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The Israel Accounting Standards issued by the Israel Accounting Standards Board are often
based on and may include parts of the text of the International Accounting Standards
published by the International Accounting Standards Board (IASB).

International Accounting Standards, Exposure Drafts, and other IASB publications are
copyright of the International Accounting Standards Board, 166 Fleet Street, London EC4A
2DY, United Kingdom, Telephone: +44 (020) 7353-0565, FAX: +44 (020) 7353-0562, E-mail:
publications@iasc.org.uk, Internet: http://www.iasc.org.uk.

All rights reserved. No part of the text of IASB’s publications may be translated, reprinted or
reproduced or utilized in any form either in whole or in part by any electronic, mechanical or
other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in
any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the
International Accounting Standards Board.

The International Accounting Standards have been translated to Hebrew and are published by
Israel Accounting Standards Board with the permission of IASB.

The approved text of the International Accounting Standards is that published by the IASB in the
English language and copies may be obtained direct from IASB.

 ® The "Hexagon Device”, “IAS”, “IASB” and “International Accounting Standards”
are registered Trade Marks of the International Accounting Standards Board and should not
be used without the approval of the International Accounting Standards Board.

תקני חשבונאות ישראליי המתפרסמי על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות מתבססי לעיתי או 
עשויי לכלול חלקי מנוסח תקני חשבונאות בינלאומיי המתפרסמי על ידי הוועדה לתקני חשבונאות 

 . בינלאומיי
 

, הצעות לתקני חשבונאות  לוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיי זכויות יוצרי בתקני חשבונאות בינלאומיי
 United Kingdom, London, 166 Fleet :וחומר אחר המתפרס על ידה. כתובתה של הוועדה , בינלאומיי
: 7353-0565 (020) 44+, פקס: 7353-0562 (020) 44+, דואר אלקטרוני:  Street, EC4A 2DY. טלפו

  .http://www.iasc.org.uk :אינטרנט ,publications@iasc.org.uk
  

, להעתיק, לשכפל, או לעשות שימוש בחלק כלשהו של פרסומי הוועדה לתקני  כל הזכויות שמורות. אי לתרג
, או שיהיה קיי  , א באמצעי אלקטרוניי או מכניי או בכל אמצעי אחר, הקיי היו חשבונאות בינלאומיי
, הקלטה או שימוש בכל שיטת אחסו ואחזור מידע, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהוועדה  בעתיד, לרבות צילו

 . לתקני חשבונאות בינלאומיי
 

תרגו תקני חשבונאות בינלאומיי ופרסומ בשפה העברית בידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות נעשה 
 . בהסכמת הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיי

 
הנוסח המחייב של תקני חשבונאות בינלאומיי הוא זה המפורס על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיי 

 . בשפה האנגלית ואשר עותקי ממנו נית להשיג ישירות מהוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיי

 ® תצורת המשושה, ”IASB” ,“IAS“, ו ”International Accounting Standards“ ה סימני 
מסחר רשומי של הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיי ואי לעשות בה שימוש ללא אישורה. 
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תק חשבונאות מספר 14  דיווח כספי לתקופות ביניי 

 2 0 0 2 ט  ס ו ג ו א
 

י  נ י י נ ע כ  ו ת
 

סעי   
מבוא  

מטרת התק  

  1 3 תחולה 

 4 הגדרות 

 5 25 תכולת דיווח כספי לתקופות ביניי 

 8 מרכיבי מינימליי של דיווח כספי לתקופות ביניי 

 9 14 צורה ותכולה של דוחות כספיי לתקופות ביניי 

 15 18 ביאורי תמציתיי נבחרי 

 20 22 תקופות שבגינ נדרש להציג דוחות כספיי לתקופות ביניי 

 23 25 מהותיות 

 26 27 גילוי בדוחות כספיי שנתיי 

 28 42 הכרה ומדידה 

 28 36 מדיניות חשבונאית זהה לזו שבדוחות הכספיי השנתיי 

 37 38 הכנסות המתקבלות באופ עונתי, מחזורי או מזדמ 

 39 עלויות הנגרמות באופ בלתי אחיד במהל שנת הדיווח 

 40 יישו כללי ההכרה והמדידה 

 41 42 שימוש באומדני 

 43 45 הצגה מחדש של תקופות ביניי שדווחו בעבר 

 46 תחילה 

 47 48 הוראות מעבר 

 49 50 שינויי בתקני חשבונאות אחרי 

  : נספחי

  , הבדלי בי תק חשבונאות מספר 14, דיווח כספי לתקופות ביניי א. 
לתק חשבונאות בינלאומי מספר 34, דיווח כספי לתקופות ביניי (1998) 

הדגמה של תקופות שנדרש להציג   ב.

הדגמות ליישו כללי ההכרה והמדידה   ג.

הדגמות לשימוש באומדני   ד.

  ( הדגמה לדיווח כספי לתקופות ביניי (ללא ביאורי ה.

הדגמה לגילוי המגזרי הנדרש בדיווח כספי לתקופות ביניי   ו.
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תק חשבונאות מספר 14 – דיווח כספי לתקופות ביניי 

 2 0 0 2 ט  ס ו ג ו א
 

© כל הזכויות שמורות למוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. אי להעתיק, לשכפל, 
, להוציא לאור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפרסו זה  , להפי , להציג, לפרס לתרג
או בחלק ממנו, בכל דר שהיא ובכל אמצעי מכני, אלקטרוני או אחר, ללא ההסכמה 

מפורשת בכתב ומראש מאת המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.  
 

תקני חשבונאות בינלאומיי או חלקי מה תורגמו לעברית ונכללו במסגרת תקני 
. הנוסח המחייב של  חשבונאות בישראל באישור הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיי
תקני חשבונאות בישראל הוא זה המפורס על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 

בשפה העברית. 
 

, או  , או בהערות השוליי לתק כל התייחסות לתקינה בינלאומית המובאת בגו התק
, אי בה כשלעצמה כדי קביעה כי אותו תק חשבונאות בינלאומי, או חלקי  בנספחי לתק

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

, המובאות באותיות מודגשות, יש לקרוא בהקשר לחומר הרקע והנחיות  את הוראות התק
, והנספחי שבתק זה אינ באי  . המבוא, הערות השוליי היישו המצויות בתק
. במקרה של שוני בי  להוסי על כללי החשבונאות המצויי בגו התק או לגרוע מה
, הוראותיו של  , לבי האמור בגו התק , או בנספחי האמור במבוא, בהערות השוליי
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 34, דיווח כספי לתקופות ביניי 

, התק הבינלאומי), מחלי את גילוי דעת 43 של לשכת רואי חשבו בישראל, דוחות כספיי  (להל

, ואת גילוי דעת 60, תיקו גילוי דעת 43 בדבר ביטול החובה לכלול מידע על  לתקופות ביניי

. תק זה יחול לגבי תקופות חשבונאיות  נתוני נומינליי בדוחות כספיי לתקופות ביניי

  . המתחילות ב 1 בינואר 2003, או לאחר מכ

 

, או מערכת  2. דיווח כספי לתקופות ביניי הוא דיווח כספי הכולל מערכת מלאה של דוחות כספיי

, לתקופה שהיא קצרה משנת כספי מלאה  של דוחות כספיי בצירו ביאורי תמציתיי נבחרי

של תאגיד. 

 

, או באיזו  3. תק זה אינו קובע אילו תאגידי חייבי לפרס דיווחי כספיי לתקופות ביניי

. יש לייש תק זה  , או כמה זמ לאחר תו תקופת ביניי יש לפרסמ תדירות עליה לפרסמ

 . כאשר תאגיד חייב או בוחר מרצונו לפרס דיווח כספי לתקופות ביניי

 

4. תק זה: 

, לרבות הגילוי הנדרש  (א) מגדיר את התכולה המינימלית של דיווח כספי לתקופות ביניי

 , , וכ בביאורי
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(ב) מפרט את הכללי החשבונאי להכרה ומדידה שיש ליישמ בדיווח כספי לתקופות 

 1. ביניי

 

, דוח רווח והפסד, דוח תזרי  5. תכולה מינימלית של דיווח כספי לתקופות ביניי היא מאז

 . , דוח על השינויי בהו העצמי, וביאורי תמציתיי נבחרי מזומני

 

6. בהנחה שלכל מי שקורא דיווח ביניי של תאגיד יש גישה ג לדוח הכספי השנתי האחרו של 

 , התאגיד, למעשה, אי צור לחזור או לעדכ בעדכו בלתי משמעותי בדוח הביניי את הביאורי

. במקו זאת, הביאורי בדוח הביניי יכללו בעיקר הסבר  שנכללו בדוחות הכספיי השנתיי

, שה בעלי משמעות להבנת השינויי במצב הכספי ובביצועי התאגיד,  לגבי האירועי והשינויי

 . מאז מועד הדיווח השנתי האחרו

 

7. תאגיד ייש בדיווח הכספי לתקופות ביניי שלו אותה מדיניות חשבונאית, שהוא מייש בדוחות 

הכספיי השנתיי שלו, פרט לשינויי במדיניות חשבונאית, שנעשו לאחר תארי הדוחות 

. תדירות הדיווח  , ושיקבלו ביטוי בדוחות הכספיי השנתיי הבאי הכספיי השנתיי האחרוני

שנתית או רבעונית  אסור שתשפיע על המדידה של תוצאות פעולותיו  של תאגיד  שנתית, חצי

מתחילת  השנתיות. כדי להשיג מטרה זו, המדידות לצורכי דיווח ביניי נעשות על בסיס מצטבר

השנה (Year-to-date basis). ע זאת, יישו תקני חשבונאות אחרי מסוימי עשוי להביא למצב 

שנתית או רבעונית) משפיעה על המדידה של תוצאות  בו תדירות הדיווח של התאגיד (שנתית, חצי

פעולותיו השנתיות. 

 

8. בנספח ג' לתק זה מובאות הנחיות ליישו הכללי החשבונאי הבסיסיי להכרה ומדידה 

, התחייבויות, הכנסות והוצאות. מסי על ההכנסה  בתאריכי ביניי לסוגי שוני של נכסי

לתקופת ביניי יתבססו על אומד של שיעור מס שנתי ממוצע, באופ עקיב ע ההערכה השנתית 

 . של מסי

 

 , 9. בקבלת ההחלטה כיצד להכיר, לסווג או לתת גילוי לפריט לצורכי דיווח כספי לתקופות ביניי

, ולא ביחס לדיווח הכספי השנתי החזוי.  מהותיות תוער ביחס לדיווח הכספי לתקופת הביניי

 

מטרת התק 

 
מטרת התק היא לקבוע את התכולה המינימלית של דיווח כספי לתקופות ביניי וכ לקבוע את כללי 

 (Timely) דיווח כספי לתקופות ביניי זמי במועד . ההכרה והמדידה בדוחות כספיי לתקופות ביניי

, הנושי ואחרי להבי את יכולתו של תאגיד  ומהימ (Reliable) משפר את כושר של המשקיעי

להפיק רווחי ותזרימי מזומני ואת מצבו הכספי והנזילות שלו. 

                                                           
1 תקני חשבונאות אחרי (לדוגמה, גילוי דעת 55 של לשכת רואי חשבו בישראל בדבר הרווח למניה) עשויי לכלול 

. יש לייש הוראות ספציפיות אלה בנוס לאמור בתק זה.  הוראות ספציפיות בנוגע לדיווח כספי לתקופות ביניי
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תחולה 

 
, או באיזו  1. תק זה אינו קובע אילו תאגידי חייבי לפרס דיווחי כספיי לתקופות ביניי

. יש לייש תק זה כאשר  , או כמה זמ לאחר תו תקופת הביניי יש לפרסמ תדירות לפרסמ

, בהתא לכללי חשבונאות  תאגיד חייב או בוחר מרצונו לפרס דיווח כספי לתקופות ביניי

 . מקובלי

 

, יש לבחו כל דיווח כספי,  2. כדי להערי א דוח כספי ערו בהתא לכללי חשבונאות מקובלי

, בפני עצמו. העובדה שייתכ שתאגיד לא הציג דיווחי כספיי לתקופות ביניי  שנתי או ביניי

במש שנת כספי מסוימת, או שהציג דיווחי כספיי לתקופות ביניי שלא בהתא לתק זה, 

אינה מונעת מהדוחות הכספיי השנתיי של התאגיד להיות ערוכי בהתא לכללי חשבונאות 

 . , א ה אכ ערוכי כ מקובלי

 
3. בוטל. 

 
הגדרות 

 
4. המונחי הבאי משמשי בתק זה במשמעות הבאה: 

תקופת ביניי היא תקופת דיווח כספי, הקצרה משנת כספי מלאה. 

דיווח כספי לתקופות ביניי משמעו דיווח כספי, הכולל מערכת מלאה של דוחות כספיי 

, במתכונת הדיווח הכספי השנתי האחרו של  (כמתואר בסעי 5) או מערכת של דוחות כספיי

 . התאגיד, וביאורי תמציתיי נבחרי (כמתואר בתק זה) לתקופת ביניי

 

תכולת דיווח כספי לתקופות ביניי 

 
 : 5. מערכת מלאה של דוחות כספיי כוללת את המרכיבי הבאי

 , (א) מאז

(ב) דוח רווח והפסד, 

(ג) דוח על השינויי בהו העצמי, 

, וכ  (ד) דוח על תזרימי המזומני

 . (ה) ביאור מדיניות חשבונאית וביאורי אחרי

 

6. משיקולי זמינות במועד (Timeliness) של המידע ומשיקולי עלות, וכדי למנוע חזרה על מידע 

שדווח בעבר, תאגיד עשוי להידרש, או עשוי לבחור, להציג פחות מידע במועדי ביניי בהשוואה 

. תק זה מגדיר את התכולה המינימלית של דיווח כספי לתקופות  לדוחותיו הכספיי השנתיי

. דיווח כספי לתקופות ביניי מיועד  ביניי ככוללת דוחות כספיי וביאורי תמציתיי נבחרי

להציג עדכו לגבי המערכת המלאה של הדוחות הכספיי השנתיי המאוחרי ביותר. בהתא 

, דיווח כספי לתקופות ביניי מתמקד בפעילויות, אירועי ונסיבות חדשי ואינו חוזר על  לכ

מידע שדווח בעבר. 
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7. דבר מהנאמר בתק זה לא נועד לאסור, או להרתיע, תאגיד מלפרס מערכת מלאה של דוחות 

כספיי (כמתואר בסעי 5) בדיווח כספי לתקופות ביניי שלו, במקו דוחות כספיי וביאורי 

. תק זה א אינו אוסר, או מרתיע, תאגיד מלכלול בדוחות כספיי לתקופות  תמציתיי נבחרי

, כאמור  ביניי יותר מאשר את סעיפי הדוח המינימליי או יותר מביאורי תמציתיי נבחרי

בתק זה. ההנחיות להכרה ומדידה, שבתק זה, חלות ג על מערכת מלאה של דוחות כספיי 

. דוחות אלה יכללו את כל הגילויי הנדרשי על פי תק זה (במיוחד את הגילויי  לתקופות ביניי

, כאמור בסעי 16), נוס לאלה הנדרשי על פי כללי חשבונאות  שבביאורי התמציתיי הנבחרי

 . מקובלי אחרי

 

מרכיבי מינימליי של דיווח כספי לתקופות ביניי 

 

 : 8. דיווח כספי לתקופות ביניי יכלול, לפחות, את המרכיבי הבאי

 , (א) מאז

(ב) דוח רווח והפסד, 

(ג) דוח על השינויי בהו העצמי, 

, וכ  (ד) דוח על תזרימי המזומני

 . (ה) ביאורי תמציתיי נבחרי

 

צורה ותכולה של דוחות כספיי לתקופות ביניי 

 

9. א תאגיד מפרס מערכת מלאה של דוחות כספיי בדוח הכספי לתקופות ביניי שלו, הצורה 

והתכולה של דוחות אלה יהיו בהתא לכללי חשבונאות מקובלי לגבי מערכת מלאה של דוחות 

 . כספיי

 

10. א תאגיד אינו מפרס מערכת מלאה של דוחות כספיי בדיווח הכספי לתקופות ביניי שלו, 

עליו לכלול, נוס לדוחות הכספיי במתכונת הדיווח הכספי השנתי האחרו שלו, את הביאורי 

 , , או ביאורי נוספי התמציתיי הנבחרי כנדרש בתק זה. יש לכלול פריטי אחרי נוספי

 . הכללת תגרו לכ שהדוחות הכספיי לתקופות ביניי יהיו מטעי א אי

 

11. א תאגיד מציג נתוני רווח למניה בדוחות הכספיי השנתיי שלו, עליו להציג רווח למניה 

, בגי תקופות ביניי בגו דוח רווח והפסד.  בסיסי ורווח למניה מדולל, על פי אות כללי

 

12. הדגמות לגבי המבנה של דוחות כספיי לתקופות ביניי מובאות בנספח ה' לתק זה. 

 

13. בוטל. 

 

14. דיווח כספי לתקופות ביניי ייער על בסיס מאוחד. א הדיווח הכספי השנתי של תאגיד כלל, 

, תק זה אינו  , ג את הדוחות הכספיי הנפרדי של החברה הא נוס לדוחות כספיי מאוחדי
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מחייב ואינו אוסר את הכללת של הדוחות הנפרדי של החברה הא בדיווח הכספי לתקופות 

ביניי של התאגיד.  

 

ביאורי תמציתיי נבחרי 

 
15. מכיוו שלמשתמש בדיווח כספי לתקופות ביניי של תאגיד יש ג גישה לדוח הכספי השנתי 

האחרו של אותו תאגיד, אי זה נחו לספק בביאורי לדיווח כספי לתקופות ביניי עדכוני 

 , . במועד הביניי בלתי משמעותיי יחסית למידע, שכבר דווח בביאורי לדוח השנתי האחרו

הסבר לגבי אירועי ועסקאות, שה בעלי משמעות להבנת השינויי במצב הכספי ובביצועי 

, הוא מועיל יותר.  התאגיד מאז מועד הדיווח השנתי האחרו

 

16. תאגיד יכלול בביאורי לדוחות הכספיי לתקופות ביניי שלו, לפחות, את המידע, המפורט 

, א הוא מהותי וא לא נית לו גילוי במקו אחר בדיווח הכספי לתקופות ביניי (כהגדרתו  להל

השנה. ע זאת, על התאגיד  מתחילת בסעי 4 לעיל). בדר כלל, המידע ידווח על בסיס מצטבר

לתת גילוי ג לאירועי או לעסקאות כלשה שה מהותיי להבנת תקופת הביניי השוטפת: 

(א) הצהרה שאותה מדיניות חשבונאית ואות שיטות חישוב יושמו בדוחות הכספיי לתקופות 

, או, א חלו שינויי במדיניות  ביניי בהשוואה לדוחות הכספיי השנתיי האחרוני

החשבונאית ובשיטות אלו, תיאור מהות השינוי והשפעתו. 

 . (ב) דברי הסבר אודות העונתיות והמחזוריות של פעילויות הביניי

, התחייבויות, הו עצמי, רווח נקי, או  , המשפיעי על נכסי (ג) המהות והסכו של פריטי

 . , גודל או שכיחות תזרימי מזומני שה בלתי רגילי (Unusual Items) בשל מהות

, המתייחסי לסכומי שדווחו בתקופות ביניי  (ד) המהות והסכו של שינויי אומדני

, המתייחסי לסכומי שדווחו בשני  קודמות של השנה השוטפת, וכ שינויי אומדני

קודמות, א לשינויי אלו השפעה מהותית בתקופת הביניי השוטפת. 

, המהווי חוב או הו  (ה) הנפקות, רכישות עצמיות (Repurchases) ופירעו של ניירות ער

עצמי. 

(ו) דיוידנדי ששולמו (בסכו כולל או בסכו למניה), תו הפרדה בי מניות רגילות לבי 

מניות אחרות. 

), המהווי את המתכונת  (ז) הכנסות מגזר ותוצאות מגזר בגי מגזרי (עסקיי או גיאוגרפיי

הראשית של תאגיד לדיווח מגזרי (גילוי מידע מגזרי נדרש בדיווח כספי לתקופות ביניי 

של תאגיד רק א תק חשבונאות מספר 11, דיווח מגזרי, מחייב את התאגיד לכלול גילוי 

). נספח ו' כולל הדגמה לגילוי המגזרי הנדרש  מידע מגזרי בדוחותיו הכספיי השנתיי

 . בדיווח כספי לתקופות ביניי

, כהגדרת בתק חשבונאות  (ח) אירועי שאינ חייבי התאמה לאחר תארי מאז הביניי

 . מספר 7, אירועי לאחר תארי מאז

 , , לרבות צירופי עסקי (ט) ההשפעה של שינויי בהרכב התאגיד במש תקופת הביניי

, ופעילויות  , שינויי מבניי רכישות או מימושי של חברות בנות והשקעות לזמ ארו

מופסקות. 
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, שחלו בתקופת הדיווח השוטפת  (י) שינויי בהתחייבויות תלויות או בנכסי תלויי

, ג א לא חלו שינויי מאז הדוח  . בנוס ובמצטבר מאז תארי המאז השנתי האחרו

, תיכלל הפניה לדוח הכספי השנתי  , יינת גילוי או, לחלופי הכספי השנתי האחרו

, על התחייבויות תלויות, שהתממשות ההפסד המרבי בגינ עלולה להעמיד בספק  האחרו

את המש קיומו של התאגיד כעסק חי. 

 

17. להל דוגמאות לסוגי הגילויי הנדרשי בסעי 16. כללי חשבונאות מקובלי אחרי כוללי 

, המתייחסי לחלק גדול מפריטי אלה:  הנחיות בדבר גילויי

(א) הפחתת ער מלאי, או ביטול של הפחתת ער כזו, 

, וכ ביטול של  (ב) הכרה בהפסד מירידת ער רכוש קבוע, רכוש בלתי מוחשי, או נכסי אחרי

הפסד מירידת ער כזה, 

(ג) ביטול של הפרשות בגי עלויות שינוי מבני, 

  , (ד) רכישות ומימושי של פריטי רכוש קבוע, רכוש בלתי מוחשי או נכסי אחרי

  , (ה) התקשרויות לרכישת רכוש קבוע, רכוש בלתי מוחשי או נכסי אחרי

(ו) יישוב של תביעות משפטיות, 

(ז) תיקוני של טעויות יסודיות בנתוני כספיי שדווחו בעבר, 

 , (ח) פריטי מיוחדי

(ט) אי תשלו חוב כלשהו או הפרה כלשהי של תנאי פיננסי מגביל (Debt covenant), שלא 

תוקנו במועד מאוחר יותר, וכ 

 . (י) עסקאות ע צדדי קשורי

 

. בהקשר זה, דוחות  18. כללי חשבונאות מקובלי אחרי מפרטי גילויי שיש לכלול בדוחות כספיי

, מערכות מלאות של דוחות כספיי מהסוג שבדר כלל נכלל בדיווח כספי שנתי  כספיי משמעות

 , , הנדרשי על פי כללי חשבונאות מקובלי אחרי . אות גילויי ולעתי נכלל בדיווחי אחרי

אינ נדרשי א הדיווח הכספי לתקופות ביניי כולל רק דוחות כספיי וביאורי תמציתיי 

 . נבחרי במקו מערכת מלאה של דוחות כספיי

 

19. בוטל. 

 

תקופות שבגינ נדרש להציג דוחות כספיי לתקופות ביניי 

 
 : 20. דיווחי ביניי חייבי לכלול דוחות כספיי לתקופות ביניי כדלקמ

(א) מאז לגמר תקופת הביניי השוטפת, מאז השוואתי לגמר תקופת הביניי המקבילה 

בשנת הדיווח האחרונה ומאז השוואתי לגמר שנת הדיווח האחרונה. 

(ב) דוחות רווח והפסד לתקופת הביניי השוטפת ולתקופה המצטברת מתחילת שנת הדיווח 

השוטפת ועד לגמר תקופת הביניי השוטפת, וכ דוחות רווח והפסד לתקופות המקבילות 

(שוטפת ומצטברת מתחילת השנה) בשנת הדיווח האחרונה, ודוח רווח והפסד לשנת 

הדיווח האחרונה. 
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(ג) דוחות על השינויי בהו העצמי לתקופת הביניי השוטפת ולתקופה המצטברת מתחילת 

שנת הדיווח השוטפת ועד לגמר תקופת הביניי השוטפת, וכ מספרי השוואה לתקופות 

המקבילות (שוטפת ומצטברת מתחילת השנה) בשנת הדיווח האחרונה, ודוח על השינויי 

בהו העצמי לשנת הדיווח האחרונה. 

(ד) דוחות על תזרימי המזומני לתקופת הביניי השוטפת ולתקופה המצטברת מתחילת שנת 

הדיווח השוטפת ועד לגמר תקופת הביניי השוטפת, וכ מספרי השוואה לתקופות 

המקבילות (שוטפת ומצטברת מתחילת השנה) בשנת הדיווח האחרונה, ודוח על תזרימי 

מזומני לשנת הדיווח האחרונה. 

 
 , 21. באשר לתאגיד, שעסקיו מושפעי במיוחד מעונתיות, מידע כספי לתקופה של 12 חודשי

, ומידע השוואתי לתקופה של 12 החודשי המקבילי אשתקד,  המסתיימת במועד דיווח הביניי

, אשר עסקיה מושפעי במיוחד  , התק מעודד תאגידי עשוי להיות מועיל. בהתא לכ

מעונתיות, לשקול דיווח על מידע כאמור, נוס למידע הנדרש בסעי 20. 

 

שנה, ותאגיד,  22. נספח ב' כולל הדגמה של תקופות, שהצגת נדרשת על ידי תאגיד, המדווח מידי חצי

 . המדווח מידי רבעו

 

מהותיות 

 
23. בקבלת ההחלטה כיצד להכיר, למדוד, לסווג, או לתת גילוי לפריט לצורכי דיווח כספי לתקופות 

. בהערכת מהותיות, יש  , יש להערי מהותיות ביחס לדיווח הכספי לתקופת הביניי ביניי

להביא בחשבו שמדידות של נתוני ביניי עשויות להסתמ על אומדני במידה רבה יותר, 

 . מאשר מדידות של נתוני כספיי שנתיי

 

 . 24. תקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות אינ חלי על פריטי בלתי מהותיי

הכללתו, או הצגתו באופ מוטעה, יכולות להשפיע על החלטות כלכליות  מידע הוא מהותי א אי

. כללי חשבונאות מקובלי מחייבי גילוי  , המתקבלות על בסיס הדוחות הכספיי של משתמשי

, פעילויות מופסקות, שינויי באומדני  רגילי , פריטי בלתי נפרד של פריטי מיוחדי

, בדר כלל, אינ כוללי הנחיות  , טעויות יסודיות, ושינויי במדיניות חשבונאית, א חשבונאיי

כמותיות באשר למהותיות. 

 

25. בעוד שיקול דעת נדרש להערכת מהותיות לצורכי דיווח כספי, תק זה מבסס את ההחלטה לגבי 

ההכרה והגילוי על נתוני תקופת הביניי עצמה, כדי שנית יהיה להבי את הדוח הכספי לתקופת 

, שינויי במדיניות חשבונאית או  . כ לדוגמה, פריטי בלתי רגילי או פריטי מיוחדי הביניי

, וטעויות יסודיות יוכרו ויינת לה גילוי בהתבסס על שיקולי מהותיות ביחס לנתוני  באומדני

גילוי. המטרה העליונה היא  , כדי למנוע הסקת מסקנות מוטעות כתוצאה מאי תקופת הביניי

להבטיח שדיווח כספי לתקופות ביניי יכלול את כל המידע הרלוונטי להבנת מצבו הכספי של 

 . תאגיד וביצועיו במש תקופת הביניי
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גילוי בדוחות כספיי שנתיי 

 
, השתנה באופ משמעותי במש תקופת הביניי  , שדווח בתקופת ביניי 26. א אומד של סכו

האחרונה של שנת הדיווח, מבלי שמתפרס דוח כספי נפרד לאותה תקופת ביניי אחרונה, 

המהות והסכו של אותו השינוי באומד טעוני גילוי בביאור לדוחות הכספיי השנתיי 

 . לאותה שנת כספי

 

, שיש לו השפעה מהותית  27. כללי חשבונאות מקובלי מחייבי מת גילוי למהות של שינוי אומד

בתקופה השוטפת או שחזויה לו השפעה מהותית בתקופות הבאות. למעט במקרי בה סכו 

, נדרש גילוי  ההשפעה החזויה בתקופות הבאות אינו נית לאומד עקב עלות או מאמ מופרזי

. דוגמאות  לסכו השינוי. סעי 16(ד) לתק זה מחייב גילוי דומה בדיווח כספי לתקופות ביניי

לכ כוללות שינויי אומד בתקופת הביניי האחרונה, הקשורי להפחתת ער מלאי, לשינויי 

. הגילוי  , שדווחו בתקופת ביניי קודמת של אותה שנת כספי , או להפסדי מירידת ער מבניי

שנדרש לפי סעי 26 עקיב ע הגילוי שנדרש בדוחות כספיי שנתיי בהתא לכללי חשבונאות 

. תאגיד אינו נדרש לכלול מידע כספי נוס בגי תקופות הביניי בדוחות הכספיי  מקובלי

השנתיי שלו. 

 

הכרה ומדידה 

 
מדיניות חשבונאית זהה לזו שבדוחות הכספיי השנתיי  

 
28. תאגיד ייש בדוחות הכספיי לתקופות ביניי שלו אותה מדיניות חשבונאית, שהוא מייש 

בדוחות הכספיי השנתיי שלו, פרט לשינויי במדיניות חשבונאית שנעשו לאחר תארי 

 , . בר הדוחות הכספיי השנתיי האחרוני ושישוקפו בדוחות הכספיי השנתיי הבאי

שנתית, או רבעונית) אסור שתשפיע על המדידה של  תדירות הדיווח של תאגיד (שנתית, חצי

תוצאות פעולותיו השנתיות. כדי להשיג מטרה זו, המדידות לצורכי דיווח ביניי תתבצענה על 

השנה. ע זאת, יישו תקני חשבונאות אחרי מסוימי עשוי להביא  מתחילת בסיס מצטבר

שנתית או רבעונית) משפיעה על המדידה של  למצב בו תדירות הדיווח של התאגיד (שנתית, חצי

תוצאות פעולותיו השנתיות.2 

 

29. הדרישה שתאגיד ייש בדוחות הכספיי לתקופות ביניי שלו אותה מדיניות חשבונאית, שהוא 

מייש בדוחות הכספיי השנתיי שלו, עשויה לרמז על כ שהמדידה בתקופת ביניי נעשית 

כאילו כל תקופת ביניי עומדת בפני עצמה כתקופת דיווח עצמאית. ע זאת, על ידי הקביעה 

שתדירות הדיווח של תאגיד אסור שתשפיע על המדידה של תוצאות פעולותיו השנתיות, סעי 28 

השנה  מתחילת מכיר בכ שתקופת ביניי היא חלק משנת כספי מלאה. מדידה על בסיס מצטבר

עשויה להיות כרוכה בשינויי באומדני של סכומי שדווחו בתקופות ביניי קודמות של שנת 

                                                           
2 לדוגמה, בהתא לתק חשבונאות מספר 2, הקמת בנייני למכירה, קביעת ההכנסה וההוצאה לתקופת הדיווח 

, התוצאות העסקיות  תלויה בעריכת אומדני ותחזיות והשלכת השינויי באומדני באופ פרוספקטיבי. לפיכ
עשויות להיות מושפעות מתדירות הדיווח של התאגיד.  
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, התחייבויות, הכנסות והוצאות בתקופות ביניי  הדיווח השוטפת. אול הכללי להכרה בנכסי

 . זהי לאלה שבדוחות הכספיי השנתיי

 

30. לדוגמה: 

, או הפסדי  (א) הכללי להכרה ומדידה של הפסדי מהפחתת ער מלאי, שינויי מבניי

מירידת ער בתקופת ביניי זהי לאלה שהתאגיד היה נוקט אילו ער רק דוחות כספיי 

. א סעיפי אלה מוכרי ונמדדי בתקופת ביניי מסוימת וחלו שינויי באומד  שנתיי

, א לאחר מועד אישור הדוחות הכספיי  בתקופות הביניי הבאות באותה שנת כספי

לאותה תקופת ביניי מסוימת, השינוי באומד המקורי יחול בתקופת הביניי הבאה על ידי 

צבירה של סכו נוס של הפסד או על ידי ביטול סכו שהוכר בעבר. 

, לא תידחה ולא תוצג כנכס  (ב) עלות, שאינה עונה על ההגדרה של נכס בסו תקופת ביניי

במאז בהנחה שמידע עתידי יצביע על כ שהעלות עונה על ההגדרה של נכס, או לצור 

 , . וכ החלקת רווחי על פני תקופות ביניי בתו שנת כספי

(ג) מסי על ההכנסה יוכרו בכל תקופת ביניי על בסיס האומד הטוב ביותר של הממוצע 

המשוקלל של שיעור המס השנתי החזוי לשנת הדיווח המלאה. סכומי שנצברו בגי מסי 

על ההכנסה בתקופת ביניי אחת עשויי להיות טעוני התאמה בתקופת הביניי הבאה 

, א חל שינוי באומד של שיעור המס השנתי.  באותה שנת כספי

 

31. הכרה משמעותה תהלי ההכללה במאז או בדוח רווח והפסד של פריט, העונה להגדרה של רכיב 

, התחייבויות, הכנסות והוצאות  בדוח הכספי והעונה על הקריטריוני להכרה. ההגדרות של נכסי

 . ה יסוד להכרה, ה במועדי דיווח כספי שנתי וה במועדי דיווח כספי לתקופות ביניי

 

, אות המבחני לגבי הטבות כלכליות עתידיות ישימי במועדי ביניי ובתו שנת  32. לגבי נכסי

, אינ כשירות להכרה כנכסי בתו שנת כספי לא  הדיווח של תאגיד. עלויות, שלפי מהות

, התחייבות במועד דיווח ביניי  . בדומה לכ תהיינה כשירות להכרה כנכסי א במועדי ביניי

חייבת לייצג מחויבות בהווה לאותו מועד, בדיוק כמו במועד דיווח שנתי. 

 

33. מאפיי חיוני של הכנסות והוצאות הוא שהזרימות המתייחסות של נכסי והתחייבויות פנימה 

והחוצה, בהתאמה, כבר בוצעו. א אות הזרימות פנימה או החוצה כבר בוצעו, יש להכיר 

. הוצאות מוכרות בדוח רווח והפסד  בהכנסות ובהוצאות המתייחסות, אחרת, אי להכיר בה

כאשר חל קיטו בהטבות הכלכליות העתידיות, הקשורות לקיטו בנכס או לגידול בהתחייבות, 

, אשר אינ עוני על ההגדרה של  . אי להכיר במאז בפריטי שנית למדוד אותו באופ מהימ

נכסי או התחייבויות. 

 

 , , המדווחי בדוחות הכספיי , התחייבויות, הכנסות, הוצאות, ותזרימי מזומני 34. במדידת נכסי

תאגיד, המדווח על בסיס שנתי בלבד, יכול להביא בחשבו מידע ההופ זמי במהל שנת הדיווח 

השנה.  מתחילת כולה. המדידה היא, למעשה, על בסיס מצטבר
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שנתי, או סמו  35. תאגיד המדווח על בסיס חצי שנתי משתמש במידע הזמי עד למועד הדיווח החצי

, לצור מדידה בדוחות הכספיי למחצית השנה הראשונה, ובמידע שהפ זמי עד לגמר  לאחר מכ

. מדידה בדוחות הכספיי  השנה, או סמו לאחריה, לצור מדידה בדוחות הכספיי השנתיי

, שדווחו לתקופה של ששת החודשי  השנתיי תשק שינויי אומד אפשריי בסכומי

, לא  , שדווחו בדיווח הכספי ביניי לתקופה של ששת החודשי הראשוני . הסכומי הראשוני

יותאמו למפרע. ע זאת, סעי 16(ד) וסעי 26 מחייבי מת גילוי למהות ולסכו של שינויי 

 . אומד משמעותיי

 

36. תאגיד המדווח בתדירות גבוהה יותר ממחצית שנה, מודד את הכנסותיו והוצאותיו על בסיס 

השנה בגי כל אחת מתקופות הביניי תו שימוש במידע שהפ זמי עד מועד  מתחילת מצטבר

. סכומי הכנסות והוצאות, המדווחי בתקופת הביניי  הכנת הדוחות הכספיי לתקופת הביניי

, שדווחו בתקופות ביניי קודמות של  השוטפת, ישקפו שינויי כלשה באומדני של סכומי

. הסכומי שדווחו בתקופות ביניי קודמות לא יותאמו למפרע. ע זאת, סעי  אותה שנת כספי

 . 16(ד) וסעי 26 מחייבי מת גילוי למהות ולסכו של שינויי אומד משמעותיי

 

הכנסות המתקבלות באופ עונתי, מחזורי או מזדמ 

 

37. אי להקדי או לדחות במועד ביניי הכנסות, שמתקבלות באופ עונתי, מחזורי או מזדמ במהל 

שנת כספי א הקדמה או דחייה של הכנסות כאמור תהיה בלתי נאותה בגמר שנת הדיווח של 

התאגיד. 

 

, תאגידי  . בנוס , מתמלוגי וממענקי ממשלתיי 38. דוגמאות כוללות הכנסות מדיוידנדי

מסוימי מפיקי בעקיבות יותר הכנסות בתקופות ביניי מסוימות של שנת כספי מאשר 

. הכנסות אלו יוכרו בעת  בתקופות ביניי אחרות, לדוגמה, הכנסות עונתיות של קמעונאי

 . התהוות

 

עלויות הנגרמות באופ בלתי אחיד במהל שנת הדיווח 

 

39. עלויות, הנגרמות באופ בלתי אחיד במהל שנת כספי של תאגיד, יוקדמו או יידחו לצורכי דיווח 

, יהיה זה נאות להקדי או לדחות עלויות מסוג זה בגמר שנת הדיווח.  , ורק א ביניי א

 

יישו כללי ההכרה והמדידה 

 

 .28 40. נספח ג' כולל הדגמות ליישו כללי ההכרה והמדידה הכלליי שנקבעו בסעיפי 39

 

שימוש באומדני 
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41. יש לייש בדיווח כספי לתקופות ביניי נוהלי מדידה, שיבטיחו שהמידע הנובע מכ הוא מהימ 

ושיינת גילוי נאות לכל המידע הכספי המהותי, שהוא רלוונטי להבנת המצב הכספי של התאגיד 

, מבוססות לעתי קרובות  וביצועיו. בעוד שהמדידות, ה בדיווחי השנתיי וה בדיווחי הביניי

, ההכנה של דיווחי כספיי לתקופות ביניי מחייבת, בדר כלל, שימוש  על אומדני סבירי

 . רב יותר בשיטות אומד מאשר בדיווחי כספיי שנתיי

 

 . 42. נספח ד' כולל הדגמות לשימוש באומדני בתקופות ביניי

 

הצגה מחדש של תקופות ביניי שדווחו בעבר 

 

43. שינוי במדיניות חשבונאית, למעט שינוי כאמור שלגביו נקבעו הוראות לגבי אופ האימו בתק 

חשבונאות חדש, יקבל ביטוי בדוחות הביניי באופ דומה לביטוי שיקבל בדוחות הכספיי 

 , . א השינוי בכלל חשבונאי מטופל בדר של הצגה מחדש בדוחות הכספיי השנתיי השנתיי

יש להציג מחדש את הדוחות הכספיי לתקופות ביניי קודמות של שנת הדיווח השוטפת ואת 

הדוחות הכספיי לתקופות הביניי המקבילות לשנות הדיווח הקודמות (ראה סעי 20). א 

, יש להציג  השינוי בכלל חשבונאי מטופל בדר של השפעה מצטברת בדוחות הכספיי השנתיי

מחדש את הדוחות הכספיי לתקופות ביניי קודמות של שנת הדיווח השוטפת. במקרה זה 

תיכלל כל ההשפעה המצטברת של השינוי לתחילת שנה בתקופת הביניי הראשונה של השנה 

השוטפת ותקופות הביניי המקבילות לשנות הדיווח הקודמות לא יוצגו מחדש. 

 

44. אחת המטרות של הכלל הקוד היא להבטיח יישו מדיניות חשבונאית אחידה לסוג מסוי של 

עסקאות במהל שנת כספי שלמה. התוצאה של הכלל שנקבע בסעי 43 היא לחייב שבמהל שנת 

הדיווח השוטפת, כל שינוי במדיניות חשבונאית, יטופל למפרע מתחילת שנת הדיווח. 

 

45. מת האפשרות לכ ששינויי במדיניות חשבונאית יקבלו ביטוי ממועד ביניי בתו שנת כספי 

שוטפת היה מתיר לייש שתי שיטות חשבונאיות שונות לסוג מסוי של עסקאות במהל שנת 

, לתוצאות תפעוליות מעורפלות  כספי יחידה. הדבר היה גור לקשיי בהקצאות לתקופות ביניי

 . ולסיבו בהבנה וניתוח של מידע לתקופות הביניי

 
תחילה 

 

 . 46. תק זה יחול לגבי דוחות כספיי לתקופות המתחילות ב 1 בינואר, 2003, או לאחר מכ
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הוראות מעבר 

 

47. הוועדה מעודדת תאגידי להציג מחדש מידע השוואתי לתקופות ביניי שלפני מועד התחילה, 

כדי ליצור התאמה ע הוראות תק זה. ע זאת, לא נדרש להציג מידע מגזרי השוואתי לתקופות 

שלפני מועד התחילה. 

 

, שלפני  48. א תאגיד בוחר להציג מידע השוואתי, שלא בהתא להוראות תק זה, לתקופות ביניי

מועד התחילה, עליו לכלול בביאורי לדוחות הכספיי תיאור של ההבדלי העיקריי בי 

, שלפיה נער המידע ההשוואתי.  , שנקבעו בתק זה, לבי הכללי הכללי

 

שינויי בתקני חשבונאות אחרי 
 

49. ע כניסתו לתוק של תק זה, יבוטלו הפרסומי המקצועיי הבאי של לשכת רואי חשבו 

בישראל: 

 , (א) גילוי דעת 43  דוחות כספיי לתקופות ביניי

(ב) גילוי דעת 60  תיקו גילוי דעת 43 בדבר ביטול החובה לכלול מידע על נתוני נומינליי 

 , בדוחות כספיי לתקופות ביניי

, וכ  (ג) הבהרות בגי סעי 3.7.3 של גילוי דעת 43 בדבר דוחות כספיי לתקופות ביניי

 . (ד) הבהרה (שנייה) בגי סעי 3.7.3 של גילוי דעת 43 בדבר דוחות כספיי לתקופות ביניי

 

50. שינויי בתק חשבונאות מספר 8, פעילויות מופסקות: 

(א) בסעי 48 לאחר המילי "תואמת את הגישה" יוספו המילי "בתק חשבונאות מספר 14, 

 ." דיווח כספי לתקופות ביניי

(ב) בסעי 1(ב) לנספח א' יש למחוק את סעי 48. 

(ג) בסעי 1(ג) לנספח א' יש להוסי בסו הסעי את המשפט הבא: "בכל מקו בתק 

הבינלאומי בו נכללה התייחסות לתק חשבונאות בינלאומי מספר 34, דיווח כספי לתקופות 

 . ביניי נאמר תק חשבונאות מספר 14, דיווח כספי לתקופות ביניי



 

 16
 

 
 

 

 ' א ח  פ ס נ

 

, לתק חשבונאות  הבדלי בי תק חשבונאות מספר 14, דיווח כספי לתקופות ביניי

בינלאומי מספר 34, דיווח כספי לתקופות ביניי (1998)  

 

1. בסעי 1 למבוא לתק זה צוי כי התק מחלי את הוראות גילוי דעת 43 וגילוי דעת 60 של לשכת 

, לתק חשבונאות זה נוס סעי 49, המבטל את גילוי דעת 43 של  רואי חשבו בישראל. כמו כ

, את גילוי דעת 60 של לשכת רואי  לשכת רואי חשבו בישראל, דוחות כספיי לתקופות ביניי

חשבו בישראל, תיקו גילוי דעת 43 בדבר ביטול החובה לכלול מידע על נתוני נומינליי בדוחות 

, וכ את ההבהרות לגילוי דעת 43.  כספיי לתקופות ביניי

 

2. סעי 1 לתק הבינלאומי הושמט בעיקרו מתק זה. במקומו נקבע בסעי 1 לתק זה שיש לייש 

, בהתא לכללי חשבונאות  תק זה כאשר תאגיד חייב, או בוחר מרצונו לפרס דוח כספי ביניי

 . מקובלי

 

3. סעיפי 3, 13, 19, חלק מסעי 14, ומרבית סעי 44 לתק הבינלאומי הושמטו מתק זה. סעי 12 

לתק הבינלאומי הושמט מתק זה. סעי 12 לתק זה כולל הפניה להדגמה המצויה בנספח ה' 

, סעי 27 לנספח ג' לתק הבינלאומי, העוסק  לתק זה, אשר אינה קיימת בתק הבינלאומי. כמו כ

בשיטת מלאי נאי"ר אשר אינה מקובלת בישראל, הושמט מתק זה. 

 

4. סעיפי 5 ו 8 לתק הבינלאומי מאפשרי הצגה של דוח המשק את כל השינויי בהו העצמי או 

דוח המשק שינויי בהו העצמי, פרט לאלה הנובעי מעסקאות הוניות ע הבעלי ומחלוקה 

. סעיפי 5 ו 8 לתק זה מחייבי הצגה של דוח, המשק את השינויי בהו העצמי.  לבעלי

 

5. סעי 8 לתק הבינלאומי קובע כי המרכיבי המינימליי של דיווח כספי לתקופות ביניי ה 

. לעומת זאת, סעי 8 לתק זה קובע כי המרכיבי  דוחות כספיי תמציתיי וביאורי נבחרי

 . המינימליי של דיווח כספי לתקופות ביניי ה דוחות כספיי וביאורי תמציתיי נבחרי

 

6. סעי 10 לתק הבינלאומי קובע כי דוחות כספיי תמציתיי כוללי לפחות את כל אחד 

, שנכללו בדוחות הכספיי השנתיי האחרוני ואת הביאורי  מהכותרות ומסיכומי הביניי

. סעי 10 לתק זה קובע כי א תאגיד אינו מפרס מערכת מלאה של דוחות כספיי  הנבחרי

בדיווח הכספי לתקופות ביניי שלו, עליו לכלול, נוס לדוחות הכספיי במתכונת הדיווח הכספי 

השנתי האחרו שלו, את הביאורי התמציתיי הנבחרי כנדרש בתק זה. בעקבות הבדל זה שונו 

 . סעיפי 2, ו 5 למבוא, מטרת התק וסעיפי 4, 6, 7, 11, 12, ו 18 בהתא

 

7. סעי 11 לתק הבינלאומי קובע כי על תאגיד להציג רווח למניה בסיסי ורווח למניה מדולל בגי 

תקופת ביניי בגו דוח רווח והפסד, מלא או תמציתי. סעי 11 לתק זה קובע כי א תאגיד מציג 
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נתוני רווח למניה בדוחות הכספיי השנתיי שלו, עליו להציג רווח למניה בסיסי ורווח למניה 

מדולל בגי תקופת הביניי בגו דוח רווח והפסד. 

 

8. סעי 16(ז) כולל הפניה להדגמה בנספח ו' לתק זה, שאינה קיימת בתק הבינלאומי. 

 

9. סעי 16(י) לתק הבינלאומי דורש גילוי לשינויי בהתחייבויות תלויות ובנכסי תלויי מאז 

. תק זה דורש הפרדה בי השינויי בהתחייבויות התלויות ובנכסי  תארי המאז השנתי האחרו

 , התלויי מאז תארי המאז השנתי האחרו לבי אלו שאירעו בתקופת הביניי השוטפת. כמו כ

, על התחייבויות תלויות,  , הפניה לדוח הכספי השנתי האחרו תק זה דורש גילוי או, לחלופי

שהתממשות ההפסד המרבי בגינ עלולה להעמיד בספק את המש קיומו של התאגיד כעסק חי, ג 

  . א לא חלו שינויי מאז הדוח הכספי השנתי האחרו

 

, מרחיב את דרישות הדיווח  10. סעי 20 לתק זה, המפרט את דרישות הדיווח הכספי לתקופות ביניי

 : ביחס לסעי 20 לתק הבינלאומי, כדלקמ

א. סעי 20(א) לתק זה מחייב את התאגיד להציג, נוס לאמור בתק הבינלאומי, מאז לגמר 

תקופת הביניי המקבילה בשנת הדיווח האחרונה. 

ב. סעי 20(ב) לתק זה מחייב את התאגיד להציג, נוס לאמור בתק הבינלאומי, דוח רווח 

והפסד לשנת הדיווח האחרונה. 

ג. סעי 20(ג) לתק זה מחייב את התאגיד להציג, נוס לאמור בתק הבינלאומי, דוח על 

השינויי בהו העצמי לתקופת הביניי השוטפת, מספרי השוואה לתקופת הביניי 

המקבילה בשנת הדיווח האחרונה, ודוח על השינויי בהו העצמי לשנת הדיווח האחרונה. 

ד. סעי 20(ד) לתק זה מחייב את התאגיד להציג, נוס לאמור בתק הבינלאומי, דוח על 

תזרימי המזומני לתקופת הביניי השוטפת, מספרי השוואה לתקופת הביניי המקבילה 

בשנת הדיווח האחרונה, ודוח על תזרימי מזומני לשנת הדיווח האחרונה. 

, שונתה הדוגמה בנספח ב', המדגימה את יישו הוראות סעי 20 לתק זה.  בהתא לכ

 

11. בנוס לאמור בתק הבינלאומי, סעי 28 לתק זה וסעי 7 למבוא לתק זה מצייני כי יישו 

תקני חשבונאות אחרי מסוימי עשוי להביא למצב בו תדירות הדיווח של התאגיד (שנתית, 

שנתית או רבעונית) משפיעה על המדידה של תוצאות פעולותיו השנתיות. לסעי 28 לתק זה  חצי

, שאינה כלולה בתק הבינלאומי.  א נוספה הערת שוליי

 

12. סעי 30(א) לתק הבינלאומי מתייחס לטיפול בשינויי באומד בתקופות ביניי וקובע כי א 

סעיפי אלה מוכרי ונמדדי בתקופת ביניי מסוימת וחלו שינויי באומד בתקופות הביניי 

, השינוי באומד המקורי יחול בתקופת הביניי הבאה על ידי צבירה  הבאות באותה שנת כספי

של סכו נוס של הפסד או על ידי ביטול סכו שהוכר בעבר. סעי 30(א) לתק זה מבהיר כי 

מדובר בשינויי באומד שחלו לאחר מועד אישור הדוחות הכספיי לאותה תקופת ביניי 

מסוימת. 
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13. סעי 43 לתק הבינלאומי קובע את הטיפול החשבונאי בשינוי במדיניות חשבונאית (למעט שינוי 

שלגביו נקבעו הוראות לגבי אופ האימו בתק חשבונאות חדש) בהתא לתק חשבונאות 

בינלאומי מספר 8. סעי 43 לתק זה קובע כי שינויי במדיניות חשבונאית יקבלו ביטוי בדוחות 

. א השינוי בכלל חשבונאי  הביניי באופ דומה לביטוי שיקבלו בדוחות הכספיי השנתיי

, יש להציג מחדש את הדוחות הכספיי  מטופל בדר של הצגה מחדש בדוחות הכספיי השנתיי

לתקופות ביניי קודמות של שנת הדיווח השוטפת ואת הדוחות הכספיי לתקופות הביניי 

המקבילות לשנות הדיווח הקודמות. א השינוי בכלל חשבונאי מטופל בדר של השפעה מצטברת 

, יש להציג מחדש את הדוחות הכספיי לתקופות ביניי קודמות של  בדוחות הכספיי השנתיי

שנת הדיווח השוטפת. במקרה זה תיכלל כל ההשפעה המצטברת של השינוי לתחילת שנה בתקופת 

הביניי הראשונה של השנה השוטפת ותקופות הביניי המקבילות לשנות הדיווח הקודמות לא 

יוצגו מחדש. 

 

14. לתק זה נוספו סעיפי 47, 48, 49 ו 50, הכוללי הוראות מעבר ושינויי בתקני חשבונאות 

 . אחרי

 

15. הערות שוליי 1, 3 ו 4 אינ קיימות בתק הבינלאומי. 

 

, המבהירה כי אפשרות זו  16. לסעי 13 ולסעי 20 בנספח ג' לתק הבינלאומי נוספה הערת שוליי

 . קיימת בחוקי מס במדינות חו

 

17. לסעיפי 16 ו 22 בנספח ג' לתק הבינלאומי נוספו הערות המבהירות את הטיפול החשבונאי 

. לסעי 22 בנספח ג' לתק הבינלאומי נוספה הדגמה לטיפול החשבונאי בהפסד  הננקט בסעיפי

מועבר לצור מס, שלא הוכר בגינו נכס מס נדחה ושצפוי להתממש בתקופות שמעבר לשנת הדיווח.  

 

 ( 18. בתק חשבונאות זה נוספו נספחי ה' ו ו', הדגמה לדיווח כספי לתקופות ביניי (ללא ביאורי

, בהתאמה.  והדגמה לגילוי המגזרי הנדרש בדיווח כספי לתקופות ביניי

 

 : 19. התייחסות לתקני חשבונאות בינלאומיי

' בסעיפי 1 ו 3 למבוא הושמט ובסעיפי 1, 2, 7, 17,  (א) המונח 'תקני חשבונאות בינלאומיי

' או 'כללי חשבונאות  18 ו 24 לתק הבינלאומי הוחל במונח 'כללי חשבונאות מקובלי

'. המונח 'תק חשבונאות בינלאומי חדש' בסעי 43 לתק הבינלאומי הוחל במונח  אחרי

'תק חשבונאות חדש'. 

(ב) הפניות לתקני חשבונאות בינלאומיי שהופיעו בסעיפי 4, 5, 7, 9, 12, 24, 27, 43 לתק 

הבינלאומי, בסעיפי 6, 20, ו 21 לנספח ג' לתק הבינלאומי ובסעיפי 4 ו 7 לנספח ד' 

'. הפניות  לתק הבינלאומי הושמטו מתק זה או הוחלפו בהפניה ל'כללי חשבונאות מקובלי

למסמ הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיי בנושא "מסגרת מושגית להכנת דוחות 

" שהופיעו בסעיפי 24, 31 ו 33 לתק הבינלאומי וסעי 23 לנספח ב' לתק  כספיי

הבינלאומי, הושמטו מתק זה. 
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(ג) הפניה לתק חשבונאות בינלאומי מספר 14, דיווח מגזרי, בסעי 16(ז) לתק הבינלאומי 

הוחלפה בהפניה לתק חשבונאות מספר 11, דיווח מגזרי. הפניות לתק חשבונאות בינלאומי 

, בסעיפי 30 ו 31 לנספח ג' לתק  מספר 21, השפעות השינויי בשערי חליפי של מטבע חו

הבינלאומי הוחלפו בהפניות לתק חשבונאות מספר 13, השפעות השינויי בשערי חליפי של 

, בסעי 10 לנספח ג'  . הפניה לתק חשבונאות בינלאומי מספר 19, הטבות לעובדי מטבע חו

לתק הבינלאומי הוחלפה בהפניה לגילוי דעת 20 של לשכת רואי חשבו בישראל בדבר 

הטיפול החשבונאי וכללי הדיווח לגבי זכאות עובדי לחופשה.  
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 ' ב ח  פ ס נ
 

הדגמה של תקופות שנדרש להציג 

 

. מטרת הנספח היא להדגי את יישו הכללי  הנספח הוא להדגמה בלבד ואינו מהווה חלק מהתק

 . בסעי 20 לתק זה, וזאת כדי לסייע בהבהרת משמעות

 

תאגיד מפרס דוחות כספיי ביניי חצי שנתיי 

 

1. שנת הדיווח של התאגיד מסתיימת ב 31 בדצמבר (שנה קלנדרית). התאגיד יציג את הדוחות 

הכספיי הבאי בדוח הכספי הביניי החצי שנתי שלו ל 30 ביוני,2004: 

 

שנה קודמת  תקופה מקבילה אשתקד  תקופה שוטפת   

    : מאז

31 בדצמבר 2003  30 ביוני 2003  30 ביוני 2004  ליו 

דוח רווח והפסד:    

30 ביוני 2003   30 ביוני 2004  6 חודשי שהסתיימו ב 

31 בדצמבר 2003  לשנה שהסתיימה ביו   

דוח על השינויי בהו העצמי:    

30 ביוני 2003   30 ביוני 2004  6 חודשי שהסתיימו ב 

31 בדצמבר 2003  לשנה שהסתיימה ביו   

    : דוח על תזרימי המזומני

30 ביוני 2003   30 ביוני 2004  6 חודשי שהסתיימו ב 

31 בדצמבר 2003  לשנה שהסתיימה ביו   
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תאגיד מפרס דוחות כספיי ביניי רבעוניי 

 

31 בדצמבר (שנה קלנדרית). התאגיד יציג את הדוחות  2. שנת הדיווח של התאגיד מסתיימת ב

הכספיי הבאי בדוח הכספי הביניי הרבעוני שלו ליו 30 ביוני 2004: 

 

שנה קודמת  רבעו מקביל אשתקד  רבעו שוט   

    : מאז

31 בדצמבר 2003  30 ביוני 2003  30 ביוני 2004  ליו 

דוח רווח והפסד:    

30 ביוני 2003   30 ביוני 2004  3 חודשי שהסתיימו ב 

30 ביוני 2003   30 ביוני 2004  6 חודשי שהסתיימו ב 

31 בדצמבר 2003  השנה שהסתיימה ב    

דוח על השינויי בהו העצמי:    

30 ביוני 2003   30 ביוני 2004  3 חודשי שהסתיימו ב 

30 ביוני 2003   30 ביוני 2004  6 חודשי שהסתיימו ב 

31 בדצמבר 2003  השנה שהסתיימה ב   

    : דוח על תזרימי המזומני

30 ביוני 2003   30 ביוני 2004  3 חודשי שהסתיימו  

30 ביוני 2003   30 ביוני 2004  6 חודשי שהסתיימו ב 

31 בדצמבר 2003  השנה שהסתיימה ב    
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 ' ג ח  פ ס נ
 

הדגמות ליישו כללי ההכרה והמדידה 

 
. מטרת הנספח היא להדגי את יישו כללי ההכרה  הנספח הוא להדגמה בלבד ואינו מהווה חלק מהתק

 . 28 לתק זה, וזאת כדי לסייע בהבהרת משמעות והמדידה, שנקבעו בסעיפי 39

 

, ביטוח לאומי, והטבות שכר, המשולמי על ידי המעביד בגי העסקת עובדי  מסי

 
, קר השתלמות,  , ביטוח לאומי, והטבות שכר (לדוגמה, ביטוח מנהלי 1. כאשר הערכה בדבר מסי

, מבוצעת על בסיס שנתי, מרכיב  קופת גמל), המשולמי על ידי מעביד בגי העסקת עובדי

ההוצאה של המעביד יוכר בתקופות ביניי תו שימוש באומד של ממוצע שנתי של שיעור המס 

(או ההטבה), ג א מרכיב גדול של התשלומי משול מוקד במהל שנת הדיווח. לדוגמה, 

מסי או הפרשות סוציאליות, המוטלי על המעביד עד לרמה מירבית מסוימת של שכר העובד. 

לגבי עובדי שהכנסת גבוהה יותר, נית להגיע לרמה המקסימלית לפני גמר שנת הדיווח, 

והמעביד אינו מבצע תשלומי נוספי עד לגמר השנה. 

 

עבודות החזקה או שיפוצי תקופתיי משמעותיי מתוכנני 

 
, הכרה בעלויות החזקה משמעותיות או שיפוצי תקופתיי  , לצורכי דיווח ביניי 2. אי להקדי

משמעותיי או יציאות עונתיות משמעותיות אחרות, המתוכנני להתבצע במועד מאוחר של 

השנה, אלא א קרה אירוע שהביא ליצירת מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת3 של התאגיד. 

, להביא ליצירת מחויבות.4  , לכשעצמ הכוונה או הצור לבצע יציאה בעתיד אינ מספיקי

 
הפרשות 

 
3. יש להכיר בהפרשה כאשר לתאגיד אי חלופה ריאלית מלבד לוותר על משאבי כלכליי כתוצאה 

מאירוע שיצר מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת. א חל שינוי באומד הטוב ביותר של 

התאגיד לגבי סכו המחויבות, יש להתאי את סכו המחויבות כלפי מעלה או מטה, תו הכרה 

בהפסד או ברווח בדוח רווח והפסד. 

 

                                                           
3 מחויבות משתמעת היא מחויבות הנובעת מפעולות התאגיד כאשר: באמצעות דפוס התנהגות שהתפתח בעבר, 

מדיניות פומבית, או הודעה אחרת מפורטת דיה, גר התאגיד לצדדי אחרי להבי שהוא יקבל על עצמו אחריות 
, התאגיד יצר בקרב אות צדדי אחרי ציפייה תקפה (Valid Expectation) שהוא  מסוימת, וכ כתוצאה מכ

יעמוד באחריות זו. 
. עלויות החזקה או שיפו תקופתיי  4 טיפול חשבונאי זה זהה לטיפול החשבונאי בדוחות כספיי שנתיי

, המתוכנני להתבצע במועד מאוחר יותר, יוכרו כהוצאה מיידית בתקופה שבה נגרמו. נית להוו  משמעותיי
עלויות אלה כנכס א מתקיימי התנאי הבאי במצטבר: (א) התאגיד מזהה מרכיב נפרד מעלות הנכס, המייצג 
שיפו או החזקה משמעותית, ומפחית מרכיב זה עד למועד השיפו או ההחזקה התקופתי הבא, אשר מתוכנ 
להשיב את הנכס למצבו המקורי. (ב) צפוי שהטבות כלכליות עתידיות, הקשורות למרכיב, יזרמו לתאגיד. (ג) נית 

למדוד באופ מהימ את עלויות השיפו או ההחזקה האמורות. 
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4. תק זה מחייב תאגיד לייש אות קריטריוני להכרה ומדידה של הפרשה במועד ביניי כפי 

שהתאגיד היה מייש בגמר שנת הדיווח שלו. הקיו או אי הקיו של מחויבות, להעברת הטבות, 

אינו מושפע מאור תקופת הדיווח. זו שאלה של עובדה. 

 

מענקי בסו השנה 

 
, המופקי בגי תעסוקה מתמשכת על פני  5. השוני במהות של מענקי סו שנה רב ביותר. יש מענקי

, המופקי על בסיס תוצאות תפעוליות חודשיות, רבעוניות, או שנתיות.  תקופה. יש מענקי

המענקי עשויי להיות על פי שיקול דעת בלעדי של המעסיק, על פי חוזה, או על בסיס נוהג 

בשני קודמות. 

 

, (א) המענק מייצג מחויבות  , ורק א 6. נית להקדי הכרה במענק לצורכי דיווח ביניי א

משפטית, או נוהג מהעבר הופ את המענק למחויבות משתמעת, בגינה אי לתאגיד חלופה ריאלית 

  . , וכ (ב) נית לאמוד את המחויבות באופ מהימ מלבד לבצע את התשלומי

 

דמי חכירה מותני 

 
7. דמי חכירה מותני יכולי לשמש דוגמה למחויבות משפטית או מחויבות משתמעת, המוכרי 

כהתחייבות. א חוזה חכירה קובע תשלומי מותני ברמת מכירות שנתית מסוימת של החוכר, 

עשויה לנבוע מחויבות בתקופות הביניי של שנת הדיווח לפני שמגיעי לרמה השנתית הנדרשת 

, אי חלופה  של מכירות, א רמה נדרשת זו של מכירות צפויה להיות מושגת ולתאגיד, משו כ

ריאלית מלבד לבצע את תשלו החכירה העתידי. 

 

נכסי לא מוחשיי 

 
8. תאגיד ייש את ההגדרה ואת הקריטריוני להכרה בנכס לא מוחשי בתקופת ביניי באותה דר 

שהוא מייש בתקופה של שנה. עלויות שנגרמו לפני שהתקיימו הקריטריוני להכרה בנכס לא 

 , מוחשי יוכרו כהוצאה. עלויות שנגרמו לאחר נקודת הזמ הספציפית, שבה התקיימו הקריטריוני

יוכרו כחלק מהעלות של נכס לא מוחשי. אי הצדקה "לדחות" עלויות ולהכיר בה כנכס במאז 

לתקופת ביניי מתו הנחה שהכללי להכרה יתקיימו במועד מאוחר יותר במהל שנת הדיווח. 

 

פנסיה 

 
השנה תו שימוש בשיעור  מתחילת 9. עלות פנסיה לתקופת ביניי מחושבת על בסיס מצטבר

אקטוארי של עלות הפנסיה לתו שנת הדיווח הקודמת, כשהוא מותא לתנודות שוק משמעותיות 

מאותו מועד, ומותא לשינויי משמעותיי בתוכנית הפנסיה, כגו קיצו משמעותי בהטבות 

(Curtailment) או הסדר חלק משמעותי של התוכנית תו הסכ (Settlement), ומותא לאירועי 

פעמי.  משמעותיי אחרי בעלי אופי חד
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דמי חופשה וחגי ותשלו בגי היעדרויות קצרות מועד אחרות 

 
10. היעדרויות מצטברות, המזכות בתשלו ה אלה המועברות לתקופות הבאות ושנית לנצל 

בתקופות עתידיות, א הזכות אינה מנוצלת במלואה בתקופה השוטפת. גילוי דעת 20 של לשכת 

רואי חשבו בישראל בדבר הטיפול החשבונאי וכללי הדיווח לגבי זכאות עובדי לחופשה מחייב 

תאגיד לקבוע את העלות הצפויה בשל צבירת זכויות בגי היעדרות ואת המחויבות לצבירת זכויות 

. כלל זה  כאמור, וזאת בסכו שהתאגיד צפוי לשל בשל זכויות שנצברו וטר נוצלו ליו המאז

. לעומת זאת, תאגיד לא יכיר במועד דיווח כספי  מיוש ג במועדי דיווח כספי לתקופות ביניי

לתקופות ביניי בהוצאה או בהתחייבות בשל זכויות בגי היעדרויות שאינ מצטברות, כפי שלא 

יכיר בה במועד הדיווח השנתי. 

 

עלויות מתוכננות, א בלתי סדירות, אחרות 

 

11. תקציב של תאגיד עשוי לכלול עלויות מסוימות, כגו תרומות לארגוני צדקה ועלויות להכשרת 

, הצפויות להיגר באופ בלתי סדיר במהל שנת הדיווח. עלויות אלה נתונות, בדר כלל,  עובדי

לשיקול דעת ג א ה מתוכננות וחוזרות על עצמ מידי שנה. הכרה במועד דיווח כספי לתקופות 

ביניי בעלויות כאלה שטר נגרמו אינה עונה, בדר כלל, על ההגדרה של התחייבות. 

 

מדידה של הוצאות מסי על ההכנסה בתקופות ביניי 

 

12. הוצאות מסי על ההכנסה בתקופת ביניי יצברו תו שימוש בשיעור המס שיחול על ס הרווחי 

, דהיינו, אומד שיעור המס השנתי הממוצע מוכפל ברווח לפני מס  השנתיי הצפויי לפני מסי

  . לתקופת הביניי

 

13. דבר זה עקיב ע העיקרו הבסיסי, שנקבע בסעי 28, לפיו יש לייש אות כללי הכרה ומדידה 

. הוצאות מסי על ההכנסה  בדוח הכספי ביניי כפי שה מיושמי בדוחות הכספיי השנתיי

יוערכו על בסיס שנתי. הוצאות מסי על ההכנסה לתקופת ביניי יחושבו על ידי הכפלת הרווח 

לפני מס לתקופת הביניי בשיעור המס שיחול על ס ההכנסות השנתיות הצפויות, כלומר באומד 

שיעור המס השנתי הממוצע. אומד זה של שיעור המס השנתי הממוצע ישק את מבנה שיעור 

)5 הצפוי לחול על מלוא ההכנסות השנתיות, לרבות שינויי בשיעורי  המס הפרוגרסיבי (א קיי

המס שחקיקת הושלמה, או הושלמה למעשה, והמתוכנני לקבל תוק מחייב מאוחר יותר בשנת 

השנה ועד  מתחילת הדיווח. אומד שיעור המס השנתי הממוצע יחושב מחדש על בסיס מצטבר

, באופ עקיב ע סעי 28 לתק זה. סעי 16(ד) מחייב מת גילוי לשינוי משמעותי  למועד הביניי

 . באומד

 

 ,(Tax Jurisdiction) 14. ככל שהדבר מעשי, יש לקבוע אומד שיעור מס שנתי נפרד לכל אזור מס

כאשר כל אחד מה יוכפל ברווח לפני מס לתקופת הביניי באותו אזור מס. בדומה, א שיעורי 

                                                           
, א אינה קיימת כיו במדינת ישראל.  5 מערכת מיסוי פרוגרסיבית על חברות קיימת במדינות חו
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), יש  מס שוני חלי על סוגי שוני של הכנסה (כגו רווחי הו או הכנסות בענפי מיוחדי

 . להשתמש, עד כמה שהדבר מעשי, בשיעור מס נפרד לכל סוג של רווח לפני מס לתקופת ביניי

למרות שרצוי להגיע לרמת דיוק גבוהה ככל האפשר, ייתכ שלא נית יהיה להשיג רמת דיוק כזו 

, ואז יש להשתמש בממוצע משוקלל של שיעורי מס באזורי מס שוני או החלי על  בכל המקרי

, א הדבר מהווה קירוב סביר לתוצאה המתקבלת משימוש בשיעורי מס  סוגי הכנסות שוני

ספציפיי יותר. 

 

15. להדגמת יישו הכלל לעיל, נניח שתאגיד, המדווח באופ רבעוני, מצפה להפיק רווח לפני מס בס 

10,000 ש"ח בכל רבעו ופועל באזור מס ששיעור המס בו הוא 20% ל 20,000 ש"ח הראשוני 

. הרווח לפני מס בפועל תוא את הציפיות. הטבלה  בשנה ו 30% בגי כל רווח לפני מס מעבר לכ

 : הבאה משקפת את סכו המסי על ההכנסה המדווח בכל רבעו

 

שנה   IV רבעו III רבעו  II רבעו  I רבעו  

 10,000  2,500  2,500  2,500  2,500 מסי על ההכנסה 

 

מסי בס 10,000 ש"ח צפויי להשתל עבור השנה כולה בגי רווח לפני מסי בס 40,000 

ש"ח. 

 

 , 16. נניח כעת שתאגיד, המדווח באופ רבעוני, מפיק רווח לפני מס בס 15,000 ש"ח ברבעו הראשו

א צופה הפסדי בס 5,000 ש"ח בכל אחד משלושת הרבעוני הנותרי (כ שהרווח לשנה הוא 

אפס), ופועל באזור שאומד שיעור המס השנתי הממוצע בו צפוי להיות 20%. הטבלה הבאה 

 : משקפת את סכו המסי על ההכנסה המדווח בכל רבעו

 

שנה   IV רבעו III רבעו  II רבעו  I רבעו  

 0  (1,000)  (1,000)  (1,000)  3,000 מסי על ההכנסה 

 

הערה: א על פי שס הרווח לפני מס הצפוי לשנה הוא אפס, שיעור המס השנתי הממוצע בדוגמה 

הוא 20%. אומד שיעור המס השנתי הממוצע יוכפל ברווח לפני מסי לתקופת הביניי כאמור 

בסעי 13 לנספח זה, כ שבתקופות הביניי בה נוצר רווח לפני מסי ירשמו הוצאות מסי על 

 . ההכנסה ובתקופות ביניי בה נוצר הפסד באותה שנה ירשמו הכנסות מסי

 

הבדל בי שנת הדיווח הכספי לבי שנת המס 

 

17. א קיי הבדל בי שנת הדיווח הכספי לבי שנת המס, מסי על ההכנסה לתקופות הביניי של 

שנת הדיווח הכספי יחושבו תו שימוש בשיעור נפרד לכל שנת מס של אומד הממוצע המשוקלל 

, שהופק בכל אחת מאות  של שיעורי המס השנתי כשהוא מוכפל בחלק מתו הרווח לפני מסי

שנות מס. 
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18. להדגמה, נניח ששנת הדיווח הכספי של תאגיד, המדווח באופ רבעוני, מסתיימת ב 30 ביוני. שנת 

המס של התאגיד מסתיימת ב 31 בדצמבר. בשנת הדיווח, המתחילה ב 1 ביולי 20X1 ומסתיימת 

. אומד שיעור  ב 30 ביוני של 20X2, הפיק התאגיד רווח לפני מסי בס 10,000 ש"ח בכל רבעו

  .20X2 20 ו 40% בשנתX1 המס השנתי הממוצע הוא 30% בשנת

 

שנה 

המסתיימת 

ב 30.6 של 

שנה 2 

רבעו 

המסתיי 

ב 30.6 

של שנה 2 

רבעו 

המסתיי 

ב 31.3 

של שנה 2 

רבעו 

המסתיי 

ב 31.12 

של שנה 1 

רבעו 

המסתיי 

ב 30.9 

של שנה 1 

 

 14,000  4,000  4,000  3,000  3,000 מסי על ההכנסה 

 

זיכויי מס 

 

19. אזורי מס מסוימי מעניקי זיכוי ממס על בסיס השקעות הוניות, ייצוא, השקעות במחקר 

ופיתוח, ואחרות. הטבות מס אלה בגי השנה כולה יקבלו, בדר כלל, ביטוי בקביעת אומד שיעור 

המס השנתי הממוצע, מאחר ומרבית חוקי המס והתקנות מעניקי ומחשבי זיכויי אלה על 

פעמי יוכרו בחישוב מסי על ההכנסה באותה  , הטבות מס, הקשורות לאירוע חד בסיס שנתי. בר

, החלי לגבי סוגי מסוימי של הכנסות לא  , באותו אופ שבו שיעורי מס מיוחדי תקופת ביניי

 , , הטבות מס או זיכויי מס החלי באזורי מס מסוימי יקובצו לשיעור מס שנתי יחיד. יתר על כ

לרבות אלה הקשורי להשקעות הוניות ורמות ייצוא, דומי יותר למענק ממשלתי, א שה 

מדווחי בדרישה להחזר מס הכנסה, ולכ יוכרו בתקופת הביניי שבה התהוו. 

 

הפסדי וזיכויי לצורכי מס המקוזזי כנגד רווחי שני קודמות או המועברי קדימה 

 

 Tax) 20. ההטבות בגי הפסדי לצורכי מס, המקוזזות כנגד מסי ששולמו על רווחי שני קודמות

Loss Carryback),6 יקבלו ביטוי בתקופת הביניי שבה התהווה ההפסד לצורכי מס. הטבה 
המתייחסת להפסדי לצורכי מס, שנית לקזזה כנגד מסי ששולמו על רווחי שני קודמות, תוכר 

, יש להכיר במקביל בהטבת המס בדוח רווח והפסד, א כהקטנת הוצאות המס או  כנכס. כמו כ

כהכנסות מס.  

 

 

 

21. יש להכיר בנכס מס נדחה בגי הפסדי וזיכויי לצורכי מס שלא נוצלו, המועברי לתקופות 

הבאות, א צפוי (Probable) שיהיו בעתיד רווחי לצורכי מס, שכנגד נית יהיה לקזז את 

ההפסדי והזיכויי לצורכי מס שטר נוצלו. כללי חשבונאות מקובלי קובעי קריטריוני 

להערכת ההסתברות לקיו רווח לצורכי מס, שכנגדו יקוזזו ההפסדי והזיכויי לצורכי מס 

                                                           
, א אינה קיימת במדינת ישראל.  6 אפשרות הקיימת כיו בחוקי מס במדינות חו
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, יש לשק  , וא ה מתקיימי שטר נוצלו. יש לייש קריטריוני אלה בתו כל תקופת ביניי

השפעת ההפסד המועבר לצורכי מס בחישוב אומד שיעור המס השנתי. 

 

22. להדגמה, נניח שלתאגיד, המדווח באופ רבעוני, יש בתחילת שנת הדיווח הפסד מעסק מועבר 

לצורכי מס בס 10,000 ש"ח, שבגינו לא הוכר נכס מס נדחה. התאגיד מפיק רווח בס 10,000 ש"ח 

ברבעו הראשו של השנה השוטפת וצופה להפיק רווח בס 10,000 ש"ח בכל אחד מהרבעוני 

. אומד שיעור המס השנתי הממוצע, מבלי להביא בחשבו את ההפסד המועבר, הוא  הנותרי

 : 40%. מסי על ההכנסה יחושבו כדלקמ

 
שנה   IV רבעו III רבעו  II רבעו  I רבעו  

 12,000  3,000  3,000  3,000  3,000 מסי על ההכנסה 

 
הערה: קיזוז הפסד מועבר לצורכי מס, שלא הוכר בגינו נכס מס נדחה, ישפיע על שיעור המס 

השנתי הממוצע ולכ הוא ייפרס על פני תקופות הביניי על פי יחס הרווח המדווח בכל תקופת 

ביניי מתו ס הרווח הצפוי לשנה. הפסד מועבר כאמור, כולו או חלקו, יילקחו בחשבו לצור 

חישוב שיעור המס השנתי הממוצע רק כאשר צפוי (Probable) שאומנ נית לנצלו במהל שנת 

הדיווח. 

 

דוגמה נוספת: נניח שלתאגיד, המדווח באופ רבעוני, יש בתחילת שנת 2X01 הפסד מעסק מועבר 

לצורכי מס בס 20,000 ש"ח, שבגינו לא הוכר נכס מס נדחה. התאגיד מפיק רווח בס 2,000 ש"ח 

 . ברבעו הראשו של שנת 2X01 וצופה להפיק רווח בס 2,000 ש"ח בכל אחד מהרבעוני הנותרי

במהל הרבעו השלישי מתברר כי לתאגיד צפוי רווח בס 12,000 ש"ח בשנת 2X02 ולכ צפוי 

שהוא ינצל את יתרת ההפסד המועבר באותה שנה (נניח שהתאגיד עומד בקריטריוני ליצירת נכס 

מס נדחה בתו הרבעו השלישי). אומד שיעור המס השנתי הממוצע, מבלי להביא בחשבו את 

 : ההפסד המועבר, הוא 40%. מסי על ההכנסה יחושבו כדלקמ

 

  I רבעו II רבעו III רבעוVI 2 רבעוX01 שנת

(4,800) 0 (4,800) 0 0 מסי על ההכנסה 

 

שינויי חוזיי או צפויי במחיר הרכישה 

 
, עבודה או טובי ושירותי אחרי  23. הנחות מחזור ושינויי אחרי על פי חוזה במחירי חומרי גל

, ה על ידי המשל וה על ידי המקבל, א צפוי שיכנסו  שנרכשו, יוקדמו ויוכרו בתקופות ביניי

, הנחות מחזור על פי חוזה יוקדמו ויוכרו מראש, בעוד  . לפיכ לתוק או שהתאגיד זכאי לה

הנחות, הניתנות לפי שיקול דעת, לא יוקדמו, מאחר שהנכס או ההתחייבות, הנובעי אינ 

עומדי בתנאי ההכרה, לפיה נכס הוא משאב הנמצא בשליטת התאגיד כתוצאה מאירוע מהעבר 

 . ואילו התחייבות היא מחויבות בהווה, שפירעונה צפוי להביא לידי שימוש במשאבי

 

פחת והפחתה 
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, הנמצאי בבעלות במהל אותה תקופת  24. פחת והפחתה לתקופת ביניי יתבססו רק על נכסי

. אי לקחת בחשבו רכישות או מימושי מתוכנני לתקופה מאוחרת יותר בשנת הדיווח.  ביניי

 

מלאי 

 
, המיושמי בגמר שנת הדיווח.  25. מלאי נמדד לצורכי דיווח כספי לתקופות ביניי לפי אות כללי

נושא המלאי מעורר בעיות מסוימות בכל מועד דיווח כספי בשל הצור לקבוע כמויות מלאי, 

, יש לייש אות כללי המדידה בגי מלאי בדיווח כספי  עלויות ושווי מימוש נקי. א על פי כ

, לעתי קרובות, באומדני  , תאגידי משתמשי . כדי לחסו בעלויות ובזמ לתקופות ביניי

 . למדידת מלאי במועדי ביניי במידה רבה יותר מאשר במועדי הדיווח השנתיי

 

שווי מימוש נקי של מלאי 

 
26. שווי המימוש הנקי של מלאי נקבע תו התייחסות למחירי מכירה ועלויות קשורות להשלמה 

. תאגיד יבטל ירידת ער לשווי מימוש נקי בתקופת הביניי הבאה, רק  ולמימוש במועדי ביניי

א יהיה זה נאות לעשות זאת בגמר שנת הדיווח. 

 

27. בוטל. 

 

סטיות בעלויות ייצור בתקופת ביניי 

 
28. סטיות מחיר, יעילות, תקציב, ונפח, בתאגיד יצרני יוכרו בדוח רווח והפסד במועדי דיווח ביניי 

באופ דומה לנעשה בדוח רווח והפסד שנתי. אי זה נאות לדחות סטיות, הצפויות להיספג עד לגמר 

השנה, מאחר שהדבר עשוי לגרו לכ שהדיווח על מלאי במועדי הביניי יהיה בסכו גבוה או 

נמו מהסכו ששימש לחישוב עלות הייצור בפועל. 

 

רווחי או הפסדי מתרגו מטבע חו 

 
29. רווחי או הפסדי מתרגו מטבע חו נמדדי לצורכי דיווח כספי לתקופות ביניי לפי אות 

, החלי בגמר שנת הדיווח.  כללי

 

, מפרט כיצד לתרג את  30. תק חשבונאות מספר 13, השפעות השינויי בשערי חליפי של מטבע חו

הדוחות הכספיי של פעילויות חו למטבע הדיווח, לרבות הנחיות בדבר השימוש בשערי חליפי 

, בדוח  , הנובעי מכ , או לגמר התקופה, וכ הנחיות לגבי הכללת ההפרשי , ממוצעי היסטוריי

רווח והפסד או בהו העצמי. באופ עקיב ע תק חשבונאות מספר 13, בתקופת ביניי יש 

להשתמש בשערי חליפי ממוצעי ולגמר התקופה, שהיו בפועל. תאגידי לא יקדימו הכרה 

בשינויי עתידיי בשערי חליפי של מטבע חו בתקופה הנותרת של שנת הדיווח השוטפת בהקשר 

 . לתרגו של פעילויות חו במועד ביניי
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31. א תק חשבונאות מספר 13 מחייב שהפרשי מתרגו מטבע חו יכללו כהכנסות או כהוצאות 

. תאגיד לא ידחה במועדי ביניי חלק  בתקופה שבה התהוו, יש לייש כלל זה בכל תקופת ביניי

, א צפוי שיחול היפו בהפרשי כאמור עד לגמר שנת הדיווח.  מהפרשי תרגו מטבע חו

 

אינפלציונית  דיווח כספי לתקופות ביניי בסביבה כלכלית היפר

 
 , אינפלציונית ייערכו לפי אות כללי 32. דוחות כספיי לתקופות ביניי בסביבה כלכלית היפר

המיושמי בגמר שנת הדיווח. 

 

אינפלציונית, מחייב  33. תק חשבונאות בינלאומי מספר 29, דיווח כספי בסביבה כלכלית היפר

אינפלציונית, יוצגו  שהדוחות הכספיי של תאגיד, המדווח במטבע של סביבה כלכלית היפר

, והרווח או ההפסד המוניטרי נטו ייכלל ברווח  במונחי של יחידת המדידה בתוק לתארי המאז

, שדווחו בגי תקופות קודמות, יתואמו מחדש על בסיס  , נתוני כספיי השוואתיי הנקי. כמו כ

יחידת המדידה השוטפת. 

 

, ובעקבות זאת להתאי את כל נתוני  34. על תאגידי לנהוג לפי אות כללי חשבונאות במועדי ביניי

, כאשר הרווח או ההפסד המוניטרי נטו, הנובע  הביניי ליחידת המדידה לגמר תקופת הביניי

. תאגידי לא יפרסו על פני השנה את הרווח או ההפסד,  , ייכלל ברווח הנקי לתקופת הביניי מכ

וג לא ישתמשו בשיעור אינפלציה שנתי משוער בהכנת דוח כספי ביניי בסביבה כלכלית 

אינפלציונית.  היפר

 

ירידת ער נכסי 

 
35. תק חשבונאות מספר 15, ירידת ער נכסי מחייב להכיר בהפסד מירידת ער א הסכו 

 . ההשבה ירד אל מתחת לער בספרי בר

 

, הכרה וביטול ירידת ער במועד  36. תק זה מחייב שתאגיד ייש אות כללי למבח ירידת ער

, אי הכוונה שתאגיד יערו בהכרח חישובי  ביניי כפי שהוא מייש בגמר שנת הדיווח שלו. בר

. במקו זאת, על התאגיד לבצע סקירה של  מפורטי לגבי ירידת ער בגמר כל תקופת ביניי

, המצביעי על ירידת ער משמעותית, מתו שנת הדיווח הקודמת כדי לקבוע א יש  הגורמי

צור בחישוב מפורט כאמור. 
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הדגמות לשימוש באומדני 

 

. מטרת הנספח היא להדגי את יישו הכללי  הנספח הוא להדגמה בלבד ואינו מהווה חלק מהתק

 . בסעי 41 לתק זה, וזאת כדי לסייע בהבהרת משמעות

 

1. מלאי: ייתכ שלא יהיה זה הכרחי במועדי ביניי לנקוט במלוא נוהלי מפקד המלאי והערכתו, דבר 

, המבוססי על  שהכרחי לעשותו בתו שנת הדיווח. במועדי ביניי נית להסתפק בביצוע אומדני

, תחשיבי וכדומה.  רישומי חשבונאי

 

: תאגידי עשויי לבצע בדיקות קפדניות יותר  2. סיווג של נכסי והתחייבויות שוטפי ולזמ ארו

של סיווג נכסי והתחייבויות כשוטפי או לזמ ארו במועדי דיווח שנתיי מאשר במועדי 

 . ביניי

 

3. הפרשות: קביעת הסכו הנאות של הפרשה (כגו הפרשה לאחריות, הפרשה לעלויות בגי שמירת 

איכות הסביבה וכ הפרשה בגי עלויות לשיקו אתר) עשויה להיות מורכבת ולעתי קרובות 

. תאגידי משתמשי לעתי בשירותיה של מומחי חיצוניי כדי  כרוכה בהשקעת זמ וכס

 , , לעתי , נית . לצורכי ביצוע אומדני דומי במועדי ביניי לסייע בעריכת חישובי שנתיי

לעדכ את ההפרשה השנתית הקודמת, במקו להשתמש במומחי חיצוניי לעריכת חישוב חדש. 

 

4. פנסיה: כללי חשבונאות מקובלי מחייבי תאגיד לקבוע את הער הנוכחי של מחויבות בגי 

הטבה (Defined Benefit) ואת שווי השוק של נכסי התכנית (Plan Assets) בכל  תוכניות מוגדרות

תארי מאז ומעודד תאגיד להשתמש בשירותיו של אקטואר מוסמ למדידת המחויבויות. לצורכי 

, לעתי קרובות, להגיע למדידה מהימנה על ידי אקסטרפולציה של ההערכה  , נית דיווח ביניי

האקטוארית האחרונה. 

 

5. מסי הכנסה: תאגידי יכולי לחשב הוצאות מסי על ההכנסה והתחייבות למסי נדחי 

במועדי שנתיי על ידי הכפלת שיעור המס בכל אזור מס נפרד (או לכל סוג הכנסה) ברווח לפני 

מסי בכל אזור. סעי 14 בנספח ג' מכיר בכ שלמרות שרצוי להגיע לדרגת דיוק כזו במועדי דיווח 

, ואז, א הדבר מהווה קירוב סביר  , ייתכ שלא נית יהיה להשיג רמה כזו בכל המקרי ביניי

להשפעה של שימוש בשיעורי ספציפיי יותר, ייעשה שימוש בממוצע משוקלל של שיעורי מס בכל 

אזור מס או לכל סוגי ההכנסות. 

 

6. התחייבויות תלויות: המדידה של התחייבויות תלויות עשויה להיות כרוכה בקבלת חוות דעת של 

. חוות דעת רשמיות מאת מומחי בלתי תלויי מתקבלות  מומחי משפטיי או יועצי אחרי

לעיתי בקשר להתחייבויות תלויות. ייתכ שיהיה צור בחוות דעת כאמור בקשר לתביעות 

 . וודאויות אחרות, ג במועדי ביניי משפטיות, התקשרויות, שומות והתחייבויות תלויות ואי
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: כללי חשבונאות מקובלי מחייבי לעיתי תאגיד לקבוע את השווי ההוג  7. חשבונאות שווי הוג

, העוסקי  , בהסתמכות על מומחי . מדידות אלה כרוכות, במועדי הדיווח השנתיי של נכסי

 . בהערכת שווי, וייתכ שיהיה צור לעשות זאת ג במועדי דיווח ביניי

 

חברתיות מסוימות, אשר מותאמות ברמה מפורטת לצור  חברתיות: יתרות בי 8. התאמות בי

, עשויות להיות מותאמות ברמת פירוט נמוכה  עריכת דוחות כספיי מאוחדי בגמר שנת כספי

 . יותר לצור עריכת דוחות כספיי מאוחדי במועד ביניי

 

, המדידות בתקופת ביניי בענפי  : מסיבות הקשורות במורכבות, עלות וזמ 9. ענפי מיוחדי

. דוגמה לכ היא חישוב של  מיוחדי עשויות להיות פחות מדויקות מאשר בגמר שנת כספי

עתודות ביטוח על ידי חברות ביטוח. 
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 ( הדגמה לדיווח כספי לתקופות ביניי (ללא ביאורי

 
. מטרת הנספח היא להדגי את מבנה הדוחות  הנספח הוא להדגמה בלבד ואינו מהווה חלק מהתק

. בנספח מוצגי דוחות כספיי לתקופות ביניי מאוחדי כאשר נית לייש  הכספיי לתקופות ביניי

 . , שאינ דוחות כספיי מאוחדי אות הוראות לדוחות כספיי

אמיר צדיק בע"מ  
מאזני מאוחדי 

  

    
ליו 31 בדצמבר 

 2003
ליו 30 בספטמבר 

 2003
ליו 30 בספטמבר 

 2004
 

ש"ח  ש"ח  ש"ח   
מבוקר  לא מבוקר  לא מבוקר   

רכוש שוט    
 XX  XX  XX מזומני ושווי מזומני 
 XX  XX  XX השקעות לזמ קצר 
 XX  XX  XX לקוחות 
 XX  XX  XX חייבי ויתרות חובה 
 XX  XX  XX מלאי 
 XX  XX  XX נכסי אחרי 
 XX  XX  XX  

השקעות, הלוואות ויתרות חובה לז"א    
 XX  XX  XX בחברות מוחזקות 
 XX  XX  XX אחרות 
 XX  XX  XX  
 XX  XX  XX רכוש קבוע 

    
 XX  XX  XX רכוש אחר והוצאות נדחות 

    
 XX  XX  XX נכסי המיוחסי לפעילות מופסקת 
 XX  XX  XX  

 
התחייבויות שוטפות    

 XX  XX  XX אשראי מתאגידי בנקאיי ומנותני 
אשראי אחרי 

 XX  XX  XX ספקי ונותני שירותי  
 XX  XX  XX זכאי ויתרות זכות 
 XX  XX  XX דיבידנד שהוכרז או שהוצע 
 XX  XX  XX  

התחייבויות לזמ ארו    
 XX  XX  XX אשראי מתאגידי בנקאיי  
 XX  XX  XX אשראי מנותני אשראי אחרי 
 XX  XX  XX מסי נדחי 

 
 XX

 
 XX

 
 XX

התחייבויות בשל סיו יחסי עובד – 
מעביד 

 XX  XX  XX התחייבויות אחרות לזמ ארו 
 XX  XX  XX  

 
 XX

 
 XX

 
 XX

התחייבויות המיוחסות לפעילות 
מופסקת 

    
התחייבויות תלויות והתקשרויות     
    

 XX  XX  XX זכויות המיעוט 
    

 XX  XX  XX הו עצמי 
    

 XX  XX  XX  
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אמיר צדיק בע"מ 
דוחות רווח והפסד מאוחדי 

 
לשנה שהסתיימה 

ביו 31 בדצמבר 
לתקופה של שלושה חודשי 

שהסתיימה ביו 30 
בספטמבר 

לתקופה של תשעה חודשי 
שהסתיימה ביו 30 

בספטמבר 

 

 2003  2003  2004  2003  2004  
ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח   

מבוקר  לא מבוקר  לא מבוקר  לא מבוקר  לא מבוקר   
      

 XX  XX  XX  XX  XX מכירות 
 XX  XX  XX  XX  XX עלות המכירות 
 XX  XX  XX  XX  XX רווח גולמי 
 XX  XX  XX  XX  XX הוצאות מכירה ושיווק 
 XX  XX  XX  XX  XX הוצאות הנהלה וכלליות 
 XX  XX  XX  XX  XX רווח מפעולות רגילות 
 XX  XX  XX  XX  XX הכנסות (הוצאות) מימו 
 XX  XX  XX  XX  XX הכנסות (הוצאות) אחרות 
 XX  XX  XX  XX  XX רווח לפני מסי על הכנסה 
 XX  XX  XX  XX  XX מסי על ההכנסה 

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

רווח לאחר מסי על 
ההכנסה 

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

חלק הקבוצה ברווחי חברות 
מוחזקות 

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

חלק המיעוט ברווחי חברות 
מאוחדות 

 XX  XX  XX  XX  XX רווח מפעולות נמשכות 
 

 XX
 

 XX
 

 XX
 

 XX
 

 XX
רווח (הפסד) נטו מפעילות 

מופסקת 
 XX  XX  XX  XX  XX רווח נקי לתקופה 

      
 

 XX
 

 XX
 

 XX
 

 XX
 

 XX
רווח למניה לפני פעילויות 

מופסקות 
      
 

 XX
 

 XX
 

 XX
 

 XX
 

 XX
רווח למניה מפעילויות 

מופסקות 
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אמיר צדיק בע"מ 
דוח על השינויי בהו העצמי 

לתקופה של תשעה חודשי שהסתיימה ביו 30 בספטמבר 2004 
(לא מבוקר) 

 
סה"כ  עודפי  קרנות הו  הו מניות   
ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח   
 XX  XX  XX  XX יתרה ליו 1 בינואר 2004 
 XX   XX  XX הנפקת הו מניות, נטו 

 
 XX

  
 XX

הפרשי תרגו בגי יחידות  
מוחזקות אוטונומיות 

 XX  XX רווח נקי לתקופה    
 XX  XX דיבידנד שהוכרז/שול          

 ____  ____  ____  ____  
 XX  XX  XX  XX יתרה ליו 30 בספטמבר 2004 

     
 
 

דוח על השינויי בהו העצמי 
לתקופה של שלושה חודשי שהסתיימה ביו 30 בספטמבר 2004 

(לא מבוקר) 
 

סה"כ  עודפי  קרנות הו  הו מניות   
ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח   
 XX  XX  XX  XX יתרה ליו 1 ביולי 2004 
 XX   XX  XX הנפקת הו מניות, נטו 

 
 XX

  
 XX

הפרשי תרגו בגי יחידות  
מוחזקות אוטונומיות 

 XX  XX רווח נקי לתקופה   
 XX  XX דיבידנד שהוכרז/שול          

 ____  ____  ____  ____  
 XX  XX  XX  XX יתרה ליו 30 בספטמבר 2004 

     
 
 

דוח על השינויי בהו העצמי 
לתקופה של תשעה חודשי שהסתיימה ביו 30 בספטמבר 2003 

(לא מבוקר) 
 

סה"כ  עודפי  קרנות הו  הו מניות   
ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח   
 XX  XX  XX  XX יתרה ליו 1 בינואר 2003 
 XX   XX  XX הנפקת הו מניות, נטו 

 
 XX

  
 XX

הפרשי תרגו בגי יחידות  
מוחזקות אוטונומיות 

 XX  XX רווח נקי לתקופה    
 XX  XX דיבידנד שהוכרז/שול    

 ____  ____  ____  ____  
 XX  XX  XX  XX יתרה ליו 30 בספטמבר 2003 
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דוח על השינויי בהו העצמי 

לתקופה של שלושה חודשי שהסתיימה ביו 30 בספטמבר 2003 
(לא מבוקר) 

 
סה"כ  עודפי  קרנות הו  הו מניות   
ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח   
 XX  XX  XX  XX יתרה ליו 1 ביולי 2003 
 XX   XX  XX הנפקת הו מניות, נטו 

 
 XX

  
 XX

הפרשי תרגו בגי יחידות  
מוחזקות אוטונומיות 

 XX  XX רווח נקי לתקופה    
 XX  XX דיבידנד שהוכרז/שול   

 ____  ____  ____  ____  
 XX  XX  XX  XX יתרה ליו 30 בספטמבר 2003 

 
 

דוח על השינויי בהו העצמי 
לשנה שהסתיימה ביו 31 בדצמבר 2003 

(מבוקר) 
 

סה"כ  עודפי  קרנות הו  הו מניות   
ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח   
 XX  XX  XX  XX יתרה ליו 1 בינואר 2003 
 XX   XX  XX הנפקת הו מניות, נטו 

 
 XX

  
 XX

הפרשי תרגו בגי יחידות  
מוחזקות אוטונומיות 

 XX  XX רווח לשנת 2003   
 XX  XX דיבידנד שהוכרז/שול          

 ____  ____  ____  ____  
 XX  XX  XX  XX יתרה ליו 31 בדצמבר 2003 
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אמיר צדיק בע"מ 
דוחות מאוחדי על תזרימי המזומני 

 
לשנה 

שהסתיימה 
ביו 31 בדצמבר 

לתקופה של שלושה 
חודשי שהסתיימה ביו 

30 בספטמבר 

לתקופה של תשעה חודשי 
שהסתיימה ביו 30 

בספטמבר 

 

 2003  2003  2004  2003  2004  
ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח   

מבוקר  לא מבוקר  לא מבוקר  לא מבוקר  לא מבוקר   
תזרימי מזומני מפעילות שוטפת      

 XX  XX  XX  XX  XX רווח נקי 

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי 
המזומני נטו מפעילויות נמשכות (נספח א') 

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

מזומני נטו שנבעו מפעילויות (שימשו לפעילות) 
שוטפות נמשכות 

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

מזומני נטו שנבעו מפעילות (שימשו לפעילות) 
שוטפת מופסקת 

 XX  XX  XX  XX  XX תזרימי מזומני מפעילות שוטפת 

      
תזרימי מזומני מפעילות השקעה      

 XX  XX  XX  XX  XX השקעה ברכוש קבוע 

 XX  XX  XX  XX  XX השקעה ברכוש אחר והוצאות נדחות 

 XX  XX  XX  XX  XX השקעה בחברות מוחזקות 

 XX  XX  XX  XX  XX מת הלוואות לזמ ארו 

 XX  XX  XX  XX  XX תמורה ממימוש רכוש קבוע 

 XX  XX  XX  XX  XX תמורה ממימוש רכוש אחר והוצאות נדחות 

 XX  XX  XX  XX  XX תמורה ממימוש חברות מוחזקות 

 XX  XX  XX  XX  XX פרעו הלוואות לזמ ארו שניתנו 
 

 XX
 

 XX
 

 XX
 

 XX
 

 XX
מזומני נטו שנבעו מפעילויות (ששימשו 

לפעילויות) השקעה נמשכות 

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

מזומני נטו שנבעו מפעילות (שימשו לפעילות) 
השקעה מופסקת 

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

מזומני נטו שנבעו מפעילות (שימשו לפעילות) 
השקעה 

      
תזרימי מזומני מפעילות מימו      

 XX  XX  XX  XX  XX קבלת התחייבויות לז"א 

 XX  XX  XX  XX  XX פירעו התחייבויות לז"א 

 XX  XX  XX  XX  XX , נטו  אשראי לזמ קצר מבנקי

 XX  XX  XX  XX  XX , נטו  תקבולי מהנפקת הו

 XX  XX  XX  XX  XX תקבולי מהנפקת הו למיעוט בחברה מאוחדת 

 XX  XX  XX  XX  XX דיבידנד ששול 

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

מזומני נטו שנבעו מפעילויות (ששימשו 
לפעילויות) מימו נמשכות 

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

מזומני נטו שנבעו מפעילות (שימשו לפעילות) 
מימו מופסקת 

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

מזומני נטו שנבעו מפעילות (שימשו לפעילות) 
מימו 

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

הפרשי תרגו בגי יתרות מזומני ביחידות 
מוחזקות אוטונומיות 

 ___  ___  ___  ___  ___  
 XX  XX  XX  XX  XX עלייה (ירידה) במזומני ושווי מזומני 

 XX  XX  XX  XX  XX יתרת מזומני ושווי מזומני לתחילת תקופה 

 XX  XX  XX  XX  XX יתרת מזומני ושווי מזומני לסו תקופה 
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אמיר צדיק בע"מ 

דוחות מאוחדי על תזרימי המזומני 
נספח א'  התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומני נטו מפעילות שוטפת 

 
לשנה 

שהסתיימה 
ביו 31 בדצמבר 

לתקופה של שלושה 
חודשי שהסתיימה 
ביו 30 בספטמבר 

לתקופה של תשעה 
חודשי שהסתיימה 
ביו 30 בספטמבר 

 

 2003  2003  2004  2003  2004  
ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח   

מבוקר  לא מבוקר  לא מבוקר  לא מבוקר  לא מבוקר   
הכנסות והוצאות שאינ כרוכות      

 : בתזרימי המזומני
 XX  XX  XX  XX  XX פעילויות מופסקות 

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

חלק המיעוט ברווחי (בהפסדי) 
חברות בנות שאוחדו 

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

חלק הקבוצה ברווחי בלתי 
מחולקי של חברות מוחזקות 

 XX  XX  XX  XX  XX פחת והפחתות 
 XX  XX  XX  XX  XX , נטו  מסי נדחי
 XX  XX  XX  XX  XX עלייה בהתחייבות בשל סיו יחסי 

עובד  מעביד, נטו 
 XX  XX  XX  XX  XX הפסדי (רווחי) הו 

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

הפסד (רווח) ממימוש השקעות 
בחברות מוחזקות 

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

 
 XX

ירידת (עליית) ער ניירות ער 
סחירי 

      
שינויי בסעיפי רכוש      

והתחייבויות: 
 XX  XX  XX  XX  XX ירידה (עלייה) בלקוחות 
 XX  XX  XX  XX  XX ירידה (עלייה) בחייבי ויתרות חובה 
 XX  XX  XX  XX  XX ירידה (עלייה) במלאי 
 XX  XX  XX  XX  XX עלייה (ירידה) בספקי 
 XX  XX  XX  XX  XX עלייה (ירידה) בזכאי ויתרות זכות 

      
 XX  XX  XX  XX  XX  
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 ' ו ח  פ ס נ

הדגמה לגילוי המגזרי הנדרש בדיווח כספי לתקופות ביניי  

 
. מטרת הנספח היא להדגי את הגילוי המגזרי  הנספח הוא להדגמה בלבד ואינו מהווה חלק מהתק

  . הנדרש בהתא לסעי 16(ז) לתק

 

מידע בדבר מגזרי עסקיי 

 

סה"כ 

מאוחד 

ביטולי  פעילויות 

אחרות 

מגזר 3  מגזר 2  מגזר 1   

ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח   

לתקופה של תשעה חודשי       

שהסתיימה ביו 30 בספטמבר 

2004 (לא מבוקר) 

 XX  (XX)  XX  XX  XX  XX הכנסות מגזר 

 XX  (XX)  XX  XX  XX  XX תוצאות מגזר 

לתקופה של תשעה חודשי       

שהסתיימה ביו 30 בספטמבר 

2003 (לא מבוקר) 

 XX  (XX)  XX  XX  XX  XX הכנסות מגזר 

 XX  (XX)  XX  XX  XX  XX תוצאות מגזר 

לתקופה של שלושה חודשי       

שהסתיימה ביו 30 בספטמבר 

2004 (לא מבוקר) 

 XX  (XX)  XX  XX  XX  XX הכנסות מגזר 

 XX  (XX)  XX  XX  XX  XX תוצאות מגזר 

לתקופה של שלושה חודשי       

שהסתיימה ביו 30 בספטמבר 

2003 (לא מבוקר) 

 XX  (XX)  XX  XX  XX  XX הכנסות מגזר 

 XX  (XX)  XX  XX  XX  XX תוצאות מגזר 

לשנה שהסתיימה ביו 31       

בדצמבר 2003 (מבוקר) 

 XX  (XX)  XX  XX  XX  XX הכנסות מגזר 

 XX  (XX)  XX  XX  XX  XX תוצאות מגזר 
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הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 
 
 

חברי הוועדה 
פרופסור אלי אמיר, רו"ח  יו"ר הוועדה 

רו"ח חיי אסיאג  
פרופסור ד גלאי 

פרופסור אריה גנס, רו"ח 
רו"ח אבי זיגלמ 

רו"ח דליה לב 
רו"ח דב ספיר 

 

צוות מקצועי 
צדיק  רו"ח שרו מימו

נר  רו"ח דנה בר
 
 

הוק  צוות מקצועי אד משתתפי קבועי 
רו"ח גיא אהרוני  רו"ח יהודה אלגריסי 
רו"ח לילי איילו  רו"ח רונ בראל 

רו"ח אופיר ב חיי  רו"ח יגאל גוזמ 
רו"ח דיוי דישטניק  רו"ח דוד גולדברג  
רו"ח אייל הורובי  רו"ח רפי האפט 
רו"ח איתי וינשטי  רו"ח אדיר ענבר 

רו"ח רויטל מדר  רו"ח מוטי פרידמ 
רו"ח גלית ניב  עו"ד אמיר שר 

 
 

המועצה של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 
 

, יו"ר רשות ני"ע  סג יו"ר המועצה  עו"ד מירי כ
רו"ח עופר מנירב, נשיא לשכת רו"ח  סג יו"ר המועצה 

פרופסור יאיר אורגלר, יו"ר דירקטוריו הבורסה 
, נציג לשכת התיאו של הארגוני הכלכליי  רו"ח דניאל דורו

רו"ח אלכס הילמ 
פרופסור צבי טלמו (רו"ח) 

אלדר, נציבת מס הכנסה  עו"ד טלי ירו
רו"ח נחמיה מל 

, נציג איגוד החברות הציבוריות הרשומות בבורסה  מר עמוס מר חיי
מר אייל ב שלוש, הממונה על שוק ההו 

ד"ר אייל סולגניק, רו"ח  רשות ני"ע 
בויאנג'ו  עו"ד (רו"ח) מיכל עבאדי

רו"ח יצחק רוטמ 
רו"ח יוסי שחק 

רו"ח ישראל שטראוס 
מר מוטי שפיגל, בנק ישראל, הפיקוח על הבנקי 

 


