעלים 
וח שווה לסכום של רו(במסגרת תפקידם כבעלים 
  ).או הפסד ורווח כולל אחר

  
  מניות באוצר

(Treasury shares)  
  

המוחזקים על ידי ,  ישותלהוניים שה המכשירי
  . בקבוצה המאוחדתים אחריםישות או חברה
  

  מובנות
(Understandability) 

הופך אותו למובן ששל מידע  איכותי אפייןמ
עילויות עסקיות פבעלי ידע סביר בלמשתמשים 

 למוד את מוכנים לאשרובחשבונאות וכלכליות 
  .בשקידה סבירהמידע ה
  

  אורך חיים שימושי
(Useful life) 

פרק הזמן שלאורכו הנכס חזוי להיות זמין 
לשימוש של הישות או מספר יחידות תפוקה או 

  .אשר חזויות לנבוע לישות מהנכס, יחידות דומות
  

  שווי שימוש
(Value in use) 

זרימי המזומנים הערך הנוכחי של אומדן ת
יחידה מניבה מהעתידיים שחזוי שינבעו מנכס או 

  .מזומנים
  

  משתתף בעסקה
(Venturer) 

יש לו שליטה משותפת על שצד לעסקה משותפת 
  .אותה עסקה משותפת

  
  להבשיל

(Vest) 
בהתאם להסדר תשלום . זכאילהיות להפוך 

הזכות של הצד שכנגד לקבל , מבוסס מניות
 או מכשירים הוניים של נכסים אחרים, מזומן

הישות מבשילה כשהזכאות של הצד שכנגד אינה 
  .מותנית עוד בקיום תנאי הבשלה כלשהם

  
  הטבות שהבשילו

(Vested benefits) 
בהתאם לתנאיה של , שהזכויות לגביהן, הטבות

אינן מותנות בהמשך , תוכנית הטבה לפרישה
  .העסקה
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  טבלת מקורות
  :פותח על ידיתקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות 

 
 של הוועדה מסגרת המושגיתהוצאת התפיסות היסודיות מה  )א(

לתקני חשבונאות בינלאומיים והעקרונות וההנחיות המחייבות 
, )כולל פרשנויות(הקשורות מתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים 

  וכן
ם המתאימים על בסיס צרכי המשתמשים ושיקולי בחינת השינויי  )ב(

 .תועלת- עלות
  

הטבלה שלהן מזהה את המקורות העיקריים בתקני הדיווח הכספי 
תקן הדיווח הכספי הבינלאומיים שמהם נלקחו העקרונות לכל פרק של 

  .הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות
  

תקן הדיווח הכספי פרק ב
הבינלאומי לישויות קטנות 

 ניותובינו

 מקורות

הקדמה לתקני דיווח כספי   הקדמה
 בינלאומיים

  -  ישויות קטנות ובינוניות  1

 של הוועדה מסגרת המושגיתה  תפיסות ועקרונות גורפים  2
, לתקני חשבונאות בינלאומיים

הצגת  1תקן חשבונאות בינלאומי 
 כפי שעודכן בשנת דוחות כספיים

2007  

  1בינלאומי תקן חשבונאות   הצגת דוחות כספיים  3

  1תקן חשבונאות בינלאומי   דוח על המצב הכספי  4

דוח על הרווח הכולל ודוח   5
  1תקן חשבונאות בינלאומי   רווח והפסד

דוח על השינויים בהון ודוח   6
  1תקן חשבונאות בינלאומי   רווח והפסד ועודפים

דוח על  7תקן חשבונאות בינלאומי   דוח על תזרימי מזומנים  7
  ומניםתזרימי המז

  1תקן חשבונאות בינלאומי   ביאורים לדוחות הכספיים  8

דוחות כספיים מאוחדים   9
  ונפרדים

 27תקן חשבונאות בינלאומי 
  דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים
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תקן הדיווח הכספי פרק ב
הבינלאומי לישויות קטנות 

 ובינוניות

 מקורות

, מדיניות חשבונאית  10
אומדנים חשבונאיים 

  וטעויות

 8קן חשבונאות בינלאומי ת
שינויים , מדיניות חשבונאית

  באומדנים חשבונאיים וטעויות

11 
 -ו

12  

 מכשירים פיננסיים בסיסיים
סוגיות נוספות במכשירים ו

  פיננסיים אחרים

 32תקן חשבונאות בינלאומי 
תקן , הצגה: מכשירים פיננסיים

מכשירים  39חשבונאות בינלאומי 
קן ת, הכרה ומדידה: פיננסיים

 מכשירים 7דיווח כספי בינלאומי 
  גילויים: פיננסיים

  מלאי 2תקן חשבונאות בינלאומי   מלאי  13

 28תקן חשבונאות בינלאומי   השקעות בחברות כלולות  14
  השקעות בחברות כלולות

השקעות בעסקאות   15
  משותפות

 31תקן חשבונאות בינלאומי 
  השקעות בעסקאות משותפות

ן "נדל 40תקן חשבונאות בינלאומי   ן להשקעה"נדל  16
  להשקעה

רכוש  16תקן חשבונאות בינלאומי   רכוש קבוע  17
  קבוע

למעט , נכסים בלתי מוחשיים  18
  מוניטין

 38תקן חשבונאות בינלאומי 
  נכסים בלתי מוחשיים

 3תקן דיווח כספי בינלאומי   צירופי עסקים ומוניטין  19
כפי שעודכן בשנת צירופי עסקים 

2008  

 17תקן חשבונאות בינלאומי   חכירות  20
  חכירות

 37תקן חשבונאות בינלאומי   הפרשות ותלויות  21
התחייבויות תלויות , הפרשות

  ונכסים תלויים

תקן , 1תקן חשבונאות בינלאומי   התחייבויות והון   22
  32חשבונאות בינלאומי 

חוזי  11תקן חשבונאות בינלאומי   הכנסות  23
בינלאומי תקן חשבונאות , הקמה

  הכנסות 18
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תקן הדיווח הכספי פרק ב
הבינלאומי לישויות קטנות 

 ובינוניות

 מקורות

 20תקן חשבונאות בינלאומי   מענקים ממשלתיים  24
הטיפול החשבונאי במענקים 
ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע 

  ממשלתי

 23תקן חשבונאות בינלאומי   עלויות אשראי  25
  עלויות אשראי

 2תקן דיווח כספי בינלאומי    מניותתשלום מבוסס  26
  תשלום מבוסס מניות

תקן , 2תקן חשבונאות בינלאומי   ירידת ערך נכסים  27
ירידת ערך  36חשבונאות בינלאומי 

  נכסים

 19תקן חשבונאות בינלאומי   הטבות עובד  28
  הטבות עובד

 12תקן חשבונאות בינלאומי   הכנסההמסים על   29
  מסים על ההכנסה

 21תקן חשבונאות בינלאומי    מטבע חוץתרגום  30
השפעות השינויים בשערי חליפין 

  של מטבע חוץ

דיווח  29תקן חשבונאות בינלאומי   אינפלציה-היפר  31
   אינפלציוניות-  היפרכספי בכלכלות

אירועים לאחר סוף תקופת   32
  הדיווח

 10תקן חשבונאות בינלאומי 
  אירועים לאחר תקופת הדיווח

 24תקן חשבונאות בינלאומי   קשר לצד קשורגילויים בה  33
  גילויים בהקשר לצד קשור

 41תקן חשבונאות בינלאומי   פעילויות הדורשות התמחות  34
תקן דיווח כספי , חקלאות

חיפוש משאבים  6בינלאומי 
  מינרליים והערכתם

הוראות מעבר לתקן הדיווח   35
הכספי הבינלאומי לישויות 

  קטנות ובינוניות

אימוץ  1כספי בינלאומי תקן דיווח 
לראשונה של תקני דיווח כספי 

  בינלאומיים
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  תוכן עניינים
 סעיפים 

  בסיס למסקנות של
בינלאומי לישויות הכספי הדיווח התקן 

  קטנות ובינוניות 
   

 1-35  רקע
  5-7  )2004יוני  (נייר לדיון

 ות שולחן עגולוישיב) 2005אפריל (שאלון הכרה ומדידה 
  8-11  )2005אוקטובר (

  12-14  טיוטה לתקן  לו הוועדה שהובילנידיו
  15-19  )2007ברואר פ(טיוטה לתקן 
  20-25  בדיקות שטח

  26  טיוטה לתקן  לתגובות
  27-31 וועדה על ההצעות שבטיוטה לתקןשל ה מחודשיםדיונים 

  32  וועדה לסיוע נוסף
  33   להרחבת המודעותת מיוחדתוכנית

תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות נוסח סופי של 
  34   טה לתקןטיושינויים עיקריים מה: קטנות ובינוניות

  35  בסיס למסקנות זה
יים לישויות גלובללשם מה תקני דיווח כספי 

  36-48  ?קטנות ובינוניות
 צריכה לפתח תקנים לישויות תבינלאומיהעדה והאם הו

  38-43  ?קטנות ובינוניות
  39  ? זאתתעשולאחרים על האם 

 תומכים ביוזמת לאומייםהאם מוסדות תקינה 
  40-41  ?תבינלאומיההוועדה 

 תקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות ובינוניות
  42  תבינלאומיה הוועדה המטרה שלעקבי עם 

 מספר יםכוללקיימים תקני דיווח כספי בינלאומיים 
  43  הבדלים עבור ישויות לא ציבוריות

  44-47  תועלת-צרכים שונים למשתמשים ושיקולי עלות
ת קטנות אימוץ תקן דיווח כספי בינלאומי לישויו

 שתקני דיווח כספי בינלאומיים ן משמעוי אובינוניות
  48   מתאימים לישויות קטנות ובינוניותינםמלאים א

בינלאומי הכספי הדיווח התקן המטרה של 
  49-54  לישויות קטנות ובינוניות

 רווחוקביעה של במס  קביעה של הכנסה חייבת מדוע
יווח דהתקן  של ות ספציפיות מטרינןלחלוקה א ןנית
  49-52  בינלאומי לישויות קטנות ובינוניותהכספי ה
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  )המשך(תוכן עניינים 
  סעיפים  

תקן הדיווח הכספי הבינלאומי מדוע אין זו המטרה של 
מנהלים -לספק מידע לבעליםלישויות קטנות ובינוניות 

  53-54  שיסייע להם בקבלת החלטות ניהוליות
יות  לזיהוי הישוןעקרוכ 'ציבורית מחויבות'
בינלאומי לישויות קטנות הכספי הדיווח התקן ש

  55-77  ן מיועד להינואהוא  ואלה שןמיועד להובינוניות 
שניירות הערך שלהם נסחרים בשוק ציבורי ישויות ל

  58   ציבוריתמחויבותישנה 
  59   ציבורית מחויבותלמוסדות פיננסיים יש 

  60-61  נימספקות שירות ציבורי חיושישויות קטנות ובינוניות 
ינה  משמעותיות מבחןישויות קטנות ובינוניות שה

  62-63  כלכלית בתחום השיפוט שלהן
בינלאומי הכספי הדיווח התקן ש בומיאישור הבעלים לש

  64  לישויות קטנות ובינוניות
 או ה כלולהחבר,  בתה חברןישויות קטנות ובינוניות שה

דיווח ה ניתקהמיישם את  משותפת של משקיע העסק
  65-68  ים המלאיםבינלאומיהכספי ה

  69-70   כמותייםגודל קריטריוני
בינלאומי לישויות הכספי הדיווח התקן התאמה של 

  71-75  "מיקרוישויות " - לישויות קטנות מאד קטנות ובינוניות
 בינלאומי לישויות קטנות ובינוניותהכספי הדיווח התקן 
  76-77   מיועד לישויות קטנות שנסחרות בציבורינוא
  78-79  'ישויות קטנות ובינוניות'
משתמשים בדוחות הכספיים של ישויות ה

דיווח התקן ל בהתאם הנערכיםקטנות ובינוניות 
  80  בינלאומי לישויות קטנות ובינוניותהכספי ה
בינלאומי הכספי הדיווח התקן  הב שדהימה

מסמך צריך להיות  לישויות קטנות ובינוניות
  81-88  שעומד בפני עצמו
  84-86   אופציונליתמדיניות חשבונאית
  87-88  נושאים שהושמטו

 המדיניות חלופותכל יש להתיר את האם 
החשבונאית בתקני דיווח כספי בינלאומיים 

בינלאומי לישויות הכספי הדיווח התקן מלאים ב
  89-94  קטנות ובינוניות
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  )המשך(תוכן עניינים 
  סעיפים  

רונות וההנחיות  והעקמסגרת המושגיתמדוע ה
 בתקני דיווח כספי בינלאומיים ותהמחייב

קיימים מהווים נקודת מוצא מתאימה לפיתוח 
תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות 

  95-97   ובינוניות
  98-136   הכרה ומדידה שלפישוט

  99-107  מכשירים פיננסיים
 וירידת ערך של מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים הפחתה

  108-112   אורך חיים לא מוגדרבעלי
  113-114   כל עלויות הפיתוח להוצאותזקיפת

ישויות בשליטה לשיטת העלות לחברות כלולות ו
  115  משותפת

ישויות לשווי הוגן דרך רווח והפסד לחברות כלולות ו
  116-117   מחירי ציטוט מפורסמיםלהןיש שבשליטה משותפת 

  118-119  נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה
  120  עלויות אשראי

  121-122  הכנסההמסים על 
  123  פריטים כספיים שער בגין הפרשי
  124  שווי הוגן לחקלאותפחות 

  125  הטבה מוגדרתל מדידה של מחויבות - הטבות עובד
תוכניות של  רווחים והפסדים אקטוארים - הטבות עובד

  126-127  הטבה מוגדרת
של  ההבשיללא ש  עלות שירותי עבר- הטבות עובד

  128  תוכניות הטבה מוגדרת
  129-131  תשלום מבוסס מניות

בינלאומי לישויות קטנות הכספי הדיווח ה ןתקמעבר ל
  132  ובינוניות

  133  ן להשקעה"נדל
  134  מענקים ממשלתיים

חוכרים בחכירות  ידי לעשיטת הקו הישר מחריג 
 שלמחכיר באת ה םפצימ םתשלומיכאשר התפעוליות 

  135  נפלציה איה
ערך שייר , יםאין סקירה שנתית של אורך חיים שימושי

  136  ההפחתה/ושיטת הפחת
  137-150  ו אך לא אומצושקלשנ יםפישוט

  138-139  לא לדרוש דוח על תזרימי המזומנים
  140  תו תפעוליותהתייחסות לכל החכירות כחכיר

 הפקדההתייחסות לכל תוכניות הטבות עובד כתוכניות 
  141  תמוגדר

  142  הקמה לחוזי העבודות הגמורותשיטת 
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  )המשך(תוכן עניינים 
  סעיפים  
    

  143   מועטות יותרהפרשות
  144  אי הכרה בתשלום מבוסס מניות 

  145  אי הכרה במסים נדחים
  146   החקלאותלהעלות לכלמודל 
  147   דוחות כספיים מאוחדיםללא

  148-150  או הפסדהכנסה והוצאה ברווח של  םפריטיההכרה בכל 
 ןתקבקיימת התייחסות אליהם נושאים ש

בינלאומי לישויות קטנות הכספי הדיווח ה
 דיווח כספי ניתקב מטופלים ינםא שובינוניות

  151  בינלאומיים מלאים
 לתקני דיווח כספי בינלאומיים פנייהאפשרות 

כספי הדיווח ה ןתקמלאים לישות שמשתמשת ב
  152-154  ינוניותבינלאומי לישויות קטנות ובה

  155   הצגה שלפישוט
  156-158   גילוי שלפישוט
  בכל תקןפים נוסיםפרק ספר נפרד ולא מדוע

  159-161  דיווח כספי בינלאומי
  162   מאורגן לפי נושאיםמדוע

דיווח ה ןתק) עדכון(לתחזוקת תוכנית הוועדה 
  163-165  בינלאומי לישויות קטנות ובינוניותהכספי ה
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  קנות של בסיס למס

בינלאומי לישויות קטנות הכספי הדיווח התקן 
  ובינוניות

  .אך אינו מהווה חלק ממנו, נלווה לתקןזה בסיס למסקנות 

  רקע

לועדה לתקני חשבונאות שלה מעבר דוח הב 2000בדצמבר  .1
הקודמת ועדה והציינה ,  החדשה שנוצרה)IASB(בינלאומיים 

דרישה לגרסה  קיימת') IASC(לתקני חשבונאות בינלאומיים 
 .'תקני חשבונאות בינלאומיים לחברות קטנות לשמיוחדת 

 
הוועדה לתקני חשבונאות , 2001זמן קצר לאחר הקמתה בשנת  .2

 התחילה פרויקט לפיתוח)  הוועדה הבינלאומית- להלן (בינלאומים 
). SMEs( שמתאימים לישויות קטנות ובינוניות תקני חשבונאות

 עצות ספקמומחים על מנת להוועדה הקימה קבוצת עבודה של 
 .חלופות ופתרונות אפשרייםלגבי הנושאים ו

  
 וועדה הם של ארגוןנאמניהכתבו , 2002בדוח השנתי שלהם לשנת  .3

הוועדה עלת ו פיהםתחתש, )IASCF(לתקני חשבונאות בינלאומיים 
הוועדה  צים שלבמאמגם  כיםתומהנאמנים , ')IASB (הבינלאומית
 לכלכלות מתעוררות ספציפיים לבחון נושאים הבינלאומית

 הפכו את הנאמנים 2005ביולי ' .ולישויות קטנות ובינוניות
הצגה מחדש של המטרות של ארגון  על ידי ם לרשמיתתמיכת

 הוועדה הבינלאומיתשל והוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים 
שבפיתוח תקני , מטרההם הוסיפו . אשר מפורטות בחוקת הארגון

כפי ,  צריכה להתחשבהוועדה הבינלאומית, ייםחשבונאות בינלאומ
בצרכים המיוחדים של ישויות קטנות ובינוניות וכלכלות , שמתאים
 העודד) SAC(עצה המייעצת והמ, באופן דומה. מתעוררות

 . להמשיך בפרויקטהוועדה הבינלאומיתבעקביות את 
  
תחילת ב ו2003  שנתבפגישות ציבוריות במהלך המחצית השניה של .4

לגבי  לא מחייבות ראשוניות עמדות פיתחה וועדהה, 2004שנת 
ישויות ל בפיתוח תקני חשבונאות עליה ליישםהגישה הבסיסית ש
 במספר תקני מההיא בחנה גישה זו על ידי יישו. קטנות ובינוניות

 .דיווח כספי בינלאומיים
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  )2004יוני  (נייר לדיון

 לתקני שוניותרא דותמע נייר לדיון וועדההפירסמה  2004ביוני  .5
 תגובות על גישת וביקשה חשבונאות לישויות קטנות ובינוניות

הוועדה  הראשון שפרסמה הנייר לדיוןזה היה . וועדהה
 . מכתבי תגובה120 קיבלה וועדהה. הבינלאומית

 
 : היוהנייר לדיוןהנושאים העיקריים שעלו מ .6
  

 צריכה לפתח תקני דיווח כספי הוועדה הבינלאומיתהאם   )א(
 ?לישויות קטנות ובינוניות מיוחדים

 
תקני דיווח כספי מערכת של  של ות להיות המטרותריכמה צ  )ב(

 ?לישויות קטנות ובינוניות
  

 הוועדה הבינלאומיתלו ישויות מיועדים התקנים של יעבור א  )ג(
 ?לישויות קטנות ובינוניות

  
 לישויות קטנות הוועדה הבינלאומיתאם התקנים של   )ד(

 בנושאים של םיסוול מים לטיפתייחס מינםאובינוניות 
איך הישות ,  ישותשאיתם מתמודדתמדידה  ואהכרה 

 ?צריכה לפתור את הבעיה
  

 הוועדה הבינלאומיתהאם ישות שמשתמשת בתקנים של   )ה(
טיפול ב השתמשר לובח להיכוללישויות קטנות ובינוניות 

שונה מהטיפול שהוא  תקן דיווח כספי בינלאומישהותר ב
 לישויות ועדה הבינלאומיתהוהמותר על ידי התקנים של 

 ?קטנות ובינוניות
  

הוועדה ח התקנים של ופיתצריכה לגשת ל וועדה הכיצד  )ו(
הבסיס  באיזה מידה?  לישויות קטנות ובינוניותהבינלאומית

צריך להיות התפיסות  ,לתקנים לישויות קטנות ובינוניות
דיווח ה תקניב מחייבות הקשורותהעקרונות וההנחיות הו
 ?ייםבינלאומהכספי ה

  
התקנים לישויות קטנות ובינוניות יתבססו על התפיסות אם   )ז(

דיווח התקני ב מחייבות הקשורותהעקרונות וההנחיות הו
מה צריך להיות הבסיס ,  המלאיםבינלאומייםהכספי ה
 ?ת ועקרונות לישויות קטנות ובינוניותפיסותשינוי ל

  
 הוועדה הבינלאומיתהתקנים של יש לפרסם את  אופןבאיזה   )ח(

 ?ויות קטנות ובינוניותליש
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 שהועלו על ידי נושאיםשקלה את ה וועדהה, 2004ה בסוף ותיבפגיש .7
 קיבלה וועדהה, 2005 ובינואר 2004בדצמבר . נייר לדיוןיבים לגהמ
ההתקדמות המתאים  ופןאלגבי  לא מחייבות החלטות ספרמ

תקן דיווח  הציגו תביעה ברורה לנייר לדיוןיבים לגהמ. לפרוייקט
) IFRS for SMEs(לאומי לישויות קטנות ובינוניות כספי בינ

בינלאומי הכספי הדיווח התקן את לאמץ ,  רבותבמדינות, הוהעדפ
. פתח תקנים מקומיים או איזורייםלא ול לישויות קטנות ובינוניות

 תקןטיוטה ללפרסם שהצעד הבא יהיה  החליטה וועדה ה,ךכפיל
 .יותדיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות ובינונ

  
 ות שולחן עגולוישיב) 2005אפריל (שאלון הכרה ומדידה 

 )2005אוקטובר (
ההכרה של עקרונות ל שנדרש פישוט ציינו נייר לדיוןיבים לגרוב המ .8

הוצעו אבל , הכנסות והוצאות, התחייבויות, נכסים לשוהמדידה 
 פישוטים עטמהוצעו כאשר גם .  ספציפייםפישוטים עטרק מ

 לא ציינו עסקאות או אירועים או יכללאופן ביבים גהמ, ספציפיים
מדידה  בואהכרה בשיוצרים בעיה אחרים מסוימים תנאים 

תקני דיווח כספי בינלאומיים בהתאם ללישויות קטנות ובינוניות 
 . הבעיהתאכיצד ניתן לפתור או 

 
כדי למידע נוסף הגיעה למסקנה שהיא זקוקה  הוועדה הבינלאומית .9

 ,כתוצאה מכך. מדידהל להכרה וםי אפשריים פישוטהעריךל
 מכינים עם שולחן עגולות יב החליטה לקיים ישוועדהה

דוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות על של הומשתמשים 
 בתקני מדידהההכרה והעקרונות של  ים אפשרייםשינויב דוןמנת ל

תקן דיווח כספי  בדיווח כספי בינלאומיים לצורך שימוש בהם
 הנחתה וועדהה. ) התקן- להלן (ויות קטנות ובינוניותבינלאומי ליש

ון ידנדרש  נושאים שיהוילזככלי את הסגל לפתח ולפרסם שאלון 
 .שולחן עגול ישיבות ןהם באותיבלג

  
 : שתי שאלותכלל, 2005שפורסם באפריל , השאלון .10

  

אפשרי פישוט של עקרונות ההכרה שבהם מהם האיזורים   )א(
 ?ניותוהמדידה לישויות קטנות ובינו

 
קיימת לגביהם  נושאים שאנא ציין איזה, ניסיונךמ  )ב(

ט יהשמניתן ל בתקני דיווח כספי בינלאומיים התייחסות
 סביר ין זה שאמאחרמתקנים לישויות קטנות ובינוניות 

, אם הם יתרחשו. שהם יתרחשו בישויות קטנות ובינוניות
את התקנים ידרשו מהישות הקטנה או הבינונית לקבוע 

תקני ל ייחסות התי על ידאימהחשבונאית המתהמדיניות ה
 .שחליםדיווח כספי בינלאומיים 
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 נדונו עם המועצה  אלה תגובות. תגובות לשאלון101 קיבלה וועדהה .11
ת ו ובינוניותת קטניולישועם קבוצת העבודה , )2005יוני (המייעצת 

 ותובישיב) 2005ספטמבר  (הני התקגי מוסדותנצי, )2005יוני (
 43סך של . 2005 באוקטובר וועדה על ידי הערכונש שולחן עגול

תקופה משך  בוועדה עם הדיוני השולחן העגולקבוצות נטלו חלק ב
  .של יומיים

  
 טיוטה לתקן לו הובילוועדה הנידיו

 הכינה ו2005 נפגשה ביוני הוועדה הבינלאומית של קבוצת העבודה .12
,  לדרישות הכרההמתייחסות וועדהשל המלצות לקיפה ממערכת 
. תקןה לש טיוטה לתקןהצגה וגילוי שצריכות להיכלל ב, מדידה
ו צג שהועמדותהאת ואלה  שקלה המלצות וועדהה, 2005בסוף 

במהלך אותם  .דיוני השולחן העגולוב,  ולשאלוןנייר לדיוןבתגובה ל
 בדבר הדרישות לא מחייבות החלטות קיבלה וועדהה, דיונים

 .טיוטה לתקןבשיכללו 
 

 לש ראשוניתטיוטה הסגל הציג  2006 בינואר וועדהבישיבת ה .13
קבוצת . לא מחייבות החלטות ןעל בסיס אות טיוטה לתקןה

 הראשוניתטיוטה  לסקור את ה2006העבודה נפגשה בסוף ינואר 
טיוטה הוועדה בדיוני .  דוח על המלצותיה לוועדהנהוהכי

. 2006שנת כל  לאורך ומשכנ ו2006פברואר ב הראשונית החלו
 לכל ישיבת ועדה והוכנ טיוטה לתקן הלש עודכנותות מטיוט
 טיוטה לתקןשפורסמה ה ועד 2003יולי חודש מ. מאי ואילךחודש מ

ות ועדה יבשי 31 - על ידי הוועדה בנו נדוסוגיותה, 2007בפברואר 
 .ציבוריות

  
 משתמשים השוניםע לסיילשקיפות וכדי על מנת לשמור על  .14

אשונית של הטיוטה לתקן טיוטה ר, יהםלהתחיל לתכנן את תגובות
הוועדה לאתר האינטרנט של שנערכה על ידי הסגל הועלתה 

טיוטה מעודכנת של הטיוטה לתקן . 2006באוגוסט  הבינלאומית
הוועדה לאתר האינטרנט של שנערכה על ידי הסגל הועלתה 

  .2006 נובמברב הבינלאומית
  

  )2007פברואר  (טיוטה לתקן

לתגובות הציבור  פרסמה יתהוועדה הבינלאומ 2007בפברואר  .15
מערכת  לספק תה המוצע היןהמטרה של התק. תקןלטיוטה 
 מתאימים של עקרונות חשבונאיים שה יותרפשוט, עצמאית

 על תמבוססר שלמסחר וא רשומות ינןאש,  יותרלישויות קטנות
 על מנת יםותחר מפשא, תקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים
ירות הערך שלהם נסחרים לספק את הצרכים של ישויות שני

 .ים ציבוריי הוןבשוק
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 סס על תקני דיווח כספי בינלאומיים מלאיםוביה מההמוצע התקן  .16
צרכים של המשתמשים בדוחות ה שינויים כדי לשקף אתעם 

. תועלת-הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות ושיקולי עלות
 סוגים של פישוטים לתקני דיווח השיציעה חמה טיוטה לתקןה
 :ספי בינלאומיים מלאיםכ

  
מספר נושאים בתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים לא נכללו   )א(

.  רלוונטים לישויות קטנות ובינוניותינם שהם אמאחר
טיוטה ה, עבור חלק מאותם הנושאים שהושמטו, אולם
 נסיבות שאם ישויות קטנות ובינוניות נתקלות בהציעה לתקן

ווח הכספי בתקני הדישיש להם התייחסות  האו בעסק
יישם את הם יידרשו ל ,בתקןהבינלאומיים המלאים אבל לא 
 .הרלוונטיהמלא תקן הדיווח הכספי הבינלאומי 

 
כאשר תקן דיווח כספי בינלאומי מאפשר בחירה של מדיניות   )ב(

 הפשוטה חלופה רק את הה כללטיוטה לתקןה, חשבונאית
 לבחור ווכלית ו ובינוניותת קטניוציעה שישוה ךביותר א

כספי הדיווח המורכבת יותר על ידי חזרה לתקן ה לופהחב
 .רלוונטיהמלא הבינלאומי ה

  
, מדידה של נכסיםלהכרה ורבים לפישוט של עקרונות   )ג(

 שנמצאים בתקני הדיווח ות והוצאותהכנס, התחייבויות
 .המלאים הכספי הבינלאומיים

  
 .הנדרשיםגילויים הפחתה משמעותית של ה  )ד(

  
 . יותרטוניסוח מחודש פש  )ה(

  
המוצע לא יהיה מסמך שיעמוד  תקןה, לעיל) ב(ו ) א(בעיקר בגלל 
 .בפני עצמו

  
וביקשה  פירסמה תבינלאומיההוועדה , טיוטה לתקןיחד עם ה .17

של המורכבת ממערכת שלמה הנחיות הביצוע טיוטה לתגובות ל
 טיוטה לתקןה. ורשימת תיוג לגילוילהמחשה דוחות כספיים 

ת סקהל של הוועדה יבותהסלוותה בבסיס למסקנות שהסביר את 
 .טיוטה לתקןהמסקנות ב

 
הוועדה בפעם הראשונה עבור ( תורגמה לחמש שפות טיוטה לתקןה .18

. הוועדה הבינלאומית באתר של מום פורסמיוהתרגו, )הבינלאומית
 טיוטה לתקןהשל תמצית  מה גםס פירהוועדה הבינלאומית

 להבין את משתמשים לסייעעל מנת לשהוכנה על ידי הסגל 
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אתר אינטרנט של הוועדה היא ל גם אשר הועלתה, ותההצע
 .תבינלאומיה

  
 30לה עד י להתקבל תחות היו אמורטיוטה לתקןתגובות ל .19

 30 - עד לתקופת ההערותה את כריא הוועדה הךא, 2007לספטמבר 
 .בדיקות שטחב  משתתפיםלש בעיקר בשל הדרישה 2007לנובמבר 

  
  בדיקות שטח

 תלאומינביההוועדה , יים ואחריםבעזרת מוסדות תקינה לאומ .20
 20 - ישויות קטנות מ116 כללה שבדיקות שטח תוכנית להשלימה
 היו עשרה עובדים במשרה מלאה מהישויות אחוז 35 -בכ. מדינות
 עובדים 50 - ל11גם היו בין דמב אחוז מהישויות 35 -כב. או פחות

 מבנק או ות הלוואוליותר מחצי מהישויות הי. במשרה מלאה
 .ת חוץיולשליש היה פעילו. תות יתר משמעותיוכמשי

 
 : השטח היובדיקותהמטרות של  .21

  
על ידי זיהוי  של הטיוטה לתקן ותבנמולהעריך את ה  )א(

 . מצאו קשים להבנההנבדקים בבדיקות השטחהחלקים ש
 
של נושאים שמכוסים על  של התחולה התאמהלהעריך את ה  )ב(

ם או תנאים אירועי, עסקאותהטיוטה לתקן על ידי זיהוי ידי 
 ינם הם אך השטח נתקלו בהם אהנבדקים בבדיקותש
כיצד הנבדקים ולגלות , תקןל על ידי הטיוטה יםכוסמ

המדיניות החשבונאית ביצעו את החלטת  השטח בבדיקות
כספי הדיווח ה לתקני ותייחסהכולל אם הם , שלהם

 .מלאיםהבינלאומיים ה
  

אם , הלדוגמ, לתקן של יישום הטיוטה נטלאת ה העריךל  )ג(
 זמין שהיהזמין או הטיוטה לא היה המידע שנדרש ליישום 

 .רק בעלות או מאמץ מופרזים
  

העריך את ההשפעה של ההצעות על ידי זיהוי המהות ל  )ד(
והרמה של השינויים מכללי החשבונאות המקובלים או 
מפרקטיקות הדיווח הנוכחיות של הנבדקים בבדיקות 

 .השטח
 
על ידי שנעשו בונאית חשהמדיניות ה בחירות להעריך את  )ה(

 במקרים בהם, דוע הן נעשוומ,  השטחהנבדקים בבדיקות
 .הטיוטה לתקן מאפשרת בחירה
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 ובענשתקן ל בעיות מיוחדות ביישום הטיוטה העריךל  )ו(
' ישויות מיקרו'מכונים ר שא ,שטחה לנבדקים בבדיקות

ועבור )  עם פחות מעשרה עובדים במשרה מלאהאלה(
 .לות מתפתחות שטח בכלכדקים בבדיקותנב

  
 היכן את ההתאמה של הנחיות היישום על ידי זיהוי העריךל  )ז(

 . השטחדקים בבדיקותעו לנבסייהנחיות נוספות י
  

 השטח ולאחרים ליישם את דקים בבדיקותע לנבסייעל מנת ל .22
 ציות פירסמה רשימת תיוג לתאומילבינההוועדה , הטיוטה לתקן

יית החשבון  מפירמות ראת על ידי אחהלטיוטה לתקן שפותח
 .הבינלאומיות

 
הוועדה אתר האינטרנט של ל הועלה בדיקות השטחשאלון  .23

ישויות . וספרדיתצרפתית ,  באנגלית2007 ביוני הבינלאומית
 :ותבקשנשנבדקו בבדיקות השטח 

  
 .לספק מידע רקע בדבר העסק ודרישות הדיווח שלהם  )א(
 
 שלהם עדכנייםהשנתיים ההכספיים להגיש את הדוחות   )ב(

 . שלהםסגרת החשבונאית הקיימתמבהתאם ל
  

  אותם דוחות כספיים בהתאם לטיוטה לתקןמחדשלהציג   )ג(
 ).ללא מידע לשנים קודמות(עבור אותה שנת כספים 

  
ות בעיות זהלהשיב לרשימת השאלות שעוצבה על מנת ל  )ד(

 .ביישום הטיוטה לתקןשהם נתקלו בהן ספציפיות 
  

אתר ל ההועל ניתן לחברי הוועדה ובדיקות השטחל עוח יוד .24
המרכיב העיקרי שהשפיע על . הוועדה הבינלאומיתהאינטרנט של 

 היה המהות בדיקות השטחהנבדקים ב על ידי וסוג הבעיות שזוה
 חשבונאיתלבין המסגרת התקן הההבדלים בין של היקף הו

 . של ישותהקיימת
 

או או זיהו נושא ,  לא זיהו כללבבדיקות השטחכמחצית מהישויות  .25
שלושת הנושאים העיקריים שזוהו על ידי . ייםנאחד או ש, בעיה

 : השטח היוהנבדקים בבדיקות
 
 שטח רבים דקים בבדיקותנב. תושנתימחדש  ותמדיד  )א(

ת של השווי ו שנתיות מחדשהדגישו את הצורך לבצע מדיד
ערך של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות ו לשההוגן 
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 או  שמחירי שוקמאחררכוש קבוע כבעייתי  לששייר ה
 . זמינים בדרך כללינםשווקים פעילים א

 
 ציינו בבדיקות השטחמספר משמעותי של ישויות . גילויים  )ב(

מורכבות של מה ויקףהמה, מהותמה כתוצאה ותבעי
 מהם לספק ורבים הרגישו שחלק מהגילויים דרש. הגילויים

 כאשר ים מפתח ניהוליישנ לאתגמול דוגמהל, מידע רגיש
 .חד או שני אנשי מפתח ניהולייםישנו איש מפתח ניהולי א

  
 20בערך . התייחסות לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים  )ג(

תקני ל שטח בחרו להתייחס הנבדקים בבדיקותאחוז מ
חלופה יישם על מנת לדיווח כספי בינלאומיים מלאים 

יישמו  אלה ישויות יתרבמ. היהפניבדרך של  זמינה שהייתה
ם מלאים או כללי כבר תקני דיווח כספי בינלאומיי

חשבונאות מקובלים לאומיים שדומים לתקני דיווח כספי 
 ציינו שטח דקים בבדיקותמספר נב. בינלאומיים מלאים
לא עשו ך  א,אחת מאפשרויות הבחירהשהם רצו להשתמש ב
לתקני דיווח כספי בינלאומיים פנות כן בגלל הצורך ל

הן ש מפורשות ציינורק מספר מצומצם של ישויות . מלאים
מלאים הבינלאומיים הכספי הדיווח ה לתקני פנות לנדרשו

 .על מנת להבין או להבהיר דרישות בטיוטה לתקן
  

  לטיוטה לתקןתגובות
כל המכתבים היו .  מכתבי תגובה לטיוטה לתקן162הוועדה קיבלה  .26

הוועדה אתר האינטרנט של ל והועלוזמינים לחברי הוועדה 
 בנימוקי ניםלמסקנות ד לבסיס 158-36סעיפים . הבינלאומית

 סיכום לןהל.  העיקריים בפרוייקטהמקצועייםהוועדה בנושאים 
 : במכתבי התגובה לטיוטה לתקןועלושל הנושאים העיקריים שה

  
 הנפוצה ביותר הייתה יחידההתגובה ה. עומד בפני עצמו  )א(

. או קרוב לכך,  מסמך העומד בפני עצמותקןהלעשות את 
את כל ההפניות מיטים משו ייבים הג אחוז מהמ60מעל 

יתר כל .  המלאיםיםלתקני הדיווח הכספי הבינלאומי
 את מספר ההפניות צמצםלהיו בדעה שיש ) i (מגיביםה

 היו אדישים בין לשמור הפניות )ii(למינימום ההכרחי או 
 23הטיוטה לתקן כללה . ןמינימליות לבין להסיר את כול

 .אים המליםהפניות לתקני הדיווח הכספי הבינלאומי
 
 צריך להתיר תקןהאם .  של מדיניות חשבונאיתחלופות  )ב(

 של חלופותלישויות קטנות ובינוניות להשתמש בכל ה
מדיניות חשבונאית שזמינות בתקני הדיווח הכספי 

נושא זה .  רביםמגיבים המלאים נדון על ידי יםהבינלאומי
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 מסמך שעומד בפני עצמו ללא הפניות תקןהביצוע קשור ל
 . המלאיםים הכספי הבינלאומילתקני הדיווח

  
 מגיבים. ני דיווח כספי בינלאומייםתקלשינויים הקדמת   )ג(

 צריך להיות מבוסס על תקני דיווח תקןהש היו בדעהרבים 
 שינויים הקדים ולכלולכספי בינלאומיים קיימים ולא ל

 םויקטירלאומיים שהוועדה שוקלת בפנבתקני דיווח כספי בי
 . שעל סדר יומהקיימים

  
 עודדו את הוועדה לבצע  מכתבי תגובה רבים.ייםגילו  )ד(

ם לא זיהו תרבימ ךא,  לדרישות הגילוינוספיםפישוטים 
שיש להשמיט ולא נתנו סיבה להשמטות גילויים ספציפיים 

 .נוספות
  

 מכתבי תגובה רבים דנו בהתאמה של הטיוטה לתקן .תחולה  )ה(
ישויות , )עשרה עובדיםפחות מ עם ישויות(לישויות מיקרו 

תפקיד ויות שפועלות ב אשר רשומות למסחר וישותקטנ
 .ןנאמ

  
ת שווי הוגן וו שמדידיעהצ רבים מגיבים .ת שווי הוגןומדיד  )ו(

מחיר שוק מצוטט או קיים  בהן נסיבות) א (- לויוגבלתקן ב
כל ) ב( לקביעה ללא עלות או מאמץ מופרזים וכן ןניתשהוא 

מדד הנפריט ה חשבו גם שהכרחי שמגיביםחלק מה. הנגזרים
 או ממשו או שצריכה להיות כוונה לניתן למימוש בנקלהיה י

 .ורילהעב
  

 רבים ציינו את הצורך בהנחיות מגיבים .הנחיות יישום  )ז(
 .אלהכהנחיות לספק איך יישום ועודדו את הוועדה לשקול 

  
 בנוסף לנושאים . לפרקים ספציפיים בטיוטה לתקןתגובות  )ח(

שקשורים רוב מכתבי התגובה העלו נושאים , הכלליים
 הציעו מגיביםבעוד ש.  בטיוטה לתקןים ספציפייםלפרק

הסגל ,  הפרקים של הטיוטה לתקן38 -הצעות לכל אחד מ
 ,באופן כללי(רוב התגובות לגביהם התקבלו ציין שהנושאים 

 :כללו) נוספים יםפישוטהעדפה ל
  

)i( איחוד. 
 

)ii( אורך בעלי של מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים הפחתה 
 .חיים לא מוגדר

  
)iii( מכשירים פיננסיים. 
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)iv( דוחות על  על תזרימי המזומנים וותדרישות לדוח
 .שינויים בהוןה

  
)v( ת ערךו של ירידותמדיד. 

  
)vi( מימוניות ות של חכירותמדיד. 

  
)vii( תשלום מבוסס מניות. 

  
)viii( הטבות עובד. 

  
)ix(  הכנסההמסים על. 

  
וועדה על ההצעות שבטיוטה של ה מחודשיםדיונים 
  לתקן

טיוטה שב של ההצעות ודשיםהמחהוועדה התחילה את הדיונים  .27
 -  2009 אלה נמשכו עד אפריל מחודשיםדיונים . 2008 מרסלתקן ב

הישיבות שסך הכל כך  -ות ועדה ציבוריות יב יש13סך הכל 
 .44 - הגיע לתקןב דנה הוועדה הציבוריות בהן

 
 של הנושאים סקירההסגל הציג , 2008 מרסת הוועדה ביבביש .28

 במכתבי התגובה הועלוש) וי נושאים של גיללמעט(העיקריים 
 יבת הוועדהביש. ) לבסיס למסקנות26ראה סעיף (לטיוטה לתקן 

 של הנושאים העיקרים סקירההסגל הציג , 2008הבאה באפריל 
ראה (טיוטה לתקן  הלש בדיקות השטחשזוהו כתוצאה מתוכנית 

, ן במהותלימודיותות היו יבשתי היש).  לבסיס למסקנות25סעיף 
 .החלטה נושאים לוהסגל לא העלה

  
 11 -  וב10 - נפגשה בהוועדה הבינלאומיתקבוצת העבודה של  .29

ההמלצות של חברי קבוצת העבודה בכל נושא . 2008באפריל 
ת הוועדה יבדה בישע לוווהוצגזו ה יבנדון בישר שא)  גילוילמעט(

 לגילוי המתייחסותהמלצות חברי קבוצת העבודה . 2008במאי 
הדוחות של . 2008ת הוועדה ביולי יב בישןנייר לדיו לוועדה בהוצגו

ט של הוועדה אתר האינטרנל הועלוהמלצות קבוצת העבודה 
 .הבינלאומית

  
בטיוטה ש בהצעות יםדשומח ניםוידבלה חהוועדה ה, 2008במאי  .30

, להכרה,  לנושאים שקשורים לתחולההתייחסותעל ידי לתקן 
, ןמכתבי התגובה לטיוטה לתקב אשר הועלו ,למדידה ולהצגה

שטח ה דקו בבדיקותבדוחות שהוכנו על ידי הישויות שנב
 נמשכו עד אלהדיונים מחודשים . המלצות של קבוצת העבודהבו

רשימה של השינויים העיקריים שנעשו כתוצאה . 2009פברואר 
 . לבסיס למסקנות34בסעיף מוצגת מאותם דיונים מחודשים 
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 הדיונים הוועדה שקלה את השינויים שנעשו במהלך, 2009 מרסב .31
 חשיפה מחדשלהנחיות טיוטה לתקן לאור העל ההמחודשים 

. תלאומינביה במדריך לנהלים תקינים של הוועדה הקיימות
 טיוטה יםצדיקמ ינםה שהשינויים שנעשו אנסקגיעה למהוועדה ה

 .נוספת
  

   נוסף לוועדהסיוע

הנושאים . ישיבותיהה המייעצת בשבע מצועמהפרויקט נדון עם ה .32
 מוסדות התקינהת שנתיות של יבוונו גם בחמש יששבפרוייקט נד
 משנת הוועדה הבינלאומיתל אצ שהתארחו םעולהחשבונאית ב

קבוצת העבודה נפגשה ארבע פעמים לדון בנושאים . 2008 ועד 2003
ח וויעבודה משותפת של קבוצת הייעוץ לד. ולספק עצות לוועדה

י  של רואושל הפדרציה האירופאית) EFRAG (האירופבכספי 
 .הנחיות לסגלבהספקת  באופן מיוחד הלי מועתההי) FEE (החשבון

  
  להרחבת המודעותת מיוחדתוכנית

ישויות קטנות ובינוניות , באופן רגיל שהכירה בכךהוועדה  .33
של התקינה  ך חלק בתהליווהמבקרים והבנקאים שלהם לא לקח

 את ריכ כאלה להצדדיםבמטרה לעודד . תלאומיניהבהוועדה 
הסגל נטל על ,  לטיוטה לתקן ולשקול ולהגיבלאומיתהוועדה הבינ

 - בותצגמ תוכנית זו כללה.  פרויקט זהגבי לתוכנית מקיפהעצמו 
צגות מ 55כולל ,  מדינות40 - שולחן עגול ב וישיבות כנסים 104
 גם הסבירה הוועדה הבינלאומית. הטיוטה לתקןפורסמה אחר של

 להםאינטרנט י שידורי נאת הטיוטה לתקן והשיבה לשאלות בש
סקירה של  2007באפריל .  משתתפים1,000 - קרוב לנרשמו 

, תשובות-בפורמט של שאלות, הסגלהטיוטה לתקן שהוכנה על ידי 
המטרה של . הוועדה הבינלאומיתאתר האינטרנט של ל הועלתה

 .טכנית בשפה לא ותהצעצגה של ההסקירה הייתה לספק ה
  

מי לישויות תקן הדיווח הכספי הבינלאונוסח סופי של 
  שינויים עיקריים מהטיוטה לתקן: קטנות ובינוניות

 והוצעשהצגה הו, מדידהה, הכרההעקרונות מהשינויים העיקריים  .34
 : של הוועדה היוים המחודשניםמהדיואשר נבעו  ,טיוטה לתקןב

  
 מסמך בפני יהווההכנת תקן דיווח כספי בינלאומי סופי ש  )א(

 יםח כספי בינלאומיההפניות לתקני דיוו 23 ביטול כל(עצמו 
הפנייה כאשר ה,  שהוצעו בטיוטה לתקן, למעט אחת,מלאים
לציית לתקן , השי לא דרךא, מספקת חלופה רהשנות

 הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים 39חשבונאות בינלאומי 
 ).תקןה  שלפרקים על מכשירים פיננסייםהבמקום שני 
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גבי  המורכבות והוספת הנחיות לחלופות רוב הביטול  )ב(
ל ההפניות לתקני דיווח כספי ביטו ולפיכך(ו ותר שנהחלופות
 ).ו בטיוטה לתקןע מלאים שהוציםבינלאומי

  
ישויות קטנות ובינוניות לא סביר שהשמטת נושאים ש  )ג(

ההפניות לתקני דיווח ביטול  ולפיכך(אופייניות יתקלו בהם 
 ).ו בטיוטה לתקןע מלאים שהוציםכספי בינלאומי

  
 דיווח כספי ניאפשריים לתקתידיים עשינויים לא להקדים   )ד(

 .יםבינלאומי
  

אחרים  של גופי תקינה פרסומים ההתייחסות לביטול  )ה(
 בנושא יןישרבמ דן ינו אתקןהכמקור להנחיות כאשר 

 .חשבונאי
  

 1 לדרישות ההצגה של תקן חשבונאות בינלאומי מההתא  )ו(
להציג דוח על  אשלהדרישה מלבד , הצגה של דוחות כספיים

 .תחילת תקופת ההשוואה המוקדמת ביותרלהמצב הכספי 
  

טפל ל על מנת הת חשבונאית שונומדינישימוש בלאפשר   )ז(
 במקום, בסוגים שונים של השקעות בדוחות כספיים נפרדים

 .מדיניות אחת לכל הסוגים של ההשקעות
 
ים פיננסיים והתחייבויות סכנ 11ארגון מחדש של פרק   )ח(

ם ימכשיר 11פרק ( בטיוטה לתקן לשני פרקים פיננסיות
 סוגיות במכשירים פיננסיים 12 ופרק פיננסיים בסיסיים

 שעלות מופחתת מיושמת כמעט לכל הוהבהר) אחרים
המוחזקים או המונפקים הבסיסיים המכשירים הפיננסיים 

 .על ידי ישויות קטנות ובינוניות
  

 מוצג ירידת ערך של מכשיר הוני שהערכתשינוי הדרישות ל  )ט(
 . באופן מהימןהדילמדינו ניתן ן אבעלות כאשר השווי ההוג

  
 להשקעות בישויות בשליטה חלופהכ יחסי איחוד ביטול  )י(

 .משותפת
  

רווחים לפני הרכישה חלוקות מ  ביןחנהההבביטול   )יא(
מטופלות לפי ההשקעות י בלגאחר הרכישה מרווחים לו

כל הדיבידנדים שהתקבלו בהכרה ,  זהשיטת העלות ובמקום
 .רווח או הפסדב
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,  שיטת השווי המאזניים אתשמיכאשר מי, ה הדרישביטול  )יב(
חודשים בין תאריך הדיווח של   של שלושהרבישל הפרש מי

תאריך החברה הכלולה או הישות בשליטה משותפת לבין 
 .המשקיעהדיווח של 

  
ן "נדללחשבונאית ה המדיניותאת דרישה מישות לבחור   )יג(

. ולא אפשרות בחירה חופשית, סיבותל בסיס הנעלהשקעה 
 באופן הדי למדניתןלהשקעה שהשווי ההוגן שלו ן "נדל

ת או מאמץ מופרזים ימדד בשווי הוגן דרך ומהימן ללא על
 כרכוש קבוע טופלן להשקעה אחר י"כל נדל. רווח או הפסד

 .ירידת ערך- פחת-תוך שימוש בשיטת העלות
  

אורך החיים ,  לסקירה שנתית של ערך השיירהשי דריןא  )יד(
נכסים בלתי של וש קבוע ו רכשלושיטת הפחת השימושיים 

 .מוחשיים
  

 . הערכה מחדש לרכוש קבועחלופת להתירא ל  )טו(
  

 . הערכה מחדש לנכסים בלתי מוחשייםלהתיר חלופתא ל  )טז(
  

 אורך חיים בעלי יםבלתי מוחשיה יםנכסההפחתה של כל   )יז(
 .כולל מוניטין, לא מוגדרשימושיים 

  
 . בכל עלויות המחקר והפיתוחותהכרה כהוצא  )יח(

  
 'נוכחי של תשלומי חכירה מינימאלייםערך 'הכללה של   )יט(

 .במדידה של חכירה מימונית
  

ידי ל עלשימוש התרה של שיטה אחרת משיטת הקו הישר   )כ(
ת כאשר תשלומי החכירה ו תפעוליות בחכיריםחוכר

בגין  לפצות את המחכיר נבנים על מנתהמינימאליים 
 . צפויהאינפלציה כללית

  
 32בינלאומי תקן חשבונאות ל נים התיקושל תקןבה ללהכ  )כא(

 1 ולתקן חשבונאות בינלאומי הצגה: מכשירים פיננסיים
 ".מכר-ניבמכשירים "בנושא  2008 פברואר מחודש

  
תוך שימוש  וכל המענקים הממשלתיים יטופלשדרישה   )כב(

הכרה בהכנסה כאשר תנאי הביצוע : בשיטה אחת פשוטה
ומדידה ) או מוקדם יותר אם אין תנאי ביצוע(מתקיימים 
 .יתקבלש של הנכס שהתקבל או בשווי הוגן



  בסיס למסקנות 
 

 314

 .כל עלויות האשראיב ותהכרה כהוצא  )כג(
  

כולל ,  מניותים מבוססמי לתשלופים נוסיםהוספת פישוט  )כד(
 . שיטת הערך הפנימיבמקום, דירקטוריםת והערכ

  
למדוד הטבות עובד והוצאות ת נות בו לחברותאפשרמתן   )כה(

ת ה סבירה של העלותשלום מבוסס מניות על בסיס הקצא
 .הקבוצהשל 

  
 .ת ערך נכסיםו שימוש לירידשוויהוספת מדידת   )כו(

  
בחינת ירידת צורך מושג של יחידה מניבה מזומנים לה צגתה  )כז(

 .ערך נכסים
  

 .יות לחישוב ירידת ערך מוניטיןחפישוט ההנ  )כח(
  

הטבת פנסיה מוגדרת אם לפישוט המדידה של מחויבות   )כט(
דרוש עלות ת ונה זמיינהא" יחידת זכאות חזויה"לפי  המדיד

 .יםמופרזץ או מאמ
  

התרה של הכרה ברווחים והפסדים אקטוארים ברווח כולל   )ל(
בעוד שנשמרה ההצעה (פסד ה להכרה ברווח או חלופהאחר כ

לתקן לאסור דחיה של רווחים או שבטיוטה ההצעה 
 ).הפסדים אקטוארים

  
דרך רווח או הפסד " חזורימ"אין ,  פעילות חוץמימוש שלב  )לא(

 .ברווח כולל אחרי כן מצטברים שהוכרו לפנרשי שער של הפ
  

 הסיווג של מוחזק למכירה ודרישות מדידה מיוחדות ביטול  )לב(
 .שקשורות

  
ץ ומיא 1תקן דיווח כספי בינלאומי ב הקלותהכללה של כל ה  )לג(

 35 בפרק לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים
 הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות תקןמעבר להוראות 

 .קטנות ובינוניות
  

ר שא, המסקנות של הפרשנויות הבאותהכללה של   )לד(
 שישויות קטנות ובינוניות לנסיבותות לעסקאות ותייחסמ

 :הן לעיתים קרובותנתקלות ב
  

)i(  שיתופיות -מניות החברים באגודות 2פרשנות מספר
 .ומכשירים דומים
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)ii(  קביעה אם הסדר מכיל חכירה 4פרשנות מספר. 
  

)iii(  2תחולת תקו דיווח כספי בינלאומי  8פרשנות מספר. 
  

)iv(  הסדרי זיכיון למתן שירות 12פרשנות מספר. 
  

)v(  תוכניות נאמנות לקוחות 13פרשנות מספר. 
  

)vi(  הסכמים להקמת מבנים15פרשנות מספר . 
  

)vii(  חלוקה לבעלים של נכסים שאינם  17פרשנות מספר
 .מזומן

  
)viii(  של הוועדה המתמדת לפרשנויות 12פרשנות מספר 

 . ישויות למטרות מיוחדות- איחוד
  

  הבסיס למסקנות ז

  את הנושאים העיקריים שהוועדהטרפבסיס למסקנות זה מ .35
 הוועדה הנימוקים שלו, ושקלחלופות שנה, התייחסה אליהם
 . ולדחיית אחרותחלופותלקבלת חלק מה

  
 לישויות קטנות גלובלייםמה תקני דיווח כספי שם ל

 ?ובינוניות
 את מרחיבים, מיושמים בעקביותה, גלובלייםתקני דיווח כספי  .36

הבדלים חשבונאיים עשויים לטשטש . יות של מידע כספיההשוואת
כתוצאה . מלווים ואחרים, משקיעיםמבצעים  שותאת ההשווא

תקני דיווח כספי , השוואה באיכות גבוהה-  מידע כספי ברתהצגמ
 באיכות גבוהה משפרים את יעילות ההקצאה ותמחור גלובליים

עם אלא גם  ,פקים חוב או הוןסמה אלהעם ב לא רק יטזה מי. ההון
 שזה מקטין את עלויות הציות מאחר ישויות שמבקשות הון ןאות

תקנים . ומסיר אי ודאויות שמשפיעים על עלות ההון שלהם
 על יםביקורת ומקלאיכות ה גם משפרים את העקביות בגלובליים

 .לימוד והכשרה
 

 מוגבלים לישויות ינם אגלובליים של תקני דיווח כספי היתרונות .37
, לדעת הוועדה.  ציבוריים הון בשוקיים שלהם נסחרשניירות הערך

  הכספייםיהםמשתמשים בדוחותה לה וא-  ישויות קטנות ובינוניות
דוחות .  של תקנים חשבונאייםאחידה מערכת יכולים להרוויח מ-

י השוואה בין מדינה נכספיים של ישויות קטנות ובינוניות שהם ב
 :ת מהסיבות הבאונחוציםאחרת בין מדינה אחת ל
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 יםופועל גבולות חוצותמוסדות פיננסיים נותנים הלוואות   )א(
מעל למחצית מכל ,  תחומי השיפוטיתרבמב.  בינלאומיאופןב

יש , קטנות ביותרלכולל , הישויות הקטנות והבינוניות
בנקאים נסמכים על דוחות כספיים . בנקיםמהלוואות 

רי ועי התנאים ושקביעת ובבקבלת החלטות הלוואה
 .הריבית

 
 של הקונים ננסית הפיחסינותכרים רוצים להעריך את המו  )ב(

במדינות אחרות לפני שהם מוכרים סחורות או שירותים 
 .באשראי

  
חוצי גבולות  יםגוריסוכנויות לדירוג אשראי מנסות לפתח ד  )ג(

בנקים ומוסדות אחרים שפועלים , באופן דומה. אחידבאופן 
ופן בא יםגורי מפתחים לעיתים קרובות דבינלאומיבאופן 

מידע כספי שמדווח הוא . שדומה לסוכנויות דירוג אשראי
 . לתהליך הדירוגחיוני

הן לישויות קטנות ובינוניות רבות יש ספקים מעבר לים ו  )ד(
 על מנת להעריך את של הספק בדוחות כספיים ותמשתמש

 .הסיכוי לקיום יחסיים עסקיים לתקופה ארוכה
  

יות נת ובינוחברות הון סיכון מספקות מימון לישויות קטנו  )ה(
 .ותנושבמדינות 

  
 ינם יש משקיעים מבחוץ שאותלישויות קטנות ובינוניות רב  )ו(

תקנים חשבונאיים . יומי של הישות-מעורבים בניהול היום
 תיות וההשוואהמיועדים לכל עבור דוחות כספיים גלובליים

 במיוחד כאשר המשקיעים ים הם חשוב מכךנובעתה
ונה מזה של הישות  בתחום שיפוט שממוקמיםהחיצוניים 

 . בישויות קטנות ובינוניות אחרותזכויותהם יש לוכאשר 
  

ישויות ל צריכה לפתח תקנים הוועדה הבינלאומיתהאם 
  ?קטנות ובינוניות

 התייחסה הוועדה הבינלאומית, תקןה את החלטה לפתחקבלת הב .38
 :נושאים הבאיםל

  
ישויות קטנות ובינוניות צריכים להאם תקני דיווח כספי   )א(

 ?ות מפותחים על ידי אחריםלהי
 
וועדה כך שההאם מוסדות תקינה לאומיים תומכים ב  )ב(

 ?תקןה  את תפתחתבינלאומיה
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 ?ות הוועדהטרעקבי עם מתקן ההאם פיתוח של   )ג(
  

הבחנות  קיימים מבצעיםתקני דיווח כספי בינלאומיים   )ד(
 .ישויות קטנות ובינוניותל מסוימות

  
  ?האם על אחרים לעשות זאת

ישויות קטנות ובינוניות לאם תקני דיווח כספי הוועדה שקלה ה .39
, גלובליבאופן  בין אם - על ידי אחרים ה יותרטובבצורה  ופותחי

הוועדה  בעוד ש- או אולי ברמה איזורית, כל מדינה בפני עצמה
בעיקר בתקנים לישויות את מאמציה  תמקד הבינלאומית

, ה זורט שמציינההוועדה , אולם.  בשוקי הון ציבורייםמשתתפותש
וועדה לתקני חשבונאות ה מפורטת בחוקה של ארגון שכפי

 42ראה סעיף ( )IASC Foundation’s Constitution(בינלאומיים 
 משתתפותישויות שעבור  מוגבלת לתקנים ינהא, )לבסיס למסקנות

 תוביל  אלההתמקדות רק בישויותסביר ש. בשוקי הון ציבוריים
שהם למעשה מעל (אחרות  ישויות לפרקטיקות עבורתקנים או ל

שאינם מתייחסים )  מכל הישויות בכל תחומי השיפוט99%
 ים עקביינםא,  של משתמשים חיצוניים בדוחות הכספייםלצרכים

של הוועדה  המסגרת המושגית להכנת דוחות כספיים ולהצגתםעם 
 בין תיות השוואי להיות חסריםעשוי, תקניםה ואהבינלאומית 

קל לתקני אפשר מעבר לא לש ים ועשוי,במדינה עצמה או מדינות
דיווח כספי בינלאומיים מלאים עבור ישויות שרוצות להיכנס 

הוועדה החליטה ליטול על , אלהמסיבות . ים הון ציבוריילשוק
 .עצמה את הפרויקט

  
האם מוסדות תקינה לאומיים תומכים ביוזמת הוועדה 

 ?תבינלאומיה

לם תומכים ביוזמת מוסדות תקינה חשבונאיים לאומיים בכל העו .40
 אירחה הוועדה הבינלאומית 2003בספטמבר . הוועדה הבינלאומית

 ות ההכנמסגרתב. פגישה של מוסדות תקינה חשבונאיים לאומיים
 תקנים לישויות לגביסקר העבירה  הוועדה ,פגישהקראת הל

מוסדות התקינה שהגיבו , כמעט תמימות דעיםב. קטנות ובינוניות
 גלובליים צריכה לפתח תקנים ומיתהוועדה הבינלא שציינו

 .לישויות קטנות ובינוניות
 

הוועדה דנה בהתקדמות הפרויקט של תקנים לישויות קטנות  .41
תקינה המוסדות ת של ות העוקבו השנתיותובינוניות בפגיש

תקינה המשיכו המוסדות . 2008-2005 -  ביםלאומיה יםחשבונאיה
 .פרויקט של הוועדהבלתמוך 
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 עקבי עם ינלאומי לישויות קטנות ובינוניותתקן דיווח כספי ב
  הוועדה הבינלאומית של טרההמ

עקבי הוא  של תקנים עבור ישויות קטנות ובינוניות מערכתפיתוח  .42
הוועדה עיקרית של ההמטרה . הוועדה הבינלאומית טרתעם מ

הקדמה לתקני דיווח כספי בחוקה וב מפורטכ, הבינלאומית
סט אחד של תקני , ציבורלטובת ה, לפתח"היא , בינלאומיים

מובנים וניתנים לאכיפה אשר , חשבונאות גלובליים באיכות גבוהה
שקוף ובר השוואה בדוחות הכספיים , דורשים מידע באיכות גבוהה

ובדיווח כספי אחר כדי לסייע למשתתפים בשוקי ההון השונים 
סט ". "בעולם ומשתמשים אחרים במידע לקבל החלטות כלכליות

 ישמויבכל העולם בנסיבות דומות ל הישויות כש משמע" אחד
 להיות עשויותיות נהנסיבות של ישויות קטנות ובינו. אותם תקנים

,  ציבורית במספר דרכיםמחויבותעם ,  יותר מישויות גדולותותשונ
 :כולל

  
המשתמשים בדוחות הכספיים של הישות וצרכי המידע   )א(

 ;שלהם
 
תם איך נעשה שימוש בדוחות הכספיים על ידי או  )ב(

 ;משתמשים
  

 וכן;  של מומחיות חשבונאית שזמינה לישותוהרוחבהעומק   )ג(
  

היכולת של ישויות קטנות ובינוניות לשאת בעלויות של   )ד(
 מחויבותעם ,  יותרתקנים כמו ישויות גדולותיישום אותם 

 .ציבורית
  

 מספר הבדלים יםכוללקיימים תקני דיווח כספי בינלאומיים 
  עבור ישויות לא ציבוריות

י דיווח כספי בינלאומיים כוללים מספר הבדלים עבור ישויות תקנ .43
 :דוגמהל.  נסחריםינםשניירות הערך שלהם א

  
מידע ל דורש גילוי מגזרי פעילות 8לאומי נתקן דיווח כספי בי  )א(

 הןמכשירימכשירי החוב שלהן או רק לישויות שמגזרי 
 .ההוניים נסחרים או רשומים למסחר בשוק ציבורי

 
דוחות כספיים מאוחדים  27בינלאומי תקן חשבונאות   )ב(

 פוטר מספר חברות אם מהכנת דוחות כספיים ונפרדים
אם עצמה היא חברה בת של ההחברה ) i(מאוחדים אם 

) ii(חברה אם שמיישמת תקני דיווח כספי בינלאומיים וכן 
 נסחרים ינםה ההוניים אימכשיר ושלה אמכשירי החוב 
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בתקן חשבונאות  כלוליםפטורים דומים . בשוק ציבורי
 ובתקן חשבונאות השקעות בחברות כלולות 28בינלאומי 
 .זכויות בעסקאות משותפות 31בינלאומי 

  
 דורש הצגת מידע רווח למניה 33תקן חשבונאות בינלאומי   )ג(

 הרגילות או ןעל רווח למניה רק על ידי ישויות שמניותיה
 .פוטנציאליות נסחרות בשוק ציבוריהרגילות המניות ה

  
  תועלת- שונים למשתמשים ושיקולי עלותצרכים

 :קובעת) 12סעיף  (מסגרת המושגיתה .44
  

, מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי
אשר יהא שימושי ,  של הישותוהשינויים במצב הכספיהביצועים 

  .למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות
  
 המיועדים ות כספייםדוחשל והתוכן הצורה  תקנים עבור קביעתב

חשובים הם ההצרכים של המשתמשים בדוחות הכספיים , לכל
  .ביותר

  
יתכן למשתמשים בדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות י .45

המיועדים לכל ש פחות עניין בחלק מהמידע בדוחות כספיים שי
בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים מאשר שהוכנו 

כספיים של ישויות שניירות הערך שלהם למשתמשים בדוחות ה
באופן  או שיש להם ים ציבוריי ניירות ערךרשומים למסחר בשוק

משתמשים בדוחות הכספיים ל, דוגמהל.  ציבוריתמחויבותאחר 
 מיעשוי להיות עניין רב בתזרישל ישויות קטנות ובינוניות 

, המאזן וכיסוי הריביתבחוזק , בנזילות, המזומנים לטווח הקצר
אשר מ, מגמות הסטוריות ברווח או הפסד ובכיסוי הריביתבכן ו

 המזומנים לטווח מיל תזרי שתו תחזיביצוע לסייע בשמיועדבמידע 
, אולם. והשווי שלה,  שלההרווח או הפסד,  של ישותהארוך

משתמשים בדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות עשויים 
דוחות הכספיים של  באופן רגיל מוצג בינולהזדקק למידע שא

ישויות ,  לשוקי הון ציבורייםחלופהכ, דוגמהל. ישויות רשומות
דירקטורים , מקבלות הון מבעלי מניותקטנות ובינוניות בדרך כלל 

 לעיתים קרובות עבדיםדירקטורים משהובעלי המניות ו, וספקים
 השיגל כלוושהישויות הקטנות והבינוניות יעל מנת נכסים אישיים 

 .אימימון בנק
 

 ההבדלים בין תקני דיווח כספי שלהמהות , לדעת הוועדה .46
חייב להיקבע על בסיס ורמתם  תקןהבינלאומיים מלאים לבין 

של ההטבות , למעשה. תועלת-צרכי המשתמשים וניתוח של עלות
בעיקר ,  ישויות מדווחותבין ותיישום תקנים חשבונאיים שונ
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ים צרכי המידע של המשתמשלמספר ול, מהותבהתאם ל
העלויות הקשורות לא יהיו שונות .  הכספייםיהםבדוחות

הוועדה , המסגרת המושגיתבעקביות עם , ךכפיל .משמעותית
תועלת ביחס  ל עלותין ביש להעריך את האיזוןה שנסקגיעה למה

 .ישות לצרכי המידע של המשתמשים בדוחות הכספיים של
  

ד מצ. תקןה  אתאם לפתחבהחלטה עמדה דילמה הוועדה בפני  .47
של דיווח כספי מתאימים  עקרונות מאמינה שאותם וועדהה, אחד

 עקרונות במיוחד ה-  ציבוריתמחויבותל קשר אלללכל הישויות 
. ם ולמדידתהוצאותבהכנסות וב, התחייבויותב, נכסיםבלהכרה 
, סט אחד של תקנים חשבונאיים יהיה מתאים לכל הישויות, לפיכך

וי שמבוססים על צרכי גילב ם שולל הבדליינו אדברלמרות שה
ודעת הוועדה מ, מהצד השני. תועלת-המשתמשים ושיקולי עלות

משתמשים בדוחות הכספיים של ישויות השהבדלים בסוגי לכך 
 ותמומחיבמגבלות לבנוסף ,  ובצרכיהםקטנות ובינוניות

תומכים ,  ועלותה לישויות קטנות ובינוניותהזמינה תחשבונאיה
 ןתקה. לישויות קטנות ובינוניות נפרד ןתקבכך שמתאים שיהיה 

 של מרכיביכגון עקביות ההגדרות אילוצים  לכלול עשוינפרד ה
הדוחות הכספיים והתמקדות בצרכים של המשתמשים בדוחות 

,  בין שני הצדדיםאיזוןב. הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות
 .מתאימה)  נפרדןתק (אחרונהה שהגישה הנסקגיעה למהוועדה ה

  
ן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות תקאימוץ 
 שתקני דיווח כספי בינלאומיים שמעו מין אובינוניות
   מתאימים לישויות קטנות ובינוניותינםמלאים א

מסגרת  במפורט דוחות כספיים כמטרתהוועדה מאמינה ש .48
 לישויות קטנות ובינוניות כמו לישויות מהמתאיהמושגית 

 מטרהה. ינלאומיים מלאיםשנדרשות ליישם תקני דיווח כספי ב
 במצב שינוייםהביצועים וה, מידע על המצב הכספיהספקת של 

 בביצועמשים תשממגוון רחב של ל שהוא שימושיהכספי של ישות 
, ךכפיל. לגודל הישות המדווחתחלה ללא קשר החלטות כלכליות 

ישויות  לש המיועדים לכלתקנים לדוחות כספיים התוצאה של 
את  ספקיםדוחות כספיים שמהיא ורית  ציבמחויבותבעלות 

כולל , בדוחות הכספיים של כל הישויותצרכים של משתמשים ה
 ההוועדה מודעת למחקר שמרא.  ציבוריתמחויבות ללא ישויות
 תחומי שיפוט כיום דורשים או מתירים לישויות קטנות 80שמעל 

 .ובינוניות להשתמש בתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים
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בינלאומי לישויות קטנות הכספי הדיווח התקן  של המטרה
  ובינוניות

 רווחוקביעה של במס  קביעה של הכנסה חייבת מדוע
דיווח התקן של ספציפיות  ות מטרןחלוקה אינל ןנית
  בינלאומי לישויות קטנות ובינוניותהכספי ה

דוחות כספיים על  חולתקני דיווח כספי בינלאומיים מיועדים ל .49
.  רווחלמטרותכל הישויות  לשדיווח כספי אחר  והמיועדים לכל

משותפים המידע הצרכי ל כוונים מהמיועדים לכלדוחות כספיים 
, מלווים,  מניותבעלי, דוגמהל,  משתמשים מגוון רחב שללש

עדים יו מהמיועדים לכלדוחות כספיים . כללבעובדים ולציבור 
 דוחות דרושעמדה לבצרכי המשתמשים שאינם את  לאלמ
דוחות כספיים .  שלהםספציפיים לצרכי המידע המיםתאומה

,  מספקים מידע על המצב הכספי של הישותהמיועדים לכל
 . שלה המזומניםמי ותזריהביצועי

 
 דורשת דוחות כספיים למטרה מיוחדתבמס קביעת הכנסה חייבת  .50

. ים שיפוט מסויםתקנות בתחוול  מסנועדו לציית לחוקישאלה כ -
 יםי החוקפ על מוגדר לחלוקה של ישות יתןנהרווח ה, באופן דומה

 . שיפוט אחר שבהם היא שוכנתם או תחוה של המדינתקנותוה
  

 מהוות לעתים קרובות משתמשים חיצוניים רשויות המסגם  .51
, כמעט תמיד. לדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות

ע בצעל מנת ל מידע שהם צריכיםה ת אדרוש לחלרשויות המס יש כ
מבחינת . מחויבויות הגבייהכת המס הסטטוטורית שלהם והעראת 

נקודת מוצא מהווים רשויות המס בדרך כלל הדוחות הכספיים 
 יש מדיניות לצמצם את חלקםול, לקביעת ההכנסה החייבת

במטרה לקבוע הכנסה החשבונאי רווח או הפסד ל התיאומים
 לישויות קטנות גלובלייםתקני חשבונאות ,  זאתלמרות. חייבת

 להתמודד עם דיווחי המס בתחומי שיפוט ים יכולינםובינוניות א
 יכול לשמש לתקןבהתאם שנקבע אבל רווח או הפסד . ספציפיים

ן על ידי ונתבתחום שיפוט   לקביעת ההכנסה החייבתמוצאכנקודת 
 .קלות ברמה הלאומיתמפותחת בהתאמה ש

  
ד כפי שנמד רווח או הפסד ים להתאכדידומה התאמה ניתן לפתח  .52

או תקנות חוקים ל בהתאםחלוקה ל ניתן לרווח תקןהתאם לב
 .לאומיים
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בינלאומי הכספי הדיווח התקן  אין זו המטרה של דועמ
מנהלים - לספק מידע לבעליםלישויות קטנות ובינוניות

   החלטות ניהוליותתקבלב להם סייעשי

מנהלים משתמשים בדוחות הכספיים של ישויות קטנות -בעלים .53
 לספק תקןהמטרה של ה ינהאו ז, אולם.  רבותמטרותובינוניות ל

. עזור להם לקבל החלטות ניהוליותכדי למנהלים -מידע לבעלים
. הםישהם צריכים לנהל את עסקמידע כל מנהלים יכולים לקבל 

 למרות.) זה נכון גם לגבי תקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים(
גם את קרובות ישרתו לעיתים  המיועדים לכלדוחות כספיים , זאת

ביצועים ל, ת תובנות למצב הכספיפקצרכי ההנהלה על ידי הס
 . המזומנים של העסקמיזרילתו

 
 דוחות כספיים לעיתים קרובותקות יישויות קטנות ובינוניות מפ .54

דיווחי מס או לצורך או , מנהלים שלהם-  הבעליםלשימושרק 
ו למטרות דיווח אחר שהוא על פי הוראות של גוף פיקוחי שאינ

 מטרות ןים רק עבור אותפקמוהדוחות כספיים . רשות ניירות ערך
 .המיועדים לכלאינם בהכרח דוחות כספיים 

  
דיווח התקן כעקרון לזיהוי הישויות ש " ציבוריתמחויבות"
 ואלה ן מיועד להבינלאומי לישויות קטנות ובינוניותהכספי ה

  ן מיועד להינושהוא א

 היה לתאר את מודדה איתוהתאחד הנושאים הראשונים שהוועדה  .55
שבסופו של הוועדה הכירה . ן מיועד להתקןהש הישויות קבוצת
 רשויות תהיה בידיתקן  ישויות ישתמשו בוליאההחלטה , דבר

הגדרה ברורה של , אולם. רגולטוריות לאומיות ומוסדות לתקינה
 : כך שתחיוניהיא  ןמיועד להתקן הש הישויות קבוצת

  
 קבוצה עבור מתאיםי תקן שהוא להחליט לגבכל תוהוועדה   )א(

 וכן, תיו של ישווז
 
ישויות , מוסדות לתקינה, רשויות רגולטוריות לאומיות  )ב(

 יהיו מיודעים לגבי התחולה שלהןמבקרים המדווחות ו
 .תקןהליישום של המיועדת 

  
 מספר סוגים של ישויות קיימים שיפוט יבינו שתחומי, בדרך זו

  .ן מיועד להינו אתקןהש
  

.  ציבוריתמחויבות ןלישויות שאין להמתאים תקן ה, דהלדעת הווע .56
 להשתמש בתקני דיווח עליהולכן ( ציבורית מחויבותלישות יש 

 :אם) כספי בינלאומיים מלאים
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מכשירי החוב שלה או מכשיריה ההוניים נסחרים בשוק   )א(
ציבורי או שהיא בתהליך של הנפקת מכשירים כאלה בשוק 

ית או בורסת ניירות ערך בורסת ניירות ערך מקומ(ציבורי 
כולל שווקים מקומיים , זרה או שוק מעבר לדלפק

 או , )ואיזוריים
 
היא מחזיקה בנכסים בתפקיד נאמן עבור קבוצה רחבה של   )ב(

החזקה כזו אופיינית . חיצוניים כחלק מהעסק העיקרי שלה
לסוחרים בניירות , לחברות ביטוח, לאיגודי אשראי, לבנקים

 . לבנקים להשקעותלקרנות נאמנות ו, ערך
  

קבעו נציבורית ש מחויבותבעוד ששני הקריטריונים לישויות עם  .57
צעו בטיוטה ובסעיף הקודם לא השתנו באופן משמעותי מאלה שה

הוועדה עשתה מספר שינויים קטנים בתגובה להערות , לתקן
 :שהתקבלו

  
 מונח גדירהה לא ךא, התייחסה לשוק ציבוריהטיוטה לתקן   )א(

עקבית עם ההגדרה בתקן שהיא דרה כולל הגתקן ה. זה
 .8דיווח כספי בינלאומי 

 
צע שכל ישות שמחזיקה נכסים בתפקיד וטיוטה לתקן הב  )ב(

 תהיה כשירה לא חיצונייםקבוצה רחבה של נאמן עבור 
 ציינו שישויות בדרך כלל מחזיקות מגיבים. תקןלהשתמש ב

ת  העסקיפעילות לנלוותנכסים בתפקיד נאמן מסיבות 
נסיעות או סוכני של מקרה ב, דוגמהו למכ (ן שלההעיקרית

 אופרטיבים-קו, צדקהארגוני  ,ספר בתי, ן"סוכני נדל
 גורמות ינן אאלהמבהיר שנסיבות תקן ה). שתיתוחברות ת

 . ציבוריתמחויבותתהיה ישות כך שלל
  

 בשוק ציבורי יםלישויות שניירות הערך שלהם נסחר
   ציבוריתמחויבות נהיש

מפגישים ישויות , לפי מהותם, בורייםשוקי ניירות ערך צי .58
שמחפשות הון ומשקיעים שאינם מעורבים בניהול הישות 

למרות שאותם משקיעים . ובאיזה מחיר, וששוקלים אם לספק הון
אין להם כח , לטווח ארוךסיכון מספקים הון ציבוריים בדרך כלל 

כספי שהם עשוים למצוא כשימושי עבור קבלת המידע את הלדרוש 
הם חייבים להסתמך על דוחות כספיים . ה השקעהחלטות

 כתהחלטת ישות להיכנס לשוק הון ציבורי הופ. המיועדים לכל
 לספק למשקיעים עליה ו-   ציבוריתמחויבותאותה לבעלת 

על נדרש ה שזרחב יותר מאשר נהחיצוניים בהון ובחוב מידע כספי 
 הון רק וידי משתמשים בדוחות כספיים של ישויות שהשיג
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 ציבורית זו על ידי מחויבותממשלות מכירות ב.  פרטייםרותוממק
 בפיקוח על שעוסקות פיקוח וסוכנויותתקנות , חקיקת חוקים

הוועדה .  ניירות ערך ציבורייםשוקיהשוק וגילויים למשקיעים ב
 ןישויות שניירות הערך שלה,  לגודלקשר ללאה שנסקגיעה למה

 .י בינלאומיים מלאים תקני דיווח כספמונסחרים בשוק ציבורי ייש
  

   ציבוריתמחויבותלמוסדות פיננסיים יש 

סוחרים , חברות ביטוח, ליבת העסקים של בנקים, באופן דומה .59
קרנות נאמנות ובנקים להשקעות היא להחזיק ולנהל , בניירות ערך

משאבים כספיים שהופקדו אצלם על ידי קבוצה רחבה של 
 מאחר. יהול הישויות מעורבים בנינםחברים שא ואקונים , לקוחות
.  ציבוריתמחויבותיש לה , ציבוריבתפקיד נאמן  פועלת זושישות כ

ת ו וסוכנוייםם על ידי חוקקחיופמוסדות אלה מ, ברוב המקרים
 .תיותממשל

  
  ישויות קטנות ובינוניות שמספקות שירות ציבורי חיוני

י נשבנוסף לש,  של הוועדה היתהזמניתה המדהע, יוןדלבנייר  .60
ישות יש גם ל,  לבסיס למסקנות56 בסעיף צוטטיםמה םיאנתה

 ה או ישות דומת ציבוריתשתיתהיא מספקת  ציבורית אם מחויבות
 .מספקת שירות ציבורי חיוניה

 
 תחומיציינו שב, וכן קבוצת העבודה, לדיון לנייר מגיביםרוב ה .61

ישויות שמספקות שירותים ציבוריים עשויות להיות , רביםשיפוט 
חברות , חברות מים, חברות לאיסוף אשפה, וגמהד ל-  קטנות מאד

וכן חברות טלביזיה , ת חשמלחשמל מקומיות או חברות להפצ
 המשתמשים בדוחות אופי טענו שמגיבים. בכבלים מקומיות

 לקבוע אם יש ךצרי, ולא המהות של הפעילות העסקית, הכספיים
 .הוועדה הסכימה. לדרוש יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים

  
 משמעותיות כלכלית ןשויות קטנות ובינוניות שהי

  ןבתחום השיפוט שלה

י נשבנוסף לש,  של הוועדה היתהזמניתה המדהע, לדיוןבנייר  .62
ישות יש גם ל,  לבסיס למסקנות56 בסעיף טטיםוצמה איםנתה

משמעותית במדינה שלה על כלכלית היא  ציבורית אם מחויבות
, מספר עובדים, נסותסך הכ, בסיס קריטריונים כגון סך נכסים

 . אשראי חיצונילדרגת השליטה בשוק והמהות וההיקף ש
 

טענו שמשמעותיות כלכלית , וכן קבוצת העבודה, מגיבים היתרבמ .63
 מחויבות.  ציבוריתמחויבות אוטומטי ין משמעותה באופןא

, 1.3 ו 1.2בסעיפים זה ש במונח ומישנעשה כפי ש, ציבורית
פוטנציאליים נוכחיים ום לספקי משאבי מחויבות לתמתייחס
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מקבלים החלטות כלכליות ר שא ,לישותשהם חיצוניים ואחרים 
 בעמדה לדרוש דוחות שמותאמים לצרכי המידע ינם אךא
 שמשמעותיות כלכלית הגיעה למסקנההוועדה .  שלהםספציפייםה

  פוליטית וחברתיתמחויבותלעניין של יותר  להיות רלוונטית עשויה
 כזאת דורשת דוחות מחויבות אם לטהועדיף להשאיר את ההח

 בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים המיועדים לכלכספיים 
 .שיפוט מקומיים תחומימלאים ל

  

כספי הדיווח התקן ש בומיאישור הבעלים לש
 בינלאומי לישויות קטנות ובינוניותה

 מהבעלים 100% -  של הוועדה הייתה שזמניתה המדהע, נייר לדיוןב .64
שתמש תה או בינונית חייבים להסכים שהישות של ישות קטנ

התנגדות של אחד גם אם תהיה . פני תחילת השימושלתקן ב
הווה ראיה מספקת לצורך של הדבר י ,תקןבמהבעלים להשתמש 

הישות להכין את הדוחות הכספיים שלה על בסיס תקני דיווח 
, לדעתם.  לא הסכימומגיביםרוב ה. כספי בינלאומיים מלאים

על יד אחד מבעלי המניות או חלקם ,  או אפילו הימנעות,התנגדות
הם חשבו ששני .  ציבוריתבתימחויבעלת ל הופכת את הישות ינהא

 ם מזהי,מוסד פיננסי) ב(ציבור וכן בסחר נ) א(הקריטריונים של 
הוועדה מצאה .  ציבוריתמחויבות שיש להןישויות באופן הולם 

 .נימוקים אלה משכנעים
  

 או ה כלולהחבר,  בתה חברןינוניות שהישויות קטנות וב
דיווח ה ניתקהמיישם  משותפת של משקיע עסקה

   המלאיםיםבינלאומיהכספי ה

,  של הוועדה הייתה שאם חברה בתזמניתה המדהע, נייר לדיוןב .65
 מחויבות שיש להעסקה משותפת או חברה כלולה של ישות 

ומיים ציבורית מכינה מידע כספי בהתאם לתקני דיווח כספי בינלא
משתתף ה, דרישות של החברה האםקיים את המלאים כדי ל

 לציית לתקני דיווח כספי ש לדרוש ממנהי, משקיעהאו בעסקה 
. בדוחות הכספיים הנפרדים שלה, תקןלולא , בינלאומיים מלאים

המידע בהתאם לתקני דיווח כספי שבגלל , לדעת הוועדה
 סט נתהכ לש עלותה, תו אחרות למטרפקהומלאים בינלאומיים 

 מגיביםרוב ה. גבוהה יותר תקןל שיצייתושני של דוחות כספיים 
 דיווח כספי נימידע לפי תקה שרבים טענו . לא הסכימונייר לדיוןל

השווי יישום שיטת  לצורך איחוד או לצורך ים שהופקבינלאומי
 בדוחות הכספיים של נדרשה שזהמאזני יש סף מהותיות שונה מ

ולא ,  שהנסיבות של הישותטענוהם , יתרה מזו. ושקע עצמוהמ
ע וקבצריכות ל, או המשקיע שלהשלה הנסיבות של החברה האם 

עלות שה, הם טענו, ךככתוצאה מ.  ציבוריתמחויבותיש לישות אם 
שקע ליישם תקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים ומה לע וההכבדה
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ה טיעונים אלה אהוועדה מצ. גבוהים יותר הכספיים יובדוחות
 ן שלהזכאות את היעריכוישויות קטנות ובינוניות , לכן. כנעיםמש

 ות מגישן אם הגם,  עצמןןעל בסיס הנסיבות שלהתקן בלהשתמש 
מידע כספי בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים לחברה 

 . או למשקיעף בעסקהלמשתת, האם
 

 החברה בת שהחברלאפשר ל לטיוטה לתקן הציעו מגיביםמספר  .66
או , ה משתמשת בתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאיםהאם של

שהיא חלק מקבוצה מאוחדת שמשתמשת בתקני דיווח כספי 
המצומצמים יותר  יםת הגילויספק אל, בינלאומיים מלאים

 עקרונות ההכרה ידרש ליישם אתת ךא תקןה על ידי יםשנדרש
נעשה בהם תקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים שבש והמדידה

על ידי החברה האם שלה אם הם שונים מעקרונות ההכרה שימוש 
 ות אפשרבדעה שמתן המחזיקים בדעה זו אלה. תקןוהמדידה ב

לחברה בת להשתמש באותם עקרונות הכרה ומדידה כמו החברה 
 .האם שלה או הקבוצה שלה יעשה את האיחוד קל יותר

  
, בפועל, שהתוצאה עשויה להיות, הגיעה למסקנההוועדה , אולם .67

שרות לחזרה לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים של תת אפ
. תקן להשתמש בזכאיותקבוצה קטנה יחסית של ישויות ש

 תקני ושאינ של תקנים חשבונאיים מעורב סט תהיה גםהתוצאה 
סט זה של תקנים . תקןה אינודיווח כספי בינלאומיים מלאים ו

ת מדיניול בהתאםיהיה שונה לכל ישות קטנה או בינונית 
. החשבונאית שנבחרה על ידי החברה האם שלה או הקבוצה שלה

,  ציבוריתמחויבות לישויות שאין להם תאיםהוא תקן שמ תקןה
חברה בת של ישות שמיישמת . ינו תקן הכולל חלופות לבחירהוא

תקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים יכולה תמיד לבחור ליישם 
. חות הנפרדים שלהתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים בדו

 שאם הדוחות הכספיים של ישות הגיעה למסקנההוועדה 
 . תקן זהוראותהם לציית לכל העלי, תקןים לצייתמתוארים כמ

  
 מדיניות חשבונאית לגבי חלק תרי מתיר בחתקןהבגלל ש .68

 מתקני ניתן לצמצם את ההבדלים, מעקרונות ההכרה והמדידה
. ירת מדיניות חשבונאיתדיווח כספי בינלאומיים מלאים על ידי בח

 השונשהוא מדידה  וא הכרה ן עקרויחייב תקןה ןהנסיבות בה
. ותתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים מוגבלבהתאם לממדידה 

 :אות העיקריותדוגמהלהלן 
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) או קבוצה של נכסים והתחייבויות(נכסים לא שוטפים   )א(
  המוחזקים למכירה

 
 ירידת בדיקתלהעמדת נכסים למכירה מוביל : תקןה •

או " מוחזק למכירה"אבל אין סיווג מיוחד של , ערך
 .דרישות חשבונאיות מיוחדות

 
נכסים לא שוטפים  5תקן דיווח כספי בינלאומי  •

לפי מדד נ: המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו
נמוך מבין הערך בספרים ושווי ההוגן בניכוי עלויות ה

 . למכירהפחת מופסק כאשר מסווג כמוחזק. למכירה
  

שלא  מוגדרתלהטבה פנסיה עלות שירותי עבר של תוכניות   )ב(
 ההבשיל

  

 .הכרה ברווח או הפסד באופן מיידי: תקןה •
  

הכרה : הטבות עובד 19תקן חשבונאות בינלאומי  •
כהוצאה על בסיס הקו הישר לאורך התקופה 

 .הממוצעת עד שההטבות יבשילו
  

נטו השקעה ה חלק מהפריט כספי המהוועל  שערהפרשי   )ג(
 בדוחות כספיים מאוחדים, בפעילות חוץ

  

רווח לסווג מחדש ת להכר ברווח כולל אחר וא: תקןה •
 . ההשקעהמימושאו הפסד בעת 

  

 השפעות השינויים 21תקן חשבונאות בינלאומי  •
רווח או לסווג מחדש  :בשערי החליפין של מטבע חוץ

 . ההשקעהמימושהפסד בעת 
  

 עלויות אשראי  )ד(
  

 .ף כהוצאותחייבות להיזק: תקןה •
  

עלויות :  עלויות אשראי23תקן חשבונאות בינלאומי  •
ה או ייצור של נכס הקמ, רכישה ליןישרבממיוחסות ה

 .נות להיות מהווותכשיר חייב
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 טטוצמר לה פרסום של מחיהשקעה בחברה כלולה שיש   )ה(
  

 . להימדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסדתחייב: תקןה •
  

עות בחברות  השק28תקן חשבונאות בינלאומי  •
 . שיטת השווי המאזנילפי להימדד תחייב: כלולות

  
 מחיר פרסום שלהשקעה בישות בשליטה משותפת שיש לה   )ו(

 טטוצמ
  

 .חייב להימדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד: תקןה •
  

 זכויות בעסקאות 31תקן חשבונאות בינלאומי  •
 שיטת השווי המאזני או לפיחייב להימדד : משותפות

 .היחסישיטת האיחוד 
  

ן להשקעה שהשווי ההוגן שלו יכול להימדד באופן "נדל  )ז(
 מהימן ללא עלות או מאמץ מופרזים

 
 .חייב להימדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד: תקןה •

 
בחירת : ן להשקעה"נדל 40תקן חשבונאות בינלאומי  •

רך רווח או הפסד דמדיניות חשבונאית של שווי הוגן 
 .ירידת ערך-פחת-או שיטת העלות

  
 נכסים ביולוגיים  )ח(

  

 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד רק אם הדימד: תקןה •
 ללא עלות או מאמץ ה בנקלעילקבניתן השווי ההוגן 

 .מופרזים
  

הנחה שהשווי :  חקלאות41 לאומינתקן חשבונאות בי •
 .ההוגן יכול להימדד באופן מהימן

 
 הכנסההמסים על   )ט(

  

רווחים על ם חלי מס שונים יכאשר שיעור: תקןה •
נדחים מסים ד לראשונה מסים שוטפים וומד, שחולקו

 .יםחולקמשחל על רווחים לא המס שיעור לפי 
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ד ומד, במקרה כזה: הכנסההמסים על  טיוטה לתקן •
נדחים לפי שיעור מסים לראשונה מסים שוטפים ו

 .המס הצפוי לחול כאשר הרווחים יחולקו
  

 תנאי ההסדר ובשתשלום מבוסס מניות עם חלופת מזומן   )י(
  מאפשרים לצד שכנגד בחירת אופן הסילוק

  

טיפול בעסקה כעסקת תשלום מבוסס מניות : תקןה •
 לישות יש נוהג מהעבר אלא אם כן במזומן תשמסולק

של סילוק על ידי הנפקת מכשירים הוניים או 
 .אין מהות מסחריתאפשרות לסלק במזומן של

  

:  תשלום מבוסס מניות2תקן דיווח כספי בינלאומי  •
 .מכשיר מורכבל דומהבטיפול 

  
 יםכמותיגודל  ניקריטריו

 ני גודל כוללת קריטריוינהההגדרה של ישויות קטנות ובינוניות א .69
הוועדה .  ישות קטנה או בינוניתיהמקביעה צורך ה ליםכמותי

.  מדינות100 נמצאים בשימוש במעל להשתקנים השלכך מודעת 
דל גו לפתח מבחני ין זה אפשרי שאהגיעה למסקנההוועדה 

זה .  מדינותןבאופן ממושך בכל אותרלוונטיים  היוכמותיים שי
בקביעת של הוועדה עקרונות  התססוב מתהכלליגישה עקבי עם ה

 .תקנים
 

תחומי , תקן להשתמש בוותרי או ודרשיית יו ישוילו אהחלטהב .70
באופן  .ים כמותיני גודל קריטריובחור לקבוע לים יכולשיפוט
 משמעותיות ןהשיט שישויות כול להחלי טופשיתחום , דומה

תקני דיווח כספי  להשתמש בוידרשי ה מדינהכלכלית באות
 .תקן מלאים ולא בבינלאומיים

  

תקן הדיווח הכספי הבינלאומי של ) suitability(התאמה 
 - מאד   לישויות קטנותלישויות קטנות ובינוניות

  "מיקרוישויות "

יהיה יתן נזה מציאותי לתכנן תקן אחד שאין טענו כי ש היו .71
 מאחר,  ציבוריתמחויבות ןכל הישויות שאין להידי ל עשימוש ל

 - רחב מידיפשוט א והישויות קבוצה זו של גודל של שטווח ה
מאות או שאינן רשומות למסחר שיש להן ד ו מאגדולותמישויות 
 להןיש ש" ישויות מיקרו "-  של עובדים ועד ללפים אספראפילו מ

,  מיועד לישויותתקןה. סכימהה לא הוועדה.  עובדיםהפחות מעשר
לפרסם דוחות כספיים , ותחרואו בשנדרשות , גודלל קשר אלל
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משתמשים חיצוניים כגון .  למשתמשים חיצונייםהמיועדים לכל
 ים דירוג ועובדים צריכים סוגסוכנויות, לקוחות, מוכרים, מלווים
 בעמדה לדרוש דוחות שיתאימו ינם אך א,ם של מידעמימסוי

הם חייבים להסתמך על דוחות .  שלהםספציפייםהמידע הלצרכי 
כפי " מיקרוישויות "זה נכון גם עבור דבר . המיועדים לכלכספיים 

דוחות .  יותרשזה נכון לגבי ישויות קטנות ובינוניות גדולות
 .אלה צרכים קיים מיועדים לתקן בהתאם לנווכהכספיים ש

 
רו טענו מיקישויות תאים למ תקןהאם מאלה שפקפקו חלק  .72

 גישםשישויות מיקרו רבות מכינות דוחות כספיים אך ורק כדי לה
כפי שמוסבר ביתר . לרשויות המס לצורך קביעת הכנסה חייבת

קביעת ההכנסה החייבת ,  לבסיס למסקנות52-50פירוט בסעיפים 
 דוחות כספיים תדורש) חוקלפי החלוקה רווח הניתן לוכן קביעת ה(

חוקי המס וחוקים ל צייתלתם שמטראלה כ - מיוחדתלמטרה 
 .מסוים שיפוט תחוםאחרים בותקנות 

  
כל או מרבית , שבמדינות רבות, הוועדה ציינה, יתרה מזאת .73

כספי הדיווח התקני החברות בערבון מוגבל נדרשות ליישם את 
 הוועדה ציינה גם .מיקרוחברות כולל , מלאיםהבינלאומיים ה

תקני ב השתמשו למיקרמתירות לחברות שמדינות רבות אחרות 
 לבסיס 48מור בסעיף אכ. דיווח כספי בינלאומיים מלאים

ר יתלהש או ודרל שיפוט החליטו תחומי 80 -מעל ל, למסקנות
תקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים עבור כל או רוב ב שימוש
אם תקני דיווח כספי בינלאומיים . המיקרוישויות כולל , הישויות
 הילא יהוודאי ב תקןהאזי ,  הישויות נקבעו כמתאימים לכלמלאים
ההנחיות יכולות .  ברורות ותמציתיותתקןההנחיות ב. מכביד

מיקרו קטנות או בינוניות נסיבות שישויות  ואלכסות עסקאות 
הדבר ש מאמינה ינה הוועדה אךא,  בדרך כללקלות בהןתנ ינןא

 לפי נושאיםהארגון . מיקרוישויות קטנות או בינוניות  על מכביד
לזהות אותם מיקרו קטנות או בינוניות  ישויות ל יקל עתקןהל ש

 .היבטים של התקן שרלוונטים לנסיבות שלהם
  

דרישות חשבונאיות בסט פשוט מאוד ותמציתי של  ותמכש היו .74
 של כלליים עקרונות ם ע- ורמיקקטנות או בינוניות ות יעבור ישו

 או בסיס בסיס מזומןאף  והציעהיו ש (הריבסיס צבחשבונאות לפי 
עבור עקרונות הכרה ומדידה ספציפיים רק , )מזומן מתואם

ודרישה להציג רק מאזן ודוח רווח , העסקאות הבסיסיות ביותר
שגישה ודעת לכך הוועדה מ. ים בביאוריםוהפסד עם גילויים מוגבל

זו תוביל לעלויות נמוכות יחסית לישויות קטנות ובינוניות בהכנת 
 שהדוחות הגיעה למסקנהוועדה ה, אולם. הדוחות הכספיים

החלטה שימושיות לצורך מטרה של יקיימו את הלא מכך  ונבעיש
, בדבר המצב הכספי של הישותשמט מידע ו ידוחותהמשמאחר 
 שימושי למגוון רחב של וא הכספי שהה ושינויים במצבהביצועי
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הוועדה , יתרה מזאת. תומשתמשים בקבלת החלטות כלכלי
של מוכנים על פי סט פשוט ותמציתי המאמינה שדוחות כספיים 

כזה לא ישרתו את הישויות הקטנות דרישות חשבונאיות 
הגיעה הוועדה , ךכפיל. ר יכולתם להשיג הוןופישבוהבינוניות 

 .תקן שלא לפתח סוג כזה של למסקנה
  

להשתמש כלשהי  אין את הכח לדרוש מישות תבינלאומיהלוועדה  .75
במספר . ים ורגולטוריםזאת האחריות של מחוקק. בתקנים שלה

הממשלה האצילה כח זה למוסד לתקינה נפרד ועצמאי או , מדינות
 ישויות ידרשו וליאהם יצטרכו להחליט . לגוף החשבונאי המקצועי

הוועדה . תקןב, משתשלה לא יותרואו אולי , או יוכלו להשתמש
 מחויבותמתאים לכל הישויות שאין להם  תקןהמאמינה ש

 .מיקרוות ישויכולל , ציבורית
  

 תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות
   מיועד לישויות קטנות שנסחרות בציבורינוא

 ן או מכשיריהןשמכשירי החוב שלה, גדולות או קטנות, ישויות .76
 הון ממשקיעים השיג לו בחר הון ציבורייםשוקיההוניים נסחרים ב

להם את הכח אין ושחיצוניים שאינם מעורבים בניהול העסק 
תקני דיווח כספי . לדרוש מידע שהם עשויים למצוא שימושי

 הון ציבוריים על שוקי לשרת תוכננו על מנתבינלאומיים מלאים 
ד למשקיעים ולמלווים וחימיועד ביהידי מסירת מידע כספי 

חלק מהעקרונות בתקני דיווח כספי בינלאומיים ל. אלהבשווקים כ
הכנסות והוצאות , בויותהתחיי, מלאים להכרה של נכסים

 בתקני ים הנדרשיםחלק מהגילוי. תקןט בושיפולמדידתם נעשה 
, ךכפיל. תקן נדרשים בינםדיווח כספי בינלאומיים מלאים א

שתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים , הגיעה למסקנההוועדה 
 . ציבוריתמחויבות שיש להימים לישות תאמ

 
ויות קטנות שנסחרות ים לישתא מתקןה שן שיפוט שמאמיתחום .77

תקן ה את הדרישות של כלול יכול לתחום שיפוט ובציבור באות
, אולם. ישויות קטנות שנסחרות בציבורל ותקנים הלאומיים שלב

הדוחות הכספיים יתוארו ככאלה שהוכנו בהתאם , במקרה כזה
 םאוסר עליה תקןה. לכללי החשבונאות המקובלים הלאומיים

 .תקןנו בהתאם לכאלה שהוכלהיות מתוארים כ
  
  "ישויות קטנות ובינוניות"

בו כפי שנעשה שימוש ) SMEs" (ישויות קטנות ובינוניות"המונח  .78
המונח מוכר . תקןה של 1 מוגדר בפרק הוועדה הבינלאומיתעל ידי 
 תחומילמרות ש, שימוש ברחבי העולםעשה בו ב ונחרבאופן נ
רחב של  לצורך מגוון גדרות משלהם למונחה פיתחו יםשיפוט רב
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 ,לעיתים קרובות. וח כספייות דיומחוייבוקביעת מטרות כולל 
 קריטריונים כמותיים ות כוללהאיזוריות או הלאומיות ותההגדר

. רמים אחריםגועובדים או , נכסים, מבוססים על הכנסותה
ל וכלל או על מנת להתייחסמונח נעשה שימוש ב, לעיתים קרובות

 דוחות ות מפרסמןבון אם הישויות קטנות מאד מבלי להביא בחש
 . למשתמשים חיצונייםהמיועדים לכלכספיים 

 
 לפני גם.  אחראם להשתמש במונח  שקלההוועדה הבינלאומית .79

הוועדה השתמשה במונח , 2007פרסום הטיוטה לתקן בפברואר 
 חודשים ספרמל) NPAE" ( ציבוריתמחויבות הןלשאין ישויות "

לתקן שבטיוטה  ותהצעב נוספים ההבמהלך דיוני. 2005במהלך 
 הןלשאין הוועדה השתמשה הן במונח ישויות , 2008במהלך 
למשך מספר " רטיותפישויות "במונח  ציבורית והן מחויבות
  .חודשים

  
הגיעה בגלל שהוועדה .  ציבוריתמחויבות הןלשאין ישויות   )א(

 דרושים שתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים למסקנה
הייתה נטייה להשתמש , ציבורית מחויבות שיש להןלישויות 

 שאין להישות "-ו"  ציבוריתמחויבותישות בעלת "מונחים ב
 ינו טענו שמושג זה אגיביםמ, אולם".  ציבוריתמחויבות

" יותנישויות קטנות ובינו"בעוד ש, מוכר במידה נרחבת
היו , בנוסף. םעולה כלמוכרים ב" SMEs"וראשי התיבות 

 עשוי"  ציבוריתמחויבות ןשאין להישויות  "ונחמה ששטענו
 ציבורית מחויבותאין יותר לישויות קטנות ש, בטעות, לרמז

הוועדה לתקני ארגון  של ותמטרב, נוסף על כך. שום דברל
 מפורט כהוועדה הבינלאומיתחשבונאות בינלאומיים ושל 

ישויות קטנות "שימוש במונח נעשה  חוקת היסודב
 ":ובינוניות

 
  :ןלתקני חשבונאות בינלאומים ההוועדה ארגון המטרות של 

  
סט יחיד של תקנים חשבונאיים , לטובת הציבור, לפתח  )א(

וברי אכיפה שדורשים מידע  מובנים, באיכות גבוהה
שקוף ובר השוואה בדוחות הכספיים , באיכות גבוהה

ובדיווחים כספיים אחרים כדי לעזור למשתמשים 
באותם שווקי הון עולמיים ולמשתמשים אחרים לקבל 

 ;לטות כלכליותהח
 
 ;לקדם את השימוש והיישום הקפדני של תקנים אלה  )ב(
  
, לקחת בחשבון, )ב(ו ) א(לבצע את המשימה שנכללת ב   )ג(

צרכים מיוחדים של ישויות קטנות , כפי שמתאים
 וכן; ובינוניות וכלכלות מתפתחות
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להביא להתכנסות של תקני חשבונאות לאומיים ותקני   )ד(
ווח כספי בינלאומיים חשבונאות בינלאומיים ותקני די

 .באיכות גבוהה
  

בדרך  יםמשתמש" ישויות פרטיות"מונח ב. ישויות פרטיות  )ב(
כדי  -  בצפון אמריקהיחוד בי- שיפוטה תחומימבחלק  כלל

הגדרה של הוועדה את הות קיימ ישויות שמי לסוגלהתייחס
 הןלשאין ישויות ( לישויות קטנות ובינוניות תבינלאומיה

 יחודבי, ים שיפוט אחרתחומיב, אולם).  ציבוריתמחויבות
 ניותהוזכויות הבעלות ממשלתית על הבהן נפוצה אלה שב

" ישויות פרטיות"מונח בנעשה שימוש  -בישויות עסקיות 
 אין ן רק לאותן ישויות שבהיותר כדי להתייחסמוגבל באופן 

המונח סביר ש, בתחומי שיפוט כאלה. תיתממשלבעלות 
 . ובןילא " ישויות פרטיות"

 
ישויות קטנות "הוועדה החליטה להשתמש ב, מסיבות אלה

  ".ובינוניות
  

המשתמשים בדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות 
תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות מוכנים בהתאם לה

 קטנות ובינוניות
מפרסמות ר שא ציבורית מחויבות ן מיועד לישויות שאין להתקןה .80

 ותהקבוצ.  למשתשים חיצונייםועדים לכלהמידוחות כספיים 
 :ת של משתמשים חיצוניים כוללתוהעיקרי

  
 .בנקים שנתנו הלוואות לישויות קטנות ובינוניות  )א(
 
ספקים שמכרו לישויות קטנות ובינוניות ומשתמשים   )ב(

קבל בדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות ל
 . אשראי ותמחורהחלטות

  
רים שמשתמשים בדוחות  דירוג אשראי ואחסוכנויות  )ג(

הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות על מנת לדרג ישויות 
 .קטנות ובינוניות

  
 בדוחות יםלקוחות של ישויות קטנות ובינוניות שמשתמש  )ד(

הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות על מנת להחליט אם 
 .הע עסקבצל

  
בעלי המניות של ישויות קטנות ובינוניות שאינם גם   )ה(

 .ם של ישויות קטנות ובינוניותהמנהלי
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תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות המידה שבה 
   להיות מסמך שעומד בפני עצמוצריך ובינוניות

 מסמך ההיי היתה שהתקןהוועדה כוונת , בפיתוח הטיוטה לתקן .81
לא , אולם. שעומד בפני עצמו עבור סוגים רבים של ישויות קטנות

טיוטה ב. מד בפני עצמו במלואוועשהתקן יהיה מסמך שהוצע 
 ידרוש תקןהצע שיהיו שני סוגים של מקרים בהם ולתקן ה

 :תקני דיווח כספי בינלאומיים מלאיםל פנותת ליומישו
  

ר תקני דיווח כספי בינלאומיים ששכאצע וטיוטה לתקן הב  )א(
לישויות קטנות ,  מדיניות חשבונאיתמספקים בחירת
האפשרות .  בחירהות אפשרה להיות אותהובינוניות צריכ

אפשרויות האפשרות או הבעוד שתקן הפשוטה יותר תיכלל ב
אחרות יותרו על ידי הפניות לתקני דיווח כספי ה

 .בינלאומיים
 
 חלק מהנושאים ושמטיותקן מהצע שהוטיוטה לתקן ב  )ב(

 בתקני דיווח כספי קיימת אליהם התייחסותהחשבונאיים ש
 סביר ין זהשא אמינההשהוועדה מאחר , בינלאומיים מלאים

יתקלו בעסקאות או שישויות קטנות ובינוניות אופייניות 
 הדורשות הפניות וצעוטיוטה לתקן הב, אולם. אלהנסיבות כ

נסיבות ב או הישויות קטנות ובינוניות שנתקלות בעסקמ
חלק ל או םיסותקן דיווח כספי בינלאומי מל פנותלכאלה 
 .ממנו

  
" עומד בפני עצמו"נושא ל התייחסו ממכתבי התגובה ש60%-מעל ל .82

 35%. הפניות לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאיםב תמכו
לצמצם את מספר ההפניות למינימום ההכרחי הציעו ) א(נוספים 

 את בטלהיו אדישים בין להשאיר הפניות מינימליות לבין ל) ב(או 
 יהיה תקןההמליצו שחברי קבוצת העבודה , בנוסף. כל ההפניות

 ההמלצלהסיבות העיקריות .  לחלוטיןפני עצמומסמך שעומד ב
 : בפני עצמו היוהעומדיהיה מסמך תקן שה

  
. וקל יותר לשימושיותר   מובןיהיהמסמך שעומד בפני עצמו   )א(

שפר את ילמשתמש ולכן  כמסמך יותר ידידותיתפס ייזה גם 
אימוץ ועל ידי ישויות השוקלים  שיפוט ידי תחומיל ע קבלתו

שות מישויות קטנות ובינוניות הפניות דור. שבתחולה
בתקני דיווח כספי בינלאומיים הן ותקן בהן להתמצא 

 ניתקל מציותיותר אף דה יכבמ דרישה שחלק ראו כ- מלאים
 .דיווח כספי בינלאומיים מלאים

 
 לציית יכולהצע שאם ישות נדרשת או וטיוטה לתקן הב  )ב(

הישות חייבת , לתקן דיווח כספי בינלאומי על ידי הפניה
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או חלק מאותו תקן (ישם אותו תקן דיווח כספי בינלאומי לי
 צרכי שלם ניהקריטריוזוג . במלואו) דיווח כספי בינלאומי
תועלת שעליהם הוועדה ביססה את -המשתמשים ועלות

אם , אולם. הפניותה נושא ביושמו לא תקן ביההחלטות
 היהניתן , תקןנכללים ב של הפניות כאלה היו יםהנושא

או /ם לעקרונות ההכרה והמדידה ומי הוליםע פישוטבצל
צרכי הקריטריונים של  גילויים שמבוססים על צמצםל

 . על ידי הוועדהצותועלת שאומ-  ועלותהמשתמשים
  

אם תקן , דוגמהל". גרסה שולטת"הפניות גורמות לבעיות   )ג(
חשבונאות בינלאומי או תקן דיווח כספי בינלאומי או 

 ,פיםוחלמ או יםנתוקשקיימת אליהם הפנייה מפרשנות 
או האם ? הפניה הלש" אוטומטי"יא שינוי ה האצותהאם ה

בינלאומי או החשבונאות הההפניה לגרסה הקודמת של תקן 
אם ? תפרשנות נשארהבינלאומי או הכספי הדיווח התקן 

 יגרום לעדכון תדיר דבר ה,שינוי אוטומטיהתוצאה היא 
ידי  מאשר כל שלוש שנים כפי שתוכנן על תקןה ליותר ש
 זה ידרוש מישויות קטנות ובינוניות ,בנוסף. הוועדה

הפניות להיות מודעות לכל השינויים את השמיישמות 
אם ההפניות לגרסה .  מלאיםיםבתקני דיווח כספי בינלאומי

 בלבול לגבי עשוי להיווצר, ותרותנל הפרסום הקודמת ש
ד מאחר שחלק וחיבי,  ליישםשאיזה גרסה של התקן י

 או יןישרבמ, מםה עצהפניימת אליהם שקי םסעיפיהמ
תקני דיווח כספי לסעיפים במתייחסים , בעקיפין

הטיפול , בנוסף). להלן) ד(ראה (אחרים מלאים בינלאומיים 
- בריהיה  לא העל ידי הפני הנבחר או הנדרש חשבונאיה

ישויות שמיישמות תקני ידי  לשם עויעם זה המהשוואה 
תקני לאם שינויים , וסףבנ.  מלאיםיםדיווח כספי בינלאומי
, תקןלמעשה תיקונים להם  מלאים יםדיווח כספי בינלאומי

התקינה ישויות קטנות ובינוניות צריכות להשתתף בתהליך 
ה ס מעמ-  וביל לשינויים בכל תקן דיווח כספי בינלאומיהש
 ןוועדה שהטענו בפני הישויות קטנות ובינוניות באופן כללי ש
יוני של  נייר לדיוןתגובות הן לב (ה לעמוד במסוגלות ינןא

 ). ולטיוטה לתקן2004
 
 םסעיפימה בחלק.  ההפניותסתיימו יפהיאישנה שאלה   )ד(

 הפניקיימת ה,  או בעקיפיןיןישרבמ, ההפנישקיימת אליהם 
זה . לסעיפים אחרים בתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים

תקני דיווח כספי ל מבוצעיםעדכונים מאחר שבעייתי 
ישויות קטנות ובינוניות צריכות כך ש, ם מלאיםבינלאומיי

לפקח ברציפות על תקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים 
 . להשפיע עליהם דרך הפניהעשויבמקרה שכל שינוי 
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,  לטיוטה לתקןמגיביםנקודות שהעלו הה שקלו אתלאחר ש .83
תקני ל פנותאין דרישה מחייבת לתקן ב. תהמדעהוועדה שינתה את 

 .ינלאומיים מלאיםדיווח כספי ב
  

   אופציונליתמדיניות חשבונאית

) א(81 בסעיף כאמורחשבונאית המדיניות  האפשרויות הבחירה של .84
הטיוטה לתקן הפניות לתקני דיווח לגביהם כללה לבסיס למסקנות 

 : כדלקמןתקןב טופלו כספי בינלאומיים מלאים
  

הוצעו בטיוטה לתקן שהאפשרויות כל . חברות כלולות  )א(
שיטת השווי המאזני ושווי הוגן דרך רווח או , ותשיטת העל(

 .תקן בת וכלולוותמותר) הפסד
 
אין , לכן.  ההיווןאין אפשרות ליישום מודל. עלויות אשראי  )ב(

הנחיות . הפניה לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים
 .ותרו בטיוטה לתקן ונו הוצעליישום שיטת ההוצאה

  
אין , לכן. יות פיתוחהיוון עלואין אפשרות ל. עלויות פיתוח  )ג(

 .הפניה לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים
  

 הערכה מודליישום אין אפשרות ל. נכסים בלתי מוחשיים  )ד(
אין הפניה לתקני דיווח כספי בינלאומיים , לכן. מחדש
 וירידת ערך הוצע-פחת- העלותמודלהנחיות ליישום . מלאים

 .ותרובטיוטה לתקן ונ
  

עת מנסיבות ולא מבחירת בוהמדידה נ.  להשקעהן"נדל  )ה(
.  מודל השווי ההוגןלבין מודל העלות ביןמדיניות חשבונאית 

 ן"נדלאם ישות יכולה למדוד את השווי ההוגן של פריט 
ה עלי,  מופרזיםמאמץלהשקעה באופן מהימן ללא עלות או 

ה להשתמש עלי, אחרת. להשתמש במודל השווי ההוגן
וי ההוגן נכללו  השומודלהנחיות ליישום . במודל העלות

 .תקןב
  

 האפשרויות בטיוטה לתקן .ישויות בשליטה משותפת  )ו(
 .תקןונכללות ב) למעט איחוד יחסי(מותרות כולן 

  
האפשרות .  מפעילות שוטפת מזומניםמיהצגת תזרי  )ז(

. ותרהו בשיטה העקיפה נאלהשתמש בשיטה הישירה 
הנחיות . תקןהנחיות ליישום השיטה הישירה נכללו ב

 .ותרו בטיוטה לתקן ונוהעקיפה הוצעליישום השיטה 
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, לכן.  הערכה מחדשאין אפשרות ליישום מודל. רכוש קבוע  )ח(
הנחיות . אין הפניה לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים

 בטיוטה לתקן וירידת ערך הוצע-פחת- העלותמודלליישום 
 .ותרוונ

  
 ליישם את תקן ההוצעשהאפשרות . מענקים ממשלתיים  )ט(

הטיפול החשבונאי במענקים  20מי חשבונאות בינלאו
 לחלק מהמענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי

 .בוטלההממשלתיים 
  

לל אפשרות אחת לישות לבחור לציית לתקני דיווח כספי ו כתקןה .85
והיא האפשרות להשתמש בתקן חשבונאות , בינלאומיים מלאים

 11 במקום פרק הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים 39בינלאומי 
בפני לחלוטין  הוא מסמך שעומד הסופיתקן ה, אחרת. 12ופרק 
לתקני דיווח פנות  נדרשת לינה ישות שמיישמת אותו א- עצמו

 .תקןכספי בינלאומיים מלאים בנוסף ל
 

 דן בעסקה או אירוע אחר ינוצע גם שאם התקן אוטיוטה לתקן הב .86
, מספק הפניה לתקן דיווח כספי בינלאומי אחרשאינו או מצב או 

ישות יכולה לבחור מדיניות חשבונאית שתביא למידע רלוונטי 
, תחילה, ישות צריכה להתייחס, שיקול דעת זהביצוע ב. ומהימן

,  וכןים וקשורים דומים בנושאנותדה תקןהל לדרישות ולהנחיות ש
מדידה של תפיסות ההקריטריונים להכרה ו, ההגדרות, ןכמאחר ל

מפרק הגורפים  והעקרונותות הכנסות והוצא, התחייבויות, נכסים
  הנחיותאיןאם .  מהטיוטה לתקןתפיסות ועקרונות גורפים 2

בתקני דיווח שהישות יכולה להסתכל בדרישות ובהנחיות , כאמור
כולל הפרשנויות לתקני דיווח כספי , כספי בינלאומיים

רה ותהנחיה זו נ. דנים בנושאים דומים וקשוריםר שא, בינלאומיים
 .תקןב

  
  שהושמטונושאים

 לתקני מחייבותהסוג השני של הפניות , חלופות המורכבותבנוסף ל .87
 התייחסוצע בטיוטה לתקן שהדיווח כספי בינלאומיים מלאים 

 בתקני דיווח כספי קיימת לגביהם התייחסותלנושאים ש
 צפוי ין זה שאמאחרתקן ה הושמטו מך הםבינלאומיים מלאים א

על . קטנות והבינוניות החברות הביתרמשהם יהיו רלוונטיים ל
הוועדה ,  הסופי למסמך שעומד בפני עצמותקןהמנת להפוך את 
טיוטה לתקן בהסופי את הנושאים הבאים שתקן החליטה לכלול ב

 : לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאיםותע הפניבצצע לוה
  

נדון . תשלום מבוסס מניות המסולק במכשירים הוניים  )א(
 .תשלום מבוסס מניות 26בפרק 
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בפרק נדון .  מזומןחלופתם עעסקאות תשלום מבוסס מניות   )ב(
26. 

  
 34פרק נדון ב. מדידה בשווי הוגן של נכסים ביולוגיים  )ג(

 .הדורשות התמחותפעילויות 
  

 .אינפלציה-היפר 31פרק נדון ב. אינפלציה-היפר  )ד(
  

נדון . המחכיר בחכירות מימוניותידי ל ע הטיפול החשבונאי  )ה(
 .חכירות 20בפרק 

  
.  מפעילות שוטפת מזומניםמירה להצגת תזרי הישיהשיטה  )ו(

 .דוח על תזרימי מזומנים 7נדון בפרק 
  

נושאים ל תהיה התייחסות לא תקןבהוועדה החליטה ש, בנוסף .88
הפניות לתקני דיווח כספי הוצעו טיוטה לתקן בהם יבלגהבאים ש

 :בינלאומיים מלאים
  

 .רווח למניה  )א(
 
 . ביניים כספיוחיוד  )ב(

  
 .מגזרידיווח   )ג(
  
 .מיוחד בנכסים המוחזקים למכירהשבונאי חטיפול   )ד(

  
 המדיניות החשבונאית בתקני חלופותכל יש להתיר את האם 

תקן הדיווח הכספי דיווח כספי בינלאומיים מלאים ב
 הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות

 מספר חלופותכוללים מלאים תקני דיווח כספי בינלאומיים  .89
אירוע או , עבור עסקה, ליבאופן כל). בחירות(מדיניות חשבונאית 

 פשוטה יותר ליישום מאשר היאת יואפשרוה אחת ניםמצב נתו
צריך לבטל את כל חלופות תקן ה שניםחלק מאמי. האחרות

דרישה שכל הישויות הקטנות , ךכפיול, המדיניות החשבונאית
אירוע או ,  מדיניות חשבונאית יחידה עבור עסקהשמווהבינוניות יי
 ההיתחזיקים בדעה זו טענו שהתועלת  שמאלה. מצב נתונים

 להמידע הכספי ששל   יותרוהשוואתיות גדולהתקן הפישוט של 
אחרים טענו . תקןהאת ישויות קטנות ובינוניות שמיישמות 

 מדיניות חלופת ישויות קטנות ובינוניות להשתמש באיסור עלש
חשבונאית שזמינה לישויות שמשתמשות בתקני דיווח כספי 

השוואתיות בין ישויות קטנות בע גופעשוי ללאים בינלאומיים מ
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ובינוניות לבין ישויות שמיישמות תקני דיווח כספי בינלאומיים 
 .מלאים

 
, איזוןבו, ותמדהוועדה שקלה את שתי הע, בפיתוח הטיוטה לתקן .90

אפשרויות בתקני דיווח כספי בינלאומיים כל ה שהגיעה למסקנה
באותו . טנות ובינוניות לישויות קות להיות זמינותמלאים צריכ

רוב הישויות הקטנות והבינוניות שסביר שבכך כירה ההוועדה , זמן
יעדיפו את האפשרות הפשוטה יותר בתקני חשבונאות בינלאומיים 

צע שכאשר תקני דיווח כספי וטיוטה לתקן הב, ךכפיל. מלאים
תקן ה,  מדיניות חשבונאיתחלופותבינלאומיים מלאים מאפשרים 

והאפשרות ,  האפשרות הפשוטה ביותריכלול רק את
יהיו זמינות ) תויותר מורכבה(האפשריות האחרות /תהאחר

לישויות קטנות ובינוניות על ידי הפניות לתקני דיווח כספי 
 .בינלאומיים מלאים

  
בות יותר כמורה החלופותהיו חלוקים אם  לטיוטה לתקן מגיבים .91

התגובות שלהם . צריכות להיות זמינות לישויות קטנות ובינוניות
.  לבסיס למסקנות89ות שתוארו בסעיף מד שתי העשיקפו את

היותר ליישום החלופות אפשרות מתן  רבים טענו שמגיבים
 עם מטרת ת עקביינהמורכבות של המדיניות החשבונאית א

יפגע הדבר  עבור ישויות קטנות יותר ון פשוט יותרהוועדה לתק
המייעצת ופאית האירהקבוצה שבעוד , דוגמהל. תיותבהשווא

 )European Financial Reporting Advisory Group(לדיווח כספי 
)EFRAG ( והפדרציה האירופאית לחשבונאות)European 

Federation of Accountants( )FEE ( ם מקצועייוגופי חשבונאות
 של הוועדה זמנית ההחלטהתמכו ב לאומיים ומוסדות לתקינה

כתבו לוועדה שהם לא הם , צמויהיה מסמך שעומד בפני עתקן הש
 להשאיר נוספים במהלך הדיונים הזמניתמסכימים עם ההחלטה ה

ישיבת נושא זה נדון ב. ורכבותמאת כל או את רוב האפשרויות ה
בנובמבר ) Standards Advisory Council) (SAC( מועצה המייעצת ה

תקן וכל חברי המועצה המייעצת תמכו באפשרות להשאיר ב, 2008
הם ציינו שרוב הישויות הקטנות .  יותרות הפשוטחלופות הרק את

מאחר   ביותרותת הפשוטיואת האפשרוליישם והבינוניות יבחרו 
דרשו פחות מומחיות י, יקרות פחות חלופות אלה יהיה בדרך כללש
ציינו שאם אף הם .  עם עמיתיהםרבה יותרשיגו השוואתיות יו

רכבת אחת או אפשרות מובמש תשהלצה מאוד ישות פרטית תר
היא יכולה לבחור לציית לתקני דיווח כספי בינלאומיים , יותר

 .תקןמלאים ולא ל
 

מדיניות ליישום חלופות אפשרות תמכו באי מתן  שאלהרבים מ .92
יועיל למשתמשים בדוחות הדבר חשבונאית מורכבות חשו ש

.  יותר בין ישויות קטנותותהכספיים שצריכים לבצע השווא
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ספיים של ישויות קטנות ובינוניות הם בדרך משתמשים בדוחות הכ
 מאשר משתמשים בדוחות הכספיים של מתוחכמיםכלל פחות 

 חלופות להם פחות ו יועילןכל ציבורית ומחויבות שיש להןישויות 
 חלופותצמצום , יתרה מזאת. של דרישות חשבונאיות בין ישויות

פי סכמשתמשות בתקני דיווח ה פוגע בהשוואתיות עם ישויות ינוא
תקני דיווח ל בהתאםבמקרים רבים ש, מאחר, בינלאומיים מלאים

ישויות יכולות ליישם מדיניות , כספי בינלאומיים מלאים
 . עסקאותןבאותמישות אחרת  החשבונאית שונ

  
 גם מהחלופות תמכו חלקלפחות התומכים בהותרת למעשה כל  .93

שהמשמעות היא ,  יהיה מסמך שעומד בפני עצמותקןה שבכך
ולא על ידי הפניות תקן  ביןישרבמ ה התייחסות לחלופותתהיש

הדבר  שמודעים לכךהם . לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים
 .תקןהלגידול משמעותי בגודל של יגרום 

  
 חלק מהחלופות שהגיעה למסקנההוועדה , חלופותלאחר בחינת ה .94

אחר חלק  שדת קטנות ובינוניות בעוו לישוין להיות זמיךלא צרי
תקן הכדי ש, בנוסף. תות קטנות ובינוניו לישויןמיך להיות זצרי

תהיה בו  שהגיעה למסקנההוועדה , יהיה מסמך שעומד בפני עצמו
זמינות לישויות קטנות ש ן חלופותאותהתייחסות במישרין ל

תקני דיווח ויבוצע פישוט מתאים לחלופות אלה שב, ובינוניות
מסקנות מסביר את  לבסיס ל84סעיף . כספי בינלאומיים מלאים

 .בחלופות מסוימותהחלטות הוועדה 
  

 ותוהעקרונות וההנחיות המחייב המסגרת המושגית מדוע
 נקודת מוצא יםבתקני דיווח כספי בינלאומיים קיימים מהוו

תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות מתאימה לפיתוח 
 קטנות ובינוניות

 : פותח על ידיתקןה .95
 

 המסגרת המושגית מעקרונות הבסיסייםב שימוש  )א(
תקני דיווח ב הקשורות ותוהעקרונות וההנחיות המחייב

 וכן, )כולל פרשנויות(כספי בינלאומיים 
 
התחשבות בשינויים מתאימים לאור צרכי המשתמשים   )ב(

 . תועלת-ושיקולי עלות
  

 בגלל שהצרכים של המשתמשים אימהגישה זו מתש עהדבהוועדה  .96
 דרכים רבותנוניות דומים בבדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובי

לצרכים של המשתמשים בדוחות הכספיים של ישויות בעלות 
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תקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים הם , לכן.  ציבוריתמחויבות
 .תקןהפיתוח ההגיונית לנקודת המוצא 

 
 מאחר" התחלה חדשה" של גישת חלופההוועדה דחתה את ה .97

ת שונות של דיווח מטרוזו היתה יכולה להיות גישה התוצאה של ש
הגדרות ,  שונים של המידע הכספייים איכותםמאפייני, כספי

 להכרה ותשונתפיסות ו, דוחות הכספייםמרכיבים של השונות של 
תהיה " התחלה חדשה" שגישת הגיעה למסקנההוועדה . מדידהלו

 אתז. חסרת ערךהיה ת יותר וברפיתוחה ייארך זמן , יקרה יותר
רכי המשתמשים ביחס לדוחות כספיים צ, דעת הוועדהשל, מאחר

 ושל ישויות  ציבוריתמחויבותשאין להן  של ישויות המיועדים לכל
 .שיש להן מחויבות ציבוריות הם משותפים

  
   הכרה ומדידה יפישוט

 ים לבסיס למסקנות מסבירים את הפישוט136-99סעיפים  .98
 לעקרונות ההכרה והמדידה בתקני דיווח כספי יםהמשמעותי
גם הוועדה דנה . והסיבות להן, ןבתק בוצעו שים מלאיםבינלאומי

 אך החליטה לא לאמץ אותם , הכרה ומדידה של אחריםפישוטיםב
 ). לבסיס למסקנות150-137 סעיפים ראה(

  
 פיננסייםמכשירים 

 39מגיבים רבים טענו שהדרישות של תקן חשבונאות בינלאומי  .99
מכביד במיוחד הם ציינו כ. מכבידות על ישויות קטנות ובינוניות

 ת של סיווג נכסיםיולישויות קטנות ובינוניות את המורכבו
מעורבות "ו" צינור מעבר"מבחני , ותצוב לארבע קפיננסיים
כדי שיחסי נדרשים הלגריעה ואת החישובים המפורטים " נמשכת

הוועדה הסכימה שפישוטים . חשבונאות גידורל גידור יהיו כשירים
 לישויות קטנות מתאימים 39תקן חשבונאות בינלאומי של 

  .ובינוניות
  

ממתן ת ובע נ39רוב המורכבות בתקן חשבונאות בינלאומי  .100
 מאפייני לישויות לבחור מתוך טווח של חלופות סיווג ואפשרות

בחירות אלה מצמצמות את . פיננסייםמדידה למכשירים 
 את ביר מגתקןה.  מדידהמטילות מורכבות ותיותאוההשו

ות צובאת המורכבות על ידי הגבלת ק צמצם ומתיותההשווא
 מדידה מאפייני מדידה והגבלת השימוש בקביעת מאפיין, הסיווג
  .ים אחרחלופיים
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 : הם כדלקמןבתקן הפישוטים שהוצעו יקריע .101
  

 אשר פיננסיים מכשירים. פיננסיים סיווג של מכשירים  )א(
עלות ב נמדדים בעלות או ים מוגדרניםמקיימים קריטריו

. השאר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסדוכל , מופחתת
בתקן " מוחזקים לפדיון"ו" זמינים למכירה"של הסיווגים 

 ובכך מצטמצמות,  זמיניםינם א39חשבונאות בינלאומי 
כולל , ות הנוספותצובקההמורכבויות המיוחסות לשתי 

 במקרים יםחשבונאי" קנסות"הערכה של כוונות ו
 .מסויימים

 
העקרון לא מתבסס .  עקרון פשוט לגריעהבעו קתקןה. גריעה  )ב(

על שחלות " מעורבות נמשכת"ו" צינור מעבר"- הוראות העל 
 הדרישות אל. 39גריעה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

מורכבות וקשורות לעסקאות גריעה שבהן ישויות קטנות 
 .ינן מעורבותאבדרך כלל ובינוניות 

  
גידור שסביר  מתמקד בסוגים של תקןה. חשבונאות גידור  )ג(

 : שליםבייחוד גידור, שישויות קטנות ובינוניות יבצעו
  

)i(  ריבית של מכשיר חוב שנמדד בעלות שיעור סיכון
 . מופחתת

 
)ii(  קשרותריבית בהתשיעור  או סיכון שער חליפיןסיכון 

 .ה ברמה גבוההצפויבעסקה חזויה ש או איתנה
  

)iii( סיכון  או הקימחזהישות סיכון מחיר של סחורה ש
 הצפויבעסקה חזויה ש או איתנה שרותקבהתמחיר 

 . החורר סומכלש או וברמה גבוהה לרכ
  

)iv(  בהשקעה נטו בפעילות חוץשער חליפיןסיכון  . 
  

 דורש חשבונאות אינו תקןה . נגזריםפיננסיים מכשירים  )ד(
 פיננסיים חוזים לא, אולם". צים משוביםנגזר"נפרדת ל

שכוללים נגזר משובץ עם מאפיינים כלכליים שאינם 
ורים באופן הדוק לחוזה המארח יטופלו בשלמותם בשווי קש

 ). לבסיס למסקנות105ראה סעיף (הוגן 
 

 דורש הכרה ומדידה 12פרק , בהתייחס לחשבונאות גידור .102
אבל בתנאים פחות נוקשים , תקופתית של גידור לא אפקטיבי

 אפקטיביות חוסר, בפרט. 39 שבתקן חשבונאות בינלאומי המאל
וחשבונאות הגידור , פיהכסדיווח ה של תקופת וכר ונמדד בסופהמ
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 יםגידורבגין , מכאן ולהבא החל מנקודה זובאופן של מופסקת 
תקן .  את התנאים לחשבונאות גידורעודם מי מקייםשאינ

באופן  דורש הפסקה של חשבונאות גידור 39חשבונאות בינלאומי 
 - ו עוד קיימהת לאתאריך בהם התנאים מהל החמכאן ולהבא של 
 . ה מכבידיארישה שישויות קטנות ובינוניות טוענות שבדרך כלל הד

  
הוועדה שקלה גישה שקיימת , טו פשכחלופה למבחן אפקטיביות .103

במכשירים נגזרים חשבונאי טיפול  SFAS 133בתקן האמריקאי 
 עד (102)(25)(20)815פרקים  (ובפעילויות גידור

 ב"הוועדה לתקני חשבונאות בארה  של(117)(25)(20)815
)FASB (( תקן ה, בהתאם לשיטה זו". רוצי הקתשיט"והיא נקראת
של אפקטיביות יניח וטיל תנאים נוקשים על ייעוד של יחסי גידור י

הוועדה .  ללא צורך במדידת חוסר אפקטיביותלאחר מכןהגידור 
ר וצי הקתעדיף על שיטפשוט הגיעה למסקנה שמבחן אפקטיביות 

 :משתי סיבות עיקריות
  

 ברווח או הפסד היא ות הגידור אפקטיביחוסרכל הכרה של   )א(
 תשיט. 39תקן חשבונאות בינלאומי של עיקרון בסיסי 

 . ר אינה עקבית עם עיקרון זהוציהק
 

 ות של הגידור אפקיטיביחוסרהאפשרות של על מנת להניח ש  )ב(
 של פתח המנימאפיי, לא משמעותיתהיא אפסית או 

חייבים , ההתקופכולל , גודרהמפריט הגדר והממכשיר ה
, כתוצאה מכך. ות מותנקופות להיות תותולא יכול, להתאים

מגדר ניתן לפירעון המכשיר האסר אם תיחשבונאות גידור 
שיש לו מאפייני סיום מוקדם או מוקדם או בר מכר או 

לא להיות חשבונאות גידור ל םוגרזו תכדרישה . הארכה
רבות  קטנות ובינוניותישויות מעשית עבור אפשרית מבחינה 
 . או אף עבור כולן

  
 חסיתי בה39 נבדל גם מתקן חשבונאות בינלאומי 12פרק  .104

 :ות הבאדרכיםלחשבונאות גידור ב
  

חשבונאות גידור באמצעות שימוש במכשירי לא ניתן לבצע   )א(
תקן חשבונאות . יםגדרמ םכמכשירי") ןמכשירי מזומ("חוב 

 .  מתיר זאת עבור גידור של סיכון מטבע חוץ39בינלאומי 
 
עם אסטרטגיית גידור חשבונאות גידור אינה מותרת   )ב(

מכיוון שגידור באמצעות אופציות .  אופציההמבוססת על
סביר יותר שישויות קטנות ובינוניות ,  בהתהוות עלותךכרו

ישתמשו בחוזי אקדמה כמכשירים מגדרים מאשר 
 . באופציות
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תיקים גידור . חשבונאות גידור עבור תיקים אינה מותרת  )ג(
מורכבות חשבונאית ניכרת בגלל הצורך למדוד מחדש  ףמוסי

 בנפרד בשווי הוגן על מנת יםדרוגמ הםפריטיהאת כל 
 כאשר המכשיר יםלהבטיח שהסכומים המתאימים נגרע

הולמת כאשר מכשיר אינו  נמכר ולהבטיח שההפחתה היא
 .  עודדרומג

  
הולם מכיוון שלחשבונאות גידור אין השפעה ) א (-הפישוט ב 
ית על הדוחות הכספיים בגלל ההשפעות הנגדיות של משמעות

 11חוב במטבע חוץ בהתאם לפרק  הטיפול החשבונאי במכשיר
ברווח או   הפריטים הכספייםיתרבגין מוההכרה של הפרשי שער ב

 ינההוועדה א, בנוסף. תרגום מטבע חוץ 30הפסד בהתאם לפרק 
שויות קטנות ישפיעו לרעה על י) ג (- וב ) ב (-פישוטים ב המאמינה ש

 הן אופייניות אסטרטגיות גידור שה אינןובינוניות בגלל שאל
  .ישויות קטנות ובינוניותל

 
בטח פריט לא פיננסי כגון לר או וחכל, רומכל, ותחוזים לקנ .105

 ים פיננסייםרכוש קבוע מטופלים כמכשיראו , מלאי, סחורה
, מוכרל,  הפסד לקונהגרום אם הם עשויים ל12בתחולת פרק 

 או לצד המבוטח כתוצאה מתנאים חוזיים שאינם למחכיר, רחוכל
שינויים בשערי , קשורים לשינויים במחיר של הפריט הלא פיננסי

 מטופלים החוזים כאל. חליפין או כשל של אחד הצדדים
 בגלל שהתנאים שלהם כוללים רכיב סיכון פיננסיים כמכשירים

 ,ר לרכישהשל החוזה שאינו קשוילוק פיננסי שמשנה את סכום הס
 . הפריט הלא פיננסישל, ביטוחלחכירה או ל, מכירהל

 
 11 פרקים ה בין יישוםריבחנותן לישויות קטנות ובינוניות  תקןה .106

 לטיפול חשבונאי בכל 39 או תקן חשבונאות בינלאומי 12או 
לכך שהיא הוועדה ל הסיבות ש.  שלהןפיננסייםהמכשירים ה

  :הציעה בחירה זו במקרה זה הן כדלקמן
  

טיפול  לרה פשוטה יותגישהם  12 -  ו11אף על פי שפרקים   )א(
תקן חשבונאות אשר  מפיננסייםחשבונאי במכשירים 

 חלופות בביטול ים כרוכיםטושיחלק מהפ, 39בינלאומי 
 בהתאם לתקן יתציבורשיש להן מחויבות ות לחברות ינמזה

 :לדוגמה, 39חשבונאות בינלאומי 
 

)i( השווי ההוגןחלופת . 
  

)ii(  למכירהןזמיה חלופת למכירה וןזמיכסיווג . 
  

)iii(  מוחזק לפדיוןכסיווג . 
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)iv(  גישת המעורבות הנמשכת לגריעה) כלומר גריעה

 ).חלקית
  

)v(  השימוש בחשבונאות גידור לגידורים נוספים מלבד
) ג(101ארבעת הסוגים הספציפיים שזוהו בסעיף 

 .לבסיס למסקנות
  

 39את תקן חשבונאות בינלאומי כיום  מחדש בוחנתהוועדה 
ר לישויות קטנות יתיש להבשלמותו והגיעה למסקנה ש

 מדיניות חשבונאית כפי חלופות ןובינוניות להיות בעלות אות
 עד להשלמת הפרויקט 39שבתקן חשבונאות בינלאומי 

  .39תקן חשבונאות בינלאומי של המקיף 
 
 פיננסיים למכשירים ית ברירת המחדלקטגורישבגלל   )ב(

 דרך רווח או הפסד בהתאם שווי הוגןהיא  12בתחולת פרק 
ועלות או עלות מופחתת מותרת רק כאשר מתקיימים , לתקן

נמדדים בעלות או עלות שחלק מהפריטים , יםוגדרמתנאים 
 עקב 39מופחתת בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

. לתקן ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם ,אופיים
 מצוא אתות לבינוניות עשויהקטנות והישויות החלק מ

  .ותמכבידכ,  הוגןשוויהמדידות הנוספות ב
  

 םבמכשירי" השקעה אסטרטגית"ישות מבצעת , לעיתים  )ג(
 לבסס או כוונהב,  שהונפקו על ידי ישות אחרתנייםהו

ל לטווח ארוך עם הישות שבה התבצעה ופעתלתחזק יחסי 
 ן זמי שלסיווגה בדרך כלל מאמינות שהישויות אל. ההשקעה

 לטיפול מתאים 39 חשבונאות בינלאומי למכירה בתקן
 ,לתקןבהתאם , אולם. חשבונאי בהשקעות אסטרטגיות

 מטופלות בשווי הוגן דרך רווח ההשקעות אסטרטגיות אל
  .או הפסד או בעלות מופחתת

  
עה עבור עסקאות י גרהיולא יבתקן הוראות הגריעה תוצאות   )ד(

 רבות שישויות קטנות ובינוניות עשויותומימון איגוח 
תקן חשבונאות בינלאומי התוצאה של בעוד ש, ן בהלהתקשר

  . גריעהות להיה עשוי39
  

 תקן חשבונאות את יישםצע שישות שתבחר לו לתקן הבטיוטה .107
 ידרשת, תקןב פיננסייםפרקי מכשירים את  במקום 39בינלאומי 
 מכשירים 7תקן דיווח כספי בינלאומי של ות הגילוי ישלציית לדר
 טענו טיוטה לתקןמגיבים רבים ל.  במלואןגילויים :פיננסיים

  יועדו למוסדות7שגילויים רבים בתקן דיווח כספי בינלאומי 
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או עבור ישויות ) תקןבאשר אינם כשירים להשתמש  (פיננסיים
, לדעתם.  בשוקי הון ציבורייםים שלהן נסחרניירות הערךש

מתאימים לכל הישויות תקן ב פיננסייםהגילויים למכשירים 
 תקן חשבונאות יישם את שבחרו להכולל אל, ת והבינוניותהקטנו

הוועדה מצאה כי טיעון זה משכנע .  להכרה ומדידה39בינלאומי 
  .7 דורש את הגילויים שבתקן דיווח כספי בינלאומי ינו אתקןהו

  
נכסים בלתי של  וירידת ערך של מוניטין והפחתה

   אורך חיים לא מוגדרבעלימוחשיים 

 מכינים, שולחן עגולההכרה והמדידה ובישיבות בתגובות לשאלון  .108
ומבקרים רבים של הדוחות הכספיים לישויות קטנות ובינוניות 

 ירידת ערך נכסים 36תקן חשבונאות בינלאומי ב הדרישהאמרו ש
נכסים בלתי של של מוניטין והשבה -לחישוב שנתי של הסכום בר

שויות י לע ה מכביד אורך חיים לא מוגדרבעליאחרים מוחשיים 
 הם .כךות בכרוכה העלותקטנות ובינוניות בגלל המומחיות ו

שישויות קטנות ובינוניות ידרשו לחשב את הסכום , כחלופה, הציעו
 ליעאחרים בנכסים בלתי מוחשיים של של מוניטין והשבה ה-בר

, הם הציעו.  לירידת ערךן סימם רק אם קייאורך חיים לא מוגדר
 סימנים לירידת ערך כהנחיות  יכלול רשימה שלתקןהש, בנוסף

מגיבים . ההצעות אללהוועדה הסכימה . לישויות קטנות ובינוניות
לבדיקת סימן ה תגישלגבי  תמכו בהחלטת הוועדה טיוטה לתקןל

כולל ו, הסימןת גישאת בע וקתקן ה, כתוצאה מכך. ירידת ערך
 על מקורות מידע פנימיים יםבוססהמסימנים של רשימה 
- ות מניבותמוניטין ליחידלא ניתן להקצות  אם ,ףבנוס. וחיצוניים
) או קבוצות של יחידות מניבות מזומנים(אינדיבידואליות מזומנים 

 ידי כך לע קלהמספק התקן האזי , על בסיס שאינו שרירותי
 קביעת על ידימוניטין  הלש ירידת ערך וקדבליכולה ישות שה

יטין השבה של הישות שנרכשה בשלמותה אם המונה-הסכום בר
 מתייחסאם המוניטין .  לישות שנרכשה שלא שולבהמתייחס

של  הקבוצההשבה של כל ה-הסכום בר, קבוצהבלישות ששולבה 
  .ישויות נבחן

 
מגיבים רבים לשאלון ההכרה והמדידה ומשתתפים בישיבות  .109

ונכסים בלתי  העדיפו דרישה להפחתת מוניטין שולחן עגול
 על פני תקופה דרעם אורך חיים לא מוגאחרים מוחשיים 

הם טענו . ה שנ20 - ל שנים10ההצעות נעו בין . מקסימלית מוגדרת
 גישת ירידת ערך םאגם , שהפחתה פשוטה יותר מגישת ירידת ערך

הוועדה לא , טיוטה לתקןבפיתוח ה. ן סימ קייםרופעלת רק כאשמ
 : הצעה זו משלוש סיבות עיקריותלהסכימה 
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כך ,  של ירידת ערךעדין נדרשת הערכה, בגישת ההפחתה  )א(
 בעת ירידת ערךהערכת מיותר  גישה מורכבת ושבפועל ז

  .קיומם של סימנים
  

 ערך בניכוי, שיטתית של עלות נכסההקצאה ההפחתה היא   )ב(
 של ההטבות לאורך זמן את הצריכה ףשקעל מנת ל, שייר

אורך חייו  פני לעהכלכליות העתידיות הגלומות בנכס 
יים אורך רובות ק לעיתים קלמוניטין, מטבעו. םיהשימושי

ל התקופה ש נראה לעין גבול אם אין, ןכל. חיים לא מוגדר
בה הישות מצפה לצרוך את ההטבות הכלכליות העתידיות 

תקופה , לדוגמה, הפחתה של נכס זה על פני, ת בנכסוהגלומ
 ןמהימאופן מקסימלית שנקבעה באופן שרירותי לא תציג ב

 .את המציאות הכלכלית
  

כספי  פיתחה את תקן דיווח תבינלאומיהעדה כאשר הוו  )ג(
) 2008 שנתכפי שעודכן ב (צירופי עסקים 3בינלאומי 

נכסים  38ותיקונים קשורים לתקן חשבונאות בינלאומי 
 טענורוב המשתמשים של הדוחות הכספיים , בלתי מוחשיים

הפחתה מה תוכן אינפורמטיבי, אם בכלל, שהם מצאו מעט
 . רירותיתש התקופעל פני של מוניטין 

  
  בלבדירידת ערךגישה של צעה ו הטיוטה לתקןב, כתוצאה מכך

 אורך חיים לא אחרים בעלינכסים בלתי מוחשיים לו למוניטין
מפורטים לירידת שקיומם ידרוש חישובים  בשילוב סימנים מוגדר
   .ערך

  
הצעה לא לדרוש הפחתה ל לא הסכימו טיוטה לתקןמגיבים רבים ל .110

טיפול חשבונאי להכרה הצעה היחידה לה, למעשה. של מוניטין
במרבית התגובות מלץ לבחון מחדש ו שהטיוטה לתקןולמדידה ב

התייחסו שהרוב הגדול של המגיבים .  אי הפחתה של מוניטיןיתהה
הפחתה של ש ודרלהפחתה של מוניטין או ו להתיר לסוגיה המליצ

 הכירו אלהרבים ממגיבים . לאורך מספר שנים מוגבלמוניטין 
יתרה . להפחתה, יףחלתולא כ, רך לבחינת ירידת ערך בנוסףבצו

 ינןבדעה זו ישויות קטנות ובינוניות אשהיו  מגיבים  לדעת,מזאת
 בעלי אורך בלתי מוחשיים בין נכסים פרידצריכות להידרש לה

בפגישה .  לא מוגדררך חייםאולבין אלה בעלי  מוגדרחיים 
תמכו פה אחד חברי קבוצת עבודה , 2008תקיימה באפריל הש

, כולל מוניטין, בדרישה להפחתה של כל הנכסים הבלתי מוחשיים
  .בכפוף למבחן ירידת ערך

  
שהפחתה של מוניטין הכירו בכך , וזבדעה שתמכו חלק מהמגיבים  .111

 אורך חיים לא מוגדר עשויה ליעאחרים בונכסים בלתי מוחשיים 
הם , עשיבהיבט מ, אולם. לא להיות הגישה הרעיונית הנכונה ביותר
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ציינו שישויות קטנות רבות יתקשו להעריך ירידת ערך במדוייק או 
משמע , רשומותישויות מיידי כמו ישויות גדולות או עיתוי ב

תקבע בייחוד אם , הפחתה. שהמידע עשוי להיות פחות מהימן
מצמצמת את היתה , תקופת הפחתה מקסימלית קצרה יחסית

 לשהם גם ציינו בהקשר . ירידת ערךיידרשו חישובי הנסיבות בהם 
, משתמשים בדוחות כספיים מצאו מעטש, ישויות קטנות ובינוניות

 ינםמלווים בדרך כלל א, לדוגמה; מידע במוניטין ככלל, אם בכלל
  .נכס שהוא מוניטיןעל  מךבהסתנותנים הלוואה 

 
 -הוועדה הגיעה למסקנה , עות שהובעוהלאחר שקילת מגוון  .112

מוניטין ונכסים ש -עקרוניים  משיקולים משיקולי עלות תועלת ולא
ו כבעלי שב אורך חיים לא מוגדר יחליעאחרים בבלתי מוחשיים 
 אומדן אורך  פנילענכסים כאלה יופחתו , לפיכך. אורך חיים סופי

.  עשר שניםתהיהמקסימלית ה תקופת ההפחתה כאשר, חייהם
גישת " לירידת ערך תוך שימוש בבחןהנכסים חייבים גם להי

  .בתקןש" מניםהסי
  

    כל עלויות הפיתוח להוצאותזקיפת

 יזקפו דורש שכל עלויות המחקר 38תקן חשבונאות בינלאומי  .113
 לאחר הוו עלויות פיתוח שהתךא, בעת התהוותןלהוצאות 

 ומבקרים מכינים. הוונויכמוכח באופן מסחרי  נחשבשהפרויקט 
ו טענ, ישויות קטנות ובינוניות לששל דוחות כספיים , רבים

שלישויות קטנות ובינוניות אין את המשאבים להעריך אם פרויקט 
של היוון , מעבר לכך על בסיס מתמשך והוא מוכח באופן מסחרי
נותני . אינו מספק מידע שימושיבלבד חלק מעלויות הפיתוח 

וועדה שמידע אודות עלויות פיתוח בפני ה ציינואשראי בנקאי 
 הם מתעלמים מעלויות אלוכי ה, שהוונו מספק להם תועלת מועטה

  .מתן הלוואותלהחלטות קבלת ב
 

דורש שכל עלויות המחקר תקן הו, ההוועדה קיבלה דעות אל .114
 . םהוותוהפיתוח יוכרו כהוצאות בעת הת

  
ישויות בשליטה לשיטת העלות לחברות כלולות ו

   משותפת

 דורש מישות לטפל בהשקעותיה 28תקן חשבונאות בינלאומי  .115
תקן חשבונאות .  שיטת השווי המאזניבחברות כלולות לפי

 מתיר לישות לטפל בהשקעותיה בישויות בשליטה 31בינלאומי 
ם ניכימ. איחוד יחסיבמאזני או השווי שיטת המשותפת באמצעות 

ישויות קטנות ובינוניות הטילו ספק  לשרבים של דוחות כספיים 
ציינו בפני ו, השתי שיטות אלל  הטיפול החשבונאי שלשתועלת ב
וועדה שלישויות קטנות ובינוניות קיים קושי מיוחד ביישום ה
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 בגלל אי יכולתם להשיג את המידע הנדרש והצורך השיטות אל
יש להתיר את , לדעתם. להתאים מדיניות חשבונאית ומועדי דיווח

 28 בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי תותרמ אשר - שיטת העלות
ונאי בהשקעות חשבהטיפול ל 31ותקן חשבונאות בינלאומי 

חברות כלולות ובשליטה משותפת בדוחות הכספיים הנפרדים של ב
 בדוחות הכספיים המאוחדים של לתקןגם בהתאם  -המשקיע 
 שמידע שדווח על ידי שימוש יכללאופן מלווים ציינו ב. המשקיע

 מוגבלאיחוד יחסי משמש אותם באופן בבשיטת השווי המאזני או 
עתידיים או המזומנים התזרימי רכת בהע ישומיאינו שהוא בגלל ש
. אלה צרכים יותר לים רלוונטינים הוגיםשווי. הלוואהל נותביטחו
ישויות קטנות ובינוניות ביישום   שלות המיוחדותזיהוי הבעילאור 

ובנוסף הרלוונטיות של , שיטות השווי המאזני והאיחוד היחסי
 יש להתירהוועדה הגיעה למסקנה ש, השווי ההוגן למלווים

ישויות קטנות ובינוניות להשתמש בשיטת העלות או שווי הוגן ל
  .דרך רווח או הפסד

  
ישויות להפסד לחברות כלולות ו ואשווי הוגן דרך רווח 

   מחירי ציטוט מפורסמיםשיש להןבשליטה משותפת 
 דורש שהשקעות בחברות כלולות 28תקן חשבונאות בינלאומי  .116

תקן חשבונאות . ניזמא באמצעות שימוש בשיטת השווי הוימדד
 והשקעות בישויות בשליטה משותפת ימדדש דורש 31בינלאומי 

אינם תקנים אלה . באמצעות שיטת השווי המאזני או איחוד יחסי
 מחירי אלה ישהשקעות ל הבחנה במדידה החשבונאית אם יםמבצע

  .ציטוט מפורסמים
  

ישות בשליטה ב דורש שכל השקעה בחברה כלולה או תקןה .117
ימדד בשווי הוגן דרך תלה מחיר ציטוט מפורסם יש שמשותפת 

) א(הסיבות שהביאו את הוועדה להחלטה זו היו . רווח או הפסד
,  מתבטלות באופן מהותיות אודות פגיעה במהימנות המדידהחשש

) ג(וכן  הותיהעלות של השגת הערכת שווי מתבטלת באופן מ) ב(
עלות סות מדידות מבוסשווי הוגן כזה רלוונטי יותר מאשר 

משתמשים אחרים בדוחות הכספיים של ישויות קטנות ללמלווים ו
 .ובינוניות

  
 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה

 מגדיר מתי נכסים לא שוטפים או 5תקן דיווח כספי בינלאומי  .118
" מוחזקים למכירה) "והתחיבויות קשורות(קבוצות של נכסים 

 הדרישות לטיפול .הנכסים אלבחשבונאי הטיפול לבע דרישות ווק
או נכסים ( הפחתת הנכס הפסקת) א(, ןבעיקר, חשבונאי הם

נמוך מבין הערך לפי ה) או קבוצה(מדידת הנכס ) ב(וכן ) בקבוצה
ישנה גם דרישה לגילוי . מכירהלעלויות בניכוי בספרים ושווי הוגן 
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המוחזקים ) קבוצות( מידע אודות כל הנכסים הלא שוטפים
  .ות כמעט זהות דרישוצעוה טיוטה לתקןב. למכירה

 
 פרד לא יהיה סיווג נ,תקןבש המליצו טיוטה לתקןמגיבים רבים ל .119

וחברי קבוצת , מוחזקים למכירה מסיבות של עלות תועלת לש
זו של  דומה לת חשבונאיה שתוצאיו בדעההם ה. העבודה הסכימו

 יכולה להיות מושגת בפשטות רבה 5תקן דיווח כספי בינלאומי 
תמכו רבים ש.  הכללת כוונה למכור כסימן לירידת ערךיותר על ידי

 ידרוש גילוי כאשר לישות יש הסכם תקןהש  גםדעה זו המליצוב
או קבוצה של נכסים , נכסיםמשמעותי של מכירה מחייב למימוש 

) א(, עקב ההוועדה הסכימה עם המלצות אל .או התחייבויות
בסכומים יוצגו  שנכסים לא ובטיחי ןירידת הערך בתקדרישות 

יספקו מידע  הגילוידרישות ) ב( בדוחות הכספיים וכן גבוהים מידי
רלוונטי למשתמשים בדוחות הכספיים של ישויות קטנות 

   .ובינוניות
  

  עלויות אשראי

 שניתן לייחסן דורש שעלויות אשראי 23תקן חשבונאות בינלאומי  .120
יהוונו כחלק ,  של נכס כשירלייצורהקמה או ל,  לרכישהיןישרבמ

עלויות שדורש תקן המשיקולי עלות תועלת . מהעלות של הנכס
 . להוצאותייזקפו הכאל

  
 הכנסההמסים על 

 ומבקרים רבים של מכינים, שולחן עגול ותישיבב לשאלון ובתגובות .121
טענו כי גישת , ישויות קטנות ובינוניות לשהדוחות הכספיים 

הכנסה בתקן הההפרש הזמני בטיפול החשבונאי במסים על 
על ידי קשה ליישום , הכנסההמסים על  12ונאות בינלאומי חשב

 ינןהם טענו שישויות קטנות ובינוניות א. ישויות קטנות ובינוניות
 עוקבות ינן ארגיל אופןוב"  מסיםנימאז "תישיגראופן מכינות ב
מסים "חלקם תמכו בשיטת .  המס של נכסים רביםיאחר בסיס

 לפיה, הכנסההעל חשבונאי במסים הלטיפול " שוטפים לשלם
  .ישויות קטנות ובינוניות לא יכירו במסים נדחים

  
מהסיבות " מסים שוטפים לשלם"הוועדה לא תמכה בגישת  .122

ו ינהאמשלמרות , אולם.  לבסיס למסקנות145 בסעיף תוסברומה
ם מתאיהתחייבויות מסים נדחים בשהעקרון של ההכרה בנכסים ו

יעה למסקנה שיישום של הוועדה גם הג, לישויות קטנות ובינוניות
 29פרק . עקרון זה ניתן לפישוט עבור ישויות קטנות ובינוניות

טיוטה  בפורטה משתמש בגישה שתקןה של הכנסההמסים על 
אשר , 2009 במרס מהשפורס,  של הוועדההכנסההמסים על  לתקן

הבדל . 12לתקן חשבונאות בינלאומי יותר  פשוט יףחלתציעה מ
מסים  טיוטה לתקןבהשוואה לבתקן  המדידה המשמעותי היחיד
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 רווחיםשיעורי מס שונים לחלים  שרההוא במק, הכנסההעל 
מסים שוטפים ש דורש תקןה. ים לא מחולקים ולרווחיםמחולק

רווחים לא  לחל ע לראשונה בשיעור הונדחים ימדדמסים ו
. יםחולקמ אם הרווחים הבאותתקופות ב וםאיתוך ת, מחולקים
 מסים שוטפים ונדחים הכנסההסים על מ טיוטה לתקןבהתאם ל

 כאשר הרווחים חולשיעור המס הצפוי ללפי  לראשונה ומדדי
   .יחולקו

  
  פריטים כספיים שער בגיןהפרשי

גין הנובעים בשער הפרשי ש דורש 21תקן חשבונאות בינלאומי  .123
 חלק מההשקעה נטו בפעילות חוץ של ישות הפריט כספי המהוו

סד בדוחות הכספיים הנפרדים של  ברווח או הפומדווחת יוכר
אינדווידואלים של פעילות הכספיים ההישות המדווחת או בדוחות 

גם את את פעילות החוץ וגם כוללים הכספיים הבדוחות . החוץ
 כאשר פעילות יםאוחדמדוחות כספיים , דוגמהל(הישות המדווחת 

 הכרדורש ה 21תקן חשבונאות בינלאומי , )החוץ היא חברת בת
ווג מחדש יסדורש  כאלה ברווח כולל אחר ושערהפרשי בה לראשונ
תקן ב. מההון לרווח או הפסד בעת מימוש ההשקעה נטושלהם 

ר שהוכרו לראשונה ברווח כולל אחר שעהפרשי :  הבדל אחדייםק
.  בעת המימוש של ההשקעה הפסדוארווח ל מחדש יםסווגמ ינםא

פחות על הסיבה להבדל היא שאי דרישה לסיווג מחדש מכבידה 
 שער צורך לעקוב אחר הפרשי אין שמאחרישויות קטנות ובינוניות 
  .לאחר ההכרה לראשונה

 
   תשווי הוגן לחקלאופחות 

המבקרים של הדוחות הכספיים של ישויות מם וניכיהמחלק מ .124
שווי "חקלאית טענו שמודל  קטנות ובינוניות שעוסקות בפעילות

, ת קטנות ובינוניותמכביד על ישויו" הוגן דרך רווח או הפסד
ם של ישויות קטנות ינכסים ביולוגי לעבייחוד כאשר הוא מיושם 

הם . ארצות מתפתחותבובינוניות הפועלות בשווקים לא פעילים או 
שווי ניתן לאמוד  ש41ההנחה בתקן חשבונאות בינלאומי שטענו 
תוצרת חקלאית אינה מציאותית לם וינכסים ביולוגילהוגן 
יולוגים של חלק מהישויות הקטנות נכסים בל סחייבהת

ישויות קטנות יש להתיר או לדרוש מחלקם הציעו ש. והבינוניות
לכלל "  ירידת ערך- פחת -עלות "ובינוניות להשתמש במודל 

 תרובוסמהוועדה לא תמכה בגישה זו מהסיבות ה. הנכסים האלה
 הן, הוועדה הגיעה למסקנה, אולם.  לבסיס למסקנות146בסעיף 
הן ארצות מתפתחות ובות המדידה בשווקים לא פעילים ו בעיעקב

ישויות קטנות ובינוניות שיש לדרוש מ, מסיבות של עלות תועלת
להשתמש במודל השווי הוגן דרך רווח או הפסד רק כאשר שווי 

כאשר זה אינו . ללא עלות או מאמץ מופרזיםניתן לקביעה הוגן 
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 ישמובינוניות י קטנות ותלמסקנה שישויו הוועדה הגיעה, המקרה
 . ירידת ערך-פחת-מודל העלותאת 

 
 הטבה מוגדרתל מדידה של מחויבות -  הטבות עובד

הטבה מוגדרת ל דורש שמחויבות 19תקן חשבונאות בינלאומי  .125
. יחידת זכאות חזויהשל ת ה האקטוארישיטתימדד תמיד ב

יותר  מספק מדידות פשוטות תקןה, מסיבות של עלות תועלת
תקן חשבונאות בינלאומי של  הבסיסייםונות ששומרות על העקר

 מצמצמות את הצורך של ישויות קטנות ובינוניות לשכור ךא 19
  :הוועדה החליטה,  לפיכך.מומחים חיצוניים

  
 בתקן  יחידת זכאות חזויהתבסס על חישוביהמאם מידע   )א(

 או שניתן להשיגו ללא  כבר זמין19חשבונאות בינלאומי 
שויות קטנות ובינוניות חייבות י, עלות או מאמץ מופרזים

  .להשתמש בשיטה זו
 
תבסס על שיטת יחידת זכאות חזויה אינו זמין מאם מידע ה  )ב(

ישויות , ואינו ניתן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים
תקן על מבוססת הקטנות ובינוניות חייבות ליישם גישה 

 שכר עליית בחשבון האשאינה מבי 19חשבונאות בינלאומי 
שירות עתידי או תמותה אפשרית של העובדים , תעתידי

 בחשבון מביאהן יגישה זו עדי. תקופת השירותמהלך ב
מחויבות ה. תוחלת חיים של העובדים לאחר גיל הפרישה

הן את משקפת הנובעת מכך הטבה מוגדרת לפנסיה ל
  .וליבשה הן את ההטבות שטרםלו ויבששההטבות ה

  
באופן רגיל  נחוצות  מבהיר כי הערכות כוללות לא יהיותקןה  )ג(

ההערכות יבוצע גילגול קדימה של , בתקופות ביניים. כל שנה
 ךא, ם ושכרהרכב העובדים בגין ים מצרפייםמואיתבגין 

 .של עובדים והתמותהללא שינוי הנחות התחלופה 
  

תוכניות של  רווחים והפסדים אקטוארים - הטבות עובד
  הטבה מוגדרת

 הוא 19 חשבונאות בינלאומי תקןשל  ייםקריעסיבוכים האחד מה .126
בהתאם לתקן חשבונאות . הכרה ברווחים והפסדים אקטוארים

  : הבאותחלופותישות יכולה לבחור כל אחת מה, 19בינלאומי 
  

הכרה מלאה ברווחים והפסדים אקטואריים ברווח או   )א(
 .הפסד בעת התרחשותם
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הכרה מלאה ברווחים והפסדים אקטואריים ישירות ברווח   )ב(
 .עת התרחשותםכולל אחר ב

  
על העולה  הרווחים וההפסדים האקטואריים עודףהפחתת   )ג(

 : ביןמהגבוה 
  

)i( 10 הטבה מוגדרת ל אחוז מהערך הנוכחי של מחויבות
 ,לבין) תוכניתנכסי לפני ניכוי (לאותו מועד 

 
)ii( 10  תוכנית למועד זהנכסי אחוז מהשווי ההוגן של. 

  
 וכנית בנפרד לכל תתומשוימ וותשבוחמ המגבלות אלכאשר (

 שנות עבודה החזויותמחולק בממוצע יתרת ) הטבה מוגדרת
 . של העובדים

  
הכרה ברווחים והפסדים אקטואריים ברווח או הפסד תוך   )ד(

 שתביא להכרה מהירה יותר סיסתמטיתשימוש בשיטה 
 .לעיל) ג(מסעיף 

   
ההפחתה הדחייה או את שיטת  מתיר את שיטת ינואתקן ה .127

הוא דורש הכרה מיידית עם , ום זאתבמק). ד(או ) ג (- בתתוארוהמ
או ברווח )) א(שיטה ( הסכום ברווח או הפסדאת ג יאפשרות להצ

פשוטות הרבה יותר ) ב (-ו) א(שיטות )). ב(שיטה (כולל אחר 
דורשות ) ד (-ו )ג(שיטות .  או משיטת ההפחתהמשיטת הדחייה

, יתרה מזו. נתונים של שנים רבות וחישובים שנתייםאחר מעקב 
וועדה שהכרה ציינו בפני ה י כללאופןמשים בדוחות כספיים במשת

ביותר מספקת את המידע המובן )) ב (- ו) א(שיטות (מיידית 
 . והשימושי ביותר

  
של  ה עבר שלא הבשילי עלות שירות- הטבות עובד

  תוכניות הטבה מוגדרת

 לשירות עובד בתקופות קודמות תמתייחס עבר היעלות שירות .128
  כאשרת הטבה מוגדרת חדשה מתחילה או כאשר תוכנינובעת

עלות ש דורש 19תקן חשבונאות בינלאומי . תוכנית קיימת משתנה
צמצום במקרה של , או(פחת כהוצאה תו והידחת עבר ישירות
על בסיס קו ישר לאורך התקופה הממוצעת עד )  כהכנסה,ותהטב

 מיידית כאשר מבשילות שההטבות במידה. לוישההטבות יבש
העלות של שירותי עבר מוכרת , נתהוילה או שתוכנית התחה

 דורש הכרה מיידית בכל עלות תקןה. מיידית ברווח או הפסד
ללא כל , ) להטבות שלא הבשילותהמתייחס זוכולל (שירותי עבר 

 שהיא אחר פשוטה יותר מתקן הוועדה מאמינה שהשיטה ב.דחייה
  דורשת מעקב אחר נתונים לאורך שנים רבות או חישוביםאינה

יר מידע חשוב אודות מצב עב מיתמודל ההכרה הנדח. שנתיים
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 של תוכניות הטבה לאחר פרישה לביאורים בדוחות מימוןה
  פנסיהנכסילשינויים ב טפלתת מיהכרה נדח, בנוסף. הכספיים

שונה משינויים בנכסים אופן התחיבויות פנסיה של ישות בלו
 . התחיבויות אחרים של הישותבו

  
   תתשלום מבוסס מניו

צע שישויות קטנות ובינוניות יישמו את תקן ו הטיוטה לתקןב .129
ת תשלום מבוסס מניות או במדידת עסק2דיווח כספי בינלאומי 

ים יושישות תיתן את הגילו, ת במכשירים הונייםוהמסולק
הנימוק של הוועדה . 2הנדרשים על ידי תקן דיווח כספי בינלאומי 

שוט לישויות ימספק פ כבר 2היה שתקן דיווח כספי בינלאומי 
 מסוגלת לאמוד ינהקטנות ובינוניות מכיוון שבמידה וישות א

 את השווי ההוגן של המכשירים ההוניים שהוענקו ןמהימאופן ב
הישות רשאית למדוד את המכשירים ההוניים , במועד המדידה

 טענו ששיטת הערך טיוטה לתקןמרבית המגיבים ל. בערך פנימי
שיטה זו דורשת ידיעת השווי ש מאחרט שוי פינה מהווההפנימי א

אחר או תשלום (אופציה למניה הההוגן של מניות הבסיס כאשר 
קבוצת העבודה . הוענקו ובכל מועד דיווח עוקב) מבוסס מניות
 . 2 אודות תקן דיווח כספי בינלאומי חשש זההיתה שותפה ל

 
קבוצת העבודה של  וההוועדה שקלה את עמדתם של מגיבים אל .130

- מסיבות של עלותיםתאיממ ים נוספפישוטיםלמסקנה שוהגיעה 
הוועדה הגיעה למסקנה שישויות קטנות ובינוניות , כעקרון. ועלתת

הוצאה בעסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות כיכירו תמיד 
יתנים מדד על בסיס מחירי שוק ניהוצאה תשהו, במכשירים הוניים

 ינם איהיצפ ליתנים שוק ניאם מחיר. ניםזמיהם אם , יהיצפל
 שימוש תוך ההוצאאת הישויות קטנות ובינוניות ימדדו , ניםזמי

באומדן הטוב ביותר של הדירקטורים לשווי ההוגן של תשלום 
הוועדה גם החליטה . מבוסס מניות המסולק במכשירים הוניים

 .מתאים אינו ,שמתן גילוי בלבד ללא הכרה בהוצאה
  

 מבוסס מניות של עסקאות תשלוםלגבי הוועדה גם החליטה  .131
בחירה  שכנגדמקנות לישות או לצד ר שאישויות קטנות ובינוניות 

הישות תטפל ש,  במכשירים הונייםלבין סילוק סילוק במזומן בין
 :תשלום מבוסס מניות המסולקת במזומן אלא אםכעסקת בעסקה 

  
עבר של הנפקת מכשירים הוניים יש נוהג מהישות ל  )א(

 או, ים דומיםהסדרב
  

   .סלק במזומן אין מהות מסחרית לחלופהל  )ב(
  

מכשירים ב עסקה המסולקתהעסקה מטופלת כ, )ב (-ו) א(בנסיבות 
 . הוניים
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בינלאומי לישויות קטנות הכספי הדיווח התקן מעבר ל
   ובינוניות

דוחות כספיים ראשונים של ש דורש 1תקן דיווח כספי בינלאומי  .132
ת שנה אחת  לפחווכללי יםבינלאומידיווח כספי י נישות לפי תק

חלק . יםבינלאומידיווח כספי  יכמידע השוואתי לפי תקנ
ם ומהמבקרים של הדוחות כספיים של ישויות קטנות ניכיממה

המוצגים מחדש ובינוניות הסבירו לוועדה שדרישה להכין נתונים 
תקופה קודמת בכל המקרים תהיה מכבידה עבור ישויות של 

כולל תקן ה, לכן. נה לראשותקןהאת קטנות ובינוניות שמאמצות 
 חוסר להמספק הקלתקן  ה,דומהאופן ב. מעשיותחוסר  לההקל

יתרות דוח של  לחלק מהדרישות להצגה מחדש ייחסמעשיות בהת
  .הפתיחה על המצב הכספי

  
 ן להשקעה"נדל

ר בחירת מדיניות חשבונאית לפי תי מ40תקן חשבונאות בינלאומי  .133
עם (ירידת ערך -פחת-תמודל עלואו שווי הוגן דרך רווח או הפסד 

- פחת-  מודל העלותמיישמת אתישות ש). יםחריגמוגבל של מספר 
ן "ירידת ערך נדרשת לספק גילוי משלים לשווי ההוגן של הנדל

במקום , ךירת מדיניות חשבונאית אח אין בבתקן. להשקעה שלה
אם . ן להשקעה נובע מהנסיבות"בנדלהחשבונאי טיפול ה, זאת

ן "למדוד את השווי ההוגן של פריט נדלישות יודעת או יכולה 
מודל להשתמש בה עלי, להשקעה ללא עלות או מאמץ מופרזים

עליה . ן להשקעה כזה"נדללהשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
.  אחרההשקען ל"נדלירידת ערך ל-פחת- להשתמש במודל העלות

 דורש גילוי לשווי ינואתקן ה, 40בניגוד לתקן חשבונאות בינלאומי 
 .על בסיס עלותהנמדד ן להשקעה "נדלשל  גןוהה

  
    מענקים ממשלתים

המענקים בכל  דורש שיטה פשוטה ויחידה לטיפול חשבונאי תקןה .134
ביצוע הכל המענקים מוכרים כהכנסה כאשר תנאי . הממשלתיים

כל המענקים . מתקיימים או מוקדם יותר אם אין תנאי ביצוע
. ות זכאית לקבלושהישנמדדים בשווי הוגן של הנכס שהתקבל או 

 מתיר מגוון שיטות אחרות שאינן 20תקן חשבונאות בינלאומי 
  .בתקןרות תמו
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חוכרים בחכירות ידי ל עשיטת הקו הישר מחריג 
מחכיר בשל את ה םפצימ םתשלומיכאשר התפעוליות 
  אינפלציה

חכירה של  דורש מחוכר להכיר בתשלומי חכירה אינו תקןה .135
כך  התשלומים למחכיר בנויים תפעולית על בסיס קו ישר אם

סס על התבב (הצפויהכללית האינפלציה ל התאםדול ביגשיחול 
כדי לפצות על הגידול בעלות ) ופורסמש ות או סטטיסטיקיםמדד

 ו לבסיס קו ישר אינהחריג ז. עקב האינפלציה הצפויהשל המחכיר 
 .חכירות 17 בינלאומי חשבונאות  בתקןםקיי

  
ערך שייר , ים חיים שימושיאין סקירה שנתית של אורך

  הההפחת/ושיטת הפחת

ערך , יםשימושיהחיים הרה שנתית של אורך י דורש סקאינו תקןה .136
נכסים בלתי לו  לרכוש קבוע או שיטת ההפחתהשייר ושיטת הפחת

 סימןסקירה נדרשת רק אם קיים ,  זאתבמקום. מוחשיים
 תקן .שהתרחש שינוי משמעותי מאז מועד הדיווח השנתי האחרון

 דורשים 38 ותקן חשבונאות בינלאומי 16בינלאומי  חשבונאות
  .שנת כספיםסוף סקירה לפחות בכל 

  
  ומצו או אך לאשקלשנ יםפישוט

מדידה להכרה ולהוועדה שקלה מספר פישוטים , תקןהבפיתוח  .137
 אלהחלק מהפישוטים הפוטנציאלים ה.  לא לאמצםהטיהחלהיא ש

 לישויות קטנות זוהו בתקנים חשבונאיים לאומיים קיימים
של בים בתגובות לנייר לדיון גיחלקם הוצעו על ידי המ. ובינוניות

, ההצעות אל. 2005 שנתמדידה בההכרה והשאלון ל או 2004 שנת
 150-138והסיבות לדחייתם על ידי הוועדה מתוארות בסעיפים 

  .לבסיס למסקנות
  

  לא לדרוש דוח על תזרימי המזומנים

 הכיןדרוש מישויות קטנות ובינוניות להציעו שהוועדה לא תש היו .138
ת נכה שהיו בדעה זו האמינו שהאלחלק מ.  מזומניםמיתזריעל דוח 
טענו שמשתמשים בדוחות  חלק. מזומנים מכבידהמי תזריעל דוח 

 מיתזריעל דוח ש בדעהכספיים של ישויות קטנות ובינוניות 
  . אינו שימושימזומניםה

 
 כולל(ל המצב הכספי  דוח השוואתי עאםהוועדה הבחינה ש .139

רווח ודוח ) יתרות הפתיחה והסגירה של תקופת הדיווחל םסכומי
משימה מזומנים אינה ה מיתזריעל הכנת דוח ,  זמיניםוהפסד
 תחומית ברוב ות המושגיוהמסגר. צורכת זמן או יקרהש, מורכבת

כולל ישויות קטנות ,  של ישויותות רחבותקבוצמ ותהשיפוט דורש
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גדול הרוב ה, לכךמעבר . מזומניםה מיתזריעל  דוח הכיןובינוניות ל
של משתמשים בדוחות כספיים של ישויות קטנות ובינוניות 

 -  קצר זמן לזכאים כולל במיוחד מלווים ו- שתקשרו עם הוועדה
  . להםימזומנים מאד שימושה מיתזריעל דוח הציינו ש

  
  תו תפעוליותהתייחסות לכל החכירות כחכיר

מחויבויות של ב מכיר בזכויות וינו א17לאומי תקן חשבונאות בינ .140
 כחכירה תסווגמחוכר בחכירה בדוח על המצב הכספי אם החכירה 

ו מחויבויות מתהוות ללמרות שהחוכר משיג זכויות ו. תפעולית
שקולות שהן חכירה פיננסית יוצרת מחויבויות , ותחכירהכל ב

ע מיד.  כאשר נכס נרכש באשראיתבעוונה ה לאלהותיבאופן מ
אה ואשראי לוואודות נכסים ומחויבויות כאלה חשוב להחלטות ה

חכירות כחכירות תפעוליות יסיר מידע ההתייחסות לכל . ותאחר
 .שימושי מהדוח על המצב הכספי

 
 הפקדההתייחסות לכל תוכניות הטבות עובד כתוכניות 

  מוגדרת

גבי  להביעו חששמשתמשים בדוחות כספיים , בדומה לחכירות .141
בחוק  יםרשודרבים תחומי שיפוט . "מאזניות- חוץתמחויבויו"
 לתוכנית שהן שוות ערךישויות קטנות ובינוניות לספק הטבות מ

ים משמשת. בגין ותקהטבות , לדוגמה -הטבה מוגדרת פנסיה ל
 באופן עקבי כי ציינובדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות 

 .ושי וחשוב להם שימהמצב המימון של מחויבויות אללגבי מידע 
 

 הקמהלחוזי  עבודות הגמורותהשיטת 

טיפול חשבונאי שהוא יכולה ליצור  עבודות הגמורותהת שיט .142
בשנים הראשונות אין רווח כאשר ,  קבלןעבור ,מטעהפוטנציאלית 

 הקמהכאשר הולאחר מכן תקופה בה מוכר הרווח במלואו כלל 
התנודתיות .  הם ישויות קטנות ובינוניותם רביםקבלני. מהושלה

 ה עשויים גדוליםשנים של הפסדלבין בין שנים של רווח גדול 
אחר שבדרך כלל  עבור ישויות קטנות ובינוניות מותרידולה להיות ג

משתמשים בדוחות . הם פחות חוזים מישויות גדולותל יש
שיטת שיעור ההשלמה , וועדה שלקבלןה ציינו בפניהכספיים 

עבודות ותר משיטת השימושי יהוא מספקת מידע שלדעתם 
 . הגמורות

 
    מועטות יותרהפרשות

למרות אי . בויות שמועדן או סכומן אינם וודאייהפרשות הן התחי .143
קיימו את קריטריון ההכרה של ר שאהם מחויבויות , תיוהוודאו
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משתמשים בדוחות הכספיים של ישויות קטנות . התחיבויות
 יוכרו אלהיות עקבי שהם רוצים שמחויבוציינו באופן ובינוניות 

   .וסברבמדידה יויות ו אי הוודאכאשר, בדוח על המצב הכספי
  

  אי הכרה בתשלום מבוסס מניות

 דוחות מרכיבים שלעקבי עם ההגדרות של ההוא אינו אי הכרה  .144
משתמשים בדוחות , מעבר לכך. חד הוצאהוימבו, כספיים

 מניות לעובדים ים מבוססמי בדעה שתשלויכללאופן הכספיים ב
הם מיועדים ש) א(אחר גמול מתי כהוצאת ים להיות מוכריםכצרי
 כן ויםהם כרוכים במתן דבר ערך בתמורה לשירותש) ב(גמול יתל
 למרות שפרק . הוצאהיאצריכת שירותי העובד שהתקבלו הש) ג(

יותר הוא גם מספק מדידה פשוטה , הוצאהב דורש הכרה 26
  .2בהשוואה לתקן דיווח כספי בינלאומי 

 
   במסים נדחיםאי הכרה

 על במסיםחשבונאי טיפול ל" שיטת המסים לשלם"תמכו בש היו .145
 לשלם או על ההכנסה שישרק מסים , בהתאם לשיטה זו. ההכנסה

משתמשים רבים . יםוכרמ ינם מסים נדחים א;יםמוכרכעת לקבל 
בדוחות כספיים של ישויות קטנות ובינוניות מתנגדים לשיטת 

או ( דחים הם התחיבויותהם ציינו שמסים נ. המסים לשלם
היא תזרימי מזומנים שליליים  תוצאתםש) לפעמים נכסים

 גם.  יש להכירםךכפי ולקרוב של מזומן בעתיד היםגדול) חיוביים(
בויות ידוחות הכספיים שאינם מסכימים שהתחיבהמשתמשים 

יינתן  שי כללאופןרוצים ב, מסים נדחים ונכסי מסים נדחים יוכרו
 יםגילוי בביאור. מידע נוסףלסיבות ול, כומיםסגילוי בביאורים ל

עקב ומאמצי חישוב עבור ישויות קטנות ובינוניות באותו מך כרו
 עקבי עם העקרונות להכרה בנכסים ההיי ך לא א,כמו בהכרה

הוועדה הגיעה למסקנה שביצוע . מסגרת המושגיתהתחיבויות בבו
 12 עקרונות ההכרה בתקן חשבונאות בינלאומימ סטייה מהותית

כספיים של ה גילוי של המידע שמשתמשים בדוחות תשי דרתוך
ישויות קטנות ובינוניות בדעה כי הוא שימושי אינה מוצדקת על 

הוועדה מאמינה שמסים נדחים , בנוסף לכך. תועלת- בסיס עלות
ניתן למדוד התחיבויות וכמספקים את הדרישות להכרה כנכסים ו

   . באופן מהימןאותם
  

  לל החקלאותמודל העלות לכ

 כמדידה רלוונטית יותר בענף י כללאופןלא רק ששווי הוגן נחשב ב .146
הם שווקים , נקל מחירים מצוטטים לעיתים קרובות זמינים ב,זה

יותר ותית ירושריותר מכבידה היא ולמעשה מדידת עלות , פעילים
מנהלים של רוב , בנוסף לכך. תו שנדרשותרחבנ הותבגלל ההקצא

ת ות חקלאייו פעילואשר מבצעותינוניות הישויות הקטנות והב
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 של ערך ים אחריםטענו שהם מנהלים על בסיס מחירי שוק או מדד
משתמשים גם פקפקו . תות היסטורייועלועל בסיס  לאשוטף ו

 .  של הקצאת עלויות בענף זהמשמעותיותב
  

 מאוחדים םידוחות כספיללא 

 או יםישתב מאורגנותישויות קטנות ובינוניות , במדינות רבות .147
 משפטיותסיבות מ או ותייוסי ממשפטיות מסיבותיותר ישויות 

  מלווים,משקיעים.  הן פועלות כישות כלכלית אחתםאגם , אחרות
ומשתמשים נוספים בדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות 

תוצאות הפעילות ותזרימי ,  שהמידע על המצב הכספיציינו
הם טענו . י להחלטותיהםמזומנים של הישות הכלכלית שימוש

שהם לא יכולים להשתמש בדוחות הכספיים הנפרדים של הישויות 
 מתקשרות לעיתים קרובות אלה שישויות מאחר המשפטיות

ת ות או מתומחרו בהכרח מובנינםשאבעסקאות האחת עם השנייה 
 . עסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים בסיסלע

וחו בדוחות הנפרדים משקפים הסכומים שדו, אלהבנסיבות 
 ינןשא) משפטיות מכירות בין ישויות דוגמהל(עסקאות פנימיות 

, כמו כן. עסקאות של הישות הכלכלית עם ישויות כלכליות אחרות
הלוואות הבטחונות לו, הישויות לעיתים קרובות מנוהלות במשותף

, על ידי ישות משפטית שנייהניתנות של ישות משפטית אחת 
דוחות מאוחדים חיוניים למשתמשים שהוועדה בדעה . ולהיפך

 . כאשר שתי ישויות פועלות כישות כלכלית אחת
 

     הכנסה והוצאה ברווח או הפסדם שלטייפרההכרה בכל 

 דורש מישויות קטנות ובינוניות להכיר בפריטים של הכנסה תקןה .148
 : בשלוש נסיבות, ולא ברווח או הפסד, או הוצאה ברווח כולל אחר

 
שינויים ב דורש מישויות קטנות ובינוניות להכיר 12.23ף סעי  )א(

מגדרים ברווח כולל המכשירים חלק מהבשווי ההוגן של 
 .אחר

  
 נותן לישויות קטנות ובינוניות את האפשרות 28.24סעיף   )ב(

להכיר ברווחים והפסדים אקטוארים ברווח או הפסד או 
  .ברווח כולל אחר

  
ישויות , וחדיםבדוחות כספיים מאש דורש 30.13סעיף   )ג(

רווח  (הפרשי שער ברווח כולל אחר וכיריקטנות ובינוניות 
 חלק מההשקעה הפריט כספי שמהוומ הנובעים) או הפסד

חברה , חברת בת(נטו בפעילות חוץ של הישות המדווחת 
 ).עסקה משותפת ואכלולה 
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 הוועדה שקלה אם לדרוש מישויות קטנות ובינוניות תקןה בפיתוח .149
 וברווחים והפסדים שערי חליפין או הפסדים מלהכיר ברווחים

. כחלק מרווח כולל אחרבמקום , אקטוארים רק ברווח או הפסד
על דוח  דורש מישויות קטנות ובינוניות להציג תקןה שמאחר

לא לדרוש הצגה של שהוועדה הגיעה למסקנה , הרווח הכולל
 . רווחים והפסדים אלה ברווח או הפסד

 
 פיננסייםמכשירים לגבי  מקיףפרויקט בגלל שהוועדה התחילה ב .150

 עם הוועדה לתקני חשבונאות תאימות שלהכחלק מתוכנית ה
ש מישויות קטנות ובינוניות ודרלהוועדה לא שקלה , ב"בארה

להכיר בשינויים בשווי ההוגן של כל המכשירים המגדרים ברווח 
   .או הפסד בזמן זה

  
פי כסהדיווח ה ןתק בקיימת התייחסות אליהם שנושאים

 ניתקינם מטופלים ב שאבינלאומי לישויות קטנות ובינוניותה
   דיווח כספי בינלאומיים מלאים

 נטיות לישויותומספר סוגיות שלדעת הוועדה הן רלוב טפל מתקןה .151
 בתקני דיווח כספי להן התייחסות יןקטנות ובינוניות אך א

 : מלאיםבינלאומיים
 

 ).9.30-9.28סעיפים (דוחות כספיים משולבים   )א(
  
  אחריםניים הום של מניות או מכשיריהנפקה מקורית  )ב(

 ).22.10 - 22.7סעיפים (
  
 ).22.11סעיף  (הזכויות או כתבי אופצי, מכירה של אופציות  )ג(
  
סעיף  (ותופיצול מני היוון או הנפקת מניות הטבה של מניות  )ד(

22.12.( 
  

 לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים לישות פנייהאפשרות 
בינלאומי לישויות קטנות הכספי היווח דהתקן משתמשת בה

 ובינוניות
 רשאית לבחור ליישם בתקןהוועדה שקלה אם ישות שמשתמשת  .152

 בתקני דיווח כספי ו שהותר,עקרון מדידההכרה או עקרון 
 מתייחספרק הבשנדרש ן שונים מהעקרואשר  ,בינלאומיים מלאים

  .בתקן
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ופציונליים א יםטושיפ"ל לוכל, למעשה,  צריךתקןהשהציעו ש היו .153
י ת שותבתוך קבוצה זו קיימ. "לתקני דיווח כספי בינלאומיים

 :הביאסכולות של חש
  

 פנותמתירה לישויות קטנות ובינוניות להיתה אסכולה אחת   )א(
 עקרוןליישום לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים 

 .בתקןש ומי שתוך המשך, כלשהו
 
נוניות מתירה לישויות קטנות וביהיתה האסכולה השנייה   )ב(

מלאים הבינלאומיים הכספי הדיווח ה תקני יישם אתל
תקני דיווח כספי מ מסוים לא עקרון ךא, בשלמותם
אלה שבדעה זו . תקןש בומישתוך המשך  ,בינלאומיים

 מאמינים שעקרונות ההכרה והמדידה בתקני דיווח כספי
יש שבאופן כזה קשורים זה לזה הם בינלאומיים מלאים 

 . ילה משולבת כחבלהתייחס אליהם
  

מערכת השלמה  הביןנדרשת לבחור  הדעה החלופית היא שישות .154
.  השלםתקןה לבין בינלאומיים מלאים של תקני דיווח כספי

 יישום תקן חשבונאות גבייחיד להחריג ה טעלמ(הוועדה בדעה זו 
).  לבסיס למסקנות106 בסעיף המפורטות מהסיבות 39בינלאומי 

 לתקני פנותלות קטנות ובינוניות לישוי מתן אפשרותהתוצאה של 
 ניםתקנות מסוימים או  עקרווליישם בינלאומיים דיווח כספי
, נסיבות אחרותלעסקאות ול תקןה יישוםך שמה תוך, מסוימים

לישויות , בניגוד לרצוי. ה משמעותית יכולת השוואחוסר היהת
בים של מדיניות ולי כמעט אין סוף שהיוקטנות ובינוניות י

 .לבחורהם היא תוכל מחשבונאית 
  

   ההצגהיפישוט

 על הצרכים של המשתמשים בדוחות הכספיים של בהתבסס .155
הוועדה ,  יותרישויות קטנות ובינוניות והעלויות לישויות קטנות

הצגת של  צריך לשקף הפישוטים הבאים תקןההגיעה למסקנה ש
 :הדוחות הכספיים

  
לת יתחללהציג דוח על המצב הכספי מישות ש ודראין ל  )א(

מיישמת הישות קופת ההשוואה המוקדמת ביותר כאשר ת
הצגה מחדש של מבצעת מדיניות חשבונאית למפרע או 

או כאשר היא מסווגת מחדש ,  הכספייםיהפריטים בדוחות
 1 תקן חשבונאות בינלאומי .פריטים בדוחותיה הכספיים

 . דורש הצגה כזו
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ו נדחים יסווגהמסים הוהתחיבויות הנדחים ם  המסיכל נכסי  )ב(
 של טיוטה לתקןב. בויות לא שוטפיםיכנכסים או התחי

נדחים ם  מסיצע שנכסיו ההכנסההמסים על הוועדה 
 פיםלא שוטכ או פיםוהתחיבויות מסים נדחים יסווגו כשוט

שאינם נכס  בהתאם לסיווג הנכסים וההתחיבויות הקשורים
 . בדוח על המצב הכספי, ים או התחייבויות מסיםמס

  
 במקום רווח והפסד ועודפים אחדג דוח ישות רשאית להצי  )ג(

אם נפרדים השינויים בהון דוח על דוח על הרווח הכולל ו
נובעים היחידים בהון שלה במהלך התקופות השינויים 

ת יו טעוניתיקו, יםתשלום דיבידנד, מרווח או הפסד
אפשרות . תת ושינויים במדיניות החשבונאיו קודמותמתקופ
  .כספי בינלאומיים מלאים קיימת בתקני דיווח ינהזו א

  
   גילוייפישוט

 לדרישות אהשוובה מהותיצומצמו באופן  בתקןדרישות הגילוי  .156
הסיבות לצמצום הן . הגילוי בתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים

 : ייםקרי עם סוגיהמארבע
  

 מתייחסים שהם אחר מים נכללינםגילויים אמה חלק  )א(
יווח כספי  בתקני דקיימת התייחסות אליהם שיםלנושא

 לבסיס 88ראה סעיף ( תקןהמ וושמטההם  אך, בינלאומיים
 ).למסקנות

 
 מתייחסים שהם אחר מים נכללינםגילויים אחלק מה  )ב(

לעקרונות ההכרה והמדידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים 
 ן בטיוטת תקו שהוצעיםמלאים שהוחלפו על ידי פישוט

בסיס  ל136-98ראה סעיפים (בינלאומי הכספי הדיווח ה
 ).למסקנות

  
שהם מתייחסים  משום ים נכללינםגילויים אהמחלק   )ג(

 ינן בתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים שאחלופותל
 ). לבסיס למסקנות86-84ראה סעיפים (בתקן  ותנכלל

  
צרכי משיקולים של  ים נכללינםגילויים אחלק מה  )ד(

 -  ו157, 47-44ראה סעיפים (או עלות תועלת המשתמשים 
 ). למסקנות לבסיס158
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 אחרמ, המשתמשים לא היה קלצרכי הערכת הגילויים על בסיס  .157
גילויים שמשתמשים של דוחות כספיים נוטים להעדיף יותר 

 : הבאיםכללייםעקרונות הההוועדה הונחתה על ידי . ם פחותבמקו
 
כספיים של ישויות קטנות ובינוניות המשתמשים בדוחות   )א(

 מזומנים לטווח מיתזרי אודותד במידע יחו בייםתעניינמ
 ןגם אם ה,  או תלויותהתקשרויות, מחויבויותואודות הקצר 

גילויים בתקני דיווח כספי . לא הוכרו כהתחיבויות
 נחוצים גם מידעבינלאומיים מלאים המספקים סוג זה של 

 . לישויות קטנות ובינוניותעבור 
 
משתמשים בדוחות הכספיים של ישויות קטנות ובינוניות   )ב(

. ד במידע על הנזילות וכושר הפירעוןויחי ביםינתענימ
גילויים בתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים המספקים 

 .ישויות קטנות ובינוניותעבור  נחוצים גם מידעסוג זה של 
  

חשוב עבור ישויות הוא יות במדידה ומידע אודות אי ודא  )ג(
 .קטנות ובינוניות

  
הוא  ישות מידע אודות בחירת המדיניות החשבונאית של  )ד(

 .ישויות קטנות ובינוניותעבור חשוב 
  

המוצגים בדוחות הכספיים של ישויות   של סכומיםהרכב  )ה(
 . חשוב להבנה של דוחות אלההוא קטנות ובינוניות 

  
גילויים בתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים המחלק   )ו(

 ים הון ציבורייבשוקהשקעה רלוונטים יותר להחלטות 
שישויות אחרים עים ותנאים אירולעסקאות או למאשר 

  . יהיו מעורבות בהםקטנות ובינוניות טיפוסיות
  

 אשר ,המלצות של קבוצת העבודהההוועדה גם הסתמכה על  .158
הערות הו, טיוטה לתקןגילוי בצעות הביצעה סקירה מקיפה של ה

את קבוצת העבודה שלחה . טיוטה לתקן לות בתגובאלהלהצעות 
 הוועדשל הצוות , בנוסף. 2008  לוועדה ביוליהמקיפות יההמלצות

 בנקים התקני חשבונאות נפגש עם נציגים של ששלהגרמנית 
סיפקו אלה  לישויות פרטיות קטנות ותלוורבים להר משא ,גרמניים
 על צרכי הגילויים מקודת מבט של קיף דוח מתבינלאומיה הלוועד

   .בנקים מלווים
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ח כספי  דיוו בכל תקןפים נוסיםנפרד ולא פרק ספר מדוע
  בינלאומי

 בספר נפרד תקןה פירסום -  בשתי גישות יתרונותהוועדה ראתה  .159
ל לכו(ופירסום פרק נפרד לכל תקן דיווח כספי בינלאומי 

 : הם הנפרדל הספרש ייםקרייתרונות הע). פרשנויות
 

תקן האם . תקןה המחפשים ליישם את אלהנוחות שימוש ל  )א(
ישויות ל יםאירועים ותנאים שאופייני, מתייחס לעסקאות
רב מהחומר בתקני דיווח כספי חלק , קטנות ובינוניות

 ישויות קטנות ל עלוחל לא ירגי אופןבינלאומיים מלאים ב
 .ובינוניות

 
 דרשט שנוריפהללא יותר  בשפה פשוטה תקןה ניתן לנסח את  )ב(

   .בתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים
  

נוניות כפרק כללת הדרישות עבור ישויות קטנות וביההיתרונות ל .160
 :יםכולל) כולל פרשנויות(כל תקן דיווח כספי בינלאומי  לשנפרד 

 
 . בולטיםקלות או ההשינוייםה  )א(
 
 פנות לבחור לותת יכולו ובינוניותת קטניוישושבה במידה   )ב(

הדרישות ש עובדהה,  מלאיםתקני דיווח כספי בינלאומייםל
 מתייחסיםהתקנים המלאים השלישויות קטנות ובינוניות ו

 . למשתמשנוחה יותרבמקום אחד אים נמצ
  

 ןהבדל לא מכוויופיע  תקןה בניסוחזה יוריד את הסבירות ש  )ג(
 מתייחסותהדרישות הלבין  דיווח כספי בינלאומי ןבין תק

  .ןתקב
  

 .את גישת הספר הנפרדבאופן כללי  העדיפו נייר לדיוןמגיבים ל .161
 . לבסיס המסקנות159הוועדה הסכימה מהסיבות שהובאו בסעיף 

 
  מאורגן לפי נושאיםמדוע

דרישות לישויות השל  סידור מספריבהן הוועדה ראתה יתרון  .162
הן דומה לתקני דיווח כספי בינלאומיים מלאים ובקטנות ובינוניות 

 ומספור כמו בתקני דיווח ו ארגוןשימוש באות. נושאיםלפי ארגון ב
חזרה  בצע קישוראפשר למשתמש ליכספי בינלאומיים מלאים 

בינלאומי על מנת לחפש הנחיות נוספות הכספי הווח דיה ןלתק
 יהפוך את, מצד שני, נושאיםלפי אירגון .  חשבונאיתהאלשגבי ל
, אשר סביר שכך אנשים ישתמשו בו, וראותהדומה לספר  לתקןה
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מפתח עשוי למזער את .  למשתמשנוחולכן הוא יהיה יותר 
 בצורהתקן ה מתן. גישות על פני האחרתהההטבות של אחת 
 על ה אחת למזער את ההטבות של גיש אף הואאלקטרונית עשוי

לתקן העדיפו טיוטה  ולנייר לדיוןמרבית המגיבים ל. פני השנייה
ת ראוההטבות של ספר הושהוועדה מצאה .  נושאיםלפיארגון 

 . המאורגן לפי נושאים משכנעות
  

כספי הדיווח ה ןתק) עדכון(לתחזוקת וועדה התוכנית 
   ות קטנות ובינוניותבינלאומי לישויה

לראשונה ם רסופלאחר  "זמניתעמדה הוועדה הביעה , נייר לדיוןב .163
, בינלאומי לישויות קטנות ובינוניותהכספי הדיווח התקן  של

 דיווח כספי בינלאומי ולכל טיוטת טיוטה לתקןבמקביל לכל 
הוועדה תציע דרישות , אלהכחלק ממסמכים שוסביר , פרשנות

מועדי התחילה של צפוי ש. טנות ובינוניות לישויות קמתייחסותה
הדרישות החדשות או המעודכנות לישויות קטנות ובינוניות יהיו 

מועדי התחילה של תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים ל יםזה
מגיבים , באופן כללי)." כולל פרשנויות(החדשים או המעודכנים 

ישויות  שלמאחרהם הסבירו ש.  לא הסכימו עם גישה זונייר לדיוןל
קטנות ובינוניות אין משאבים חשבונאיים פנימיים או יכולת 

 צריך להתעדכן תקןה , מתמשךעל בסיסלשכור יועצים חשבונאיים 
הם גם .  שניםשלושלאחת לשנתיים או ייתכן , רק באופן תקופתי

 או הופרשנות חדשחדש  שלא כל תקן דיווח כספי בינלאומי ציינו
. תקןה על ושפיעיפרשנות לאומי או  לתקן דיווח כספי בינלןתיקו

צרכי המשתמשים או שיקולי עלות שיקולים של בהתבסס על 
תקני דיווח ל עשוי להיות רלוונטי רק אלהחלק משינויים , תועלת

להיות שינויים  עשויים,  לכךרבמע. כספי בינלאומיים מלאים
 אם תקני דיווח כספי גם תקןלמסוימים שהם מתאימים 

  .יםשתנמ ינםם אבינלאומיים מלאי
  

שבו באותו זמן  ןלתקשקילת השינויים  של יםהעיקרי יתרונותה .164
ו תיקון לתקן דיווח כספי א תקן דיווח כספי בינלאומי חדש מוצע

, המגיביםשל  השיקולים של הוועדה וותעקביהן , בינלאומי קיים
שינויים משפיעים על תקני ה בין המועד שבוהימנעות מפער זמן 

 שינויים דומים לבין המועד שבונלאומיים מלאים דיווח כספי בי
 בתקני ת פוטנציאליתקנים שוניםוהימנעות מ, תקןהמשפיעים על 

  .תקןבודיווח כספי בינלאומי מלאים 
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 לבסיס 163 בסעיף המפורטיםהוועדה מצאה כי הטיעונים  .165
תקן ה לש, במקבילעדכון במקום , תיתקופעדכון למסקנות עבור 

 :הוועדה החליטה, בהתאם לכך. כלליים באופן משכנע
  

ישויות קטנות הניסיון של  סקירה מעמיקה על בצעל  )א(
שני דוחות כספיים לאחר שיפורסמו  תקןהובינוניות ביישום 

בינלאומי על ידי הכספי הדיווח ה ן שימוש בתקשנתיים תוך
להציע , סס על סקירה זוהתבמגוון רחב של ישויות וב

, זמן ובאות. ת יישומיותסוגיוללהתייחס כדי תיקונים 
 ים חדשים דיווח כספי בינלאומיני תק גםלושקתהוועדה 
 .תקןה מועד פרסום מצו שאומניםומתוק

 
על לתקן ע תיקונים יהצל, תראשוניהיישום הלאחר סקירת   )ב(

 .אחת לשלוש שנים בקירוב, כוללת טיוטה לתקןידי פרסום 
  

וועדה מסבירים את תוכנית הלתקן הקדמה של ה 18-16סעיפים 
  .תקןה שימורל
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  תוכן עניינים
 עמוד 
  

תקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות 
  ובינוניות

 

 369  המחשהדוחות כספיים ל
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369

  לישויות קטנות ובינוניות תקן דיווח כספי בינלאומי
  

 המחשהדוחות כספיים ל
  גילויתיוג להצגה ולשימת ור

  
בינלאומי לישויות קטנות הכספי הדיווח ה לתקן הנחיות אלה נלוות

 .אך אינן מהוות חלק ממנו, (IFRS for SMEs)ובינוניות 
 

  המחשהדוחות כספיים ל

בינלאומי הכספי הדיווח התקן  לש הצגת דוחות כספיים 3פרק  .1
 חות כספיים של דומה שלמערכת מגדיר לישויות קטנות ובינוניות

 8-4פרקים .  להצגה של דוחות כספייםות כלליהוראות קובעו
ם יבידואלייתוכן של דוחות כספיים אינדהוקובעים את המבנה 

בינלאומי הכספי הדיווח התקן של פרקים אחרים . וביאורים
.  דרישות הצגה וגילוי נוספותיםבססמ לישויות קטנות ובינוניות

ישות קטנה או  איך ממחישים ים להלןרטופהדוחות הכספיים המ
, כמובן.  דרישות הצגה וגילויןאותבינונית אופיינית יכולה למלא 

 ההצגה הסדר והמבנה של, התוכןשקול את כל ישות צריכה ל
 בנסיבות נאותה כדי להשיג הצגה סעיפים ליםשמשהמ תיאוריםוה
 מהווים םינ אה אלהמחשהדוחות כספיים ל. ות של הישותימוסהמ

 .מת לכל הישויותתבנית הול
 
 ם מציג נכסים שוטפים ואחריהמחשהההדוח על המצב הכספי ל .2

 ןומציג התחייבויות שוטפות ואחריה, נכסים לא שוטפים
כלומר הפריטים (ההון את  חר מכןאלהתחייבויות לא שוטפות ו

הוא  סדרה, שיפוטחלק מתחומי הב. ) בהתחלההנזילים ביותר
וגם זה , )ילים ביותר בסוףכלומר הפריטים הנז( הפוך בדרך כלל
באופן עקבי עם סעיף . תקני דיווח כספי בינלאומייםי פמותר על 

,  הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניותלתקן 3.22
ישות יכולה להשתמש בכותרות לדוחות הכספיים שהם שונות 

 .המחשותש בומישנעשה בהם מאלה ש
  
 מציגים דוח אחד מחשההלהדוחות הכספיים , 3.18בהתאם לסעיף  .3

 דוח על -  י דוחות נפרדיםנבמקום ש עודפיםעל הרווח הכולל ו
אם זאת לעשות ניתן . הרווח הכולל ודוח על השינויים בהון

 ן שלגביהות בהון של ישות במהלך התקופם היחידייםהשינוי
תשלום ,  מרווח או הפסדיםהדוחות הכספיים נובעמוצגים 
ויות מתקופות קודמות ושינויים תיקונים של טע, דיבידנדים

,  שאין פריטים של רווח כולל אחרמאחר. (במדיניות החשבונאית
על הרווח י דוחות נ ש.)עודפיםורווח והפסד דוח זה דוח ניתן לכנות 
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 של ים החלופיים הסיווגמחיש אתכדי להניתנים  ודפיםהכולל וע
אה  ר- הפעילות על פי המהות ועל פי מאפיין, הוצאותוהכנסות 

 הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות לתקן 5.11סעיף 
 .ובינוניות

  
בטים י את כל ההמחיש להמחשהההדוחות הכספיים לאין מטרת  .4

 . הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניותתקןשל 
  
 דורש אינוהדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות תקן  .5

.  ביותרחילת תקופת ההשוואה המוקדמתדוח על המצב הכספי לת
דוח  לש שמובא להלן כולל עמודה דוגמההדוח על המצב הכספי ל

 יםחישובה נתהבבע סייפתיחה על המצב הכספי כדי ליתרות ה
 .הסכומים בדוח על תזרימי המזומניםשבבסיס 

  

  קבוצת רשת
  

   מאוחדעודפיםדוח על הרווח הכולל ו
  2X20 לדצמבר 31 יוםלשנה שנסתיימה ב

 ) הפעילותמאפייןהוצאות לפי של סיווג הת חש המ-1 חלופה(
  

  2X20  1X20  ביאור  
  ח"ש  ח"ש    

  5,808,653  6,863,545  5  הכנסות
  )4,422,575(  )5,178,530(    עלות המכר
  1,386,078  1,685,015    רווח גולמי

  25,000  88,850  6  תו אחרותהכנס
  )156,800(  )175,550(    עלויות הפצה

  )660,389(  )810,230(     מנהלתיותהוצאות
  )100,030(  )106,763(    הוצאות אחרות
  )36,712(  )26,366(  7  עלויות מימון

  457,147  654,956  8  רווח לפני מסים
  )189,559(  )270,250(  9  הכנסהההוצאת מסים על 

  267,588  384,706    רווח לשנה
  2,003,765  2,171,353     לתחילת שנהעודפים

  )100,000(  )150,000(    דיבידנדים
  2,171,353  2,406,059     לסוף שנהעודפים

  
הפעילות הוצאות בהתאם למאפיין מצרף  לעיל מחשמוההמבנה : הערה
 יםהשינוימאחר ש .)'ווכ, מנהלתיות ,הפצה, ותמכירהעלות  (ןשלה
הפסד  וא מרווח ים רשת במהלך השנה נובעת בהון של קבוציםהיחיד

 עודפיםא בחרה להציג דוח אחד על הרווח הכולל והי, ותשלום דיבידנדים
  .נפרדיםשינויים בהון הבמקום דוח על הרווח הכולל ודוח על 
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  קבוצת רשת
  

   מאוחדעודפיםדוח על הרווח הכולל ו
  2X20 לדצמבר 31 -לשנה שנסתיימה ב

 )מהותהוצאות לפי של סיווג הת חש המ- 2 חלופה(
  

  2X20  1X20  ביאור  
  ח"ש  ח"ש    

  5,808,653  6,863,545  5  הכנסות
  25,000  88,850  6  תו אחרותהכנס

במלאי מוצרים שינויים 
  מוגמרים ועבודה בתהליך

  
3,310  )1,360(  

שימוש בחומרי גלם 
  וחומרים מתכלים

  
)4,786,699(  )4,092,185(  

  )879,900(  )936,142(    הטבות עובדו משכורות
  )221,247(  )272,060(    הוצאות בגין פחת והפחתות

  -  )30,000(    ירידת ערך רכוש קבוע
  )145,102(  )249,482(    הוצאות אחרות
  )36,712(  )26,366(  7  עלויות מימון

  457,147  654,956  8  רווח לפני מסים
  )189,559(  )270,250(  9  הכנסהההוצאת מסים על 

  267,588  384,706    רווח לשנה
  2,003,765  2,171,353     לתחילת שנהעודפים
  )100,000(  )150,000(    דיםדיבידנ
  2,171,353  2,406,059     לסוף שנהעודפים

  
חומרי (הוצאות בהתאם למהותם מצרף  לעיל המומחשהמבנה : הערה

ירידת , פחת והפחתות, משכורות והטבות עובדים, גלם וחומרים מתכלים
 רשת במהלך השנה ת בהון של קבוצים היחידיםהשינוימאחר ש). 'וערך וכ
היא בחרה להציג דוח אחד , הפסד ותשלום דיבידנדים ואוח  מרויםנובע

שינויים ה במקום דוח על הרווח הכולל ודוח על עודפיםעל הרווח הכולל ו
  .נפרדיםבהון 
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   רשתתקבוצ

  2X20 לדצמבר 31 ליוםדוח מאוחד על המצב הכספי 
  2X20  1X20  0X20 ביאור  
  ח"ש  ח"ש  ח"ש    

          נכסים
          נכסים שוטפים

  18,478  22,075  28,700    מןמזו
  521,234  573,862  585,548  10  חריםאלקוחות וחייבים 

  45,050  47,920  57,381  11  מלאי
    671,629  643,857  584,762  
          

          נכסים לא שוטפים
  107,500  107,500  107,500  12  כלולה השקעה בחברה

 2,186,002  2,401,455  2,549,945  13  רכוש קבוע
  4,250  2,550  850  14  לתי מוחשייםנכסים ב

  2,155  2,912  093,4  15  נכסי מסים נדחים
    046,2,662  2,514,417  2,299,907 
          

 2,884,669  3,158,274  3,334,233    סך כל הנכסים
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   רשתתקבוצ

 2X20 לדצמבר 31 ליוםדוח מאוחד על המצב הכספי 
  )המשך(

  2X20  1X20  0X20 ביאור  
  ח"ש  ח"ש  ח"ש    

           והוןהתחייבויות
          

          התחייבויות שוטפות
  20,435  115,507  83,600  16  משיכת יתר בבנק

  412,690  420,520  431,480  17  ספקים
  -  1,200  2,000  7  ריבית לשלם

  173,211  190,316  271,647    התחייבויות מסים נדחים
מחוייבות בגין הפרשה ל
  2,000  5,040  4,200  18  אחריות

חלות שוטפת של 
מחוייבות בגין הטבות 

  5,571  4,754  4,944  19  עובד
חלות שוטפת של 

מחוייבות בגין חכירות 
  18,423  19,884  21,461  20  מימוניות

    819,332  757,221  631,330  
          

          התחייבויות לא שוטפות
  150,000  150,000  50,000  16  הלוואה מבנק

הטבות בגין מחוייבויות 
  5,066  5,076  5,679  19  טווח ארוך עובד ל

מחוייבויות בגין חכירות 
  64,508  44,624  23,163  20  מימוניות

    78,842  199,700  219,574  
  850,904  956,921  898,174    סך כל ההתחייבויות

          
          הון 

  30,000  30,000  30,000  22  הון מניות
 2,003,765  2,171,353  2,406,059  4  עודפים

    36,0592,4  2,201,353  2,033,765 
          

 2,884,669  3,158,274  3,334,233   כל התחייבויות והון הסך 
  

 ינו אבינלאומי לישויות קטנות ובינוניותהכספי הדיווח התקן : הערה
 -  ביותר דורש דוח על המצב הכספי לתחילת תקופת ההשוואה המוקדמת

 בבסיס החישובים שנתהבבע סייזה מוצג כאן על מנת ל. ולכן ההצללה
  . בדוח על תזרימי המזומניםםסכומיה
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   רשתתקבוצ

דוח מאוחד על תזרימי המזומנים לשנה שנסתיימה 
  2X20 לדצמבר 31 יוםב

  2X20  1X20 ביאור  
  ח"ש  ח"ש    

        ת שוטפתיו מזומנים מפעילומיתזרי
  267,588  384,706    רווח לשנה

 ינןשאתיאומים בגין הכנסות והוצאות 
  :במזומן

      

  1,200  800    )א( במזומן ינןעלויות פיננסיות שא
שאינה הכנסה ההוצאת מסים על 

  )ב(במזומן 
  

79,934  16,348  
  219,547  270,360    פחת של רכוש קבוע
  -  30,000    הפסד מירידת ערך
  1,700  1,700    ים בלתי מוחשייםהפחתה של נכס

ת יותזרימי מזומנים שנכללו בפעילו
  :השקעה

      

  -  )63,850(     ממכירת ציודרווח
        : תפעולייםתחייבויותשינויים בנכסים וה

  )52,628(  )11,686(    בלקוחות וחייבים אחרים) גידול(קיטון 
  )2,870(  )9,461(    במלאי) גידול(קיטון 
  10,870  10,120    )ג(בספקים ) קיטון (גידול

 פת שוטחלות(גידול בהטבות עובד 
  )וטווח ארוך

  
793  193  

  461,948  693,416    טו מפעילויות שוטפותנ ניםוממז
         מזומנים מפעילויות השקעהמיתזרי

  -  100,000    תקבולים ממכירת ציוד
  )435,000(  )485,000(    רכישת ציוד

  )435,000(  )385,000(    מזומנים נטו ששימשו לפעילויות השקעה
         מזומנים מפעילויות מימוןמיתזרי

  )18,423(  )19,884(    גין חכירה מימוניתפירעון התחייבויות ב
  -  )100,000(    פירעון אשראי

  )100,000(  )150,000(    ששולמו דיבידנדים
  )118,423(  )269,884(    מזומנים נטו ששימשו לפעילויות מימון

 ינטו במזומנים ושוו) קיטון(גידול 
  מזומנים

  
38,532  )91,475(  

  )1,957(  )93,432(     מזומנים בתחילת השנהימזומנים ושוו
  )93,432(  )54,900(  23   מזומנים בסוף השנהמזומנים ושווי

        
  35,512  25,566    עלויות מימון ששולמו במזומן) א(
  173,211  190,316    הוצאות מסים ששולמו במזומן) ב(
  -  1,000     מומששטרם רשי שערהפהפסד מכולל ) ג(
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   רשתתקבוצ

ר לדוחות הכספיים סבהמדיניות חשבונאית וביאורים 
  2X20 לדצמבר 31 יוםלשנה שנסתיימה ב

  
  מידע כללי. 1

היא חברה בערבון מוגבל שמאוגדת ) החברה (מ"בע) החזקות(רשת 
 ומקום העסקים העיקרי הוא וםהכתובת של המשרד הרש. ישראלב

 בבעלות מלאה בת קבוצת רשת מורכבת מהחברה ומחברה. _______
  . נרותה של העיקריות הם ייצור ומכירהןילויותיפע. מ"בע) מסחר(רשת 

  
   ומדיניות חשבונאיתדוחות הכספייםהת בסיס הכנ. 2

תקן דיווח כספי בינלאומי להדוחות הכספיים המאוחדים הוכנו בהתאם 
 שפורסם על ידי הוועדה לתקני חשבונאות לישויות קטנות ובינוניות

  ).ח"ש( בשקל חדש מוצגיםהם . בינלאומיים
  

  הבסיס לאיחוד

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של החברה 
ההכנסות , היתרות, כל העסקאות. והחברה בת שלה בבעלות מלאה

  .בוטלו תיותקבוצ-תוךהוההוצאות 
  

  השקעות בחברות כלולות

  מירידת ערךים לפי עלות בניכוי הפסדותמטופלהשקעות בחברות כלולות 
  .שנצברו

  
קבוצה קמה לת מוכרות כאשר וקעות בחברות כלולדיבידנד מהשהכנסות 

  . בהכנסות אחרותותנכללהכנסות אלה . לקבלת התשלוםהזכות 
  

  ותהכרה בהכנס

זכות  והמסרותת כאשר הסחורות נו ממכירת סחורות מוכרותהכנס
פטנט להכנת נרות לון ימרישהנובעים  מתמלוגים ותהכנס.  עברההקניינית

 .ל בסיס קו ישר לאורך תקופת הרישיוןת עואחרים מוכרעל ידי ש ומילש
הכנסות נמדדות בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה או שהישות זכאית 

  . על ידי הממשלהנגביםבניכוי הנחות ומסים שקשורים למכירה שלקבל 
  

  עלויות אשראי

  .התהוו ןי מוכרות ברווח או הפסד בתקופה בה האכל עלויות האשר
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  הכנסההמסים על 

 לשלם ששיהשוטף כום המס י את סייצגותהכנסה מהעל הוצאות מסים 
  .ומסים נדחים

  
  . לשלם מבוסס על ההכנסה החייבת לשנהששיהשוטף המס 

  
 בספרים של נכסים כים בין העריםהפרשעל מסים נדחים מוכרים 

 שלהם מקבילים המס היסיוהתחייבויות בדוחות הכספיים לבין בס
 לכל ותמסים נדחים מוכר התחייבויות ). הפרשים זמנייםהמכונים(

נכסי . להגדיל את ההכנסה החייבת בעתיד וייםחזההפרשים הזמניים ש
 להקטין את וייםחזמסים נדחים מוכרים לכל ההפרשים הזמניים ש

וכל ההפסדים לצורכי מס שטרם נוצלו וזיכויי , ההכנסה החייבת בעתיד
,  אשר ביותר בסכום הגבוהיםנכסי מסים נדחים נמדד. מס שטרם נוצלוה

ההכנסה החייבת אומדן על בסיס נוכחית או החייבת ההכנסה העל בסיס 
  . יושבוא שהיותר סביר מאשר לא, עתידב
  

 נסקר בכל מועד דיווח ומותאם הערך בספרים נטו של נכסי מסים נדחים
 תיאומים.  של הכנסה חייבת עתידיתעכשוויתשקף את הערכה הל דיכ

  . מוכרים ברווח או הפסדכלשהם
  

 על ההכנסה ים לחול המס שצפויישיעורלפי ם נדחים מחושבים מסי
בתקופה שבה צפוי שנכס המסים הנדחים ) ההפסד לצורך מס(החייבת 
 שיעורי המס על בסיס, סולקתנדחים המסים ה או שהתחייבות ימומש

  .אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לסוף תקופת הדיווח
  

  רכוש קבוע

הפסדים בניכוי  בעלות בניכוי פחת מצטבר ויםנמדדפריטי רכוש קבוע 
  .וצברשנמירידת ערך 

  
 על פני עלות הנכסים בניכוי ערך השייר את ותקצמחויב על מנת להפחת 

. תוך שימוש בשיטת הקו הישר, שלהםהשימושיים אורך החיים אומדן 
  : רכוש קבועתפחתלה שנתיים המשמשיםשיעורים הה להלן

  
  2%  מבנים

  10%-30%  וד וצימתקנים

  

אורך החיים ,  שינוי משמעותי בשיעור הפחתחל שקיים סימן אם
ן מכאן דכועמזה הפחת של נכס , או ערך השייר של נכסהשימושיים 

  .ות החדשותשקף את הציפיל על מנתולהבא 
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  נכסים בלתי מוחשיים

עלות אשר מוצגות ב, שנרכשותוכנות מחשב הם נכסים בלתי מוחשיים 
 הנכסים. כלשהם שנצברובר והפסדים מירידת ערך שנצבניכוי פחת 

חיים של חמש שנים תוך שימוש בשיטת אורך אומדן על פני  יםמופחת
אורך ,  שינוי משמעותי בשיעור ההפחתהחל שסימןאם יש . הקו הישר

ההפחתה , או ערך השייר של נכס בלתי מוחשיהשימושיים ים יהח
  .ות החדשתוקף את הציפישעל מנת לכנת מכאן ולהבא דועמ
  

  ירידת ערך נכסים

נכסים בלתי מוחשיים והשקעות בחברות , עובכל תקופת דיווח רכוש קב
הפסד פגו ס ה שנכסים אלסימן על מנת לקבוע אם יש יםכלולות נסקר
סכום המבוצע אומדן של ,  לירידת ערך אפשריתסימןאם יש . מירידת ערך

 ומבוצעת )שוריםאו קבוצה של נכסים ק(פע הושכל נכס ששל ההשבה -בר
,  יותרהשבה נמוךה-אם האומדן של הסכום בר. השוואה לערך בספרים

הפסד מירידת ערך ההשבה ו-הערך בספרים מוקטן לאומדן של הסכום בר
  . או הפסדברווחבאופן מיידי מוכר 

  ירידת ערך של המלאי על ידימוערכת, בכל מועד דיווח, דומהבאופן 
או קבוצה של פריטים (ריט מלאי השוואה של הערך בספרים של כל פ

נפגם אם . מכירהלבניכוי עלויות להשלמה ושלו למחיר המכירה ) דומים
 בספרים מוקטן כוער, )או קבוצה של פריטים דומים(פריט מלאי ערכו של 

והפסד מירידת ערך , בניכוי עלויות להשלמה ומכירהשלו למחיר המכירה 
  .באופן מיידי ברווח או הפסדמוכר 

או (הערך בספרים של הנכס ,  לאחר מכןבוטלאם הפסד מירידת ערך 
ההשבה - סכום ברהן של דכועמוגדל לאומדן המ) דומיםהנכסים ה תקבוצ
, )במקרה של מלאי, מכירהלעלויות להשלמה ומחיר מכירה בניכוי (שלו 
לא יעלה על הסכום שהיה נקבע אם לא היה מוכר הערך בספרים אבל 

. בשנים קודמות) קבוצה של נכסים דומיםלאו (כס הפסד מירידת ערך לנ
  .ברווח או הפסדבאופן מיידי ביטול של הפסד מירידת ערך מוכר 

  חכירות

 תנאי החכירה מעבירים באופן אשרחכירות מסווגות כחכירות מימוניות כ
בעלות על הנכסים ל הטבות הנלווים את כל הסיכונים והמהותי

  .רות מסווגות כחכירות תפעוליותכל החכירות האח. המוחכרים לקבוצה
  

 כנכסים של הקבוצה ות מוכרמימונית בחכירה יםמוחזקה יםזכויות בנכס
ערך הנוכחי של ב, אם נמוך יותר, או(המוחכר כוש בשווי ההוגן של הר

ההתחייבות . חכירהב מועד ההתקשרותב) תשלומי החכירה המינימליים
חכירה בגין חוייבות לה למחכיר נכללת בדוח על המצב הכספי כמיהמקב

 תהקטנלבין  עלויות מימוןקים בין לוחתשלומי החכירה מ. מימונית
יתרת בגין ר ריבית קבוע ועישג שויחכירה כך שבגין מחויבות ה

הרווח או  ופחתות בעת מדידתמעלויות המימון .  הנותרתההתחייבות
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 ,רכוש קבועבכללים נת ו מימוניותחכירבנכסים שמוחזקים . הפסד
הערכה של הפסד מירידת ערך באותה דרך מבוצעת לגביהם  וםיפחתמו
  . בבעלותו נכסיםמכ
  

 חכירה תפעולית נזקפים לרווח או הפסד על בסיס קו בגין חכירהתשלומי 
  .ישר לאורך תקופת החכירה הרלוונטית

  
  מלאי

, מכירהלמחיר מכירה בניכוי עלויות להשלמה ו וא לפי עלות מוצגמלאי 
  ).FIFO(ראשון - יוצא- ראשון- מחושבת בשיטת נכנסהעלות . כנמוך שבהם

  

  לקוחות וחייבים אחרים

 חייבים אינםוה,  על בסיס תנאי אשראי רגיליםמבוצעותרוב המכירות 
 חייביםה, ים אשראי רגילנאי מעבר לתהואאשראי הכאשר . נושאי ריבית

בסוף . נמדדים בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית
 בספרים של הלקוחות והחייבים האחרים כיםהער, דיווחכל תקופת 

ם מישהסכוכלשהי  אוביקטיבית יהיש ראי על מנת לקבוע אם יםנסקר
הפסד , אכן הסכומים אינם ניתנים להשבהאם . ניתנים להשבה ינםא

  .ברווח או הפסדבאופן מיידי מירידת ערך מוכר 
  

   ספקים

.  נושאי ריביתינםלים וא על בסיס תנאי אשראי רגיהם מחויבויותספקים 
ח תוך שימוש בשער "ים במטבע חוץ מתורגמים לשקובהספקים שנ

 נכללים הפרשי שעררווחים או הפסדים מ. החליפין במועד הדיווח
  .הוצאות אחרותבבהכנסות אחרות או 

  
  הלוואות ומשיכות יתר מבנקים

 תהוצאת ריבית מוכרת על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית ונכלל
  . מימוןעלויותב
  

  בגין ותק תשלום - הטבות עובד

ם מי לתשלומתייחסתהטבות עובד לת יוהתחייבות עבור מחויבוה
כל העובדים במשרה . ממושכתתקופת עבודה בגין הנדרשים לפי חוק 

 5% הוא מבוצעתשלום שה. תוכניתנכללים ב, למעט דירקטורים, מלאה
בסוף כל ) ום חודש לפני התשל12לתקופה של  הכפי שנקבע(מהמשכורת 

חודש  של משכורת התשלום כחלק ממבוצעהתשלום . חמש שנות עבודה
ינה מפרישה כספים למימון הקבוצה א. דצמבר בשנה החמישית

  .אשמרהמחויבות 
  

 קותבגין לעובדים העלות של הקבוצה ומחויבותה לבצע תשלומים 
 העלות והמחויבות. מוכרות במהלך תקופות השירות של העובדים
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בהנחה של גידול שנתי , וך שימוש בשיטת יחידת זכאות חזויהנמדדות ת
 ותחלופת עובדים המבוססת על הניסיון העדכני של משכורת ב4%של 

לאגרות חוב העכשווית הקבוצה ומהוונות תוך שימוש בתשואת השוק 
  .קונצרניות באיכות גבוהה

  
  מחויבות בגין אחריות

ם בייצור מיפגלגבי  ריותניתנה אחכל הסחורות שנמכרו על ידי הקבוצה ל
הסחורות מתוקנות או מוחלפות לפי בחירת . לתקופה של שנה אחת

 עלויותאומדן  מבוצעת הפרשה עבור, תו מוכרותכאשר ההכנס. הקבוצה
  .האחריות

  
  חוסר ודאות באמידה לות עיקרייםמקור. 3

  ותק ם בגיןתשלומי

, )19ראה הסבר בביאור ( קות ם בגיןבקביעת ההתחייבות לתשלומי
ך חמש השנים הלמשכורת במהעלאות  גבי אומדן לנדרשת לבצעההנהלה 
 שישמש לחישוב הערך לחמש השנים הבאותשיעור ההיוון , הבאות
יקבלו את וכן למספר העובדים שצפויים לעזוב לפני שהם , הנוכחי

  .הטבותה
  
  תשלום דיבידנדעל הגבלה . 4

לא ניתן , נקבמה ומשיכת היתר ההלוואהסכמי התנאים של בהתאם ל
 מתחת לסכום עודפים את יתרת הנו שהם יקטימידהדיבידנדים בלשלם 

  . שטרם נפרעובנקמהמשיכת היתר ו האווהלה להיתרות ששל 
  
  הכנסות. 5

  2X20  1X20  

  ח"ש  ח"ש  

  5,688,653  6,743,545  מכירת סחורות

פטנטים להכנת  לרשיונות - תמלוגים
  120,000  120,000  נרות

  6,863,545  808,653,5  

  

  הכנסות אחרות. 6

הכנסות אחרות כוללות דיבידנדים שהתקבלו מחברה כלולה בסך שך 
 רכוש קבוע ממימוש ורווח 2X20שנת  והן ב1X20שנת ח הן ב" ש25,000

  .2X20 שנתח ב" ש63,850של בסך 
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  עלויות מימון. 7

  2X20  1X20  

  ח"ש  ח"ש  

  )30,135(  )21,250(  הלוואת בנק ומשיכת יתרעל ריבית 

  )6,577(  )5,116(  תו מימוניותחכירעל ריבית 

  )26,366(  )36,712(  

  
  רווח לפני מס. 8

  :בקביעת הרווח לפני מס) ותהכנס (ותהפריטים הבאים הוכרו כהוצא

  2X20  1X20  

  ח"ש  ח"ש  

  4,422,575  5,178,530  עלות המלאי שהוכרה כהוצאה

נכלל בהוצאות (עלויות מחקר ופיתוח 
  22,778  31,620  )אחרות

נכלל (ספקים הפסד בגין הפרשי שער על 
  -  1,000  )בהוצאות אחרות

  7,340  5,260  *)נכלל בעלות המכירות(הוצאות אחריות 

  
,  שלה לפי מהות בדוח רווח והפסדיההוצאותאת אם הישות מסווגת *
  .'חומרי גלם וחומרים מתכליםשימוש בנכלל ב 'כתוב בסוגריים יהיהה

  
   ל ההכנסהמסים עהוצאות . 9

  2X20  1X20  

  ח"ש  ח"ש  

  190,316  271,647  מסים שוטפים

  )757(  )1,397(  )15ביאור (מסים נדחים 

  270,250  189,559  

  

רווח האומדן מ) 1X20 :40%( אחוז 40 לפי יםחושבמ מסים על ההכנסה
  . לשנההמשוער שיחויב במס
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 2X20שנת לח " ש270,250 בסך לשנה מסים על ההכנסההוצאות 
 מהסכום שהיה מתקבל אם היינו ותשונ) 1X20שנת לח " ש189,559(

) 1X20שנת  והן ב2X20הן בשנת ( אחוז 40מיישמים את שיעור המס של 
חלק ', חוקי המס של מדינה אל שבהתאם, לרווח לפני מס מאחר

 )1X20ח בשנת " ש16,750- ו2X20 בשנת 20,670( עובדים תגמולמהוצאות 
  . לצורך מסניכוימותרות ב ינן א לפני מסרווח במדידת התוכרור משא
  

  לקוחות וחייבים אחרים. 10

  2X20  1X20  

  ח"ש  ח"ש  

  528,384  528,788   לקוחותותחוב

  45,478  56,760  ם מראשמיתשלו

  585,548  573,862  

  
  מלאי. 11

  2X20  1X20  

  ח"ש  ח"ש  

  36,450  42,601  חומרי גלם

  900  1,140  עבודה בתהליך

  10,570  13,640  םמוצרים מוגמרי

  57,381  47,920  

  

  השקעה בחברה כלולה. 12

  . נסחרות בציבורינן אחוז בחברה כלולה שמניותיה א35הקבוצה מחזיקה 

  2X20  1X20  

  ח"ש  ח"ש  

  107,500  107,500  עלות ההשקעה בחברה כלולה

דיבידנדים שהתקבלו מחברה כלולה 
  25,000  25,000  )נכללו בהכנסות אחרות(
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  וש קבוערכ. 13

  סך הכל  מתקנים וציוד  בניםמקרקע ו  

  ח"ש  ח"ש  ח"ש  

        עלות

  2X20  1,960,000  1,102,045  3,062,045 בינואר 1

  485,000  485,000  -  תוספות

  )241,000(  )241,000(  -  גריעות

  2X20  1,960,000  1,346,045  3,306,045 בדצמבר 31

נצבר שפחת 
  וירידת ערך

      

  2X20  390,000  270,590  660,590 בינואר 1

  270,360  240,360  30,000  פחת שנתי

  30,000  30,000  -  ירידת ערך

בניכוי פחת שנצבר 
  )240,850(  )240,850(  -  שנגרעועל נכסים 

  2X20  420,000  336,100  756,100 בדצמבר 31

        ערך בספרים

  2X20  1,540,000  1,009,945  2,549,945 בדצמבר 31

  

גדול חלק של הקבוצה בירידה משמעותית ביעילות הבחינה  2X20במהלך 
הסקירה .  שלוההשבה- סכום ברהשל הציוד ולכן ביצעה סקירה של 

  .ח" ש30,000הובילה להכרה בהפסד מירידת ערך בסך של 

 40,000הערך בספרים של המתקנים והציוד של הקבוצה כולל סכום של 
 ותחכירבקים שמתייחס לנכסים שמוחז) ח" ש1X20 :60,000בשנת (ח "ש

  .תומימוני

הערך בספרים .  לממש מכונהםהדירקטוריהחליטו  2X20 לדצמבר 10ב 
דצמבר ב 31 יוםח נכלל במתקנים וציוד ב" ש1,472 בסךשל המכונה 

2X20 , 1,550קבוצה בסך  הלש ותביחואת יתרת המוהספקים כוללים 
מימוש צפויים מאחר שהתקבולים בגין ה.  רכישת המכונהבגיןח "ש
לא הוכר ,  הערך בספרים נטו של הנכס וההתחייבות הקשורהת עלוללע

  .הפסד מירידת ערך
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  נכסים בלתי מוחשיים. 14

    

    :תוכנה

    

  ח"ש  עלות

  2X20  8,500 בינואר 1

  -  תוספות 

  -  גריעות

  2X20  8,500 בדצמבר 31

    נצבר וירידת ערךשפחת 

  2X20  5,950 בינואר 1

ת נכלל בהוצאו(הפחתה שנתית 
  1,700  *)תיותנהלמ

  2X20  7,650 בדצמבר 31

    ערך בספרים

  2X20  850 בדצמבר 31

  

,  שלהאם הישות מסווגת את הוצאותיה לפי המהות בדוח רווח והפסד*
  .'נכלל בהוצאות פחת והפחתות'הכתוב בסוגריים יהיה 

  
  מסים נדחים. 15

דווחו בין הסכומים שהוכרו בדוח רווח והפסד לבין הסכומים שהפרשים 
ינם א ה כלולהחברב בת והלרשויות המס בקשר להשקעות בחבר

  .םיימשמעות

 עתידיות צפויות יםהם השפעות המס על הטבות מס הנדחים יםנכסי המס
  : להמתייחסות

ניתנות לניכוי יהיו לא ר שא, )19ביאור  (בגין שירות ממושךהטבות   )א(
 הוכרו כבר כהוצאה במדידת ך א,ת בפועלשולממ העד שההטב

 . הקבוצה לשנה שלרווחה
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 לניכוי עד אשר לא יהיה ניתן,  ספקיםבגין הפרשי שערהפסד   )ב(
  שלרווחה כבר הוכר כהוצאה במדידת ך א,סולקוי ספקיםשה

 .הקבוצה לשנה
  

 על בסיסמאחר ש,  כנגד נכסי מסים נדחיםהפרשה בהקבוצה לא הכירה
ייבת  שהכנסה חצפוי שמעריכהההנהלה , וציפיות עתידיותקודמות שנים 

  .םעתידייהמס ה יניכויכנגדה ניתן יהיה לנצל את תהיה זמינה כש

  

  :מסים נדחים שהוכרו על ידי הקבוצה) נכסי(להלן התחייבויות 

 בגין הפסד תוכנה   
  הפרשי שער

הטבות 
  ותק

סך 
  הכל

  ח"ש  ח"ש  ח"ש  ח"ש  

  )1X20   1,700  -  )3,855(  )2,155 בינואר 1

רווח או ל) זיכוי(חיוב 
  )757(  )77(  -  )680(  הפסד לשנה

  )2X20  1,020  -  )3,932(  )2,912 בינואר 1

רווח או ל) זיכוי(חיוב 
  )1,397(  )317(  )400(  )680(  הפסד לשנה

  )2X20  340  )400(  )4,249(  )4,309 בדצמבר 31

  

  והטבות ותק והתחייבותהפרשי שערהפסד בגין נדחים המסים הי סנכ
 ו תחוםהכנסה באותהים על  למסמתייחסיםתוכנה בגין נדחים המסים ה

ז בדוח על המצב וזי קבוצע, ךכפיל.  סילוק נטורוהחוק מתי, שיפוט
  :הכספי כדלהלן

  

  2X20  1X20  

  ח"ש  ח"ש  

  1,020  340                           התחייבות מסים נדחים

  )3,932(  )4,649(  נכס מסים נדחים

  )4,309(  )2,912(  
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  קמשיכת יתר והלוואה מהבנ. 16

  2X20  1X20  

  ח"ש  ח"ש  

  115,507  83,600  משיכת יתר מהבנק

, 4X20בשנת חל מועד הפירעון  - הלוואה מהבנק 
  150,000  50,000  פירעון מוקדם ללא קנס

  133,600  265,507  

  

בטחות על ידי שיעבוד צף על הקרקע ומשיכת היתר וההלוואה מהבנק מ
  ח " ש266,000 הואם פריבסשערכם בנים שבבעלות הקבוצה מוה
   ).1X20 בדצמבר 31 יוםח ב" ש2X20) 412,000 בדצמבר 31 יוםב

 ריבית נקודות מעל 200ריבית על משיכת היתר בבנק משולמת לפי 
ריבית על ההלוואה לשבע שנים ). LIBOR(בנקאי של לונדון האשראי ה

  . על סכום הקרן אחוז5 קבוע של שיעורמשולמת ב
  

  ספקים. 17

 ותמטבעבים קובח שנ" ש42,600 כוללים 2X20מבר  בדצ31 יוםהספקים ב
  ).1X20 בדצמבר 31 יוםאפס ב(חוץ 

  

  אחריותל מחוייבות הפרשה בגין .18

  : הם2X20אחריות במהלך למחוייבות בגין  הפרשה ביםשינוי

  2X20  

  ח"ש  

  2X20  5,040 בינואר 1

  5,260  הצטברות נוספת במהלך השנה

  )6,100(  במהלך השנהאחריות נים וההחלפות במסגרת התיקוהעלות 

  2X20  4,200 בדצמבר 31

  

 12 -המחויבות מסווגת כהתחייבות שוטפת מאחר שהאחריות מוגבלת ל
  .חודש



 דוחות כספיים להמחשה
 

 386

   תשלומי ותק-  הטבות עובדלמחויבות . 19

 חוקבהתאם לשל הקבוצה  תשלומי ותק -הטבות עובד לבות מחויה
  : כמפורט2X20 לדצמבר 31 יום לת כוללת אקטואריהערכה על תמבוסס

  2X20  

  ח"ש  

  2X20  9,830 בינואר 1 יוםמחויבות ב

  7,033   במהלך השנהצבירה נוספת

  )6,240(  הטבות ששולמו השנה

  2X20  10,623 בדצמבר 31 יוםמחויבות ב

  

  :דלהלןהמחויבות מסווגת כ

  2X20  1X20  

  ח"ש  ח"ש  

  4,754  4,944  התחייבות שוטפת

  5,076  5,679  התחייבות לא שוטפת

  9,830  10,623  סך הכל

  

  תו מימוניות חכירבגיןת יומחויבו. 20

 ה הואחיים שלה אורך שאומדן כונה אחת מיוחדתהקבוצה מחזיקה מ
תשלומי החכירה המינימליים . כירה מימונית לחמש שניםבחחמש שנים 

  : כדלקמןהעתידיים הם

  2X20  1X20  

  ח"ש  ח"ש  

  25,000  25,000  תוך שנה

  50,000  25,000  בין שנה לחמש שנים

  -  -    מעבר לחמש שנים

  50,000  75,000  
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  :המחויבות מסווגת כלהלן

  2X20  1X20  

  ח"ש  ח"ש  

  19,884  21,461  התחייבות שוטפת

  44,624  23,163  התחייבות לא שוטפת

  44,624  64,508  

  

  חכירה תפעוליתל בהתאםת יויבווחמ. 21

 ןהחכירות ה. תועולי תפותחכירב  מכירהמשרדי הקבוצה שוכרת מספר
  .דמי שכירות קבועים לאותה תקופהב, של שלוש שניםממוצעת לתקופה 

  2X20  1X20  

  ח"ש  ח"ש  

ת ו תפעוליותכירבחתשלומי חכירה מינימליים 
  26,100  26,100  שהוכרו כהוצאה במהלך השנה

  

 תו ניתנינןת שאו תפעוליות חכירבגיןת יוקבוצה מחוייבול, בסוף שנה
  :להלןחל כנפרעו ושמועד פירעונן טרם לביטול ש

  2X20  1X20  

  ח"ש  ח"ש  

  26,100  13,050  תוך שנה

  13,050  -  בין שנה לחמש שנים

  -  -    מעבר לחמש שנים

  13,050  39,150  

  

  הון מניות. 22

 30,000 וללותח כ" ש30,000 בסך 1X20- ו2X20 בדצמבר 31 יוםהיתרות ב
 70,000.  במלואןנפקו ונפרעוהוש, ח ערך נקוב" ש1 נותמניות רגילות ב

  .לא הונפקואך חוק כ נוספות רשומותמניות 
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  מזומנים ושווה מזומנים. 23

  2X20  1X20  

  ח"ש  ח"ש  

  22,075  28,700  מזומנים בקופה

 )115,507(  )83,600(  משיכת יתר

  )54,900(  )432,93(  

  

  תלויותהתחייבויות . 24

 גיןמ ב"בע) מסחר(ד רשת  פתח לקוח בהליכים משפטיים נג2X20במהלך 
 ו מסתכמים בסך שהפסדיןהלקוח טוע. שריפה שנגרמה בשל נר פגום

  .סכום זהל השידרב התדיינות משפטית םח ויז" ש50,000

, מוצדקת שהתביעה דעה בינםהיועצים המשפטיים של הקבוצה א
  בדוחות הכספייםה הפרשהלא הוכר. הילערער ע מתכוונת לחברהוה

  . שינבע הפסדצפוי שינה סבורההקבוצה אמאחר שהנהלת האלה 
  

  אירועים לאחר סוף תקופת הדיווח. 25

עלות השיפוץ .  היתה הצפה באחד ממחסני הנרות3X20 בינואר 25יום ב
  . ח" ש16,000 סךהפיצוי מהביטוח נאמד ב. ח" ש36,000צפויה להיות 

 1 דיבידנד של הכריז על לו החליטם הדירקטורי3X20 בפברואר 14יום ב
 לבעלי 3X20 באפריל 15יום לם בוששי )ח" ש30,000כ "סה(ח למניה "ש
 בשנת וצרה שהמחוייבות נמאחר. 3X20 ס במר31יום מניות שרשומים בה
3X20 , בדצמבר 31 ליוםחייבות בדוח על המצב הכספי התלא מוצגת 
2X20.  



 דוחות כספיים להמחשה 

    
  

389

  עסקאות עם צדדים קשורים. 26
 בוטלו, ד קשורשהיא צ,  לבין החברה הבת שלהחברהעסקאות בין ה

  .באיחוד

שהיא צד , )12ראה ביאור (כלולה שלה הכרת סחורות לחברה ומהקבוצה 
  :כלהלן, קשור

קשור חייב הצד הסכומים ש  מכירת סחורות  
לקוחות ב יםכללאשר נלקבוצה 

  שנהסוף ל

  2X20  1X20  2X20  1X20  

  ח"ש  ח"ש  ח"ש  ח"ש  

  400  800  8,000  10,000  חברה כלולה

  

תשלומים ישית של בעל המניות העיקרי של החברה לניתנה ערבות א
 עבור ערבות חיוב לא נדרש .)20ראה ביאור (מימונית ה החכירל בהתאם

  .זו

כולל  (2X20 לדירקטורים ולאנשי מפתח ניהוליים בשנת יגמולסך הת
  ).ח" ש1X20 :208,260(ח " ש249,918היה ) משכורות והטבות

  

  אישור הדוחות הכספיים. 27

 10יום כספיים אושרו על ידי הדירקטוריון והותרו לפירסום בהדוחות ה
  .3X20 סבמר

  

* * * * * * * * *  
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 רשימת תיוג להצגה ולגילוי
תקן  מדרישות ההצגה והגילוי שבנובעת להצגה ולגילוי  זורשימת תיוג

  .בינלאומי לישויות קטנות ובינוניותהכספי הדיווח ה
   

תקן  זו מסכמת את דרישות ההצגה והגילוי בכל רשימת תיוג .1ד
 . הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות

 
 ,לעיתים קרובות .גילוייםבהצגה והן ב הן לתטפ זו מרשימת תיוג .2ד

פרקים , הלדוגמ.  לדרישת הגילוישנדרשת היא שוות ערךהצגה 
ים ספציפיים בדוח על סעיפ לתקן דורשים הצגה של מספר 6-3

אם (דוח רווח והפסד ב, דוח על הרווח הכוללב, המצב הכספי
 . דוח על תזרימי המזומניםבדוח על השינויים בהון וב, )מוצג

  
 בדוח הכספי או יבוצע מפרט אם גילוי ינואהתקן , ברוב המקרים .3ד

 בדוח הכספי יםגילוינדרשים , במספר מקרים, אולם. בביאורים
 .ה מזוהים ברשימת תיוג זוגילויים אל; במפורש

  
אם פריט .  רק על פריטים מהותייםחלותדרישות הגילוי בתקן  .4ד

 .2.6ף  בסעינהמהותיות נדו.  גילוידרשא נלאינו מהותי 
  
בינלאומי הכספי הדיווח התקן יישום ההנחה היא שהתוצאה של  .5ד

יא דוחות ה, נחוץ כאשר ףעם גילוי נוס, לישויות קטנות ובינוניות
תוצאות ,  של המצב הכספינאותה הצגה יםשיגשמכספיים 
. תקןבמש תלהששזכאית  מזומנים של ישות מי ותזריהפעולות

גילויים . ישות מינימוםדרכדרישות הגילוי בתקן יש להתייחס ל
 ינו א כאשר ציות לדרישות ספציפיות בתקןנחוציםנוספים 

מספיק על מנת לאפשר למשתמשים להבין את ההשפעה של 
ומצבים אחרים על המצב הכספי אחרים אירועים , עסקאות

ים פיסעישות חייבת להציג .  של הישותפעולות התוצאותו
נוספים בדוחות וסיכומי ביניים נוספות כותרות , יםנוספ

, הכספיים כאשר הצגה כזו רלוונטית להבנת המצב הכספי
, באופן דומה. הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות

 ינוישות חייבת לכלול בביאורים לדוחות הכספיים מידע שא
 .רלוונטי להבנתםהוא  ך א,מוצג במקום אחר בדוחות הכספיים

  

  ישויות קטנות ובינוניות 1פרק 

  .גילוי בפרק זהדרישות רישות הצגה או אין ד
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  גורפים ועקרונות תפיסות 2פרק 

  .גילוי בפרק זהדרישות אין דרישות הצגה או 
  

  הצגת דוחות כספיים 3פרק 

בינלאומי לישויות קטנות הכספי הדיווח התקן ציות ל
  ובינוניות

  

כספי הדיווח התקן הדוחות הכספיים שלה מצייתים לשישות   3.3
 תכלול הצהרה מפורשת  לישויות קטנות ובינוניותבינלאומיה

ישות לא תתאר דוחות . בביאוריםובלתי מסויגת על ציות זה 
כספי הדיווח התקן כספיים כדוחות כספיים שמצייתים ל

אלא אם הם מצייתים , בינלאומי לישויות קטנות ובינוניותה
  .תקן זהלכל הדרישות של 

, 3.4בהתאם לסעיף ה תקן זכאשר ישות סוטה מדרישה של   3.5
 : כלהלןעליה לתת גילוי

 
לכך שההנהלה הגיעה למסקנה שהדוחות הכספיים   )א(

את תוצאות , מציגים באופן נאות את המצב הכספי
 .ות ואת תזרימי המזומנים של הישותהפעול
 

בינלאומי הכספי הדיווח הלתקן לכך שהיא צייתה   )ב(
למעט העובדה שהיא סטתה , בינוניותלישויות קטנות ו

  .סוימת כדי להשיג הצגה נאותהדרישה ממ
 

תקן כולל הטיפול שנדרש על ידי , למהות של הסטייה  )ג(
, בינלאומי לישויות קטנות ובינוניותהכספי הדיווח ה

לסיבה שבגינה טיפול זה יהיה כה מטעה בנסיבות כך 
שהוא יסתור את מטרת הדוחות הכספיים המפורטת 

  .  ולטיפול שאומץ2בפרק 

,  בתקופה קודמתזהסטתה מדרישה של תקן כאשר ישות   3.6
וסטייה זו משפיעה על סכומים שהוכרו בדוחות הכספיים 

עליה לתת את הגילויים המפורטים בסעיף , לתקופה השוטפת
  ).ג(3.5
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בנסיבות הנדירות ביותר שבהן ההנהלה מגיעה למסקנה שציות   3.7
ת  יהיה כה מטעה כך שהוא יסתור את מטרזהלדרישה של תקן 

בפרק המפורטת של ישויות קטנות ובינוניות הדוחות הכספיים 
אבל המסגרת הפיקוחית הרלוונטית אוסרת על סטייה , 2

את , במידה המירבית האפשרית, על הישות להקטין, מהדרישה
, מציות לדרישה) perceived (הנתפסים כמטעיםההיבטים 

  :באמצעות גילוי
 

 ההנהלה הגיעה ולסיבה שבגינה,  בתקן זהלמהות הדרישה  )א(
למסקנה שציות לדרישה הזו יהיה כה מטעה בנסיבות כך 
שהוא יסתור את מטרת הדוחות הכספיים המפורטת 

  .2בפרק 
 

לכל תקופה , לתיאומים לכל פריט בדוחות הכספיים  )ב(
אשר ההנהלה הגיעה למסקנה שהיה נדרש , שמוצגת

  .לבצעם כדי להשיג הצגה נאותה

מודעת לכך שקיימות אי , הערכהבעת ביצוע ה, כאשר ההנהלה  3.9
 שקשורות לאירועים או למצבים שעשויים מהותיותודאויות 

להטיל ספק משמעותי על יכולת הישות להמשיך לפעול כעסק 
כאשר ישות לא . על הישות לתת גילוי לאי ודאויות אלה, חי

עליה לתת גילוי , מכינה דוחות כספיים על בסיס עסק חי
פיו היא הכינה את הדוחות הכספיים וגם לבסיס של, לעובדה זו

  .ולסיבה שבגינה הישות לא נחשבת עסק חי

  
  תדירות הדיווח

  

כולל מידע (ישות תציג מערכת שלמה של דוחות כספיים   3.10
סוף  כאשר. לפחות אחת לשנה) 3.14 ראה סעיף -  השוואתי

 השנתיים דוחות כספייםוה  של ישות משתנהתקופת הדיווח
ישות , כה יותר או קצרה יותר משנה אחת לתקופה ארומוצגים

 :תיתן גילוי לפרטים הבאים
  
 . עובדה זו  )א(
 
 .הסיבה לשימוש בתקופה ארוכה יותר או קצרה יותר  )ב(

 
המוצגים בדוחות הכספיים ההשוואה העובדה שסכומי   )ג(

אינם ניתנים להשוואה באופן ) כולל הביאורים הקשורים(
  .מלא
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  עקביות ההצגה
  

יווג של פריטים בדוחות הכספיים כאשר ההצגה או הס  3.12
אלא אם , ישות תסווג מחדש סכומים השוואתיים, משתנים

 ים מסווגסכומים השוואתיים כאשר .אינו מעשיהסיווג מחדש 
 :ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים, מחדש

  
 .המהות של הסיווג מחדש  )א(

 
הסכום של כל פריט או של כל קבוצה של פריטים שסווגו   )ב(

 .מחדש
  

  .יווג מחדשהסיבה לס  )ג(

ישות , כאשר אין זה מעשי לסווג מחדש סכומים השוואתיים  3.13
  .  מעשיאינותיתן גילוי מדוע הסיווג מחדש 

  
  מידע השוואתי

  

לגבי כל  קודמתיג מידע השוואתי המתייחס לתקופה ישות תצ  3.14
, ים לתקופה השוטפתהסכומים שמדווחים בדוחות הכספי

ישות תכלול מידע .  אחרתשלמעט כאשר תקן זה מתיר או דור
השוואתי לגבי מידע מילולי ותיאורי כאשר הוא רלוונטי להבנה 

  .של הדוחות הכספיים לתקופה השוטפת

  
  מהותיות והקבצה

  

ישות . ישות תציג בנפרד כל קבוצה מהותית של פריטים דומים  3.15
תציג בנפרד פריטים שהמהות או מאפיין הפעילות שלהם אינם 

  . הם לא מהותיים אלא אם,דומים
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  מערכת שלמה של דוחות כספיים
  

כת שלמה של דוחות כספיים של ישות כוללת את כל מער  3.17
 :הבאים

 
 . דוח על המצב הכספי למועד הדיווח  )א(

 
 :אחד מהבאים  )ב(
  

)i(  דוח יחיד על הרווח הכולל לתקופת הדיווח שמציג את
כל פריטי ההכנסה וההוצאה שהוכרו במהלך 

ם שהוכרו בקביעת רווח או כולל פריטי, התקופה
אשר מהווה סיכום משנה בדוח על הרווח (הפסד 
 או, ופריטים של רווח כולל אחר) הכולל

 
)ii( אם . דוח רווח והפסד נפרד ודוח נפרד על הרווח הכולל

ישות בוחרת להציג הן דוח רווח והפסד והן דוח על 
הדוח על הרווח הכולל מתחיל ברווח או , הרווח הכולל

ך מציג את הפריטים של רווח כולל הפסד ואחר כ
 . אחר

  
 .דוח על השינויים בהון לתקופת הדיווח  )ג(

 
 .דוח על תזרימי מזומנים לתקופת הדיווח  )ד(
  
 החשבונאית הכוללים את תמצית המדיניות, ביאורים  )ה(

  .המשמעותית וביאורי הסבר אחרים

אם השינויים היחידים בהון במהלך התקופות שלגביהם   3.18
תשלום של , כספיים נבעו מרווח או הפסדמוצגים הדוחות ה

תיקון טעויות בתקופות קודמות ושינויים במדיניות , דיבידנדים
רווח והפסד ועודפים  הישות רשאית להציג דוח, החשבונאית

ראה ( ודוח על השינויים בהון יחיד במקום דוח על הרווח הכולל
  ). 6.4סעיף 

 בכל אחת אם לישות אין פריטים של רווח כולל אחר  3.19
הישות יכולה , מהתקופות שלגביהם מוצגים הדוחות הכספיים

או שהיא יכולה להציג דוח על , להציג רק דוח רווח והפסד
  .הרווח הכולל שהשורה התחתונה בו היא רווח או הפסד

  כל דוח כספיישות תציג, במערכת שלמה של דוחות כספיים  3.21
  .לטה רמת הבבאותה
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  ייםהדוחות הכספשל זיהוי 
  

ישות תזהה בבירור כל אחד מהדוחות הכספיים והביאורים   3.23
ישות , בנוסף.  ביניהם לבין מידע אחר באותו מסמךותבדיל

ותחזור עליו , תציג בצורה בולטת את המידע שמפורט להלן
 :כאשר הדבר נדרש כדי שהמידע שמוצג יהיה ניתן להבנה

 
בשמה מסוף תקופת שם הישות המדווחת וכל שינוי   )א(

 .הדיווח הקודמת
 

של קבוצה   ישות בודדת אוהם שלאם הדוחות הכספיים   )ב(
 .של ישויות

  
תאריך סוף תקופת הדיווח והתקופה שמכוסה על ידי   )ג(

 . הדוחות הכספיים
  

תרגום מטבע  30כפי שהוגדר בפרק מספר , מטבע ההצגה  )ד(
 .חוץ

  
 שבה נעשה שימוש ,אם קיימת, )rounding(מידת העיגול   )ה(

  .כומים בדוחות הכספייםלצורך ההצגה של ס

 : גילוי בביאורים לפרטים הבאיםתיתןישות   3.24
 
וההתאגדות החוקית של ) domicile(מקום התושבות   )א(

מדינת ההתאגדות שלה והכתובת של המשרד , הישות
אם שונה , יקרי שלהאו מקום העסקים הע(הרשום שלה 

 ).מהמשרד הרשום
 

פעילויות הישות וה) operations(תיאור מהות פעולות   )ב(
)activites (העיקריות שלה .  

  
  הצגה של מידע שאינו נדרש על ידי תקן זה

  

או דוחות , רווח למניה, תקן זה אינו דן בהצגה של מידע מגזרי  3.25
ישות .  ביניים של ישויות קטנות ובינוניותלתקופותכספיים 

שתיתן גילויים כאלה תתאר את הבסיס להכנת המידע 
  .ולהצגתו
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  וח על המצב הכספיד 4פרק 

  מידע שיוצג בדוח על המצב הכספי
  

סעיפים שמציגים , לכל הפחות, הדוח על המצב הכספי יכלול  4.2
 : הבאיםהסכומיםאת 

  
 .מזומנים ושווי מזומנים  )א(

 
 .לקוחות וחייבים אחרים  )ב(
 
) י(, )ב(, )א (-למעט סכומים שמוצגים ב(נכסים פיננסיים   )ג(

 )).יא (-ו
 

 . מלאי  )ד(
 

 .רכוש קבוע  )ה(
 

 .ן להשקעה שנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד"לנד  )ו(
  
 .נכסים בלתי מוחשיים  )ז(
  
נכסים ביולוגיים שנמדדים בעלות בניכוי פחת נצבר   )ח(

 . וירידת ערך
  
 . נכסים ביולגיים שנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  )ט(
  
 . השקעות בחברות כלולות  )י(
  
 . השקעות בישויות בשליטה משותפת  )יא(
  
 .ספקים וזכאים אחרים  )יב(
  
 -ו) יב(למעט סכומים שמוצגים לפי (התחייבויות פיננסיות   )יג(

 )). טז(
  
 .התחייבויות ונכסים בגין מסים שוטפים  )יד(
 
התחייבויות מסים נדחים ונכסי מסים נדחים   )טו(

   ).כלא שוטפים התחייבויות ונכסים אלה יסווגו תמיד(



 רשימת תיוג להצגה ולגילוי
 

 398

4.2 
 )המשך(

 . הפרשות  )טז(
  
בנפרד המוצגות בתוך ההון , זכויות שאינן מקנות שליטה  )יז(

 . הבעלים של החברה האם מההון של
  
  .הון המיוחס לבעלים של החברה האם  )יח(

כותרות וסיכומי , ישות תציג בדוח על המצב הכספי סעיפים  4.3
המצב  כאשר הצגה כזו רלוונטית להבנה של נוספיםמשנה 
  . של הישותהכספי

  
  הבחנה בין שוטף לבין לא שוטף

  

והתחייבויות שוטפות , טפיםשו-תציג נכסים שוטפים ולאישות   4.4
כסיווגים נפרדים בדוח על המצב הכספי שלה , שוטפות-ולא

למעט כאשר הצגה המבוססת על , 4.8-4.5 לסעיפיםבהתאם 
כאשר חריג . נזילות מספקת מידע מהימן שהוא יותר רלוונטי

לפי סדר הנזילות יוצגו כל הנכסים וההתחייבויות , זה חל
  ).עולה או יורד(המשוער 

  
דר של פריטים ומתכונת של פריטים בדוח על המצב ס

  הכספי
  

תקן זה לא קובע את הסדר או את המתכונת שלפיהם ישות   4.9
פשוט מספק רשימה של פריטים שהם  4.2סעיף . מציגה פריטים

שונים מספיק במהותם או במאפיין הפעילות שלהם כדי 
 : בנוסף. שתידרש הצגה נפרדת בדוח על המצב הכספי

 
המהות או מאפיין הפעילות , ם נכללים כאשר הגודלסעיפי  )א(

של פריט או של הקבצה של פריטים דומים הם כאלה 
שהצגה נפרדת רלוונטית להבנה של המצב הכספי של 

 וכן; הישות
 

ניתן לתקן את התיאורים שבהם נעשה שימוש ואת הסדר   )ב(
של פריטים או את ההקבצה של פריטים דומים בהתאם 

כדי לספק מידע , העסקאות שלהלמהות של הישות ושל 
  . שהוא רלוונטי להבנה של המצב הכספי של הישות
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  מידע שיוצג בדוח על המצב הכספי או בביאורים
  

לסיווגי , המצב הכספי או בביאוריםבדוח על , ישות תיתן גילוי  4.11
 : הבאים של הסעיפים שהוצגומשנה ה
  

  .בקבוצות המתאימות לישותרכוש קבוע   )א(
 

תוך הצגה בנפרד של סכומים   אחריםייביםחלקוחות ו  )ב(
,  לקבל מצדדים אחריםםסכומי, לקבל מצדדים קשורים

 .אך טרם חויבה, וחייבים הנובעים מהכנסה שהצטברה

 :מלאי תוך הצגה בנפרד של סכומי מלאי  )ג(
  

)i( מכירה במהלך העסקים הרגילהמוחזק ל. 
 

)ii( בתהליך ייצור למכירה כזו. 
 

)iii( יצרכו בתהליך בצורה של חומרים וחומרי עזר ש
 .הייצור או שיצרכו במהלך הספקת השירותים

תוך הצגה בנפרד של סכומים , ספקים וזכאים אחרים  )ד(
הכנסה , זכאים בגין צדדים קשורים, לשלם לספקים

  .דחויה והוצאות לשלם
 

 .והפרשות אחרות בגין הטבות עובדהפרשות   )ה(

עודפים , פרמיה על מניות,  נפרעהוןכמו , קבוצות של הון  )ו(
אשר בהתאם לדרישות , פריטים של הכנסה או ההוצאהו

  .מוכרים ברווח כולל אחר ומוצגים בנפרד בהון, תקן זה
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בדוח על המצב ,  תיתן גילוי כמפורט להלן הון מניותבעלת ישות  4.12
 :הכספי או בביאורים

  
  :לכל קבוצה של הון מניות  )א(

 
)i( מספר המניות של הון רשום. 

 
)ii( והונפקו אבל , אןפקו ונפרעו במלומספר המניות שהונ

 .לא נפרעו במלואן
  

)iii( מניות אין ערך נקובאו של, ערך נקוב למניה. 
  

)iv( מות במחזור התאמה בין מספר המניות הקיי
 .בתחילת התקופה ובסופה

  
)v( זכויות בכורה והמגבלות ששייכות לקבוצה , הזכויות

 חלוקת דיבידנדים ועל פדיון כולל מגבלות על, זו
 .ההון

  
)vi( ישות שמוחזקות על ידי הישות או על ידי מניות ב

 .הבנות או החברות הכלולות שלההחברות 
  

)vii(  הנפקה בהתאם לאופציות השמורות לצורךמניות 
כולל התנאים , מניותולחוזים למכירה של 

 .והסכומים
  
  .תיאור של כל קרן בהון  )ב(

תיתן גילוי , כגון שותפות או נאמנות, ללא הון מניותישות   4.13
תוך , )א(4.12שווה ערך למידע שנדרש לפי סעיף למידע שהוא 

של זכויות ) categroy(גילוי לשינויים במהלך התקופה בכל סוג 
זכויות בכורה ומגבלות השייכות לכל סוג , וגילוי לזכויות, בהון

  .של זכויות בהון

לישות יש הסכם מכירה מחייב למימוש , במועד הדיווח, אם  4.14
הישות , של נכסים והתחייבויותאו קבוצה , ניכר של נכסים

 :תיתן גילוי למידע הבא
 
או קבוצת הנכסים ) הנכסים(תיאור של הנכס   )א(

 .וההתחייבויות
  

 .הנסיבות של המכירה או התוכניתותיאור העובדות   )ב(
  

אם המימוש כולל קבוצה , הערך בספרים של הנכסים או  )ג(
הערכים בספרים של נכסים , של נכסים והתחייבויות

  . להוהתחייבויות א
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  ודוח רווח והפסד דוח על הרווח הכולל 5 פרק

  הצגה של סך הכל הרווח הכולל
  

  :סך הכל הרווח הכולל שלה לתקופה את תציגישות   5.2
  
במקרה זה הדוח על הרווח . בדוח יחיד על רווח כולל  )א(

הכולל מציג את כל פריטי ההכנסה וההוצאה שהוכרו 
 או, בתקופה

 
 - ודוח על הרווח הכולל  דוח רווח והפסד- בשני דוחות   )ב(

במקרה זה דוח רווח והפסד מציג את כל פריטי ההכנסה 
למעט אלה שהוכרו בסך הכל , וההוצאה שהוכרו בתקופה

כפי שהותר או , הרווח הכולל מחוץ לרווח או הפסד
   .שנדרש על ידי תקן זה

סעיפים , לכל הפחות,  בדוח על הרווח הכוללתכלולישות   5.5
 :ים הבאים לתקופהשמציגים את הסכומ

 
 .הכנסות  )א(

 
 .עלויות מימון  )ב(

 
ראה (חלק ברווח או הפסד של השקעות בחברות כלולות   )ג(

ובישויות בשליטה ) השקעות בחברות כלולות 14פרק 
) השקעות בעסקאות משותפות 15ראה פרק (משותפת 

 .שמטופלות לפי שיטת השווי המאזני
 

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

 
 :סכום יחיד שמורכב מהסכום של  )ה(

 
)i( ושל , הרווח או ההפסד לאחר מס מפעילות שהופסקה 

  
)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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5.5 
  )המשך(

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

 
 מסווג לפי ))ב(5.4ראה סעיף  ( של רווח כולל אחרכל פריט  )ז(

  . ))ח(למעט סכומים שמוצגים לפי (מהותו 
 

ישויות חלק ברווח הכולל האחר של חברות כלולות ושל   )ח(
  .אזניופלות לפי שיטת השווי הממטש בשליטה משותפת

 
אם לישות אין פריטים של רווח כולל  (סך הכל רווח כולל  )ט(

, היא רשאית להשתמש במונח אחר לסעיף זה כגון, אחר
   ).רווח או הפסד

בדוח על הרווח הכולל לפריטים בנפרד  גילוי תיתןישות   5.6
 : הבאים כהקצאות לתקופה

 
  רווח או הפסד לתקופה שמיוחס  )א(

 
)i( לזכויות שאינן מקנות שליטה. 

 
)ii( האםהחברה של לבעלים . 

  
 סך הכל רווח כולל לתקופה שמיוחס  )ב(

 
)i(  שאינן מקנות שליטהלזכויות. 

 
)ii(  האםהחברהלבעלים של .  

  
  דרישות החלות על שתי הגישות

  

ההשפעות של תיקוני טעויות ושינויים , בהתאם לתקן זה  5.8
במדיניות החשבונאית מוצגים כתיאומים למפרע של תקופות 

 התרחשווח או הפסד בתקופה שבה קודמות ולא כחלק מרו
  ). 10ראה פרק (

אם , ובדוח רווח והפסד(הרווח הכולל  בדוח על תציגישות   5.9
כותרות וסיכומי משנה נוספים כאשר הצגה כזו ,  סעיפים)מוצג

  . הישותפעולות  תוצאותרלוונטית להבנה של
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ישות לא תציג או תתאר פריטי הכנסה והוצאה כלשהם   5.10
או (בדוח על הרווח הכולל ) extraordinary ('מיוחדיםפריטים 'כ

  .או בביאורים) אם מוצג, בדוח רווח והפסד

  
  ניתוח של הוצאות

  

אחת תוך שימוש בסיווג לפי ישות תציג ניתוח של הוצאות   5.11
לפי השיטה שמספקת מידע מהימן שהוא ,  הבאותמהשיטות

ו סיווג א, סיווג שמבוסס על מהות ההוצאות: יותר רלוונטי
  .שמבוסס על מאפיין הפעילות של ההוצאות בישות

  
  רווח והפסד ועודפיםדוח על השינויים בהון ודוח  6פרק 

  מידע שיש להציגו בדוח על השינויים בהון 
  

 : דוח על השינויים בהון תוך הצגה בדוח שלתציגישות   6.3
 
תוך הצגה בנפרד של סך הכל , סך הכל רווח כולל לתקופה  )א(

ה האם ולזכויות חברה של שמיוחסים לבעליםהסכומים 
  .שאינן מקנות שליטה

 
ההשפעות של יישום למפרע או של , לכל רכיב של ההון  )ב(

מדיניות  10לפרק הצגה מחדש למפרע שהוכרו בהתאם 
  .  וטעויותיםי חשבונאאומדנים, חשבונאית

  
התאמה בין הערך בספרים בתחילת , לכל רכיב של ההון  )ג(

תוך גילוי נפרד , רים בסופההתקופה לבין הערך בספ
 :  כתוצאה מיםלשינוי

 
)i( רווח או הפסד. 

 
)ii( כל סעיף ברווח כולל אחר. 

  
)iii( והדיבידנדים , הסכומים של ההשקעות של הבעלים

לבעלים תוך הצגה בנפרד של , וחלוקות אחרות
דיבידנדים , עסקאות במניות אוצר, הנפקות מניות

ת וחלוקות אחרות לבעלים ושינויים בזכויות הבעלו
  .בחברות בנות שתוצאתם אינה איבוד שליטה
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  מידע שיש להציגו בדוח רווח והפסד ועודפים
  

ישות תציג בדוח רווח והפסד ועודפים את הפריטים הבאים   6.5
דוח על הרווח הכולל ודוח רווח  5 שנדרש בפרק למידעבנוסף 
 :והפסד

 
 .עודפים בתחילת תקופת הדיווח  )א(

 
שעומדים לתשלום במהלך דיבידנדים שהוכרזו ושולמו או   )ב(

 .התקופה
  
הצגות מחדש של העודפים כתוצאה מתיקוני טעויות   )ג(

 .מתקופות קודמות
  
הצגות מחדש של העודפים כתוצאה משינויים במדיניות   )ד(

 .החשבונאית
  
  .עודפים בסוף תקופת הדיווח  )ה(

  
  דוח על תזרימי מזומנים 7פרק 

  מידע שיש להציגו בדוח על תזרימי מזומנים
  

על תזרימי מזומנים שמציג את תזרימי ציג דוח ישות ת  7.3
,  דיווח אשר יסווגו לפעילויות שוטפותהמזומנים לתקופת

  .פעילויות השקעה ופעילויות מימון

  
  דיווח על תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות

  

 תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות תוך שימוש תציגישות   7.7
 :באחת מהשיטות הבאות

 
בה רווח או הפסד מותאם בגין , פההשיטה העקי  )א(

דחיות או , השפעותיהן של עסקאות שאינן במזומנים
צבירות כלשהן של תקבולי או תשלומי מזומנים תפעוליים 

ופריטים של הכנסה או הוצאה , מהעבר או בעתיד
הקשורים לתזרימי מזומנים מהשקעה או לתזרימי 

 או, מזומנים ממימון
 
י לסוגים עיקריים של בה ניתן גילו, השיטה הישירה  )ב(

  .תקבולי מזומנים ברוטו ותשלומי מזומנים ברוטו
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דיווח על תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה ומפעילויות 
  מימון

  

 בנפרד סוגים עיקריים של תקבולי מזומנים ברוטו תציגישות   7.10
ותשלומי מזומנים ברוטו הנובעים מפעילויות השקעה 

מנים המצרפיים הנובעים  המזותזרימי. ופעילויות מימון
ות עסקייחידות חברות בנות או של  מרכישות וממימושים

  .  יוצגו בנפרד ויסווגו כפעילויות השקעהאחרות

  
  ריבית ודיבידנדים

  

ישות תציג בנפרד תזרימי מזומנים מריבית ומדיבידנדים   7.14
הישות תסווג תזרימי מזומנים באופן . שנתקבלו או ששולמו
פעילות השקעה או , קופה כפעילות שוטפתעקבי מתקופה לת

  .פעילות מימון

  
  הכנסההמסים על 

  

תזרימי מזומנים הנובעים ממסים על ישות תציג בנפרד   7.17
,  כתזרימי מזומנים מפעילויות שוטפותותסווג אותםהכנסה ה

אלא אם כן ניתן לזהותם ספציפית עם פעילויות מימון 
ים בגין מס מוקצים כאשר תזרימי מזומנ .ופעילויות השקעה

לסכום הכולל ישות תיתן גילוי , ליותר מסוג אחד של פעילות
  .של המסים ששולמו

  
  עסקאות שאינן במזומן

  

עסקאות השקעה ישות לא תכלול בדוח על תזרימי מזומנים   7.18
מחייבות שימוש במזומנים ושווי מימון שאינן ועסקאות 
אחר קום גילוי לעסקאות כאלה במישות תיתן . מזומנים

גבי בדוחות הכספיים באופן שמספק את כל המידע הרלוונטי ל
  .פעילויות השקעה ופעילויות מימון אלה

  
  
  
  



 רשימת תיוג להצגה ולגילוי
 

 406

  מרכיבים של מזומנים ושווי מזומנים

מזומנים ותציג המרכיבים של מזומנים ושווי תציג את הישות   7.20
התאמה בין הסכומים בדוח על תזרימי המזומנים שלה לבין 

 . בדוח על המצב הכספיהמוצגיםוויוולנטים הפריטים האק
ישות אינה נדרשת להציג התאמה זו אם הסכום של , אולם

מזומנים ושווי מזומנים המוצג בדוח על תזרימי המזומנים זהה 
  .לסכום שתואר באופן דומה בדוח על המצב הכספי

  
  גילויים אחרים

  

כום של לס, ביחד עם התייחסות של ההנהלה, ישות תיתן גילוי  7.21
יתרות משמעותיות של מזומנים ושווי מזומנים המוחזקים על 

מזומנים . הישותידי הישות אשר אינם זמינים לשימוש על ידי 
עשויים שלא להיות  על ידי ישות  המוחזקיםמזומנים ושווי
מגבלות על , בין היתר, הישות בגלל לשימוש על ידי יםזמינ

  . המרת כספים או מגבלות חוקיות

  
  ביאורים לדוחות הכספיים 8פרק 

  

 :הביאורים  8.2
 
יציגו מידע לגבי בסיס ההכנה של הדוחות הכספיים ולגבי   )א(

 הספציפית שבה נעשה שימוש המדיניות החשבונאית
   ;8.7-8.5ים בהתאם לסעיפ

 
 שאינו מוצג במקום ש לפי תקן זהיתנו גילוי למידע שנדר  )ב(

 וכן; אחר בדוחות הכספיים
 

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

ישות . ככל שהדבר מעשי, ישות תציג ביאורים באופן שיטתי  8.3
 למידע קשור כלשהו ים מכל פריט בדוחות הכספיהפניהתכלול 

  .בביאורים
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 :ישות בדרך כלל מציגה ביאורים בסדר הבא  8.4
 
דיווח הלתקן ם הוכנו תוך ציות שהדוחות הכספייהצהרה   )א(

ראה סעיף  (ניותוניבינלאומי לישויות קטנות ובהכספי ה
3.3(; 
 

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

 
בסדר , הכספייםמידע התומך בפריטים שמוצגים בדוחות   )ג(

 וכן; שבו כל דוח וכל סעיף מוצגים
  

  . אחרים כלשהםגילויים  )ד(

  
  למדיניות החשבונאיתגילוי 

  

תמצית של המדיניות החשבונאית במסגרת הישות תיתן גילוי   8.5
 : לפרטים הבאיםהמשמעותית

 
המדידה ששימשו להכנת הדוחות ) או בסיסי(בסיס   )א(

 .הכספיים
 

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

  
  מידע לגבי שיקול דעת

  

במסגרת התמצית של המדיניות החשבונאית , ות תיתן גילוייש  8.6
מלבד אלה , לשיקולי הדעת, המשמעותית או בביאורים אחרים

שהופעלו על ידי ההנהלה , )8.7ראה סעיף (שכרוכים באומדנים 
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
  

בביאורים למידע לגבי ההנחות העיקריות  תיתן גילויישות   8.7
וגורמים עיקריים אחרים לחוסר וודאות ,  לעתידשמתייחסות

שקיים סיכון משמעותי , באומדן בסוף תקופת הדיווח
ים של נכסים  תיאום מהותי לערכים בספרשתוצאתם תהיה

הביאורים יכללו . ושל התחייבויות במהלך שנת הכספים הבאה
 :את הפרטים הבאים לגבי הנכסים וההתחייבויות האלה

 
 .המהות שלהם  )א(
 
  .הערכים בספרים שלהם בסוף תקופת הדיווח  )ב(

  
  דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים 9פרק 

  דרישה להציג דוחות כספיים מאוחדים
  

 תציג דוחות חברה אם, 9.3 נדרש בסעיף למעט כפי שמותר או  9.2
כספיים מאוחדים שבהם היא מאחדת את השקעותיה בחברות 

דוחות כספיים מאוחדים יכללו את כל . בנות בהתאם לתקן זה
  .החברות בנות של החברה האם

  :חברה אם אינה נדרשת להציג דוחות כספיים מאוחדים אם  9.3
  
 :מתקיימים שני התנאים הבאים  )א(
  

)i( וכן, ם עצמה היא חברה בתהחברה הא 
 

)ii(  החברה האם הסופית) או כל חברה אם בשרשרת
דוחות כספיים מאוחדים המיועדים מפיקה ) השליטה

לכל אשר מצייתים לתקני דיווח כספי בינלאומיים 
 או; או מצייתים לתקן זהמלאים 

  
אין לה חברות בנות מלבד חברה שנרכשה בכוונה למכור   )ב(

 חברה אם תטפל בחברה .אותה או לממש אותה תוך שנה
 : בת כזו

  
)i(  בשווי הוגן כאשר שינויים בשווי ההוגן יוכרו ברווח או

אם השווי ההוגן של המניות ניתן למדידה , הפסד
 או, באופן מהימן

 
)ii( בעלות בניכוי ירידת ערך , אחרת) ג(11.14ראה סעיף.((  
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  ישויות למטרה מיוחדת
  

ם אשר כוללים את ישות צריכה להכין דוחות כספיים מאוחדי  9.11
הישות ואת כל הישויות למטרה מיוחדת שנשלטות על ידי 

   .הישות

  
  זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות בנות

  

 דוח על המצב הכספיבמקנות שליטה ישות תציג זכויות שאינן   9.20
חברה הבעלים של ההון של הבנפרד מ, הוןסגרת המבהמאוחד 

  ).ז(4.2כפי שנדרש בסעיף , אםה

ישות תיתן גילוי בנפרד לזכויות שאינן מקנות שליטה ברווח או   9.21
כפי שנדרש על ידי , הפסד של הקבוצה בדוח על הרווח הכולל

כפי שנדרש בסעיף , אם מוצג, או בדוח רווח והפסד (5.6סעיף 
5.7.(  

  
  גילויים בדוחות כספיים מאוחדים

  

 :ם מאוחדים יינתן גילוי לפרטים הבאיכספייםבדוחות   9.23
  
 .העובדה שהדוחות הם דוחות כספיים מאוחדים  )א(

 
הבסיס למסקנה שקיימת שליטה כאשר החברה האם   )ב(

במישרין או בעקיפין באמצעות חברות , אינה מחזיקה
 . יותר ממחצית מזכויות ההצבעה, בנות

  
 כל הבדל במועד הדיווח בין הדוחות הכספיים של החברה  )ג(

ר שימשו האם לבין הדוחות הכספיים של החברה הבת אש
 .בהכנת הדוחות הכספיים המאוחדים

  
, כגון(מגבלות משמעותיות כלשהן המהות וההיקף של   )ד(

על ) כתוצאה מהסדרי אשראי או מדרישות רגולטוריות
לחברה האם משאבים להעביר יכולתן של חברות בנות 

  . הלוואותוןפרעאו בדרך של ,  במזומןים דיבידנדדרך שלב
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  נפרדיםגילויים בדוחות כספיים 
  

משקיע בחברה כלולה או משתתף בעל זכות , כאשר חברה אם  9.27
, בישות בשליטה משותפת מכינים דוחות כספיים נפרדים

 :אותם הדוחות הכספיים הנפרדים יגלו
  
 וכן, את העובדה שהדוחות הם דוחות כספיים נפרדים  )א(

 
, תיאור השיטות ששימשו לטיפול בהשקעות בחברות בנות  )ב(

 ,משותפת ובחברות כלולותבישויות בשליטה 
  

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

  
  גילויים בדוחות כספיים משולבים

 :דוחות כספיים משולבים צריכים לכלול את הגילויים הבאים  9.30
  
 .העובדה שהדוחות הכספיים הם דוחות כספיים משולבים  )א(

 
 .נה הוכנו דוחות כספיים משולביםהסיבה בגי  )ב(
  
הבסיס לקביעה איזה ישויות נכללות בדוחות הכספיים   )ג(

 .המשולבים
  
 .הבסיס להכנת הדוחות הכספיים המשולבים  )ד(
  
גילויים  33 כפי שנדרש בפרק לצד קשורגילויים בהקשר   )ה(

  .בהקשר לצד קשור

  

  וטעויותחשבונאיים אומדנים , מדיניות חשבונאית 10פרק 

   שינוי במדיניות החשבונאיתגילוי בדבר
  

כאשר לתיקון לתקן זה קיימת השפעה על התקופה הנוכחית  10.13
או שעשויה להיות השפעה על , או על תקופה קודמת כלשהי

 :על הישות לתת גילוי כלהלן, תקופות עתידיות
 
  .מהות השינוי במדיניות החשבונאית  )א(
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10.13 
 )המשך(

קופה קודמת סכום התיאום לתקופה הנוכחית ולכל ת  )ב(
, לכל סעיף בדוחות הכספיים במידה שמעשי, שמוצגת

 .המושפע מהישום
  
המתייחס לתקופות הקודמות לתקופות , סכום התיאום  )ג(

 .במידה שמעשי, המוצגות
  
הסבר אם אין זה מעשי לקבוע את הסכומים שגילויים   )ד(

 .לעיל) ג(או ) ב(נדרש לפי 
  

כספיים אין צורך לחזור על דרישות גילוי אלה בדוחות ה
  .לתקופות עוקבות

תקופה פעה על ה השתחשבונאימדיניות ביזום לשינוי כאשר  10.14
 על הישות לתת גילוי , כלשהיתקופה קודמתעל הנוכחית או 

 :כדלהלן
 

 ;מהות השינוי במדיניות החשבונאית  )א(
 

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

 
התיאום לכל סעיף בדוחות  סכום, מעשיבמידה ש  )ג(

תוך הצגה בנפרד של , המושפע מהיישום, הכספיים
 :הסכום

 
)i( לתקופה הנוכחית; 

 
)ii( וכן; לכל תקופת דיווח קודמת שמוצגת 

  
)iii( בסכום , לכל התקופות לפני התקופות המוצגות

  .מצרפי
 

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

  
רך לחזור על דרישות גילוי אלה בדוחות הכספיים אין צו

  .לתקופות עוקבות

  



 רשימת תיוג להצגה ולגילוי
 

 412

  ןגילוי בדבר שינוי באומד
  

ישות תיתן גילוי למהות של שינוי כלשהו באומדן חשבונאי  10.18
ההכנסות , ההתחייבויות, ולהשפעה של השינוי על הנכסים

אם זה מעשי לישות לאמוד את . וההוצאות לתקופה הנוכחית
הישות , השינוי על תקופה עתידית אחת או יותרההשפעה של 

  .תיתן גילוי לאומדנים אלה

  
  קודמותדיווח  טעויות בתקופות דברגילוי ב

  

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

 .מהות הטעות בתקופה קודמת  )א(
 

במידה , סכום התיקון בגין כל תקופה קודמת שמוצגת  )ב(
המושפע , לכל סעיף בדוחות הכספיים עשימזה ש

 .שוםימהי
 

תקופה המוקדמת ביותר הסכום התיקון לתחילת   )ג(
  .במידה שזה מעשי, המוצגת

 
הסבר אם אין זה מעשי לקבוע את הסכומים שגילויים   )ד(

 .לעיל) ג(או ) ב (-נדרש ב
 

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

  
  מכשירים פיננסיים בסיסיים 11פרק 

  גילויים
  

הגילויים להלן מתייחסים לגילויים בהקשר להתחייבויות  11.39
לישות שיש .  שנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסדפיננסיות

ולכן לא מיישמת את פרק (רק מכשירים פיננסיים בסיסיים 
לא יהיו כלל התחייבויות פיננסיות שנמדדות בשווי הוגן ) 12
 . צריכה לספק גילויים כאלהאינה  היארך רווח או הפסד ולכןד
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גילויים בדבר המדיניות החשבונאית של המכשירים 
  הפיננסיים

במסגרת עיקרי , ישות תיתן גילוי, 8.5עיף בהתאם לס 11.40
) או בסיסי(לבסיס , המדיניות החשבונאית המשמעותית

ניות המדידה שנעשה בו שימוש למכשירים פיננסיים ולמדי
חשבונאית אחרת שנעשה בה שימוש למכשירים פיננסיים 

  .שרלוונטית להבנת הדוחות הכספיים

  
 של נכסים פיננסיים קבוצות - דוח על המצב הכספי 
  והתחייבויות פיננסיות

ישות תיתן גילוי לערכים בספרים של כל אחת מהקבוצות  11.41
ד  והתחייבויות פיננסיות במועפיננסייםהבאות של נכסים 

 :בדוח על המצב הכספי או בביאורים, בסכום כולל, הדיווח
  
נכסים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   )א(

 ).12.9 - ו12.8וסעיפים ) i)(ג(11.14סעיף (
 

 בעלות ים שהם מכשירי חוב שנמדדפיננסייםנכסים   )ב(
 )).א(11.14סעיף (מופחתת 

  
עלות ב יםנכסים פיננסיים שהם מכשירים הוניים שנמדד  )ג(

 -  ו12.8 וסעיפים )ii)(ג(11.14סעיף (בניכוי ירידת ערך 
12.9.( 

  
התחייבויות פיננסיות שנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או   )ד(

 ).12.9 - ו12.8סעיפים (הפסד 
  

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

מחויבויות לקבלת הלוואה שנמדדות לפי עלות בניכוי   )ו(
  )).ב(11.14סעיף (רידת ערך י

ישות תיתן גילוי למידע שמאפשר למשתמשים בדוחות  11.42
 של מכשירים פיננסיים המשמעותיותהכספיים להעריך את 

לחוב לזמן ארוך  ,לדוגמה. למצבה הכספי ולתוצאות פעולותיה
כגון (מידע כזה יכלול באופן רגיל את התנאים של מכשיר החוב 

לוח תשלומים והגבלות שמכשיר , הפדיוןמועד , שיעור הריבית
  ).הישות חוב מטיל על
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לגבי נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות שנמדדים בשווי  11.43
לדוגמה , ישות תיתן גילוי לבסיס לקביעת השווי ההוגן, הוגן

כאשר נעשה .  בשוק פעיל או טכניקת הערכהציטוטמחיר 
וי להנחות שיושמו הישות תיתן גיל, שימוש בטכניקות הערכה

בקביעת שווי הוגן לגבי כל קבוצה של נכסים פיננסיים או 
ישות נותנת גילוי , אם מתאים, לדוגמה. התחייבויות פיננסיות

, למידע לגבי ההנחות המתייחסות לשיעורי פירעונות מוקדמים
ושיעורי הריבית או שיעורי , אומדן שיעורי הפסדי אשראי

  .ההיוון

ימנה של שווי הוגן אינה זמינה עוד לגבי מכשיר אם מדידה מה 11.44
הישות תיתן גילוי ,  בשווי הוגן דרך רווח או הפסדשנמדדהוני 

  .לעובדה זו

  
  גריעה

אם ישות העבירה נכסים פיננסיים לצד אחר בעסקה שאינה  11.45
הישות תיתן גילוי , )11.35-11.33ראה סעיפים (כשירה לגריעה 

 מהקבוצות של נכסים פיננסיים לפרטים הבאים לגבי כל אחת
 :כאלה

  
 .מהות הנכסים  )א(

 
מהות הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות שאליהם   )ב(

 .הישות נשארת חשופה
  
הערכים בספרים של הנכסים ושל התחייבויות קשורות   )ג(

  .שהישות ממשיכה להכיר

  
  בטוחה

כאשר ישות שיעבדה נכסים פיננסיים כבטוחה להתחייבויות  11.46
 :עליה לתת גילוי, ויות מותנותאו להתחייב

  
 .לערך בספרים של הנכסים הפיננסיים ששועבדו כבטוחה  )א(

 
  .התנאים המתייחסים לשעבודים שלה  )ב(
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   לפירעון הלוואותשל הפרותכשלים ו
  

לגבי הלוואות לפירעון שהוכרו במועד הדיווח ושלגביהם  11.47
קרן , ריבית, קיימת הפרה של התנאים או כשל בתנאי קרן

הישות תיתן , קעת או פידיון שלא תוקנו עד מועד הדיווחמוש
 :גילוי

  
 .לפרטים לגבי כשל או הפרה זו  )א(
 
הערך בספרים במועד הדיווח של ההלוואות לפירעון   )ב(

 .הקשורות
  
או אם תנאי , תיקונם לעובדה אם כשל או הפרה באו על  )ג(

לפני שהדוחות הכספיים , ההלוואות לפירעון נקבעו מחדש
  .אושרו לפרסום

  
  ים או הפסדיםרווח,  הוצאה,טי הכנסהיפר

  

רווחים , הוצאה, ישות תיתן גילוי לפריטים הבאים של הכנסה 11.48
 :או הפסדים

  
כולל שינויים בשווי , רווחים או הפסדים, הוצאה, הכנסה  )א(

 :שהוכר בגין, ההוגן
  

)i(  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או
 .הפסד

 
)ii( נמדדות בשווי הוגן דרך רווח התחייבויות פיננסיות ה

 .או הפסד
  

)iii( נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת. 
  

)iv( התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת. 
  
המחושבות (סך הכנסת ריבית וסך הוצאת ריבית   )ב(

לגבי ) באמצעות שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית
נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות שאינם נמדדים 

 .וי הוגן דרך רווח או הפסדבשו
 
הסכום של הפסד מירידת ערך כלשהו לגבי כל קבוצה של   )ג(

  .נכסים פיננסיים
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  אחרים סוגיות במכשירים פיננסיים 12פרק 

ישות שמיישמת פרק זה תיתן את כל הגילויים הנדרשים בפרק  12.26
 תוך הכללת המכשירים הפיננסיים שבתחולת פרק זה 11

.  במסגרת גילויים אלה11תחולת פרק ומכשירים פיננסיים שב
עליה לספק , אם ישות משתמשת בחשבונאות גידור, בנוסף

  .12.29-12.27גילויים נוספים המפורטים בסעיפים 

 הבאים בגין גידור של כל אחד לפרטיםישות תיתן גילוי  12.27
 : בנפרד12.17מארבעת סוגי הסיכונים שתוארו בסעיף 

  
 .תיאור הגידור  )א(

 
שירים הפיננסיים שיועדו כמכשירים מגדרים תיאור המכ  )ב(

 .ושוויים ההוגן במועד הדיווח
  
  .כולל תיאור של הפריט המגודר, מהות הסיכונים שגודרו  )ג(

אם ישות משתמשת בחשבונאות גידור לגידור של סיכון שיעור  12.28
 מחיר סחורה של סחורה מוחזקת סיכוןריבית קבועה או 

  : גילוי לפרטים הבאיםעליה לתת, )12.22-12.19סעיפים (
  

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

 
סכום השינוי בשווי ההוגן של הפריט המגודר שהוכר   )ב(

  .ברווח או הפסד

אם ישות משתמשת בחשבונאות גידור לגידור של סיכון שיעור  12.29
סיכון מחיר סחורה , סיכון שער חליפין, ריבית משתנה

קשרות איתנה או בעסקה חזויה שצפויה ברמה גבוהה או בהת
עליה לתת ) 12.25-12.23סעיפים (בהשקעה נטו בפעילות חוץ 

 :גילוי לפרטים הבאים
  
התקופות שבהן תזרימי המזומנים חזויים להתרחש ומתי   )א(

 .הם חזויים להשפיע על רווח או הפסד
 

תיאור של כל עסקה חזויה שלגביה נעשה קודם לכן   )ב(
 .אך אינה חזויה עוד להתרחש, חשבונאות גידורשימוש ב
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12.29  

  )המשך(

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

  
הסכום שסווג מחדש מרווח כולל אחר לרווח או הפסד   )ד(

 ).12.25 - ו12.23סעיף (במהלך התקופה 
  
 השווי ההוגן של המכשיר הסכום של עודף כלשהו של  )ה(

המגדר על השינוי בשווי ההוגן של תזרימי המזומנים 
  ).12.24סעיף (החזויים שהוכר ברווח או הפסד 

  
  מלאי 13פרק 

  גילויים
  

 :הבאים לפרטים  גילויןתי תותיש 13.22
 
לרבות , המדיניות החשבונאית למדידת מלאי שאומצה  )א(

 . שיושמהנוסחת העלות
 

של מלאי והערך בספרים לפי סך כל הערך בספרים   )ב(
 .לישות) appropriate(הסוגים המתאימים 

 
 .המלאי שהוכר כהוצאה במהלך התקופהסכום   )ג(
  
הפסדים מירידת ערך שהוכרו או בוטלו ברווח או הפסד   )ד(

 .27בהתאם לפרק 
  
סך הערך בספרים של המלאי שמשועבד כבטוחה עבור   )ה(

  .התחייבויות

  
  השקעות בחברות כלולות 14פרק 

   דוחות כספייםהצגת
  

  .משקיע יסווג השקעות בחברות כלולות כנכסים לא שוטפים 14.11
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  גילויים
  

 : ייתן גילוי לפרטים הבאיםכלולהמשקיע בחברה  14.12
  
.המדיניות החשבונאית שלו לגבי השקעות בחברות כלולות  )א(

 
ראה ( של ההשקעות בחברות הכלולות הערך בספרים  )ב(

 )).י(4.2סעיף 
  
ות בחברות כלולות המטופלות תוך השווי ההוגן של השקע  )ג(

שימוש בשיטת השווי המאזני שלגביהם קיים פרסום של 
  .מחיר מצוטט

, לגבי השקעות בחברות כלולות שמטופלות לפי מודל העלות 14.13
משקיע ייתן גילוי לסכום הדיבידנדים וחלוקות אחרות 

  .שהוכרו כהכנסה

,  תוך שימוש בשיטת השווי המאזנילגבי השקעות המטופלות 14.14
משקיע ייתן גילוי בנפרד לחלקו ברווח או הפסד של חברות 

 כלשהן בחברות בפעילויות שהופסקוכלולות כאלה ולחלקו 
  .כלולות כאלה

לגבי השקעות בחברות כלולות המטופלות לפי מודל השווי  14.15
 משקיע ייתן את הגילויים הנדרשים בסעיפים, ההוגן

11.44-11.41.  

  
  השקעות בעסקאות משותפות 15פרק 

  גילויים
  

 : ייתן גילוי לפרטים הבאיםמשותפתמשקיע בעסקה  15.19
  
המדיניות החשבונאית שבה הוא משתמש להכרה   )א(

 .בזכויותיו בישויות בשליטה משותפת
 

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

  
עות בישויות בשליטה משותפת השווי ההוגן של ההשק  )ג(

המטופלות תוך שימוש בשיטת השווי המאזני שלגביהם 
  .קיים פרסום של מחיר מצוטט
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15.19 
 )המשך(

הסכום המצרפי של מחויבויותיו הקשורות לעסקאות   )ד(
כולל חלקו במחויבויות ההוניות שהתהוו , משותפות

וכן חלקו , במשותף עם משתתפים אחרים בעסקה
  .יות של העסקאות המשותפות עצמןבמחויבויות ההונ

לגבי ישויות בשליטה משותפת המטופלות בהתאם לשיטת  15.20
המשתתף ייתן גם את הגילויים הנדרשים , השווי המאזני

  . עבור השקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני14.14בסעיף 

לגבי ישויות בשליטה משותפת המטופלות לפי מודל השווי  15.21
 ייתן גם את הגילויים הנדרשים בסעיפים המשתתף, ההוגן

14.44-14.41.  

  
  ן להשקעה"נדל 16פרק 

  גילויים
  

ן להשקעה " הבאים עבור כל הנדללפרטיםישות תיתן גילוי  16.10
 ):16.7סעיף (המטופל בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

  
קביעת השווי  בושמושי, הנחות המשמעותיותהשיטות וה  )א(

 .ן להשקעה"ההוגן של נדל
 

 שנמדד כפי(ן להשקעה "המידה שבה השווי ההוגן של נדל  )ב(
 הערכה של על מבוסס )לו גילוי בדוחות הכספייםאו שניתן 

בעל כישורים מקצועיים רלוונטיים , בלתי תלוימעריך 
ן " הנדלסוגבניסיון עדכני במיקום ובעל ו, ומוכרים

גילוי  יינתן, אם לא בוצעה הערכה כזו. ךמוערלהשקעה ה
  .ולעובדה ז
  

ן "הקיום והסכומים של מגבלות על יכולת המימוש של נדל  )ג(
  . ממימושמורה ותהלהשקעה או על העברת הכנס

 
ן " נדל שלפיתוחלאו  להקמה ,מחויבויות חוזיות לרכישה  )ד(

 .להרחבותתחזוקה או ל, להשקעה או לתיקונים
  

ת ן להשקעה בתחיל" הערך בספרים של נדלביןהתאמה   )ה(
  :בנפרדאשר תציג , סופהבהתקופה ו
 

)i( תוך מתן גילוי נפרד לתוספות הנובעות , תוספות
  .צירופי עסקים  באמצעותמרכישות
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16.10 
 )המשך(

)ii( רווחים או הפסדים נטו מתיאומי שווי הוגן. 
  

)iii(  העברות לרכוש קבוע כאשר מדידה מהימנה של שווי
הוגן אינה זמינה עוד ללא עלות או מאמץ מופרזים 

 ).16.8ראה סעיף (
  

)iv( והעברות ן בשימוש הבעלים "ומנדל ממלאי ותעברה
  וכן;ן בשימוש הבעלים"למלאי ולנדל

 
)v( ים אחרשינויים. 

  
  .אין צורך להציג התאמה זו בגין תקופות קודמות

 ים גילוימספקן להשקעה "הבעלים של נדל, 20בהתאם לפרק  16.11
 ה המחזיק ישות. בהן הוא התקשרשל מחכיר לגבי חכירות

,  או בחכירה תפעוליתניתן להשקעה בחכירה מימו"בנדל
וגילויים של , תו מימוניות של חוכר לגבי חכירים גילוימספקת

  .ן היא התקשרההבמחכיר לגבי חכירות תפעוליות ש

  
  רכוש קבוע 17פרק 

  גילויים
  

ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים לגבי כל קבוצת רכוש קבוע  17.31
  ):א(4.11שנחשבה מתאימה בהתאם לסעיף 

  

 . לקביעת הערך בספרים ברוטודה ששימשובסיסי המדי  )א(
 

 .שיטות הפחת שבהן נעשה שימוש  )ב(
 

אורך החיים השימושיים או שיעורי הפחת שבהם נעשה   )ג(
 .שימוש

 
סכום מצרפי עם (הערך בספרים ברוטו והפחת שנצבר   )ד(

 .בתחילת התקופה ובסופה) הפסדים מירידת ערך שנצברו
 

, התאמה בין הערך בספרים בתחילת התקופה ובסופה  )ה(
 :אשר תכלול את הפרטים הבאים
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17.31 
 )המשך(

)i( תוספות. 
 

)ii( מימושים. 
  

)iii(  דרך צירופי עסקיםרכישות. 
  

)iv( ן להשקעה אם מדידה מהימנה של "העברות לנדל
 ).16.8ראה סעיף (השווי ההוגן הפכה לזמינה 

  
)v(  הפסדים מירידת ערך שהוכרו או שבוטלו ברווח או

 .27הפסד בהתאם לפרק 
  

)vi( פחת. 
  

)vii( שינויים אחרים. 
  

  .אין צורך להציג התאמה זו בגין תקופות קודמות

 :ישות תיתן בנוסף גילוי לפרטים הבאים 17.32
  

קיומן של מגבלות על בעלות של רכוש קבוע וקיומו של   )א(
רכוש קבוע ששועבד כביטחון להתחייבויות וערכם 

 .בספרים
 

  .סכומן של התקשרויות חוזיות לרכישה של רכוש קבוע  )ב(

  
   מוניטיןלמעט מוחשיים נכסים בלתי 18פרק 

  גילויים
  

 הבאים לכל קבוצה של נכסים בלתי לפרטיםישות תיתן גילוי  18.27
 :מוחשיים

  
בהם נעשה אורך החיים השימושיים או שיעורי ההפחתה ש  )א(

 .שוימש
 
 .שיטות ההפחתה שבהן נעשה שימוש  )ב(

  
סכום מצרפי עם (הערך בספרים ברוטו והפחתה שנצברה   )ג(

  ;בתחילת התקופה ובסופה) רוהפסדים מירידת ערך שנצב
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18.27 
 )המשך(

ובדוח רווח (בדוח על הרווח הכולל ) הסעיפים(הסעיף   )ד(
נכללת הפחתה כלשהי של ) שבהם(שבו )  אם מוצג,והפסד

 ;נכסים בלתי מוחשיים
  

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

  
)i( תוספות. 

 
)ii( מימושים. 

)iii( רך צירופי עסקיםרכישות ד. 

)iv( הפחתה. 

)v( הפסדים מירידת ערך. 

)vi( שינויים אחרים. 

  .אין צורך להציג התאמה זו בגין תקופות קודמות

 :ים הבאלפרטיםישות תיתן גילוי גם  18.28
 
ערך בספרים ותקופת ההפחתה שנותרה של כל , תיאור  )א(

 של מהותי לדוחות הכספייםאשר , נכס בלתי מוחשי
 .הישות

  
לתי מוחשיים שנרכשו באמצעות מענק לגבי נכסים ב  )ב(

ראה סעיף (ממשלתי והוכרו לראשונה לפי שווי הוגן 
18.12:( 

 
)i( וכן, לשווי ההוגן שהוכר לראשונה לגבי נכסים אלה 

 
)ii( לערכם בספרים. 

 
ישות לש, קיומם וערכם בספרים של נכסים בלתי מוחשיים  )ג(

 יםעבדוששהם מבהם או  מוגבלות תות קניינייוזכויש 
 .חייבויותכביטחון להת

 
סכומן של התקשרויות חוזיות לרכישה של נכסים בלתי   )ד(

  .מוחשיים
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ישות תיתן גילוי לסכום המצרפי של יציאה בגין מחקר ופיתוח  18.29
 של היציאה כלומר הסכום(שהוכרה כהוצאה במהלך התקופה 

שהתהוותה בישות בגין מחקר ופיתוח שלא הוונה כחלק 
 הקריטריונים להכרה מהעלות של נכס אחר אשר מקיים את

  ).בתקן זה

  
  צירופי עסקים ומוניטין 19פרק 

   במהלך תקופת הדיווחו שבוצעים עסקפיגילויים בדבר צירו
  

הרוכש ייתן ,  במהלך התקופה שבוצעעסקיםלגבי כל צירוף  19.25
 :גילוי לפרטים הבאים

  
 .השמות והתיאורים של הישויות או העסקים המשתלבים  )א(

 
 .מועד הרכישה  )ב(
  
 .עור של מכשירים הוניים בעלי זכויות הצבעה שנרכשוהשי  )ג(
  
כמו (עלות הצירוף ותיאור הרכיבים של אותה עלות   )ד(

 ).מכשירים הוניים ומכשירי חוב, מזומן
  
,  כל סוג של נכסיםיבלגרכישה ה במועד וכרהסכומים שהו  )ה(

כולל ,  של הנרכשהתחייבויות והתחייבויות תלויות
 .מוניטין

  
הוכר ברווח או הפסד בהתאם סכום של עודף כלשהו ש  )ו(

ובדוח רווח (והסעיף בדוח על הרווח הכולל , 19.24לסעיף 
  .שבו הוכר העודף) אם מוצג, או הפסד

  
  גילויים עבור כל צירופי העסקים

  

רוכש ייתן גילוי להתאמה בין הערך בספרים של המוניטין  19.26
תוך הצגה ,  לבין הערך שלו בסופההדיווחבתחילת תקופת 

 : שלבנפרד
  
 .שינויים שנובעים מצירופי עסקים חדשים  )א(

  .הפסדים מירידת ערך  )ב(
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19.26 
 )המשך(

 .מימושים של עסקים שנרכשו קודם לכן  )ג(
  
 .שינויים אחרים  )ד(
  

  .אין צורך להציג התאמה זו בגין תקופות קודמות

  
  חכירות 20פרק 

   חכירות מימוניות-דוחות כספיים של חוכרים 
  

 :ם הבאים לגבי חכירות מימוניותחוכר ייתן גילוי לפרטי 20.13
  
את הערך בספרים נטו בסוף , עבור כל קבוצה של נכסים  )א(

 .תקופת הדיווח
 

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

  
)i( עד שנה; 

 
)ii( וכן;אחרי שנה ועד חמש שנים  

 
)iii( אחרי חמש שנים. 

  
של החוכר שמעותיים תיאור כללי של הסדרי חכירה מ  )ג(

רכישה , ירות מותניםמידע בדבר דמי שכ, לדוגמה, כולל
מגבלות שהוטלו , והוראות למקרה של התייקרות מחירים

  .על ידי הסדרי חכירה

, 18, 17הדרישות לגילוי לגבי נכסים בהתאם לפרקים , בנוסף 20.14
 על חכירות של נכסים המוחכרים בחכירה חלות 34 - ו27

  .מימונית
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   חכירות תפעוליות-דוחות כספיים של חוכרים 
  

  :חוכר ייתן גילוי לפרטים הבאים לגבי חכירות תפעוליות 20.16
  

סך תשלומי חכירה מינימליים עתידיים בגין חכירות   )א(
עבור כל אחת , שאינן ניתנות לביטול, תפעוליות

 :מהתקופות הבאות
 

)i( עד שנה; 
 

)ii( וכן;אחרי שנה ועד חמש שנים  
  

)iii( ש שניםאחרי חמ. 
  
 .תשלומי חכירה שהוכרו כהוצאה  )ב(

 
של החוכר תיאור כללי של הסדרי חכירה משמעותיים   )ג(

אופציות , ירות מותניםמידע בדבר דמי שכ, לדוגמה, כולל
הוראות למקרה של כן רכישה וחידוש או אופציות 
מגבלות שהוטלו על חכירות משנה ו, התייקרות מחירים
  .ידי הסדרי חכירה

  
  חכירות מימוניות: של מחכיריםדוחות כספיים 

  

 :  גילוי לפרטים הבאים לגבי חכירות מימוניותןמחכיר יית 20.23
 
התאמה בין ההשקעה ברוטו בחכירה בסוף תקופת הדיווח   )א(

לבין הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים לקבל 
יתן גילוי להשקעה י המחכיר, בנוסף. בסוף תקופת הדיווח

 נוכחי של תשלומי החכירה ברוטו בחכירה ולערך
עבור כל אחת , המינימליים לקבל בסוף תקופת הדיווח

 :מהתקופות הבאות
 
)i( עד שנה; 

 
)ii( וכן;אחרי שנה ועד חמש שנים  

 
)iii( אחרי חמש שנים.  
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20.23 
 )המשך(

 .הכנסת מימון שטרם הורווחה  )ב(

 .ערכי השייר שאינם מובטחים אשר נצברו למחכיר  )ג(

ה המינימליים ההפרשה שנצברה בגין תשלומי החכיר  )ד(
 .לקבל שאינם ניתנים לגבייה

 .דמי שכירות מותנים שהוכרו כהכנסה בתקופה  )ה(
  
של המחכיר תיאור כללי של הסדרי חכירה משמעותיים   )ו(

אופציות , ירות מותניםמידע בדבר דמי שכ, לדוגמה, כולל
הוראות למקרה של כן רכישה וחידוש או אופציות 
ת שהוטלו על מגבלוחכירות משנה ו, התייקרות מחירים
  .ידי הסדרי חכירה

  
    חכירה תפעולית: דוחות כספיים של מחכירים

  

 :  לגבי חכירות תפעוליות לפרטים הבאיםמחכיר ייתן גילוי 20.30
 
תשלומי החכירה המינימליים העתידיים בגין חכירות   )א(

עבור כל אחת , שאינן ניתנות לביטול, תפעוליות
 :מהתקופות הבאות

 
)i( עד שנה; 

 
)ii(  וכן;ועד חמש שניםאחרי שנה  

 
)iii( אחרי חמש שנים. 

 
 .סך דמי שכירות מותנים שהוכרו כהכנסה  )ב(
 
של החוכר תיאור כללי של הסדרי חכירה משמעותיים   )ג(

אופציות , ירות מותניםמידע בדבר דמי שכ, לדוגמה, כולל
הוראות למקרה של כן רכישה וחידוש או אופציות 
מגבלות שהוטלו על ידי הסדרי והתייקרות מחירים 

  .כירהח

, 18, 17הדרישות לגילוי לגבי נכסים בהתאם לפרקים , בנוסף 20.31
 חלות על מחכירים לגבי נכסים שסופקו בחכירות 34 - ו27

  .תפעוליות
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  חזרהבמכירה וחכירה עסקאות 
  

דרישות הגילוי עבור חוכרים ומחכירים חלות באותה מידה על  20.35
של הסדרי התיאור הנדרש . עסקאות מכירה וחכירה בחזרה

 מוביל לגילוי של התנאים הייחודיים או משמעותייםחכירה 
  .החריגים של עסקאות המכירה והחכירה בחזרה

  
  הפרשות ותלויות 21פרק 

  גילויים בדבר הפרשות
  

: לכל הפרטים הבאיםיתן גילוית ישות, בגין כל סוג של הפרשה 21.14
  

 :התאמה אשר מציגה  )א(
  

)i( פהערך בספרים לתחילת התקופה ולסו; 
 

)ii( כולל תיאומים הנובעים , תוספות במהלך התקופה
 ;משינויים במדידת הסכום המהוון

  
)iii( וכן; סכומים שנזקפו כנגד ההפרשה במהלך התקופה 

  
)iv( ך התקופההלסכומים שלא נוצלו ובוטלו במ. 

  
  ושל הסכום החזויתיאור מילולי קצר של מהות המחויבות  )ב(

 .התשלוםוי של חז הוועיתוי
 

ויות לגבי הסכום או העיתוי של הוודא-ציון בדבר אי  )ג(
 . האמוריםתזרימים השלילייםה

  
תוך ציון סכום נכס כלשהו , ו חזוי כלשההסכום של שיפוי  )ד(

  . חזוישיפוי ושהוכר בגין אות
  

  .לא נדרש מידע השוואתי לתקופות קודמות
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  גילויים בדבר התחייבויות תלויות
  

 משאבים  לתזרים שלילי שלהאפשרותלמעט מקרים בהם  21.15
לכל סוג של התחייבות , ישות תיתן גילוי, בסילוק היא קלושה

 ההתחייבות תיאור קצר של מהות, תלויה במועד הדיווח
 :אם מעשי, וכן, התלויה

  
כשהיא נמדדת בהתאם , אומדן ההשפעה הכספית שלה  )א(

 ;21.11-21.7לסעיפים 
 
עיתוי לאו  לסכוםהמתייחסות הוודאויות -ציון בדבר אי  )ב(

 וכן;  כלשהושליליתזרים של 
  
 .האפשרות לשיפוי כלשהו  )ג(
  

יש ,  גילוי אחד או יותר מהגילויים לעילאין זה מעשי לתתאם 
  .לתת גילוי לעובדה זו

  
  גילויים בדבר נכסים תלויים

  

תזרים , אך לא וודאי למעשה, )יותר סביר מאשר לא(אם צפוי  21.16
כסים הישות תיתן גילוי למהות הנ, ות כלכליחיובי של הטבות

אם מעשי ללא עלות או ,  וכן,בסוף תקופת הדיווחהתלויים 
כשהיא , לאומדן של ההשפעה הכספית שלהם, מאמץ מופרזים

. 21.11-21.7נמדדת תוך שימוש בעקרונות שנקבעו בסעיפים 
  .יש לתת גילוי לעובדה זו, אם אין זה מעשי לתת גילוי זה

  
 גילויים מזיקים

  

-21.16 גילוי המידע הנדרש בסעיפים ,במקרים נדירים ביותר 21.17
חזוי לפגוע באופן רציני בעמדתה של הישות , או חלקו, 21.14

, במחלוקת עם צדדים אחרים בנושא הקשור להפרשה
הישות לא תיתן , במקרים אלה. התחייבות תלויה או נכס תלוי

, אבל תיתן גילוי למהות הכללית של המחלוקת, גילוי למידע
  .א ניתן גילוי למידע והסיבה לכךהעובדה של תוך ציון

  
   התחייבויות והון 22פרק 

  
  ).4.13 - ו4.12אולם ראה סעיפים (אין דרישות הצגה וגילוי בפרק זה 
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  הכנסות 23פרק 

  גילויים כלליים לגבי הכנסות
  

  : הבאיםלפרטיםישות תיתן גילוי  23.30
  

, שאומצה לגבי ההכרה בהכנסות המדיניות החשבונאית  )א(
ות שאומצו בקביעת שלב ההשלמה של כולל השיט

  .עסקאות הכרוכות בהספקת שירותים
  

, הסכום של כל סוג של הכנסות שהוכרו במהלך התקופה  )ב(
 :הכנסות שנבעו משל , לכל הפחות, תוך הצגה בנפרד

  
)i( סחורותמכירת .  

  
)ii( שירותיםהספקת .  

  
)iii( ריבית.  

  
)iv( תמלוגים.  

  
)v( דיבידנדים. 

  
)vi( עמלות. 

  
)vii( מענקים ממשלתיים. 

  
)viii( תי אחר של הכנסותכל סוג משמעו.  

  
  גילויים הקשורים להכנסות מחוזי הקמה

  

  :ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים 23.31
 

 .נסות חוזה שהוכרו כהכנסות בתקופההסכום של הכ  )א(
 

 .ת הכנסות חוזה שהוכרו בתקופההשיטות ששימשו לקביע  )ב(
 

חוזים של  ההשלמההשיטות ששימשו לקביעת שלב   )ג(
  .בתהליך
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  :הסכומים הבאיםישות תציג את  23.32
 

סכום ברוטו לקבל מהלקוחות בגין עבודה לפי החוזה   )א(
 .כנכס

 
סכום ברוטו לשלם ללקוחות בגין עבודה לפי החוזה   )ב(

  .כהתחייבות

  
  מענקים ממשלתיים 24פרק 

  גילויים 
  

  :ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים בנוגע למענקים ממשלתיים  24.6
  
כרו המהות והסכומים של מענקים ממשלתיים שהו  )א(

 .בדוחות הכספיים
 

תנאים שלא קוימו ותלויות אחרות שנלוו למענקים   )ב(
 .ממשלתיים שלא הוכרו כהכנסה

  
ציון צורות אחרות של סיוע ממשלתי שהישות נהנתה מהן   )ג(

  .במישרין

סיוע ממשלתי הוא , )ג(24.6לצורך דרישות הגילוי של סעיף   24.7
פעולה של הממשלה שתוכננה כדי לספק הטבה כלכלית 

פציפית לישות או למגוון של ישויות שכשירות לפי ס
דוגמאות כוללות ייעוץ טכני או ייעוץ . קריטריונים מסוימים

והלוואות שאינן נושאות , העמדת ערבויות, שיווקי בחינם
  .ריבית או שנושאות שיעור ריבית נמוך

  
  עלויות אשראי 25פרק 

  גילויים 
  

דורש ) ב(11.48סעיף . מוןדורש גילוי לעלויות מי) ב(5.5סעיף   25.3
בשיטת הריבית תוך שימוש (גילוי לסך הוצאות הריבית 

עבור התחייבויות פיננסיות שאינן נמדדות בשווי ) האפקטיבית
  .פרק זה אינו דורש גילויים נוספים. הוגן דרך רווח או הפסד
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  תשלום מבוסס מניות 26פרק 

  גילויים 
  

בנוגע למהות ולהיקף הסדרי ישות תיתן גילוי לכל המידע הבא  26.18
 :תשלום מבוסס מניות שהיו קיימים במהלך התקופה

  
תיאור של כל אחד מסוגי ההסדרים של תשלומים מבוססי   )א(

כולל , מניות שהיו קיימים בכל נקודת זמן במהלך התקופה
כגון דרישות , התנאים הכלליים של כל אחד מההסדרים

קות התקופה המירבית של האופציות המוענ, להבשלה
). במזומן או במכשירים הוניים, לדוגמה(ושיטת הסילוק 

ישות שלה סוגים דומים באופן מהותי של הסדרי תשלום 
 .מבוסס מניות יכולה לצרף מידע זה

   
מספר האופציות למניות והממוצע המשוקלל של מחירי   )ב(

  :לגבי כל אחת מקבוצות האופציות הבאות, המימוש שלהן
  

)i(  ופהלתחילת התקקיימות במחזור. 
  

)ii( התקופהשהוענקו במהלך . 
  

)iii( התקופהשחולטו במהלך . 
  

)iv( שמומשו במהלך התקופה. 
  

)v( שפקעו במהלך התקופה. 
  

)vi( התקופהקיימות במחזור בתום . 
  

)vii( שניתנות למימוש בתום התקופה.  

באשר להסדרי תשלום מבוסס מניות המסולקים במכשירים  26.19
 ההוגן ישות תיתן גילוי למידע לגבי אופן מדידת השווי, הוניים

של סחורות או שירותים שהתקבלו או השווי של המכשירים 
, אם נעשה שימוש במתודולוגיית הערכה. ההוניים שהוענקו

  .הישות תיתן גילוי לשיטה ולסיבה לבחירתה

, באשר להסדרי תשלום מבוסס מניות המסולקים במזומן 26.20
  .ישות תיתן גילוי למידע כיצד נמדדה ההתחייבות
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 , להסדרי תשלום מבוסס מניות ששונו במהלך התקופהבאשר 26.21
  .הישות תיתן גילוי להסבר לאותם שינויים

אם הישות מהווה חלק מתוכנית תשלום מבוסס מניות  26.22
והיא מכירה ומודדת את הוצאת תשלום מבוסס , קבוצתית

מניות שלה על בסיס הקצאה סבירה של ההוצאה שהוכרה על 
ילוי לעובדה זו ולבסיס להקצאה עליה לתת ג, ידי הקבוצה

  ).26.16ראה סעיף (

ישות תיתן גילוי למידע הבא באשר להשפעה של עסקאות  26.23
תשלום מבוסס מניות על הרווח או הפסד של הישות לתקופה 

 :ועל מצבה הכספי
  
 .ההוצאה הכוללת שהוכרה ברווח או הפסד לתקופה  )א(

 
ות סך כל הערך בספרים בסוף התקופה של ההתחייבוי  )ב(

  .שנובעות מעסקאות תשלום מבוסס מניות

  
  ירידת ערך נכסים 27פרק 

  גילויים 
  

 קבוצת נכסים לכל לפרטים הבאים בנוגע גילויישות תיתן  27.32
  :27.33שצוינה בסעיף 

  
הפסד  ואסכום ההפסדים מירידת ערך שהוכרו ברווח   )א(

 בדוח על הרווח )או הסעיפים(במהלך התקופה והסעיף 
 נכללו )בהם ( בו)אם מוצג, רווח והפסדובדוח  (הכולל

 .ההפסדים מירידת ערך
  

של הפסדים מירידת ערך שהוכרו ברווח הביטולים סכום   )ב(
 בדוח על )או הסעיפים (הפסד במהלך התקופה והסעיף וא

 )בהם ( בו)אם מוצג, ובדוח רווח והפסד (הרווח הכולל
  .של הפסדים מירידת ערךהביטולים נכללו 

 לכל אחת 27.32 גילוי למידע שנדרש בסעיף ישות תיתן 27.33
 :הבאותמקבוצות הנכסים 

  
 .מלאי  )א(

 
ן להשקעה שמטופל לפי שיטת "כולל נדל(רכוש קבוע   )ב(

  ).העלות
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27.33 
 )המשך(

 .מוניטין  )ג(
  
 .מוניטיןלמעט  ,נכסים בלתי מוחשיים  )ד(
  
 .השקעות בחברות כלולות  )ה(
  
  .השקעות בעסקאות משותפות  )ו(

  
  הטבות עובד 28פרק 

  לגבי הטבות עובד לטווח קצרגילויים 
  

 דורש גילויים ספציפיים לגבי הטבות עובד לטווח אינופרק זה  28.39
  .קצר

  
  גילויים לגבי תוכניות להפקדה מוגדרת

  

ישות תיתן גילוי לסכום שהוכר ברווח או הפסד כהוצאה עבור  28.40
אם הישות מטפלת בתוכנית . תוכניות להפקדה מוגדרת

 מעסיקים כתוכנית להפקדה מוגדרת להטבה מוגדרת מרובת
מאחר שמידע מספיק אינו זמין כדי להשתמש בטיפול 

עליה לתת , )28.11ראה סעיף  (מוגדרתחשבונאי של הטבה 
גילוי לעובדה שזו תוכנית להטבה מוגדרת ולסיבה מדוע 

יחד עם מידע , התוכנית מטופלת כתוכנית להפקדה מוגדרת
אם , וכנית וההשלכותזמין כלשהו על עודף או גירעון בת

  .על הישות, קיימות

  
  גילויים לגבי תוכניות להטבה מוגדרת

  

ישות תיתן גילוי למידע הבא לגבי תוכניות להטבה מוגדרת  28.41
למעט תוכניות להטבה מוגדרת מרובות מעסיקים שמטופלות (

שעליהן , 28.11כתוכניות להפקדה מוגדרת בהתאם לסעיף 
אם לישות יש יותר ). 28.40 חלות דרישות הגילוי בסעיף
ניתן לתת את הגילויים בסכום , מתוכנית להטבה מוגדרת אחת

או בקיבוץ כזה שנחשב לשימושי , בנפרד לגבי כל תוכנית, כולל
  :ביותר

  
 .כולל מדיניות המימון, תיאור כללי של סוג התוכנית  )א(
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28.41 
 )המשך(

המדיניות החשבונאית של הישות להכרה ברווחים   )ב(
ברווח או הפסד או כפריט של ( אקטואריים ובהפסדים

ולסכום של רווחים והפסדים אקטוארים ) רווח כולל אחר
 .שהוכר במהלך התקופה

  
הסבר מילולי אם הישות משתמשת בפישוטים שבסעיף   )ג(

 . במדידת מחויבותה בגין הטבה מוגדרת28.19
  
המועד של ההערכה האקטוארית המקיפה העדכנית ביותר   )ד(

תיאור של התיאומים , אינו מועד הדיווחאם מועד זה , וכן
שבוצעו כדי למדוד את המחויבות בגין הטבה מוגדרת 

 .במועד הדיווח
 
בגין  התאמה בין יתרות הפתיחה והסגירה של מחויבויות  )ה(

הטבה מוגדרת תוך הצגה בנפרד של הטבות ששולמו 
 .ושינויים אחרים

  
התאמה בין יתרות הפתיחה והסגירה של השווי ההוגן של   )ו(

כסי תוכנית ושל יתרות הפתיחה והסגירה של זכויות נ
אם , תוך הצגה בנפרד, שיפוי כלשהן שהוכרו כנכס

 :רלוונטי
  

)i( הפקדות; 
 

)ii( וכן; הטבות ששולמו 
  

)iii( שינויים אחרים בנכסי תוכנית. 
  
, סך העלות המתייחסת לתוכנית להטבה מוגדרת לתקופה  )ז(

 תוך גילוי בנפרד של הסכומים
  

)i( וכן, צאהשהוכרו ברווח או הפסד כהו 
 

)ii( נכללו בעלות של הנכס. 
 
אך אינו , שיכלול, לגבי כל קבוצה עיקרית של נכסי תוכנית  )ח(

וכל , מקרקעין, מכשירי חוב, מכשירים הוניים, מוגבל לכך
האחוז או הסכום שכל קבוצה עיקרית , הנכסים האחרים

מהווה מהשווי ההוגן של סך נכסי התוכנית במועד 
 .הדיווח
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28.41 
 )המשך(

 :ומים שנכללו בשווי ההוגן של נכסי תוכנית בגיןהסכ  )ט(
  

)i(  כל קבוצה של המכשירים הפיננסיים של הישות
 וכן, עצמה

 
)ii( או נכסים , כל מקרקעין המאוכלס על ידי הישות

 .אחרים שבשימוש הישות
  
 .התשואה בפועל על נכסי התוכנית  )י(
 
, נעשה בהן שימושההנחות האקטואריות העיקריות ש )יא(

 :רלוונטיכאשר , כולל
  

)i( שיעורי ההיוון; 
 

)ii(  שיעורי התשואה החזויים על נכסי תוכנית כלשהם
 ;לגבי התקופות המוצגות בדוחות הכספיים

  
)iii( שיעורי העלאות משכורות חזויים; 

  
)iv( וכן; שיעורי מגמות בעלויות רפואיות 

  
)v( נעשה הנחות אקטואריות מהותיות אחרות כלשהן ש

 .שושימבהן 
  

לעיל בגין תקופות ) ו(-ו) ה(-אין צורך להציג את ההתאמות ב
  . קודמות

  
חברה בת שמכירה ומודדת הוצאות בגין הטבות עובד על בסיס 

ראה סעיף (הקצאה הגיונית של ההוצאות שהוכרו בקבוצה 
תתאר בדוחותיה הכספיים הנפרדים את מדיניותה ) 28.38

לעיל על ) יא(- )א(- לביצוע ההקצאה ותיתן את הגילויים ב
  .התוכנית בכללותה

  
  לגבי הטבות אחרות לטווח ארוךגילויים 

  

עבור כל קבוצה של הטבות אחרות לטווח ארוך שהישות  28.42
לסכום ,  תיתן גילוי למהות ההטבההישות, מעניקה לעובדיה

  . במועד הדיווחהמימוןמחויבותה ולהיקף 
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  גילויים לגבי הטבות בגין פיטורין
  

עניקה עבור כל קבוצה של הטבות בגין פיטורין שהישות מ 28.43
למדיניות , הישות תיתן גילוי למהות ההטבה, לעובדיה

ולסכום מחויבותה ולהיקף הסכומים , שלההחשבונאית 
  .המופקדים במועד הדיווח

כאשר קיימת אי וודאות לגבי מספר העובדים שיקבלו את  28.44
. קיימת התחייבות תלויה,  בגין פיטוריןהטבותההצעה של 

 מישות לתת גילוי למידע לגבי  דורשהפרשות ותלויות 21פרק 
אלא אם האפשרות לתזרים שלילי , התחייבויותיה התלויות
  .בעת סילוק היא קלושה

  
  הכנסההמסים על  29פרק 

  לא שוטף/הפרדה בין שוטף
  

והתחייבויות , כאשר ישות מציגה נכסים שוטפים ולא שוטפים 29.28
ספי כסיווגים נפרדים בדוח על המצב הכ, שוטפות ולא שוטפות

מסים נדחים כלשהם ) התחייבויות(אין עליה לסווג נכסי , שלה
  ).התחייבויות שוטפות(כנכסים שוטפים ) כלשהן(

  
  קיזוז

  

כסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים ישות תקזז נ 29.29
כסי מסים נדחים כנגד התחייבויות מסים נאו תקזז , יםשוטפ
 לאכיפה לקזז יתנתנכות משפטית זרק כאשר קיימת , נדחים

את הסכומים ובכוונתה לסלק על בסיס נטו או לממש את 
  .זמנית- הנכס ולסלק את ההתחייבות בו

  
  גילויים

  

ישות תיתן גילוי למידע שמאפשר למשתמשים בדוחותיה  29.30
הכספיים להעריך את המהות וההשפעה הפיננסית של תוצאות 

  .וכרומסים שוטפים ונדחים של עסקאות ואירועים אחרים שה
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) הכנסת(ישות תיתן גילוי נפרד לרכיבים העיקריים של הוצאת  29.31
  עשויים)הכנסת מסים( הוצאת מסים  כאלה שלרכיבים. מסים
  :לכלול

 
  ).הכנסת מסים שוטפים(מסים שוטפים וצאת ה  )א(

  
 מסים שוטפים תיאומים כלשהם שהוכרו בתקופה לגבי  )ב(

  .בגין תקופות קודמות
  

מסים נדחים המתייחס ליצירה ) הכנסת(כום הוצאת ס  )ג(
  . הפרשים זמניים שלולהיפוך

  
מסים נדחים המתייחס לשינויים ) הכנסת(כום הוצאת ס  )ד(

 .או להטלת מסים חדשיםבשיעורי המס 
  
ההשפעה על הוצאת מסים נדחים הנובעת משינוי בהשפעה   )ה(

של התוצאות האפשריות של סקירה על ידי רשויות המס 
 ).29.24ראה סעיף (

  
להוצאת מסים נדחים שנובעת משינוי במעמד תיאומים   )ו(

 .המס של הישות או של בעלי מניותיה
  
 ו 29.21ראה סעיפים (כל שינוי בהפרשה לירידת ערך   )ז(

29.22.( 
  
הסכום של הוצאת מסים שקשורה לשינויים במדיניות   )ח(

, מדיניות חשבונאית 10ראה פרק (חשבונאית וטעויות 
  ). וטעויות חשבונאייםאומדנים

  : בנפרדריטים הבאיםפ לגילוי שות תיתןי 29.32
  
,  של מסים שוטפים ושל מסים נדחיםפיסכום המצרה  )א(

 . שהוכרו כפריטים של רווח כולל אחרהמתייחס לפריטים
 

הסבר להפרשים משמעותיים בין הסכומים שהוצגו בדוח   )ב(
 .על הרווח הכולל לסכומים שדווחו לרשויות המס

  
 )ורי המס שחליםבשיע(בשיעור המס שחל הסבר לשינויים   )ג(

  .בהשוואה לתקופת דיווח קודמת
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29.32 
 )המשך(

 לצורכי מסהפסדים לכל סוג של הפרש זמני ולכל סוג של   )ד(
 :שטרם נוצלווזיכויי מס 

  
)i( נכסי מסים , הסכום של התחייבויות מסים נדחים

, נדחים והפרשות לירידת ערך בסוף תקופת הדיווח
 וכן

 
)ii( נכסי , דחיםניתוח של השינוי בהתחייבויות מסים נ

 .מסים נדחים והפרשות לירידת ערך במהלך התקופה
  
הפסדים , של הפרשים זמניים, אם קיים, מועד פקיעה  )ה(

  .שטרם נוצלווזיכויי מס   שטרם נוצלולצורכי מס
  

 תוצאותלמהות הסבר , 29.25בנסיבות שמתוארות בסעיף   )ו(
פוטנציאליות של מסים על ההכנסה שינבעו מתשלום 

  .הניותידיבידנדים לבעלי מ

  
  עסקאות מטבע חוץ 30פרק 

  גילויים
  

', מטבע הפעילות'התייחסויות ל,  להלן30.27 -  ו30.26בסעיפים  30.24
  .יהיו למטבע הפעילות של החברה האם, קבוצהבמקרה של 

 :לפרטים הבאיםעל ישות לתת גילוי  30.25
 

 במהלך  ברווח או הפסדשהוכרוסכום הפרשי השער   )א(
שער בגין מכשירים פיננסיים למעט הפרשי , התקופה

לפרקים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם 
 .12 -  ו11

 
רכיב שנבע במהלך התקופה וסווג בשער ההפרשי סכום   )ב(

  . לסוף תקופת הדיווחנפרד של ההון 

כאשר . ישות תיתן גילוי למטבע שבו מוצגים הדוחות הכספיים 30.26
, עובדה זו הגלת ותישה , הפעילות שונה ממטבע ההצגהמטבע

  הצגההסיבה לשימוש במטבעו יחד עם גילוי מטבע הפעילות
  .שונה
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כאשר יש שינוי במטבע הפעילות של הישות המדווחת או של  30.27
הישות תגלה עובדה זו ואת הסיבה , משמעותיתפעילות חוץ 

  .לשינוי במטבע הפעילות

  
  אינפלציה-היפר 31פרק 

  גילויים
  

 : את הגילויים הבאיםןתית פרק זה יישמתהמות יש 31.15
 
תקופות ומידע אחר מההעובדה שהדוחות הכספיים   )א(

 הכללי של הקודמות הותאמו בגין השינויים בכוח הקנייה
 .מטבע הפעילות

 
 הדיווח במועדהזהות והרמה של מדד המחירים   )ב(

והשינויים במדד במהלך תקופת הדיווח השוטפת ותקופת 
 .הדיווח הקודמת

 
  .ווח או ההפסד בגין פריטים כספייםסכום הר  )ג(

  
  אירועים לאחר סוף תקופת הדיווח 32פרק 

  
   אישור לפרסוםתאריך

  

ים לפרסום י הכספיה בו אושרו דוחותתאריך גילוי לןתי תישות  32.9
 או לאחרים הסמכות ישותאם לבעלי ה. אושרוועל ידי מי 

 לתת ישותעל ה,  את הדוחות הכספיים לאחר פרסומםתקןל
  .י לעובדה זוגילו

  
  תקופת הדיווחסוף  לאחר ם תיאוםחייבימאירועים שאינם 

  

 חייבמ ומידע הבא לכל סוג של אירוע שאינל ילויגתיתן  ישות 32.10
  :תקופת הדיווחסוף  לאחר תיאום

  

  וכן,אופי האירוע  )א(
  

 כי לא ניתן הצהרהאו , וההשפעה הכספית של אומדן  )ב(
  .כאמורלערוך אומדן 
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  סוף לאחרם תיאוםחייבימות לאירועים שאינם להלן דוגמא 32.11
 הגילויים ;יינתן להם גילוי, בדרך כלל, אשר ,תקופת הדיווח

 שהפך לידוע לאחר סוף תקופת הדיווח אך המידעישקפו את 
 : לפרסוםהדוחות הכספייםאישור לפני 

  
 של חברה בת מושאו מי צירוף עסקים משמעותי  )א(

  .משמעותית
  

 . פעילותהודעה על תוכנית להפסקת  )ב(
  

מימושים או תוכניות , רכישות משמעותיות של נכסים  )ג(
 נכסים משמעותיים על ה שלאו הפקע, נכסיםלמימוש של 
 .ידי הממשלה

  
 .יצור משמעותי על ידי שריפהמתקן הרס   )ד(
  
 . משמעותיישינוי מבנ ,או התחלה של יישום, הודעה  )ה(
  
הנפקות או רכישות חזרה של מכשירי חוב או מכשירים   )ו(

 .ל ישותהוניים ש
  

 או בשערי ים במחירי נכסגדולים באופן חריגשינויים   )ז(
 . חוץותחליפין של מטבע

  
או , שחוקקו, או בחוקי המס, שינויים בשיעורי המס  )ח(

הם השפעה משמעותית על יש לש, שנמסרה עליהם הודעה
 . נכסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים ונדחים

  
ת תלויות כניסה להתקשרויות משמעותיות או התחייבויו  )ט(

 ערבויות באמצעות הנפקת, לדוגמה, משמעותיות
 .משמעותיות

 
נובעת אך ורק דיינות משפטית משמעותית שתההתחלת   )י(

  .תקופת הדיווחסוף מאירועים שהתרחשו לאחר 
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  גילויים בהקשר לצד קשור 33פרק 

   חברה בת- יחסים של חברה אם גילוי 
  

 לאל,  שלהבנותהן חברות  אם לביהיינתן גילוי ליחסים בין חבר  33.5
ישות תיתן גילוי לשם . אם היו עסקאות צדדים קשוריםקשר 

אם הוא , ולשם של הצד הסופי השולט, של החברה האם שלה
אם גם החברה האם של הישות וגם הצד הסופי השולט . שונה

יינתן , אינם מפיקים דוחות כספיים הזמינים לשימוש הציבור
אם  (אם הבאה הבכירה ביותרבנוסף גילוי לשם של החברה ה

  .אשר מפיקה דוחות כספיים כאמור, )קיים

  
  לתיגמול אנשי מפתח ניהולייםגילוי 

  

  .ישות תיתן גילוי לסך התיגמול לאנשי מפתח ניהוליים  33.7

  
  לעסקאות צד קשורגילוי 

  

שירותים או ,  היא העברה של משאביםעסקה עם צד קשור  33.8
ללא קשר אם , לבין צד קשורמחויבויות בין ישות מדווחת 

 לעסקאות עם צד קשור שנפוצות דוגמאות. בוצע חיוב מחיר
אך ,  קטנות ובינוניות כוללות את העסקאות הבאותבישויות

 :אינן מוגבלות להן
  
 .עסקאות בין ישות לבין הבעלים העיקריים שלה  )א(
  
עסקאות בין ישות לבין ישות אחרת כאשר שתי הישויות   )ב(

 . של ישות אחת או אדם אחדהן תחת אותה שליטה 
  
עסקאות שבהן לישות או לאדם ששולטים בישות   )ג(

המדווחת התהוו הוצאות במישרין אשר אחרת היו 
  .מוטלות על הישות המדווחת

תת ל עליה, צדדים קשוריםעם  עסקאות לישות קיימותאם   33.9
 עם הצד הקשור כמו גם מידע לגבי היחסיםגילוי למהות 

צורך  הנחוצים ל והתקשרויותנפרעויתרות שטרם , עסקאות
הבנת ההשפעה הפוטנציאלית של יחסים אלה על הדוחות 

 33.7נוסף לדרישות בסעיף בדרישות גילוי אלו הן . הכספיים
, לכל הפחות. תיגמול לאנשי המפתח הניהולייםגבי לגילוי ל

  :גילויים יכללוה
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33.9 
 )המשך(

 .סכומן של העסקאות  )א(

 :וכן, רעוסכומן של היתרות שטרם נפ  )ב(
  

)i( ות המו, לרבות ציון העובדה אם הן מובטחות, תנאיהן
  וכן,התמורה שתסופק בסילוק

  
)ii( ערבויות כלשהן שניתנו או שנתקבלופרטים באשר ל. 

  
ות לסכומן של הפרשות בגין חובות מסופקים הקשור  )ג(

 .היתרות שטרם נפרעו
  

ההוצאה שהוכרה במהלך התקופה בהתייחס לחובות   )ד(
 .קים של צדדים קשוריםרעים או לחובות מסופ

  
העברות של , מכירות, עסקאות כאלה יכולות לכלול רכישות

 וסילוקים על ידי; ערבויות; חכירות; סחורות או שירותים
  . בעבור הצד הקשור או להיפךהישות

 בנפרד לגבי כל 33.9הגילויים הנדרשים בסעיף ישות תיתן את  33.10
 : הבאותמהקבוצותאחת 

  
שליטה משותפת או השפעה , טהישויות בעלות שלי  )א(

 .מהותית על הישות
  

או , שליטה משותפת,  עליהן לישות יש שליטהישויות  )ב(
 .השפעה מהותית

  
ל הישות או של החברה האם שלה אנשי מפתח ניהוליים ש  )ג(

 ).בסכום מצרפי(
  

  .צדדים קשורים אחרים  )ד(
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 : בהתייחס ל33.9ישות פטורה מדרישות הגילוי בסעיף  33.11
 
בעלת ) אזורית או מקומית, ממשלה לאומית (ינהמד  )א(

שליטה משותפת או השפעה מהותית על הישות , שליטה
 וכן, המדווחת

 
ישות אחרת שהיא צד קשור משום שלאותה מדינה יש   )ב(

שליטה משותפת או השפעה מהותית על הישות , שליטה
 .המדווחת ועל הישות האחרת

  
חברה -רה אםהישות חייבת לתת גילוי ליחסים של חב, אולם

  .33.5בת כפי שנדרש בסעיף 

 גילוי אם הן עם צד יינתן להן לעסקאות אשר דוגמאותלהלן  33.12
 :קשור

  
 ).גמורות או לא גמורות(של סחורות רכישות או מכירות   )א(

  
 .ן או נכסים אחרים" מכירות של נדלרכישות או  )ב(

  
 .מתן או קבלת שירותים  )ג(
  
 .חכירות  )ד(

  
 .העברות של מחקר ופיתוח  )ה(

  
 .ות בהתאם להסדרי רישויהעבר  )ו(

  
כולל הלוואות והשקעות (העברות בהתאם להסדרי מימון   )ז(

 )).in kind(הון במזומן או בעין 
  

 .תנאי ערבויות או בטחון  )ח(
  

סילוק של התחייבויות בעבור הישות או על ידי הישות   )ט(
 .בעבור צד אחר

  
השתתפות על ידי חברה אם או חברה בת בתכנית הטבה   )י(

  .נים בין ישויות בקבוצההחולקת סיכו, מוגדרת
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 צד קשור בוצעו בתנאים שווי  עםעסקאותש ישות לא תצהיר 33.13
, בין צדדים שאינם קשורים ערך לאלה השוררים בעסקאות

  ).substantiated( ניתנים לאימות אלה תנאים  כן אםאלא

, יתן גילוי במצטבר לפריטים בעלי אופי דומהייתכן שישות ת 33.14
ץ גילוי נפרד לצורך הבנת ההשפעות של למעט כאשר נחו

  .עסקאות צד קשור על הדוחות הכספיים של הישות

  
  פעילויות הדורשות התמחות 34פרק 

  חקלאות
  

   מודל שווי הוגן-גילויים 
  

 הישות תיתן גילוי לפרטים הבאים תוך התייחסות לנכסי  34.7
 : בשווי הוגןיםנמדד אשר ביולוגייםה
 
 . ביולוגייםה הכסיתיאור של כל קבוצה של נ  )א(

 
הנחות המשמעותית שיושמו בקביעת השווי השיטות וה  )ב(

ההוגן של כל קבוצה של תוצרת חקלאית בנקודת האסיף 
 . של נכסים ביולוגייםקבוצהושל כל 

  
התאמה של שינויים בערך בספרים של נכסים ביולוגיים   )ג(

 :ההתאמה תכלול. מתחילת התקופה השוטפת ועד סופה
 

)i( שנוצר כתוצאה משינויים בשווי את הרווח או ההפסד 
 .מכירההוגן בניכוי עלויות ל

 
)ii( עליות שנבעו מרכישות. 

  
)iii(ירידות שנבעו מאסיף. 

  
)iv( עליות שנבעו מצירופי עסקים. 

  
)v(  הפרשי שער נטו שנוצרו בעת התרגום של דוחות

ובעת התרגום של פעילות , כספיים למטבע הצגה שונה
 .ל הישות המדווחתחוץ למטבע ההצגה ש

  
)vi( ם אחריםשינויי.  
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  מודל העלות -גילויים 
  

 ביולוגיים הההתייחס לנכסיישות תיתן גילוי לפרטים הבאים ב 34.10
 .לפי מודל העלות יםנמדדר שא
 
 . ביולוגייםה התיאור של כל קבוצה של נכסי  )א(

 
 .מדוע לא ניתן למדוד שווי הוגן באופן מהימןהסבר   )ב(

  
 .שיטת הפחת שבה נעשה שימוש  )ג(

  
ם או שיעורי הפחת בהם נעשה החיים השימושייאורך   )ד(

 .שימוש
  
סכום מצרפי עם ( ברוטו והפחת שנצבר הערך בספרים  )ה(

  .בתחילת התקופה ובסופה) הפסדים מירידת ערך שנצברו

  
  הסדרי זיכיון למתן שירות

  
 הכנסות תפעול

  

ימדוד וייתן גילוי , המפעיל של הסדר זיכיון למתן שירות יכיר 34.16
 עבור שירותים שהוא סותהכנ 23להכנסות בהתאם לפרק 

  .מבצע

  
הוראות מעבר לתקן הדיווח הכספי הבינלאומי  35פרק 

  לישויות קטנות ובינוניות

  נהלים להכנת דוחות כספיים למועד המעבר
  

פתיחה הדוח יתרות  לישות להציג מחדש את אין זה מעשיאם  35.11
 המעבר בגין תיאום אחד או יותר במועד על המצב הכספי

-35.10הישות תיישם את סעיפים , 35.7י סעיף הנדרשים לפ
בתקופה המוקדמת ביותר לגביה מעשי ,  לתיאומים כאלה35.7

ותזהה את המידע שהוצג לתקופות קודמות שאינו , לבצע זאת
השוואה עם מידע לתקופה שלגביה היא מכינה את -בר

במידה ואין . דוחותיה הכספיים הראשונים בהתאם לתקן זה
, ספק גילויים כלשהם הנדרשים לפי תקן זהזה מעשי לישות ל

לכל תקופה שלפני התקופה לגביה היא מכינה את דוחותיה 
  .יינתן גילוי להשמטה, הכספיים הראשונים בהתאם לתקן זה
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לתקן דיווח כספי בינלאומי לישויות קטנות הסבר המעבר 
  ובינוניות

  

 הקודמת ממסגרת הדיווח הכספיסביר כיצד המעבר תישות  35.12
על תוצאות הפעולות , המצב הכספי על השפיע תקן זהלשלה 

  .ועל תזרימי המזומנים שדווחו על ידה

  
  התאמות

  

ראשונים של הכספיים הדוחות  ה,35.12סעיף ל ציית לכדי 35.13
 :ו יכללתקן זה תוך שימוש בשהוכנוישות 

 
 . במדיניות החשבונאית כלשהותיאור המהות של שינוי  )א(

 
למסגרת הדיווח  בהתאם שנקבעלה  ההון שביןהתאמות   )ב(

 תקן זההון שלה בהתאם לבין הלשלה  הכספי הקודמת
 :לשני המועדים הבאים

 
)i( וכן,מעבר לתקן זהמועד ה  

 
)ii(  כספיים התום התקופה האחרונה המוצגת בדוחות

 שנקבעה בהתאםשנתיים האחרונים של הישות ה
 .למסגרת הדיווח הכספי הקודמת שלה

 
 מסגרתבהתאם ל שנקבע  או הפסדהרווחבין התאמה   )ג(

לתקופה האחרונה בדוחות  הקודמת כספיהדיווח ה
לבין הרווח או , הכספיים השנתיים האחרונים של הישות

  .שנקבע בהתאם לתקן זה לאותה התקופה, הפסד שלה

 מסגרת הדיווח הכספיאם נודע לישות על טעויות שבוצעו לפי  35.14
תבוצע ) ג (- ו) ב(35.13 הנדרשות לפי סעיף התאמותב, הקודמת
 של טעויות אלה ןהתיקובין  , שהדבר מעשיבמידה ,הבחנה

  .שינויים במדיניות חשבונאיתלבין 

עליה ,  דוחות כספיים לתקופות קודמותהציגהאם ישות לא  35.15
ו בדוחותיה הכספיים הראשונים בהתאם ילוי לעובדה זג לתת

  .לתקן זה
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