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תק חשבונאות מספר 13
השפעות השינויי בשערי חליפי של מטבע חו
© כל הזכויות שמורות למוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות .אי להעתיק ,לשכפל ,לתרג ,
להציג ,לפרס  ,להפי  ,להוציא לאור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפרסו זה או בחלק
ממנו ,בכל דר שהיא ובכל אמצעי מכני ,אלקטרוני או אחר ,ללא הסכמה מפורשת בכתב
ומראש מאת המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.
תקני חשבונאות בינלאומיי או חלקי מה תורגמו לעברית ונכללו במסגרת תקני
חשבונאות בישראל באישור הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיי  .הנוסח המחייב של
תקני חשבונאות בישראל הוא זה המפורס על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
בשפה העברית.
כל התייחסות לתקינה בינלאומית המובאת בגו התק  ,או בנספחי או בהערות השוליי
לתק אי בה כשלעצמה כדי קביעה כי אותו תק חשבונאות בינלאומי או חלקי ממנו אומצו
על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ככלל חשבונאי בישראל.
את הוראות התק  ,המובאות באותיות מודגשות ,יש לקרוא בהקשר לחומר הרקע והנחיות
היישו  .המבוא והערות השוליי שבתק זה אינ באי להוסי על כללי החשבונאות
המצויי בגו התק או לגרוע מה  .במקרה של שוני בי האמור במבוא ובהערות השוליי
לבי האמור בגו התק  ,הוראותיו של האחרו ה המחייבות .תקני החשבונאות וההנחיות
המקצועיות המפורסמי על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות אינ חלי על
פריטי לא מהותיי .

מבוא
.1

תק חשבונאות זה ,המבוסס על תק חשבונאות בינלאומי מספר  ,(1993) 21השפעות השינויי
בשערי חליפי של מטבע חו )להל  ,התק הבינלאומי( ,עוסק בתרגו עסקאות במטבע חו
ובתרגו דוחות כספיי של פעילויות חו לצור שילוב בדוחות הכספיי של התאגיד המדווח.

.2

תק זה אינו עוסק בטיפול החשבונאי בגידור פריטי מטבע חו  ,למעט גידור השקעה נטו ביחידה
מוחזקת אוטונומית בחו"ל.

.3

תק חשבונאות זה מחלי את הוראות הבהרה  8לגילוי דעת  36של לשכת רואי חשבו בישראל,
טיפול "חברה מחזיקה" בדוחות הכספיי התקופתיי של "יחידות מוחזקות" שלה )כשבסיסי
המדידה ,שיושמו בה  ,שוני משלה( ,ואת הוראות הבהרה  9לגילוי דעת  36של לשכת רואי
חשבו בישראל ,התאמה לשינויי בכוח הקנייה של המטבע המקומי של "חברות מוחזקות"
אוטונומיות במדינת חו  ,אשר בטלות ע כניסתו לתוק של תק חשבונאות מספר  ,12הפסקת
ההתאמה של דוחות כספיי .

מטרת התק
לתאגיד עשויות להיות עסקאות במטבע חו וכ ייתכ שיהיו לו פעילויות חו  .על מנת לכלול עסקאות
במטבע חו ופעילויות חו בדוחות הכספיי של תאגיד ,חובה לבטא את כל העסקאות במטבע הדיווח
של התאגיד ולתרג את הדוחות הכספיי של פעילויות חו למטבע הדיווח של התאגיד.

5

הנושאי העיקריי בקשר לטיפול החשבונאי בעסקאות במטבע חו ולטיפול החשבונאי בפעילויות חו
ה קביעת שער החליפי שישמש לתרגו  ,ואופ ההכרה של ההשפעות הכספיות של שינויי בשערי
חליפי בדוחות הכספיי .

תחולה
.1

יש לייש תק חשבונאות זה:
)א( לטיפול החשבונאי בעסקאות במטבע חו  ,וכ
)ב( לתרגו הדוחות הכספיי של פעילויות חו הנכללות בדוחות הכספיי של התאגיד על
ידי איחוד ,או על ידי איחוד יחסי ,או על פי שיטת השווי המאזני.

.2

1

תק חשבונאות זה אינו עוסק בטיפול החשבונאי בגידור ) (Hedge Accountingשל פריטי
במטבע חו  ,למעט הסיווג של הפרשי שער ,הנובעי מהתחייבות במטבע חו  ,המהווה גידור של
השקעה נטו ביחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל.

.3

תק חשבונאות זה מחלי את הוראות הבהרה  8לגילוי דעת  36של לשכת רואי חשבו בישראל,
טיפול "חברה מחזיקה" בדוחות הכספיי התקופתיי של "יחידות מוחזקות" שלה )כשבסיסי
המדידה ,שיושמו בה  ,שוני משלה( ,ואת הוראות הבהרה  9לגילוי דעת  36של לשכת רואי
חשבו בישראל ,התאמה לשינויי בכוח הקנייה של המטבע המקומי של "חברות מוחזקות"
אוטונומיות במדינת חו .

.4

תק חשבונאות זה אינו מציי את המטבע בו תאגיד מציג את דוחותיו הכספיי  .בר  ,תאגיד
משתמש ,בדר כלל ,במטבע של המדינה בה הוא שוכ  .א תאגיד מציג את דוחותיו הכספיי
במטבע אחר ,תק חשבונאות זה דורש מת גילוי לגבי הסיבות להצגה באותו מטבע אחר .בנוס ,
2
דורש תק זה מת גילוי לגבי הסיבות לשינוי כלשהו במטבע הדיווח.

.5

תק חשבונאות זה אינו עוסק בתרגו של הדוחות הכספיי של תאגיד ממטבע הדיווח שלו
למטבע אחר לצור נוחות המשתמשי שהורגלו לאותו מטבע ,או לצרכי דומי .

 1ראה – SIC 7, Introduction of the Euro
 2הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות מכירה באפשרות ,הקיימת במקרי מסוימי  ,שהמטבע
הפונקציונלי של תאגיד עשוי להיות שונה ממטבע המדינה בה הוא שוכ  .בכוונת הוועדה לפרס בהקד האפשרי כללי
לזיהויו של המטבע הפונקציונלי אשר יהיו מבוססי על כללי חשבונאות בינלאומיי ואחרי  .עד לפרסומ של כללי ,
כאמור ,נית לדווח במטבע אחר מאשר מטבע המדינה בה שוכ התאגיד ,רק כאשר מתקיימי הנסיבות והמבחני שנדרשו
בהתא לסעי )29א( לגילוי דעת  ,36בעת היותו בתוק ובכפו להוראות כל די .
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.6

תק חשבונאות זה אינו עוסק בהצגה בדוח על תזרימי מזומני של תזרימי מזומני הנובעי
מעסקאות במטבע חו ומתרגו תזרימי מזומני של פעילות חו )ראה גילוי דעת  51של לשכת
רואי חשבו בישראל בדבר די וחשבו על תזרימי המזומני  ,כפי שתוק בסעיפי  50 51לתק
זה(.

הגדרות
.7

המונחי הבאי משמשי בתק זה במשמעות הבאה:
פעילות חו ) (Foreign Operationחברה בת ,חברה בשליטה משותפת ,חברה שההשקעה
בה מטופלת בשיטת השווי המאזני ,עסקה משותפת או סני של התאגיד המדווח,
שהפעילויות שלה ממוקמות או מתנהלות במדינה שונה מהמדינה בה שוכ התאגיד המדווח.
יחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל )(Foreign Entity

פעילות חו  ,שהפעילויות שלה אינ

מהוות חלק אינטגרלי מהפעילויות של התאגיד המדווח.
מטבע הדיווח ) (Reporting Currencyהמטבע המשמש להצגת הדוחות הכספיי .
מטבע חו ) – (Foreign Currencyמטבע שאינו מטבע הדיווח של התאגיד.
שער החליפי ) (Exchange Rateיחס החליפי בי שני מטבעות.
הפרש שער ) (Exchange Differenceהפרש הנובע מדיווח על אותו מספר יחידות של מטבע
חו במטבע הדיווח לפי שערי חליפי שוני .
שער סגירה )(Closing Rate

שער החליפי המיידי ) (Spot Rateבתארי המאז  .יש

להשתמש בשער היציג ליו המאז במידה וקיי .
השקעה נטו ביחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל )(Net Investment in a Foreign Entity
חלקו של התאגיד המדווח בנכסי נטו של אותה יחידה.
פריטי

כספיי

) – (Monetary itemsכספי

וכ נכסי

והתחייבויות המתקבלי

או

משולמי בסכו כס קבוע ,או בסכו כס הנית לקביעה.
שווי הוג )(Fair value

הסכו שבו נית להחלי נכס ,או לסלק התחייבות ,בעסקה בתו

לב בי קונה מרצו ומוכר מרצו  ,וללא מגבלת מידע.

עסקאות במטבע חו
הכרה ראשונית
.8

עסקה במטבע חו היא עסקה הנקובה ,או שסילוקה נדרש ,במטבע חו  ,לרבות ,עסקאות
העולות כאשר תאגיד:
)א(

רוכש או מוכר סחורות ,או שירותי  ,שמחיר נקוב במטבע חו ,

7

)ב(

לווה או מלווה כספי כאשר הסכומי לשל  ,או לקבל ,נקובי במטבע חו ,

)ג(

הינו צד לחוזה במטבע חו שטר בוצע ,או

)ד(

רוכש או מממש נכסי  ,או נוטל או מסלק התחייבויות ,בדר אחרת כלשהי ,כשעסקאות
אלו נקובות במטבע חו .

.9

עסקה הנקובה במטבע חו תירש  ,ע ההכרה הראשונית ,במטבע הדיווח ,על ידי הכפלת
הסכו במטבע חו בשער החליפי בי מטבע הדיווח ומטבע החו במועד העסקה.

.10

לעיתי קרובות ,מתייחסי לשער המיידי ) ,(Spot Rateכשער החליפי ליו ביצוע העסקה.
מסיבות מעשיות ,לעיתי קרובות ,משתמשי בשער המהווה קירוב לשער בפועל במועד ביצוע
העסקה .לדוגמא ,שער ממוצע שבועי או חודשי עשוי לשמש לכל העסקאות באותו מטבע חו
שהתבצעו באותה תקופה .בר  ,א שערי חליפי נתוני לתנודות משמעותיות ,השימוש בשער
ממוצע לתקופה אינו מהימ .

דיווח בתאריכי מאז עוקבי
.11

בכל תארי מאז :
)א( פריטי כספיי במטבע חו ידווחו על פי שער הסגירה,

.12

)ב(

פריטי לא כספיי שערכ בספרי הוא במונחי עלות היסטורית נקובה במטבע חו ,
ידווחו על פי שער החליפי במועד העסקה ,וכ

)ג(

פריטי לא כספיי שערכ בספרי הוא לפי שווי הוג הנקוב במטבע חו ידווחו על פי
שער החליפי במועד קביעת השווי ההוג .

הער בספרי של פריט ייקבע בהתא לתק החשבונאות המתאי  .לדוגמא ,מכשירי
פיננסיי מסוימי ורכוש קבוע עשויי להימדד לעיתי לפי שווי הוג או לחלופי  ,לפי העלות
ההיסטורית .בי א הער בספרי נקבע על פי העלות ההיסטורית או על פי השווי ההוג ,
הסכומי שנקבעו לפריטי במטבע חו ידווחו במטבע הדיווח בהתא לתק חשבונאות זה.

הכרה בהפרשי שער
.13

סעיפי  15 19מפרטי את הטיפול החשבונאי הנדרש בתק זה לגבי הפרשי שער בעסקאות
הכרוכות במטבע חו .
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.14

תק חשבונאות זה אינו עוסק בטיפול החשבונאי בגידור של פריטי במטבע חו  ,למעט הסיווג
של הפרשי שער ,הנובעי מהתחייבות במטבע חו  ,המהווה גידור של השקעה נטו ביחידה
מוחזקת אוטונומית בחו"ל.

.15

הפרשי שער הנובעי מסילוק של פריטי כספיי  ,או הנובעי מדיווח על פריטי כספיי
של התאגיד לפי שערי חליפי שוני מאלה ששימשו לרישו ראשוני במהל התקופה ,או
מאלה שדווחו בדוחות כספיי קודמי  ,יוכרו כהכנסות או כהוצאות בתקופה בה נבעו ,למעט
הפרשי שער המטופלי בהתא לסעיפי  17ו  19להל ובהתא לתק חשבונאות מספר ,3
היוו עלויות אשראי.

.16

הפרש שער נוצר כתוצאה משינוי בשער החליפי בי מועד ביצוע עסקה במטבע חו לבי מועד
סילוק הפריטי הכספיי הנובעי מאותה עסקה .כאשר העסקה מסולקת במהל התקופה
החשבונאית בה אירעה ,כל הפרש השער יוכר באותה תקופה .כאשר העסקה מסולקת בתקופה
חשבונאית מאוחרת יותר ,הפרש השער יוכר בכל תקופה עד לתקופה שבה העסקה מסולקת ,על
פי השינוי בשערי החליפי במהל אותה תקופה.

השקעה נטו ביחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל
.17

הפרשי שער הנובעי מפריט כספי ,שבמהותו מהווה חלק מההשקעה נטו של תאגיד ביחידה
3

מוחזקת אוטונומית בחו"ל ,יסווגו במסגרת ההו העצמי בדוחות הכספיי של התאגיד ,עד
למימוש ההשקעה נטו ,ובמועד האמור יוכרו כהכנסות או כהוצאות בהתא לסעי .37

.18

לתאגיד יכול להיות פריט כספי לקבל מיחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל ,או לשל ליחידה
מוחזקת אוטונומית בחו"ל .פריט שאי כוונה לסלקו ,ולא סביר שיסולק בעתיד הנראה לעי ,
מהווה למעשה הגדלה ,או הקטנה ,של ההשקעה נטו של התאגיד באותה יחידה מוחזקת
אוטונומית בחו"ל .פריט כספי ,כאמור ,עשוי לכלול חייבי לזמ ארו או הלוואות לזמ ארו ,
א אינו כולל חייבי או זכאי מסחריי .

.19

הפרשי שער ,הנובעי מהתחייבות במטבע חו  ,המהווה גידור של השקעה נטו של תאגיד
ביחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל ,יסווגו במסגרת ההו העצמי בדוחות הכספיי של
התאגיד ,עד למימוש ההשקעה נטו ,ובמועד האמור יוכרו כהכנסות או כהוצאות בהתא לסעי
.37

 3בסעי נפרד שיכונה" :הפרשי תרגו בגי יחידות מוחזקות אוטונומיות" )להל  ,הפרשי תרגו (.
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.20

בוטל.

.21

בוטל.

.22

בוטל.

דוחות כספיי של פעילויות חו
סיווג פעילויות חו
.23

שיטת התרגו של דוחות כספיי של פעילות חו תלויה באופ בה היא ממומנת ופועלת ביחס
לתאגיד המדווח .לצור תרגו  ,פעילות חו מסווגת כ "זרוע ארוכה של התאגיד המדווח" או
כ "יחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל".

.24

פעילות חו  ,המהווה זרוע ארוכה של התאגיד המדווח ,מנהלת את עסקיה כאילו הייתה חלק
בלתי נפרד מפעילויות התאגיד המדווח .לדוגמא ,פעילות חו כזו עשויה רק למכור טובי שיובאו
מהתאגיד המדווח ולהעביר את תמורת המכירה לתאגיד המדווח .במקרי אלו ,שינוי בשער
החליפי  ,בי מטבע הדיווח והמטבע באר פעילות החו  ,הוא בעל השפעה כמעט מיידית על
תזרי המזומני מפעילות שוטפת של התאגיד המדווח .לפיכ  ,השינוי בשער החליפי משפיע על
הפריטי הכספיי הספציפיי המוחזקי על ידי פעילות החו ולא על ההשקעה נטו של
התאגיד המדווח בפעילות זו.

.25

בניגוד לכ  ,יחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל צוברת מזומני ופריטי כספיי אחרי  ,נושאת
בהוצאות ,מפיקה הכנסות ,ואולי א נוטלת אשראי ,כשלמעשה הכל מבוצע במטבע המקומי
שלה .היחידה המוחזקת האוטונומית בחו"ל עשויה ג לבצע עסקאות במטבעות חו  ,לרבות
עסקאות במטבע הדיווח .כאשר קיי שינוי בשער החליפי בי מטבע הדיווח והמטבע המקומי,
ההשפעה הישירה היא מועטה ,א בכלל ,על תזרי המזומני הנוכחי והעתידי מפעילות שוטפת
של היחידה המוחזקת האוטונומית בחו"ל ושל התאגיד המדווח .השינוי בשער החליפי משפיע
על ההשקעה נטו של התאגיד המדווח ביחידה המוחזקת האוטונומית בחו"ל ולא על הפריטי
הכספיי והפריטי הלא כספיי המוחזקי על ידי היחידה המוחזקת האוטונומית בחו"ל.

.26

להל סממני  ,המצביעי על כ שפעילות חו היא יחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל ,ולא
פעילות חו המהווה זרוע ארוכה של התאגיד המדווח:
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)א(

בעוד שהתאגיד המדווח עשוי לשלוט בפעילות החו  ,הפעילויות על ידי פעילות החו
נעשות תו שמירה על מידה משמעותית של עצמאות ביחס לפעילויות התאגיד המדווח,

)ב(

עסקאות ע התאגיד המדווח אינ מהוות חלק גדול מכלל הפעילויות של פעילות החו ,

)ג(

הפעילויות של פעילות החו ממומנות בעיקר מפעילויות שלה או מאשראי מקומי ולא על
ידי התאגיד המדווח,

)ד(

עלויות עבודה ,חומרי ומרכיבי אחרי בייצור המוצרי והשירותי של פעילות החו
משולמי או מסולקי בעיקר במטבע המקומי ,ולא במטבע הדיווח,

)ה(

המכירות של פעילות החו ה בעיקר במטבעות שאינ מטבע הדיווח ,וכ

)ו(

תזרימי המזומני של התאגיד המדווח מופרדי מהפעילויות היו יומיות של פעילות
החו ואינ מושפעות במישרי מהפעילויות של פעילות החו .

הסיווג המתאי של כל פעילות יכול ,עקרונית ,להתבסס על מידע עובדתי הקשור לסממני ,
המפורטי לעיל .במקרי מסוימי  ,הסיווג של פעילות חו כיחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל
או כזרוע ארוכה של התאגיד המדווח לא יהיה ברור ,ונחו שיקול דעת כדי לקבוע את הסיווג
המתאי .

פעילויות חו המהוות זרוע ארוכה של התאגיד המדווח
.27

הדוחות הכספיי של פעילות חו  ,המהווה זרוע ארוכה של התאגיד המדווח ,יתורגמו על פי
ההוראות המפורטות בסעיפי  8 16לעיל כאילו העסקאות של פעילות החו היו של התאגיד
המדווח עצמו.

.28

הפריטי בדוחות הכספיי של פעילות החו יתורגמו כאילו כל העסקאות של פעילות החו היו
של התאגיד המדווח עצמו .העלות והפחת של הרכוש הקבוע יתורגמו על פי שער החליפי במועד
רכישת הנכס ,או ,א הנכס מוצג לפי שווי הוג  ,על פי שער החליפי במועד הערכת השווי ההוג .
עלות המלאי תתורג על פי שער החליפי שהיה קיי במועד בו נעשו העלויות .הסכו
בר ההשבה או שווי המימוש נטו של נכס יתורגמו על פי שער החליפי שהיה קיי במועד קביעת
הסכו בר ההשבה או שווי המימוש נטו .לדוגמא ,כאשר שווי המימוש נטו של פריט מלאי נקבע
במטבע חו  ,שווי זה יתורג על פי שער החליפי במועד בו נקבע שווי המימוש נטו .אי לכ  ,שער
זה הוא ,בדר כלל ,שער הסגירה .יתכ ותידרש התאמה כדי להקטי את הער בספרי של נכס
בדוחות הכספיי של התאגיד המדווח לסכו בר השבה או לשווי המימוש נטו שלו ג א
התאמה ,כאמור ,אינה נדרשת בדוחות הכספיי של פעילות החו  .לחלופי  ,יתכ ויהיה צור
לבטל בדוחות הכספיי של התאגיד המדווח התאמה ,שנרשמה בדוחות הכספיי של פעילות
החו .
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.29

מסיבות מעשיות ,משתמשי  ,לעיתי קרובות ,בשער המהווה קירוב לשער בפועל במועד ביצוע
העסקה .לדוגמא ,שער ממוצע שבועי או חודשי עשוי לשמש לכל העסקאות באותו מטבע חו
שהתבצעו באותה תקופה .בר  ,א שערי החליפי נתוני לתנודות משמעותיות ,השימוש בשער
ממוצע לתקופה אינו מהימ .

פעילויות חו המהוות יחידות מוחזקות אוטונומיות בחו"ל
 .30בתרגו הדוחות הכספיי של יחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל לצור הכללת
הכספיי  ,על התאגיד המדווח לייש את הנהלי הבאי :
)א( הנכסי וההתחייבויות ,כספיי
בחו"ל יתורגמו על פי שער סגירה,

בדוחותיו

ולא כספיי  ,של היחידה המוחזקת האוטונומית

)ב(

פריטי הכנסות והוצאות של היחידה המוחזקת האוטונומית בחו"ל יתורגמו על פי שער
החליפי במועד ביצוע העסקה ,למעט מקרי בה על היחידה המוחזקת האוטונומית
בחו"ל להציג דוחות כספיי מותאמי לאינפלציה בהתא לכללי חשבונאות מקובלי
בסביבה כלכלית היפר אינפלציונית .במקרי כאלו ,סעיפי ההכנסות והוצאות יתורגמו
על פי שער סגירה ,וכ ,

)ג(

כל הפרשי השער שנוצרו יסווגו כסעי נפרד בהו עצמי עד למימוש ההשקעה נטו.

 .31מסיבות מעשיות ,שער המהווה קירוב לשערי החליפי בפועל ,לדוגמא ,שער ממוצע לתקופה,
ישמש ,לעיתי קרובות ,לצור תרגו פריטי הכנסות והוצאות של פעילות חו .

 .32התוצאה של תרגו הדוחות הכספיי של יחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל היא הכרה בהפרשי
שער הנובעי מ :
)א(

תרגו פריטי הכנסות והוצאות על פי שערי חליפי במועדי ביצוע העסקאות ותרגו פריטי
נכסי והתחייבויות על פי שער סגירה,

)ב(

תרגו יתרת הפתיחה של ההשקעה נטו ביחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל על פי שער
חליפי השונה מזה שעל פיו דווח לאחרונה ,ו

)ג(

שינויי אחרי בהו העצמי של היחידה המוחזקת האוטונומית בחו"ל.

הפרשי שער אלה אינ מוכרי כהכנסות או כהוצאות לתקופה מאחר ולשינויי בשערי החליפי
יש השפעה ישירה מעטה ,א בכלל ,על תזרי המזומני הנוכחי והעתידי מפעילות שוטפת של
היחידה המוחזקת האוטונומית בחו"ל או של התאגיד המדווח .כאשר יחידה מוחזקת אוטונומית
בחו"ל מאוחדת ,א אינה בבעלות מלאה ,הפרשי שער מצטברי  ,הנובעי מתרגו והמתייחסי
למיעוט ,יוקצו וידווחו כחלק מזכויות המיעוט במאז המאוחד.
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 .33כל מוניטי  ,שנוצר ברכישת יחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל ,וכל התאמות שווי הוג לער
בספרי של נכסי והתחייבויות ,הנובעי מרכישת אותה יחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל
יטופלו כנכסי והתחייבויות של היחידה המוחזקת האוטונומית בחו"ל ויתורגמו על פי שער
סגירה בהתא לסעי .30

 .34שילוב הדוחות הכספיי של היחידה המוחזקת האוטונומית בחו"ל באלו של התאגיד המדווח
עובר נהלי איחוד רגילי  ,כגו ביטול יתרות בי חברתיות וביטול עסקאות בי חברתיות של
חברה בת )ראה גילוי דעת  ,57דיני וחשבונות כספיי מאוחדי ( .בר  ,הפרשי שער הנובעי
מפריט כספי בי חברתי ,בי א לזמ קצר או לזמ ארו  ,אינ יכולי להיות מבוטלי כנגד
סכו מקביל הנובע מיתרות בי חברתיות אחרות מכיוו שהפריט הכספי מייצג התקשרות
להמרת מטבע אחד באחר ,וחוש את התאגיד המדווח לרווח או הפסד מתנודות בשערי החליפי .
בהתא לכ  ,בדוחות הכספיי המאוחדי של התאגיד המדווח ,הפרשי שער כאלה יוכרו
כהכנסה או כהוצאה או ,א ה נובעי מהנסיבות המתוארות בסעי  17ו  ,19ה מסווגי
כהו עצמי עד למימוש ההשקעה נטו.

 .35כאשר הדוחות הכספיי של יחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל ערוכי לתארי שונה מזה של
התאגיד המדווח ,היחידה המוחזקת האוטונומית בחו"ל מכינה ,לעיתי קרובות ,לצור איחוד
הדוחות הכספיי של התאגיד המדווח ,דוחות כספיי לתארי הדיווח של התאגיד המדווח.
כאשר אי זה מעשי לעשות זאת ,גילוי דעת  57של לשכת רואי חשבו בישראל ,דיני וחשבונות
כספיי מאוחדי  ,מאפשר שימוש בדוחות כספיי הערוכי לתארי שונה ,בתנאי שחוקי
המדינה בה רשומה ופועלת היחידה המוחזקת האוטונומית בחו"ל מחייבי עריכת דוחות
כספיי למועד שונה מזה של החברה הא ושהדוחות הכספיי של היחידה המוחזקת
האוטונומית בחו"ל ערוכי לתארי המקדי את תארי הדוחות הכספיי של החברה הא
ופער הזמ ביניה אינו עולה על שלושה חודשי  .במקרה כזה ,הנכסי וההתחייבויות של
היחידה המוחזקת האוטונומית בחו"ל יתורגמו על פי שער החליפי לתארי המאז של היחידה
המוחזקת האוטונומית בחו"ל .יש לבצע התאמות בגי אירועי מסוימי שהתרחשו בפער הזמ ,
כאמור ,והמפורטי בגילויי דעת  57ו  68של לשכת רואי חשבו בישראל ,על ידי שימוש בשערי
החליפי הרלוונטיי לאחר תארי המאז של היחידה המוחזקת האוטונומית בחו"ל:
)א(

פריטי תוצאתיי מיוחדי ,

)ב(

הפסדי שוטפי חריגי )לא יובאו בחשבו רווחי כלשה והפסדי שוטפי שאינ
חריגי (,

)ג(

תנועות הוניות )השקעות בהו מניות ,דיוידנדי וכיו"ב( ,וכ

)ד(

עסקאות בי חברתיות חריגות )ינותחו ויוצגו בהתא למהות (.
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 .36הדוחות הכספיי של יחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל ,המחויבת להציג דוחות כספיי
מותאמי לאינפלציה בהתא לכללי חשבונאות מקובלי בסביבה כלכלית היפר אינפלציונית,
יותאמו תחילה לאינפלציה לפני תרגומ למטבע הדיווח של התאגיד המדווח .כאשר ,בהתא
לכללי חשבונאות מקובלי  ,היחידה המוחזקת האוטונומית בחו"ל מפסיקה להציג דוחות
כספיי מותאמי לאינפלציה ,עליה להשתמש בסכומי שבוטאו ביחידת המדידה למועד
הפסקת הדיווח המותא כעלויות היסטוריות לצור התרגו למטבע הדיווח של התאגיד
המדווח.

מימוש יחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל
 .37בעת המימוש של יחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל ,הפרשי התרגו שמתייחסי לאותה
יחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל ,יוכר כהכנסות או כהוצאות באותה תקופה בה הוכר הרווח או
ההפסד מהמימוש.

 .38תאגיד עשוי לממש את חלקו ביחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל באמצעות מכירה ,פירוק ,פדיו
הו המניות ,פירעו פריט כספי לקבל לזמ ארו כאמור בסעי  18לעיל ,נטישת היחידה ,כולה
או חלקה ,וירידה בשיעור ההחזקה כתוצאה מהנפקה לצד ג' .תשלו דיוידנד מהווה חלק
ממימוש רק כאשר תשלו הדיוידנד מהווה למעשה החזר ההשקעה .במקרה של מימוש חלקי,
רק החלק היחסי מהפרשי השער שנצברו ייכלל ברווח או בהפסד ממימוש .הפחתת ער של
ההשקעה ביחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל אינו מהווה מימוש חלקי .לפיכ  ,שו חלק
מהפרשי התרגו לא ייזק לדוח רווח והפסד בעת הפחתת הער .

שינויי בסיווג של פעילות חו
 .39כאשר חל שינוי בסיווג של פעילות חו  ,יש לייש את נהלי התרגו המתאימי לסיווג החדש
החל ממועד השינוי בסיווג.

 .40שינוי באופ בו פעילות חו ממומנת ופועלת ביחס לתאגיד המדווח עשוי להוביל לשינוי בסיווג של
אותה פעילות חו  .כאשר פעילות חו  ,המהווה זרוע ארוכה של התאגיד המדווח ,מסווגת מחדש
כיחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל ,הפרשי השער הנובעי מתרגו נכסי לא כספיי במועד
הסיווג מחדש יסווגו כסעי נפרד בהו העצמי .כאשר יחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל מסווגת
מחדש כפעילות חו  ,המהווה זרוע ארוכה של התאגיד המדווח ,הסכומי המתורגמי של
פריטי לא כספיי במועד השינוי יטופלו כעלות ההיסטורית של אות פריטי בתקופת השינוי
ובתקופות שלאחר מכ  .הפרשי תרגו לא יוכרו כהכנסות או כהוצאות עד למימוש אותה פעילות.
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השפעות המס של הפרשי שער
 .41לרווחי ולהפסדי מעסקאות במטבע חו ולהפרשי שער מתרגו
פעילויות חו עשויי להיות השפעות מס ,אשר יטופלו כדלקמ :

הדוחות הכספיי

של

)א(

מסי שוטפי ומסי נדחי יכללו בדוח רווח והפסד א ה מתייחסי לרווחי או
להפסדי מעסקאות במטבע חו  ,או להפרשי שער מתרגו דוחות כספיי של פעילויות
חו  ,שנכללו בדוח רווח והפסד.

)ב(

מסי שוטפי ומסי נדחי יכללו בהו העצמי א ה מתייחסי לפריטי שנכללו
בהו העצמי בתקופה הנוכחית או בתקופות קודמות .בעת זקיפת הפריטי שנכללו בהו
העצמי לדוח רווח והפסד ,יש לזקו לדוח רווח והפסד ג את המסי השוטפי
והנדחי  ,המתייחסי לאות פריטי .

גילוי
 .42על תאגיד לתת גילוי לגבי:
)א( סכו הפרשי השער שנכללו ברווח הנקי או בהפסד לתקופה ,וכ
)ב(

הפרשי שער נטו שסווגו כמרכיב נפרד של ההו העצמי )הפרשי תרגו ( והתאמה בי
סכו הפרשי תרגו אלה בתחילת התקופה לבי סכומ בסופה.

 .43כאשר מטבע הדיווח שונה ממטבע המדינה בה שוכ התאגיד ,יש לתת גילוי לגבי הסיבה
לשימוש במטבע שונה .גילוי יינת ג לגבי הסיבה לשינוי כלשהו במטבע הדיווח.

 .44כאשר חל שינוי בסיווג של פעילות חו משמעותית ,על התאגיד לתת גילוי לגבי:
)א( אופי השינוי בסיווג,
)ב(

הסיבה לשינוי,

)ג(

השפעת השינוי בסיווג על ההו העצמי ,וכ

)ד(

ההשפעה על הרווח הנקי או ההפסד לכל התקופות המדווחות ,אילו השינוי בסיווג היה
חל בתחילת התקופה המוצגת המוקדמת ביותר.

 .45על תאגיד לתת גילוי ,במסגרת הביאורי על המדיניות החשבונאית ,לגבי אופ התרגו של
יחידות מוחזקות בחו"ל ,לרבות מוניטי והתאמות לשווי הוג הנוצרי ברכישת יחידה מוחזקת
אוטונומית בחו"ל.
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 .46תאגיד יית גילוי להשפעות שינויי בשערי חליפי  ,שחלו לאחר תארי המאז  ,על פריטי
כספיי במטבע חו או על דוחות כספיי של פעילות חו  ,א השינוי הוא בעל חשיבות כזו שאי
מת גילוי לגביו יפגע ביכולת המשתמשי בדוחות הכספיי לבצע הערכות מתאימות ולקבל
החלטות נאותות )ראה תק חשבונאות מספר  ,7אירועי לאחר תארי המאז (.

 .47הוועדה מעודדת לתת גילוי למדיניות התאגיד בדבר ניהול סיכוני מטבע חו .

הוראות מעבר
 .48היתרה הבלתי מופחתת במטבע חו של מוניטי ושל התאמות שווי הוג כלשה לער הספרי
של נכסי והתחייבויות ,שנבעו מרכישת יחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל ,שאירעה לפני מועד
תחילתו של תק זה ,יתורגמו החל ממועד היישו לראשונה של תק זה לפי שער הסגירה
במועד הדיווח.

תחילה
 .49תק זה יחול על הדוחות הכספיי :
ששנת הדיווח שלה

)א( לתקופות המתחילות לאחר  31בדצמבר ,2002 ,לתאגידי
מסתיימת ביו  31בדצמבר של כל שנה ,או
)ב( לתקופות המתחילות לאחר המועד בו מסתיימת שנת הדיווח הראשונה לאחר 29
בספטמבר  ,2002לתאגידי ששנת הדיווח שלה אינה מסתיימת ב  31בדצמבר של כל
שנה.

שינויי בתקני חשבונאות אחרי
 .50במקו סעי  2.7לגילוי דעת  51של לשכת רואי חשבו בישראל בדבר די וחשבו על תזרימי
המזומני  ,יבוא:
"תרגו דוחות כספיי של חברות מוחזקות ,המהוות יחידות מוחזקות אוטונומיות בחו"ל
כדי לשק את תזרימי המזומני של יחידות מוחזקות אוטונומיות בחו"ל במונחי יחידת
המדידה של היחידה המדווחת ,הסכומי במטבע חו הכלולי בדוח על תזרימי המזומני
של יחידות מוחזקות אוטונומיות בחו"ל יתורגמו לפי השער במועד המתייחס לכל תזרי
מזומני )למעט מקרי בה על היחידה המוחזקת האוטונומית בחו"ל להציג דוחות
כספיי מותאמי בהתא לכללי חשבונאות מקובלי  ,בה התרגו של תזרימי
המזומני יבוצע א הוא על פי שער סגירה( ויאוחדו ע תזרימי המזומני האחרי של
היחידה המדווחת.
ההפרשי המתייחסי ליתרות הפתיחה של המזומני ביחידות המוחזקות ולתנועות
ההוניות בי החברות במש תקופת הדיווח יוצגו בסכו נפרד בדוח על תזרימי המזומני .
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מסיבות מעשיות ,שער המהווה קירוב לשערי החליפי בפועל ,לדוגמא ,שער ממוצע
לתקופה ,ישמש ,לעיתי קרובות ,לצור תרגו תזרימי המזומני של היחידה
המוחזקת".

 .51במקו סעי  3.4לגילוי דעת  51של לשכת רואי חשבו בישראל בדבר די וחשבו על תזרימי
המזומני  ,יבוא:
"הפרשי מתרגו
אוטונומיות בחו"ל

דוחות כספיי

של חברות מוחזקות ,המהוות יחידות מוחזקות

ההפרשי הנ"ל נוצרי בגי השקעה נטו בחברות מוחזקות ,המהוות יחידות מוחזקות
אוטונומיות בחו"ל ,וה נזקפי במאז החברה המחזיקה כסעי נפרד במסגרת ההו
העצמי .הואיל ועל פי תק חשבונאות מספר  ,13שינויי בשערי החליפי של מטבע חו ,
יש לתרג את כל סעיפי המאז של היחידה המוחזקת האוטונומית בחו"ל על פי שער
סגירה ואת סעיפי דוח רווח והפסד על פי שער החליפי במועד ביצוע העסקאות )למעט
מקרי בה על היחידה המוחזקת האוטונומית בחו"ל להציג דוחות כספיי מותאמי
בהתא לכללי חשבונאות מקובלי  ,בה התרגו של סעיפי דוח רווח והפסד יבוצע א
הוא על פי שער הסגירה( ,נוצרי הפרשי המתייחסי ליתרות הפתיחה של הנכסי
וההתחייבויות של החברה המוחזקת וכ מתנועות ההשקעה בי החברות במש השנה.
הפרשי התרגו המתייחסי למזומני לתחילת שנה וכ לתנועות ההוניות ,בי החברות,
במש השנה יוצגו בסכו נפרד בדוח על תזרימי המזומני ".

 .52במקו סעי  52לגילוי דעת  68של לשכת רואי חשבו בישראל בדבר שיטת השווי המאזני
יבוא:
"א.

א השווי הנאות של ההשקעה ירדה מתחת לערכה הפנקסי כפי שכלול בסעי
ההשקעות במאז החברה המחזיקה וירידה זו אינה בעלת אופי זמני ,יש להפחית
תחילה ,בגבול הירידה ,את יתרת המוניטי כולה או חלקה ,א היה כזה ,לחובת
דוח הרווח וההפסד .א הירידה עלתה על יתרת המוניטי יש ליצור בגי הירידה
העודפת הפרשה שתיזק ג היא לחובת דוח הרווח וההפסד .סימני אזהרה
העלולי להצביע על אפשרות של ירידה בער ההשקעה הינ  ,בי היתר :ירידה
במחירי הבורסה לפיה שווי ההשקעה נמו מהער הפנקסי ,הפסדי
מתמשכי בחברה המוחזקת ,התייחסות רואה החשבו של החברה המוחזקת
בדוח המבקרי לספקות לגבי קיו "עסק חי" או לאי וודאות בסכו מהותי ועוד.
ירידה במחירי הבורסה ,כמו ג יתר סימני האזהרה שצויינו לעיל ,אינ מצביעי
בהכרח על ירידת ער שאינה בעלת אופי זמני ויש לבדוק ולהתייחס לכל מקרה
לגופו.

ב.

חלה ירידה בשווי הנאות של השקעה בחברה מוחזקת אוטונומית בחו"ל ונזקפו
בעבר להו העצמי הפרשי תרגו בגי השקעה זו על פי תק חשבונאות מספר ,13
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השפעות השינויי בשערי חליפי של מטבע חו  ,או על פי הבהרה  8לגילוי דעת
 ,36בעת היותה בתוק  ,אי לזקו חלק מהפרשי התרגו לדוח רווח והפסד בעת
ההכרה בהפסד מירידת ער .
ג.

חלה עלייה בשווי הנאות של ההשקעה אחרי ירידה עודפת כמשמעותה בפסקה א'
ועלייה זו אינה בעלת אופי זמני ,תבוטל ההפרשה ,כולה או חלקה ,בגבולות עליית
הער  .ביטול ההפרשה ייזק לזכות דוח רווח והפסד .מוניטי שהופחת על פי
סעי קט א' לעיל לא יוחזר בשו מקרה".

 .53במקו סעי  29לגילוי דעת  68של לשכת רואי חשבו בישראל בדבר שיטת השווי המאזני
יבוא:
"חלה ירידה בשיעור ההחזקה ,לפי סעי  27או סעי  28לעיל ,בחברה מוחזקת אוטונומית
ונזקפו בעבר בגי השקעה זו הפרשי תרגו להו העצמי על פי הבהרה  8לגילוי דעת  36בעת
היותה בתוק  ,או על פי תק חשבונאות מספר  ,13יועבר חלק יחסי מתו הפרשי התרגו
שהצטברו לדוח הרווח וההפסד ,והוא יהווה חלק בלתי נפרד מהרווח או ההפסד ממימוש
ההשקעה".

 .54גילוי דעת  14של לשכת רואי חשבו בישראל ,הטיפול החשבונאי בהפרשי שער ובהפרשי מדד,
בטל.
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נספח א'
הבדלי בי תק חשבונאות מספר  ,13השפעות השינויי בשערי חליפי של מטבע חו ,
לתק חשבונאות בינלאומי מספר  ,(1993) 21השפעות השינויי בשערי חליפי של מטבע
חו
.1

התייחסות לתקני חשבונאות בינלאומיי אחרי :
א .ההפניות לתק בינלאומי בחשבונאות מספר  ,39מכשירי פיננסיי  :הכרה ומדידה,
בסעיפי  2ו  14לתק הבינלאומי ,הושמטו מתק זה.
ב .ההפניה לתק חשבונאות בינלאומי מספר  ,7דוח תזרי מזומני  ,בסעי  6לתק
הבינלאומי הוחלפה בהפניה לגילוי דעת  51של לשכת רואי חשבו בישראל בדבר די
וחשבו על תזרימי המזומני .
ההפניה לתקני חשבונאות בינלאומיי בסעי  12לתק הבינלאומי הוחלפה בהפניה לתקני
ג.
חשבונאות.
ד .ההפניות לתק חשבונאות בינלאומי מספר  ,27דוחות כספיי מאוחדי והטיפול
החשבונאי בהשקעות בחברות בנות ,ולתק חשבונאות בינלאומי מספר  ,31דיווח כספי
בעסקאות משותפות ,בסעי  34לתק הבינלאומי הוחלפו בהפניה לגילוי דעת  57של לשכת
רואי חשבו בישראל בדבר דיני וחשבונות כספיי מאוחדי .
ה .ההפניה לתק חשבונאות בינלאומי מספר  ,28הטיפול החשבונאי בחברות כלולות ,בסעי
 35לתק הבינלאומי הוחלפה בהפניה לגילוי דעת מספר  68של לשכת רואי חשבו בדבר
שיטת השווי המאזני.
ההפניות לתק חשבונאות בינלאומי מספר  ,27דוחות כספיי מאוחדי והטיפול
ו.
החשבונאי בהשקעות בחברות בנות ,בסעי  35לתק הבינלאומי הוחלפו בהפניות לגילוי
דעת  57של לשכת רואי חשבו בישראל בדבר דיני וחשבונות כספיי מאוחדי .
ההתייחסות לתק חשבונאות בינלאומי מספר  ,29דיווח כספי בסביבה כלכלית היפר
ז.
אינפלציונית ,המופיעה בסעי  36לתק הבינלאומי ,הוחלפה בהתייחסות לדיווח כספי
מותא לאינפלציה בהתא לכללי חשבונאות מקובלי בסביבה כלכלית היפר
אינפלציונית.
ח .ההפניה לתק חשבונאות בינלאומי מספר  ,10אירועי לאחר תארי המאז  ,בסעי 46
לתק הבינלאומי ,הוחלפה בהפניה לתק חשבונאות מספר  ,7אירועי לאחר תארי
המאז .

.2

התק הבינלאומי אינו כולל את סעיפי המבוא ואת הערות שוליי מספר  2ו  ,3שנכללו בתק זה.

.3

סעי  3לתק הבינלאומי מציי שהתק הבינלאומי מחלי את תק חשבונאות בינלאומי מספר
 .(1983) 21במקו זאת ,סעי  3לתק זה מציי שתק חשבונאות זה מחלי את ההוראות
שנקבעו בהבהרה  8והבהרה  9לגילוי דעת  36של לשכת רואי חשבו בישראל.
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.4

בסעי  15לתק זה נוספה התייחסות לתק חשבונאות מספר  ,3היוו עלויות אשראי ,אשר איננה
קיימת בתק הבינלאומי.

.5

התק הבינלאומי מתיר לבחור בי שתי חלופות לטיפול בהפרשי שער הנובעי מפיחות חד ,או
מאובד ער חד של המטבע ,שלגביה אי דר מעשית לבצע גידור ,ושה בעלי השפעה על
התחייבויות ,שאינ ניתנות לסילוק ושנובעות ישירות מרכישה של נכסי  ,שאירעה לאחרונה
והנקובה במטבע חו  .בהתא לסעי  15לתק הבינלאומי ,הפרשי שער ,כאמור ,יכללו בדוח רווח
והפסד כהוצאה או כהכנסה .בהתא לטיפול החלופי המותר המפורט בסעיפי  20 22לתק
הבינלאומי ,הפרשי שער ,כאמור ,יכללו בער הספרי של הנכס המתייחס ,בתנאי שהער
בספרי לא יעלה על השווי ההוג של הנכס .תק זה מאמ את החלופה בסעי  15לתק
הבינלאומי ומבטל כל התייחסות לטיפול החלופי המותר .בהתא לכ :
סעיפי  20 22לתק זה בוטלו,
)א(
הערת שוליי מספר  2לתק הבינלאומי המתייחסת לסעי  21לתק הבינלאומי בוטלה,
)ב(
התייחסות לסעי  21שהופיע בסעי  13לתק הבינלאומי בוטלה ,וכ
)ג(
סעי )42ג( לתק הבינלאומי ,המחייב גילוי לגבי הפרשי שער שנכללו בער הספרי של
)ד(
נכס בהתא לסעי  21לתק הבינלאומי ,בוטל.

.6

ההתייחסות לדיווח כספי במטבע של סביבה כלכלית היפר אינפלציונית ,בסעי )30ב( לתק
הבינלאומי ,הושמטה .במקומה נוספה התייחסות לדיווח כספי מותא לאינפלציה בהתא
לכללי חשבונאות מקובלי בסביבה כלכלית היפר אינפלציונית.

.7

סעי  33לתק הבינלאומי עוסק בתרגו מוניטי והתאמות שווי הוג הנובעי מרכישה של
יחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל .התק הבינלאומי מתיר לתרג מוניטי והתאמות שווי הוג
לפי שער סגירה )סעי )33א(( או לפי השער במועד ביצוע העסקה )סעי )33ב(( .תק זה קובע שכל
מוניטי  ,הנוצר ברכישת יחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל וכל התאמות שווי הוג לער בספרי
של נכסי והתחייבויות ,הנובעי מרכישת אותה יחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל ,יטופלו
כנכסי והתחייבויות של היחידה המוחזקת האוטונומית בחו"ל ויתורגמו על פי שער סגירה.
סעי  45לתק הבינלאומי ,המחייב מת גילוי לגבי השיטה שנבחרה בסעי  33לצור תרגו
מוניטי והתאמות לשווי הוג הנובעי מרכישה של יחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל ,שונה
בהתא  .סעי  45לתק זה מחייב תאגיד לתת גילוי לגבי אופ תרגו יחידות מוחזקות בחו"ל,
לרבות מוניטי והתאמות לשווי ההוג  ,הנובעי מרכישה של יחידה כאמור.

.8

סעי  35לתק הבינלאומי מטפל במקרי בה קיי פער זמ בי תארי המאז של התאגיד
המדווח לבי תארי המאז של היחידה המוחזקת האוטונומית בחו"ל .הסעי קובע כי במקרי
בה לא נית להכי דוחות כספיי של היחידה המוחזקת האוטונומית בחו"ל לתארי הדיווח
של התאגיד המדווח ,נית להשתמש בדוחות כספיי הערוכי לתארי שונה בתנאי שפער הזמ
אינו עולה על שלושה חודשי  .כמו כ  ,הסעי קובע שיש לתרג את הדוחות הכספיי של
היחידה המוחזקת האוטונומית בחו"ל לפי שער החליפי לתארי המאז של היחידה המוחזקת,
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א ע זאת ,יש לבצע התאמות ,בגי אירועי מסוימי שהתרחשו בפער הזמ  ,כאמור ,לשינויי
משמעותיי בשערי החליפי עד לתארי המאז של התאגיד המדווח .במקו זאת ,סעי 35
לתק זה קובע כי נית להשתמש בדוחות כספיי הערוכי לתארי שונה בתנאי שחוקי המדינה
בה רשומה ופועלת היחידה המוחזקת האוטונומית בחו"ל מחייבי עריכת דוחות כספיי למועד
שונה מזה של החברה הא ושהדוחות הכספיי של היחידה המוחזקת האוטונומית בחו"ל
ערוכי לתארי המקדי את תארי הדוחות הכספיי של החברה הא ופער הזמ ביניה אינו
עולה על שלושה חודשי  .כמו כ  ,סעי  35לתק זה מונה מקרי ספציפיי בה יש להשתמש
בשער חליפי שלאחר תארי המאז של היחידה המוחזקת בחו"ל:
פריטי תוצאתיי מיוחדי ,
)א(

.9

)ב(

הפסדי שוטפי חריגי )לא יובאו בחשבו רווחי כל שה והפסדי שוטפי שאינ
חריגי (,

)ג(

תנועות הוניות )השקעות בהו מניות ,דיוידנדי וכיו"ב( ,וכ

)ד(

עסקאות בי חברתיות חריגות )ינותחו ויוצגו בהתא למהות (.

סעי  38לתק זה כולל כחלק מהאפשרויות לאופ מימוש יחידה מוחזקת אוטונומית ג פירעו
פריט כספי לקבל לזמ ארו כאמור בסעי  18לעיל ,וג ירידה בשיעור ההחזקה כתוצאה
מהנפקה לצד ג' ,אפשרויות שלא צוינו בסעי זה בתק הבינלאומי.

 .10סעי  41לתק הבינלאומי מפנה לתק חשבונאות בינלאומי מספר  ,12מסי על ההכנסה .הפניה
זו הושמטה מתק זה ובמקומה נכללו הוראות לגבי מסי שוטפי ומסי נדחי המתייחסי
לפריטי שנכללו בדוח רווח והפסד ולפריטי שנכללו בהו העצמי.
 .11סעי  48לתק הבינלאומי )הוראות מעבר( קובע שבמועד הראשו בו תאגיד מייש תק זה ,עליו,
למעט מקרי בה הסכו אינו נית לקביעה באופ סביר ,לסווג באופ נפרד ולהציג את היתרה
שנצברה לתחילת תקופה ,של הפרשי שער נדחי אשר סווגו כהו עצמי בתקופות קודמות .סעי
 48לתק זה קובע ,במקו זאת ,שהיתרה הבלתי מופחתת במטבע חו של מוניטי ושל התאמות
שווי הוג כלשה לער הספרי של נכסי והתחייבויות ,שנבעו מרכישת יחידה מוחזקת
אוטונומית בחו"ל ,שאירעה לפני מועד תחילתו של תק זה ,יתורגמו החל ממועד היישו
לראשונה של תק זה לפי שער הסגירה במועד הדיווח.
 .12סעי  49לתק הבינלאומי שונה כ שמועד תחילתו של תק זה יהיה חופ את מועד המעבר
לדיווח כספי נומינלי בהתא לתק חשבונאות מספר  ,12הפסקת ההתאמה של דוחות כספיי .
.13

סעיפי  50 54לתק זה לא נכללו בתק הבינלאומי .סעיפי אלה כוללי תיקו לגילוי דעת ,51
די וחשבו על תזרימי המזומני  ,ולגילוי דעת  ,68שיטת השווי המאזני ,וביטול גילוי דעת ,14
הטיפול החשבונאי בהפרשי שער ובהפרשי מדד.
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