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35 תקן חשבונאות מספר  
  שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות, ת חשבונאימדיניות

  2013 ספטמבר
  

, לשכפל, אין להעתיק.  כל הזכויות שמורות למוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות©
להוציא לאור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו , להפיץ, לפרסם, להציג, לתרגם

ללא , ראלקטרוני או אח, בכל דרך שהיא ובכל אמצעי מכני, בפרסום זה או בחלק ממנו
  . הסכמה מפורשת בכתב ומראש מאת המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

  
הוראות . כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה. 59-1 תקן זה מובא בסעיפים

תקן . מייצגות את העקרונות העיקריים של התקן, המובאות באותיות מודגשות, התקן
וההבהרות המפורסמים על תקני החשבונאות . זה יש לקרוא בהקשר למטרת התקן

  .ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות אינם חלים על פריטים לא מהותיים

  

  בואמ

שינויים באומדנים , מדיניות חשבונאית, 8תקן זה מבוסס על תקן חשבונאות בינלאומי מספר   .א
 .חשבונאיים וטעויות

 
 :מטרות תקן זה  .ב

  
  ,להבהיר את המידרג של המדיניות החשבונאית )1(
 
 ,וע את הטיפול החשבונאי בשינוי במדיניות חשבונאיתלקב )2(
 
 וכן,  חשבונאילקבוע את הטיפול החשבונאי בשינוי אומדן )3(
 
 .לקבוע את הטיפול החשבונאי בתיקון טעויות )4(

  
  מידרג חשבונאי

התקנים של הוועדה בדבר   של לשכת רואי חשבון בישראל26תקן זה מבטל את גילוי דעת   .ג
 וקובע כי המידרג החשבונאי לבחירת )ק"יאס) (IASC(אות לתקנים בינלאומיים בחשבונ

 : חשבונאית הואמדיניות
 

 ,  או הבהרהחשבונאותתקן  )1(
 
 ,)פרקטיקה מקובלת (כלל חשבונאי מקובל בישראל )2(
 
 מידעשיישומה יביא ל ,ת חשבונאימדיניותפעיל את שיקול דעתה בפיתוח וישום ת ישותה )3(

 . רלוונטי ומהימן
  

,  תתחשב ותשקול את הישימות של המקורות הבאיםישותבהפעלת שיקול הדעת ה  )א(
 :לפי סדר יורד

  
שעוסקים בנושאים דומים ,  והבהרותחשבונאותדרישות והנחיות בתקני  )1(

 . וקשורים
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, התחייבויות, המדידה של נכסיםעקרונות הכרה ול הקריטריונים, ההגדרות )2(
 .הכנסות והוצאות שנקבעו במסגרת המושגית

  
אם הם אינם עומדים בסתירה ,  פרסומים עדכנייםיא בחשבוןהב יכולה גם לישותה  )ב(

 : של,לפי סדר יורד, לעיל) א(לסעיף 
 

  ;תקני דיווח כספי בינלאומיים )1(
 

, שלהם מסגרת מושגית דומה לפיתוח תקני חשבונאות ,גופי תקינה אחרים )2(
כגון תקינה אמריקאית ותקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות 

 ;ישות היא ישות קטנה או בינונית כהגדרתה בתקן האמוראם ה, ובינוניות
 

 . חשבונאית אחרת-ספרות מקצועית )3(
  

 בחירת מדיניות חשבונאית ושינוי במדיניות חשבונאית
אם השפעת יישומה ,  ליישם מדיניות חשבונאית בהתאם לתקני חשבונאותאינו דורשתקן ה  .ד

 .אינה מהותית
 

קביות את המדיניות החשבונאית שלה בקשר  בעמתיישמ ותחרותקן זה קובע כי ישות ב  .ה
או הבהרה תקן חשבונאות אלא אם כן , אירועים דומים ומצבים דומים, לעסקאות דומות

מדיניות שאינה שלגביהם , דורשים מפורשות או מאפשרים חלוקה לקבוצות של פריטים
 .עשויה להיות נאותהאחידה 

 
 :אית רק אםתקן זה קובע כי ישות יכולה לשנות מדיניות חשבונ  .ו

 
  או,  או בהבהרה חשבונאותתקן נדרש בהשינוי  )1(

 
 ות לגבי ההשפע,טיוונרליותר  המספקים מידע מהימן ו,בדוחות כספייםמתבטא  השינוי )2(

 או תוצאות הפעולות,  על המצב הכספימסוימיםאירועים או מצבים , של עסקאות
 . של הישותתזרימי המזומנים

 
הנובע מישום לראשונה של תקן חשבונאות או , שבונאיתתקן זה קובע כי שינוי במדיניות ח  .ז

שינוי . בפרסומים אלה, אם קיימות, טופל בהתאם להוראות המעבר הספציפיותיהבהרה 
שאין בהם , הנובע מישום לראשונה של תקן חשבונאות או הבהרה, במדיניות חשבונאית

 . בדרך של ישום למפרעטופל יאו שינוי יזום במדיניות חשבונאית , הוראות מעבר ספציפיות
 

גילוי ההשפעה של תקני חשבונאות חדשים , 6תקן זה מבטל את תקן חשבונאות מספר   .ח
כי ישות שטרם יישמה תקן חשבונאות חדש לתקן זה קובע  31ף סעי. בתקופה שלפני יישומם

ואשר חזויה להיות להם השפעה , אך טרם נכנסו לתוקף, אשר פורסמואו הבהרה חדשה 
 גילוי לעובדה זו וכן למידע ידוע או ניתן לאמידה באופן תיתן, דוחות הכספייםמהותית על ה

שתהיה ליישום תקן החשבונאות החדש או , הרלוונטי להערכת ההשפעה האפשרית, סביר
 32סעיף . ההבהרה החדשה על הדוחות הכספיים של הישות בתקופה של הישום לראשונה

  .ת לשקולעל הישושגילוי ה דרישות תלתקן זה מפרט א
  

 שינוי אומדן חשבונאי
וכר בדרך של מכאן ולהבא על ידי תתקן זה קובע כי ההשפעה של שינוי באומדן חשבונאי   .ט

או בתקופת , אם השינוי משפיע על תקופה זו בלבד, הכללתה ברווח או בהפסד בתקופת השינוי
חשבונאי מביא אם שינוי באומדן . אם השינוי ישפיע גם עליהן, השינוי ובתקופות עתידיות

השינוי באומדן החשבונאי ,  העצמילשינויים בנכסים ובהתחייבויות או מתייחס לפריט בהון
 ההתחייבות או הפריט בהון, ידי התאמת הערך בספרים של הנכס-וכר בתקופת השינוי עלי

 .העצמי
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  תיקון טעות בתקופת דיווח קודמת

וחות כספיים אינם ערוכים בהתאם תקן זה מגדיר טעויות בתקופת דיווח קודמת וקובע כי ד  .י
אם הם כוללים טעויות מהותיות וכן טעויות לא מהותיות שבוצעו , לכללי חשבונאות מקובלים

תוצאות הפעולות או תזרימי , במכוון על מנת להשיג הצגה מסוימת של המצב הכספי
 . המזומנים של הישות

 
 בדרך של הצגה מחדש בדוחות , תקופה קודמתשלמהותית   טעותןתקתתקן זה קובע כי ישות   .יא

, על ידי הצגה מחדש של מספרי השוואה, שאושרו לפרסום לאחר גילוייה, הכספיים הראשונים
לתקופה המוקדמת ביותר העצמי ההתחייבויות וההון , לרבות יתרות הפתיחה של הנכסים

ת אלא אם כן אין זה מעשי לקבוע את ההשפעות הספציפיות לתקופה מסוימת או א, המוצגת
 . ההשפעה המצטברת של הטעות

  
 גילוי 

שינויים באומדנים חשבונאיים , התקן כולל דרישות גילוי לשינוי במדיניות חשבונאית  .יב
 .ולטעויות

  
 חוסר מעשיות

תקן זה פוטר ישויות מישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה ומהצגה מחדש של מידע   .יג
התקן כולל הגדרה לחוסר . ן זה מעשיאם אי,  קודמתהות בתקופיהשוואתי בגין תיקון טעו

 .מעשיות
  

 תחילה
 לאחר  או2014 בינואר 1לתקופות המתחילות ביום תקן זה יחול על דוחות כספיים שנתיים   .יד

 . מכן
  

 ביטול פרסומים
התקנים של הוועדה לתקנים , של לשכת רואי חשבון 26התקן מבטל את גילוי דעת   .טו

גילוי ההשפעה של , 6ת תקן חשבונאות מספר  וא)ק"יאס) (IASC(בינלאומיים בחשבונאות 
  .תקני חשבונאות חדשים בתקופה שלפני יישומם
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  מטרת התקן

ולקבוע את  ,ת חשבונאימדיניותבחירה ושינוי של לקריטריונים  את הלקבוע אמטרת התקן הי .1
ם ישינויים באומדנים חשבונאי, ת חשבונאימדיניותחשבונאי והגילוי לשינויים בהטיפול ה

 של הדוחות הכספיים של מהימנותנועד לשפר את הרלוונטיות והתקן זה . ני טעויותותיקו
 .לדוחות כספיים של ישויות אחרותביחס ו על פני זמן הם שלהההשוואיכולת את ישות ו

 
, במדיניות חשבונאיתדרישות הגילוי לשינויים למעט , גילוי לגבי מדיניות חשבונאיתהדרישות  .2

  .  דוחות כספייםה שלהצג 34 מספר תקן חשבונאותבמפורטות 
  

  תחולה

שינויים ובטיפול החשבונאי ב ,ת חשבונאימדיניות  שלישוםה ובתקן זה ייושם בבחיר .3
 דיווח תשינויים באומדנים חשבונאיים ותיקונים של טעויות בתקופ, ת חשבונאימדיניותב

  .קודמת
 
יות בתקופת דיווח קודמת  טעוניתיקושל  השפעות מס בגיןהטיפול החשבונאי והגילוי הנדרש  .4

  בהתאם להוראותיעשו ,ת חשבונאימדיניותשינויים ב ישום למפרע שנעשו בשל יםמואיות
 .*מסים על ההכנסה 19 מספרתקן חשבונאות 

 
  הגדרות

  : ומשמעותם, המשמשים בתקן זה,להלן מונחים .5
  

 ותק והפרקטיהכללים, המוסכמות, הבסיסים, העקרונותמכלול  היא תחשבונאימדיניות 
  . ובהצגתם בהכנת דוחות כספיים,ישות על ידי מיושמים אשר ,המסוימים

  
סכום או של ,  של נכס או התחייבותבספרים ערך הוםאי תהוא שינוי באומדן חשבונאי

הנובעת מהערכה של מצבם הנוכחי של נכסים והתחייבויות , הצריכה התקופתית של נכס
שינויים באומדנים חשבונאיים . שורות בהם הקהחזויות העתידיותוהמחוייבויות ההטבות ו

  .תיקונים של טעויותמהווים ולפיכך אינם , נובעים ממידע חדש או התפתחויות חדשות
  

  :  הםתקני חשבונאות
  
 - להלן (תקני חשבונאות שפורסמו על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות   )א(

 ,)המוסד לתקינה
 
אי חשבון בישראל בנושאי חשבונאות גילויי דעת שפורסמו בעבר על ידי לשכת רו  )ב(

 , ודיווח כספי
 

 וכן, הבהרות שפורסמו על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות  )ג(
 

הבהרות שפורסמו בעבר על ידי לשכת רואי חשבון בישראל בנושאי חשבונאות ודיווח   )ד(
  .כספי

  
או כל יחד , ותיכול ן אם הות מהותיהן של פריטים הצגות מוטעותהשמטות או  -מהותי 

על בסיס הדוחות המתקבלות  ,ל משתמשיםשלהשפיע על החלטות כלכליות ,  בנפרדתאח
 בהתחשב ההצגה המוטעיתההשמטה או  של מהותמהותיות תלויה בגודל וב. הכספיים

                                                           
יחושבו השלכות המסים על פי שיעורי המס שהיו ,  ישום למפרע או הצגה מחדשיםבמקרים בהם מבוצע  *

   . ישום למפרע או הצגה מחדשים אשר לגביה מבוצע, באותה תקופהבתוקף
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עשוי להיות הגורם ,  או שילוב שלהם, של הפריטמהותוגודלו או . נסיבותמכלול הב
  .המכריע

  
 בדוחות הצגות מוטעות ואמדוחות כספיים הן השמטות  טעויות בתקופת דיווח קודמת

משימוש   או, מכשל בשימושותהנובע, אחת או יותר, תוקודמ ות לתקופישותכספיים של 
  : אשרמהימן במידע ,לא נאות

  
  כן ו; אושרו לפרסוםאותן תקופותהדוחות הכספיים לשבו מועד ב זמיןהיה  )1(
 
  בחשבון בהכנת אותם דוחות כספייםאשהוא יושג ויוב באופן סביר צפותלהיה ניתן  )2(

  .והצגתם
  

, ת חשבונאימדיניות ישוםטעויות ב, כוללות את השפעתן של טעויות מתמטיות אלהטעויות 
  .תרמיותו, ת של עובדותות מוטעיוהשמטות ופרשנו

  
 מצביםלו אירועיםל,  לעסקאותה חדשת חשבונאימדיניות של ישום הוא למפרע ישום

  . ומעולם מאז ו זדיניותמ מהאילו יושכ, אחרים
  

הגילוי של  וא, המדידה, ההכרה של ,בשל טעות בתקופה קודמת , תיקוןהיא הצגה מחדש
  .  טעות בתקופה קודמת לא ארעה מעולםכאילו, סכומים של רכיבי הדוחות הכספיים

  
כל יית לאחר עש,  אינה מסוגלת ליישמהישות דרישה אינו מעשי כאשר הישום -לא מעשי

למפרע אין זה מעשי ליישם , לגבי תקופת דיווח קודמת מסוימת.  לעשות כןמאמץ סביר
  :אם, הצגה מחדשתקן טעות בדרך של או ל ת חשבונאימדיניותשינוי ב

  
   ;ינן ניתנות לקביעהא למפרע או ההצגה מחדש ישוםההשפעות של ה  )א(

  
הנחות לגבי כוונות ההנהלה באותה דרושות לצורך הישום למפרע או ההצגה מחדש   )ב(

  או;תקופה
  
 דרושים אומדנים משמעותיים של סכומים,  למפרע או ההצגה מחדשישוםלצורך ה  )ג(

לגבי אותם אומדנים מידע , ממידע אחר אובייקטיבי אופן בבודדלאין זה אפשרי ו
 :רשא

  
)i(  מספק ראיה לנסיבות שהיו קיימות באותו מועד) בו נדרש ) מועדיםבאותם

 כן ו;סכומיםלאותם  למדוד או לתת גילוי, להכירהיה 
 
)ii(  זמין היה אמור להיות)available( הדוחות הכספיים לאותה  שבו במועד

   . אושרו לפרסוםתקופה
    

ושל הכרה בהשפעה של שינוי באומדן  ת חשבונאימדיניותשל שינוי ב מכאן ולהבא ישום
  :בהתאמה, הואחשבונאי 

 
 ,חריםאומצבים  אירועים, ישום המדיניות החשבונאית החדשה לגבי עסקאות  )א(

   וכן;המתרחשים לאחר מועד שינוי המדיניות
 
 ,תקופות עתידיותבוהנוכחית אומדן החשבונאי בתקופה בשינוי של  ההשפעבהכרה   )ב(

 .המושפעות מהשינוי
  
 להשפיע על החלטות כלכליות של ות עשויהצגה מוטעיתהערכה אם השמטה או  .6

יקול דעת באשר  שתדורש, ותמהותיכ חשבלהיולפיכך ,  בדוחות הכספייםמשתמשיםה
נקבע  מסגרת המושגית להכנת דוחות כספיים ולהצגתםב. למאפיינים של אותם משתמשים

 ותעסקילגבי פעילויות משתמשים הם בעלי ידע סביר הההנחה היא ש"כי  25בסעיף 
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ההערכה ,  לפיכך".בקפידה ראויהלמוד את המידע כי הם מוכנים לחשבונאות ובכלכליות וו
להיות , באופן סבירעשויים , אלהכיצד משתמשים בעלי מאפיינים צריכה להביא בחשבון 

 .מושפעים בעת קבלת החלטות כלכליות
 

ת חשבונאימדיניות  
  ת חשבונאימדיניותשל  ישוםה ובחיר

 ,ת החשבונאימדיניותה, יםאחר מצבארוע או , עסקה לע ספציפית לח חשבונאות ןתקכאשר  .7
  .חשבונאותאותו תקן  יישוםעל ידי  להיקבע הלאותו פריט צריכ תיושמהמ

  
של המוסד הישראלי המקצועית שהוועדה , ת חשבונאימדיניות מפרטים חשבונאות תקני .8

 הכוללים מידע ,פרסום דוחות כספייםל  יביאהיישומש ,הגיעה למסקנהלתקינה בחשבונאות 
לא .  הם מתייחסיםאליהם ,אחרים מצביםלו אירועיםל, בקשר לעסקאות מהימןרלוונטי ו

אין , אולם.  אינה מהותיתה כאשר השפעת יישומ,זו ת חשבונאימדיניות ישוםמת דרישה לקיי
 במטרה להציג באופן חשבונאותסטיות לא מהותיות מתקני , זה נאות לבצע או לא לתקן

 .תוצאות הפעולות או תזרימי המזומנים של הישות, מסוים את המצב הכספי
  
כל ב.  את הדרישות שלהםיישם לישויות לכדי לסייעיות  מלווים בהנחחשבונאותתקני  .9

המהוות  הנחיות .חשבונאות מתקני בלתי נפרד חלק תמהווהן  אם מצוין, ההנחיות האלה
 מתקני בלתי נפרד מהוות חלק שאינןהנחיות .  הן מחייבותחשבונאותמתקני חלק בלתי נפרד 

  .כספייםהלדוחות מחייבות אינן כוללות דרישות  חשבונאות
  

לבחון אם  ישות על ה,ארוע או מצב אחרים, ספציפית על עסקה ל הח,תקן חשבונאותבהעדר  .10
הארוע או המצב , לגבי העסקה) פרקטיקה מקובלת( כלל חשבונאי מקובל בישראל נהוג

 כלל חשבונאי מקובל כאמור המדיניות החשבונאית המיושמת לאותו נהוגאם . האחרים
  .ם אותו כלל חשבונאיפריט צריכה להיקבע על ידי יישו

  
 יםל הח,)פרקטיקה מקובלת(  וכלל חשבונאי מקובל בישראלחשבונאותתקן בהעדר  .11

 להפעיל את שיקול דעתה בפיתוח ישות על ה,יםאחר מצבארוע או , עסקה לע ספציפית
  :מידע יביא להשיישומ ,ת חשבונאימדיניות ישוםו

  
  כןו ;של המשתמשיםכלכליות רלוונטי לצורכי קבלת החלטות   )א(
  
  : בכך שהדוחות הכספיים,מהימן  )ב(
  

)i( של  תזרימי המזומניםוהפעולות  תוצאות ,גים נאמנה את המצב הכספיימצ
  ;הישות

  
)ii( את ולא ,  אחריםמצביםו אירועים ,משקפים את המהות הכלכלית של עסקאות

  ; גרידא המשפטיתתםצור
  
)iii( כלומר חופשיים מהטיות, נייטרליים;  

  
)iv( כן ו;זהירים   
 
)v( המהותיותשלמים מכל הבחינות .  

  
הישימות של ותשקול את  תתחשב ישותה, לעיל 11אמור בסעיף כ ,בהפעלת שיקול הדעת .12

 : לפי סדר יורד,הבאים המקורות
 
 וכן ;וקשורים בנושאים דומים הדנים, חשבונאות בתקניהדרישות   )א(
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 ההכנס, התחייבויות, המדידה של נכסיםעקרונות הכרה ול הקריטריונים, ההגדרות  )ב(
 .מסגרת המושגיתבעו והוצאות שנקב

  
אם הם אינם עומדים בסתירה , עדכנייםפרסומים  להביא בחשבון  גםישותהיכולה  , כןוכמ .13

 :של ,לפי סדר יורד,  לעיל12למקורות בסעיף 
 
  ;תקני דיווח כספי בינלאומיים  )א(
 
 כגון חשבונאותלהם מסגרת מושגית דומה לפיתוח תקני ש, גופי תקינה אחרים  )ב(

אם ,  הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניותתקןו תקינה אמריקאית
  וכן; הישות היא ישות קטנה או בינונית כהגדרתה בתקן האמור

 
 . חשבונאית אחרת-מקצועיתספרות   )ג(

  

  ת חשבונאימדיניותעקביות ב

 מצביםואירועים , עסקאות דומות לע בעקביות מהותיישמדיניות חשבונאית ישות תבחר  .14
 לקבוצות של סיווג דורש מפורשות או מאפשר חשבונאותתקן  אם כן אלא, יםדומאחרים 
תקן אם . ה אחידהשאינ תחשבונאימדיניות  ה להיות נאותהשלגביהם עשוי, פריטים

 ה נאותת חשבונאימדיניות,  לקבוצות של פריטיםה כזסיווגדורש או מאפשר  חשבונאות
  .יושם בעקביות לכל קבוצהתיבחר ות

  

  תשבונאי חמדיניותשינויים ב

  :רק אם השינוי, ת חשבונאימדיניותישות תשנה  .15
  

  או;חשבונאותתקן בנדרש   )א(
 
 של ות לגבי ההשפע,טיוונרליותר  ומהימן המספקים מידע , בדוחות כספייםמתבטא  )ב(

תזרימי  או תוצאות הפעולות,  על המצב הכספיאחרים מצביםאירועים או , עסקאות
  . של הישותהמזומנים

  
 להשוות את הדוחות הכספיים של יכולתהפיים צריכה להיות בדוחות הכסמשתמשים ל .16

 מי ובתזריבתוצאות הפעולות,  במצב הכספיות לזהות מגמעל מנת , זמןעל פניהישות 
 בכל תקופה ומתקופה אחת לתקופה תמיושמ ת חשבונאימדיניות האות, לכן. המזומנים שלה

המפורטים  קריטריוניםהאחד מעומד ב ת חשבונאימדיניותשינוי בכן  אלא אם ,העוקבת
 .15בסעיף 

 
  :ת חשבונאימדיניות בים שינויים מהוום אינ, להלן המפורטים,מקריםה .17

  
 אשר שונים , אחרים או למצביםאירועיםל , לעסקאותת חשבונאימדיניות ישום  )א(

 כן ו;בעבר שהתרחשו אלה מםבמהות
 
שר לא  א, אחריםמצביםלאירועים או ל,  לעסקאותה חדשת חשבונאימדיניות ישום  )ב(

 .מהותייםלא היו ש או ,בעברהתרחשו 
  

רכוש  27מספר תקן חשבונאות נכסים בהתאם ל מחדש יךהערלישום לראשונה של מדיניות  .18
 שינוי במדיניות הוא נכסים בלתי מוחשיים 30מספר תקן חשבונאות בהתאם לאו  קבוע

נאות  או תקן חשבו27מספר תקן חשבונאות חשבונאית שיטופל כהערכה מחדש בהתאם ל
   .ולא בהתאם להוראות תקן זה, 30 מספר

  
   .18המתואר בסעיף , אינם חלים על שינוי מדיניות חשבונאית 32-20סעיפים  .19
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  ת חשבונאימדיניות שינויים בישום

 :24בכפוף לסעיף  .20
 
 ,חשבונאותתקן  לראשונה של ישום הנובע מ,ת חשבונאימדיניותשינוי בב תטפלישות   )א(

 וכן ;חשבונאותתקן אותו ב, במידה וקיימות, יפיותבהתאם להוראות המעבר הספצ
  

 ,חשבונאותתקן  לראשונה של ישום בעת ,ת חשבונאימדיניותכאשר ישות משנה   )ב(
 או משנה באופן יזום, שינוי זההחלות על  כולל הוראות מעבר ספציפיות ואשר אינ
  .למפרע ישוםבדרך של השינוי את  ליישם על הישות, ת חשבונאימדיניות

  
 .ת חשבונאימדיניותאינו מהווה שינוי יזום ב חשבונאותתקן  מוקדם של אימוץ,  תקן זהלצורך .21
  

,  יכולהישותה, אחריםמצב אירוע או , עסקה לע ספציפית ל הח,חשבונאותתקן בהעדר  .22
תקני דיווח כספי ם של י מהפרסומים העדכנית חשבונאימדיניותליישם , 13בהתאם לסעיף 
אשר משתמשים במסגרת מושגית דומה לפיתוח תקני  ,יםגופי תקינה אחרבינלאומיים ו

הישות בוחרת לשנות את המדיניות , אם בעקבות עדכון של פרסום כאמור. חשבונאות
  .שינוי זה יטופל כשינוי יזום במדיניות חשבונאית ויינתן גילוי בהתאם, החשבונאית

  
   למפרעישום

או ) א(20שם למפרע בהתאם לסעיף  מיות חשבונאימדיניותכאשר שינוי ב, 24בכפוף לסעיף  .23
 ,שהושפע מהשינוי,  העצמירכיב בהוןמכל  לש הפתיחה יתרתתאים את תהישות , )ב(

 לכל ,ויליגשניתן להם  ,ים האחרה ההשוואספרילתקופה המוקדמת ביותר המוצגת ואת מ
 . מאז ומעולםמה יושה החדשת החשבונאימדיניות כאילו ה,תקופה קודמת מוצגת

 
   למפרעישוםבמגבלות 

או ) א(20סעיף על פי  למפרע נדרש ישוםכאשר ,  ייושם למפרעת חשבונאימדיניותשינוי ב .24
  או את,לתקופה מסוימתהספציפיות  ותזה מעשי לקבוע את ההשפעאין  ןכאם אלא , )ב(

   .ההשפעה המצטברת של השינוי
  
 מדיניותנוי בשל שיבלתקופה מסוימת הספציפיות  ותזה מעשי לקבוע את ההשפעאין כאשר  .25

הישות תיישם , מוצגותהקודמות התקופות העל מידע השוואתי לאחת או יותר מ תחשבונאי
 נכסים והתחייבויות לתחילת ערכים בספרים של לה החדשת החשבונאימדיניותאת ה

גם  להיות עשויהאשר ,  מעשיהוא למפרע ישום אשר לגביה ,התקופה המוקדמת ביותר
 , העצמירכיב בהוןמכל  לש הפתיחה יתרת לקביל מוםאיותבצע ת, התקופה הנוכחית
  .לתקופה זו, שהושפע מהשינוי

 
 ישוםשל , ה מעשי לקבוע את ההשפעה המצטברת לתחילת התקופה הנוכחיתאין זכאשר  .26

הישות תתאים את המידע , קודמותתקופות ההכל לגבי  החדש ת חשבונאימדיניות
 בדרך של מכאן ולהבא ה החדשת החשבונאימדיניותשם הוית שעל מנת ,ההשוואתי

  . זה מעשיבו ,מהתאריך המוקדם ביותר
  
 ה החדשת החשבונאימדיניותה, ה חדשת חשבונאימדיניותכאשר ישות מיישמת למפרע  .27

 ישום. שזה מעשימהתקופה המוקדמת ביותר , מידע השוואתי לתקופות קודמות ליושם עת
ע את ההשפעה המצטברת על  אלא אם זה מעשי לקבו,למפרע לתקופה קודמת אינו מעשי

  על המצב הכספיהסגירהיתרות  דוחבהן  ו על המצב הכספיהפתיחהיתרות  דוחבהן הסכומים 
בוצע ליתרת י , המוצגות בדוחות הכספייםאלההקודמות ל , בגין תקופותוםאיהת. לתקופה זו

 . לתקופה המוקדמת ביותר המוצגת,שהושפע מהשינויהעצמי רכיב בהון מכל  לשהפתיחה 
רכיב אחר מ יכול להיעשות גם לוםאיהת, אולם.  ליתרת העודפיםבוצעי וםאי הת,בדרך כלל

, כל מידע אחר לגבי תקופות קודמות). חשבונאותתקן ל לצייתעל מנת , דוגמהל(העצמי בהון 
תקופה המוקדמת ביותר שזה מהאף הוא יותאם , כגון תמצית היסטורית של מידע כספי

  .מעשי



  

  
 
 

11 

מפני שאינה יכולה , ה חדשת חשבונאימדיניותלישות ליישם למפרע מעשי זה  ןכאשר אי .28
בהתאם , הישות, הקודמותתקופות ה לכל מדיניות הישוםהשפעה המצטברת של הלקבוע את 

 בדרך של מכאן ולהבא מתחילת התקופה המוקדמת ה החדשמדיניותתיישם את ה, 26לסעיף 
, לנכסיםהמתייחס המצטבר  וםאתי מחלק המתתעלמהישות , בהתאם. ביותר שזה מעשי
 גם ת חשבונאימדיניותשינוי לישות מותר לבצע . נצבר לפני מועד זהש , עצמיהתחייבויות והון

  .  בדרך של מכאן ולהבא לאף תקופה קודמתמדיניותזה מעשי ליישם את האין אם 
  

  גילוי

על תקופה הנוכחית או על ההשפעה קיימת  ,חשבונאותתקן  לראשונה של ישום לכאשר .29
 את סכום לקבוע אלא שאין זה מעשי ,או שאמורה להיות השפעה כזו, תקופה קודמת כלשהי

 :על הישות לתת גילוי כדלהלן, תקופות עתידיותעל או שעשויה להיות השפעה , וםאיהת
 
  ;חשבונאותהתקן שם   )א(

 
  במידה, בהתאם להוראות המעברמבוצע ת החשבונאימדיניותשהשינוי בהעובדה   )ב(

 ;ורלוונטי
 
 ;ת החשבונאימדיניותהשינוי במהות   )ג(

 
 ;מתאיםובמידה  ,תיאור הוראות המעבר  )ד(

 
לכל  במידה שמעשי,  לתקופה הנוכחית ולכל תקופה קודמת שמוצגתוםאיסכום הת  )ה(

  ;ישום המושפע מה,סעיף בדוחות הכספיים
 
   וכן;במידה שמעשי,  המתייחס לתקופות הקודמות לתקופות המוצגות,וםאיסכום הת  )ו(

 
, ת לתקופות המוצגותתקופה קודמת מסוימת או לתקופות הקודמו למפרע לישוםאם   )ז(

הנסיבות אשר הובילו לקיומו של ,  אינו מעשי,)ב(או ) א(20 כנדרש בהתאם לסעיף
 . יושםת החשבונאימדיניותמצב זה ותיאור כיצד וממתי השינוי ב

     
  .תקופות העוקבותל בדוחות הכספיים אלהאין צורך לחזור על דרישות גילוי 

 
 תקופה קודמתעל תקופה הנוכחית או על הפעה  השתחשבונאימדיניות ביזום לשינוי  כאשר .30

 או ,וםאי אלא שאין זה מעשי לקבוע את סכום הת,השפעה כזואו שאמורה להיות  ,כלשהי
 :כדלהלןעל הישות לתת גילוי , תידיותבתקופות עהשפעה עשויה להיות ש
 
 ;ת החשבונאימדיניותמהות השינוי ב  )א(

 
יותר  ומהימן מספק מידע ה החדשת החשבונאימדיניות הישום מדוע ותביהס  )ב(

 ;רלוונטי
 
לכל  במידה שמעשי,  לתקופה הנוכחית ולכל תקופה קודמת שמוצגתוםאיסכום הת  )ג(

  ;ישום המושפע מה,סעיף בדוחות הכספיים
 
  וכן;במידה שמעשי,  המתייחס לתקופות הקודמות לתקופות המוצגות,וםאיסכום הת  )ד(

 
פרע לתקופה קודמת מסוימת או לתקופות הקודמות לתקופות המוצגות  למישוםאם   )ה(

הנסיבות אשר הובילו לקיומו של מצב זה ותיאור כיצד וממתי השינוי , אינו מעשי
  . יושםתהחשבונאימדיניות ב
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  .תקופות העוקבותל בדוחות הכספיים אלהאין צורך לחזור על דרישות גילוי 
  

,  אך טרם נכנס לתוקף,םפורס אשר , חדשנאותחשבותקן  יישמה טרםבמקרה שהישות  .31
על הישות לתת , ואשר חזויה להיות לו השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הישות

   :גילוי
 
  וכן;לעובדה זו  )א(

 
 פעה להערכת ההשרלוונטיה, ניתן לאמידה באופן סבירלמידע למידע ידוע או   )ב(

הכספיים של הישות על הדוחות  חדשה חשבונאותהתקן  ישום שתהיה ל,האפשרית
 . לראשונהישוםבתקופה של ה

  
  : גילוי כדלהלןלשקול מתן על הישות , 31סעיף ל ציותצורך ל .32
 

 ;חשבונאותתקן השם   )א(
 
 ;ת החשבונאימדיניות בשיחולומהות השינוי או השינויים   )ב(

  
  ;חשבונאותהתקן ם ובו נדרש ישמועד ה  )ג(

 
 וכן ; הישותייד- לע חשבונאותהתקן של המתוכנן לראשונה  ץאימוהמועד   )ד(

 
על הדוחות  חשבונאותהתקן ויה של האימוץ לראשונה של חזגילוי לגבי ההשפעה ה  )ה(

 .הכספיים
  

באומדנים חשבונאיםים שינוי  
בדוחות הכספיים אינם רבים פריטים ,  בפעילויות עסקיותהטבועות ,כתוצאה מאי וודאויות .33

 המבוסס על מידע , דעתאמידה כרוכה בשיקול.  בלבדלאמידה לאא, ניתנים למדידה במדויק
 :בגיןעשויים להידרש אומדנים , דוגמהל. )latest available(ועדכני  מהימן

 
   ;רעיםחובות   )א(

 
   ;התיישנות מלאי  )ב(

 
   ;פיננסיות או התחייבויות פיננסיים של נכסים השווי ההוגן  )ג(

 
גלומות ה ,עתידיותהכלכליות ההטבות ה של חזוי צריכה או דפוס יםאורך חיים שימושי  )ד(

  וכן;סים בני פחתנכב
  

  .מחויבויות בגין אחריות  )ה(
  

 .נותםמיהמב פוגע חלק חיוני בהכנת הדוחות הכספיים ואינו הואהשימוש באומדנים סבירים  .34
 

או כתוצאה ממידע חדש  ,מבוססהוא  עליהן ,נסיבותב שינויים חלואם  מצריך עדכוןאומדן  .35
 תיקוןמהווה  ו קודמות ואינלתקופות מתייחס ו אינמטבעואומדן  עדכון .או ניסיון שנצבר

 .טעות
  

.  ואינו שינוי באומדן חשבונאית חשבונאימדיניות שינוי בהואשיושם שינוי בבסיס המדידה  .36
, בין שינוי באומדן חשבונאיל ת חשבונאימדיניותקשה להבחין בין שינוי בבמקרים בהם 

 .השינוי מטופל כשינוי באומדן חשבונאי



  

  
 
 

13 

על ידי הכללתה ברווח או  ,מכאן ולהבאתוכר בדרך של י ההשפעה של שינוי באומדן חשבונא .37
  :הפסד

 
   או;אם השינוי משפיע על תקופה זו בלבד, בתקופת השינוי  )א(
  
 .יהןעלאם השינוי ישפיע גם , בתקופת השינוי ובתקופות עתידיות  )ב(

  
 בנכסים ובהתחייבויות או מתייחס לפריט יםשינויל מביאבמידה ששינוי באומדן חשבונאי  .38

 ערך בספריםה וםאיתידי - יוכר בתקופת השינוי עלשינוי באומדן החשבונאיה, י העצמבהון
  . המתייחסהעצמי בהון  או הפריט  המתייחסתההתחייבות,  המתייחסשל הנכס

  
משמעה שהשינוי מיושם בדרך של מכאן ולהבא אומדן חשבונאי בשינוי ההשפעת בהכרה  .39

 עשוישינוי באומדן חשבונאי . מדןממועד השינוי באו אחרים מצביםו אירועים, עסקאותב
  הןההפסדעל או על הרווח או , ההפסד בתקופה הנוכחית בלבדעל שפיע על הרווח או לה

משפיע  רעיםהחובות השינוי באומדן סכום , דוגמהל.  בתקופות עתידיותוהןבתקופה הנוכחית 
שינוי , םאול.  ולכן מוכר בתקופה הנוכחית,על הרווח או ההפסד בתקופה הנוכחית בלבד

עתידיות הכלכליות ההטבות ה של חזויה צריכהה או דפוס יםבאומדן אורך החיים השימושי
כל תקופה עתידית  ובהנוכחיתבתקופה משפיע על הוצאות הפחת ,  פחתרהגלומות בנכס ב

 המתייחסתהשפעת השינוי , בשני המקרים.  של הנכסיםבמשך יתרת אורך החיים השימושי
על , אם בכלל, ההשפעה.  כהכנסה או כהוצאה בתקופה הנוכחיתתלתקופה הנוכחית מוכר

 . באותן תקופות עתידיותוצאה או כההכנסה כתוכרמעתידיות  תקופות
  

  גילוי

 בתקופהאשר לו השפעה , באומדן חשבונאיהשינוי ולסכום ישות תיתן גילוי למהות  .40
  .הנוכחית

  
  טעויות

דוחות רכיבים של ה או גילוי של הצגה , מדידה, הכרההיות בהקשר שלטעויות יכולות ל .41
 Israeli ( מקובלים בישראלחשבונאות לכללי בהתאםדוחות כספיים אינם . הכספיים

GAAP( ,אם הם כוללים: )במכוון  שבוצעו ,לא מהותיותטעויות ) 2(  או,טעויות מהותיות) 1
 של  תוצאות הפעולות או תזרימי המזומנים, מסוימת של המצב הכספילהשיג הצגהעל מנת 

מתוקנות לפני , באותה תקופהשמתגלות הנוכחית פוטנציאליות של התקופה טעויות  .ישותה
 אלא , טעויות מהותיות אינן מתגלות,לעיתים, אולם.  לפרסוםאישור הדוחות הכספיים

 ואז הן מתוקנות במידע ההשוואתי המוצג בדוחות הכספיים של התקופה ,עוקבתבתקופה 
 ). 47-42 ראה סעיפים( העוקבת

  
 בדרך של הצגה מחדש , של תקופה קודמתמהותיותישות תתקן טעויות , 43 לסעיףבכפוף  .42

  : על ידי, לפרסום לאחר גילוייןו שאושר, הראשוניםכספייםהדוחות ב
 
 תקופות קודמות( שבהמוצגת  קודמת ההצגה מחדש של מספרי ההשוואה לתקופ  )א(

   ; ארעה הטעות)שבהןמוצגות 
  

הצגה מחדש של יתרות , ופה המוקדמת ביותר המוצגתאם הטעות ארעה לפני התק  )ב(
  .המוקדמת ביותר המוצגת לתקופההעצמי   ההתחייבויות וההון,הפתיחה של הנכסים

  

  הצגה מחדשבמגבלות 

אין זה מעשי לקבוע את אלא אם כן , טעות של תקופה קודמת תתוקן בדרך של הצגה מחדש .43
 . המצטברת של הטעות או את ההשפעהמסוימתלתקופה הספציפיות  ותההשפע
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על מידע של טעות  תקופה מסוימתלהספציפיות  ותאשר אין זה מעשי לקבוע את ההשפעכ .44
ת ו תציג מחדש את יתרישותה, המוצגותת וקודמה ותתקופלאחת או יותר מההשוואתי 

אשר לגביה  ,לתקופה המוקדמת ביותרהעצמי  ההתחייבויות וההון ,הפתיחה של הנכסים
 .) התקופה הנוכחיתאשר עשויה להיות( תשי מעהיאהצגה מחדש 

 
, לתחילת התקופה הנוכחיתשל טעות לקבוע את ההשפעה המצטברת כאשר אין זה מעשי  .45

על מנת לתקן את , הישות תציג מחדש את המידע ההשוואתי, התקופות הקודמותבגין כל 
 .  מהתאריך המוקדם ביותר בו זה מעשי, בדרך של מכאן ולהבא,הטעות

  
. תגלתה הטעותהכלל ברווח או הפסד לתקופה שבה ילא יות של תקופה קודמת תיקון טע .46

יוצג , תמצית היסטורית של מידע כספילרבות , מידע מוצג כלשהו לגבי תקופות קודמות
  .תקופה המוקדמת ביותר שזה מעשימהמחדש 

  
לכל ) ת חשבונאימדיניות ישוםטעות ב, דוגמהל(כאשר אין זה מעשי לקבוע את סכום הטעות  .47

תציג מחדש את המידע ההשוואתי בדרך של , 45בהתאם לסעיף , הישות, התקופות הקודמות
 מחלק ההצגה מתתעלמהישות , בהתאם. מכאן ולהבא מהתאריך המוקדם ביותר בו זה מעשי

 .  לפני מועד זהע שנב, עצמיהתחייבויות והון, נכסים לשמחדש המצטברת 
 

מהווים אומדנים חשבונאים . אומדנים חשבונאיםמשינויים ב תיקונים של טעויות נבדלים .48
רווח או הפסד , למשל. כאשר מתקבל מידע נוסף, ם צורך לעדכנשי אשר ,קירובים מטבעם
 . מהווה תיקון טעותואינ,  תלויהה שלמהתבררותכתוצאה  שהוכר

  

  ת קודמהגילוי בגין טעויות בתקופ

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

 ;הות הטעות בתקופה קודמתמ  )א(
  

לכל סעיף בדוחות  מעשיזה במידה ש, מוצגתשסכום התיקון בגין כל תקופה קודמת   )ב(
  ;ישוםהמושפע מה, הכספיים

 
   וכן;תקופה המוקדמת ביותר המוצגתהסכום התיקון לתחילת   )ג(

 
הנסיבות אשר הובילו לקיומו , אם הצגה מחדש לתקופה קודמת מסוימת אינה מעשית  )ד(

 . ותיאור כיצד וממתי הטעות תוקנהשל מצב זה
  

  . בדוחות הכספיים לתקופות העוקבותאלהאין צורך לחזור על דרישות גילוי 
  

  למפרע ושל הצגה מחדשישוםחוסר מעשיות של 
) hindsight(אין להשתמש במידע שנחשף בתקופה הנוכחית והשלכתו לגבי תקופה קודמת  .50

 קודמת או מתוקנים סכומים של תקופה כאשר מיושמת מדיניות חשבונאית חדשה לתקופה
,  בתקופה קודמת או אומדן של הסכומים שהוכרוהנהלההן לגבי הנחות לגבי כוונות ה, קודמת

לעיתים , העובדה שאומדנים מהותיים נדרשים. שנמדדו או שניתן להם גילוי בתקופה קודמת
אום מהימן או אינה מונעת תי, כאשר המידע ההשוואתי מוצג לתקופות קודמות, קרובות

  .תיקון מהימן של המידע ההשוואתי
 

 תחילהמועד 
יישום . יולאחראו  2014 בינואר 1ביום המתחילות שנתיות לתקופות ישות תיישם תקן זה  .51

 ,2014ינואר  ב1לפני  ה המתחילהלתקופ תקן זה מתיישמ ישותאם .  מומלץמוקדם של התקן
  .גילוי לעובדה זו עליה לתת
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  חרים אביטול פרסומים

התקנים של הוועדה לתקנים ,  של לשכת רואי חשבון26גילוי דעת  את חליףתקן זה מ .52
 .)ק"יאס) (IASC(בינלאומיים בחשבונאות 

 
גילוי ההשפעה של תקני חשבונאות חדשים , 6תקן חשבונאות מספר  את חליףתקן זה מ .53

 .בתקופה שלפני יישומם
  

  שינויים בתקני חשבונאות אחרים

 :דיווח מגזרי, 11 ונאות מספרחשבתיקונים לתקן  .54
 

. יבוטל) א(78מספור סעיף .  במקום נקודותיים תבוא נקודה78בסוף הרישא של סעיף   )א(
 .יושמט) ב(78סעיף 

 
, 2013 מברטפשפורסם בחודש ס, 35תקן חשבונאות מספר : " כלהלןב84יוסף סעיף   )ב(

 1ביום ישות תיישם תיקונים אלה לתקופות שנתיות המתחילות . 78תיקן את סעיף 
 לתקופה 35אם ישות מיישמת את תקן חשבונאות מספר .  או לאחריו2014בינואר 

 ."התיקונים ייושמו לתקופה מוקדמת זו, מוקדמת יותר
 

 :דיווח כספי לתקופות ביניים 14חשבונאות מספר תיקונים לתקן  .55
 

 ".טעויות"מילה ב" טעויות יסודיות" המילים לתקן יש להחליף את) ז(17בסעיף   )א(
  

יש להחליף את ) 34לאחר תיקונו על ידי תקן חשבונאות מספר ( לתקן 24עיף בס  )ב(
שינויים באומדנים וכללי חשבונאות מקובלים מחייבים גילוי נפרד של "המילים 

אינם , בדרך כלל, אך, ושינויים במדיניות חשבונאית, טעויות יסודיות, חשבונאיים
 דורש 35ותקן חשבונאות מספר "מילים ב ".כוללים הנחיות כמותיות באשר למהותיות
שני . טעויות ושינויים במדיניות חשבונאית, גילוי לשינויים באומדנים חשבונאיים

  ."התקנים אינם כוללים הנחיות כמותיות באשר למהותיות
  

 ".יסודיות "היש להשמיט את המיל  לתקן25בסעיף   )ג(
  

שינוי כאמור שלגביו למעט , שינוי במדיניות חשבונאית: " לתקן יוחלף כלהלן43סעיף   )ד(
 : יטופל על ידי חדשחשבונאות בתקןהמעבר  לגבי אופן  מוגדרותנקבעו הוראות

 
הצגה מחדש של הדוחות הכספיים לתקופות הביניים הקודמות של שנת   )א(

, הכספים השוטפת ושל תקופות הביניים להשוואה של שנות כספים קודמות
מספר תקן חשבונאות אשר יוצגו מחדש בדוחות הכספיים השנתיים בהתאם ל

  או ;35
 

כאשר אין זה מעשי לקבוע את ההשפעה מצטברת לתחילת שנת הכספים של   )ב(
תיאום הדוחות , יישום מדיניות חשבונאית חדשה לכל התקופות הקודמות

ושל , הכספיים של תקופות הביניים הקודמות של שנת הכספים השוטפת
י ליישם את המדיניות תקופות הביניים להשוואה של שנות כספים קודמות כד

החשבונאית החדשה מכאן ולהבא מהמועד המוקדם ביותר שלגביו הדבר 
  ".מעשי

  
אחת המטרות של הכלל הקודם היא להבטיח : "יוחלף בנוסח הבאלתקן  44סעיף   )ה(

לסוג מסוים של עסקאות במהלך שנת כספים מיושמת  תמדיניות חשבונאית אחש
נוי במדיניות חשבונאית משתקף על ידי  שי35בהתאם לתקן חשבונאות מספר . שלמה

עם הצגה מחדש של נתונים כספיים לתקופות קודמות לאחור ככל , יישום למפרע
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כאשר אין זה מעשי לקבוע את הסכום המצטבר של התיאום , אולם. שהדבר מעשי
 המדיניות החדשה 35אז לפי תקן חשבונאות מספר , המתייחס לשנות כספים קודמות

של הכלל השפעה ה. בא מהמועד המוקדם ביותר שלגביו הדבר מעשימיושמת מכאן ולה
, כל שינוי במדיניות חשבונאית, שבמהלך שנת הדיווח השוטפתדרוש  היא ל43בסעיף 

לא יאוחר , השינוי מיושם מכאן ולהבא, במידה ואין זה מעשי, אולמפרע מיושם 
 ."מתחילת שנת הכספים

 
, 2013 מברטפשפורסם בחודש ס, 35ספר תקן חשבונאות מ: "ב כלהלן46יוסף סעיף   )ו(

ישות תיישם תיקונים אלה לתקופות . א44 -ו, 43, 25, 24, )ז(17תיקן את סעיפים 
אם ישות מיישמת את תקן .  או לאחריו2014 בינואר 1שנתיות המתחילות ביום 

 ."התיקונים ייושמו לתקופה מוקדמת זו,  לתקופה מוקדמת יותר35חשבונאות מספר 
 

 :מסים על ההכנסה, 19חשבונאות מספר לתקן תיקונים  .56
  

חלק הישות  ,כגון"( לתקן יש להחליף את הסוגריים ' לנספח ד20 ובסעיף 77בסעיף   )א(
תוצאות פעילות מופסקת והשפעה מצטברת של שינוי שיטה , ברווחי חברה מוחזקת

כגון חלק הישות ברווחי חברה מוחזקת ותוצאות : "(בסוגריים הבאים)" חשבונאית
 )". לות מופסקתפעי

 
, )הכנסות מסים(סכום הוצאות מסים  ":לתקן יוחלף בנוסח הבא) ח(80סעיף   )ב(

המתייחס לשינויים במדיניות חשבונאית ולטעויות אשר נכללו ברווח או הפסד בהתאם 
 ."מאחר שלא ניתן לבצע יישום למפרע או הצגה מחדש, 35לתקן חשבונאות מספר 

 
 :רווח למניה ,21מספר חשבונאות תיקונים לתקן  .57
 

או השפעה מצטברת של /ו "לתקן יש להשמיט את המילים 68ובסעיף בסעיף יג למבוא   )א(
או את סכומי הרווח הבסיסי למניה /ו"וכן את המילים " שינוי במדיניות חשבונאית

 ".והרווח המדולל למניה של השפעה מצטברת של שינוי במדיניות חשבונאית
 
או השפעה מצטברת של שינוי במדיניות /ו "יםלתקן יש להשמיט את המיל 42בסעיף   )ב(

 "חשבונאית
 

 . יושמט דוחות כספיים מאוחדים של לשכת רואי חשבון57 לגילוי דעת 2.12.7סעיף  .58
 

 ,35ר תקן חשבונאות מספ" יוחלפו בהפניות ל"כללי חשבונאות מקובלים"ההפניות ל .59
 : החשבונאות הבאיםבתקני "שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות, מדיניות חשבונאית

 
 . רכוש קבוע,27בתקן חשבונאות מספר  76- ו61, 51 סעיפים  )א(

 
 .ביניים דיווח כספי לתקופות, 14בתקן חשבונאות מספר  27 ףסעי  )ב(

 
 .וחשיים מנכסים בלתי, 30 בתקן חשבונאות מספר 121- ו109, 104, 102סעיפים   )ג(

 
 .ן להשקעה"נדל, 16 בתקן חשבונאות מספר 31סעיף   )ד(
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  המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאותהוועדה 
  

  

  

  ברי הוועדהח

  ר הוועדה" יו- ב ספירדח "רו
  ח חיים אסיאג "ור
  ח"רו, רופסור אריה גנספ
  ח אבי זיגלמן"ור
  ח רונן מנשס"רו
  ח משה פרץ"רו

  פרופסור אפרים צדקה
  

  וות מקצועי צ

  ח שרון מימון צדיק"ור
  

  ועץ מקצועי לוועדהי

  ח שאול טבח"רו

 משתתפים קבועים
  ח דוד גולדברג "ור
  ח אודי גרינברג"רו
  ח אבי דוייטשמן"רו
  ח דני ויטאן"רו
  רונית זלמן מלאךח "רו
  ח עדי טל"רו
  ח גיא טביביאן"רו
  ח אדיר ענבר"ור
  ח אשר פלייסינג"רו
   יזהר קנהח"ור

  
  


