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  8 בילאומי תקן חשבואות

, שיויים מדייות חשבואית

  באומדים חשבואיים וטעויות

International Accounting Standard 8 

Accounting policies, 

Changes in Accounting 

Estimates and Errors 
גרסה זו כוללת תיקוים הובעים מתקי דיווח כספי בילאומיים, אשר 

ליואר  1ומועד תחילתם לא מאוחר מיום  2015י במא 31פורסמו עד 
2016.  

  

   2016ביואר  1תיקוים שמועד תחילתם לאחר 

  והמסמכים הלווים אליו תוקו על ידי: 8בילאומי חשבואות תקן 

(פורסם בובמבר  מכשירים פיסיים 9תקן דיווח כספי בילאומי  •
 1(מועד תחילה ) 2014וביולי  2013בובמבר  ,2010באוקטובר  ,2009

 )2018ביואר 

ולכן במהדורה זו  2016ביואר  1 לאחר מועד התחילה של התיקוים הוא
הם לא שולבו אלא כללו בפרד, במסגרת ספח ג לתקן דיווח כספי 

  .9בילאומי 
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  תוכן עייים
החל   

  ףסעימ
    *מבוא

    8בילאומי תקן חשבואות 
ם , שיויים באומדיתחשבואי מדייות

  חשבואיים וטעויות
  

  1  מטרת התקן

  3  תחולה

  5  הגדרות

  7  מדייות חשבואית
  7  מדייות חשבואית ה וישום שלבחיר

  13  תחשבואימדייות עקביות ב
  14  תחשבואימדייות שיויים ב

  19  ישום שיויים במדייות חשבואית
  22  ישום למפרע

  23  מגבלות בישום למפרע
  28  גילוי

  32  ים באומדים חשבואייםשיוי
  39  גילוי

  41  טעויות
  43  מגבלות בהצגה מחדש

  49  בתקופה קודמת גילוי בגין טעויות
  50  חוסר מעשיות של ישום למפרע ושל הצגה מחדש

  54  תחילהמועד 

  55  ביטול פרסומים אחרים

    :ספח

    †פרסומים אחריםל תיקוים
קן תעל ידי הוועדה הבילאומית של אישור 

 * 2003פורסם בדצמבר ש 8חשבואות בילאומי 
  

    *בסיס למסקות
    *ביצועהחיות 

  

  לא תורגם לעברית. ∗

                                                           
בספר זה שולבו התיקוים לתקי דיווח כספי בילאומיים הובעים מספח זה     †

  בתקי הדיווח הכספי הבילאומיים הרלווטיים.
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  8בילאומי תקן חשבואות 

, שיויים באומדים חשבואיים תחשבואי מדייות
  וטעויות

  

מדייות חשבואות, שיויים באומדים חשבואיים  8תקן חשבואות בילאומי 
. כל הסעיפים בתקן מחייבים ובספח 56-1בסעיפים  פורטמ IAS 8)( וטעויות

  אומץ על ידי הייתה בעת שבאותה מידה, אך שמרה תבית התקן, כפי ש
 למטרת התקן בהקשר 8. יש לקרוא את תקן חשבואות בילאומי IASB - ה

מושגית הלהקדמה לתקי דיווח כספי בילאומיים ולמסגרת , ולבסיס למסקות
  . כספילדיווח 

  
  מטרת התקן

בחירה ושיוי של לקריטריוים את ה לקבוע אמטרת התקן הי .1
חשבואי והגילוי הטיפול ה ולקבוע את ,תחשבואי מדייות

ם י, שיויים באומדים חשבואיתחשבואי מדייותלשיויים ב
 מהימותועד לשפר את הרלווטיות והתקן זה ותיקוי טעויות. 

על פי  הםשל הההשוואיכולת את ישות ושל הדוחות הכספיים של 
 לדוחות כספיים של ישויות אחרות.ביחס ו זמן

 

דרישות הגילוי גילוי לגבי מדייות חשבואית, למעט הדרישות  .2
תקן חשבואות במפורטות במדייות חשבואית, לשיויים 

  . הצגת דוחות כספיים 1בילאומי 
  

  תחולה

ובטיפול  ,תחשבואי ותמדיי של ישוםה ובתקן זה ייושם בבחיר .3
שיויים באומדים , תחשבואי מדייותשיויים בהחשבואי ב

  דיווח קודמת. תחשבואיים ותיקוים של טעויות בתקופ
 

 יתיקושל השפעות מס  בגיןהטיפול החשבואי והגילוי הדרש  .4
 ישוםלמפרע שעשו בשל  יםמואיטעויות בתקופת דיווח קודמת ות

תקן  בהתאם להוראות יעשו ,תואיחשב מדייותשיויים ב
 .מסים על ההכסה 12חשבואות בילאומי 
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  הגדרות

  ומשמעותם: ,המשמשים בתקן זה ,להלן מוחים .5
  

העקרוות, מכלול  היא )Accounting policies( תחשבואימדייות 
אשר  ,המסוימים ותוהפרקטיק הכללים, המוסכמות, הבסיסים
  .ובהצגתם ות כספייםבהכת דוח ,ישותעל ידי  מיושמים

  

 הוא (A change in accounting estimate)שיוי באומדן חשבואי 
סכום של כס או התחייבות, או של  בספרים ערךה וםאית

הצריכה התקופתית של כס, הובעת מהערכה של מצבם הוכחי 
 העתידיותוהמחוייבויות ההטבות של כסים והתחייבויות ו

ויים באומדים חשבואיים ובעים הקשורות בהם. שי החזויות
מהווים ממידע חדש או התפתחויות חדשות, ולפיכך אים 

  תיקוים של טעויות.
  

 International Financial( יםבילאומי כספידיווח  יתק
Reporting Standards - IFRS( ים ו הםויותתקפורסמוש ,פרש 

  ים:כולל הםעל ידי הוועדה לתקי חשבואות בילאומיים. 
  

)i(  יכספידיווח תק ) לאומייםביIFRS(;  
 

)ii( ) לאומייםאות ביי חשבותקIAS(; וכן 
  

)iii( ויותויות של  לש פרשלאומי  כספידיווח הוועדה לפרשבי
)IFRIC ( 

  

)iv( ויות שויותהוועדה  לפרשהמתמדת לפרש )SIC( , שקדמה
  .1של דיווח כספי בילאומילפרשויות וועדה ל

  
 ןהשל פריטים  הצגות מוטעותאו השמטות  (Material)מהותי 
בפרד, להשפיע על  ת, יחד או כל אחותיכול ןאם ה ותמהותי

על בסיס הדוחות המתקבלות  ,ל משתמשיםשהחלטות כלכליות 
ההשמטה או  של מהותהכספיים. מהותיות תלויה בגודל וב

של  מהותוסיבות. גודלו או מכלול הבהתחשב ב ההצגה המוטעית
  ם, עשוי להיות הגורם המכריע.או שילוב שלה ,הפריט

  
  

                                                           
י ההגדרה של תקי דיווח כספי בילאומיים תוקה לאחר שהוצגו שיוי    1

השמות על ידי החוקה המעודכת של המוסד לתקי דיווח כספי 
  .2010בשת אומיים ביל
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הן השמטות  )Prior period errors( טעויות בתקופת דיווח קודמת
 ישותבדוחות כספיים של  הצגות מוטעות ואמדוחות כספיים 

 או ,מכשל בשימוש ותאחת או יותר, הובעת, וקודמ ותלתקופ
  אשר: מהימןבמידע  ,משימוש לא אות

  

 אותן תקופותפיים להדוחות הכס שבומועד ב זמיןהיה   )א(
  כןו ;אושרו לפרסום

 

בחשבון  שהוא יושג ויובאבאופן סביר  היה לצפותיתן   )ב(
  .והצגתם בהכת אותם דוחות כספיים

  
כוללות את השפעתן של טעויות מתמטיות, טעויות  אלהטעויות 

ת של ות מוטעיו, השמטות ופרשותחשבואי מדייות ישוםב
  .תרמיותעובדות, ו

  
 מדייותשל  ישום הוא )Retrospective application( למפרע ישום

אילו , כאחרים מצביםלו אירועיםללעסקאות,  החדש תחשבואי
  . ומעולםמאז  וז מדייות מהיוש

  
בשל טעות  ,תיקון היא )Retrospective restatement(הצגה מחדש 

הגילוי של סכומים של  וא, ההכרה, המדידהשל  ,בתקופה קודמת
טעות בתקופה  לא ארעה מעולם הכספיים, כאילורכיבי הדוחות 

  . קודמת
  

 ישותדרישה איו מעשי כאשר ה ישום )Impracticable( לא מעשי
. לעשות כן כל מאמץ סביריית , לאחר עשאיה מסוגלת ליישמה

למפרע לגבי תקופת דיווח קודמת מסוימת, אין זה מעשי ליישם 
הצגה מחדש, של  תקן טעות בדרךאו ל תחשבואי מדייותשיוי ב

  אם:
  

ין יתות אלמפרע או ההצגה מחדש  ישוםההשפעות של ה  )א(
   ;לקביעה

  

החות לגבי דרושות לצורך הישום למפרע או ההצגה מחדש   )ב(
 או ;כווות הההלה באותה תקופה

  

דרושים אומדים , למפרע או ההצגה מחדש ישוםלצורך ה  )ג(
 אופןב בודדלאין זה אפשרי ו משמעותיים של סכומים

 :רשאלגבי אותם אומדים מידע ממידע אחר, בייקטיבי או
  

)i(  סיבות שהיו קיימות באותו מועדמספק ראיה ל
 להכיר, למדוד או לתת גילויהיה (מועדים) בו דרש 

 כןו ;לאותם סכומים
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)ii(  יתן להשגההיה אמור להיות  לפרסום במועד אישור
   .הדוחות הכספיים לאותה תקופה

    
 מדייותשל שיוי ב )Prospective application( מכאן ולהבא ישום

, הואושל הכרה בהשפעה של שיוי באומדן חשבואי  תחשבואי
  בהתאמה:

 

ישום המדייות החשבואית החדשה לגבי עסקאות,   )א(
המתרחשים לאחר מועד שיוי  ,אחריםומצבים  אירועים

  וכן ;המדייות
 

אומדן החשבואי בתקופה בשיוי של  ההשפעבהכרה   )ב(
 המושפעות מהשיוי. ,תקופות עתידיותבוהוכחית 

  

להשפיע על החלטות  ותעשוי הצגה מוטעיתהערכה אם השמטה או  .6
 חשבלהי, ולפיכך בדוחות הכספיים משתמשיםהכלכליות של 

שיקול דעת באשר למאפייים של אותם  ת, דורשותמהותיכ
 מסגרת המושגית להכת דוחות כספיים ולהצגתםמשתמשים. ב

משתמשים הם בעלי ידע סביר הש ההחה היא'כי  252בסעיף קבע 
כי הם מוכים חשבואות ובכלכליות וו ותעסקילגבי פעילויות 

. לפיכך, ההערכה צריכה להביא סבירהקידה שלמוד את המידע בל
באופן סביר,  חזויים, אלה מאפיייםבחשבון כיצד משתמשים בעלי 

 להיות מושפעים בעת קבלת החלטות כלכליות.
 

תחשבואי מדייות  

  תחשבואי מדייותשל  ישוםה ובחיר

עסקה, ארוע או  לע ספציפית לח דיווח כספי בילאומי ןתקכאשר  .7
לאותו פריט  תיושמהמ ת,החשבואי מדייותה, יםאחר מצב
  .דיווח כספי בילאומיאותו תקן  על ידי יישוםלהיקבע  הצריכ

  

, תחשבואי מדייות מפרטיםדיווח כספי בילאומיים  תקי .8
 היישומש הגיעה למסקה,לתקי חשבואות בילאומיים שהוועדה 

 מהימןהכוללים מידע רלווטי ו ,פרסום דוחות כספייםל יביא
הם  אליהם ,אחרים מצביםלו אירועיםלבקשר לעסקאות, 

 ,איה צריכה להיות מיושמת זו תחשבואי מדייותמתייחסים. 
לבצע או זה אות , אין אולםאיה מהותית.  הכאשר השפעת יישומ

                                                           
של הוועדה לתקי המסגרת המושגית לעריכת דוחות כספיים ולהצגתם     2

) אומצה על ידי הוועדה לתקי חשבואות IASCחשבואות בילאומיים (
הוועדה לתקי חשבואות  2010. בספטמבר 2001) בשת IASBבילאומיים (

מושגית  מסגרתב המושגית מסגרת) החליפה את הIASBבילאומיים (
  .מסגרת המושגיתב 3הוחלף בפרק  25. סעיף כספילדיווח 
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 דיווח כספי בילאומייםלא לתקן, סטיות לא מהותיות מתקי 
, תוצאות הפעולות הכספימצב הבמטרה להציג באופן מסוים את 

 .ישותאו תזרימי המזומים של ה
 

לישויות  כדי לסייעתקי דיווח כספי בילאומיים מלווים בהחיות  .9
הן אם  צויןמכל ההחיות האלה, באת הדרישות שלהם.  יישםל

החיות  .מתקי דיווח כספי בילאומיים בלתי פרדחלק  תמהוו
הן  פי בילאומייםתקי דיווח כסמהמהוות חלק בלתי פרד 

מתקי דיווח כספי  בלתי פרדמהוות חלק  שאין. החיות מחייבות
 כספיים. הלדוחות מחייבות אין כוללות דרישות בילאומיים 

  

עסקה, ארוע  לע ספציפית להח ,ילאומיתקן דיווח כספי בבהעדר  .10
על הההלה להפעיל את שיקול דעתה בפיתוח  ,יםאחר מצבאו 

  מידע אשר:יביא ל השיישומ ,תחשבואי מדייות ישוםו
  

 ;של המשתמשיםכלכליות רלווטי לצורכי קבלת החלטות   )א(
  כןו

  

  בכך שהדוחות הכספיים: ,מהימן  )ב(
  

)i( ה את המצב הכספיימצאמ ולות הפעתוצאות  ,גים
  ;של הישות תזרימי המזומיםו

  

)ii( משקפים את המהות הכלכלית של עסקאות, 
 המשפטית תםאת צור, ולא אחרים מצביםואירועים 

  ;גרידא
  

)iii( ייטרליים, כלומר חופשיים מהטיות;  
  

)iv( כןו ;זהירים   
 

)v( .ות המהותיותשלמים מכל הבחי  
  

, הההלה תתחשב לעיל 10אמור בסעיף כ ,בהפעלת שיקול הדעת .11
 לפי סדר יורד: ,הבאים המקורותהישימות של את ותשקול 

 

בושאים  הדים, םדיווח כספי בילאומיי בתקיהדרישות   )א(
 וכן ;וקשוריםדומים 
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המדידה של עקרוות הכרה ול הקריטריויםההגדרות,   )ב(
מסגרת בוהוצאות שקבעו  הכסים, התחייבויות, הכס

 .3המושגית
  

 יכולה גםהההלה  ,ללעי 10כאמור בסעיף  ,בהפעלת שיקול הדעת .12
של גופי תקיה  )most recent( עדכייםפרסומים  להביא בחשבון

חשבואות, להם מסגרת מושגית דומה לפיתוח תקי שאחרים, 
ופרקטיקות עפיות חשבואית אחרת, - מקצועיתספרות 
 11עומדים בסתירה למקורות בסעיף  אים אלה אם ,מקובלות

 . לעיל
  

  תיחשבוא מדייותעקביות ב

עסקאות  לעבעקביות  מהותיישמדייות חשבואית ישות תבחר  .13
תקן דיווח , אלא אם כן יםדומאחרים  מצביםודומות, אירועים 

לקבוצות של  סיווגדורש מפורשות או מאפשר  כספי בילאומי
 תחשבואימדייות  הלהיות אות הפריטים, שלגביהם עשוי

לאומי. אם האחיד השאיורש או מאפשר ד תקן דיווח כספי בי
 האות תחשבואי מדייותלקבוצות של פריטים,  הכז סיווג

  יושם בעקביות לכל קבוצה.תיבחר ות
  

  תחשבואי מדייותשיויים ב

  רק אם השיוי:, תחשבואי מדייותישות תשה  .14
  

 או ;תקן דיווח כספי בילאומיבדרש   )א(
 

יותר ו מהימןהמספקים מידע  ,בדוחות כספיים מתבטא  )ב(
 מצביםשל עסקאות, אירועים או  ותלגבי ההשפע ,טיוורל

תזרימי או  תוצאות הפעולות, על המצב הכספי אחרים
  של הישות. המזומים

  

להשוות את  יכולתהבדוחות הכספיים צריכה להיות משתמשים ל .15
 ותלזהות מגמ על מת ,זמן על פיהדוחות הכספיים של הישות 

ומים שלה. לכן, המז מיובתזרי בתוצאות הפעולותבמצב הכספי, 
בכל תקופה ומתקופה אחת  תמיושמ תחשבואי מדייות האות

עומד  תחשבואי מדייותשיוי בכן אלא אם  ,לתקופה העוקבת
 .14בסעיף המפורטים  קריטריויםאחד מהב
  
 

                                                           
הוועדה לתקי חשבואות בילאומיים החליפה את  2010בספטמבר     3

  .כספי מסגרת מושגית לדיווחב המושגית מסגרתה
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 מדייותב יםשיוי יםמהוו םאי ,להלן המפורטים ,מקריםה .16
  :תחשבואי

  
 או למצבים ירועיםאל ,לעסקאות תחשבואי מדייות ישום  )א(

 כןו ;בעברשהתרחשו  אלהמ םאשר שוים במהות ,אחרים
 
אירועים או ללעסקאות,  החדש תחשבואי מדייות ישום  )ב(

לא היו שאו  ,בעבראשר לא התרחשו  ,אחרים מצביםל
 מהותיים.

  
תקן כסים בהתאם למחדש  יךהערלישום לראשוה של מדייות  .17

תקן חשבואות התאם לבאו  רכוש קבוע 16חשבואות בילאומי 
שיוי במדייות  הוא כסים בלתי מוחשיים 38בילאומי 

תקן חשבואות חשבואית שיטופל כהערכה מחדש בהתאם ל
, ולא בהתאם 38או תקן חשבואות בילאומי  16בילאומי 

   .להוראות תקן זה
  

אים חלים על שיוי מדייות חשבואית, המתואר  31-19סעיפים  .18
   .17בסעיף 

  
  תחשבואי מדייותשיויים ב שוםי

 :23בכפוף לסעיף  .19
 
 ישוםהובע מ ,תחשבואי מדייותשיוי בב תטפלישות   )א(

בהתאם להוראות  ,תקן דיווח כספי בילאומילראשוה של 
תקן דיווח אותו המעבר הספציפיות, במידה וקיימות, ב

 וכן ;כספי בילאומי
  
 ישום בעת ,תחשבואי מדייותכאשר ישות משה   )ב(

כולל  ואשר אי ,תקן דיווח כספי בילאומיראשוה של ל
שיוי זה, או משה החלות על הוראות מעבר ספציפיות 

את ליישם  על הישות, תחשבואי מדייות באופן יזום
  למפרע. ישוםבדרך של השיוי 

  
איו  תקן דיווח כספי בילאומימוקדם של  ישוםתקן זה,  לצורך .20

 .תשבואיח מדייותמהווה שיוי יזום ב
  

עסקה, אירוע  לעספציפית  להח ,תקן דיווח כספי בילאומיבהעדר  .21
, ליישם 12, הההלה יכולה, בהתאם לסעיף אחריםמצב או 

 ,ם של גופי תקיה אחריםימהפרסומים העדכי תחשבואי מדייות
אשר משתמשים במסגרת מושגית דומה לפיתוח תקי חשבואות. 

ור, הישות בוחרת לשות את אם בעקבות עדכון של פרסום כאמ
המדייות החשבואית, שיוי זה יטופל כשיוי יזום במדייות 

   חשבואית וייתן גילוי בהתאם.
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  למפרע ישום

מיושם  תחשבואי מדייות, כאשר שיוי ב23בכפוף לסעיף  .22
 יתרתתאים את ת(א) או (ב), הישות 19למפרע בהתאם לסעיף 

לתקופה  מהשיוי, , שהושפערכיב בהוןמכל  לשהפתיחה 
שיתן  ים,האחר הההשווא ספריהמוקדמת ביותר המוצגת ואת מ

 מדייותכאילו ה ,לכל תקופה קודמת מוצגת וי,ליגלהם 
 מאז ומעולם. מהיוש ההחדש תהחשבואי

 
  למפרע ישוםבמגבלות 

למפרע  ישוםכאשר , ייושם למפרע תחשבואי מדייותשיוי ב .23
זה מעשי לקבוע אין כן אם אלא (א) או (ב), 19סעיף על פי דרש 

או את ההשפעה  ,לתקופה מסוימתהספציפיות  ותאת ההשפע
   המצטברת של השיוי.

  

לתקופה הספציפיות  ותזה מעשי לקבוע את ההשפעאין כאשר  .24
על מידע השוואתי  תחשבואי מדייותשל שיוי בבמסוימת 

מוצגות, הישות תיישם את הקודמות התקופות הלאחת או יותר מ
כסים  ערכים בספרים שלל ההחדש תהחשבואי דייותמה

אשר לגביה  ,והתחייבויות לתחילת התקופה המוקדמת ביותר
התקופה גם להיות  עשויהמעשי, אשר  הואלמפרע  ישום

רכיב מכל  לשהפתיחה  יתרתל קבילמ וםאיהוכחית, ותבצע ת
  לתקופה זו.שהושפע מהשיוי,  ,בהון

 

ההשפעה המצטברת לתחילת ה מעשי לקבוע את אין זכאשר  .25
כל לגבי  החדש תחשבואי מדייות ישוםהתקופה הוכחית, של 

על  ,, הישות תתאים את המידע ההשוואתיקודמותתקופות הה
בדרך של מכאן  ההחדש תהחשבואי מדייותשם הויתש מת

  זה מעשי. בו ,ולהבא מהתאריך המוקדם ביותר
  

 מדייות, ההחדש תחשבואי מדייותכאשר ישות מיישמת למפרע  .26
, מידע השוואתי לתקופות קודמות ליושם עת ההחדש תהחשבואי

למפרע לתקופה  ישוםשזה מעשי. מהתקופה המוקדמת ביותר 
אלא אם זה מעשי לקבוע את ההשפעה  ,קודמת איו מעשי

 על המצב הכספי הפתיחהיתרות  דוחבהן המצטברת על הסכומים 
 וםאילתקופה זו. הת יעל המצב הכספ הסגירהיתרות  דוחבהן ו

בוצע י ,המוצגות בדוחות הכספיים אלההקודמות ל ,בגין תקופות
לתקופה  שהושפע מהשיוי,רכיב בהון מכל  לשהפתיחה ליתרת 

ליתרת  בוצעי וםאיהת ,. בדרך כללהמוקדמת ביותר המוצגת
רכיב אחר בהון מיכול להיעשות גם ל וםאי, התאולםהעודפים. 

). כל מידע אחר תקן דיווח כספי בילאומיל לצייתעל מת , דוגמה(ל
לגבי תקופות קודמות, כגון תמצית היסטורית של מידע כספי, אף 

  תקופה המוקדמת ביותר שזה מעשי.מההוא יותאם 
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 תחשבואי מדייותמעשי לישות ליישם למפרע זה  ןכאשר אי .27
השפעה המצטברת של ה, מפי שאיה יכולה לקבוע את החדש
, הישות, בהתאם לסעיף הקודמותתקופות הכל ל מדייותה ישום

בדרך של מכאן ולהבא מתחילת  ההחדש מדייות, תיישם את ה25
 מתתעלמהישות בהתאם, התקופה המוקדמת ביותר שזה מעשי. 

 ,לכסים, התחייבויות והוןהמתייחס המצטבר  וםאתימחלק ה
 תחשבואי מדייותשיוי לישות מותר לבצע צבר לפי מועד זה. ש

בדרך של מכאן ולהבא  מדייותזה מעשי ליישם את האין גם אם 
לזיהוי מספקים החיות  53-50לאף תקופה קודמת. סעיפים 

 החדש תחשבואי מדייותזה מעשי ליישם אין המקרים בהם 
  .תקופה קודמת, אחת או יותרל

  
  גילוי

קיימת  ,תקן דיווח כספי בילאומילראשוה של  ישוםל כאשר .28
או תקופה קודמת כלשהי, על קופה הוכחית או תעל ההשפעה 

את סכום  לקבועאלא שאין זה מעשי  ,שאמורה להיות השפעה כזו
תקופות עתידיות, על על , או שעשויה להיות השפעה וםאיהת

 הישות לתת גילוי כדלהלן:
 

  ;בילאומיהכספי הדיווח התקן ם ש  )א(
 

בהתאם  מבוצע תהחשבואי מדייותשהשיוי בהעובדה   )ב(
 ורלווטי; במידה ות המעבר,להורא

 

 ;תהחשבואי מדייותמהות השיוי ב  )ג(
 

 ;מתאיםובמידה  תיאור הוראות המעבר,  )ד(
 

העשויות להשפיע בתקופות עתידיות,  ,הוראות המעבר  )ה(
 ;ומתאיםבמידה 

  

לתקופה הוכחית ולכל תקופה קודמת  וםאיסכום הת  )ו(
 :, במידה שמעשישמוצגת

  

)i( וכן ;ישוםהמושפע מה ,לכל סעיף בדוחות הכספיים 
 

)ii(  יה ולרווח לרווח הבסיסייהלמאם  ,המדולל למ
חל על  ,רווח למיה 33תקן חשבואות בילאומי 

 ;הישות
 

המתייחס לתקופות הקודמות לתקופות  ,וםאיסכום הת  )ז(
  וכן ;המוצגות, במידה שמעשי
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למפרע לתקופה קודמת מסוימת או לתקופות  ישוםאם   )ח(
(א) 19 ם לסעיףת לתקופות המוצגות, כדרש בהתאהקודמו

איו מעשי, הסיבות אשר הובילו לקיומו של מצב  ,או (ב)
 תהחשבואי מדייותזה ותיאור כיצד וממתי השיוי ב

 יושם.
  

תקופות לבדוחות הכספיים  אלהאין צורך לחזור על דרישות גילוי 
  העוקבות.

 

תקופה על הפעה הש תחשבואימדייות ביזום לשיוי  כאשר .29
או שאמורה להיות  כלשהי, פה קודמתתקועל הוכחית או 

או  ,וםאיאלא שאין זה מעשי לקבוע את סכום הת ,השפעה כזו
, על הישות לתת גילוי תידיותבתקופות עהשפעה עשויה להיות ש

 :כדלהלן
 

 ;תהחשבואי מדייותמהות השיוי ב  )א(
 

מספק  ההחדש תהחשבואי מדייותה ישום מדוע ותביהס  )ב(
 ;רלווטייותר ו מהימןמידע 

 

לתקופה הוכחית ולכל תקופה קודמת  וםאיסכום הת  )ג(
 :במידה שמעשי, שמוצגת

 

)i( כןו ;ישוםהמושפע מה ,לכל סעיף בדוחות הכספיים 
 

)ii(  יה לרווח הבסיסייהלרווח ולמאם  ,המדולל למ
חל על  ,רווח למיה 33תקן חשבואות בילאומי 

  ;הישות
 

המתייחס לתקופות הקודמות לתקופות  ,וםאיסכום הת  )ד(
 וכן ;ת, במידה שמעשיהמוצגו

 

למפרע לתקופה קודמת מסוימת או לתקופות  ישוםאם   )ה(
הקודמות לתקופות המוצגות איו מעשי, הסיבות אשר 
הובילו לקיומו של מצב זה ותיאור כיצד וממתי השיוי 

  יושם. תהחשבואימדייות ב
  

תקופות לבדוחות הכספיים  אלהאין צורך לחזור על דרישות גילוי 
  העוקבות.
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 ,חדש יתקן דיווח כספי בילאומיישמה  טרםבמקרה שהישות  .30
   אך טרם כס לתוקף, על הישות לתת גילוי: ,םפורסאשר 

 

 וכן ;לעובדה זו  )א(
 

 רלווטייתן לאמידה באופן סביר, הלמידע למידע ידוע או   )ב(
דיווח התקן  ישוםשתהיה ל ,האפשרית פעהלהערכת ההש

יים של הישות על הדוחות הכספ חדשהבילאומי הכספי ה
 .לראשוה ישוםבתקופה של ה

  

  : גילוי כדלהלןלשקול מתן על הישות , 30סעיף ל ציותלצורך  .31
 

 ;תקן הדיווח הכספי הבילאומי החדששם   )א(
 

 ;תהחשבואי מדייותב שיחולומהות השיוי או השיויים   )ב(
 

 ;בילאומיהכספי הדיווח התקן ם ובו דרש ישמועד ה  )ג(
 

ספי הכדיווח התקן של כן המתולראשוה  ץאימוהמועד   )ד(
 וכן ;הישות ידי-לע בילאומיה

  

 : אחת מהחלופות הבאות  )ה(
 

)i( ה של חזגילוי לגבי ההשפעה הויה של האימוץ לראשו
 ;על הדוחות הכספיים בילאומיהכספי הדיווח התקן 

 או
 

)ii(  ת לאמידהית הה ידועה או איאם ההשפעה אי
 זו. באופן סביר, הצהרה על עובדה

  

מדים חשבואיםבאוים שיוי  
בפעילויות עסקיות, פריטים  הטבועות ,כתוצאה מאי וודאויות .32

 לאבדוחות הכספיים אים יתים למדידה במדויק, ארבים 
המבוסס על מידע  ,בלבד. אמידה כרוכה בשיקול דעת אמידהל

עשויים , אומדים דוגמה. ל)latest availableועדכי ( מהימן
 בגין:להידרש 

 

   ;רעיםחובות   )א(
 

   ;התיישות מלאי  )ב(
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   ;פיסיותאו התחייבויות  פיסייםשל כסים  השווי ההוגן  )ג(
 

הטבות השל  חזוי צריכהאו דפוס  יםאורך חיים שימושי  )ד(
 וכן ;כסים בי פחתבהגלומות  ,עתידיותהכלכליות ה

  

  מחויבויות בגין אחריות.  )ה(
  

חלק חיוי בהכת הדוחות  הואהשימוש באומדים סבירים  .33
 .ותםמיהמב פוגע הכספיים ואיו

 

 ,מבוססהוא עליהן  ,סיבותבשיויים  חלואם  מצריך עדכוןאומדן  .34
 מטבעואומדן  עדכון .או כתוצאה ממידע חדש או יסיון שצבר

מתייחס ואי תיקון טעות.מהווה  ולתקופות קודמות ואי 
  

ואיו  תחשבואי מדייותשיוי ב הואשיושם שיוי בבסיס המדידה  .35
קשה להבחין בין שיוי במקרים בהם חשבואי. שיוי באומדן 

בין שיוי באומדן חשבואי, השיוי מטופל ל תחשבואי מדייותב
 כשיוי באומדן חשבואי.

  

חל  37שיוי שסעיף למעט ההשפעה של שיוי באומדן חשבואי,  .36
על ידי הכללתה ברווח או  ,מכאן ולהבאתוכר בדרך של , עליו

  הפסד:
 

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

בתקופת השיוי ובתקופות עתידיות, אם השיוי ישפיע גם   )ב(
 .יהןעל

  

בכסים  יםשיויל מביאבמידה ששיוי באומדן חשבואי  .37
 שיוי באומדן החשבואי, הבהוןובהתחייבויות או מתייחס לפריט 

 של הכס ערך בספריםה וםאיתידי -יוכר בתקופת השיוי על
  . המתייחסבהון או הפריט  המתייחסת , ההתחייבותתייחסהמ
  

בדרך של מכאן ולהבא אומדן חשבואי בשיוי ההשפעת בהכרה  .38
 אחרים מצביםו אירועיםעסקאות, משמעה שהשיוי מיושם ב

שפיע על לה עשויממועד השיוי באומדן. שיוי באומדן חשבואי 
על הרווח או ההפסד בתקופה הוכחית בלבד, או על על הרווח או 

, דוגמהבתקופות עתידיות. ל והןבתקופה הוכחית  הן ההפסד
משפיע על הרווח או ההפסד  רעיםהחובות השיוי באומדן סכום 

, שיוי אולםולכן מוכר בתקופה הוכחית.  ,בתקופה הוכחית בלבד
של  חזויה צריכההאו דפוס  יםבאומדן אורך החיים השימושי

פחת, משפיע על  רהגלומות בכס בעתידיות הכלכליות ההטבות ה
כל תקופה עתידית במשך יתרת וב הוכחיתבתקופה הוצאות הפחת 
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של הכס. בשי המקרים, השפעת השיוי  יםאורך החיים השימושי
כהכסה או כהוצאה  תלתקופה הוכחית מוכר המתייחסת

עתידיות  בתקופה הוכחית. ההשפעה, אם בכלל, על תקופות
 באותן תקופות עתידיות. וצאההאו כ הכסהכ תוכרמ
  

  גילוי

באומדן חשבואי, אשר לו השיוי ולסכום ישות תיתן גילוי למהות  .39
ה להיות לו השפעה בתקופות חזויהוכחית או ש בתקופההשפעה 

עתידיות, כאשר אין  עתידיות, למעט גילוי על ההשפעה בתקופות
  זה מעשי לאמוד השפעה זו.

  

 ,ההשפעה בתקופות העתידיותבמקרה שלא יתן גילוי לסכום  .40
ההשפעה, על הישות לתת גילוי  מכיוון שאין זה מעשי לאמוד את

  לעובדה זו.
  

  טעויות

הצגה או גילוי של  ,מדידה ,הכרה היות בהקשר שלטעויות יכולות ל .41
 מצייתיםהכספיים. דוחות כספיים אים דוחות רכיבים של ה

טעויות ) 1( :אם הם כוללים, דיווח כספי בילאומייםתקי ל
על מת במכוון שבוצעו  ,לא מהותיותטעויות ) 2( או ,מהותיות

תוצאות הפעולות או  ,מסוימת של המצב הכספי להשיג הצגה
פוטציאליות של התקופה טעויות  .ישותתזרימי המזומים של ה

מתוקות לפי אישור הדוחות באותה תקופה, שמתגלות הוכחית 
 ,טעויות מהותיות אין מתגלות ,לעיתים, אולם. לפרסום הכספיים

ואז הן מתוקות במידע ההשוואתי המוצג  עוקבת,אלא בתקופה 
  (ראה סעיפים בדוחות הכספיים של התקופה העוקבת

47-42.( 
   

של תקופה  מהותיות, ישות תתקן טעויות 43 לסעיףבכפוף  .42
 ,הראשוים כספייםהדוחות ב בדרך של הצגה מחדש ,קודמת
  על ידי: ,ילוייןלפרסום לאחר ג ושאושר

 

מוצגת  קודמת ההצגה מחדש של מספרי ההשוואה לתקופ  )א(
  או ;ארעה הטעות )שבהןמוצגות  (תקופות קודמות שבה

  

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

  .המוקדמת ביותר המוצגת לתקופה ההתחייבויות וההון
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  צגה מחדשהבמגבלות 

, אלא אם טעות של תקופה קודמת תתוקן בדרך של הצגה מחדש .43
לתקופה הספציפיות  ותאין זה מעשי לקבוע את ההשפעכן 

 או את ההשפעה המצטברת של הטעות. מסוימת
 

תקופה להספציפיות  ותכאשר אין זה מעשי לקבוע את ההשפע .44
 ותתקופלאחת או יותר מהעל מידע השוואתי של טעות  מסוימת

ת הפתיחה של ותציג מחדש את יתר ישותההמוצגות, ת ודמקוה
אשר  ,ההתחייבויות וההון לתקופה המוקדמת ביותר ,הכסים
התקופה  אשר עשויה להיות( תמעשי היאהצגה מחדש לגביה 

 .הוכחית)
 

של טעות לקבוע את ההשפעה המצטברת כאשר אין זה מעשי  .45
ת, הישות התקופות הקודמובגין כל לתחילת התקופה הוכחית, 

 ,תציג מחדש את המידע ההשוואתי, על מת לתקן את הטעות
 מהתאריך המוקדם ביותר בו זה מעשי.  ,בדרך של מכאן ולהבא

  

כלל ברווח או הפסד לתקופה ילא יתיקון טעות של תקופה קודמת  .46
תגלתה הטעות. מידע מוצג כלשהו לגבי תקופות קודמות, השבה 

תקופה מה, יוצג מחדש פיתמצית היסטורית של מידע כסלרבות 
  .המוקדמת ביותר שזה מעשי

  

 ישום, טעות בדוגמהלכאשר אין זה מעשי לקבוע את סכום הטעות ( .47
) לכל התקופות הקודמות, הישות, בהתאם תחשבואי מדייות
, תציג מחדש את המידע ההשוואתי בדרך של מכאן 45לסעיף 

שות ולהבא מהתאריך המוקדם ביותר בו זה מעשי. בהתאם, הי
כסים, התחייבויות  לשמחלק ההצגה מחדש המצטברת  מתתעלמ

מספקים החיות לזיהוי  53-50לפי מועד זה. סעיפים  עשב ,והון
המקרים בהם אין זה מעשי לתקן טעות לתקופה קודמת, אחת או 

 יותר. 
 

משיויים באומדים חשבואים.  תיקוים של טעויות בדלים .48
צורך  שיאשר  ,קירובים בעםמטמהווים אומדים חשבואים 

וסףם, לעדכ למשל, רווח או הפסד שהוכרכאשר מתקבל מידע . 
 מהווה תיקון טעות. ותלויה, אי ה שלמהתבררותכתוצאה 

 
  תקודמ הגילוי בגין טעויות בתקופ

 , ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים:42סעיף  ישוםבעת  .49
 

 ;מהות הטעות בתקופה קודמת  )א(
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זה , במידה שמוצגתשתקופה קודמת  סכום התיקון בגין כל  )ב(
 מעשי:

 

)i( וכן ;ישוםלכל סעיף בדוחות הכספיים, המושפע מה 
 

)ii( יהיה ולרווח המדולל למאם  ,לרווח הבסיסי למ
חל על  ,רווח למיה 33תקן חשבואות בילאומי 

  ;הישות
 

 ;תקופה המוקדמת ביותר המוצגתהסכום התיקון לתחילת   )ג(
  וכן

 

מסוימת איה מעשית,  אם הצגה מחדש לתקופה קודמת  )ד(
הסיבות אשר הובילו לקיומו של מצב זה ותיאור כיצד 

 וממתי הטעות תוקה.
  

בדוחות הכספיים לתקופות  אלהאין צורך לחזור על דרישות גילוי 
  העוקבות.

  

 למפרע ושל הצגה מחדש ישוםחוסר מעשיות של 

, אין זה מעשי להתאים את המידע ההשוואתי מסוימות בסיבות .50
קודמת, אחת או יותר, על מת להשיג השוואתיות עם  לתקופה

בתקופה קודמת  תוים פו, לא אסדוגמההתקופה הוכחית. ל
 מדייותלמפרע של  ישום(תקופות קודמות) בדרך המאפשרת 

מכאן  ישום, את ה53-51(לרבות, לצורך סעיפים  החדש תחשבואי
קופה ולהבא בתקופות קודמות) או הצגה מחדש לתקן טעות של ת

  .המידעזה מעשי לשחזר את לא יהיה קודמת, ו
 

 תחשבואי מדייות ישוםלבצע אומדים ב הכרחי ,לעיתים קרובות .51
בהתייחס  ,או שיתן להם גילוי ,הכספייםשהוכרו בדוחות לרכיבים 

מטבעה  . אמידה היאאחרים מצביםלאירועים וללעסקאות, 
קשה . יווחתקופת הדלאחר יתן לבצע אומדים סובייקטיבית ו

מדייות כאשר מיישמים למפרע  אומדים בצעלפוטציאלית יותר, 
טעות בתקופה  לצורך תיקוןמחדש, הצגה  בצעיםאו מ תחשבואי

התרחשות העסקה, אז ף זמן רב מוחלעלול לקודמת, כיוון ש
, המטרה של אומדים אולם. האחרים האירוע או המצב

אומדים בתקופה המתייחסים לתקופות קודמות זהה למטרה של 
הוכחית והיא שהאומדן ישקף את הסיבות ששררו בעת 

 .האחרים מצבהאירוע או ההתרחשות העסקה, 
 

או תיקון של  החדש תחשבואי מדייותלמפרע של  ישוםלפיכך,  .52
 :מידע אשרממידע אחר,  להבחיןקודמת דורש  טעות בתקופה
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(במועדים בהם) סיבות ששררו במועד בו למספק ראיה   )א(
 וכן ;האחרים מצבהאירוע או ההעסקה,  הרחשהת

  

 כאשר הדוחות הכספיים יתן להשגהלהיות  אמורהיה   )ב(
 .לפרסום לאותה תקופה קודמת אושרו

  
שמשתמשת  שווי הוגן מדידתלסוגים מסוימים של אומדים (כגון 

), אין זה מעשי להבחין בתוים משמעותיים שאים יתים לצפייה
ידרשו למפרע או הצגה מחדש  ישוםר כאש. הבין סוגי מידע אל

בין שי סוגי  , לגביו אין זה אפשרי להבחיןמשמעותיעריכת אומדן 
 ההחדש תהחשבואי מדייות, אין זה מעשי ליישם את ההמידע אל

  או לתקן את הטעות בתקופה קודמת למפרע.
  

אין להשתמש במידע שחשף בתקופה הוכחית והשלכתו לגבי  .53
) כאשר מיושמת מדייות חשבואית hindsightתקופה קודמת (

חדשה לתקופה קודמת או מתוקים סכומים של תקופה קודמת, 
אומדן לגבי ו אלגבי החות לגבי כווות הההלה בתקופה קודמת 

של הסכומים שהוכרו, שמדדו או שיתן להם גילוי בתקופה 
, כאשר ישות מתקת טעות בתקופה קודמת דוגמהלקודמת. 
ם פיסיים, שסווגו קודם לכן כהשקעות המוחזקות כסיבמדידת 

מכשירים פיסיים:  39לפדיון בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 
, הישות איה משה את בסיס המדידה של השקעות הכרה ומדידה

, אם הההלה החליטה מאוחר יותר לא אלה באותה תקופה
כאשר ישות מתקת טעות  . בוסף,ם עד לפידיוןלהחזיק בה

תקופה קודמת בחישוב התחייבותה לתשלום דמי מחלה לעובדים ב
, הישות הטבות עובד 19בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 

 הדוחות הכספייםשלאחר  יתן להשגה עשהמתעלמת ממידע, ש
לפרסום, לגבי מגיפת שפעת חמורה  לאותה תקופה קודמת אושרו

דים . העובדה שאומהבאהולא רגילה שהתרחשה לאחר התקופה 
מידע השוואתי בעת תיקון מהותיים דרשים, לעיתים קרובות, 

מוצג לתקופות קודמות, איה מועת תיאום מהימן או תיקון ה
  מהימן של המידע ההשוואתי.

  

 תחילהמועד 

ביואר  1ביום המתחילות שתיות לתקופות ישות תיישם תקן זה  .54
 תישו. אם מומלץ . יישום מוקדם של התקןיולאחראו  2005

עליה  ,2005יואר ב 1לפי  ההמתחיל הלתקופתקן זה  מתיישמ
  גילוי לעובדה זו. לתת

  
, 9סעיף זה וסף כתוצאה מתיקוים של תקן דיווח כספי בילאומי [  א.54

, ולפיכך הסעיף לא וסף 2018ביואר  1אשר תחולתו היא מיום 
  ].9במהדורה זו. הסעיף כלל בספח ג לתקן דיווח כספי בילאומי 
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, 9סעיף זה וסף כתוצאה מתיקוים של תקן דיווח כספי בילאומי [  ב.54
, ולפיכך הסעיף לא וסף 2018ביואר  1אשר תחולתו היא מיום 

  ].9במהדורה זו. הסעיף כלל בספח ג לתקן דיווח כספי בילאומי 
 

, שפורסם במאי מדידת שווי הוגן 13 תקן דיווח כספי בילאומי .ג54
כאשר היא  . ישות תיישם תיקון זה52את סעיף  את, תיקן 2011

 .13מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 
  

, 9סעיף זה וסף כתוצאה מתיקוים של תקן דיווח כספי בילאומי [  .ד54
, ולפיכך הסעיף לא וסף 2018ביואר  1אשר תחולתו היא מיום 

  ].9י במהדורה זו. הסעיף כלל בספח ג לתקן דיווח כספי בילאומ
  

, 9סעיף זה וסף כתוצאה מתיקוים של תקן דיווח כספי בילאומי [  .ה54
, ולפיכך הסעיף לא וסף 2018ביואר  1אשר תחולתו היא מיום 

  ].9במהדורה זו. הסעיף כלל בספח ג לתקן דיווח כספי בילאומי 
 

  אחרים ביטול פרסומים

הפסד קי  רווח או 8את תקן חשבואות בילאומי  חליףתקן זה מ .55
שעודכן לתקופה, טעויות יסודיות ושיויים במדייות חשבואית, 

 .1993בשת 
  

 את הפרשויות הבאות: חליףתקן זה מ .56
  

) SIC 2של הוועדה המתמדת לפרשויות ( 2פרשות מספר   )א(
  ; וכןהיוון עלויות אשראי -עקביות 

 

  של הוועדה המתמדת לפרשויות  18פרשות מספר   )ב(
)SIC 18(  שיטות חלופיות -עקביות.  


