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ים המתפרסמים על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות מתבססים לעיתים קני חשבונאות ישראלית
או עשויים לכלול חלקים מנוסח תקני חשבונאות בינלאומיים המתפרסמים על ידי הוועדה לתקני 

  .חשבונאות בינלאומיים
  
 הצעות לתקני, אומייםלוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים זכויות יוצרים בתקני חשבונאות בינל

 ,United Kingdom: כתובתה של הוועדה. וחומר אחר המתפרסם על ידה, חשבונאות בינלאומיים
London, 166 Fleet Street, EC4A 2DY .7353 (020) 44+: קספ, 7353-0565 (020) 44+: לפוןט-

  . uk.org.iasc.www://http: אינטרנט, ku.org.iasc@publications: דואר אלקטרוני, 0562
   
או לעשות שימוש בחלק כלשהו של פרסומי הוועדה , לשכפל, להעתיק, אין לתרגם. ל הזכויות שמורותכ

או , הקיים היום, אם באמצעים אלקטרוניים או מכניים או בכל אמצעי אחר, לתקני חשבונאות בינלאומיים
ללא הסכמה ,  או שימוש בכל שיטת אחסון ואחזור מידעהקלטה, לרבות צילום, שיהיה קיים בעתיד

  .מוקדמת בכתב מהוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים
  

המוסד הישראלי לתקינה על ידי ם ירסמופהם מותורגמו לעברית בינלאומיים החשבונאות התקני 
  .בחשבונאות בהסכמת הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים

  

הם  ”International Accounting Standards“ -ו, ”IAS” ,“IASB“, תצורת המשושה  ®
  .חר רשומים של הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ואין לעשות בהם שימוש ללא אישורהססימני מ
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  )2009 מעודכן (15 מספר תקן חשבונאות

  ירידת ערך נכסים

  2009ינואר 

  

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

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

  
בונאות בינלאומיים או חלקים מהם תורגמו לעברית ונכללו במסגרת תקני תקני חש

הנוסח המחייב של . חשבונאות בישראל באישור הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים
תקני חשבונאות בישראל הוא זה המפורסם על ידי המוסד הישראלי לתקינה 

  .בחשבונאות בשפה העברית
  

או , או בהערות השוליים לתקן, ובאת בגוף התקןכל התייחסות לתקינה בינלאומית המ
אין בה כשלעצמה כדי קביעה כי אותו תקן חשבונאות בינלאומי או חלקים , בנספחים

  .ממנו אומצו על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ככלל חשבונאי בישראל
  

 הוראות. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה. 144-1תקן זה מובא בסעיפים 
תקן . מייצגות את העקרונות העיקריים של התקן, המובאות באותיות מודגשות, התקן

תקני החשבונאות וההבהרות המפורסמים על ידי . זה יש לקרוא בהקשר למטרת התקן
  .המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות אינם חלים על פריטים לא מהותיים

  

  מבוא

 התקן -להלן  (ירידת ערך נכסים, 36ר תקן זה מבוסס על תקן חשבונאות בינלאומי מספ  .א

 .2003אשר פורסם בפברואר , 15תקן זה מחליף את תקן חשבונאות מספר ). הבינלאומי

 

ירידת ערך , 15 פרסם המוסד לתקינה את תקן חשבונאות מספר 2003בחודש פברואר   .ב

 לתקן 112-111סעיפים . 36אשר התבסס על תקן חשבונאות בינלאומי מספר , נכסים

שאינה ,  כללו הוראות לגבי ירידת ערך של השקעה בחברה מוחזקת15נאות מספר חשבו

 היתה הוועדה המקצועית בדעה כי 15בעת פרסומו של תקן חשבונאות מספר  .חברה בת

נדרשת הקצאה של הפסד מירידת ערך למוניטין וליתרת ההשקעה וכי ההפסד מירידת ערך 

 .  לתקן112  וכך נקבע בסעיףשהוקצה למוניטין לא יבוטל
  

 פרסמה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים כי הפסד מירידת ערך של 2007בחודש יוני   .ג

לא יוקצה למוניטין , אשר נמדד לאחר יישום שיטת השווי המאזני, השקעה בחברה כלולה

ההשבה -נקבע כי אם הסכום בר, כמו כן. אלא להשקעה בכללותה, הגלום ביתרת ההשקעה

 . ההפסד מירידת ערך יבוטל, אחר מכןשל ההשקעה יעלה ל
  

החליטה הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות , לאור האמור לעיל  .ד

שנכללו בתקן חשבונאות מספר , שאינה חברה בת, לתקן את ההוראות לגבי חברה מוחזקת

, 15תקן חשבונאות מספר כחלק מהתיקון החליטה הוועדה המקצועית לעדכן את . 15

על תקן חשבונאות התאם לעדכונים שבוצעו בתקינה הבינלאומית ולבסס את התקן ב
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לאור העובדה שההוראות לגבי ירידת ערך של השקעה , אולם). 2004מעודכן  (36בינלאומי 

שאינה חברה בת מובאות בתקינה הבינלאומית בתקן חשבונאות , בחברה מוחזקת

 החליטה הוועדה המקצועית להביא את ,36 ולא בתקן חשבונאות בינלאומי 28בינלאומי 

לתקן  10מספר  בהבהרה 15 לתקן חשבונאות מספר 112-111ההוראות שנכללו בסעיפים 

תוך התאמתן להחלטת הוועדה לתקני חשבונאות , )2009מעודכן  (15חשבונאות מספר 

 . כתקן ישראלי28בינלאומיים כאמור לעיל וזאת עד לאימוצו של תקן חשבונאות בינלאומי 
  

   בדיקת ירידת ערךרותידת

ההשבה של נכס יימדד - קבעה כי הסכום בר15הגרסה הקודמת של תקן חשבונאות מספר   .ה

תקן זה , אולם. דרישה זו קיימת גם בתקן זה. בכל עת שקיים סימן שערכו של הנכס נפגם

נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים בלתי ההשבה של -דורש בנוסף שהסכום בר

 בכל שנה ללא קשר אם קיים ונכס בלתי מוחשי שאינו זמין עדיין לשימוש יימדדמוגדר ו

תקן זה דורש שתיבחן ירידת ערך של מוניטין שנרכש בצירוף , כמו כן .סימן לירידת ערך

 הדרישות לבדיקת ירידת ערך של מוניטין שנרכש בצירוף עסקים ונכס .עסקים אחת לשנה

ם בלתי מוגדר אומצו בישראל כבר בתקן חשבונאות בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיי

הטיפול החשבונאי במוניטין ובנכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה , )מתוקן (20מספר 

נכסים בלתי , 30 ובתקן חשבונאות מספר 2006אשר פורסם בחודש מרס , מוחזקת

 .2007אשר פורסם בחודש מרס , מוחשיים

 

 :התקן מתיר  .ו

 
תתבצע , אליה הוקצה מוניטין, מזומנים-נתית של יחידה מניבהשבחינת ירידת ערך ש )1(

  . בתנאי שהמבחן מבוצע באותו מועד בכל שנה, בכל מועד במהלך התקופה השנתית

 
 . שונות ייבחנו במועדים שונים) קבוצות של יחידות(מזומנים -שיחידות מניבות )2(

  

-של הסכום בר, שבוצע בתקופה קודמת, התקן מתיר להשתמש בחישוב העדכני ביותר  .ז

- יחידה מניבה נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר ושלההשבה של

יחידה זו בתקופה נכס זה או לבחינת ירידת הערך של , אליה הוקצה המוניטין, מזומנים

 .מוגדרים מתקיימיםתנאים תנאי שב, השוטפת
  

  מדידת שווי השימוש

 : ישתקפו בחישוב שווי השימוש של נכסשרבפירוט יתר את המרכיבים אהתקן מבהיר   .ח

 
  ;אומדן של תזרימי המזומנים העתידיים שהישות מצפה להפיק מהנכס )1(

 
תחזיות לגבי שינויים אפשריים בסכום או בעיתוי של תזרימי מזומנים עתידיים  )2(

 ;אלה
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 ;המיוצג על ידי שיעור שוק שוטף של ריבית חסרת סיכון, ערך הזמן של הכסף )3(

 
 וכן; ייחס לאי הוודאות שטבועה בנכסהמחיר לניתן ל )4(
  
שמשתתפים בשוק ישקפו בתמחור תזרימי , כגון היעדר נזילות, גורמים אחרים )5(

 .המזומנים העתידיים שהישות מצפה להפיק מהנכס
  

כתיאומים ) 5 (-ו) 4(, )2( שניתן לשקף את הגורמים בסעיפים קטנים נאמר, כמו כן

   . ולהימנע משימוש כפול בגורמים אלה הניכיוןלתזרימים העתידיים או כתיאומים לשיעור

 

קיימת הדרישה שתחזיות תזרימי המזומנים שמשמשות , כמו בגרסתו הקודמת, בתקן  .ט

המייצגות את האומדן , למדידת שווי השימוש יתבססו על הנחות סבירות וניתנות להגנה

  אורךתרתשישררו במהלך י, התנאים הכלכליים התחום של הטוב ביותר של ההנהלה לגבי

 : אולם התקן מבהיר כי ההנהלה.החיים השימושיים של הנכס

 
שעליהן מבוססות תחזיות תזרימי המזומנים ,  את סבירות ההנחותךעריצריכה לה )1(

 על ידי בחינת הגורמים להפרשים בין תחזיות תזרימי המזומנים בעבר לבין שוטפותה

  .תזרימי המזומנים בפועל

 
 הן שוטפותמבוססות תחזיות תזרימי המזומנים הוודא שההנחות שעליהן ל צריכה )2(

או של נסיבות בתנאי שההשפעות של אירועים , עקביות עם תוצאות העבר בפועל

 שהופקו אותם תזרימי מזומנים מצביעות כי מאוחרים יותר שלא היו קיימים בעת

 .הדבר נאות

 

 נכס כלולות הנחיות נוספות לגבי שימוש בטכניקות ערך נוכחי במדידת שווי שימוש של  .י

 לאמידת 15ההנחיות בגרסה הקודמת של תקן חשבונאות מספר , בנוסף. בנספח א לתקן

 . הועברו לנספח א מהשוקבמישריןשיעור ספציפי לנכס אינו זמין יעור הניכיון כאשר ש
  

  הקצאת מוניטין ליחידות מניבות מזומנים

ך של מוניטין שנרכש  דרשה לבחון ירידת ער15הגרסה הקודמת של תקן חשבונאות מספר   .יא

יחידות מניבות (בצירוף עסקים כחלק מבחינת ירידת ערך של יחידה מניבה מזומנים 

-מטה'הגרסה הקודמת דרשה יישום של גישת . אליה המוניטין מתייחס) מזומנים

שלפיה למעשה המוניטין נבחן על ידי הקצאת ערכו בספרים לכל יחידה ' מטה-מעלה/מעלה

וצה הקטנה ביותר של יחידות מניבות מזומנים שאליה ניתן מניבה מזומנים או לקב

תקן זה דורש באופן דומה לבחון ירידת . להקצות על בסיס סביר ועקבי חלק מערכו בספרים

ערך של מוניטין שנרכש בצירוף עסקים כחלק מבחינת ירידת ערך של יחידה מניבה 

 :תקן זה מבהיר כי,  אולם.שאליה המוניטין מתייחס) יחידות מניבות מזומנים(מזומנים 
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מזומנים או קבוצות -מוניטין יוקצה ממועד הרכישה לכל אחת מהיחידות המניבותה )1(

מזומנים -הנרכש ולכל אחת מהיחידות המניבותמזומנים של -של היחידות המניבות

 תאשר חזויות ליהנו, הרוכשמזומנים של -או קבוצות של היחידות המניבות

 קשר אם נכסים אחרים או התחייבויות אחרות של ללא, מהסינרגיות של הצירוף

  . הגוף שנרכש שויכו ליחידות או קבוצות של יחידות אלה

 
 :אליהן הוקצה מוניטין כאמור לעיל, כל יחידה או קבוצה של יחידות )2(

 
תייצג את הרמה הנמוכה ביותר בישות שבה קיים מעקב על המוניטין לצרכי   )א(

 וכן ; הנהלה פנימיים
  

 .דיווח מגזרי 11 ממגזר בהתאם לתקן  חשבונאות מספר לא תהיה גדולה  )ב(
  

  

מימוש פעילות מתוך יחידה מניבה מזומנים וארגון מחדש של יחידות מניבות 

 מזומנים
 :התקן מבהיר  .יב

 
אליה ) קבוצה של יחידות( מניבה מזומנים ישות מממשת פעילות מתוך יחידהכאשר  )1(

 :זוהמוניטין המיוחס לפעילות , הוקצה מוניטין

 
;  בערך בספרים של הפעילות בעת קביעת הרווח או ההפסד מהמימושלכליי  )א(

 וכן
  

 על בסיס הערכים היחסיים של הפעילות שמומשה והחלק מהיחידה דיימד  )ב(

אלא אם כן הישות יכולה להראות ששיטת חישוב , מזומנים שנותרה-המניבה

אחרת כלשהי משקפת בצורה טובה יותר את המוניטין השייך לפעילות 

 .שמומשה

 
כאשר ישות מארגנת מחדש את מבנה הדיווח שלה באופן המשנה את ההרכב של  )2(

המוניטין יוקצה , שאליהן הוקצה מוניטין, אחת או יותר, מזומנים-יחידה מניבה

, הקצאה מחדש זו תבוצע תוך שימוש בגישת הערך היחסי. מחדש ליחידות שהושפעו

פעילות בתוך יחידה אשר דומה לגישה שבה נעשה שימוש כאשר הישות מממשת 

אלא אם כן הישות יכולה להציג שיטת חישוב אחרת כלשהי , מזומנים-מניבה

 .המשקפת בצורה טובה יותר את המוניטין השייך ליחידות שאורגנו מחדש
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 עיתוי בחינת ירידת ערך מוניטין
 :התקן מתיר  .יג

 
 תתבצע ,אליה הוקצה מוניטין, מזומנים-שבחינת ירידת ערך שנתית של יחידה מניבה )1(

  . בתנאי שהמבחן מבוצע באותו מועד בכל שנה, בכל מועד במהלך התקופה השנתית

 
 . שונות ייבחנו במועדים שונים) קבוצות של יחידות(מזומנים -שיחידות מניבות )2(

  

-של הסכום בר, שבוצע בתקופה קודמת, התקן מתיר להשתמש בחישוב העדכני ביותר  .יד

לבחינת ירידת הערך של יחידה , וקצה המוניטיןאליה ה, מזומנים-ההשבה של יחידה מניבה

 .מוגדרים מתקיימיםתנאים תנאי שב, זו בתקופה השוטפת
  

  תחילהמועד הוראות מעבר ו

 2009  בינואר1ישות תיישם תקן זה מכאן ואילך החל מהתקופה הראשונה המתחילה ביום   .טו

 .או לאחר מכן



  

  
  
10

  מטרת התקן

, לא יוצגו בסכוםשנכסיה  כדי להבטיח ליישםישות מטרת התקן היא לקבוע נהלים שעל  .1

, ההשבה שלו-הגבוה מהסכום בר,  בסכוםמוצגנכס . ההשבה שלהם-העולה על הסכום בר

, במקרה כזה. כאשר ערכו בספרים עולה על הסכום שיתקבל מהשימוש בנכס או ממכירתו

 התקן גם מפרט. להכיר בהפסד מירידת ערךמהישות  והתקן דורש חלה ירידה בערך הנכס

 .  גילוייםקובעלבטל הפסד מירידת ערך וישות המתי על 

  

  תחולה

 :למעט, תקן זה ייושם לטיפול החשבונאי בירידת ערך של כל הנכסים .2

 
 ;)מלאי 26מספר ראה תקן חשבונאות  (מלאי  )א(

  
חוזי עבודות על פי , 4מספר  תקן חשבונאותראה (נכסים הנובעים מחוזי הקמה   )ב(

  ;)ביצוע
  

 ;)מסים על הכנסה 19מספר  תקן חשבונאותה רא (נכסי מסים נדחים  )ג(
  

הטיפול החשבונאי וכללי , 20גילוי דעת מספר ראה ( עובדנכסים הנובעים מהטבות   )ד(

 ;)פיצויי פרישה ופנסיה, הדיווח לגבי פיצויי פיטורים
  

: מכשירים פיננסיים 39 בתחולת תקן חשבונאות בינלאומי שהם  פיננסייםנכסים  )ה(

 ;הכרה ומדידה
  

ן "נדל 16מספר ראה תקן חשבונאות (עה הנמדד בשווי הוגן ן להשק"נדל  )ו(

  ;)להשקעה
  

אשר נמדדים בשווי הוגן בניכוי , נכסים ביולוגיים הקשורים לפעילות חקלאית  )ז(

 ;)חקלאות 41ראה תקן חשבונאות בינלאומי ( המכירה בנקודתאומדן עלויות 
  

וזיות של מבטח הנובעים מזכויות ח,  מוחשיים בלתיעלויות רכישה נדחות ונכסים  )ח(

  וכן;חוזי ביטוח 4שהם בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי , ביטוחלחוזה בהתאם 
  

חשבונאות מספר בהתאם לתקן ופעילויות שהופסקו נכסים אשר מוחזקים למכירה   )ט(

  .פעילויות מופסקות, 8

  
נכסים הנובעים , נכסי מסים נדחים,  הקמהנכסים הנובעים מחוזי, תקן זה לא חל על מלאי .3

  המסווגתאו נכללים בקבוצת מימוש(או נכסים שסווגו כמוחזקים למכירה  עובד מהטבות
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כוללים דרישות להכרה , אלה על נכסים החלים, כיוון שתקנים קיימים, )מוחזקת למכירהכ

   .אלהומדידה של נכסים 

  
 :תקן זה חל על נכסים פיננסיים המסווגים כ .4

  
שיטת  68בגילוי דעת מספר להגדרות שאינן חברות בנות בהתאם , מוחזקותחברות   )א(

  וכן;השווי המאזני
  
דינים וחשבונות כספיים  57בגילוי דעת מספר  ןגדרתהכ, עסקאות משותפות  )ב(

 .מאוחדים
  

   .39ראה תקן חשבונאות בינלאומי ,  ירידת ערך של נכסים פיננסיים אחריםלגבי

 

ן "נדל, 39ינלאומי בתחולת תקן חשבונאות ב, על נכסים פיננסייםמיושם תקן זה אינו  .5

, או נכסים ביולוגיים 16מספר להשקעה שנמדד בשווי הוגן בהתאם לתקן חשבונאות 

 בנקודתאשר נמדדים בשווי הוגן בניכוי אומדן עלויות , הקשורים לפעילות חקלאית

על נכסים המוצגים  מיושם תקן זה, םאול. 41בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי , המכירה

  כגון מודלבהתאם לתקני חשבונאות אחרים) שווי הוגן, דהיינו(ש בסכום שהוערך מחד

זיהוי האפשרות של ירידת ערך של . רכוש קבוע 27מספר הערכה מחדש בתקן חשבונאות 

 : שווי הוגן בבסיס ששימש לקביעתתלויה, שהוערך מחדש, נכס
  

ן של ההפרש היחיד בין השווי ההוג, השוק שלושווי אם שוויו ההוגן של הנכס הוא   )א(

הוא העלויות התוספתיות מכירה לבניכוי עלויות שלו לבין השווי ההוגן הנכס 

 :הישירות הכרוכות במימוש הנכס
  

)i( ההשבה של הנכס שהוערך מחדש הוא -הסכום בר, אם עלויות המימוש זניחות

). שווי הוגן, דהיינו(בהכרח קרוב או גבוה מהסכום שהוערך מחדש של הנכס 

לא סביר שערך הנכס , חדשמהערכה ה דרישות לאחר שיושמו, במקרה זה

 .ההשבה-שהוערך מחדש ירד ואין צורך לאמוד את הסכום בר
  
)ii( של הנכס  מכירהלהשווי ההוגן בניכוי עלויות , אם עלויות המימוש אינן זניחות

תחול ירידה בערך הנכס , לכן. שהוערך מחדש נמוך בהכרח משוויו ההוגן

נכס נמוך מהסכום שהוערך מחדש של שהוערך מחדש אם שווי השימוש של ה

, חדשמהערכה הלאחר שיושמו דרישות , במקרה זה). שווי הוגן, דהיינו(הנכס 

  .על מנת לקבוע אם חלה ירידה בערך הנכסליישם תקן זה הישות על 
  

הסכום שהוערך ,  שלו השוקשוויאם השווי ההוגן של הנכס נקבע על בסיס שונה מ  )ב(

ההשבה -ל הנכס יכול להיות גבוה או נמוך מהסכום ברש) שווי הוגן, דהיינו(מחדש 

 ליישם תקן זה על  הישותעל, חדשמהערכה הלאחר שיושמו דרישות , לפיכך. שלו

   .ירידה בערך הנכסמנת לקבוע אם חלה 
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  הגדרות

 :להלן מונחים המשמשים בתקן זה ומשמעותם .6
  

  :באים הוא שוק בו מתקיימים כל התנאים ה)An active market (שוק פעיל

  

 ;בשוק הם הומוגנייםנסחרים שהפריטים   )א(
  
  וכן;מוכרים מרצון וקונים מרצון, רגיל באופן, ניתן למצואבכל עת   )ב(

  
  .זמינים לציבורהינם מחירים   )ג(

  
עיקרי הושגו של צירוף עסקים הוא המועד שבו  )Agreement date( מועד ההסכם

עיקרי יתנה הודעה על נ, ובמקרה של ישויות ציבוריות, ההסכם בין הצדדים לצירוף

 בו הושגו עיקרי ההסכם  המוקדם ביותרהמועד, עוינתבמקרה של השתלטות . הסכם אלה

הנדרש לצורך  גוף הנרכשה ם שלבעליהיק של הוא המועד בו מספר מספבין הצדדים 

  .הסכימו להצעת הרוכשהשגת שליטה 

  

כוי כל פחת לאחר ני  הוא הסכום בו מוכר הנכס)Carrying amount (ערך בספרים

  .ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו, )הפחתה שנצברה(שנצבר 

  
היא קבוצת הנכסים המזוהה הקטנה ) Cash-generating unit (מזומנים-יחידה מניבה

שהם בלתי תלויים בעיקרם , )Inflows(ה תזרימי מזומנים חיוביים פיקהמ, ביותר

  .בוצות נכסים אחרותבתזרימי המזומנים החיוביים מנכסים אחרים או מק

  

אשר תורמים , פרט למוניטין,  נכסיםהם )Corporate assets (נכסי מטה החברה

מזומנים הנבחנת והן של יחידות -מניבההלתזרימי המזומנים העתידיים הן של היחידה 

  .מזומנים אחרות-מניבות

  

 למימוש במישריןהמיוחסות , הן עלויות תוספתיות) Costs of disposal (עלויות מימוש

  . למעט עלויות מימון והוצאת מסים על הכנסה, מזומנים-ניבהיחידה משל  או נכסשל 

  

או סכום אחר המופיע בדוחות ,  הוא עלות הנכס)Depreciable amount (פחת-סכום בר

  .בניכוי ערך השייר של הנכס, הכספיים במקום העלות

  

סכום ההקצאה שיטתית של  מהווים )Amortization (או הפחתה) Depreciation (פחת

  *.פחת של נכס על פני אורך החיים השימושיים שלוה-בר

  

                                                           
לשני המונחים . 'פחת'במקום במונח ' הפחתה'משתמשים בדרך כלל במונח ,  במקרה של נכס בלתי מוחשי*

  .אותה משמעות
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הוא הסכום שניתן  )Fair value less costs to sell (מכירהלשווי הוגן בניכוי עלויות 

עסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים במזומנים -או יחידה מניבהלקבל ממכירת נכס 

בניכוי עלויות , הפועלים בצורה מושכלת, וכר מרצוןמבין  בין קונה מרצון לבין הצדדים

  .מימוש

  
או  הוא הסכום בו הערך בספרים של נכס )An impairment loss (הפסד מירידת ערך

  .ההשבה שלו-עולה על הסכום ברמזומנים -יחידה מניבה

  

הוא מזומנים -או יחידה מניבהשל נכס  )Recoverable amount (השבה-סכום בר

  .לבין שווי השימוש בומכירה לשווי ההוגן שלו בניכוי עלויות ה הגבוה מבין

  
  :הוא )Useful life (אורך חיים שימושיים

  
  או; הישותלשמש אתוי חזתקופת הזמן שלאורכה הנכס   )א(

  
  .מהנכסלישות ויות לנבוע חזמספר יחידות תפוקה או יחידות דומות ש  )ב(

  

, מי המזומנים העתידייםהוא הערך הנוכחי של תזרי )Value in use (שווי שימוש

  .מזומנים- מנכס או מיחידה מניבהויים לנבועחזה

  

  זיהוי נכס שתיתכן ירידה בערכו

 משתמשות אלהדרישות . ההשבה-מפרטים מתי יש לקבוע את הסכום בר 17-8סעיפים  .7

 יתרת  מבנה.מזומנים-אך יש ליישמן באופן זהה לנכס בודד וליחידה מניבה', נכס'במונח 

 :להלן כד הואהתקן

 
 אלהדרישות . ההשבה-את הדרישות למדידת הסכום בר מפרטים 57-18סעיפים   )א(

אך יש ליישמן באופן זהה לנכס בודד וליחידה ', נכס'משתמשות אף הן במונח 

 .מזומנים-מניבה
  

. את הדרישות להכרה ומדידה של הפסדים מירידת ערך מפרטים 108-58סעיפים   )ב(

 ות מטופל,למעט מוניטין, של נכסים בודדים הפסדים מירידת ערך ה שלהכרה ומדיד

 הפסדים מירידת ערך ה של מטפלים בהכרה ומדיד108-65סעיפים . 64-58 בסעיפים

 .מזומנים ומוניטין-של יחידות מניבות
  

את הדרישות לביטול הפסד מירידת ערך שהוכר בתקופות  מפרטים 116-109סעיפים   )ג(

 משתמשות אף הן במונח אלהרישות ד. מזומנים-קודמות בגין נכס או יחידה מניבה

דרישות . מזומנים-אך יש ליישמן באופן זהה לנכס בודד וליחידה מניבה', נכס'

מזומנים -לגבי יחידה מניבה, 121-117נוספות לגבי נכס בודד מפורטות בסעיפים 

 .125 - ו124ולגבי מוניטין בסעיפים , 123 - ו122בסעיפים 
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 שיש לגלותו לגבי הפסדים מירידת ערך  מפרטים את המידע133-126סעיפים   )ד(

סעיפים . מזומנים-וביטולים של הפסדים מירידת ערך בגין נכסים ויחידות מניבות

שלהן הוקצה , מזומנים- מפרטים דרישות גילוי נוספות בגין יחידות מניבות137-134

 ירידתל ה בחינלעניין מוגדר  בלתי בעלי אורך חיים מוחשיים בלתימוניטין או נכסים

  .ערך

  

  סעיפים . ההשבה שלו-בספרים עולה על הסכום ברערכו ירידת ערך של נכס חלה כאשר  .8

 אלהאם אחד מסימנים . מתארים מספר סימנים לאפשרות שחל הפסד מירידת ערך 14-12

 בסעיף כמתוארלמעט . ההשבה- את הסכום ברפורמלי לאמוד באופן תנדרשישות , מתקיים

אם לא קיים , ההשבה- את הסכום ברפורמלילאמוד באופן  מישות, תקן זה אינו דורש, 10

  . סימן להפסד מירידת ערך

 
אם . המצביעים על ירידת ערך של נכס, בכל תאריך מאזן אם קיימים סימניםתבחן  ישות .9

  .ההשבה של הנכס-לאמוד את הסכום ברהישות על , מתקיים סימן כלשהו
  

 : גם על הישות, ללא קשר אם קיים סימן לירידת ערך .10
  

  בלתי מוחשי שלו אורך חיים שימושיים בלתילבחון אחת לשנה ירידת ערך של נכס  )א(

ערכו בספרים  מוחשי שאינו זמין עדיין לשימוש על ידי השוואת  בלתימוגדר או נכס

ירידת ערך זו עשויה להתבצע בכל מועד במהלך ל הבחינ. ההשבה שלו-לסכום בר

ניתן לבחון ירידת ערך של . ל שנהכל עוד היא מתבצעת באותו מועד בכ, השנה

 מוחשי כזה  בלתיאם נכס, םאול. במועדים שונים מוחשיים שונים  בלתינכסים

 מוחשי זה ייבחן  בלתינכס, שוטפתהשנתית התקופה ההוכר לראשונה במהלך 

 .התקופה השנתית השוטפתלפני תום לירידת ערך 
  
 בהתאם לסעיפים, עסקיםלבחון אחת לשנה ירידת ערך של מוניטין שנרכש בצירוף   )ב(

99-80.  
  

אשר מספיקות כדי להשיב ,  הטבות כלכליות עתידיותניב מוחשי לה בלתיהיכולת של נכס .11

ודאות גדולה יותר לפני שהנכס זמין ו איל, בדרך כלל,  נתונה,את הערך בספרים שלו

לירידת ערך דורש מישות לבחון תקן ה, לפיכך.  זמין לשימושואלשימוש מאשר אחרי שה

  .  מוחשי שאינו זמין עדיין לשימוש בלתי הערך בספרים של נכסאתלפחות אחת לשנה 
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לשקול ישות על , המצביע על ירידת ערך של נכס,  אם מתקיים סימן כלשהוערכהלצורך ה .12

  :את הסימנים הבאים, כמינימום

  

  מקורות מידע חיצוניים

  

למה שניתן כס מעבר חלה ירידה משמעותית בערך השוק של הנ, במהלך התקופה  )א(

 . כתוצאה מחלוף הזמן או משימוש רגיללצפות
  
חלו במהלך התקופה או הישות שינויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על   )ב(

, הכלכלית או המשפטית, השיווקית, בסביבה הטכנולוגית, שיחולו בעתיד הקרוב

 .או בשוק אליו מיועד הנכס, ת הישותשבה פועל
  

יה בשיעורי הריבית בשוק או בשיעורי תשואה אחרים על במהלך התקופה חלה עלי  )ג(

המשמש בחישוב ,  ישפיעו על שיעור הניכיוןאלהוסביר שעליות , השקעות בשוק

 .ההשבה של הנכס-שווי השימוש של הנכס ויקטינו באופן מהותי את הסכום בר
  

 Market(הישות  גבוה משווי השוק של הישותהערך בספרים של הנכסים נטו של   )ד(

capitalisation.( 
  

  מקורות מידע פנימיים

  

 . נכס שלת או לנזק פיזינולהתיישזמינות קיימות ראיות   )ה(
  
חלו במהלך התקופה או הישות שינויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על   )ו(

וי חזבהיקף או באופן שבו נעשה שימוש בנכס או , ויים לחול בעתיד הקרובחז

תוכניות להפסקת , שימוש בנכס שבתתה שינויים אלה כוללים.  שימוששייעשה בו

תוכניות למימוש הנכס לפני , שאליה שייך הנכס, פעילות או לשינוי מבני בפעילות

אורך החיים השימושיים של נכס שינוי הקביעה לגבי  וקודם לכןה חזשנהמועד 

 .מבלתי מוגדר למוגדר
  

יצועים המצביעות על כך שהב, ממערכת הדיווח הפנימיזמינות קיימות ראיות   )ז(

   . או יהיו גרועים מהםוחזשנ אלה גרועים מהםהכלכליים של הנכס 

  

המצביעים ,  לזהות סימנים נוספיםעשויהישות . אינה רשימה ממצה 12הרשימה שבסעיף  .13

לקבוע מהישות  ידרוש אלהוקיומם של סימנים נוספים , על ירידה אפשרית בערך של נכס

ירידת ערך בהתאם ל ע בחינהלבצ,  מוניטיןבמקרה של,  אוההשבה של הנכס-את הסכום בר

  .99-80לסעיפים 

  

כוללות , המצביעות על אפשרות שחלה ירידת ערך של נכס, ראיות ממערכת הדיווח הפנימי .14

 :את קיומם של
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הנדרשים ,  יותר מזומנים מאוחריםתזרימיאו , תזרימי מזומנים לרכישת הנכס  )א(

 ; שתוקצבו במקוראלהתי מהגבוהים באופן משמעו, להפעלת הנכס או להחזקתו
  
, הנובעים מהנכס,  או הרווח או ההפסד התפעולי בפועלתזרימי המזומנים נטו בפועל  )ב(

 ; שתוקצבואלהגרועים באופן משמעותי מ
  

או , ירידה משמעותית בתזרימי המזומנים נטו או ברווח התפעולי המתוקצבים  )ג(

  או;הנובעים מהנכס, עלייה משמעותית בהפסד המתוקצב
  

כאשר , בגין הנכס, נטו) Outflows(שליליים  תפעוליים או תזרימי מזומנים הפסדים  )ד(

  .המתוקצבים לעתידהסכומים עם מצורפים   השוטפתהתקופהסכומי 

  

 מוחשי  בלתיתקן זה דורש לבחון לפחות אחת לשנה ירידת ערך של נכס, 10בסעיף  מצויןכ .15

נו זמין עדיין לשימוש  מוחשי שאיבלתינכס ,  מוגדר בלתי שימושיים אורך חייםלעב

עיקרון המהותיות ייושם לצורך ,  חלות10 המקרים בהם דרישות סעיף למעט. ומוניטין

אם חישובים קודמים ,  לדוגמה.ההשבה של הנכס-הזיהוי אם יש לאמוד את הסכום בר

 הישותאין ,  מערכו בספרים משמעותיההשבה של נכס גבוה באופן-הראו כי הסכום בר

 את אשר יבטלוההשבה אם לא התרחשו אירועים -ש את הסכום ברלאמוד מחדצריכה 

ההשבה של הנכס -ניתוחים קודמים עשויים להראות כי הסכום בר, באופן דומה. הפער

  .12 המפורטים בסעיף, מהסימנים) או יותר(אינו רגיש לאחד 

  

 אם שיעורי הריבית בשוק או שיעורי תשואה אחרים על השקעות בשוק, 15  סעיףלהמחשת .16

של ההשבה - לסכום ברפורמלי לערוך אומדן תנדרשהישות אינה ,  במהלך התקופהעלו

 :במקרים הבאיםהנכס 
  

יושפע , ששימש בחישוב שווי השימוש של הנכס, אם לא סביר ששיעור הניכיון  )א(

עלייה בשיעורי הריבית לטווח קצר אינה ,  לדוגמה.ל"מהעלייה בשיעורי השוק הנ

ששימש להערכת נכס בעל יתרת , ל שיעור הניכיוןבהכרח בעלת השפעה מהותית ע

 .תאורך חיים שימושיים ניכר
  
יושפע מהעלייה , ששימש בחישוב שווי השימוש של הנכס, אם סביר ששיעור הניכיון  )ב(

 :ההשבה מראים כי-אך ניתוחי רגישות קודמים של הסכום בר, ל"בשיעורי השוק הנ
  

)i( תזרימי סביר ש כיוון ש,ההשבה-לא סביר שתחול ירידה מהותית בסכום בר

 היכולישות במקרים מסוימים , לדוגמה(. עלויהמזומנים העתידיים אף הם 

  או;)כפיצוי על עלייה בשיעורי השוקשהיא מתאימה את הכנסותיה להוכיח 
  
)ii( לא סביר שהירידה בסכום בר ההשבה תגרום להפסד מהותי מירידת ערך.  
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הדבר עשוי להצביע על כך , ערך של נכסהמצביע על אפשרות שחלה ירידת , אם קיים סימן .17

או ערך השייר של הנכס ) הפחתה(שיטת הפחת , שיתרת אורך החיים השימושיים של הנכס

וכר הפסד הוזאת גם אם לא , אשר חל על הנכס,  לתקןדורשים בחינה והתאמה בהתאם

  .מירידת ערך הנכס

  

  השבה-מדידת סכום בר

או  של נכס מכירהלהשווי ההוגן בניכוי עלויות השבה כגבוה מבין -תקן זה מגדיר סכום בר .18

את הדרישות ים מפרט 57-19סעיפים . לבין שווי השימוש בומזומנים -יחידה מניבה

אך יש ליישמן באופן ', נכס' משתמשות במונח אלהדרישות . ההשבה-למדידת הסכום בר

 .מזומנים-זהה לנכס בודד וליחידה מניבה
  

והן את שווי , של הנכסמכירה לוי ההוגן בניכוי עלויות השולא תמיד הכרחי לקבוע הן את  .19

לא חלה ירידה ,  עולה על הערך בספרים של הנכסאלהאם אחד מבין סכומים . השימוש שלו

  .בערך הנכס ואין צורך לאמוד את הסכום האחר

 

גם אם הנכס אינו , מכירהל השווי ההוגן בניכוי עלויות  אפשרות לקבוע אתעשויה להיות .20

 השווי ההוגן בניכוי עלויות לעיתים אין זה אפשרי לקבוע את, םאול. ק פעילנסחר בשו

מכיוון שלא קיים בסיס לאומדן מהימן של התמורה שתתקבל ממכירת הנכס , מכירהל

, בין קונה מרצון למוכר מרצון עסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדיםב

שתמש בשווי השימוש של הנכס  להעשויה הישות, במקרה זה. הפועלים בצורה מושכלת

  . שלוההשבה-סכום ברכ

 

 השווי ההוגן שלו אם אין סיבה להאמין ששווי השימוש של נכס עולה באופן מהותי על .21

 לשמש כסכום עשוי מכירהלהשווי ההוגן של הנכס בניכוי עלויות , מכירהלבניכוי עלויות 

זאת מכיוון . עד למימושזה יהיה המקרה כאשר הנכס מיו, עיתים קרובות ל.ההשבה-בר

מאחר , נטו מהמימוש מורההתששווי השימוש של נכס המיועד למימוש יתבסס בעיקר על 

 .הם זניחים, השימוש בנכס עד למכירתוהמשך מ, וסביר כי תזרימי המזומנים העתידיים
  

אלא אם הנכס אינו מניב תזרימי מזומנים חיוביים ,  בודדהשבה ייקבע לגבי נכס-סכום בר .22

או מקבוצות , בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי מזומנים חיוביים מנכסים אחריםשהם 

מזומנים -מניבההההשבה ייקבע לגבי היחידה -הסכום בר, אם זה המקרה. נכסים אחרות

 :אלא אם, )103-65 ראה סעיפים(אליה שייך הנכס 
  

  או;גבוה מערכו בספריםמכירה לבניכוי עלויות של הנכס השווי ההוגן   )א(
  
 בניכוי עלויות של הנכסלשווי ההוגן לאמוד ששווי השימוש של הנכס קרוב ניתן   )ב(

  .ניתן לקביעהמכירה לוהשווי ההוגן בניכוי עלויות , מכירהל
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 יםקירוב לספקיכולים , ממוצעים ותחשיבים מקוצרים, אומדנים, במקרים מסוימים .23

בניכוי עלויות הוגן שווי לשם קביעת , המודגמים בתקן זה,  לחישובים המפורטיםיםסביר

  .או שווי שימושמכירה ל

  

 מוחשי בעל אורך חיים  בלתי של נכסההשבה-מדידת הסכום בר

   מוגדר בלתישימושיים

  בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים בלתינכסירידת ערך של  דורש לבחון 10סעיף  .24

קשר ללא , ההשבה שלו-לפחות אחת לשנה על ידי השוואת ערכו בספרים לסכום ברמוגדר 

חישוב ב  ניתן להשתמש,םאול .אם קיים סימן כלשהו המצביע על אפשרות לירידת ערך

 הבבחינ, שבוצע בתקופה הקודמת, של נכס כזההשבה ה-הסכום בר ביותר של ניהעדכ

 :בתנאי שכל הקריטריונים שלהלן מתקיימים,  השוטפתירידת הערך של נכס זה בתקופהל

 
שהם , רימי מזומנים חיוביים משימוש מתמשך מוחשי אינו מניב תז הבלתיאם הנכס  )א(

או מקבוצות , בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי מזומנים חיוביים מנכסים אחרים

שאליה , מזומנים-ירידת ערך כחלק מיחידה מניבהל הוא נבחןנכסים אחרות ולפיכך 

 לא השתנו משמעותית ,אשר מהווים את היחידה, הנכסים וההתחייבויות, שייךהוא 

  ;ההשבה- ביותר של הסכום ברניהחישוב העדכממועד 

 
שעלה על   סכוםההיית ההשבה- ביותר של הסכום ברניהתוצאה של החישוב העדכ  )ב(

  וכן;מהותיהערך בספרים של הנכס במרווח 

 
בהתבסס על ניתוח של האירועים שהתרחשו ועל הנסיבות שהשתנו ממועד החישוב   )ג(

השוטף ההשבה -סכום ברהסבירות שה, ההשבה-הסכום בר  ביותר שלניהעדכ

   .שייקבע כעת יהיה נמוך מהערך בספרים של הנכס היא קלושה

  

  מכירהלשווי הוגן בניכוי עלויות 

של נכס היא המחיר שנקבע מכירה ללשווי הוגן בניכוי עלויות הראיה הטובה ביותר  .25

 מותאם בגיןשאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים בהסכם מכירה מחייב בעסקה 

 . למימוש הנכסבמישרין ןלייחסיהיה  שניתן יות תוספתיותעלו
  

השווי ההוגן בניכוי עלויות , אך הנכס נסחר בשוק פעיל, כאשר אין הסכם מכירה מחייב .26

, מחיר השוק המתאים הוא. יהיה מחיר השוק של הנכס בניכוי עלויות המימושמכירה ל

אינם מוצעים מחירי מכירה  כאשר ).Current bid price( מוצעמחיר מכירה , בדרך כלל

השווי ההוגן בניכוי  מחיר העסקה האחרונה שבוצעה יכול לשמש בסיס לאומדן, זמינים

ממועד העסקה ,  בתנאי שלא חלו שינויים משמעותיים בנסיבות הכלכליות,מכירהלעלויות 

 .ועד למועד עריכת האומדן
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 מכירהל בניכוי עלויות השווי ההוגן ,כאשר אין הסכם מכירה מחייב או שוק פעיל לנכס .27

,  לקבלהיכולהיתה   שישותיתבסס על המידע הזמין הטוב ביותר על מנת לשקף את הסכום

שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין עסקה בתמורת מימוש הנכס , בתאריך המאזן

לאחר ניכוי עלויות , הפועלים בצורה מושכלת, מוכר מרצוןבין בין קונה מרצון ל, הצדדים

 בחשבון את התוצאות של עסקאות שנעשו מביאה ישות, ביעת סכום זהבק. מימוש

שקף מ אינו מכירהלהשווי ההוגן בניכוי עלויות  .לאחרונה בנכסים דומים באותו ענף

  .אלא אם ההנהלה נאלצת למכור את הנכס באופן מיידי, מכירה כפויה

 

השווי ההוגן בניכוי  מנוכות בקביעת,  אשר הוכרו כהתחייבויותאלהלמעט , עלויות המימוש .28

 עסקה  מס בולים ומיסי, כוללות עלויות משפטיותאלהדוגמאות לעלויות . מכירהלעלויות 

הנדרשות על מנת להביא את , ועלויות תוספתיות ישירות,  הנכסתעתק העלויות, דומים

 19כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי ( פיטורין  הטבות בגין,םאול. הנכס למצב מכירה

,  הקשורות לצמצום או ארגון מחדש של העסק בעקבות מימוש הנכס ועלויות)ובדהטבות ע

  .לא ייחשבו כעלויות תוספתיות ישירות לצורך מימוש הנכס

 

שווי הוגן בניכוי רק ומכירת הנכס תחייב את הקונה לקחת על עצמו התחייבות , לעיתים .29

מסביר כיצד לטפל  78סעיף . כאחדיחיד זמין לגבי הנכס וההתחייבות מכירה לעלויות 

  .במקרים כאלה

  

  שווי שימוש

 :רכיבים שלהלן ישתקפו בחישוב שווי השימוש של נכסמה .30

 
  ;אומדן של תזרימי המזומנים העתידיים שהישות מצפה להפיק מהנכס  )א(

 
לגבי שינויים אפשריים בסכום או בעיתוי של תזרימי מזומנים עתידיים  תחזיות  )ב(

 ;אלה

 
 ; ריבית חסרת סיכון שוק שוטף של ידי שיעורהמיוצג על, ערך הזמן של הכסף  )ג(

 
  וכן; בנכסשטבועה ניתן לייחס לאי הוודאותלהמחיר   )ד(

  
שמשתתפים בשוק ישקפו בתמחור תזרימי ,  נזילותהיעדרכגון , גורמים אחרים  )ה(

 .המזומנים העתידיים שהישות מצפה להפיק מהנכס
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 :אמידת שווי השימוש של נכס כוללת את השלבים הבאים .31
  

שינבעו משימוש , הן חיוביים והן שליליים, דת תזרימי המזומנים העתידייםאמי  )א(

  וכן; בנכס וממימושו הסופימתמשך
  
  .אלהיישום שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים עתידיים   )ב(

 

 לתזרימי המזומנים כתיאומים) ה (-ו) ד(, )ב(30רכיבים שזוהו בסעיף מהניתן לשקף את  .32

 תחזיותהבכל גישה שהישות מאמצת לשקף את . עור הניכיון לשיכתיאומיםהעתידיים או 

על התוצאות , לגבי שינויים אפשריים בסכום או בעיתוי של תזרימי המזומנים העתידיים

את הממוצע , דהיינו ,של תזרימי המזומנים העתידייםוי חזהערך הנוכחי את הלשקף 

פות לגבי השימוש מספק הנחיות נוס' אנספח . המשוקלל של כל התוצאות האפשריות

  .בטכניקות של ערך נוכחי במדידת שווי השימוש של נכס

  

  בסיס לאומדני תזרימי מזומנים עתידיים

 : הישותבמדידת שווי השימוש .33
  

המייצגות , וניתנות להגנהתחזיות תזרימי המזומנים על הנחות סבירות בסס את ת  )א(

, לייםהתנאים הכלכ של התחום הטוב ביותר של ההנהלה לגביאת האומדן 

 יינתן משקל רב יותר.  החיים השימושיים של הנכס אורך יתרתשישררו במהלך

 .לראיות חיצוניות
  
העדכניים , תחזיות כספיים/תחזיות תזרימי המזומנים על תקציביםבסס את ת  )ב(

 אומדן תזרימי מזומנים חיוביים או  אך לא תכלול, שאושרו על ידי ההנהלה,ביותר

של ויים מבניים עתידיים או מהגדלה או שיפור לנבוע משינויים חזהשליליים 

יכסו תקופה , תחזיות כאלה/המבוססות על תקציבים, תחזיות. ביצועי הנכס

 .אלא אם ניתן להצדיק תקופה ארוכה יותר,  שנים5 של מירבית
  

המכוסה על ידי , תחזיות תזרימי מזומנים לתקופה שמעבר לתקופהאמוד ת  )ג(

 של )Extrapolating(אקסטרפולציה על ידי , תחזיות העדכניים ביותר/התקציבים

תוך שימוש בשיעור צמיחה קבוע , תחזיות/המבוססות על תקציבים, אותן תחזיות

שיעור . הניתן להצדק  אם שיעור צמיחה עולהאלא, או יורד לשנים שלאחר מכן

, בענפים, ארוך במוצרים זמןלצמיחה זה לא יעלה על שיעור הצמיחה הממוצע 

אלא אם , או בשוק בו הנכס נמצא בשימוש, ת הישותדינות בהן פועלבמדינה או במ

  .הניתן להצדק שיעור גבוה יותר

  

שעליהן מבוססות תחזיות תזרימי המזומנים , ההנהלה מעריכה את סבירות ההנחות .34

 בין תחזיות תזרימי המזומנים בעבר לבין  להפרשים על ידי בחינת הגורמיםשוטפותה
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 שההנחות שעליהן מבוססות תחזיות תזרימי וודאההנהלה ת. תזרימי המזומנים בפועל

שההשפעות של אירועים בתנאי ,  הן עקביות עם תוצאות העבר בפועלשוטפותהמזומנים ה

 שהופקו אותם תזרימי מזומנים או של נסיבות מאוחרים יותר שלא היו קיימים בעת

 .מצביעות כי הדבר נאות

 

בהירים ומהימנים של תזרימי , ספיים מפורטיםתחזיות כ/ תקציבים זמיניםלא, בדרך כלל .35

אומדני ההנהלה לתזרימי , מסיבה זו. מזומנים עתידיים לתקופה העולה על חמש שנים

, העדכניים ביותר, התחזיות הכספיים/המזומנים העתידיים מבוססים על התקציבים

, יםההנהלה יכולה להשתמש בתחזיות תזרימי מזומנ.  של עד חמש שניםמירביתלתקופה 

אם ההנהלה , לתקופה העולה על חמש שנים, תחזיות כספיים/המבוססות על תקציבים

בהתבסס על ניסיון , בטוחה שתחזיות אלה מהימנות ובאפשרותה להוכיח את יכולתה

  .אלהלחזות תזרימי מזומנים ברמת דיוק גבוהה לתקופות ארוכות כ, העבר

  

ושיים של הנכס ייאמדו על ידי תחזיות תזרימי מזומנים עד לתום אורך החיים השימ .36

 יישום שיעור תוך, תחזיות כספיים/ת על תקציביםהמתבססו, אקסטרפולציה של התחזיות

אלא אם שיעור צמיחה עולה , שיעור צמיחה זה יהיה קבוע או יורד. צמיחה לשנים הבאות

 לאורך מחזור חיי המוצר או לאורך מחזור החיים מגמותתואם מידע אובייקטיבי לגבי 

   .ענףב

 

, לכן. סביר שמתחרים יכנסו לשוק ויגבילו את הצמיחה, תנאים חיוביים  קיימיםכאשר .37

ארוך  זמןליתקשו להשיג שיעור צמיחה מעבר לשיעור הצמיחה ההיסטורי הממוצע ישויות 

או בשוק  ,ת הישותהמדינה או מדינות בהן פועל, ענפים, של המוצרים) עשרים שנה, נניח(

  .בו הנכס נמצא בשימוש

 

לשקול אם המידע משקף הנחות הישות על , תחזיות כספיים/בשימוש במידע מתקציבים .38

ומייצג את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי התנאים , ניתנות להגנהסבירות ו

  .הכלכליים שישררו במהלך יתרת אורך החיים השימושיים של הנכס

 

  הרכב אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים

 :י מזומנים עתידיים צריכים לכלולאומדני תזרימ .39
  

 ;תחזיות תזרימי מזומנים חיוביים מהשימוש המתמשך בנכס  )א(
  
 את תזרימי הפיקלעל מנת , בהכרחשיתהוו , תחזיות תזרימי מזומנים שליליים  )ב(

כולל תזרימי מזומנים שליליים (המזומנים החיוביים מהשימוש המתמשך בנכס 

  או להקצותם באופן סבירבמישרין ואשר ניתן לייחסם) להכנת הנכס לשימוש

  וכן ;לנכס, ועקבי
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במימוש הנכס בתום חייו ) או שישולמו(שיתקבלו , אם בכלל, תזרימי מזומנים נטו  )ג(

  .השימושיים

  

 הנחות עקביות לגבי עליות פיםשקממזומנים עתידיים ושיעור הניכיון אומדני תזרימי  .40

יעור הניכיון כולל את ההשפעה של אם ש, לפיכך. אינפלציה כללית ל שניתן לייחסמחירים

תזרימי המזומנים העתידיים יאמדו , אינפלציה כללית ל שניתן לייחסעליות מחירים

 שניתן אם שיעור הניכיון אינו כולל את ההשפעה של עליות מחירים. במונחים נומינליים

אך (תזרימי המזומנים העתידיים יאמדו במונחים ריאליים , אינפלציה כללית ללייחס

 ).יכללו עליות או ירידות מחיר עתידיות ספציפיות
  

יומי - יום למתן שירותאת תזרימי המזומניםתחזיות תזרימי מזומנים שליליים כוללות  .41

להקצותן באופן סביר שניתן או , יןישרבמס ו לייחנותניתה תו עתידיות תקורנכס וכןל

  .לשימוש בנכס, ועקבי

  

 יין את כל תזרימי המזומנים השליליים אשרכאשר הערך בספרים של נכס אינו כולל עד .42

אומדני תזרימי מזומנים עתידיים שליליים , ש או למכירה עד שהנכס מוכן לשימויתהוו

 כדי להכין להתהוות וייםחזה, אמורים לכלול אומדן של תזרימי מזומנים שליליים נוספים

 פיתוח פרויקט מבנה בהקמה או  לגבי,לדוגמה, זה המקרה. את הנכס לשימוש או למכירה

 .מושטרם הושל
  

 :אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים אינם כוללים, כדי למנוע כפילות בחישוב .43
  

שהם בלתי , תזרימי מזומנים חיובייםים מפיקה, תזרימי מזומנים חיוביים מנכסים  )א(

נכסים , לדוגמה (הנבחןתלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים החיוביים מהנכס 

  וכן;)ייביםכגון ח, פיננסיים
  
, לדוגמה(הוכרו כהתחייבויות שתזרימי מזומנים שליליים הקשורים למחויבויות   )ב(

  ). או הפרשותותפנסי, זכאים

  

אומדני תזרימי מזומנים . תזרימי המזומנים העתידיים יאמדו לגבי הנכס במצבו הנוכחי .44

 :וע מלנבויים חזהעתידיים לא יכללו אומדני תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים 
  

  או; לגביואינה מחויבתשהישות שינוי מבני עתידי   )א(
  
  .שיפור או הגדלת רמת הביצועים של הנכס  )ב(
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שווי השימוש לא , מאחר ותזרימי המזומנים העתידיים נאמדים עבור הנכס במצבו הנוכחי .45

 :ישקף
  

צמצום , לדוגמה(תזרימי מזומנים עתידיים שליליים או חיסכון בעלויות קשורות   )א(

אינה הישות אשר , לנבוע משינוי מבני עתידיויות חזהאו הטבות , )אדם-בעלות כוח

  או; לגביומחויבת
  
את רמת הביצועים של  שליליים אשר ישפרו או יגדילו  עתידייםתזרימי מזומנים  )ב(

 שליליים םלנבוע מתזרימיחזויים אשר , תזרימי מזומנים חיוביים קשוריםהנכס או 

   .אלה

  

 לשנות באופן  כדימתוכננת ונשלטת על ידי ההנהלה ואשר יש בהה, שינוי מבני הוא תוכנית .46

או את האופן בו העסק הישות מהותי את היקף הפעילות העסקית המבוצעת על ידי 

כולל , התחייבויות תלויות ונכסים תלויים, הפרשות 37תקן חשבונאות בינלאומי  .מתנהל

 .שינוי מבנימחויבת לישות הנחיות המבהירות מהו המועד בו 

 

. סביר שנכסים כלשהם יושפעו מאותו שינוי מבני, לשינוי מבנינעשית מחויבת ישות כאשר  .47

 :לשינוי מבניחויבת מישות המהרגע בו 
  

לצורך קביעת שווי תזרימי מזומנים חיוביים ושליליים לגבי  של הישותאומדנים   )א(

 בעלויות ואת ההטבות האחרות מהשינוי המבני ןהחיסכוישקפו את השימוש 

אשר אושרו על ידי , העדכניים ביותר, התחזיות הכספיים/תבסס על התקציביםבה(

  וכן;)ההנהלה
  
תזרימי מזומנים עתידיים שליליים של השינוי המבני לגבי  של הישותאומדנים   )ב(

 .37 בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי במסגרת הפרשה לשינוי מבנינכללים 
  

  . מבני עתידי על חישוב שווי שימושאת ההשפעה של שינויממחישה  5  להמחשהדוגמה

  

 את רמת תזרימי מזומנים שליליים אשר משפרים או מגדילים תהוויםמישות לשעד  .48

אומדני תזרימי המזומנים העתידיים לא יכללו את אומדן תזרימי , הביצועים של הנכס

מהגידול בהטבות הכלכליות המיוחסות לתזרים לנבוע ויים חזההמזומנים החיוביים 

  ).6  להמחשהגמהוראה ד(נים השלילי המזומ

  

 כוללים תזרימי מזומנים שליליים הדרושים על אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים .49

כאשר . הנוכחילנבוע מהנכס במצבו ויות חזהמנת לשמור על הרמה של ההטבות הכלכליות 

 וכל, אשר להם אורך חיים שימושיים שונה, מניבה מזומנים מורכבת מנכסים-יחידה

 ההחלפה של נכסים בעלי אורך חיים קצר, הנכסים חיוניים לפעילות הנמשכת של היחידה

בעת אמידת תזרימי המזומנים ,  של היחידהת היומיומיתחזוקהמה נחשבת כחלק יותר



  

  
  
24

 כאשר נכס יחיד מכיל רכיבים בעלי אורך חיים, באופן דומה. העתידיים המיוחסים ליחידה

 נחשבת כחלק  יותרבים בעלי אורך חיים קצרההחלפה של רכי,  שונהשימושיים

 המזומנים העתידיים המופקים בעת אמידת תזרימי,  של הנכסתהיומיומיתחזוקה מה

 .מהנכס
  

 :אומדנים של תזרימי המזומנים העתידיים לא יכללו .50
  

  או;תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים מפעילויות מימון  )א(
  
  . על הכנסהתשלומי או תקבולי מסים  )ב(

  

 הנחות שהן עקביות עם האופן בו נקבע יםשקפמדנים של תזרימי מזומנים עתידיים אומ .51

ההשפעה של הנחות מסוימות תילקח בחשבון פעמיים או לא תובא , אחרת. שיעור הניכיון

מכיוון שערך הזמן של הכסף נלקח בחשבון על ידי היוון של תזרימי . בחשבון כלל

ומנים אלה לא יכללו תזרימי מזומנים חיוביים תזרימי מז, המזומנים העתידיים הנאמדים

מאחר ושיעור הניכיון נקבע על בסיס לפני ,  דומהבאופן. או שליליים מפעילויות מימון

  .גם תזרימי המזומנים העתידיים ייאמדו על בסיס לפני מסים, מסים

  

במימוש הנכס בתום החיים השימושיים ) או לשלם(אומדן תזרימי מזומנים נטו לקבל  .52

עסקה שאינה מושפעת מיחסים לקבל ממימוש הנכס בה חוזישות ו יהיה הסכום אשר של

בניכוי , הפועלים בצורה מושכלת,  בין קונה מרצון למוכר מרצוןמיוחדים בין הצדדים

  .אומדן עלויות מימוש

 

ממימוש הנכס בתום החיים השימושיים ) או לשלם(אומדן תזרימי המזומנים נטו לקבל  .53

 שבעריכת אומדן למעט, מכירהל בניכוי עלויות  של נכסלשווי הוגן דומה באופןשלו ייקבע 

 : כזהתזרימי מזומנים נטו
  

אשר , במחירים השוררים במועד עריכת האומדן לנכסים דומיםישות משתמשת   )א(

הגיעו לתום אורך החיים השימושיים שלהם ושפעלו בתנאים דומים לתנאים בהם 

 .יפעל הנכס
  
לה להשפעות הן של עליות מחירים עתידיות כתוצאה מחירים אהישות מתאימה   )ב(

, םאול. עתידיות של מחירים ספציפייםאו ירידות מאינפלציה כללית והן של עליות 

אם אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים משימוש מתמשך בנכס ושיעור הניכיון 

הישות לא תביא בחשבון , לא הביאו בחשבון את ההשפעה של אינפלציה כללית

  .פעה כזו גם לצורך אומדן תזרימי המזומנים נטו מהמימושהש
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  תזרימי מזומנים עתידיים במטבע חוץ

תזרימי המזומנים העתידיים נאמדים במטבע בו הם מופקים ולאחר מכן מהוונים תוך  .54

את הערך הנוכחי לפי שער ישות מתרגמת  .מתאים לאותו מטבעהשימוש בשיעור ניכיון 

  .במועד חישוב שווי השימוש) Spot rate(החליפין המיידי 

  

  שיעור ניכיון

  :הערכות שוק שוטפות של לפני מס המשקף להיות שיעור שיעור הניכיון צריך .55

 
  וכן;ערך הזמן של הכסף  )א(

 
הותאמו האומדנים של תזרימי לא  בגינםאשר , הסיכונים הספציפיים של הנכס  )ב(

  .המזומנים העתידיים

  

 ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים שיעור המשקף הערכות שוק שוטפות של .56

, הוא שיעור התשואה שמשקיעים היו דורשים לקבל אילו בחרו בהשקעה, של הנכס

ה חוזשהישות  אלה ליםוברמת סיכון שקול,  בעיתוי,ה תזרימי מזומנים בסכומיםפיקהמ

 בשוק שוטפותיש לאמוד שיעור זה על פי השיעור הגלום בעסקאות . שיופקו מהנכס הנדון

 יחיד  נכסת בעלתציבוריישות או על פי ממוצע משוקלל של עלות ההון של , לנכסים דומים

שיעור , םאול . מבחינת פוטנציאל השירות והסיכונים לנכס הנבחןיםהדומ, )או תיק נכסים(

שבגינם הותאמו ,  סיכוניםףלמדידת שווי השימוש של נכס לא ישק הניכיון המשמש

תהיה כפילות בחישוב ההשפעה של , אחרת. מזומנים העתידייםהאומדנים של תזרימי ה

  .   חלק מההנחות

 

להשתמש בחלופות הישות על ,  מהשוקבמישריןכאשר שיעור ספציפי לנכס אינו זמין  .57

 מספק הנחיות נוספות לגבי אמידת 'א  נספח.אחרות על מנת לאמוד את שיעור הניכיון

  .אלהשיעור הניכיון בנסיבות כ

  

  ה של הפסד מירידת ערךהכרה ומדיד

את הדרישות להכרה ומדידה של הפסדים מירידת ערך של נכס  יםמפרט 64-59סעיפים  .58

מזומנים -מניבות יחידותהכרה ומדידה של הפסדים מירידת ערך של .  מוניטין שאינובודד

  .108-65  בסעיפיםותמטופלמוניטין של ו

  

-הסכום בר, ורק אם, אםיש להפחית את ערך הנכס בספרים לסכום בר ההשבה שלו  .59

  .הפחתה זו מהווה הפסד מירידת ערך. ההשבה של הנכס נמוך מערכו בספרים
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בהתאם אלא אם הנכס הוערך מחדש , דוח רווח והפסדבהפסד מירידת ערך יוכר מיידית  .60

 27מספר  בתקן חשבונאות  הערכה מחדשבהתאם למודל, לדוגמה (תקן חשבונאות אחרל

יטופל כהקטנת הערכה , ידת ערך של נכס שהוערך מחדשכל הפסד מיר. )רכוש קבוע

  .חדש בהתאם לאותו תקן חשבונאותמ
  

הפסד , אולם. דוח רווח והפסדהפסד מירידת ערך של נכס שלא הוערך מחדש מוכר ב .61

חדש של הנכס עד מהערכה  קרןוכר ישירות כנגד ממירידת ערך של נכס שהוערך מחדש 

  . אותו נכסחדש לגבימהערכה בקרן לגובה הסכום 

 

להכיר הישות על , כאשר סכום ההפסד מירידת ערך של הנכס גדול מערכו בספרים .62

  .הדבר נדרש על ידי תקן חשבונאות אחר, ורק אם, בהתחייבות אם

 

של הנכס ) הפחתה(יש להתאים את הוצאות הפחת , לאחר ההכרה בהפסד מירידת ערך .63

בניכוי ערך השייר ,  של הנכסבתקופות הבאות על מנת להקצות את הערך בספרים החדש

  .באופן שיטתי על פני יתרת אורך החיים השימושיים שלו, )אם קיים(שלו 

 

נקבעים  המסים הנדחים המתייחסים  או התחייבויות נכסי,אם מוכר הפסד מירידת ערך .64

 על ידי השוואה בין הערך בספרים, מסים על ההכנסה 19מספר   לתקן חשבונאותבהתאם

  ).3  להמחשהגמהוראה ד(לבין בסיס המס שלו  של הנכס המתוקן

 

   ומוניטיןמזומנים-יחידות מניבות

אליה שייך הנכס , מזומנים-מניבההאת הדרישות לזיהוי היחידה  מפרטים 108-66סעיפים  .65

של  ומזומנים-של יחידות מניבות, ולקביעת הערך בספרים וההכרה בהפסד מירידת ערך

  .מוניטין

  

  ים אליה שייך נכסמזומנ-זיהוי יחידה מניבה

ההשבה של אותו -יש לחשב את הסכום בר, אם ישנו סימן כלשהו לירידת ערכו של נכס .66

לחשב את הישות על , ההשבה של הנכס הבודד-אם לא ניתן לאמוד את הסכום בר. נכס

-מניבהההיחידה  (אליה שייך הנכס, מזומנים-מניבההההשבה של היחידה -הסכום בר

 .)מזומנים של הנכס
  

תזרימי  פיקמהנכס אינו  ההשבה של נכס בודד כאשר-יתן לקבוע את הסכום ברלא נ .67

 .מזומנים חיוביים שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי מזומנים חיוביים מנכסים אחרים
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 לקביעה רק לגבי היחידה ניםההשבה נית-שווי השימוש ולכן הסכום בר, אלהבמקרים 

 .מזומנים של הנכס-מניבהה
  

  דוגמה

  
מסילה זו . ת הכרייהיו בפעילו המסייעתבענף הכרייה מסילת רכבת פרטיתישות  בבעלות

תזרימי מזומנים חיוביים שהם בלתי ה פיקמאינה והיא , יכולה להימכר רק כגרוטאה

  .תלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים של שאר הנכסים במכרה

ששווי השימוש ההשבה של מסילת הרכבת הפרטית מכיוון -לא ניתן לאמוד את הסכום בר

ההשבה של -את הסכום ברהישות תאמוד , לפיכך. של מסילת הרכבת לא ניתן לקביעה

  .המכרה כולו, דהיינו ,אליה משתייכת המסילה, מזומנים-מניבהההיחידה 

 

, מזומנים של נכס היא הקבוצה הקטנה ביותר של נכסים-יחידה מניבה, 6 כמוגדר בסעיף .68

 מזומנים חיוביים שהם בלתי תלויים בעיקרם תזרימיה פיקוהמ, המכילה את הנכס

זיהוי היחידה . בתזרימי המזומנים החיוביים מנכסים אחרים או מקבוצות נכסים אחרות

אם לא ניתן לקבוע את הסכום בר ההשבה . מצריך שיקול דעתמזומנים של נכס -מניבהה

זומנים תזרימי מ מפיקה, של נכסיםהקטן ביותר  וףריהצ אתזהה מישות , לנכס בודד

  .חיוביים בלתי תלויים בעיקרם

  

  דוגמה

  
הדורשת שירות , חברת אוטובוסים מספקת שירותי הסעה על פי חוזה עם רשות מקומית

ניתן לזהות בנפרד את הנכסים של כל .  בחמישה קווי אוטובוס נפרדיםתמינימאליבכמות 

בוס פועל בהפסד אחד מקווי האוטו. קו אוטובוס ואת תזרימי המזומנים מכל קו אוטובוס

  .משמעותי

הרמה הנמוכה ביותר לזיהוי תזרימי , אין אפשרות לבטל קו אוטובוס אחדולישות מאחר 

שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי מזומנים חיוביים מנכסים או , מזומנים חיוביים

היא תזרימי המזומנים הנובעים מפעילות חמשת קווי , מקבוצות נכסים אחרות

  .האוטובוס יחדיו

  .ותהכללבמזומנים לכל קו אוטובוס היא חברת האוטובוסים -מניבהההיחידה 

  

המתקבלות , תזרימי מזומנים חיוביים הם זרימות חיוביות של מזומנים ושווי מזומנים .69

או (לצורך הבחינה אם תזרימי מזומנים חיוביים מנכס . לישותממקורות חיצוניים 

או (רימי המזומנים החיוביים מנכסים הם בלתי תלויים בעיקרם בתז) מקבוצת נכסים

לרבות צורת הבקרה של ההנהלה , לבחון מגוון גורמיםהישות על , אחרים) מקבוצת נכסים

מחוזות או , מיקום ספציפי, יחידות עסקיות, על פי קווי ייצור, כגון(הישות על פעילויות 

מימוש נכסים או אופן קבלת ההחלטות על ידי ההנהלה לגבי המשך השימוש או ) אזורים

-מדגימה את אופן הזיהוי של יחידה מניבה, 1  להמחשהגמהוד . של הישותופעילויות

  .מזומנים
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נכס זה או , אם קיים שוק פעיל למוצרים המיוצרים על ידי נכס או על ידי קבוצת נכסים .70

גם אם חלק או כל המוצרים הם לשימוש , מזומנים-קבוצת נכסים זו יזוהו כיחידה מניבה

- מנכס כלשהו או מיחידה מניבהיםופקמ ה,אם תזרימי המזומנים החיוביים .פנימי

אומדן הטוב ב הישות תשתמש, ים פנימיה העבר ממחירימזומנים כלשהי מושפעים

 ן שאינאותעסקשניתן להשיג ב ) עתידייםםמחירי(מחיר עתידי ביותר של ההנהלה לגבי 

  : אמידת לצורךת מיחסים מיוחדים בין הצדדיםומושפע
  

 לקביעת שווי השימוש של המשמשים ,תזרימי המזומנים החיוביים העתידיים  )א(

  וכן;מזומנים-מניבהההנכס או היחידה 
  
 לקביעת שווי השימוש של המשמשים ,תזרימי המזומנים השליליים העתידיים  )ב(

  ממחירייםושפעמה, ןמזומנים כלשה-נכסים אחרים כלשהם או יחידות מניבות

  .ים פנימיההעבר

  

לק או כל המוצרים המיוצרים על ידי נכס או על ידי קבוצת נכסים משמשים גם אם ח .71

נכס זה או קבוצת , )מוצרים בשלב ביניים של תהליך ייצור, לדוגמה (בישותיחידות אחרות 

למכור את המוצרים הישות יכולה אם , מזומנים נפרדת-נכסים זו מהווים יחידה מניבה

תזרימי מזומנים  פיקלהת הנכסים יכולים זאת מכיוון שהנכס או קבוצ. בשוק פעיל

חיוביים שיהיו בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים החיוביים מנכסים אחרים או 

, תחזיות כספיים/תקציביםהמתבסס על , שימוש במידע. מקבוצות נכסים אחרות

מזומנים - או לכל נכס אחר או יחידה מניבהמזומנים כזו-המתייחסים ליחידה מניבה

להתאים את המידע האמור הישות מחייב את , ים פנימיה העבר ממחירי המושפעיםאחרת

 אם מחירי העברה פנימיים אינם משקפים את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי

ת מיחסים מיוחדים בין ו מושפען שאינאותעסקבניתן להשיג יהיה מחירים עתידיים ש

   .הצדדים

  

ת מזוהות באופן עקבי מתקופה לתקופה לאותם מזומנים צריכות להיו-יחידות מניבות .72

  .אלא אם קיימת הצדקה לשינוי, נכסים או סוגי נכסים

 

מזומנים שונה מזו אליה השתייך בתקופות - שנכס שייך ליחידה מניבההמחליטישות אם  .73

דורש  130סעיף , מזומנים השתנו-יחידה מניבהל וקובצשאו שסוגי הנכסים , קודמות

אם הוכר או בוטל הפסד מירידת ערך ליחידה , מזומנים זו-מניבהגילויים לגבי יחידה 

  .מזומנים-מניבהה

  

  מזומנים-השבה וערך בספרים של יחידה מניבה-סכום בר
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בניכוי עלויות שלה הוגן השווי המזומנים הוא -מניבההההשבה של היחידה -הסכום בר .74

שבה של יחידה הה-לשם קביעת הסכום בר. כגבוה שבהם,  שווי השימוש שלהאומכירה ל

יחידה  '-כאילו מתייחס ל 57-19בסעיפים ' נכס'יש לקרוא את המונח , מזומנים-מניבה

  .'מזומנים-מניבה

  

מזומנים ייקבע באופן עקבי עם האופן בו נקבע הסכום -הערך בספרים של יחידה מניבה .75

  .מזומנים-מניבההההשבה של היחידה -בר

  

 :מזומנים-הערך בספרים של יחידה מניבה .76
  

-מניבהה ליחידה במישרין  הניתנים לייחוסלל את הערך בספרים רק של הנכסיםכו  )א(

את תזרימי ו פיקי ואשר יהאו אלה שניתן להקצותם באופן סביר ועקבי אל, ניםממזו

קביעת שווי השימוש של היחידה  ביםשמשמאשר , המזומנים החיוביים העתידיים

 וכן; מזומנים-מניבהה
  
למעט אם לא ניתן , ל התחייבות כלשהי שהוכרהאינו כולל את הערך בספרים ש  )ב(

מזומנים ללא התייחסות לאותה -מניבההההשבה של היחידה -לקבוע את הסכום בר

 .התחייבות
  

מזומנים -מניבהושווי השימוש של יחידה מכירה לששווי הוגן בניכוי עלויות זאת מכיוון 

מהווים חלק ללא התייחסות לתזרימי מזומנים הקשורים לנכסים שאינם נקבעים 

  ).43 - ו28 ראה סעיפים(הוכרו שמזומנים והתחייבויות -מניבההמהיחידה 

  

-מניבההחשוב לכלול ביחידה , כאשר נכסים מקובצים לצורך מדידת יכולת ההשבה .77

את תזרימי המזומנים  ניבלה  על מנתאו המשמשים ניביםהממזומנים את כל הנכסים 

 השבה-מזומנים עשויה להיראות כבת-בהמניההיחידה , אחרת. החיוביים הרלוונטיים

  שחלק מהנכסיםלמרות,  במקרים מסוימים. בעוד שבפועל חל הפסד מירידת ערךבמלואה

לא ניתן , מזומנים-מניבההתורמים לאומדן תזרימי המזומנים העתידיים של היחידה 

מקרים כאלה עשויים לחול לגבי . מזומנים באופן סביר ועקבי-מניבההליחסם ליחידה 

 מסבירים כיצד 103-80סעיפים . כגון נכסי משרד ראשי,  מטה החברהוניטין ולגבי נכסימ

  .מזומנים-ירידת ערך של יחידה מניבהל ה בעת בחינאלה בנכסים לטפל

  

- צורך להתייחס להתחייבויות מסוימות שהוכרו על מנת לקבוע את הסכום ברהיהישיכול  .78

מזומנים - לקרות אם מימוש יחידה מניבהמצב זה עשוי. מזומנים-ההשבה של יחידה מניבה

מכירה לשווי הוגן בניכוי עלויות , במקרה זה.  את ההתחייבות ליטולעשוי לדרוש מהקונה

מזומנים הוא אומדן -מניבההשל היחידה ) או תזרים המזומנים הצפוי מהמימוש הסופי(

כוי עלויות בני, מזומנים יחד-מניבההמחיר המכירה של הנכסים וההתחייבות של היחידה 

השבה של ה-על מנת לבצע השוואה בעלת משמעות בין הערך בספרים לסכום בר. מימוש
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הן לצורך קביעת , יש לנכות את הערך בספרים של ההתחייבות, מזומנים-מניבהההיחידה 

  .מזומנים והן לצורך קביעת הערך בספרים שלה-מניבההשווי השימוש של היחידה 
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  דוגמה

  
 במדינה בה החוק דורש מהבעלים לשקם את האתר לאחר תום חברה מפעילה מכרה

 אשר מוסרת החזרה למקומה של שכבת הכיסויעלות השיקום כוללת . פעילויות הכרייה

 ההחזרה למקומה של שכבת הכיסויהפרשה בגובה עלות .  תחילת עבודות הכרייהלפני

א מופחת על סכום ההפרשה הוכר כחלק מעלות המכרה והו. הוכרה מייד לאחר הסרתה

שיקום ההערך בספרים של ההפרשה לעלויות . פני אורך החיים השימושיים של המכרה

  .השווה לערך הנוכחי של עלויות השיקום, ח" ש500הוא 

מזומנים של המכרה היא המכרה -מניבהההיחידה .  לירידת ערךאת המכרההישות בוחנת 

. ח" ש800ים הנעים סביב מספר הצעות לרכישת המכרה במחירהישות קיבלה . בכללותו

החזיר למקומה את שכבת  את המחויבות ללייטו את העובדה שהקונהמשקף מחיר זה 

לא , ח" ש1,200 -שווי השימוש של המכרה הוא כ. עלויות מימוש המכרה זניחות. הכיסוי

  .ח" ש1,000הערך בספרים של המכרה הוא . כולל עלויות שיקום

סכום זה . ח" ש800מזומנים הוא -מניבההיחידה של המכירה לשווי הוגן בניכוי עלויות 

אומדן שווי השימוש .  כבר בוצעהןשהפרשה בגינ, מביא בחשבון את עלויות השיקום

שווי  (ח" ש700 אהו, לאחר הבאה בחשבון של עלויות השיקום, מזומנים-הליחידה המניב

פרים של היחידה הערך בס). ח" ש500בניכוי עלויות שיקום בסך , ח" ש1,200שימוש בסך 

בניכוי , ח" ש1,000שהוא הערך בספרים של המכרה בסך , ח" ש500מזומנים הוא -מניבהה

ההשבה של -הסכום בר,  לפיכך.ח" ש500הערך בספרים של ההפרשה לעלויות שיקום בסך 

  .מזומנים עולה על ערכה בספרים-מניבהההיחידה 

  

זומנים נקבע לעיתים תוך מ-ההשבה של יחידה מניבה-הסכום בר, מסיבות מעשיות .79

 חייבים או נכסים, כגון(מזומנים -מניבההשאינם חלק מהיחידה , התחשבות בנכסים

הטבות לאחר , זכאים, לדוגמה(,  שהוכרואו תוך התחשבות בהתחייבויות)  אחריםפיננסיים

מזומנים נוסף -לערך בספרים של יחידה מניבה, במקרים כאלה). והפרשות אחרות, פרישה

  . התחייבויותןפרים של אותם נכסים ונגרע ממנו הערך בספרים של אותהערך בס

  

  מוניטין

  מזומנים-הקצאת מוניטין ליחידות מניבות

כל יוקצה ממועד הרכישה ל, מוניטין שנרכש בצירוף עסקים, ירידת ערךל לצורך בחינה .80

ש של הנרכמזומנים -מניבותהיחידות המזומנים או קבוצות של -מניבותהיחידות אחת מה

של מזומנים -מזומנים או קבוצות של היחידות המניבות-ולכל אחת מהיחידות המניבות

ללא קשר אם נכסים אחרים או ,  מהסינרגיות של הצירוףתליהנוחזויות  אשר ,הרוכש

כל . אלה ליחידות או קבוצות של יחידות שויכוהגוף שנרכש התחייבויות אחרות של 

 :קצה מוניטין כאמור לעילאליהן הו, יחידה או קבוצה של יחידות
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המוניטין לצרכי הנהלה  על מעקבקיים תייצג את הרמה הנמוכה ביותר בישות שבה   )א(

  וכן;פנימיים
   

 .מגזרידיווח  11חשבונאות מספר  בהתאם לתקן  שנקבעלא תהיה גדולה ממגזר  )ב(

 

פיות להטבות ימייצג תשלום שביצע הרוכש מתוך צשנרכש בצירוף עסקים מוניטין  .81

מוניטין אינו . ניתן לזהותם בנפרד ולהכיר בהם בנפרד אל מנכסים ש עתידיותכלכליות

 ,קבוצות נכסים אחרותבנכסים אחרים או בתזרימי מזומנים באופן בלתי תלוי  פיקמ

, לעיתים .מזומנים- תורם לתזרימי המזומנים של מספר יחידות מניבותולעיתים קרובות

אלא ,  על בסיס שאינו שרירותי בודדותמזומנים-לא ניתן להקצות מוניטין ליחידות מניבות

הרמה הנמוכה ביותר בישות שבה , כתוצאה מכך. מזומנים-רק לקבוצות של יחידות מניבות

- ממספר יחידות מניבות,לעיתים,  על המוניטין לצרכי הנהלה פנימיים מורכבמעקבקיים 

 יש לקרוא את. ןהכל אחת מאך שלא ניתן להקצותו ל, מזומנים שאליהן המוניטין קשור

כאילו  99-83 בסעיפים, שאליה מיוחס מוניטין, מזומנים-ההתייחסויות ליחידה מניבה

  .שלהן הוקצה המוניטין, מזומנים-ההתייחסויות הן גם לקבוצות של יחידות מניבות

  

 היא שירידת ערך של מוניטין תיבחן ברמה 80התוצאה של יישום הדרישות בסעיף  .82

, המוניטיןיך ושיאליהן ר שאות מנהלת את פעילויותיה והמשקפת את הדרך שבה היש

 .ת אינו נחוץות דיווח נוספו הפיתוח של מערכ, בדרך כלל, לפיכך.באופן טבעי
  

  בחינהמזומנים אליה מוקצה מוניטין לצורך- הקבלה בין יחידה מניבהיכול שלא תהיה .83

 )מתוקן (13ספר מ ירידת ערך לבין הרמה שבה מוקצה מוניטין בהתאם לתקן חשבונאותל

 לתקן אם ישות נדרשת בהתאם, לדוגמה. השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ

לרמות נמוכות יחסית לצורך מדידת רווחים או  להקצות מוניטין 13מספר  חשבונאות

אלא אם , ירידת ערך של המוניטין באותה רמהל  לבחינהאין דרישה, הפסדים ממטבע חוץ

 . לצורכי ההנהלה הפנימייםאלהעל המוניטין ברמות   מעקבמנהלתכן הישות גם 

 

 1 בוטל .84
  

  1 בוטל .85

   

, מזומנים והישות מממשת פעילות מתוך היחידה-מניבהאם המוניטין הוקצה ליחידה  .86

 :המוניטין המיוחס לפעילות שמומשה

 
 וכן;  בערך בספרים של הפעילות בעת קביעת הרווח או ההפסד מהמימושלייכל  )א(

                                                           
יאומצו עם , אשר עוסקים בטיפול חשבונאי ארעי בצירוף עסקים,  לתקן הבינלאומי85 - ו84סעיפים  1

 .3אימוצו של תקן דיווח כספי בינלאומי 
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של הפעילות שמומשה והחלק מהיחידה  הערכים היחסיים  על בסיסדיימד  )ב(

 שיטת חישוב ש להראותאלא אם כן הישות יכולה ,מזומנים שנותרה-מניבהה

 .אחרת כלשהי משקפת בצורה טובה יותר את המוניטין השייך לפעילות שמומשה
 

  דוגמה

  
, יןאליה הוקצה מוניט, מזומנים- חלק מיחידה מניבההשהייתישות מוכרת פעילות 

המוניטין שהוקצה ליחידה לא ניתן לזיהוי או לשיוך לקבוצת נכסים ברמה . 100תמורת 

ההשבה של החלק מהיחידה -הסכום בר.  באופן שרירותישלא, הנמוכה יותר מיחידה זו

  .300מזומנים שנותר הוא -מניבהה

לא  מזומנים לא ניתן לזיהוי או לשיוך באופן-כיוון שהמוניטין שהוקצה ליחידה מניבה

המוניטין המיוחס לפעילות , שרירותי לקבוצת נכסים ברמה הנמוכה יותר מיחידה זו

שמומשה נמדד על בסיס הערכים היחסיים של הפעילות שמומשה ושל חלק מהיחידה 

 בערך בספרים לייכלמזומנים - אחוז מהמוניטין שהוקצה ליחידה מניבה25, לפיכך. שנותר

  .של הפעילות שנמכרה

  

גנת מחדש את מבנה הדיווח שלה באופן המשנה את ההרכב של יחידה אם ישות מאר .87

המוניטין יוקצה מחדש ליחידות , שאליהן הוקצה מוניטין, אחת או יותר, מזומנים-מניבה

אשר דומה לגישה , הקצאה מחדש זו תבוצע תוך שימוש בגישת הערך היחסי. שהושפעו

אלא אם , יםמזומנ-ה מניבהשבה נעשה שימוש כאשר הישות מממשת פעילות בתוך יחיד

 אחרת כלשהי המשקפת בצורה טובה יותר את שיטת חישוב כן הישות יכולה להציג

 .   המוניטין השייך ליחידות שאורגנו מחדש

 
  דוגמה

  
 לא ניתן Aהמוניטין שהוקצה ליחידה . Aמזומנים -מוניטין הוקצה בעבר ליחידה מניבה

.  באופן שרירותישלא, Aכה יותר מיחידה לזיהוי או לשיוך לקבוצת נכסים ברמה הנמו

  .D - וB ,Cמזומנים - עומדת לפני פיצול ושילוב לשלוש יחידות מניבותAיחידה 

 לא ניתן לזיהוי או לשיוך באופן לא שרירותי לקבוצת Aכיוון שהמוניטין שהוקצה ליחידה 

 על D - וB ,Cהמוניטין מוקצה מחדש ליחידות , Aנכסים ברמה הנמוכה יותר מיחידה 

 .D -ו B ,C - באלה לפני שילוב חלקים Aבסיס הערכים היחסיים של שלושת החלקים של 
  

  מזומנים עם מוניטין-ירידת ערך של יחידות מניבותל הבחינ

, אך לא הוקצה אליה, מזומנים-מוניטין קשור ליחידה מניבה, 81כמתואר בסעיף , כאשר .88

על , מן כלשהו לירידת ערך של היחידהירידת ערך של היחידה יבוצע כאשר יש סיל הבחינ
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. ההשבה שלה-לסכום בר, למעט מוניטין כלשהו, ידי השוואת הערך בספרים של היחידה

 .104הפסד מירידת ערך כלשהו יוכר בהתאם לסעיף 

 

 מוחשי  בלתי כוללת בערכה בספרים נכס,88 המתוארת בסעיף ,מזומנים-אם יחידה מניבה .89

 אינו זמין לשימוש וניתן לבחון  עדיין מוגדר או שהנכס בלתישלו אורך חיים שימושיים

  דורש שהבחינה10סעיף , מזומנים-יבהמנהירידת ערך של נכס זה רק כחלק מהיחידה 

 .גם אם לא קיים סימן לירידת ערך, בוצע אחת לשנהתירידת הערך של היחידה ל
  

 ,בוצע אחת לשנה ת,אליה הוקצה מוניטין, מזומנים-ירידת ערך של יחידה מניבהל הבחינ .90

על ידי השוואת ערכה בספרים של , ובכל עת שישנו סימן כלשהו לירידת ערך של היחידה

ההשבה של היחידה -אם הסכום בר. ההשבה שלה-לסכום בר, כולל מוניטין, היחידה

יחשבו כבלתי מוניטין שהוקצה ליחידה ההיחידה ו, עולה על הערך בספרים של היחידה

, ההשבה של היחידה- בספרים של היחידה עולה על הסכום בראם הערך. פגומים בערכם

 .104הישות תכיר בהפסד מירידת ערך בהתאם לסעיף 
  

  זכויות מיעוט

 ף מוניטין שמוכר בצירו, וחשבונות כספיים מאוחדיםםדיני 57לגילוי דעת מספר  בהתאם .91

 של  הבעלותזכותעסקים מייצג את המוניטין שנרכש על ידי החברה האם בהתבסס על 

ולא על סכום המוניטין הנשלט על ידי החברה האם כתוצאה מצירוף , החברה האם

המיעוט אינו מוכר בדוחות הכספיים  זכויותלמוניטין המיוחס , לפיכך. העסקים

- מיעוט ביחידה מניבהמות זכויותקייאם , בהתאם לכך. המאוחדים של החברה האם

 : יחידה זו כוללהערך בספרים של, מזומנים שאליה הוקצה מוניטין

 

המיעוט בנכסים המזוהים נטו של  זכויותהן את חלק החברה האם והן את   )א(

 וכן; היחידה
  
 .חלק החברה האם במוניטין  )ב(

 
מזומנים שנקבע בהתאם לתקן זה -מניבהההשבה של היחידה -חלק מהסכום בר, םאול

 .המיעוט במוניטין זכויותלמיוחס 
  

שאינה , מזומנים עם מוניטין-ל יחידה מניבהירידת ערך של הלצורך בחינ, כתוצאה מכך .92

לפני השוואתו לסכום , באופן רעיוני, הערך בספרים של יחידה זו מותאם, בבעלות מלאה

, התאמה זו מושגת על ידי גילום הערך בספרים של המוניטין שהוקצה ליחידה. ההשבה-בר

ת השוואה בין נערכ, לאחר מכן. על מנת לכלול את המוניטין המיוחס לזכויות המיעוט

כדי לקבוע אם נפגם ערכה , ההשבה של היחידה-הערך בספרים המותאם לבין הסכום בר

, הישות מקצה את ההפסד מירידת ערך,  ערכהאם נפגם. מזומנים-מניבההשל היחידה 

  .תחילה לערך בספרים של המוניטין שהוקצה ליחידה, 104בהתאם לסעיף 
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הפסד מירידת ערך , הבעלות של החברה האם זכות כיוון שמוניטין מוכר רק בגובה, םאול .93

, המיעוט זכויותלמתחלק בין זה המיוחס לחברה האם לבין זה המיוחס הקשור למוניטין 

 .כאשר רק ההפסד מירידת ערך המיוחס לחברה האם מוכר כהפסד מירידת ערך מוניטין
  

הרעיוני ים אם סך ההפסד מירידת ערך הקשור למוניטין נמוך מהסכום שבו הערך בספר .94

 דורש 104סעיף , ההשבה-מזומנים עולה על הסכום בר-מניבהההמותאם של היחידה 

האחרים שביחידה באופן יחסי על בסיס הערך בספרים של  שנותר יוקצה לנכסיםשהעודף 

 . כל נכס ביחידה
  

מזומנים עם - ממחישה את הבחינה לירידת ערך של יחידה מניבה7דוגמה להמחשה  .95

  . בבעלות מלאהשאינה, מוניטין
  

  ת ירידת ערךועיתוי בחינ

יכולה , אליה הוקצה מוניטין, מזומנים-שנתית של יחידה מניבה ירידת ערך ינתבח .96

בתנאי שהמבחן מבוצע באותו מועד בכל , תית השנהתקופהלהתבצע בכל מועד במהלך 

 כל אם חלק או, םאול. מזומנים שונות במועדים שונים-ניתן לבחון יחידות מניבות. שנה

 התקופהמזומנים נרכש בצירוף עסקים במהלך -המוניטין שהוקצה ליחידה מניבה

 תית השנהתקופהלפני תום יש לבחון ירידת ערך של יחידה זו ,  השוטפתתיתהשנ

 .שוטפתה

 

המרכיבות קבוצה של יחידות , מזומנים-ירידת ערך של יחידות מניבותל האם בחינ .97

מתבצעת באותו מועד שבו נבחנת ירידת הערך , שאליה הוקצה מוניטין, מזומנים-מניבות

ירידת ערך של היחידות ל הבחינהיש לבצע את ,  את המוניטיןהליכמאשר , של הקבוצה

 .   את המוניטיןהליכמאשר , ירידת ערך של הקבוצהל הבחינההבודדות לפני 
  

, יןמזומנים אליה הוקצה מוניטות  מניבותיחידקבוצה של ירידת ערך של ל הבמועד בחינ .98

אשר מכילה את , מזומנים בקבוצה-עשוי להיות סימן לירידת ערך של יחידה מניבה

מזומנים -מניבהההישות בוחנת תחילה ירידת ערך של היחידה , אלהבנסיבות כ. המוניטין

 קבוצתירידת ערך של ל הבחינהומכירה בהפסד מירידת ערך כלשהו בגין יחידה זו לפני 

 .יןאשר מכילה את המוניט, יחידותה
  

ההשבה -של הסכום בר, שבוצע בתקופה קודמת,  ביותרניחישוב העדכניתן להשתמש ב .99

לבחינת ירידת הערך של יחידה זו , אליה הוקצה המוניטין, מזומנים-של יחידה מניבה

 : כל התנאים הבאיםתקייםבה, בתקופה השוטפת
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אז  מ משמעותיהנכסים וההתחייבויות אשר מרכיבים את היחידה לא השתנו באופן  )א(

 ;ההשבה- ביותר של הסכום ברניהחישוב העדכ
  
ההשבה עלה על הערך בספרים של היחידה - ביותר של הסכום ברניהחישוב העדכ  )ב(

 וכן; הותיבמרווח מ
  
 ניהחישוב העדכאז  שהתרחשו והנסיבות שהשתנו מ האירועיםבהתבסס על ניתוח  )ג(

קופה ההשבה שייקבע בת-הסבירות שהסכום בר, ההשבה-ביותר של הסכום בר

  . בספרים של היחידה הוא קלוש השוטףיהיה נמוך מהערךהשוטפת 
  

  )Corporate Assets ( מטה החברהנכסי

כגון בניין ההנהלה הראשית או , כוללים נכסים קבוצתיים או חטיבתיים מטה החברה נכסי .100

של המיוחדים המאפיינים .  הישותמרכז המחשבים או מרכז המחקר של,  הישותחטיבה של

תזרימי מזומנים חיוביים באופן ים פיקמ שהם אינם מתבטאים בכךטה החברה  מנכסי

ולא ניתן לייחס את מלוא הערך , קבוצות נכסים אחרותבאו , נכסים אחריםבבלתי תלוי 

  .מזומנים הנבחנת-מניבההבספרים שלהם ליחידה 

  

-רהסכום ב, תזרימי מזומנים חיוביים נפרדיםים פיקמאינם  מטה החברה מאחר ונכסי .101

אלא אם ההנהלה מחליטה לממש ,  אינו ניתן לקביעהבודד מטה החברהההשבה של נכס 

המצביע על האפשרות שחלה ירידת ערך של נכס , אם קיים סימן, כתוצאה מכך. את הנכס

 או קבוצה של מזומנים-מניבההההשבה של היחידה -ייקבע הסכום בר, מטה החברה

תבוצע השוואה לערך בספרים של ו, טה החברהמאליה שייך נכס , מזומנים-יחידות מניבות

  הפסד מירידת ערך.מזומנים זו- או קבוצה של יחידות מניבותמזומנים זו-יחידה מניבה

  .104  יוכר בהתאם להוראות סעיףכלשהו

 

 מטה לזהות את כל נכסיישות על , מזומנים-ירידת ערך של יחידה מניבהל הבבחינ .102

 אם חלק מהערך בספרים של נכס .ם הנבחנתמזומני-הקשורים ליחידה מניבההחברה 

 :טה החברהמ
  

הישות תבצע השוואה בין הערך , זוניתן להקצאה באופן סביר ועקבי ליחידה   )א(

 מטה החברהשל הערך בספרים של נכס היחסי לרבות החלק , בספרים של היחידה

 יוכר  כלשהוהפסד מירידת ערך. ההשבה- לבין הסכום בר,שהוקצה ליחידה

 .104ף בהתאם לסעי
  
 :הישות, זולא ניתן להקצאה באופן סביר ועקבי ליחידה   )ב(

  
)i(  לבין , מטה החברהללא נכס ,  הערך בספרים של היחידהביןתבצע השוואה

 ;104 בהתאם לסעיף  כלשהוההשבה ותכיר בהפסד מירידת ערך-הסכום בר
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)ii( אשר כוללת , מזומנים-תזהה את הקבוצה הקטנה ביותר של יחידות מניבות

מזומנים שנבחנת ושאליה ניתן להקצות באופן סביר -מניבהה את היחידה

 וכן; מטה החברהועקבי חלק מהערך בספרים של נכס 
  

)iii(  מניבותהתבצע השוואה בין הערך בספרים של הקבוצה של היחידות-

שהוקצה  מטה החברהלרבות החלק של הערך בספרים של נכס , מזומנים

הפסד .  היחידותתוצההשבה של קב- לבין הסכום בר, היחידותתלקבוצ

 .  104 יוכר בהתאם לסעיף  כלשהומירידת ערך
  

  . מטה החברה לנכסיאלה ממחישה את יישום הוראות 8  להמחשהגמהוד .103

  

  מזומנים-הפסד מירידת ערך של יחידה מניבה

הקבוצה הקטנה ביותר של (מזומנים -יש להכיר בהפסד מירידת ערך של יחידה מניבה .104

, ורק אם, אם) מטה החברהיה הוקצה מוניטין או נכס מזומנים שאל-יחידות מניבות

 של היחידה בספריםמהערך נמוך ) יחידותה תקבוצ(של היחידה ההשבה -הסכום בר

קטנת הערך בספרים של היש להקצות את ההפסד מירידת הערך ל. )יחידותה תקבוצ(

 :לפי הסדר הבא) יחידותה תקבוצ(נכסי היחידה 
  

-שהוקצה ליחידה מניבהכלשהו מוניטין ם של  הערך בספריין אתלהקט, תחילה  )א(

  ולאחר מכן ;)קבוצה של יחידות(מזומנים 
  
 בספרים של על בסיס הערךבאופן יחסי ) קבוצה של יחידות(לשאר נכסי היחידה   )ב(

 .)קבוצה של יחידות (כל נכס ביחידה
  

 מירידת ערך של נכסים בודדים ויוכרו ים בערכים בספרים יטופלו כהפסדאלההפחתות 

  .60 התאם לאמור בסעיףב

  

הערך ישות לא תקטין את  104 לסעיף לצורך הקצאת ההפסד מירידת ערך בהתאם .105

 :בספרים של נכס מתחת לגבוה מבין
  

 ;)אם ניתן לקביעה (מכירהל ההוגן בניכוי עלויות ושווי  )א(
  
  או ;)אם ניתן לקביעה(שווי השימוש שלו   )ב(

  
  .אפס  )ג(

  
לשאר באופן יחסי יוקצה , לנכסוקצה כן היה מא אילולסכום ההפסד מירידת ערך ש

   .)קבוצה של יחידות( ביחידה הנכסים
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תקן , מזומנים-ההשבה של כל נכס ביחידה מניבה-לאמוד את הסכום בראין זה מעשי אם  .106

מאחר , למעט מוניטין, זה מחייב הקצאה שרירותית של ההפסד מירידת ערך לנכסי היחידה

  .ם במשותףמזומנים פועלי-מניבההוכל נכסי היחידה 

 

 ):67 ראה סעיף(ההשבה של נכס בודד -אם לא ניתן לקבוע את הסכום בר .107
  

שווי  נכס אם ערכו בספרים עולה על הגבוה מבין  שלהפסד מירידת ערךיש להכיר ב  )א(

 - ו104 לבין תוצאות נהלי ההקצאה שתוארו בסעיפיםמכירה להוגן בניכוי עלויות 

  וכן ;105
  
 נכס אם לא קיימת ירידת ערך של היחידה של הפסד מירידת ערךאין להכיר ב  )ב(

השווי ההוגן בניכוי עלויות הנחייה זו חלה גם אם . מזומנים אליה הוא שייך-מניבהה

  .של הנכס נמוך מערכו בספריםמכירה ל

  

  דוגמה

  
.  לפני גרימת הנזקומאם כי לא כ, מכונה ניזוקה באופן פיסי אך עדיין בעלת כושר עבודה

המכונה אינה . של המכונה נמוך מהערך בספרים שלהמכירה ל עלויות השווי ההוגן בניכוי

קבוצת הנכסים הקטנה ביותר הניתנת . תזרימי מזומנים חיוביים בלתי תלוייםה פיקמ

תזרימי מזומנים שאינם תלויים בתזרימי ה פיקושמ, כוללת את המכונהש, לזיהוי

ההשבה של קו -הסכום בר. ה קו הייצור אליו שייכת המכונהוא, מזומנים מנכסים אחרים

  .הייצור מראה שבקו הייצור בכללותו לא חלה ירידת ערך

  
תקציבים שאושרו על ידי ההנהלה אינם משקפים התקשרות של / תחזיות:1הנחה 

  .ההנהלה להחליף את המכונה

מאחר ושווי השימוש של , ההשבה של המכונה בנפרד-לא ניתן לאמוד את הסכום בר

  :המכונה

  
   וכן;מכירהל בניכוי עלויות  של המכונהשווי ההוגןהמ להיות שונה יכול  )א(

  
  ).קו הייצור(המזומנים לה שייכת המכונה -מניבהה רק עבור היחידה העי לקבניתן   )ב(

  
אף . מכונה לשהפסד מירידת ערך שום אין להכיר ב,  לכן.לא חלה ירידת ערך בקו הייצור

ש את תקופת ההפחתה או את שיטת הפחת לאמוד מחדשהישות צריכה ייתכן , על פי כן

ייתכן שתקופת הפחתה קצרה יותר או שיטת פחת מואצת יותר דרושה כדי . של המכונה

של המכונה או של התבנית וי חזהלשקף טוב יותר את יתרת אורך החיים השימושיים 

  .את ההטבות הכלכליות מן המכונההישות לצרוך ויה חזשלפיה 

  

  
  
  



  

  
  
39

  )המשך(דוגמה 

תקציבים שאושרו על ידי ההנהלה משקפים התקשרות של ההנהלה / תחזיות:2הנחה 

תזרימי המזומנים משימוש מתמשך . להחליף את המכונה ולמכור אותה בעתיד הקרוב

  .במכונה עד למועד מכירתה צפויים להיות זניחים

  

ות  את שוויה ההוגן בניכוי עלויקירובמהווה בניתן להעריך כי שווי השימוש של המכונה 

ללא קשר ליחידה , ההשבה של המכונה-ניתן לקבוע את הסכום בר, לפיכך. מכירהל

והשווי ההוגן של מאחר ). קו הייצור, דהיינו(מזומנים אליה שייכת המכונה -מניבהה

 לשיש להכיר בהפסד מירידת ערך ,  נמוך מערכה בספריםמכירהלהמכונה בניכוי עלויות 

  .מכונהה

  

ין סכום כלשהו יש להכיר בהתחייבות בג, 105 - ו104 פיםלאחר שיושמו הוראות סעי .108

הדבר נדרש על , ורק אם, מזומנים אם-הפסד מירידת ערך של יחידה מניבהשנשאר של 

  . אחרחשבונאותתקן ידי 

  

  ביטול הפסד מירידת ערך

 Reversal of an(את הדרישות לביטול הפסד מירידת ערך  מפרטים 116-110סעיפים  .109

impairment loss ( קודמות בתקופותשהוכר, מזומנים-מניבהשל נכס או של יחידה  .

-מניבהאך יש ליישמן באופן זהה לנכס בודד וליחידה ' נכס'דרישות אלה משתמשות במונח 

עבור יחידה , 121-117 בסעיפים תפורטומ עבור נכסים בודדיםדרישות נוספות . מזומנים

  .125 - ו124 בסעיפים טין ועבור מוני123 - ו122בסעיפים מזומנים -מניבה

  

המצביע על כך שהפסד מירידת , אם קיים סימן כלשהודיווח להעריך בכל תאריך ישות על  .110

אם קיים . הוקטןאינו קיים עוד או ,  קודמות בתקופותשהוכר, למעט מוניטין, ערך של נכס

 .ההשבה של אותו נכס-לאמוד את הסכום ברהישות על , סימן כזה
  

, המצביע על כך שהפסד מירידת ערך של נכס, תקיים סימן כלשהולצורך הבחינה אם מ .111

, לשקול לפחותישות על , הוקטןאינו קיים עוד או , שהוכר בשנים קודמות, למעט מוניטין

  :את הסימנים הבאים

  
  מקורות מידע חיצוניים

  

 . השוק של הנכס בשוויבמהלך התקופה חלה עלייה משמעותית  )א(
  
או , חלו במהלך התקופההישות ה חיובית על שינויים משמעותיים בעלי השפע  )ב(

הכלכלית או המשפטית , השיווקית, בסביבה הטכנולוגית,  בעתיד הקרובוחולי

 .או בשוק אליו מיועד הנכס, הישות תשבה פועל
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במהלך התקופה חלה ירידה בשיעורי הריבית בשוק או בשיעורי תשואה אחרים על   )ג(

 בחישוב המשמש, על שיעור הניכיון ישפיעו אלה וסביר שירידות ,השקעות בשוק

  .ההשבה של הנכס-ויגדילו באופן מהותי את הסכום בר, שווי השימוש של הנכס

  
  מקורות מידע פנימיים

  
או , חלו במהלך התקופההישות שינויים משמעותיים בעלי השפעה חיובית על   )ד(

וי חזאו , בהיקף או באופן שבו נעשה שימוש בנכס, לחול בעתיד הקרובויים חז

, במהלך התקופה התהוושעלויות שינויים אלה כוללים . להיעשות שימוש בנכס

 ה מבנת אתבמטרה לשפר או להגדיל את רמת הביצועים של הנכס או לשנו

 . הפעילות אליה שייך הנכס
  
קיימות ראיות ממערכת הדיווח הפנימי המצביעות על כך שהביצועים הכלכליים   )ה(

  .אלה כאו יהיו ויחזמה טובים  הםשל הנכס

  

 םרובהם ב 111המצביעים על הקטנה פוטנציאלית של הפסד מירידת ערך בסעיף , הסימנים .112

  .12 המצביעים על ירידת ערך פוטנציאלית של נכס בסעיף,  תמונת ראי של הסימניםמהווים

  

 ,אם קיים סימן המצביע על אי קיומו או על הקטנתו של הפסד שהוכר מירידת ערך של נכס .113

שיטת , בר עשוי להצביע על כך שיתרת אורך החיים השימושיים של הנכסהד, למעט מוניטין

החל החשבונאות לתקן דורשים בחינה והתאמה בהתאם , או ערך השייר) ההפחתה(הפחת 

  .כלשהו של הפסד מירידת ערך של נכסביטול וכר ה אם לא  אפילו,על הנכס

 

, ורק אם, אםיבוטל , מות קוד בתקופותשהוכר,  למעט מוניטין,הפסד מירידת ערך של נכס .114

 ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר-ששימשו בקביעת הסכום בר, חלו שינויים באומדנים

-הערך בספרים של הנכס יוגדל לסכום בר, במקרה כזה.  ההפסד מירידת ערךלאחרונה

 .של הפסד מירידת ערךביטול עלייה זו מהווה . 117למעט כמתואר בסעיף , ההשבה שלו
  

משימוש או , מירידת ערך משקף עלייה באומדן פוטנציאל השירות של נכסהפסד ביטול  .115

 130סעיף .  בהפסד מירידת ערך לאותו נכס לאחרונהההכירהישות מהמועד שבו , ממכירה

. שגרם לעלייה באומדן פוטנציאל השירות,  לזהות את השינוי באומדניםדורש מישות

 :דוגמאות לשינויים באומדנים כוללות
  

ההשבה מתבסס -אם הסכום בר, דהיינו(ההשבה -יס לקביעת הסכום ברשינוי בבס  )א(

 ).הוא מבוסס על שווי השימושש או מכירהל שווי הוגן בניכוי עלויות על
  
 שינוי בסכום או בעיתוי של אומדן ,ההשבה נקבע על פי שווי השימוש-אם הסכום בר  )ב(

 או; תזרימי המזומנים העתידיים או שינוי בשיעור הניכיון
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 שינוי באומדן ,מכירהלשווי הוגן בניכוי עלויות ההשבה נקבע על פי -כום בראם הס  )ג(

  .מכירהלהשווי ההוגן בניכוי עלויות אחד הרכיבים של 

  

פשוט מפני שהערך הנוכחי , שווי השימוש של נכס יכול לעלות על הערך בספרים של הנכס .116

. ם קרבים והולכיםשל תזרימי המזומנים החיוביים העתידיים גדל ככל שתזרימי המזומני

הפסד מירידת ערך רק לבטל אין , לכן. אין בכך עלייה בפוטנציאל השירות של הנכס, םאול

  .ההשבה של הנכס נעשה גבוה מערכו בספרים-גם אם הסכום בר, עקב חלוף זמן

  

  הפסד מירידת ערך של נכס בודדביטול 

לא , ירידת ערךהפסד ממביטול שעלה כתוצאה ,  למעט מוניטין,ערך בספרים של נכס .117

אילו לא הוכר הפסד מירידת ) בניכוי פחת או הפחתה(יעלה על הערך בספרים שהיה נקבע 

  .ערך של הנכס בשנים קודמות

  

בניכוי (שהיה נקבע ,  מעבר לערך בספרים, למעט מוניטין,כל עלייה בערך בספרים של נכס .118

מהווה הערכה , דמותאילו לא הוכר הפסד מירידת ערך של הנכס בשנים קו) פחת או הפחתה

החשבונאות תקן את  מתיישמישות , חדש כזומהערכה ב הטיפול החשבונאילצורך . חדשמ

  .נכסה החל על

 

אלא , דוח רווח והפסד ביוכר מיידית ,למעט מוניטין ,הפסד מירידת ערך של נכסביטול  .119

מודל , לדוגמה (אם הנכס מוצג בסכום שהוערך מחדש בהתאם לתקן חשבונאות אחר

של הפסד מירידת ערך ביטול כל . )רכוש קבוע 27מספר בתקן חשבונאות  ה מחדשהערכ

חדש בהתאם לאותו תקן חשבונאות מהערכה הגדלה של בגין נכס שהוערך מחדש יטופל כ

  .אחר

 

 להון העצמי תחת הכותרת ותרייש נזקףהפסד מירידת ערך של נכס שהוערך מחדש ביטול  .120

רידת ערך של אותו נכס שהוערך מחדש הוכר אם ההפסד מי, םאול. חדשמקרן הערכה 

 .דוח רווח והפסד ב אף הואאותו הפסד מירידת ערך יוכרביטול , דוח רווח והפסדבעבר ב
  

של הנכס בתקופות הבאות ) ההפחתה(הפחת , של הפסד מירידת הערךביטול הוכר  .121

ופן  בא,)אם קיים(בניכוי ערך השייר ,  את הערך בספרים החדש להקצותיותאם על מנת

  . על פני יתרת אורך החיים השימושיים שלושיטתי
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  מזומנים-הפסד מירידת ערך של יחידה מניבהביטול 

פרט , נכסי היחידהלמזומנים יוקצה -הפסד מירידת ערך של יחידה מניבהביטול  .122

לו  בערכים בספרים יטופאלהעליות . ים אלהבאופן יחסי לערך בספרים של נכס, למוניטין

  .119 ים מירידת ערך של נכסים בודדים ויוכרו בהתאם לאמור בסעיףשל הפסדטול כבי

  

, 122 מזומנים בהתאם לסעיף-הפסד מירידת ערך של יחידה מניבהביטול לצורך הקצאת  .123

 :הערך בספרים של נכס לא יעלה על הנמוך מבין
  

  לבין;)אם ניתן לקביעה(ההשבה שלו -הסכום בר  )א(
  
אילו לא הוכר הפסד מירידת ) ו הפחתהבניכוי פחת א(הערך בספרים שהיה נקבע   )ב(

 .נכס בשנים קודמותהערך של 
  

יוקצה לשאר , וקצה לנכסשאילמלא כן היה משל הפסד מירידת ערך ביטול סכום 

  .  באופן יחסי,למעט מוניטין, הנכסים ביחידה

  

  הפסד מירידת ערך של מוניטיןביטול 

  .ה מאוחרת יותר בתקופיבוטללא , שהוכר לגבי מוניטין, הפסד מירידת ערך .124

  

 .נוצר פנימיתה  אוסר על הכרה במוניטיןנכסים בלתי מוחשיים 30מספר תקן חשבונאות  .125

ההשבה של מוניטין בתקופות שלאחר ההכרה בהפסד מירידת ערך - כלשהי בסכום ברעלייה

 הפסד מירידת של לביטוולא , נוצר פנימיתה במוניטין עלייה שתהיה סבירשל אותו מוניטין 

  .כר בגין המוניטין שנרכשהערך שהו

  

  גילוי

 : נכסיםקבוצת כלגבי לישות תיתן גילוי לפרטים הבאים  .126
  

  במהלך התקופה והסעיףדוח רווח והפסדסכום ההפסדים מירידת ערך שהוכרו ב  )א(

)line item( )נכללו ההפסדים מירידת )או בהם ( בדוח רווח והפסד בו)או הסעיפים 

 .ערך
  
 במהלך דוח רווח והפסדידת ערך שהוכרו בשל הפסדים מירהביטולים סכום   )ב(

 נכללו )או בהם ( בדוח רווח והפסד בו)או הסעיפים() line item( והסעיףהתקופה 

 .של הפסדים מירידת ערךהביטולים 
  

 שהוכרו ישירות בהון  של נכסים שהוערכו מחדשסכום ההפסדים מירידת ערך  )ג(

 .העצמי במהלך התקופה
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 שהוכרו  של נכסים שהוערכו מחדשדת ערךשל הפסדים מיריהביטולים סכום   )ד(

  .ישירות בהון העצמי במהלך התקופה

  

  . הישות אופי ושימוש דומה במסגרת פעילויותיבעל נכסים וץ שלביהיא קקבוצת נכסים  .127

  

 ה יכול להיות מוצג במשולב עם מידע אחר שניתן לו גילוי לאות126 המידע הנדרש בסעיף .128

 ל להיכלל במסגרת ההתאמה בין הערך בספרים שלמידע זה יכו, לדוגמה. נכסים קבוצת

כפי שנדרש בתקן ,  בתחילת תקופה לבין הערך בספרים לסוף התקופה,רכוש קבוע

  .רכוש קבוע 27מספר חשבונאות 

  

יתן את הגילוי המפורט ת, 11חשבונאות מספר תקן ל ישות שמדווחת מידע מגזרי בהתאם .129

 :הראשית של הישות לדיווח מגזרי בהתבסס על המתכונת דיווח-להלן לכל מגזר בר
  

 או שהוכרו ישירות בהון דוח רווח והפסדסכומי הפסדים מירידת ערך שהוכרו ב  )א(

 .העצמי במהלך התקופה
  
 או שהוכרו דוח רווח והפסדשל הפסדים מירידת ערך שהוכרו בהביטולים סכומי   )ב(

  .ישירות בהון העצמי במהלך התקופה

  

בוטל שהוכר או ,  לגבי כל הפסד מהותי מירידת ערךישות תיתן גילוי לפרטים הבאים .130

 :מזומנים- מניבההלרבות מוניטין או יחיד, בגין נכס בודד, במהלך התקופה
  

פעילות , מפעל, אם היא קו ייצור, כגון(מזומנים -תיאור הנכס או היחידה מניבה  )א(

ווח די 11חשבונאות מספר כמוגדר בתקן דיווח -מגזר בראו , אזור גיאוגרפי, עסקית

 .)מגזרי

 
 .ההפסד מירידת ערךלביטול האירועים והנסיבות שהובילו להכרה או   )ב(

  
 .בוטלסכום ההפסד מירידת ערך שהוכר או   )ג(

  

-המגזר בר, 11אם הישות מדווחת מידע מגזרי בהתאם לתקן חשבונאות מספר   )ד(

בהתבסס על , מזומנים- או שייכת היחידה מניבההדיווח אליו שייך הנכס

 .ל הישות לדיווח מגזריהמתכונת הראשית ש
  

הוא שוויו ההוגן ) מזומנים-או היחידה מניבה(ההשבה של הנכס -אם הסכום בר  )ה(

 .בניכוי עלויות למכירה או שווי השימוש שלו
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ישות תיתן גילוי למידע הבא לגבי הסכום המצרפי של הפסדים מירידת ערך ולגבי הסכום  .131

שלגביהם לא ,  במהלך התקופהשהוכרו, המצרפי של ביטולים של הפסדים מירידת ערך

 :130ניתן מידע בהתאם לסעיף 

 

שהושפעו מההפסדים מירידת הערך והסוגים , הסוגים העיקריים של נכסים  )א(

  .שהושפעו מהביטולים של הפסדים מירידת ערך, העיקריים של נכסים

 

האירועים והנסיבות העיקריים שהובילו להכרה באותם הפסדים מירידת ערך   )ב(

 .ותם הפסדים מירידת ערךולביטולים של א
  

  . בוטל .132
  

  .בוטל .133

 

 .בוטל .134
  

 . בוטל .135

 
ההשבה של -של הסכום בר, שבוצע בתקופה קודמת,  ביותרהעדכניניתן להשתמש בחישוב  .136

) קבוצת יחידות(ירידת הערך של יחידה ל הלבחינ, )קבוצת יחידות(מזומנים -יחידה מניבה

  .99 או 24בסעיף ם המוגדריזו בתקופה השוטפת בתנאי שמתקיימים התנאים 

 

  .בוטל .137

  

  תחילהמועד  והוראות מעבר

מתחילה ההראשונה תקופה דוחות הכספיים למההחל מכאן ואילך יישם תקן זה תישות  .138

 . או לאחר מכן2009  בינואר1ביום 
  

  שינויים בתקני חשבונאות אחרים

 ).2003 שנתפורסם ב (ירידת ערך נכסים 15 מספרתקן חשבונאות את  מבטלתקן זה  .139

 

הטיפול החשבונאי בירידת ערך השקעה בחברה  1הבהרה מספר תקן זה מחליף את  .140

הטיפול  )2009מעודכן ( 1הבהרה מספר על ידי פרסום של  שאינה חברה בת, מוחזקת

 . שאינה חברה בת, החשבונאי בירידת ערך השקעה בחברה מוחזקת
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דת ערך נכסים של הטיפול החשבונאי בירי 6להבהרה מספר ' תקן זה מחליף את נספח א .141

 )2009מעודכן  (6 על ידי פרסום של הבהרה מספר שאינה חברה בת, חברה מוחזקת

 .שאינה חברה בת, הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים של חברה מוחזקת
  

    :יבואפעילויות מופסקות  8 לתקן חשבונאות מספר 22במקום סעיף  .142

ליה עשויים להצביע על ירידת אישורה של תוכנית להפסקת פעילות ומסירת הודעה ע"

או על הצורך להגדיל או להקטין הפסד , ערכם של הנכסים המיוחסים לפעילות המופסקת

ההשבה -התאגיד מעריך את הסכום בר, לפיכך. מירידת ערך שהוכר בעבר בגין אותם נכסים

וש שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה או שווי השימ(של כל נכס המיוחס לפעילות המופסקת 

או בהיפוכו של הפסד מירידת ערך שהוכר , ומכיר בהפסד מירידת ערך) הגבוה שבהם, בו

 ."לפי המקרה, בעבר
  

תוחלף בהגדרה רכוש קבוע  27 לתקן חשבונאות מספר 6השבה בסעיף -הגדרת סכום בר .143

    :הבאה

 השווי ההוגן שלו בניכוי הוא הגבוה מבין )Recoverable amount(השבה -סכום בר"

 ".לבין שווי השימוש בומכירה ל עלויות
  

בתקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ובגילויי דעת של לשכת רואי  .144

 בהפניות ירידת ערך נכסים 15חשבון שבתוקף יוחלפו ההפניות לתקן חשבונאות מספר 

  . ירידת ערך נכסים) 2009מעודכן  (15לתקן חשבונאות מספר 
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  נספח א

   שווי שימושתדיקות של ערך נוכחי למדשימוש בטכני

הנספח מספק הנחיות לשימוש בטכניקות של ערך . התקן של  נפרד חלק בלתינספח זה מהווה

המונח מתייחס באותה ', נכס'אף על פי שבהנחיות משתמשים במונח . נוכחי במדידת שווי שימוש

  .מזומנים-מניבהמידה לקבוצת נכסים המהווה יחידה 

  

  דידת ערך נוכחיהמרכיבים של מ

  :המאפיינים הבאים מהווים ביחד את ההבדלים הכלכליים בין נכסים  .1א

  
סדרות של , או במקרים מורכבים יותר, יםעתידיהמזומנים ה מיתזרישל אומדן   )א(

 ; שהישות מצפה להפיק מהנכס,תזרימי מזומנים עתידיים

 
עתידיים ים לגבי שינויים אפשריים בסכום או בעיתוי של תזרימי מזומנתחזיות   )ב(

 ;אלה
  

 ; סיכון ריבית חסרתשלשוטף  שוק המיוצג על ידי שיעור, ערך הזמן של הכסף  )ג(
  

 וכן;  בנכסטבועה ששניתן לייחס לאי הוודאותהמחיר   )ד(
  

 שמשתתפים ,) נזילותהיעדרכגון ( שלעיתים אינם ניתנים לזיהוי ,גורמים אחרים  )ה(

 .צפה להפיק מהנכסבשוק ישקפו בתמחור תזרימי המזומנים העתידיים שהישות מ
  

שניתן להשתמש בכל אחת מהן על מנת , נספח זה מבחין בין שתי גישות לחישוב ערך נוכחי  .2א

', מסורתית'בהתאם לגישה ה. בהתאם לנסיבות, לאמוד את שווי השימוש של הנכס

בהתאם .  בשיעור הניכיוןמשובצים, 1שתוארו בסעיף א, )ה(-)ב( בגין גורמים יםמואית

 לשם קבלת יםמואיתמביאים ל) ה (-ו) ד(, )ב(גורמים  'חזוים מזומנים תזרי'לגישת 

תחזיות בכל גישה שישות מאמצת על מנת לשקף . סיכון-מותאמיחזויים תזרימי מזומנים 

התוצאה צריכה , לגבי שינויים אפשריים בסכום או בעיתוי של תזרימי מזומנים עתידיים

הממוצע , דהיינו, ומנים העתידייםשל תזרימי המזהחזוי לשקף את הערך הנוכחי 

  .המשוקלל של כל התוצאות האפשריות

  

  עקרונות כלליים

ישתנו ממצב , שמשמשות לאמידת תזרימי מזומנים עתידיים ושיעורי ריבית, הטכניקות  .3א

העקרונות הכלליים הבאים , אולם.  הנכס הנבחןבהן שרויבהתאם לנסיבות , אחד לאחר

  :ת ערך נוכחי למדידת נכסיםויחולו ביישום של כל טכניק
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צריכים לשקף הנחות שעקביות , המשמשים להיוון תזרימי מזומנים, שיעורי ריבית  )א(

ההשפעה של הנחות , אחרת. תזרימי המזומנים ששימשו באמידתעם ההנחות 

שיעור  אם, לדוגמה.  כלל בחשבוןמסוימות תילקח בחשבון פעמיים או שלא תילקח

תזרימי מזומנים חוזיים בגין הלוואה היוון של מתאים ל אחוז 12של ניכיון 

לגבי אי עמידות בעתיד בתנאי פירעון תחזיות שיעור זה משקף מאחר ש, שניתנה

 אחוז על 12 אין להשתמש באותו שיעור של ,של הלוואות עם מאפיינים מסוימים

משום שתזרימי מזומנים אלה כבר משקפים חזויים מנת להוון תזרימי מזומנים 

 .ות לגבי אי עמידות בעתיד בתנאי הפירעוןאת ההנח

 

לא יכללו הטיות וגורמים שאינם קשורים אומדן תזרימי מזומנים ושיעורי ניכיון   )ב(

קביעה מכוונת של אומדן נמוך מידי של תזרימי , לדוגמה. לנכס העומד במבחן

 משלבתמזומנים נטו על מנת להגביר את הרווחיות העתידית הצפויה של נכס 

 .המדידבהטיה 
  

התוצאות תחום אומדן תזרימי מזומנים או שיעור ניכיון צריכים לשקף את   )ג(

 . האפשריהמירבי או זערי המ, ביותרהסביר היחידהאפשריות ולא את הסכום 

  

לחישוב ערך החזוי  התזרים המזומנים תהגישה המסורתית וגיש

  נוכחי

  הגישה המסורתית

 של אומדן אחתבסדרה ופן מסורתי ביישומים חשבונאיים של ערך נוכחי השתמשו בא  .4א

. ' לסיכוןההולםהשיעור 'כונה לעיתים קרובות כמש, יחידתזרימי מזומנים ובשיעור ניכיון 

 יכולה לכלול את כל היחידהגישה המסורתית מניחה כי מוסכמת שיעור הניכיון , למעשה

הגישה , ןלכ. לגבי תזרימי המזומנים העתידיים ולגבי פרמיית הסיכון המתאימההתחזיות 

  .דגש על בחירת שיעור הניכיוןאת עיקרי ההמסורתית שמה 

  

הגישה , השוואה בשוק-ינכגון מצבים שבהם ניתן למצוא נכסים ב, במצבים מסוימים  .5א

הגישה עקבית עם האופן , חזוייםלגבי נכסים עם תזרימי מזומנים . המסורית קלה ליישום

  .' אחוז12 חוב הנושאת אגרת'כמו ב, שבו משתתפים בשוק מתארים נכסים

  

הגישה המסורתית עשויה שלא להתייחס באופן נאות לסוגיות מדידה מורכבות , אולם  .6א

פיננסיים שלגביהם לא קיים שוק לאותו פריט או לפריט -כמו מדידת נכסים לא, מסוימות

דורש ניתוח של לפחות שני פריטים '  לסיכוןההולםהשיעור 'חיפוש נאות של  .השוואה-בר

יש לגזור את שיעור הניכיון . והנכס הנמדדנצפה נכס הקיים בשוק ובעל שיעור ריבית  –

על מנת .  בנכס האחרמההמתאים לגבי תזרימי המזומנים הנמדדים משיעור הריבית הגלו
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המאפיינים של תזרימי המזומנים מהנכס האחר חייבים להיות , למצוא את שיעור הניכיון

  :המודד חייב לבצע את הפעולות הבאות, יכךלפ.  לאלה של הנכס הנמדדדומים

  
 ;לזהות את סדרת תזרימי המזומנים שתהוון  )א(

 
 ;לזהות נכס אחר בשוק שצפוי להיות בעל מאפיינים דומים של תזרים מזומנים  )ב(

  
להשוות את הסדרות של תזרימי המזומנים משני הפריטים על מנת לוודא שהן   )ג(

או אם סדרה , מזומנים חוזייםאם שתי הסדרות מהוות תזרימי , לדוגמה(דומות 

 ;)?יםנאחת היא חוזית והסדרה האחרת היא אומדן תזרים מזומ
  

אם פריט , לדוגמה(להעריך אם קיים מרכיב בפריט אחד שאינו קיים בפריט האחר   )ד(

 וכן; )אחד פחות נזיל מהפריט האחר
  

באופן ) שתנוידהיינו  (ותנהגישתי סדרות תזרימי המזומנים סביר שלהעריך אם   )ה(

 .ומה בתנאים כלכליים משתניםד
  

  ויחזהגישת התזרים המזומנים 

מהווה כלי מדידה יותר אפקטיבי החזוי גישת תזרים המזומנים , במצבים מסוימים  .7א

משתמשת בכל החזוי גישת תזרים המזומנים , בביצוע המדידה. מאשר הגישה המסורתית

. סביר ביותרהיחיד הים מזומנהלגבי תזרימי מזומנים אפשריים ולא בתזרים התחזיות 

 60,  אחוז10 עם הסתברויות של 300 או 200, 100תזרים מזומנים יכול להיות , לדוגמה

גישת תזרים , לכן. 220הוא החזוי תזרים המזומנים . בהתאמה,  אחוז30 -אחוז ו

שונה מהגישה המסורתית בכך שהיא שמה דגש על ניתוח ישיר של החזוי המזומנים 

משתמשת במכלול גדול יותר של הנחות עומדים במבחן ובכך שהיא תזרימי מזומנים ה

  .לצורך המדידה

  

מאפשרת גם להשתמש בטכניקות של ערך נוכחי כאשר החזוי גישת תזרים המזומנים   .8א

 יכול להתקבל 1,000תזרים מזומנים של , לדוגמה. עיתוי תזרימי המזומנים אינו וודאי

,  אחוז30 - אחוז ו60,  אחוז10סתברויות של שנתיים או שלוש שנים עם ה, בעוד שנה

  . במצב זההערך הנוכחיהדוגמה הבאה מראה את חישוב . בהתאמה

     

  952.38  5% בעוד שנה לפי 1,000ערך נוכחי של 

 95.24 10.00%  הסתברות

  902.73  5.25% בעוד שנתיים לפי 1,000ערך נוכחי של 

 541.64 60.00%  הסתברות

  851.61  5.50% שנים לפי 3 בעוד 1,000ערך נוכחי של 

 255.48 30.00%  הסתברות

 892.36   חזויערך נוכחי 
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 שונה מהחישוב המסורתי של האומדן הטוב ביותר של 892.36של החזוי הערך הנוכחי   .9א

החישוב המסורתי של הערך הנוכחי בהתייחס לדוגמה ).  אחוז60ההסתברות של  (902.73

עיתוי של תזרימי המזומנים שיש להשתמש בו ולכן לא זו דורש לקבל החלטה לגבי ה

הבדל זה נובע מכך ששיעור הניכיון . משקף את ההסתברויות של העיתויים האחרים

  .בחישוב המסורתי של הערך הנוכחי אינו יכול לשקף אי וודאויות של העיתוי

  

ק מטילים חל. החזויהשימוש בהסתברויות הוא מרכיב הכרחי בגישת תזרים המזומנים   .10א

ספק האם יש לייחס הסתברויות לאומדנים מאוד סובייקטיביים ובכך להשיג דיוק גבוה 

דורש את אותם ) 6כפי שתואר בסעיף א(יישום נכון של הגישה המסורתית , אולם. יותר

האומדנים ואותה הסובייקטיביות מבלי לספק את שקיפות החישוב של גישת התזרים 

  .החזויהמזומנים 

  

 את המרכיבים של פורמלינים רבים הנקבעים בפרקטיקה כבר כוללים באופן בלתי אומד  .11א

 םצמצומ מידע למדוד נכס בהשתמש בנדרש, לעיתים קרובות. החזוייםתזרימי המזומנים 

  :לדוגמה. לגבי ההסתברויות של תזרימי המזומנים האפשריים

  

בתחום כומים אך אף אחד מהס, 250 לבין 50 שהוא בין היכןאומדן הסכום נמצא   )א(

אומדן תזרים , הזמצומצם  מידעבהתבסס על .  יותר מסכום אחרסביראינו 

 )].50+250/(2 [150הוא החזוי  מזומניםה

 

. 100 ביותר הוא סבירוהסכום ה, 250 לבין 50 שהוא בין היכןאומדן הסכום נמצא   )ב(

בהתבסס על . ההסתברויות המיוחסות לכל אחד מהסכומים אינן ידועות, אולם

 )].50+100+250/(3 [133.33הוא החזוי אומדן תזרים המזומנים , הז מצומצם מידע
  

)  אחוז30בהסתברות של  (250, ) אחוז10בהסתברות של  (50אומדן הסכום יהיה   )ג(

אומדן תזרים המזומנים , הז מידעבהתבסס על ).  אחוז60בהסתברות של  (100או 

 )].x 100) + (0.30 x 250) + (0.10 x 50 0.60 [(140הוא החזוי 
  

ספק אומדן טוב יחזוי האומדן תזרים המזומנים העתידי סביר ש, בכל אחד מהמקרים

 המירביהסכום  ביותר או הסבירהסכום , המזעריהסכום יותר לשווי השימוש מאשר 

  .לבדו

  

, במקרים מסוימים. תועלת-כפופה למגבלת עלותהחזוי יישום גישת תזרים המזומנים   .12א

ת גישה למידע נרחב והיא עשויה להיות מסוגלת לפתח תסריטים רבים לישות עשויה להיו

יתכן שהישות אינה יכולה לפתח יותר מאשר , במקרים אחרים. של תזרימי מזומנים

הישות . הותיתקביעות כלליות לגבי תזרימי המזומנים השונים מבלי שתתהווה לה עלות מ

ן המהימנות הנוספת שאותו מידע צריכה להגיע לאיזון בין עלות השגת המידע הנוסף לבי

  .יוסיף למדידה
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אינן מתאימות למדידת פריט בודד או החזוי טוענים שטכניקות תזרים המזומנים יש   .13א

הם מציעים דוגמה של נכס עם שתי . פריט עם מספר מצומצם של תוצאות אפשריות

תברות של  והס10 אחוז לכך שתזרים מזומנים יהיה 90הסתברות של : תוצאות אפשריות

, 109במקרה זה הוא החזוי תזרים המזומנים . 1,000 אחוז לכך שתזרים מזומנים יהיה 10

  .הוא אינו מייצג אף אחד מהסכומים שעשויים להיות משולמים בסופו של דבראף על פי ש

  

אם . טענות כמו זו שתוארה לעיל משקפות את המחלוקת הבסיסית לגבי מטרת המדידה  .14א

עשויים שלא לייצר החזויים תזרימי המזומנים , ת העלויות שיתהווהמטרה היא צביר

השבה - במדידת סכום ברמתמקדתקן זה , אולם. החזויה של העלות מספיקאומדן מהימן 

למרות שזהו תזרים , 10א ההשבה של הנכס בדוגמה זו הו-הסכום ברלא סביר ש. של נכס

 אינה כוללת 10שהמדידה של תוצאה זו אינה אפשרית משום .  ביותרסבירהמזומנים ה

תזרים המזומנים האי , במקום זאת. את האי וודאות של תזרים המזומנים במדידת הנכס

שום ישות רציונאלית לא הייתה . וודאי מיוצג כאילו הוא היה תזרים מזומנים וודאי

  .10מוכרת נכס עם מאפיינים אלה תמורת 

  

  שיעור הניכיון

 ריבית המשמשים להיוון ישיעור, דת שווי השימוש של נכסבכל גישה שישות מאמצת למדי  .15א

, אחרת.  סיכונים שבגינם הותאם אומדן תזרימי המזומניםפושקי לאתזרימי המזומנים 

  .ההשפעה של הנחות מסוימות תילקח בחשבון פעמיים

  

ישות משתמשת בתחליפים על , לנכס אינו זמין באופן ישיר מהשוק-כאשר שיעור ספציפי  .16א

  :את הערכת השוק לגבי, ככל שניתן, המטרה היא לאמוד. לאמוד את שיעור הניכיוןמנת 

  
; עבור התקופות עד לתום אורך החיים השימושיים של הנכסערך הזמן של הכסף   )א(

 וכן

 
 יםמואיבמידה וגורמים אלה לא גרמו לת, 1שתוארו בסעיף א) ה (-ו) ד(, )ב(גורמים   )ב(

 .בקבלת אומדן תזרימי המזומנים
  

הישות עשויה להביא בחשבון את השיעורים , כנקודת התחלה בקביעת אומדן כזה  .17א

  :הבאים

  
הממוצע המשוקלל של עלות ההון של הישות שנקבעה באמצעות שימוש בטכניקות   )א(

 ;)Capital Asset Pricing Model( הון תרלהמחכמו המודל 

 
 וכן; הישות  של)incremental borrowing rate (שיעור ריבית תוספתי על האשראי  )ב(

  
 .שיעורי ריבית אחרים על אשראי בשוק  )ג(

  : חייבים להיות מותאמיםשיעורים אלה, אולם  .18א
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המיוחסים על מנת לשקף את האופן שבו השוק יעריך את הסיכונים הספציפיים   )א(

 וכן; לאומדן תזרימי המזומנים של הנכס

 
זומנים של  את הסיכונים שאינם רלוונטיים לאומדן תזרימי המלהחריגעל מנת   )ב(

 .יהם אומדן תזרימי המזומנים כבר הותאםבהנכס או שלג
  

  .סיכון המטבע וסיכון המחיר, יש לבחון סיכונים כמו סיכון המדינה

  

שיעור הניכיון הוא בלתי תלוי במבנה ההון של הישות ובאופן שבו הישות מימנה את   .19א

ע מהנכס אינם תלויים לנבושחזויים משום שתזרימי המזומנים העתידיים , רכישת הנכס

  .באופן שבו הישות מימנה את רכישת הנכס

  

שיעור כאשר , לכן. מס- לתקן דורש כי שיעור הניכיון ששימש יהיה שיעור לפני55סעיף   .20א

יש להתאים את הבסיס על מנת , מס-הבסיס ששימש לאומדן שיעור הניכיון הוא אחרי

  .מס-לשקף שיעור לפני

  

, אולם.  לצורך אומדן שווי שימוש של נכסיחידמשת בשיעור ניכיון ישות משת, בדרך כלל  .21א

ישות משתמשת בשיעורי ניכיון שונים עבור תקופות עתידיות שונות כאשר שווי השימוש 

  .או למרכיב הזמן של שיעורי הריביתהוא רגיש לשינוי בסיכונים עבור תקופות שונות 
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  נספח ב

  הדגמות להמחשה

  

  תוכן עניינים

  סעיף    

    הדגמות להמחשה

  1 - 22  מזומנים-זיהוי יחידות מניבות  1הדגמה 

  1 - 4  רשת חנויות קמעוניות.   א  

  5 - 10  מפעל לשלב ביניים בתהליך הייצור .   ב  

  11 -16   מוצר יחידתהמייצרישות . ג    

  17 - 19  כתבי עת.   ד  

  20 - 22  שימוש עצמימוחזק למבנה שחציו מושכר לאחרים וחציו .   ה  

      
  23 - 32  חישוב שווי שימוש והכרה בהפסד מירידת ערך  2הדגמה 

      

  33 - 37  השפעות מסים נדחים  3הדגמה 

  33 - 35  השפעות מסים נדחים של הכרה בהפסד מירידת ערך. א  

  36 - 37  מסים נדחים נכס הכרה בהפסד מירידת ערך יוצר . ב  

      
  38 - 43  ביטול הפסד מירידת ערך   4הדגמה 

      
  44 - 53  טיפול בשינוי מבני עתידי   5הדגמה 

      
  54 - 61  תועתידיבעלויות טיפול   6הדגמה 

      
ת ירידת ערך של יחידות מניבות מזומנים עם ניבח  7הדגמה 

 62 - זי68  שאינן מקנות שליטה וזכויות מוניטין

      

  79- 69  הקצאת נכסים משותפים  8הדגמה 

      

לגבי יחידות מניבות מזומנים עם מוניטין או גילויים   9הדגמה 

ים  אורך חיים שימושינכסים בלתי מוחשיים בעלי

 הושמטה  .בלתי מוגדר
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הדגמות מניחות הכל . מנו מהוות חלק מאינןאך , 15ר  נלוות לתקן חשבונאות מספאלה ותהדגמ

כומים  בהדגמות אלה ס. אין עסקאות אחרות מלבד העסקאות המתוארות בהדגמהישויותשל

  .הסכומים הכספיים עוגלו,  כמו כן.ח"כספיים מבוטאים בש

  

  מזומנים -זיהוי יחידות מניבות   1הדגמה 

  

   וכן;מזומנים במצבים שונים- כיצד לזהות יחידות מניבותראותלה) א(  :הןזו מטרות הדגמה 

 להביא בחשבון לצורך זיהוי העשוי שישותלהדגיש גורמים מסוימים ) ב(

  .זומנים אליה שייך נכסמ-היחידה מניבה

  

  רשת חנויות קמעוניות . א

  רקע

 מבצעת את כל רכישותיה הקמעוניות Xחנות . M שייכת לרשת חנויות קמעוניות Xחנות  .1

וניהול משאבי האנוש , הפרסום, השיווק, מדיניות התמחור. Mדרך מרכז הרכישות של 

 יש עוד Mלרשת . Mי  על ידנקבעת) Xלמעט העסקת הקופאים ואנשי המכירות של חנות (

כל . ועוד עשרים חנויות בערים אחרות) באזורים שונים (עיראותה חמש חנויות אחרות ב

 ועוד ארבע חנויות אחרות נרכשו לפני חמש שנים Xחנות . Xהחנויות מנוהלות כמו חנות 

  .והוכר מוניטין בעת הרכישה

  

  ?Xמזומנים של חנות -מהי היחידה מניבה

  

  ניתוח

  :הלדוגמ, להביא בחשבון אםהישות על , X מזומנים של-ה מניבהבקביעת היחיד .2

 ;דיווחים פנימיים של ההנהלה מאורגנים למדידת ביצועים ברמת החנות הבודדת  )א(

  וכן

העסק מנוהל על בסיס רווחיות החנות הבודדת או על בסיס רווחיות אזורית או   )ב(

  .עירונית

  

. י שיש להם בסיס לקוחות שונה נמצאות בשכונות שונות וקרוב לוודאMכל חנויות רשת  .3

 מניבה תזרימי מזומנים חיוביים שהם X, חברהה מנוהלת ברמת Xשלמרות שחנות , כך

, לכן. Mרשת  בעיקרם בתזרימי המזומנים החיוביים מחנויות אחרות של בלתי תלויים

  .מזומנים- הינה יחידה מניבהXחנות סביר ש

  

 שבה Mאת הרמה הנמוכה ביותר ברשת  מייצגת Xמזומנים של חנות -אם היחידה מניבה .4

 מיישמת ליחידה מניבה מזומנים Mרשת ,  על המוניטין לצרכי הנהלה פנימייםמעקבקיים 
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המידע לגבי אם . 15 לתקן חשבונאות מספר 90 ירידת הערך המתואר בסעיף זו את מבחן

ם ברמה הערך בספרים של המוניטין אינו זמין ולא מבוצע עליו מעקב לצרכי הנהלה פנימיי

 מיישמת ליחידה מניבה מזומנים זו את מבחן Mרשת , Xשל היחידה מניבה מזומנים של 

  . 15 לתקן חשבונאות מספר 88ירידת הערך המתואר בסעיף 

  

  מפעל ייצור לשלב ביניים בתהליך הייצור. ב

  רקע

הנקנה ,  הוא תוצר בינייםYהמשמש בייצור התוצרת הסופית של מפעל , חומר גלם מהותי .5

שאינו ,  במחיר העברהY נמכרים למפעל Xמוצרי מפעל . ה ישותהשייך לאות, Xפעל ממ

ללקוחות שהם נמכרת  Y הסופית של מפעל תוצרתהמ X .80%מותיר רווח למפעל 

 והיתר נמכר Y נמכרת למפעל X מהתוצרת הסופית של מפעל 60%. לישות חיצוניים

  .לישותללקוחות שהם חיצוניים 

 

  ?Y ומפעל Xמזומנים של מפעל -מהי היחידה מניבה,  הבאיםלכל אחד מהתרחישים

  

מחירי .  בשוק פעילY יכול היה למכור את המוצרים הנמכרים למפעל Xמפעל : 1תרחיש 

  .העברה פנימיים גבוהים ממחירי השוק

  

  .Y הנמכרים למפעל Xאין שוק פעיל למוצרי מפעל : 2תרחיש 

  

  ניתוח

  :1תרחיש 

שהם ,  חיובייםמזומניםמי תזריהפיק ל, ובכך ,פעילבשוק ריו מוציכול למכור את  Xמפעל  .6

 הוא Xמפעל סביר ש, לכן .Yבלתי תלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים החיוביים של מפעל 

 70 ראה סעיף (Yו נצרך על ידי מפעל למרות שחלק מתוצרת,  נפרדתמזומנים-מניבהיחידה 

  .)15חשבונאות מספר  לתקן

  

 ממוצריו 80% מוכר Yמפעל .  נפרדתמזומנים-יחידה מניבה גם הוא Yמפעל סביר ש .7

מי המזומנים החיוביים שלו תזריניתן להתייחס ל, לכן. לישותחיצוניים ללקוחות שהם 

  .כבלתי תלויים בעיקרם

 

בקביעת , לכן .Xתוצרת מפעל מחירי העברה פנימיים אינם משקפים את מחירי השוק של  .8

תחזיות הכספיים /התקציבים את התאיםל הישותל  ע,Y ומפעל X מפעל שלשווי השימוש 

מחירים עתידיים שניתן היה להשיג  האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי כך שישקפו את
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המיועדים , Xשל מוצרי מפעל בעסקאות שאינן מושפעות מיחסים מיוחדים בין הצדדים 

  .)15 מספרחשבונאות  לתקן 70ראה סעיף  (לשימוש פנימי

  

  :2תרחיש 

-סכום בראופן בלתי תלוי מהשבה של כל מפעל בהה-סכום ברהשלא ניתן לחשב את ר סבי .9

  :מכיוון שהאחר מפעל השבה של הה

 
,  לכן.ן למכור אותה בשוק פעילשימוש פנימי ולא נית היא בX מפעל רוב התוצרת של  )א(

, לפיכך. Y תלויים בביקוש למוצרי מפעל Xתזרימי המזומנים החיוביים של מפעל 

ניב תזרימי מזומנים חיוביים שהם בלתי תלויים מ כXמפעל התייחס ללא ניתן ל

 .Yבעיקרם מתזרימי המזומנים החיוביים של מפעל 
  
  . יחדיושני המפעלים מנוהלים  )ב(

  

,  ביחד מהווים את קבוצת הנכסים הקטנה ביותרY ומפעל Xשסביר שמפעל , נובע מכך .10

  .רםשמניבה תזרימי מזומנים חיוביים שהם בלתי תלויים בעיק

  

  ישות המייצרת מוצר יחיד. ג

  רקע

 .כל מפעל ממוקם ביבשת שונה .C -ו, A ,B ייצרת מוצר יחיד ובבעלותה מפעלים מM ישות .11

 B של המפעליםהמשולב כושר הייצור . C או מפעל B  המורכב במפעל,מייצר רכיב A מפעל

.  בכל העולםCאו מפעל  B על ידי מפעל יםנמכר Mים של המוצר . אינו מנוצל במלואוC -ו

אם ניתן לשווקם מהר יותר , C יכולים להימכר ביבשת של מפעל Bמוצרי מפעל , הלדוגמ

 תלויים בהקצאת המכירות C ומפעל Bרמת הניצול של מפעל . C מאשר ממפעל Bממפעל 

  .בין שני המפעלים

  
, Bמפעל , Aמזומנים של מפעל -מהן היחידות מניבות, הבאיםתרחישים בכל אחד מה

  ?C ומפעל

  
  .A של מפעללמוצרים פעיל  קיים שוק: 1 תרחיש

  
  .A מפעל שללמוצרים פעיל  לא קיים שוק: 2 תרחיש
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  ניתוח

  :1 תרחיש

 פעיל למוצריו שקיים שוקמזומנים נפרדת מכיוון - מהווה יחידה מניבהA שמפעל סביר .12

  ).1תרחיש ,  מפעל ייצור לשלב ביניים בתהליך הייצור-. ב.1 הדגמהראה (

  

מי המזומנים תזרי, C ומפעל Bהמורכבים במפעל  םלמוצרי פעיל רות שקיים שוקלמ .13

 אין זה סביר . תלויים בהקצאת הייצור בשני האתריםC ומפעל B מפעל שלהחיוביים 

. פרד בנC ומפעל B עבור מפעל העתידיים החיוביים את תזרימי המזומנים לקבוע ניתןש

הניתנת  את קבוצת הנכסים הקטנה ביותר  יחדיו מהוויםC ומפעל B מפעלסביר ש, לכן

  .שהם בלתי תלויים בעיקרם, תזרימי מזומנים חיובייםהמניבה , לזיהוי

 

 את מה מתאיM הישות, Cיחד עם מפעל  B ומפעל A מפעל  השימוש שלשוויבקביעת  .14

מחירים אומדן הטוב ביותר של שישקפו את התחזיות כספיים על מנת /התקציבים

להשיג בעסקאות שאינן מושפעות מיחסים מיוחדים בין היה שניתן  Aשל מוצרי עתידיים 

  .)15 מספרחשבונאות  לתקן 70 ראה סעיף(הצדדים 

 
  :2תרחיש 

  :מכיוון ש ,הערכה באופן בלתי תלוילא ניתן ל מפעלשל כל השבה ה-סכום ברסביר שה .15

 תלויים A החיוביים של תזרימי המזומנים, לכן .A מפעל יוצרמאין שוק פעיל ל  )א(

  .C ומפעל B הסופי על ידי מפעל במכירות המוצר

מי תזרי, C ומפעל Bהמורכבים במפעל , םלמוצרי פעיל למרות שקיים שוק  )ב(

  תלויים בהקצאת הייצור בין שניC ומפעל B החיוביים של מפעל המזומנים

 אין זה סביר שניתן לקבוע את תזרימי המזומנים החיוביים העתידיים של .המפעלים

  . בנפרדC  ומפעלBמפעל 

  

מהווים את ) ה כולM ישות, כלומר( יחדיו C -ו, A ,Bסביר שמפעלים , כתוצאה מכך .16

תזרימי מזומנים חיוביים שהם מניבה ש, הניתנת לזיהוי,  הנכסים הקטנה ביותרקבוצת

  .בלתי תלויים בעיקרם

  

  כתבי עת. ד

  רקע

 על ידי נוצרו  כתבי עת80 - כתבי עת נרכשו ו70.  כתבי עת150בבעלות הוצאה לאור  .17

עלויות . וכר כנכס בלתי מוחשימהמחיר ששולם עבור כתב עת שנרכש . ההוצאה לאור

תזרימי .  כתבי עת ועלויות תפעול כתבי עת קיימים מוכרות כהוצאות בעת התהוותןיצירת

. המזומנים החיוביים ממכירות ישירות ומפרסום ניתנים לזיהוי עבור כל כתב עת בנפרד
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 מפרסום לכל כתב עת תלויה הרמת ההכנס. ם על פי מגזרי לקוחותכתבי העת מנוהלי

מדיניות ההנהלה היא לנטוש . במגוון כתבי העת שבמגזר הלקוחות אליו משתייך כתב העת

בכתבי עת מיידית ולהחליפם ,  שלהםיםכתבי עת ישנים לפני תום אורך החיים הכלכלי

  .חדשים באותו מגזר לקוחות

  

  ?ים לכל כתב עת בודדמזומנ-מהי היחידה מניבה

  

  ניתוח

 הלמרות שהיקף ההכנס. ההשבה של כל כתב עת בנפרד-סביר שניתן להעריך את הסכום בר .18

ניתן , מכתבי עת אחרים במגזר הלקוחות, סוימת מהבמיד, מפרסום בכל כתב עת מושפע

למרות , בנוסף. לזהות תזרימי מזומנים חיוביים ממכירות ישירות ומפרסום לכל כתב עת

החלטות לנטוש כתבי עת נעשות על בסיס , הול כתבי עת מתבצע על פי מגזרי לקוחותשני

  .אינדיבידואלי

  

סביר שכל כתב עת מניב תזרימי מזומנים חיוביים שהם בלתי תלויים בעיקרם באלה , לכן .19

  .מזומנים נפרדת-וכל כתב עת מהווה יחידה מניבה, של כתבי עת אחרים

 

  שימוש עצמיבחציו ואחרים מבנה שחציו מושכר ל. ה

  רקע

 משרדים שהיה מנוצל במלואו לשימוש בבעלותה מבנה . חברה תעשייתיתאהי Mישות  .20

מחצית המבנה נמצא כעת בשימוש פנימי והמחצית האחרת , בעקבות צמצומים. פנימי

    . עם הדיירים הוא לחמש שניםחכירה הסכם ה.צדדים שלישייםמושכרת ל

    

  ?בניין השלמזומנים -יחידה מניבהמהי ה

  

  ניתוח

 ייצורלצורך תמיכה בפעילויות ה,  כנכס משותףלשמשיא המבנה מטרתו הראשונית של ה .21

 תזרימי מזומנים חיוביים שהם מניבכ להיחשב יכול מבנה כולו אינוה, לכן .M  ישותשל

סביר להניח , לכן. הישותבלתי תלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים החיוביים של כלל 

  .ה כולM ישותהמבנה היא אליה שייך  ומניםמז-היחידה מניבהש

  

מבנה  השימוש של השווית זה נאות לקבוע אאין , לכן .אינו מוחזק כהשקעההמבנה  .22

  . בשוקים עתידיותרישכדמי בהתבסס על תחזיות לגבי 
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  ירידת ערךבהפסד מ שימוש והכרה שוויחישוב    2ה דגמה

  

  .אין התייחסות להשפעות מסים, בהדגמה זו

  

   השימוששווישוב רקע וחי

 מפעלי ייצור Mלישות  .ח" ש10,000  תמורתMישות  את כשה רTישות  ,0X20 שנת בסוף .23

   .בשלוש מדינות

  0X20 נתונים בסוף שנת - 1טבלה 

  

  

  

ת בכל מדינה מייצגות את הרמה הנמוכה ביותר שבה קיים מעקב על יו הפעילו)א(

רכישה של המחיר שנקבע כהפרש בין (המוניטין לצרכי הנהלה פנימיים 

לבין השווי ההוגן של הנכסים , ר בהסכם הרכישהגדכמו, ת בכל מדינהיופעילוה

 .)הניתנים לזיהוי
   

יש לבחון ירידת ערך כל שנה עבור כל , מכיוון שהמוניטין הוקצה לפעילויות בכל מדינה .א23

 90ראה סעיף (אחת מהפעילויות או בתדירות גבוהה יותר אם קיים סימן שנפגם ערכם 

 ). 15 מספרלתקן חשבונאות 

 

 שווי הוגן בניכוי עלויות שווי שימוש לבין הגבוה מבין, כלומר( ההשבה הסכומים בני .24

בסוף שנת . מזומנים נקבעים על בסיס חישובי שווי השימוש-של היחידות מניבות) למכירה

0X201  ובסוף שנתX20 ,מזומנים עולה על הערך -שווי השימוש של כל יחידה מניבה

  מדינה והמוניטין שהוקצה לפעילויות אלהערכם של הפעילויות בכל, לפיכך. בספרים שלה

  .נחשבים כבלתי פגומים
  

הקצאת מחיר   0X20סוף 

  רכישה

שווי הוגן של 

ניתנים נכסים 

  לזיהוי

  )א(מוניטין

  ח"ש  ח"ש  ח"ש  

  A  3,000  2,000  1,000מדינה פעילויות ב

  B  2,000  1,500  500מדינה פעילויות ב

  C  5,000  3,500  1,500 נהדיפעילויות במ

  3,000  7,000  10,000  סך הכל
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 חוקקה חוקים הממשלה החדשה .Aמדינה  בממשלה חדשה נבחרה ,2X20בתחילת שנת  .25

, מכךכתוצאה  .T  ישות יצוא המוצר העיקרי שלהמגבילים באופן משמעותי את, חדשים

 .40% -בן יקט A במדינה T  ישותהיקף הייצור של, בטווח הנראה לעין

 

אמוד גם ל T  ישותאתהמשמעותית והקטנת הייצור כתוצאה מכך מחייבות הגבלת היצוא  .26

  .2X20 בתחילת שנת Aמדינה ההשבה של הפעילויות ב-הסכום בראת 
  

הנכסים הניתנים לצורך הפחתת ,  שנה12 בשיטת הקו הישר לאורך משתמשת Tישות  .27

  . וצופה שלא יהיה ערך שיירAלזיהוי במדינה 

 

) 2ראה טבלה  (,Aמדינה מזומנים ב-היחידה מניבה השימוש של שוויעל מנת לקבוע את  .28

  :T ישות

 

תחזיות כספיים /תקציביםעל המבוססות , מזומניםמכינה תחזיות תזרימי   )א(

 – 2X20לשנים ( הבאות לחמש שנים ,אושרו על ידי ההנהלהש, העדכניים ביותר

6X20.( 
  

) 7X20 - Y220השנים (  שלאחר מכןיםלשנמי מזומנים תזריעורכת אומדן של   )ב(

  עומד על7X20 לשנת הצמיחה שיעוראומדן . יורדים צמיחה שיעוריבהתבסס על 

 . Aמדינה  צמיחה ארוך טווח ממוצע בשוק ב משיעורשיעור זה נמוך .3%
  

של ערך הזמן  שוטפותאת הערכות השוק ההמשקף , 15%ת בשיעור ניכיון של חרוב  )ג(

  .Aמדינה מזומנים ב-יחידה מניבהסיכונים ספציפיים לוכן , לפני מס, הכסףשל 

  

  ירידת הערךהפסד מהכרה ומדידה של 

   .ח" ש1,360 הוא Aמדינה  במזומנים-השבה של היחידה מניבהה-סכום ברה .29

  

 לבין הערך Aמדינה במזומנים -היחידה מניבההשבה של ה-סכום בר משווה בין הTישות  .30

  .)3ראה טבלה (בספרים 

 

 יתדי מכירה מיT ישות ,ח" ש1,473 -סכום בר ההשבה ב הבספרים גבוה ממכיוון שהערך  .31

 ,של המוניטין בספרים ערך ה.ח בדוח רווח והפסד" ש1,473 בסך ירידת ערךמהפסד ב

 כל הפחתה בערך בספרים של תבוצעמשמופחת במלואו לפני  Aמדינה  בתיוהמיוחס לפעילו
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לתקן  104ראה סעיף  (Aמדינה ים במזומנ- אחרים ביחידה מניבהנכסים ניתנים לזיהוי

   .)15 מספרחשבונאות 

 

 ראה( מסים על ההכנסה 19 מספרלתקן חשבונאות בהתאם בנפרד  תחושבומ השפעות מס .32

  .)א3 הדגמה

   2X20 בתחילת שנת Aמדינה מזומנים ב- חישוב שווי שימוש של היחידה מניבה- 2טבלה 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מתבסס על האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי תחזיות תזרים מזומנים נטו  )1(

 ).40% -לאחר הצמצום ב(
אקסטרפולציה של תזרים המזומנים מהשנה הקודמת תוך שימוש מתבסס על  )2(

 .יורדים צמיחה ישיעורב

 הוא שיעור aכאשר  ,k=1/(1+a)nמקדם הערך הנוכחי מחושב על ידי הנוסח  )3(

 . הוא תקופת הניכיוןn -הניכיון ו

שיעורי   שנה

  א"צמיחה לז

תזרים 

  עתידי

 של כחימקדם ערך נו

   )3(15% שיעור ניכיון

תזרים מזומנים 

  מהוון

  ח"ש    ח"ש    

2X20) n = 1(    230 )1(  0.86957  200  

3X20    253 )1(   0.75614  191  

4X20    273 )1(   0.65752  180  

5X20    290 )1(   0.57175  166  

6X20    304 )1(   0.49718  151  

7X20  3%  313 )2(   0.43233  135  

8X20  2%-  307 )2(   0.37594  115  

9X20  6%-  289 )2(   0.32690  94  

0Y20  15%-  245 )2(   0.28426  70  

Y120  25%-  184 )2(   0.24719  45  

Y220  67%-  61 )2(   0.21494  13  

  1,360        שווי שימוש
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לת  בתחיAמדינה מזומנים ב- חישוב והקצאת ההפסד מירידת ערך ליחידה מניבה- 3טבלה 

    2X20שנת 

  

  

  

ניתנים נכסים   מוניטין    2X20תחילת שנת 

  לזיהוי

  סך הכל

  ח"ש  ח"ש  ח"ש  

  3,000  2,000  1,000  לות היסטוריתע

  )1X20(  --  )167(  )167(פחת שנצבר 

  2,833  1,833  1,000  ערך בספרים

  )1,473(  )473(  )1,000(  הפסד מירידת ערך

לאחר הפסד מירידת , ערך בספרים

  ערך

--  1,360  1,360  
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    נדחיםהשפעות מסים   3 הגמהד

  

   ירידת ערךבהפסד מכרה הה של  נדחיםמסיםהשפעות  - א

בהדגמה שמסופק בתוספת מידע משלים , 2 שבהדגמה Tישות   זו נשתמש בנתוניבהדגמה(

  )זו

  

מזומנים -יחידה מניבהה של יוהיזניתנים להנכסים ה של בסיס המס ,2X20בתחילת שנת  .33

שיעור המס  . מסלצורכי ים מוכראינם ך מירידת עריםהפסד .ח" ש900  הואAנה של מדי

  . אחוז40 אהו

  

 את מקטינה Aשל מדינה מזומנים -יחידה מניבה נכסי של ירידת ערך בהפסד מההכרה .34

מוקטנת סים נדחים העתודה למ .אלההמתייחס לנכסים ,  הזמני החייב במסהפרשה

  .התאםב

  

תנים נינכסים    2X20 שנת תחילת

 לפני לזיהוי

הפסד מירידת 

  ערך

הפסד 

  מירידת ערך

ניתנים נכסים 

 אחרי הפסד לזיהוי

  מירידת ערך

  ח"ש  ח"ש  ח"ש  

  1,360  )473(  1,833  )2הדגמה (ערך בספרים 

  900  --  900  בסיס המס

  604  )473(  933  הפרש זמני חייב במס

  481  )189(  373  )40%(עתודה למסים נדחים 

  

נדחים מסים בתחילה  לא הוכרו ,מסים על הכנסה 19 מספראות לתקן חשבונם בהתא .35

גורם לתיאום  אינו ,מוניטיןהמתייחס ל, הפסד מירידת ערךה ,ןלכ. מוניטיןל המתייחסים

  . המסים הנדחיםשל

  

  ים  נדחיםמסנכס יוצר הירידת ערך הפסד מהכרה ב - ב

  

 .ח"ש 650ו הוא שבה שלהה-סכום בר ה.ח"ש 1,000 בספרים שערכוניתן לזיהוי  נכס לישות .36

 ם מירידת ערך איניםהפסד .ח"ש 800 הוא  ובסיס המס של הנכס אחוז30 אושיעור המס ה

  :ירידת הערך הינה כדלקמןההפסד מ תהשפע . מסלצורכי יםמוכר



  

  
  
63

  

לפני ירידת   

  ערך

השפעת ירידת 

  ערך

אחרי ירידת 

  ערך

  ח"ש  ח"ש  ח"ש  

  650  )350(  1,000  ערך בספרים

  800  --  800  בסיס המס

  הפרש זמני חייב במס 

  )ניתן לניכוי לצורכי מס(

  

200  

  

)350(  

  

)150(  

  עתודה למס נדחה 

  30%, )נכס מס נדחה(

  

60  

  

)105(  

  

)45(  

  

  

 צפוי מידה שבה עד לים נדחים בנכס מסהכירמ הישות ,19 מספרלתקן חשבונאות ם בהתא .37

)probable (ההפרשים הזמניים הניתנים  ניתן יהיה לקזז אתה שכנגדתחייבהכנסת  ההיתש 

  .לניכוי
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   ירידת ערךפסד מהביטול    4ה גמהד

  

 . שמסופק בהדגמה זויםבתוספת מידע משל, 2ה דגמ שבהT ישות  זו נשתמש בנתוניבהדגמה

  .בהדגמה זו אין התייחסות להשפעות מסים

  

  רקע

וקי  חהשפעת. אך מצב העסקים השתפר,  עדיין על כנהAמדינה הממשלה ב, 3X20 בשנת .38

.  מתבררת כפחות דרסטית ביחס לציפיות ההנהלה המקוריותT  ישותהייצוא על הייצור של

  ישותחיובי זה מחייב אתשינוי  . אחוז30 - ההנהלה מעריכה שהייצור יגבר ב,כתוצאה מכך

T  מדינה  בתיופעילולהשייכים  נטו השבה של הנכסיםה-סכום ברהאת לאמוד מחדשA 

 םנכסיהשל  מזומנים-היחידה מניבה .)15חשבונאות מספר  לתקן 111 - ו 110ראה סעיפים (

  .Aמדינה  בתיועדיין הפעילוהיא  Aמדינה ת ביוהפעילונטו של 

  

-היחידה מניבההשבה של ה-סכום ברה מראים ש2 שבהדגמה אלהשובים דומים לחי .39

 .ח" ש1,910 הוא כעת Aמדינה מזומנים ב
  

  ירידת ערךביטול הפסד מ

מזומנים -היחידה מניבהשל  בספרים נטו ערךלבין ההשבה ה-סכום ברה ביןמשווה  Tישות  .40

  . Aמדינה ב

  

   3X20  בסוף שנתAמדינה מזומנים ב- חישוב הערך בספרים של היחידה מניבה- 1טבלה 

  
נכסים   מוניטין  

ניתנים 

  לזיהוי

  סך הכל

  ח"ש  ח"ש  ח"ש  

        )2ראה הדגמה ( 2X20 שנת תחילת

  3,000  2,000  1,000  עלות היסטורית

  )167(  )167(  -     פחת שנצבר

  )1,473(  )473(  )1,000(  הפסד מירידת ערך

  1,360  1,360  --  לאחר הפסד מירידת ערך, ערך בספרים

         3X20 סוף שנת

  )247(  )247(  --  )א()שנתיים(תוספת פחת 

  1,113  1,113  --  ערך בספרים

  1,910      השבה-סכום בר

  797      בספריםהשבה על הערך -עודף סכום בר
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 עדכנה את הוצאות 2X20 ,T שנת  בתחילתלאחר ההכרה בהפסד מירידת ערך) א(

 123.6 לשנה לסכום שלח " ש166.7 -מ (Aמדינה הפחת של הנכסים הניתנים לזיהוי ב

 על הערך בספרים המעודכן ויתרת אורך החיים השימושיים ססתבבה, ) לשנהח"ש

  ). שנה11(

  

קביעת באומדנים ששימשו לחל שינוי בעל השפעה חיובית , ךמאז הוכר הפסד מירידת ער .41

חשבונאות  לתקן 114 סעיףבהתאם ל, לכן. Aמדינה  בהנכסים נטוההשבה של -סכום ברה

  .2X20 - בביטול הפסד מירידת ערך שהוכר בהכיר מT ישות, 15מספר 

  

  את הערךהגדילמ T  ישות,15חשבונאות מספר לתקן  123 -ו 122 בהתאם לסעיפים .42

, )3ראה טבלה (   ח" ש387  בסכום שלAמדינה  בניתנים לזיהויהנכסים השל בספרים 

 של מופחתתההיסטורית העלות  לבין ה)₪ 1,910 (השבהה-סכום ברהעד לנמוך בין , כלומר

 מוכרת מיידית בדוח רווח עלייה זו. )2ראה טבלה  ()ח" ש1,500( ניתנים לזיהויהנכסים ה

  .והפסד

 

  . לא מבוטלירידת ערך מוניטיןהפסד מה, 15חשבונאות מספר לתקן  124 בהתאם לסעיף .43

  

   Aמדינה  קביעת העלות ההיסטורית המופחתת של הנכסים הניתנים לזיהוי ב- 2טבלה 

    3X20 בסוף שנת

  

  נכסים ניתנים לזיהוי   3X20 סוף

  ח"ש  

  2,000  עלות היסטורית

  )500(   ) שניםX 3 166.7( פחת נצבר

  1,500   מופחתתעלות היסטורית 

  1,113  )1טבלה (ערך בספרים 

  387  הפרש
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     3X20  בסוף שנתAמדינה  ערך בספרים של הנכסים הניתנים לזיהוי ב- 3טבלה 

  

  

 2X20 וכן את הפחת שנצבר לשנים 167 בסך 1X20סכום זה כולל את הפחת שנצבר לשנת ) א(

  .247 בסך 3X20 -ו

נכסים ניתנים   מוניטין   3X20 סוף שנת

  לזיהוי

  סך הכל

  ח"ש  ח"ש  ח"ש  

  3,000  2,000  1,000  ספרים ברוטובערך 

  )414(  )א()414(  --  שנצברפחת 

  )1,473(  )473(  )1,000(  הפסד מצטבר מירידת ערך

  1,113  1,113  --   ערך בספרים

  873  873  0  ביטול הפסד מירידת ערך

ערך בספרים לאחר ביטול 

  הפסד מירידת ערך

  

--  

  

00,51  

  

005,1  
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    עתידינוי מבניטיפול בשי   5ה דגמה

  

  .אין התייחסות להשפעות מסים, בהדגמה זו

  

  רקע

נכסי  .מזומנים-המפעל הוא יחידה מניבה .מפעלשל  ירידת ערך נתוח בK ישות ,0X20 בסוף .44

 ח"ש 3,000המפעל הוא של הערך בספרים . מוצגים בעלות היסטורית מופחתת המפעל

  . שנים10 הואשימושיים החיים הויתרת אורך 

  

 שווי הוגן בניכוי שווי שימוש לבין הגבוה מבין, כלומר( של המפעל שבההה-סכום ברה .45

תוך שימוש  שימוש מחושב שווי .נקבע על בסיס חישוב שווי השימוש) מכירהלעלויות 

  . אחוז14 לפני מס של ניכיון שיעורב

 

 :-מראים ש, שאושרו על ידי ההנהלה, התקציבים .46
  

ישות ואחר מ .ח" ש100 - הנאמדת ב בעלותשינוי מבניהמפעל יעבור  ,3X20 בסוף  )א(

Kטרם הוכרה הפרשה לעלויות השינוי המבני ,  לשינוי המבניהתחייבה  טרם

 . העתידי
  
 הטבות עתידיות ינבעו מהשינוי המבני בצורה של תזרימי מזומנים שליליים  )ב(

  .מופחתים

  

 והישות ח"ש 100 אומדן העלויות הוא עדיין . לשינוי המבניחייבת מתK  ישות,2X20 בסוף .47

העתידיים למפעל כפי המזומנים מי תזריאומדן .  בהפרשה לשינוי מבני בהתאםהמכיר

 הלן ל51הנתונים בסעיף , ההנהלהשאושרו על ידי , העדכניים ביותרשמשתקף בתקציבים 

  .0X20 שנאמדו בסוף אלהושיעור הניכיון השוטף נשארו זהים ל

  

מי תזריאומדן . ח"ש 100 השינוי המבני בפועל בסך עלויותושולמו  התהוו ,3X20 בסוף .48

שאושרו על ידי , העדכניים ביותרהעתידיים למפעל כפי שמשתקף בתקציבים המזומנים 

  .2X20 שנאמדו בסוף אלה הניכיון השוטף נשארו זהים לשיעורו, ההנהלה
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  0X20בסוף שנת 

  

  0X20פעל בסוף שנת  חישוב שווי השימוש של המ- 1טבלה 

  

  )14%(סכום מהוון   תזרים מזומנים עתידי  שנה

  ח"ש  ח"ש  

1X20  300  263  

2X20  280  215  

3X20    420)1(  283  

4X20    520)2(  308  

5X20    350)2(  182  

6X20    420)2(  191  

7X20    480)2(  192  

8X20    480)2(  168  

9X20    460)2(  141  

10X20    400)2(  108  

  2,051     שימוששווי
  

  .לא כולל את אומדן עלויות השינוי המבני הכלולות בתקציבי ההנהלה )1(
)2 (

  .לא כולל אומדנים של הטבות הצפויות משינוי מבני שנכללות בתקציבי ההנהלה

  

 הכירמ Kישות , לכן. נמוך מערכו בספרים) שווי השימוש(ההשבה של המפעל -הסכום בר .49

  .בהפסד מירידת ערך של המפעל

  

   0X20 חישוב הפסד מירידת ערך בסוף שנת - 2טבלה 

  

  מפעל  

  ח"ש  

  3,000  ערך בספרים לפני הפסד מירידת ערך

  2,051  )1טבלה (השבה -סכום בר

  )949(  הפסד מירידת ערך

  2,051  ערך בספרים לאחר הפסד מירידת ערך
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   1X20בסוף שנת 

לא נדרש , לכן. השבה של המפעלה-הדורש לאמוד מחדש את הסכום בר, לא התרחש אירוע .50

  .ההשבה-לבצע חישוב של הסכום בר

  

  2X20בסוף שנת 

ההטבות , בקביעת שווי השימוש של המפעל, לכן. לשינוי המבנימחוייבת כעת  הישות .51

הדבר מתבטא . חיזוי תזרימי המזומניםעת במובאות בחשבון  מהשינוי המבני חזויותה

. 0X20ים ששימש בקביעת שווי השימוש לסוף בעלייה באומדן תזרימי המזומנים העתידי

ההשבה של המפעל -הסכום בר, 15חשבונאות מספר  לתקן 111 - ו 110 בהתאם לסעיפים

  .2X20סוף נקבע מחדש ב

  

  2X20 חישוב שווי שימוש של המפעל בסוף שנת - 3טבלה 

  

תזרים   שנה

  מזומנים עתידי

סכום מהוון 

)14%(  

  ח"ש  ח"ש  

3X20  420 )1(  368  

4X20  570 )2(  439  

5X20  380 )2(  256  

6X20  450 )2(  266  

7X20  510 )2(  265  

8X20  510 )2(  232  

9X20  480 )2(  192  

10X20  410 )2(  144  

  2,162    שווי שימוש
  

  .לא כולל את אומדן עלויות השינוי המבני מאחר והתחייבות כבר הוכרה )1(
)2 (

  .קף בתקציבי ההנהלהכולל הטבות צפויות מהשינוי המבני כפי שמשת

  

, לכן). 4ראה טבלה (של המפעל גבוה מערכו בספרים ) שווי שימוש(ההשבה -הסכום בר .52

  .0X20 את ההפסד מירידת ערך שהוכר למפעל בסוף תבטלמ Kישות 
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  2X20 חישוב ביטול ההפסד מירידת ערך בסוף שנת - 4טבלה 

  

  מפעל  

  ח"ש  

  2,051  )2טבלה  (0X20ערך בספרים לסוף שנת 

    2X20סוף שנת 

  )410(  )5טבלה  - 2X20 - ו1X20לשנים (הוצאות פחת 

  1,641  ערך בספרים לפני ביטול הפסד מירידת ערך

  2,162  )3טבלה (השבה -סכום בר

  521  ביטול הפסד מירידת ערך

  2,162  ערך בספרים לאחר ביטול הפסד מירידת ערך

  )א(2,400  )5טבלה (עלות היסטורית מופחתת : ערך בספרים

  

 תוצאת הביטול אינה מביאה לכך שהערך בספרים של המפעל )א(

עולה על הערך בספרים שאמור היה להיות לפי עלות היסטורית 

  .מלוא הביטול של ההפסד מירידת ערך מוכר, לכן. מופחתת

  

   20X3בסוף שנת 

 

למרות . ח"ש 100כאשר עלויות השינוי המבני משולמות קיים תזרים מזומנים שלילי של  .53

אין שינוי באומדן תזרימי המזומנים העתידיים ששימשו , קיומו של תזרים מזומנים שלילי

ההשבה של המפעל לא יחושב בסוף -הסכום בר, לכן. 2X20בקביעת שווי השימוש בסוף 

  .3X20שנת 

  

   ריכוז הערך בספרים של המפעל– 5טבלה 

  

  ערך בספרים

 לאחר ירידת ערך 

הפסד מירידת 

 ערך
ות פחת הוצא

 מותאמות
-סכום בר

 השבה
עלות היסטורית 

 מופחתת
סוף שנת

    ח"ש  ח"ש  ח"ש  ח"ש  ח"ש

2,051 )949( 0 2,051 3,000 0X20  

)1(אין חישוב  )2( )205( 0 1,846 2,700 1X20  

2,162 521 )205() 2( 2,162 2,400 2X20  

)1(אין חישוב  )3 ()270( 0 1,892 2,100 3X20  
  . כי ההפסד מירידת ערך עלה או ירדןאין סימ לא חושב מאחר שההשבה-הסכום בר) 1(
)2(

 2,051/10=205        
)3(

 2,162/8=270  
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   תו עתידי בעלויותטיפול   6הדגמה 

  

  .אין התייחסות להשפעות מסים, בהדגמה זו

  

  רקע

-יחידה מניבה יאה המכונה .המכונשל  בוחנת אם חלה ירידת ערך Fישות , 0X20בסוף  .54

 אומדן .ח"ש 150,000 בספרים ה בעלות היסטורית מופחתת וערכת מוצגכונהמה. מזומנים

  . שנים10 הוא המכונה יתרת אורך החיים השימושיים של

  

 שווי הוגן בניכוי שווי שימוש לבין  מביןגבוהה, כלומר(  המכונהההשבה של-כום ברסה .55

תוך שימוש  שווי השימוש מחושב. נקבע על בסיס חישוב שווי השימוש) מכירהלעלויות 

  . אחוז14 של  לפני מסשיעור ניכיוןב

 

 :מראים, שאושרו על ידי ההנהלה, התקציבים .56
  

 לנבוע חזויותאומדן עלויות הכרחיות לשמירה על רמת ההטבות הכלכליות הש  )א(

  , וכן;מהמכונה בתנאים הנוכחיים

 
 רמת הביצועים של תגדללהר או ופישלח "ש 25,000בסך  יתהוו עלויות ,4X20נת בשש  )ב(

  . על ידי גידול בכושר הייצורמכונהה

  

 אומדן תזרימי .מכונהרמת הביצועים של ה תגדללהר או ופישל עלויות התהוו, 4X20בסוף  .57

שאושרו על , העדכניים ביותר כפי שמשתקף בתקציבים ,המכונה המזומנים העתידיים של

  .0X20  שנאמד בסוףכפי נשארהשוטף ושיעור הניכיון  60נתונים בסעיף , ידי ההנהלה
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   0X20בסוף שנת 

  

  0X20 לסוף שנת  המכונה חישוב שווי שימוש של- 1טבלה 

  

תזרימי מזומנים   שנה

  עתידיים

סכום מהוון 

)14%(  

  ח"ש  ח"ש  

1X20  22,165 )1(  19,443  

2X20  21,450) 1(  16,505  

3X20  20,550 )1(  13,871  

4X20     24,725 )1(  )2(  14,639  

5X20     25,325 )1( )3(  13,153  

6X20     24,825 )1 ( )3(  11,310  

7X20     24,123 )1 ( )3(  9,640  

8X20     25,533 )1 ( )3(  8,951  

9X20     24,234 )1 ( )3(  7,452  

10X20      22,850 )1 ( )3(  6,164  

  121,128    שווי שימוש

  
 כולל אומדן עלויות הכרחיות לשמירה על רמת ההטבות )1(

   .  הנוכחימצבה לנבוע מהמכונה בחזויותליות ההכלכ
 רמת תגדללהר או ופישל לא כולל אומדן עלויות) 2(

  . הנכללות בתקציבי ההנהלהמכונההביצועים של ה
 רמת תגדלהר או ופישמ חזויותהטבות האומדן לא כולל ) 3(

  . הנכללות בתקציבי ההנהלהמכונההביצועים של ה

  

 הכיר מF  ישות,לכן.  המכונה נמוך מערכה בספריםשל) שווי שימוש(ההשבה -הסכום בר .58

  .המכונה בהפסד מירידת ערך של

  

  0X20 חישוב ההפסד מירידת ערך לסוף שנת - 2טבלה 

  מכונה  

  ח"ש  

  150,000  ערך בספרים לפני הפסד מירידת ערך

  121,128  ) 1טבלה (השבה -סכום בר

  )28,872(  הפסד מירידת ערך

  121,128  מירידת ערךערך בספרים לאחר הפסד 
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   1X20 - 3X20שנים 

לא נדרש , לכן. המכונה ההשבה של- הדורש לאמוד מחדש את הסכום ברלא התרחש אירוע .59

  .ההשבה-חישוב של הסכום ברלבצע 

  

  4X20  שנתבסוף

בקביעת שווי השימוש , לכן.  התהוומכונה רמת הביצועים של התגדללהר או ופישל עלויות .60

  משיפור או גידול ברמת הביצועים של המכונהחזויותעתידיות הההטבות ה,  המכונהשל

הדבר מתבטא בעלייה באומדן תזרימי . בחיזוי תזרימי המזומניםמובאות בחשבון 

בהתאם , כתוצאה מכך. 0X20המזומנים העתידיים ששימש בקביעת שווי השימוש בסוף 

ההשבה - הסכום בריש לחשב מחדש את, 15 מספרחשבונאות  לתקן 111 - ו 110 לסעיפים

  .4X20 לסוף  המכונהשל

  

   4X20 לסוף שנת המכונה  חישוב שווי שימוש של- 3טבלה 

  

תזרימי מזומנים   שנה

  )א(עתידיים 

סכום מהוון 

)14%(  

  ח"ש  ח"ש  

5X20  30,321  26,597  

6X20  32,750  25,200  

7X20  31,721  21,411  

8X20  31,950  18,917  

9X20  33,100  17,191  

10X20  27,999  12,756  

  122,072    שווי שימוש
 רמת תגדלה משיפור או חזויותכולל אומדן ההטבות ה) א(

  . כפי שמשתקף בתקציבי ההנהלההביצועים של המכונה

  

 ההיסטורית ה בספרים ומעלותה גבוה מערכהמכונה של) שווי השימוש(ההשבה -הסכום בר .61

 בגין מירידת ערך שהוכר את ההפסד תבטלמ F  ישות,לכן). 4ראה טבלה (המופחתת 

  . על פי עלות היסטורית מופחתתתוצגמשהמכונה  כך ,0X20  שנת בסוףמכונהה
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  4X20סוף שנת ב חישוב ביטול ההפסד מירידת ערך - 4טבלה 

  

  מכונה  

  ח"ש  

  121,128  )2טבלה  (0X20ערך בספרים לסוף 

    4X20סוף שנת 

  )48,452(  )5 טבלה - 4X20 עד 1X20(הוצאות פחת 

  25,000  נכס רמת הביצועים של התגדללהר או ופישל עלויות

  97,676  ערך בספרים לפני ביטול הפסד מירידת ערך

  122,072  )3טבלה (השבה -סכום בר

  17,324  ביטול הפסד מירידת ערך

  115,000  ערך בספרים לאחר ביטול ההפסד

  115,000  )א()5טבלה (עלות היסטורית מופחתת : ערך בספרים

    
) א(

 גדול מהערך בספרים שאמור היה להיות לפי  המכונהשווי השימוש של

גובה הביטול מוגבל עד לסכום בו הערך , לפיכך. עלות היסטורית מופחתת

  . אינו עולה על עלותו ההיסטורית המופחתת המכונהבספרים של

  

    המכונה ריכוז הערך בספרים של– 5טבלה 

  

עלות   שנה

היסטורית 

  מופחתת

-סכום בר

  שבהה

הוצאות 

פחת 

  מותאמות

ביטול 

הפסד 

 )הפסד(

מירידת 

  ערך

ערך בספרים 

לאחר ירידת 

  ערך

  ח"ש  ח"ש  ח"ש  ח"ש  ח"ש  

0X20  150,000  121,128   0  )28,872(  121,128  

1X20  135,000  109,015  0   )12,113(  )1(אין חישוב  

2X20  120,000  96,902  0   )12,113(  )1(אין חישוב  

3X20  105,000  84,789  0   )12,113(  )1(ובאין חיש  

4X20  90,000    )12,113(      

      --     25,000 שיפור או גידול

  115,000  122,072  )12,113(   17,324  115,000  

5X20  95,833  95,833  0  )2()19,167(  )1(אין חישוב  

  
  . כי ההפסד מירידת ערך עלה או ירדןאין סימההשבה לא חושב מאחר ש-הסכום בר )1(

)2( 19,167=115,000/6  
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בחינת ירידת ערך של יחידות מניבות מזומנים עם מוניטין וזכויות    7הדגמה 

  שאינן מקנות שליטה

  

א זכויות שאינן מקנות שליטה שנמדדו בתחילה כחלק יחסי 7הדגמה 

  2מהנכסים הניתנים לזיהוי נטו

  
  .מסיםאין התייחסות להשפעות , בהדגמה זו

  

  רקע

)  הבת-להלן (חברה בת של  זכויות הבעלות מ אחוז80 שתרוכ ) האם-להלן (חברה אם  .62

נטו כסים השווי ההוגן של הנ, באותו מועד. 3X20 בינואר 1 -ביום ה , ח" ש2,100תמורת 

האם בוחרת למדוד את הזכויות שאינן מקנות . ח"ש 1,500 הואשל הבת  הניתנים לזיהוי

). ח" ש1,500 - מ20%(ח " ש300הניתנים לזיהוי בסך של נטו שליטה כחלק יחסי מהנכסים 

ח הוא ההפרש בין הסכום המצרפי של התמורה שהועברה " ש900מוניטין בסכום של 

לבין הנכסים הניתנים ) ח" ש300+ ח " ש2,100(וסכום הזכויות שאינן מקנות שליטה 

 ). ח" ש1,500(לזיהוי 

 

 מזומנים מי תזרימפיקהקבוצת הנכסים הקטנה ביותר המהווים את  הבת בכללותםנכסי  .63

 ת נכסיםוקבוצמנכסים אחרים או מ המזומנים מי בתזריהם בלתי תלויים בעיקרםש

מזומנים אחרות -שיחידות מניבות אחרמ. מזומנים- היא יחידה מניבההבת ,לכן. אחרות

ח המתייחס " ש500המוניטין בסך , של האם חזויות ליהנות מהסינרגיות של הצירוף

-המניבהיחידה השמפני . מניבות מזומנים אחרות באםלסינרגיות אלה הוקצה ליחידות 

 ירידת ערך ינת בחנדרשת, כוללת מוניטין בערכה בספריםאשר כוללת את הבת מזומנים 

 לתקן 90ראה סעיף ( לירידת ערך ן סימקיים אםאו לעיתים תכופות יותר , בכל שנה

 ).15 מספרחשבונאות 

 

 מזומנים-המניבה היחידההשבה של ה-סכום ברה קובעת שהחברה האם, 3X20בסוף שנת  .64

 1,350הוא מוניטין ללא , הערך בספרים של הנכסים נטו של הבת .ח" ש1,000 הוא של הבת

  .ח"ש

 

  

                                                           
על טיפול חשבונאי בזכויות שאינן מקנות שליטה בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי הדגמה זו מבוססת  2
תקן דיווח כספי בינלאומי . 2010 ויחול על דוחות כספיים בשנת 2008אשר פורסם בינואר , צירופי עסקים 3
שווי בזכויות שאינן מקנות שליטה לפי שווין ההוגן או לפי חלקן בבמועד הרכישה  דורש מרוכש להכיר 3

 57קובע גילוי דעת מספר , בניגוד לכך. )ללא מוניטין (נטו של הנרכשהניתנים לזיהוי ההוגן של הנכסים 
לפי חלק המיעוט בערך במועד הרכישה  כי זכויות המיעוט ימדדו דינים וחשבונות כספיים מאוחדים

 אומץ בישראל תקן טרם, בעת פרסומו של תקן זה. נטו של הנרכשהניתנים לזיהוי בספרים של הנכסים 
ד ממחישה את הבחינה לירידת 7 הדגמה להמחשה .תקףעדיין  57גילוי דעת מספר  ו3דיווח כספי בינלאומי 

  . בתוקף57כאשר גילוי דעת , שאינה בבעלות מלאה, ערך של יחידה מניבה מזומנים עם מוניטין
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 ) מזומנים-יחידה מניבה(בחינת ירידת ערך של הבת 
ההשבה של הבת בסך -מוניטין הניתן לייחוס לזכויות שאינן מקנות שליטה כלול בסכום בר .65

בהתאם , לכן.  לא הוכר בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה האםאך, ח" ש1,000של 

 grossed(הערך בספרים של הבת מגולם , 15 מספרלתקן חשבונאות '  לנספח ג4לסעיף ג

up (מבוצעתלפני ש, על מנת שיכלול מוניטין הניתן לייחוס לזכויות שאינן מקנות שליטה 

מוניטין שניתן לייחוס לחלק של . ח" ש1,000 בסךההשבה -סכום בראה של סכום זה להשוו

ח ליחידות " ש500ח לאחר הקצאת " ש400במועד הרכישה הוא ,  אחוז של האם בבת80

 אחוז הזכויות שאינן מקנות 20-מוניטין הניתן לייחוס ל, לכן. מניבות מזומנים אחרות באם

 . ח" ש100שליטה בבת במועד הרכישה הוא 
  

    3X20  בסוף שנת"רה בתחב"של  בחינת ירידת ערך - 1טבלה 

 של מוניטין   3X20 סוף שנת

  חברה בת

 נטו נכסים

ניתנים 

  לזיהוי 

  כ "סה

  ח "ש  ח "ש  ח"ש  

  1,750  1,350  400  ערך בספרים 

שאינן מקנות זכויות 

  100  --  100   שלא הוכרו שליטה

  1,850  1,350  500  מותאםערך בספרים 

  1,000  -  -  השבה -סכום בר

  850      הפסד מירידת ערך

  

  הקצאת ההפסד מירידת ערך 

ח " ש850ההפסד מירידת ערך בסך של , 15 מספרחשבונאות  לתקן 104בהתאם לסעיף  .66

 . בספרים של המוניטין ביחידה על ידי הפחתה תחילה של הערךמוקצה לנכסים

 

. יחידה מוקצה למוניטיןבגין ה ח" ש850בסך  מתוך ההפסד מירידת ערך ח" ש500, לכן .67

אם חברה בת בבעלות חלקית , 15 מספרשל תקן חשבונאות '  לנספח ג6ף גבהתאם לסעי

ההפסד מירידת ערך של המוניטין מוקצה לזכויות , מזומנים-היא בעצמה יחידה מניבה

המקנות שליטה ולזכויות שאינן מקנות שליטה על פי אותו בסיס הקצאה של רווח או 

 אחרמ. כויות בעלות יחסיותרווח או הפסד מוקצים על בסיס ז, בדוגמה זו. הפסד

 80 -מכירה רק בהאם ,  של האם בבתבעלותהזכויות של  אחוז 80רק בגין שהמוניטין מוכר 

 ). ח"ש 400 כלומר(מירידת ערך מוניטין זה אחוז מהפסד 
  

 בספרים של כיםערה קטנתמוכרת באמצעות הח " ש350 ךיתרת ההפסד מירידת הערך בס .68

 ).2ראה טבלה  ( של הבתהניתנים לזיהוי הנכסים
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   3X20  בסוף שנתשל הבתהפסד מירידת ערך ה הקצאת - 2טבלה 

נטו נכסים   מוניטין   3X20 סוף שנת

  ניתנים לזיהוי 

  כ"סה

  ח "ש  ח "ש  ח "ש  

  1,750   1,350  400  ערך בספרים 

  )750(  )350(  )400(  הפסד מירידת ערך

  1,000  1,000  --  ערך בספרים אחרי הפסד מירידת ערך
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ב  זכויות שאינן מקנות שליטה שנמדדו בתחילה בשווי הוגן 7דגמה ה

  3מזומנים עצמאית-והחברה הבת המתייחסת היא יחידה מניבה

 
  .מסיםאין התייחסות להשפעות , בהדגמה זו

  

  רקע

)  הבת-להלן (חברה בת של בעלות הזכויות מ אחוז 80 תכשור)  האם-להלן (חברה אם   .א68

נטו השווי ההוגן של הנכסים , באותו מועד. 3x20 בינואר 1יום ב ,ח"ש 2,100תמורת 

החברה האם בוחרת למדוד את הזכויות שאינן . ח" ש1,500הניתנים לזיהוי של הבת הוא 

ח הוא ההפרש בין " ש950מוניטין בסכום של . ח" ש350שהוא , מקנות שליטה בשווי הוגן

+ ח " ש2,100( מקנות שליטה הסכום המצרפי של התמורה שהועברה וסכום הזכויות שאינן

  ). ח" ש1,500(הניתנים לזיהוי נטו לבין הנכסים ) ח" ש350

  

 מזומנים מי תזרימפיקהקבוצת הנכסים הקטנה ביותר המהווים את  הבת בכללותםנכסי   .ב68

 ת נכסיםוקבוצמנכסים אחרים או מ המזומנים מי בתזריהם בלתי תלויים בעיקרםש

שיחידות מניבות מזומנים אחרות של  אחרמ. מזומנים-מניבה היא יחידה הבת ,לכן. אחרות

ח המתייחס " ש500המוניטין בסכום של , האם חזויות ליהנות מהסינרגיות של הצירוף

מפני שהבת כוללת מוניטין . לסינרגיות אלה הוקצה ליחידות מניבות מזומנים אחרות באם

 קיים אםים תכופות יותר או לעית,  ירידת ערך בכל שנהינתבחנדרשת , בערכה בספרים

  ).15 מספרחשבונאות  לתקן 90ראה סעיף ( לירידת ערך ןסימ

 

  בחינת ירידת ערך של הבת

 הוא  הבתמזומנים-ה מניבהיחידהההשבה של -סכום ברה קובעת שהאם ,3x20בסוף שנת   .ג68

   .ח"ש 1,350 הואמוניטין ללא , הערך בספרים של הנכסים נטו של הבת .ח" ש1,650

  
    3X20  בסוף שנתשל הבת בחינת ירידת ערך - 1 טבלה

 ניתנים  נטונכסים   מוניטין   3X20 סוף שנת

  לזיהוי  

  כ "סה

  ח "ש  ח "ש  ח "ש  

  1,800  1,350  450  ערך בספרים 

  065,1  -  -  השבה -סכום בר

  150      הפסד מירידת ערך

                                                           
אם לתקן דיווח כספי בינלאומי הדגמה זו מבוססת על טיפול חשבונאי בזכויות שאינן מקנות שליטה בהת 3
תקן דיווח כספי בינלאומי . 2010 ויחול על דוחות כספיים בשנת 2008אשר פורסם בינואר , צירופי עסקים 3
בזכויות שאינן מקנות שליטה לפי שווין ההוגן או לפי חלקן בשווי במועד הרכישה  דורש מרוכש להכיר 3

 57קובע גילוי דעת מספר , בניגוד לכך. )ללא מוניטין (כשנטו של הנרהניתנים לזיהוי ההוגן של הנכסים 
לפי חלק המיעוט בערך במועד הרכישה  כי זכויות המיעוט ימדדו דינים וחשבונות כספיים מאוחדים

טרם אומץ בישראל תקן , בעת פרסומו של תקן זה. נטו של הנרכשהניתנים לזיהוי בספרים של הנכסים 
ד ממחישה את הבחינה לירידת 7 הדגמה להמחשה .תקףעדיין  57דעת מספר גילוי  ו3דיווח כספי בינלאומי 

  . בתוקף57כאשר גילוי דעת , שאינה בבעלות מלאה, ערך של יחידה מניבה מזומנים עם מוניטין
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  הקצאת ההפסד מירידת ערך 

מוקצה ח " ש150ההפסד מירידת ערך בסך , 15 פרמסחשבונאות  לתקן 104בהתאם לסעיף   .ד68

  . בספרים של המוניטין ביחידה על ידי הפחתה תחילה של הערךלנכסים

  

. ח בגין היחידה מוקצה למוניטין" ש150מלוא הסכום של ההפסד מירידת הערך בסך , לכן. ה68

ית אם חברה בת בבעלות חלק, 15 מספרלתקן חשבונאות '  של נספח ג6בהתאם לסעיף ג

ההפסד מירידת ערך של המוניטין מוקצה לזכויות , מזומנים-היא בעצמה יחידה מניבה

המקנות שליטה ולזכויות שאינן מקנות שליטה על פי אותו בסיס הקצאה של רווח או 

  . הפסד
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ג  זכויות שאינן מקנות שליטה שנמדדו בתחילה בשווי הוגן והחברה 7הדגמה 

  4מזומנים גדולה יותר-יבההבת המתייחסת היא חלק מיחידה מנ

 
  .מסיםאין התייחסות להשפעות , בהדגמה זו

  

  רקע 

החברה הנכסים של  ,ב7הדגמה בא 68 צירוף העסקים המתואר בסעיף לשבדוגמה נניח כי   . ו68

קבוצות נכסים אחרים או  יחד עם יםזומנים חיובימ מי תזריפיקוי)  הבת-להלן (הבת 

-במקום שהבת תהיה יחידה מניבה ,ךכפיל. ) האם-להלן  (האםהחברה  אחרות שלנכסים 

 , יותרמזומנים גדולה-ההבת הופכת לחלק מיחידה מניב,  בחינת ירידת ערךמזומנים לצורך

חזויות ליהנות מהסינרגיות של יחידות מניבות מזומנים אחרות של האם . Z יחידה

צה ליחידות מניבות וקה ,ח"ש 500 ךבס, האל סינרגיות למתייחסמוניטין ה, ךכפי ל.הצירוף

  .ח"ש 800הוא קודמים  עסקים פילצירוהמתייחס  Z  יחידההמוניטין של. מזומנים אלה

  

, הן מהבת והן מצירופי עסקים קודמים,  כוללת מוניטין בערכה בספריםZמאחר שיחידה   . ז68

 לירידת ערך ן סימקיים אםאו לעיתים תכופות יותר ,  ירידת ערך בכל שנהנדרשת בחינת

  ).15 מספרחשבונאות  לתקן 90ה סעיף רא(

  

  בחינת ירידת ערך של הבת 

הוא  Z מזומנים-המניבה היחידהההשבה של -סכום ברה קובעת שהאם ,3x20בסוף שנת   .ח68

 2,250 הואמוניטין בסך ללא , Zהערך בספרים של הנכסים נטו של יחידה  .ח" ש3,300

  .ח"ש

  

    3X20 ף שנת בסוZשל יחידה  בחינת ירידת ערך - 1טבלה 

  

נטו נכסים    מוניטין   3X20 סוף שנת

  ניתנים לזיהוי 

  כ "סה

  ח " ש  ח " ש  ח " ש  

  3,500  2,250  1,250  ערך בספרים 

  3,300  -  -  השבה -סכום בר

  200      הפסד מירידת ערך

                                                           
הדגמה זו מבוססת על טיפול חשבונאי בזכויות שאינן מקנות שליטה בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי  4
תקן דיווח כספי בינלאומי . 2010 ויחול על דוחות כספיים בשנת 2008ר פורסם בינואר אש, צירופי עסקים 3
בזכויות שאינן מקנות שליטה לפי שווין ההוגן או לפי חלקן בשווי במועד הרכישה  דורש מרוכש להכיר 3

 57ספר קובע גילוי דעת מ, בניגוד לכך. )ללא מוניטין (נטו של הנרכשהניתנים לזיהוי ההוגן של הנכסים 
לפי חלק המיעוט בערך במועד הרכישה  כי זכויות המיעוט ימדדו דינים וחשבונות כספיים מאוחדים

טרם אומץ בישראל תקן , בעת פרסומו של תקן זה. נטו של הנרכשהניתנים לזיהוי בספרים של הנכסים 
את הבחינה לירידת ד ממחישה 7 הדגמה להמחשה .תקףעדיין  57גילוי דעת מספר  ו3דיווח כספי בינלאומי 

  . בתוקף57כאשר גילוי דעת , שאינה בבעלות מלאה, ערך של יחידה מניבה מזומנים עם מוניטין
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  הקצאת ההפסד מירידת ערך 

מירידת ערך בסך יש להקצות את ההפסד , 15 מספר לתקן חשבונאות 104בהתאם לסעיף   .ט68

, לפיכך. ח לנכסים ביחידה על ידי הפחתה תחילה של הערך בספרים של מוניטין" ש200של 

 Zמזומנים -ח בגין יחידה מניבה" ש200מלוא הסכום של ההפסד מירידת ערך בסך של 
אם חברת בת , 15 מספרלתקן חשבונאות '  בנספח ג7בהתאם לסעיף ג. מוקצה למוניטין

ההפסד מירידת ערך של , מזומנים גדולה יותר- חלק מיחידה מניבהבבעלות חלקית היא

ולאחר מכן לזכויות , Zמזומנים -מוניטין יוקצה תחילה לחלקים של היחידה מניבה

  .שמקנות שליטה ולזכויות שאינן מקנות שליטה של הבת בבעלות חלקית

  

ים על בסיס מזומנ-האם מקצה את ההפסד מירידת הערך לחלקים של היחידה המניבה  .י68

בדוגמה זו לבת . הערכים בספרים היחסיים של המוניטין של החלקים לפני ירידת הערך

ההפסד מירידת הערך מוקצה לזכויות המקנות ). 450/1,250( אחוז מירידת הערך 36הוקצה 

  .  שליטה ולזכויות שאינן מקנות שליטה על פי אותו בסיס הקצאה של רווח או הפסד
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ערכים  כחלק יחסי מהתת שאינן מקנות שליטה שנמדדו זכויוד7הדגמה 

  575בהתאם לגילוי דעת מספר הניתנים לזיהוי נטו נכסים בספרים של ה

  
  .מסיםאין התייחסות להשפעות , בהדגמה זו

  

  רקע

)  הבת-להלן (חברה בת של  זכויות הבעלות מ אחוז80 רוכשת ) האם-להלן (חברה אם   .יא68

נטו כסים השווי ההוגן של הנ, באותו מועד. 3X20 בינואר 1 -ביום ה , ח" ש2,100תמורת 

עודף השווי . ח" ש1,300 וערכם בספרים הוא ח"ש 1,500 הואשל הבת  הניתנים לזיהוי

ההוגן על הערך בספרים של נכסי החברה הבת מיוחס לנכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך 

בהתאם לגילוי דעת מספר ט המיעו את זכויות מודדתהאם . חיים שימושיים בלתי מוגדר

 20%(ח " ש260הניתנים לזיהוי בסך של נטו הנכסים בערך בספרים של יחסי ה ן חלקלפי 57

על חלק ) ח" ש2,100(עודף עלות הרכישה ח הוא " ש900מוניטין בסכום של ). ח"ש 1,300 -מ

 ). ח" ש1,500- מ80%, ח" ש1,200(הנכסים הניתנים לזיהוי החברה האם בשווי ההוגן של 

 
 מזומנים מי תזרימפיקהקבוצת הנכסים הקטנה ביותר המהווים את  הבת בכללותםנכסי  . יב68

 ת נכסיםוקבוצמנכסים אחרים או מ המזומנים מי בתזריהם בלתי תלויים בעיקרםש

מזומנים אחרות -שיחידות מניבות אחרמ. מזומנים- היא יחידה מניבההבת ,לכן. אחרות

ח המתייחס " ש500המוניטין בסך , ינרגיות של הצירוףשל האם חזויות ליהנות מהס

-המניבהיחידה הש אחרמ. לסינרגיות הוקצה ליחידות מניבות מזומנים אחרות באם

ירידת ערך ל הינ בחנדרשת, כוללת מוניטין בערכה בספריםאשר כוללת את הבת מזומנים 

 לתקן 90יף ראה סע( לירידת ערך ן סימקיים אםאו לעיתים תכופות יותר , בכל שנה

 ).15חשבונאות מספר 

 

 מזומנים-המניבה היחידהההשבה של -סכום ברה קובעת שהחברה האם, 3X20בסוף שנת   .יג68

מוניטין ללא , של הנכסים נטו של הבתהחברה האם הערך בספרי  .ח" ש1,000 הוא של הבת

  .ח" ש1,310 הוא
  

 ) מזומנים-יחידה מניבה(בחינת ירידת ערך של הבת 
עודף השווי ההוגן את ומוניטין ח כולל גם את ה" ש1,000ההשבה של הבת בסך -סכום ברה  .יד68

אך סכומים  ,מיעוט להמתייחסים, של הנכסים הניתנים לזיהוי של הבת על ערכם בספרים

 4בהתאם לסעיף ג, לכן.  בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה האםולא הוכראלה 

על מנת ) grossed up(ערך בספרים של הבת מגולם ה, 15לתקן חשבונאות מספר ' לנספח ג

ואת עודף השווי ההוגן של הנכסים הניתנים לזיהוי של הבת על מוניטין את הגם שיכלול 

-סכום בראה של סכום זה ל השוומבוצעתלפני ש, מיעוטלהמתייחסים , ערכם בספרים

                                                           
דינים וחשבונות  57גילוי דעת מספר ל המיעוט בהתאםהדגמה זו מבוססת על טיפול חשבונאי בזכויות  5

הניתנים   נטום של הנכסים לפי חלק המיעוט בערך בספריתמדדונ זכויות המיעוט לפיו כספיים מאוחדים
  . חברה הבתשל הלזיהוי 
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במועד ,  אחוז של האם בבת80ייחס לחלק של המתמוניטין . ח" ש1,000 בסךההשבה 

. ח ליחידות מניבות מזומנים אחרות באם" ש500ח לאחר הקצאת " ש400הרכישה הוא 

. ח" ש100 בבת במועד הרכישה הוא המיעוט אחוז זכויות 20-מוניטין הניתן לייחוס ל, לכן

תייחס מה, עודף השווי ההוגן של הנכסים הניתנים לזיהוי של הבת על ערכם בספרים

 ).1,500-1,300 - מ20%(ח " ש40הוא כישה במועד הרלזכויות המיעוט 
  

    3X20  בסוף שנת"חברה בת"של  בחינת ירידת ערך - 1טבלה 

 של מוניטין   3X20 סוף שנת

  חברה בת

נטו נכסים 

ניתנים 

   זיהויל

  כ "סה

  ח "ש  ח "ש  ח"ש  

  1,710  1,310  400  ערך בספרים 

  140  40  100   מיעוטזכויות 

  1,850  1,350  500  מותאםערך בספרים 

  1,000  -  -  השבה -סכום בר

  850      הפסד מירידת ערך

  

  הקצאת ההפסד מירידת ערך 

ח " ש850ההפסד מירידת ערך בסך של , 15חשבונאות מספר  לתקן 104בהתאם לסעיף   .טו68

 . בספרים של המוניטין ביחידה על ידי הפחתה תחילה של הערךמוקצה לנכסים

 
. יחידה מוקצה למוניטיןבגין ה ח" ש850בסך ירידת ערך  מתוך ההפסד מח" ש500, לכן .טז68

אם חברה בת בבעלות חלקית , 15של תקן חשבונאות מספר '  לנספח ג6בהתאם לסעיף ג

 לחברה האםההפסד מירידת ערך של המוניטין מוקצה , מזומנים-היא בעצמה יחידה מניבה

רווח או הפסד , וגמה זובד.  על פי אותו בסיס הקצאה של רווח או הפסדהמיעוטולזכויות 

של  אחוז 80רק בגין  שהמוניטין מוכר אחרמ. מוקצים על בסיס זכויות בעלות יחסיות

מירידת ערך מוניטין זה  אחוז מהפסד 80 -במכירה האם ,  של האם בבתבעלותהזכויות 

בגין המוניטין ) ח" ש100כלומר ( אחוז מההפסד 20 - ואינה מכירה ב)ח"ש 400 כלומר(

 . מיעוט שלא הוכר בדוחות הכספייםהמיוחס ל
  

 -ו  משווים ההוגן80%הניתנים לזיהוי של החברה הבת הוכרו לפי נטו מאחר שהנכסים   .יז68

 לעודף השווי ההוגן של מתייחסהפסד ה, מערכם בספרים) זכויות המיעוטלחס יתימה (20%

רה האם לבין יוקצה בין החב, )ח" ש200 (הניתנים לזיהוי על ערכם בספריםנטו הנכסים 

וההפסד המתייחס לזכויות לפי אותו בסיס הקצאה של רווח או הפסד זכויות המיעוט 

כל הפסד מירידת ערך מעבר . בדוחות הכספיים המאוחדיםוכר ילא ) ח" ש40(המיעוט 

יוכר ויוקצה לחברה האם ולזכויות המיעוט על פי בסיס ההקצאה של ) ח" ש200(לסכום זה 

 ).3 וטבלה 2בלה ראה ט( הרווח או הפסד
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   3X20  בסוף שנתשל הבתהפסד מירידת ערך ה הקצאת - 2טבלה 

נטו נכסים   מוניטין   3X20 סוף שנת

  ניתנים לזיהוי 

  כ"סה

  ח "ש  ח "ש  ח "ש  

  1,710   1,310  400  ערך בספרים 

  )710(  )310(  )400(  הפסד מירידת ערך

  1,000  1,000  --  ערך בספרים אחרי הפסד מירידת ערך

  

 לחברה האם ולזכויות 3X20  בסוף שנתשל הבתהפסד מירידת ערך ה הקצאת - 3בלה ט

  המיעוט

חברה    3X20 סוף שנת

  אם

  כ"סה   זכויות מיעוט

  ח "ש  ח "ש  ח "ש  

  )400(   -  )400(   הפסד מירידת ערך מוניטין

 נכסים בגין עודף הפסד מירידת ערך

 200(השווי ההוגן על הערך בספרים 

  )ח"ש

  

  

)160(  

  

  

-  

  

  

)160(  

הפסד מירידת ערך נכסים מעבר לעודף 

  השווי ההוגן על הערך בספרים 

  

)120(  

  

)30(  

  

)150(  

  )710(  )30(  )680(  ערך בספרים אחרי הפסד מירידת ערך

הפסד מירידת ערך המתייחס 

לסכומים שלא הוכרו בדוחות 

  )140(  )140(  -  הכספיים

  )850(  )017(  )680(  כ הפסד מירידת ערך של היחידה"סה
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  הקצאת נכסים משותפים    8הדגמה 

  

  .אין התייחסות להשפעות מסים, בהדגמה זו

  

  רקע

, אלההערכים בספרים של יחידות . C - וA,B: מזומנים-שלוש יחידות מניבות M לישות .69

לאחרונה חלו שינויים בעלי השפעה שלילית בסביבה הטכנולוגית .  מוניטיןים כוללםאינ

יחידות כל אחת מה מבצעת מבחני ירידת ערך לMישות , תוצאה מכךכ. Mישות בה פועלת 

 100הם  C - וA ,B יחידות הערכים בספרים של, 0X20לסוף שנת .  שלהמזומנים מניבות

 .בהתאמה, ח" ש200 -ו, ח" ש150, ח"ש
  

ההנהלה הראשית מרכז הערך בספרים של . תהפעילויות מנוהלות ממרכז ההנהלה הראשי .70

 בספרים כים הער.ח" ש50 -ומרכז מחקרח "ש 150 -נה ההנהלה מב: ח" ש200הוא 

 אינדיקציה סבירה לחלק של מבנה יםמזומנים מהוו-של היחידות מניבותהיחסיים 

הערך בספרים של מרכז המחקר לא ניתן . מזומנים-המוקדש לכל יחידה מניבה, ההנהלה

  .מזומנים- מניבותיחידותכל אחת מהלהקצאה באופן סביר ל

 

יתרת .  שנים10 היא Aמזומנים -ומדן אורך החיים השימושיים של יחידה מניבהיתרת א .71

ההנהלה מרכז .  שנה20ההנהלה היא ומרכז  C - וBאורך החיים השימושיים של יחידות 

  .מופחת בשיטת הקו הישר

 

)  שווי הוגן בניכוי עלויות מכירהשווי שימוש לבין הגבוה מבין, כלומר(ההשבה -סכום ברה .72

תוך  שווי השימוש מחושב . שלהשווי השימושמבוסס על  מזומנים -ידה מניבהשל כל יח

  . אחוז15שיעור ניכיון לפני מס של שימוש ב

 

  זיהוי נכסים משותפים

זהה תחילה את כל הנכסים מ Mישות , 15חשבונאות מספר  לתקן 102 בהתאם לסעיף .73

 המשותפים הנכסים. המזומנים הנבחנות-המשותפים המתייחסים ליחידות מניבות

  .כוללים את מבנה ההנהלה הראשית ואת מרכז המחקר

  

 :כיצד לטפל בכל נכס משותףלאחר מכן  מחליטה Mישות  .74
  

-ליחידות מניבותניתן להקצאה באופן סביר ועקבי הערך בספרים של מבנה ההנהלה   )א(

   וכן; הנבחנותמזומנים 
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כל אחת  לבאופן סביר ועקבילא ניתן להקצאה הערך בספרים של מרכז המחקר   )ב(

  . מזומנים הנבחנות-יחידות מניבותמה

  

  הקצאת נכסים משותפים

. מזומנים-הערך בספרים של מבנה ההנהלה מוקצה לערך בספרים של כל יחידה מניבה .75

נעשה שימוש בבסיס שקלול להקצאה מאחר ואומדן יתרת אורך החיים השימושיים של 

 C - וBהשימושיים של יחידות ואילו אומדן יתרת אורך החיים ,  שנים10הוא  Aה יחיד
  . שנה20הוא 

  

  חישוב ההקצאה המשוקללת של הערך בספרים של מבנה ההנהלה . 1טבלה 

  

  סך הכל  0X20  A  B Cסוף שנת 

  ח"ש  ח"ש  ח"ש  ח"ש  

  450  200  150  100  ערך בספרים

    20  20  10  אורך חיים שימושיים

    2  2  1  משקל על פי אורך חיים

  800  400  300  100  ערך בספרים לאחר שיקלול

  100%  50%  38%  12%  הקצאה יחסית של מבנה ההנהלה

  100/800  300/800  400/800    

  150  75  56  19  הקצאת הערך בספרים של המבנה

  600  275  206  119  ערך בספרים לאחר הקצאת המבנה

  

   וחישוב הפסדים מירידת ערךההשבה-קביעת הסכום בר

 כל  שלההשבה- הסכום ברבין תחילה להשוות ורש ד,15 מספר לתקן חשבונאות 102סעיף  .76

הערך בספרים של מבנה החלק של הכולל את ,  הערך בספריםלביןמזומנים -יחידה מניבה

חשבונאות מספר  לתקן 102סעיף . ר בהפסד מירידת ערךיהכלו, היחידשהוקצה לההנהלה 

הקבוצה , רכלומ (ה כולMישות  סכום בר ההשבה שלהלהשוות בין לאחר מכן דורש , 15

 כהלבין ער) מרכז המחקראת  תללוכאשר  מזומנים -הקטנה ביותר של יחידות מניבות

 . הכולל את מבנה ההנהלה ואת מרכז המחקר, בספרים
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  0X20 לסוף שנת M ישותו, A ,B ,Cחישוב שווי השימוש של יחידות . 2לה טב

  

  A    B    C    M    

תזרימי   שנה

מזומנים 

  עתידיים

סכום 

  ןמהוו

)15%(  

תזרימי 

מזומנים 

  עתידיים

סכום 

  מהוון

)15%(  

תזרימי 

מזומנים 

  עתידיים

סכום 

  מהוון

)15%(  

תזרימי 

מזומנים 

  עתידיים

סכום 

  מהוון

)15%(  

  ח"ש  ח"ש  ח"ש  ח"ש  ח"ש  ח"ש  ח"ש  ח"ש  

1  18 16 9 8 10 9 39 34 
2  31 23 16 12 20 15 72 54 
3  37 24 24 16 34 22 105  69 
4  42 24 29 17 44 25 128 73 
5  47 24 32 16 51 25 143 71 
6  52 22 33 14 56 24 155 67 
7  55 21 34 13 60 22 162 61 
8  55 18 35 11 63 21 166 54 
9  53 15 35 10 65 18 167 48 

10  48 12 35 9 66 16 169 42 
11      36 8 66 14 132 28 
12      35 7  66 12 131 25 
13      35 6 66 11 131 21 
14      33 5 65 9 128 18 
15      30 4 62 8 122 15 
16      26 3 60 6 115 12 
17      22 2 57 5 108 10 
18      18 1 51 4 97 8 
19      14 1 43 3 85 6 
20      10 1 35 2 71 4 
    ___    ___    ___    ___  

 )א( 720     271  164   199  שווי שימוש

  
שווי השימוש המצרפי , לכן. ה בכללותלישותמנים נוספים  תזרימי מזופיקההנחה היא שמרכז המחקר מ) א(

תזרימי המזומנים הנוספים אינם . המזומנים נמוך משווי השימוש של העסק כולו-של היחידות מניבות

  .מיוחסים למבנה ההנהלה
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 C - וA,  Bיחידות מבחן ירידת ערך ל. 3טבלה 
  

  0X20  A  B  Cסוף שנת 

  ח"ש  ח"ש  ח"ש  

  275  206  119  )1 טבלה –חר הקצאת המבנה לא(ערך בספרים 

  271  164  199  )2טבלה (השבה -סכום בר

  )4(  )42(  0  הפסד מירידת ערך

  

-הצעד הבא הוא להקצות את ההפסדים מירידת ערך בין הנכסים של היחידות מניבות .77

  .מזומנים ומבנה ההנהלה

  

  C- וBמזומנים - הקצאה של ההפסדים מירידת ערך ליחידות מניבות. 4טבלה 

  

  B  C  מזומנים-יחידה מניבה

  ח"ש  ח"ש  

   )3() 1(  )1() 12(  למבנה ההנהלה

  )4() 3(  )2() 30(  מזומנים-לנכסי היחידה מניבה

  )4(  )42(  סך ההפסד

  
היחס מורכב מהחלק היחסי שהוקצה ליחידה של . 12 = 56/206 כפול היחס 42) 1(

חלק היחסי של מבנה ועוד ה) 150(חלקי נכסי היחידה , )56(מבנה ההנהלה 

  ).56(ההנהלה 
חלקי נכסי , )150(היחס מורכב מנכסי היחידה . 30 = 150/206 כפול היחס 42) 2(

  ).56(ועוד החלק היחסי שהוקצה ליחידה של מבנה ההנהלה ) 150(היחידה 
היחס מורכב מהחלק היחסי שהוקצה ליחידה של . 1 = 75/275 כפול היחס 4) 3(

ועוד החלק היחסי של מבנה ) 200(י סך נכסי היחידה חלק, )75(מבנה ההנהלה 

  ).75(ההנהלה 
חלקי נכסי , )200(היחס מורכב מנכסי היחידה . 3 = 200/275 כפול היחס 4) 4(

  ).75(ועוד החלק היחסי שהוקצה ליחידה של מבנה ההנהלה ) 200(היחידה 

  

-ניבותלא ניתן להקצות באופן סביר ועקבי את מרכז המחקר ליחידות משמאחר  .78

קבוצה הקטנה ביותר של שווה בין הערך בספרים של המ Mישות  ,C - וA ,Bהמזומנים 

כלומר (אליה ניתן לייחס את הערך בספרים של מרכז המחקר , מזומנים-ות מניבותיחיד

  .ההשבה שלה-לבין הסכום בר, )ה כולM ישות

  

אליה , מזומנים-ות מניבותיחידקבוצה הקטנה ביותר של מבחן ירידת ערך של ה. 5טבלה 

  )Mהישות , כלומר(ניתן לייחס את הערך בספרים של מרכז המחקר 
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מרכז   מבנה  0X20  A  B  Cסוף שנת 

  מחקר

  Mישות 

  ח"ש  ח"ש  ח"ש  ח"ש  ח"ש  ח"ש  

  650  50  150  200  150  100  ערך בספרים

 הנובע ירידת ערךהפסד מ

מהשלב הראשון של 

  )46(  --  )13(  )3(  )30(  --   המבחן

השלב ים לאחר ערך בספר

  604  50  137  197  120  100   הראשון של המבחן

  720            )2טבלה (השבה -סכום בר

 ירידת ערךהפסד מ

מיחידת מניבה מזומנים 

   הגדולה ביותר

            

  

0  

  

 Mישות  מבחן ירידת ערך לאין הפסד נוסף מירידת ערך כתוצאה מיישום, לפיכך .79
 השלב הראשון של מוכר כתוצאה מיישוםח "ש 46 רק הפסד מירידת ערך בסך .תהלולכב

 .C- וA, Bיחידות המבחן ל
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  נספח ג

ת מזומנים עם מוניטין וזכויות ו מניבותיחידשל  ירידת ערך תניבח
  6 מקנות שליטהןאינש
  

  .נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד של התקן
  
מועד  לכיר במוניטיןומ  מודדהרוכש, צירופי עסקים, Xחשבונאות מספר בהתאם לתקן  .1ג

  . ל" לתקן הנ32מפורט בסעיף מדד כנ ש,הרכישה

  

  בחינת ירידת ערך

מזומנים -ההשבה של היחידה המניבה-בחינת ירידת ערך כרוכה בהשוואה בין הסכום בר .2ג

  .מזומנים-לבין הערך בספרים של היחידה המניבה

  

של  הניתנים לזיהוינטו חלק יחסי בנכסים אם ישות מודדת זכויות שאינן מקנות שליטה כ .3ג

מיוחס לזכויות שאינן מקנות שמוניטין , במקום בשווי הוגן,  הרכישהמועד בת בהחבר

אך לא מוכר , המתייחסתמזומנים -המניבהיחידה הההשבה של -סכום ברבכלל נשליטה 

 ערךישות תגלם את ה,  מכך כתוצאה.בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה האם

שאינן  מיוחס לזכויותשמוניטין את הכלול כדי לוקצה ליחידה שהבספרים של מוניטין 

-מבוצעת השוואה בין ערך בספרים מתואם זה לבין הסכום בר,  לאחר מכן.מקנות שליטה

  .מזומנים-ההשבה של היחידה על מנת לקבוע אם נפגם ערכה של היחידה המניבה

  

  הקצאה של הפסד מירידת ערך

לה להקטנת הערך בספרים של שכל הפסד מירידת ערך שזוהה יוקצה תחי דורש 104סעיף  .4ג

מוניטין שהוקצה ליחידה ולאחר מכן לנכסים אחרים ביחידה באופן יחסי לבסיס של הערך 

  .בספרים של כל נכס ביחידה

  

הן עצמן הינן , שבה יש זכויות שאינן מקנות שליטה, או חלק מחברה בת, אם חברה בת .5ג

 האם לבין הזכויות שאינן ההפסד מירידת ערך מוקצה בין החברה, מזומנים-יחידה מניבה

  .מקנות שליטה לפי אותו בסיס שהרווח או הפסד מוקצה

  

שבה יש זכויות שאינן מקנות שליטה מהוות חלק , או חלק מחברה בת, אם חברה בת .6ג

הפסדים מירידת ערך מוניטין מוקצים לחלקים של , מזומנים גדולה יותר-מיחידה מניבה

                                                           
 3 מבוסס על טיפול חשבונאי בזכויות שאינן מקנות שליטה בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי הזנספח  6

 3תקן דיווח כספי בינלאומי . 2010 ויחול על דוחות כספיים בשנת 2008אשר פורסם בינואר , צירופי עסקים
בזכויות שאינן מקנות שליטה לפי שווין ההוגן או לפי חלקן בשווי הרכישה במועד דורש מרוכש להכיר 

 57קובע גילוי דעת מספר , בניגוד לכך. )ללא מוניטין (נטו של הנרכשהניתנים לזיהוי ההוגן של הנכסים 
לפי חלק המיעוט בערך במועד הרכישה  כי זכויות המיעוט ימדדו דינים וחשבונות כספיים מאוחדים

טרם אומץ בישראל תקן , בעת פרסומו של תקן זה. נטו של הנרכשהניתנים לזיהוי  הנכסים בספרים של
 .תקףעדיין  57גילוי דעת מספר  ו3דיווח כספי בינלאומי 
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 שאינן מקנות שליטה ולחלקים שאין להם מזומנים שיש להם זכויות-היחידה המניבה

מזומנים לפי -ההפסדים מירידת ערך יוקצו לחלקים של היחידה המניבה. זכויות כאמור

  :בסיס של

  

הערכים בספרים , מזומנים-במידה שירידת הערך מתייחסת למוניטין ביחידה מניבה  )א(

 וכן; היחסיים של המוניטין של החלקים לפני ירידת הערך

 

, מזומנים- הערך מתייחסת לנכסים הניתנים לזיהוי ביחידה מניבהבמידה שירידת  )ב(

הערכים בספרים היחסיים של הנכסים הניתנים לזיהוי של החלקים לפני ירידת 

כל ירידת ערך כזו מיוחסת לנכסים של החלקים של כל יחידה באופן יחסי על . הערך

 .בסיס הערך בספרים של כל נכס ביחידה
  

ההפסד מירידת ערך מוקצה בין החברה ,  שאינן מקנות שליטהבחלקים שיש בהם זכויות

  . האם לבין הזכויות שאינן מקנות שליטה לפי אותו בסיס שהרווח או הפסד מוקצה

  

אם הפסד מירידת ערך אשר ניתן לייחוס לזכויות שאינן מקנות שליטה מתייחס למוניטין  .7ג

ירידת הערך , )3יף גראה סע (המאוחדים של החברה האם בדוחות הכספייםשלא הוכר 

רק הפסד מירידת ערך המתייחס , במקרים אלה. אינה מוכרת כהפסד מירידת ערך מוניטין

  .שהוקצה לחברה האם יוכר כהפסד מירידת ערך מוניטיןלמוניטין 

  

מזומנים עם - מניבה ממחישה את מבחני ירידת הערך של יחידה7הדגמה להמחשה  .8ג

  .שאינה בבעלות מלאה, מוניטין
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   דנספח 

לבין תקן ) 2009מעודכן  (15הבדלים בין תקן חשבונאות מספר 

  36שבונאות בינלאומי ח

  

  .נספח זה אינו מהווה חלק מהתקן

  

המבוא לתקן זה מתמצת את ההבדלים לעומת . המבוא לתקן הבינלאומי הושמט מתקן זה .1

  .2003שפורסם בפברואר , 15תקן חשבונאות מספר 

 

ואימוץ מתכונת התקינה ,  בישראל27קן חשבונאות בינלאומי תעד לאימוצו של  .2

הושמט בתקן , הבינלאומית להכללת ההשקעות בחברות בנות בדוחות הכספיים הנפרדים

 . לתקן הבינלאומי) א(4זה סעיף 

 

 .לתקן הבינלאומי הושמטה בתקן זה) ו(12הערת שוליים לסעיף  .3
  

 .  לתקן הבינלאומי הושמט מתקן זה100 והמשפט השני בסעיף 36המשפט האחרון בסעיף  .4
  

 תוקנה 67הדוגמה שלאחר סעיף , כמו כן. לתקן הבינלאומי הושמט מתקן זה) א(67סעיף  .5

 .בהתאם
  

יוקצה , מוניטין שנרכש בצירוף עסקים לתקן הבינלאומי תוקן על מנת להבהיר כי 80סעיף  .6

אחת מהיחידות לכל אלא , לא רק ליחידות מניבות מזומנים של הרוכשממועד הרכישה 

מזומנים של הנרכש ולכל אחת -מזומנים או קבוצות של היחידות המניבות-המניבות

אשר , מזומנים של הרוכש-מזומנים או קבוצות של היחידות המניבות-מהיחידות המניבות

  . מהסינרגיות של הצירוףתחזויות ליהנו
  

 מוניטין שלא ניתנת עסקו בהקצאה ראשונית של לתקן הבינלאומי 133 - ו85, 84סעיפים  .7

הושמטו מתקן סעיפים אלה . להשלמה עד תום התקופה השנתית שבה בוצע צירוף העסקים

  .3 ויאומצו עם אימוצו של תקן דיווח כספי בינלאומי זה
  

החלק הראשון של , כמו כן.  לתקן הבינלאומי הושמט מתקן זה97החלק הראשון של סעיף  .8

 .זה לתקן הבינלאומי הושמט מתקן 98סעיף 
  

 לתקן הבינלאומי שעוסקים בגילויים 135 - ו134 , 132, )ז(130, )וiii( ,130))(ד(130סעיפים  .9

 לתקן הבינלאומי 136שמט המשפט האחרון מסעיף וה, כמו כן .הושמטו מתקן זה

 . 135 - ו134שמתייחס לגילויים בסעיפים 
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לתקן ' ולנספח גאומי  בנספח הנחיות היישום לתקן הבינלג7 -ב ו7, א7 להמחשה אותדוגמל .10

הבינלאומי נוספו הערות שוליים המבהירות כי הטיפול החשבונאי המוצג בהן הוא בהתאם 

דרישות המדידה של זכויות כי טרם אומץ בישראל ואשר  3תקן דיווח כספי בינלאומי ל

 .57 עת מספרדילוי המיעוט הקיימות בתקן זה שונות מדרישות המדידה בג
  

אשר ממחישה את הבחינה לירידת ערך , ד7 נוספה דוגמה להמחשה לנספח הנחיות היישום .11

כאשר זכויות המיעוט , שאינה בבעלות מלאה, של יחידה מניבה מזומנים עם מוניטין

 . 57נמדדות בהתאם לגילוי דעת מספר 
  

 בנספח הנחיות היישום לתקן הבינלאומי עוסקת בגילויים לגבי יחידות 9דוגמה להמחשה  .12

עם מוניטין או נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מניבות מזומנים 

 9הושמטה גם דוגמה להמחשה ,  לעיל9לאור השמטת סעיפי הגילוי כאמור בסעיף . מוגדר

  .אשר מפנה לדוגמה זו,  לתקן הבינלאומי137וסעיף 
  

 מתקן אשר כללו הוראות מעבר ומועד תחילה הושמטו,  לתקן הבינלאומי140-138סעיפים  .13

 לתקן זה כי ישות תיישם תקן זה מכאן ואילך החל 138קובע סעיף , במקום זאת. זה

   לתקן זה נוספו סעיפים .2009 בינואר 1מהדוחות הכספיים לתקופה המתחילה ביום 

 . אשר קובעים שינויים בתקני חשבונאות אחרים144-141
  

. 1999שפורסם בשנת , 36 לתקן הבינלאומי ביטל את תקן חשבונאות בינלאומי 141סעיף  .14

 .2003שפורסם בשנת , 15 לתקן זה מבטל את תקן חשבונאות מספר 139סעיף 
  

 .לתקן הבינלאומי נוסח מחדש בתקן זה) א(3סעיף א .15

 

 :התייחסות לתקני חשבונאות בינלאומיים .16

 
 לתקן 91בסעיף , צירופי עסקים, 3ההפניה לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר   )א(

, דינים וחשבונות כספיים מאוחדים 57בהפניה לגילוי דעת מספר הבינלאומי הוחלפה 

 .בתקן זה
  
נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה , 5ההפניה לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר   )ב(

לתקן הבינלאומי הוחלפה בהפניה לתקן חשבונאות ) ט(2 בסעיף ופעילויות שהופסקו

 .בתקן זהפעילויות מופסקות  8מספר 
  

לתקן הבינלאומי ) א(2בסעיף  מלאי ,2 חשבונאות בינלאומי מספר ההפניה לתקן  )ג(

 .  בתקן זה,מלאי, 26הוחלפה בהפניה לתקן חשבונאות מספר 
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הוחלפה ) ב(2 בסעיף חוזי הקמה, 11ההפניה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר   )ד(

 .בתקן זה, עבודות על פי חוזה ביצוע, 4בהפניה לתקן חשבונאות מספר 

 
 -ו) ג(2 פים בסעי, מסים על ההכנסה,12חשבונאות בינלאומי מספר  לתקן ותההפני  )ה(

 ,מסים על ההכנסה, 19 לתקן חשבונאות מספר ות בהפניולתקן הבינלאומי הוחלפ 64

 .בתקן זה

 
 - ו119, 60 ,5 פיםבסעי,  רכוש קבוע,16 לתקן חשבונאות בינלאומי מספר ותההפני  )ו(

בתקן , רכוש קבוע, 27ונאות מספר  לתקן חשבות בהפנילתקן הבינלאומי הוחלפו 128

 .זה
  

לתקן ) ד(2בסעיף ,  הטבות עובד,19ההפניה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר   )ז(

הטיפול החשבונאי וכללי הדיווח , 20הבינלאומי הוחלפה בהפניה לגילוי דעת מספר 

 . בתקן זה, פיצויי פרישה ופנסיה, לגבי פיצויי פיטורים
  

השפעות השינויים בשערי חליפין של , 21מי מספר ההפניה לתקן חשבונאות בינלאו  )ח(

השפעות השינויים , 13 הוחלפה בהפניה לתקן חשבונאות מספר 83בסעיף , מטבע חוץ

 .בשערי חליפין של מטבע חוץ
  

) ב(4בסעיף , השקעות בחברות כלולות, 28ההפניה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר   )ט(

בתקן , שיטת השווי המאזני, 68ספר לתקן הבינלאומי הוחלפה בהפניה לגילוי דעת מ

 .זה

 
בסעיף , זכויות בעסקאות משותפות, 31ההפניה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר   )י(

דינים וחשבונות כספיים  57לתקן הבינלאומי הוחלפה בהפניה לגילוי דעת מספר ) ג(4

 .בתקן זה, מאוחדים
  

 125בסעיף , ם נכסים בלתי מוחשיי,38ההפניה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר   )יא(

 ,נכסים בלתי מוחשיים, 30לתקן הבינלאומי הוחלפה בהפניה לתקן חשבונאות מספר 

 .בתקן זה
  

 5 -ו) ו(2 פים בסעין להשקעה" נדל,40ההפניה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר   )יב(

בתקן ן להשקעה "נדל 16לתקן הבינלאומי הוחלפה בהפניה לתקן חשבונאות מספר 

 .זה
  

, 129, )ב(80 פיםבסעי,  מגזרי פעילות,8ח כספי בינלאומי מספר  לתקן דיווותההפני  )יג(

 לתקן חשבונאות ות בהפניו לתקן הבינלאומי הוחלפ)ii)(ד(130-ו) i)(דii( ,130))(ג(130

 .בתקן זה, דיווח מגזרי, 11מספר 



  

  
  
95

  הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
  

  

  
  
  

  

  

 מועצה של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאותה
  

 

  
  

 

  ברי הוועדהח
  עדהר הוו" יו- ב ספירדח "רו
  ח חיים אסיאג "ור
  ח יגאל גוזמן"ור
  ח"רו, רופסור אריה גנספ
  ח אבי זיגלמן"ור

  פרופסור אפרים צדקה
  ח משה פרץ"רו
  

  וות מקצועי צ
  ח שרון מימון צדיק"ור

  מר מתן אורבך
  מר שקד פורת

  

  ים מקצועיציםועי
  נשסמח רונן "ור
  ח שאול טבח"רו

משתתפים קבועים
 הודה אלגריסיח י"ור
  ח דוד גולדברג "ור
  ח דורון דבי"ור
  ח אבי דויטשמן"רו
  ח אדיר ענבר"ור
   יזהר קנהח"ור

  
  

  ר המועצה" סגן יו-ע "ר רשות ני"יו, ד פרופסור זוהר גושן"עו
  ר המועצה" סגן יו-ח "נשיא לשכת רו, ח ראובן שיף"ור
   אייל בן שלושרמ
  ר דירקטוריון הבורסה לניירות ערך"יו, שאול ברונפלדר מ
   רשות ניירות ערך- מנהל מחלקת תאגידים -ח "רו, ר משה ברקת"ד
  נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, ח אלכס הילמן"ור

  מר רון לובש
  נשיא שקדם של לשכת רואי חשבון, ח עופר מנירב"ור
  גוד החברות הציבוריות הרשומות בבורסהנציג אי, ר עמוס מר חייםמ
  ו'בויאנג-מיכל עבאדי) ח"רו(ד "וע
  לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, ח פנחס קימלמן"ור

  מר איתן רוב
  נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, ח יוסי שחק"ור
  נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, ח ישראל שטראוס"ור
  קיםסגן המפקח על הבנ, ר מוטי שפיגלמ


