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 )2018(מעודכן   35אות מספרתקן חשבו
  , שיויים באומדים חשבואיים וטעויותתחשבואי מדייות

  2018 אוגוסט
  

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

כל דרך שהיא ובכל אמצעי מכי, אלקטרוי או אחר, ללא בפרסום זה או בחלק ממו, ב
  הסכמה מפורשת בכתב ומראש מאת המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות. 

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

התקן, המובאות באותיות מודגשות, מייצגות את העקרוות העיקריים של התקן. תקן 
תקי החשבואות וההבהרות המפורסמים על יש לקרוא בהקשר למטרת התקן.  זה

  ידי המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות אים חלים על פריטים לא מהותיים.

  

  בואמ

מדייות חשבואית, שיויים באומדים , 8תקן זה מבוסס על תקן חשבואות בילאומי מספר   .א
 .חשבואיים וטעויות

 
 מטרות תקן זה:  .ב

  

  הבהיר את המידרג של המדייות החשבואית,ל )1(
 
 לקבוע את הטיפול החשבואי בשיוי במדייות חשבואית, )2(
 
 וכן, חשבואי לקבוע את הטיפול החשבואי בשיוי אומדן )3(
 
 לקבוע את הטיפול החשבואי בתיקון טעויות. )4(

  
  מידרג חשבואי

התקים של הוועדה ר בדב של לשכת רואי חשבון בישראל 26תקן זה מבטל את גילוי דעת   .ג
וקובע כי המידרג החשבואי לבחירת  ) (יאס"ק)IASCלתקים בילאומיים בחשבואות (

 חשבואית הוא: מדייות
 

 או הבהרה,  חשבואותתקן  )1(
 
  ,(פרקטיקה מקובלת) כלל חשבואי מקובל בישראל )2(
 
יא שיישומה יב ת,חשבואי מדייותישום ביפעיל את שיקול דעתה בפיתוח ות ישותה )3(

 רלווטי ומהימן.  מידעל
  

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

  

הבהרות, שעוסקים בושאים דומים בו חשבואותדרישות והחיות בתקי  )1(
 וקשורים. 

 
המדידה של כסים, התחייבויות, עקרוות הכרה ול הקריטריויםההגדרות,  )2(

 .שקבעו במסגרת המושגית ,צאותהכסות והו
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אם הם אים עומדים בסתירה , פרסומים עדכיים הביא בחשבוןיכולה גם ל ישותה  )ב(
 :של לפי סדר יורד,לסעיף (א) לעיל, 

 
  בילאומיים;הכספי הדיווח התקי  )1(

 
שלהם מסגרת מושגית דומה לפיתוח תקי חשבואות,  גופי תקיה אחרים, )2(

הדיווח הכספי הבילאומי לישויות קטות אמריקאית ותקן התקיה הכגון 
 ;וביויות, אם הישות היא ישות קטה או ביוית כהגדרתה בתקן האמור

 
 חשבואית אחרת. - ספרות מקצועית )3(

  
 בחירת מדייות חשבואית ושיוי במדייות חשבואית

ה ליישם מדייות חשבואית בהתאם לתקי חשבואות, אם השפעת יישומ איו דורשתקן ה  .ד
 איה מהותית.

 
בעקביות את המדייות החשבואית שלה בקשר  מתיישמו תחרותקן זה קובע כי ישות ב  .ה

או הבהרה תקן חשבואות מצבים דומים, אלא אם כן לאירועים דומים וללעסקאות דומות, 
מדייות שאיה דורשים מפורשות או מאפשרים חלוקה לקבוצות של פריטים, שלגביהם 

 אותה. עשויה להיותאחידה 
 
 תקן זה קובע כי ישות יכולה לשות מדייות חשבואית רק אם:  .ו

 
  , או או בהבהרה חשבואותתקן דרש בהשיוי  )1(

 
 ותלגבי ההשפע ,טיוורליותר המספקים מידע מהימן ו ,בדוחות כספייםמתבטא  השיוי )2(

ל עאו  תוצאות הפעולותעל על המצב הכספי,  מסוימיםשל עסקאות, אירועים או מצבים 
 של הישות. תזרימי המזומים

  
כאשר המדייות החשבואית התבססה על כלל חשבואי מקובל בישראל (פרקטיקה   א .1ו

מקובלת), תקן זה מאפשר לישות לשות את המדייות החשבואית שלה למדייות חשבואית 
 ובלבד שהשיוי מבוצע במועד המבוססת על כלל מתוך תקן דיווח כספי בילאומי עדכי

. שיוי כזה במדייות החשבואית מהווה שיוי התחילה המחייב של אותו תקן או לאחריו
  .יזום במדייות החשבואית ויטופל בהתאם להוראות התקן לגבי שיוי יזום

 
של תקן זה קובע כי שיוי במדייות חשבואית, הובע מישום לראשוה של תקן חשבואות או   .ז

מעבר הספציפיות, אם קיימות, בפרסומים אלה. שיוי טופל בהתאם להוראות היהבהרה 
הבהרה, שאין בהם של במדייות חשבואית, הובע מישום לראשוה של תקן חשבואות או 

 בדרך של ישום למפרע.  וטופליהוראות מעבר ספציפיות, או שיוי יזום במדייות חשבואית 
 

של תקי חשבואות חדשים גילוי ההשפעה , 6תקן זה מבטל את תקן חשבואות מספר   .ח
כי ישות שטרם יישמה תקן חשבואות חדש לתקן זה קובע  31ף . סעיבתקופה שלפי יישומם

ואשר חזויה להיות להם השפעה , אשר פורסמו, אך טרם כסו לתוקףאו הבהרה חדשה 
 גילוי לעובדה זו וכן למידע ידוע או יתן לאמידה באופן תיתןמהותית על הדוחות הכספיים, 

סביר, הרלווטי להערכת ההשפעה האפשרית, שתהיה ליישום תקן החשבואות החדש או 
 32ישום לראשוה. סעיף יההבהרה החדשה על הדוחות הכספיים של הישות בתקופה של ה

  על הישות לשקול.שגילוי הדרישות  תלתקן זה מפרט א
  

  

  

  

                                                           
  .1.1.2018 -) בתחילה מ2018(מעודכן  35נוסף על ידי תקן חשבונאות מספר     א
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 שיוי אומדן חשבואי

וכר בדרך של מכאן ולהבא על ידי תן חשבואי תקן זה קובע כי ההשפעה של שיוי באומד  .ט
הכללתה ברווח או הפסד בתקופת השיוי, אם השיוי משפיע על תקופה זו בלבד, או בתקופת 
השיוי ובתקופות עתידיות, אם השיוי ישפיע גם עליהן. אם שיוי באומדן חשבואי מביא 

, השיוי באומדן החשבואי העצמי לשיויים בכסים ובהתחייבויות או מתייחס לפריט בהון
 ידי התאמת הערך בספרים של הכס, ההתחייבות או הפריט בהון-וכר בתקופת השיוי עלי

 .העצמי
  

  תיקון טעות בתקופת דיווח קודמת

תקן זה מגדיר טעויות בתקופת דיווח קודמת וקובע כי דוחות כספיים אים ערוכים בהתאם   .י

, אם הם כוללים טעויות מהותיות וכן )Israeli GAAPבישראל ( לכללי חשבואות מקובלים
של טעויות לא מהותיות שבוצעו במכוון על מת להשיג הצגה מסוימת של המצב הכספי, 

 תזרימי המזומים של הישות. של תוצאות הפעולות או 
 

תקופה קודמת בדרך של הצגה מחדש בדוחות  שלמהותית  טעות ןתקתתקן זה קובע כי ישות   .יא
ים, שאושרו לפרסום לאחר גילוייה, על ידי הצגה מחדש של מספרי השוואה, הכספיים הראשו

לתקופה המוקדמת העצמי ההון של ההתחייבויות ושל לרבות יתרות הפתיחה של הכסים, 
ביותר המוצגת, אלא אם כן אין זה מעשי לקבוע את ההשפעות הספציפיות לתקופה מסוימת 

 או את ההשפעה המצטברת של הטעות. 
  
  גילוי

שיויים באומדים חשבואיים להתקן כולל דרישות גילוי לשיוי במדייות חשבואית,   .יב
 ולטעויות.

  
 חוסר מעשיות

תקן זה פוטר ישויות מישום למפרע של מדייות חשבואית חדשה ומהצגה מחדש של מידע   .יג
קודמת, אם אין זה מעשי. התקן כולל הגדרה לחוסר  הות בתקופיהשוואתי בגין תיקון טעו

 מעשיות.
  

 תחילה

לאחר  או 2014ביואר  1לתקופות המתחילות ביום תקן זה יחול על דוחות כספיים שתיים   .יד
המתוקן יחולו על דוחות כספיים שתיים לתקופות המתחילות ביום  22א וסעיף 15עיף סמכן. 

 או לאחר מכן. 2018ביואר  1
  

 ביטול פרסומים

התקים של הוועדה לתקים של לשכת רואי חשבון,  26התקן מבטל את גילוי דעת   .טו
עה של גילוי ההשפ, 6ואת תקן חשבואות מספר  ) (יאס"ק)IASCבילאומיים בחשבואות (

  .תקי חשבואות חדשים בתקופה שלפי יישומם
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  מטרת התקן

ולקבוע  ,תחשבואי מדייותשיוי של לבחירה ולקריטריוים את ה לקבוע אמטרת התקן הי .1
שיויים באומדים ל, תחשבואי מדייותהגילוי לשיויים באת חשבואי והטיפול האת 

של הדוחות  מהימותאת הרלווטיות וה ועד לשפרתקן זה תיקוי טעויות. לם ויחשבואי
לדוחות כספיים של ישויות ביחס ו על פי זמן הםשל הההשוואיכולת את הכספיים של ישות ו

 אחרות.
 
במדייות חשבואית, דרישות הגילוי לשיויים גילוי לגבי מדייות חשבואית, למעט הדרישות  .2

  . םדוחות כספיי ה שלהצג 34 מספר תקן חשבואותבמפורטות 
  

  תחולה

שיויים ובטיפול החשבואי ב תחשבואי מדייות של שוםייה ובתקן זה ייושם בבחיר .3
דיווח  תתיקוים של טעויות בתקופבשיויים באומדים חשבואיים וב, תחשבואי מדייותב

  קודמת.

 
טעויות בתקופת דיווח קודמת  יתיקושל השפעות מס  בגיןהטיפול החשבואי והגילוי הדרש  .4

בהתאם  עשויי ,תחשבואי מדייותשיויים ב ישוםילמפרע שעשו בשל  יםמואיתל שו
 .2מסים על ההכסה 19 מספרתקן חשבואות  להוראות

 
  הגדרות

  ומשמעותם: ,המשמשים בתקן זה ,להלן מוחים .5
  

 ותוהפרקטיק הכללים, המוסכמות, הבסיסיםהעקרוות, מכלול  היא תחשבואימדייות 
  .ובהצגתם בהכת דוחות כספיים ישותעל ידי  ושמיםמיאשר  ,המסוימים

  
סכום התחייבות או של של של כס או  בספרים ערךה וםאית הוא שיוי באומדן חשבואי

הצריכה התקופתית של כס, הובעת מהערכה של מצבם הוכחי של כסים והתחייבויות 
באומדים חשבואיים הקשורות בהם. שיויים  החזויות העתידיותוהמחוייבויות ההטבות ו

  תיקוים של טעויות.מהווים התפתחויות חדשות, ולפיכך אים מובעים ממידע חדש או 
  

  הם:  תקי חשבואות
  

 -תקי חשבואות שפורסמו על ידי המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות (להלן   )א(
 המוסד לתקיה),

 
ושאי חשבואות גילויי דעת שפורסמו בעבר על ידי לשכת רואי חשבון בישראל ב  )ב(

 ודיווח כספי, 
 

 הבהרות שפורסמו על ידי המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות, וכן  )ג(
 

הבהרות שפורסמו בעבר על ידי לשכת רואי חשבון בישראל בושאי חשבואות ודיווח   )ד(
  כספי.

  
, יחד או כל ותיכול ןאם ה ותמהותי הןשל פריטים  הצגות מוטעותהשמטות או  -מהותי 

על בסיס הדוחות המתקבלות  ,ל משתמשיםשהשפיע על החלטות כלכליות בפרד, ל תאח
בהתחשב  ההצגה המוטעיתשל ההשמטה או  של מהותהכספיים. מהותיות תלויה בגודל וב

                                                           
שום למפרע או הצגה מחדש, יחושבו השלכות המסים על פי שיעורי המס שהיו יי םיבהם מבוצעשבמקרים   2

   צגה מחדש.הישום למפרע או ההי יםאשר לגביה מבוצע ,באותה תקופה בתוקף
 



  

  

 
 

7 

או שילוב שלהם, עשוי להיות הגורם  ,של הפריט מהותוסיבות. גודלו או מכלול הב
  המכריע.

  
בדוחות  הצגות מוטעות ואת כספיים מדוחוהן השמטות  טעויות בתקופת דיווח קודמת

משימוש לא  מכשל בשימוש או ותאחת או יותר, הובעת, וקודמ ותלתקופ ישותכספיים של 
  אשר: מהימןאות במידע 

  

  כןו ;אושרו לפרסום אותן תקופותהדוחות הכספיים לשבו מועד ב זמיןהיה  )1(
 
 תם דוחות כספייםבחשבון בהכת או שהוא יושג ויובאבאופן סביר  צפותלהיה יתן  )2(

  .הצגתםבו
  

 מדייות ישוםטעויות בשל כוללות את השפעתן של טעויות מתמטיות,  אלהטעויות 
  .תרמיותכן של ת של עובדות, וות מוטעיוהשמטות ופרשושל , תחשבואי

  
 מצביםלו אירועיםללעסקאות,  החדש תחשבואי מדייותשל  שוםיי הוא למפרע שוםיי

  . ומעולםמאז  וז יותמדי מהאילו יוש, כאחרים
  

הגילוי של  וא, ההכרה, המדידהשל  ,בשל טעות בתקופה קודמת ,תיקון היא הצגה מחדש
  . טעות בתקופה קודמת לא ארעה מעולם סכומים של רכיבי הדוחות הכספיים, כאילו

  
כל יית , לאחר עשאיה מסוגלת ליישמה ישותדרישה איו מעשי כאשר ה שוםיי -  לא מעשי

למפרע . לגבי תקופת דיווח קודמת מסוימת, אין זה מעשי ליישם לעשות כן מאמץ סביר
  הצגה מחדש, אם:תקן טעות בדרך של או ל תחשבואי מדייותשיוי ב

  

   ;ין יתות לקביעהאההצגה מחדש של למפרע או  שוםייההשפעות של ה  )א(
  

אותה החות לגבי כווות הההלה בדרושות שום למפרע או ההצגה מחדש ילצורך הי  )ב(
 או ;תקופה

  

 דרושים אומדים משמעותיים של סכומים למפרע או ההצגה מחדש שוםיילצורך ה  )ג(
לגבי אותם אומדים מידע ממידע אחר אובייקטיבי  אופןב בודדלאין זה אפשרי ו

 :רשא
  

)i( ) סיבות שהיו קיימות באותו מועדדרש שמועדים) באותם מספק ראיה ל בו
 כןו ;אותם סכומיםל להכיר, למדוד או לתת גילויהיה 

 
)ii(  היה אמור להיות) זמיןavailable(  הדוחות הכספיים לאותה  שבובמועד

   .אושרו לפרסום תקופה
    

ושל הכרה בהשפעה של שיוי באומדן  תחשבואי מדייותשל שיוי ב מכאן ולהבא ישום
  , בהתאמה:הואחשבואי 

 
 ,אחריםצבים ומ שום המדייות החשבואית החדשה לגבי עסקאות, אירועיםיי  )א(

  וכן ;המתרחשים לאחר מועד שיוי המדייות
 
 ,תקופות עתידיותבוהוכחית אומדן החשבואי בתקופה בשיוי של  ההשפעבהכרה   )ב(

 המושפעות מהשיוי.
  

להשפיע על החלטות כלכליות של  ותעשוי הצגה מוטעיתהערכה אם השמטה או  .6
שיקול דעת באשר  תורש, דותמהותיכ חשבלהי, ולפיכך בדוחות הכספיים משתמשיםה

קבע  מסגרת המושגית להכת דוחות כספיים ולהצגתםלמאפייים של אותם משתמשים. ב
 ותעסקילגבי פעילויות משתמשים הם בעלי ידע סביר הההחה היא ש"כי  25בסעיף 

לפיכך, ההערכה  ".בקפידה ראויהלמוד את המידע כי הם מוכים לחשבואות ובכלכליות וו
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באופן סביר להיות עשויים  אלהחשבון כיצד משתמשים בעלי מאפייים צריכה להביא ב
 מושפעים בעת קבלת החלטות כלכליות.

 
תחשבואי מדייות  

  תחשבואי מדייותשל  שוםייה ובחיר

 ת,החשבואי מדייותה, יםאחר מצבעסקה, ארוע או  לע ספציפית לח חשבואות ןתקכאשר  .7
  .חשבואותאותו תקן  ידי יישום עללהיקבע  הלאותו פריט צריכ תיושמהמ

  

של המוסד הישראלי המקצועית , שהוועדה תחשבואי מדייות מפרטים חשבואות תקי .8
הכוללים מידע  ,פרסום דוחות כספייםל יביא היישומש הגיעה למסקה,לתקיה בחשבואות 

א להם מתייחסים.  אליהם ,אחרים מצביםלו אירועיםלבקשר לעסקאות,  מהימןרלווטי ו
אולם, אין איה מהותית.  הכאשר השפעת יישומ ,זו תחשבואי מדייות שוםייקיימת דרישה ל

במטרה להציג באופן  חשבואותזה אות לבצע או לא לתקן סטיות לא מהותיות מתקי 
 תזרימי המזומים של הישות.את תוצאות הפעולות או את מסוים את המצב הכספי, 

  

כל באת הדרישות שלהם.  יישםלישויות ל כדי לסייעת מלווים בהחיו חשבואותתקי  .9
המהוות החיות  .חשבואותהמתקי  בלתי פרדחלק  תמהווהן אם  מצויןההחיות האלה, 
 בלתי פרדמהוות חלק  שאין. החיות הן מחייבות חשבואותהמתקי חלק בלתי פרד 

 . כספייםהלדוחות מחייבות אין כוללות דרישות  חשבואותהמתקי 
  

לבחון אם  ישותעל ה ספציפית על עסקה, ארוע או מצב אחרים, להח תקן חשבואות,בהעדר  .10
לגבי העסקה, הארוע או המצב ) פרקטיקה מקובלת(כלל חשבואי מקובל בישראל  הוג

כלל חשבואי מקובל כאמור המדייות החשבואית המיושמת לאותו  הוגהאחרים. אם 
   ום אותו כלל חשבואי.פריט צריכה להיקבע על ידי ייש

  

 יםלהח ,(פרקטיקה מקובלת) וכלל חשבואי מקובל בישראל חשבואותתקן בהעדר  .11
להפעיל את שיקול דעתה בפיתוח  ישותעל ה ,יםאחר מצבעסקה, ארוע או  לע ספציפית

  מידע:יביא ל השיישומ ,תחשבואי מדייות ישוםביו
  

  כןו ;יםשל המשתמשכלכליות רלווטי לצורכי קבלת החלטות   )א(
  

  בכך שהדוחות הכספיים: ,מהימן  )ב(
  

)i( ה את המצב הכספיימצאמ יםאת והפעולות תוצאות את  ,גיםתזרימי המזומ 
  ;של הישות

  

)ii( את , ולא אחרים מצביםואירועים  ,משקפים את המהות הכלכלית של עסקאות
  ;גרידא המשפטית תםצור

  

)iii( ייטרליים, כלומר חופשיים מהטיות;  
  

)iv( כןו ;זהירים   
 
)v( ות המהותיות.שלמים מכל הבחי  

  

הישימות של ותשקול את תתחשב  ישות, הלעיל 11אמור בסעיף כ ,בהפעלת שיקול הדעת .12
 לפי סדר יורד: ,הבאים המקורות

 
 וכן ;וקשוריםבושאים דומים  הדים, חשבואות בתקיהדרישות   )א(
 
 ההמדידה של כסים, התחייבויות, הכסעקרוות הכרה ול הקריטריויםההגדרות,   )ב(

 .מסגרת המושגיתבוצאות שקבעו וה
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אם הם אים עומדים בסתירה , עדכייםפרסומים  להביא בחשבון גם ישותהיכולה  ,כן וכמ .13

 :של לפי סדר יורד,לעיל,  12למקורות בסעיף 
 
  בילאומיים;הכספי הדיווח התקי   )א(
 
כגון  חשבואותלהם מסגרת מושגית דומה לפיתוח תקי שגופי תקיה אחרים,   )ב(

תקן הדיווח הכספי הבילאומי לישויות קטות וביויות, אם ו אמריקאיתה תקיהה
  ; וכןהישות היא ישות קטה או ביוית כהגדרתה בתקן האמור

 
 . חשבואית אחרת-מקצועיתספרות   )ג(

  

  תחשבואי מדייותעקביות ב

 מצביםועסקאות דומות, אירועים  לעבעקביות  מהותיישמדייות חשבואית ישות תבחר  .14
לקבוצות של  סיווגדורש מפורשות או מאפשר  חשבואותתקן , אלא אם כן יםדומחרים א

תקן . אם האחיד השאי תחשבואימדייות  הלהיות אות הפריטים, שלגביהם עשוי
 האות תחשבואי מדייותלקבוצות של פריטים,  הכז סיווגדורש או מאפשר  חשבואות

  יושם בעקביות לכל קבוצה.תיבחר ות
  

יותויים בשיאי מדיתחשבו  

  רק אם השיוי:, תחשבואי מדייותישות תשה  .15
  

 או ;חשבואותתקן בדרש   )א(
 
של  ותלגבי ההשפע ,טיוורליותר ו מהימןהמספקים מידע  ,בדוחות כספיים מתבטא  )ב(

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

  
התבססה על כלל חשבואי מקובל בישראל (פרקטיקה  החשבואיתמדייות הכאשר   בא.15

למדייות חשבואית ישות רשאית לשות את המדייות החשבואית שלה  ,מקובלת)
צע במועד ובמובלבד שהשיוי  עדכי בילאומי מתוך תקן דיווח כספי כללהמבוססת על 

וי כזה במדייות החשבואית מהווה שיוי שי. התחילה המחייב של אותו תקן או לאחריו
  .(ב)20ויטופל בהתאם לסעיף  יזום במדייות החשבואית

  
להשוות את הדוחות הכספיים של  יכולתהבדוחות הכספיים צריכה להיות משתמשים ל .16

 מיובתזרי בתוצאות הפעולותבמצב הכספי,  ותלזהות מגמ על מתזמן  על פיהישות 
בכל תקופה ומתקופה אחת לתקופה  תמיושמ תחשבואי מדייות ההמזומים שלה. לכן, אות

המפורטים  קריטריויםאחד מהעומד ב תחשבואי מדייותשיוי בכן אלא אם  ,העוקבת
 .15בסעיף 

 
  :תחשבואי מדייותב יםשיוי יםמהוו םאי ,להלן המפורטים ,מקריםה .17

  
אשר שוים  ,ריםאח או למצבים אירועיםל ,לעסקאות תחשבואי מדייות שוםיי  )א(

 כןו ;בעברשהתרחשו  אלהמ םבמהות
 
אשר לא  ,אחרים מצביםלאירועים או ללעסקאות,  החדש תחשבואי מדייות שוםיי  )ב(

 מהותיים.לא היו שאו  ,בעברהתרחשו 
  

רכוש  27מספר תקן חשבואות כסים בהתאם למחדש  יךהערלשום לראשוה של מדייות יי .18
שיוי במדייות  הוא כסים בלתי מוחשיים 30פר מסתקן חשבואות בהתאם לאו  קבוע

                                                           
  .1.1.2018 -) בתחילה מ2018(מעודכן  35נוסף על ידי תקן חשבונאות מספר    ב



  

  

 
 

10  

תקן חשבואות לאו  27מספר תקן חשבואות חשבואית שיטופל כהערכה מחדש בהתאם ל
   ., ולא בהתאם להוראות תקן זה30 מספר

  

   .18אים חלים על שיוי מדייות חשבואית, המתואר בסעיף  32-20סעיפים  .19
  

  תחשבואי מדייותשיויים ב ישוםי

 :24כפוף לסעיף ב .20
 
 ,חשבואותתקן לראשוה של  ישוםהובע מ ,תחשבואי מדייותשיוי בב תטפלישות   )א(

 וכן ;קיימותש, במידה באותו תקן חשבואות בהתאם להוראות המעבר הספציפיות
  

 ,חשבואותתקן לראשוה של  ישוםי בעת תחשבואי מדייותכאשר ישות משה   )ב(
ה באופן יזוםהחלות על פיות כולל הוראות מעבר ספצי ואשר איוי זה, או מששי 
  למפרע. שוםייבדרך של השיוי את ליישם  על הישות, תחשבואי מדייות

  

 .תחשבואי מדייותאיו מהווה שיוי יזום ב חשבואותתקן מוקדם של  אימוץתקן זה,  לצורך .21
  

עדר כלל ובה אחריםמצב עסקה, אירוע או  לעספציפית  להח ,חשבואותתקן בהעדר ג .22
, ליישם 13יכולה, בהתאם לסעיף  ישותהקה מקובלת), יחשבואי מקובל בישראל (פרקט

גופי תקיה תקי דיווח כספי בילאומיים ום של ימהפרסומים העדכי תחשבואי מדייות
אם בעקבות עדכון אשר משתמשים במסגרת מושגית דומה לפיתוח תקי חשבואות.  ,אחרים

ת בוחרת לשות את המדייות החשבואית, שיוי זה יטופל כשיוי של פרסום כאמור, הישו
  יזום במדייות חשבואית וייתן גילוי בהתאם.

  
  למפרע ישוםי

(א) או 20מיושם למפרע בהתאם לסעיף  תחשבואי מדייות, כאשר שיוי ב24בכפוף לסעיף  .23
 , שהושפע מהשיוי,העצמי רכיב בהוןמכל  לשהפתיחה  יתרתתאים את ת(ב), הישות 

לכל  וי,ליגשיתן להם  ים,האחר הההשווא ספרילתקופה המוקדמת ביותר המוצגת ואת מ
 מאז ומעולם. מהיוש ההחדש תהחשבואי מדייותכאילו ה ,תקופה קודמת מוצגת

 
  למפרע ישוםיבמגבלות 

) או (א20סעיף על פי למפרע דרש  שוםייכאשר , ייושם למפרע תחשבואי מדייותשיוי ב .24
 לתקופה מסוימת או אתהספציפיות  ותזה מעשי לקבוע את ההשפעאין  ןכאם אלא (ב), 

   ההשפעה המצטברת של השיוי.
  

 מדייותשל שיוי בבלתקופה מסוימת הספציפיות  ותזה מעשי לקבוע את ההשפעאין כאשר  .25
ישם מוצגות, הישות תיהקודמות התקופות העל מידע השוואתי לאחת או יותר מ תחשבואי

כסים והתחייבויות לתחילת  ערכים בספרים שלל ההחדש תהחשבואי מדייותאת ה
 שוםייאשר לגביה  התקופה הוכחית,גם להיות  עשויהאשר  ,התקופה המוקדמת ביותר

 ,העצמי רכיב בהוןמכל  לשהפתיחה  יתרתל קבילמ וםאימעשי, ותבצע ת הואלמפרע 
  לתקופה זו.שהושפע מהשיוי, 

 
 ישוםה מעשי לקבוע את ההשפעה המצטברת לתחילת התקופה הוכחית, של אין זכאשר  .26

, הישות תתאים את המידע קודמותתקופות ההכל לגבי  החדש תחשבואי מדייות
בדרך של מכאן ולהבא  ההחדש תהחשבואי מדייותשם הויתש על מת ,ההשוואתי

  זה מעשי. בושמהתאריך המוקדם ביותר 
  

 ההחדש תהחשבואי מדייות, ההחדש תחשבואי מדייותכאשר ישות מיישמת למפרע  .27
על מת שזה מעשי. , מהתקופה המוקדמת ביותר מידע השוואתי לתקופות קודמות ליושם עת
לקבוע את  הישות צריכה להיות מסוגלת ,מעשי יהיהלמפרע לתקופה קודמת  ישוםיש

                                                           
  .1.1.2018 -תחילה מ) ב2018(מעודכן  35תוקן על ידי תקן חשבונאות מספר    ג
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יתרות  דוחבהן ו על המצב הכספי הפתיחהיתרות  דוחבהן ההשפעה המצטברת על הסכומים 
המוצגות  אלההקודמות ל ,בגין תקופות וםאילתקופה זו. הת על המצב הכספי הסגירה

 שהושפע מהשיוי, ,העצמירכיב בהון מכל  לשהפתיחה בוצע ליתרת י ,בדוחות הכספיים
, אולםליתרת העודפים.  בוצעי וםאיהת ,. בדרך כלללתקופה המוקדמת ביותר המוצגת

אם הדבר דרש או מותר על , דוגמה(להעצמי רכיב אחר בהון מגם ל יכול להיעשות וםאיהת
). כל מידע אחר לגבי תקופות קודמות, כגון תמצית היסטורית של מידע חשבואותתקן ידי 

 תקופה המוקדמת ביותר שזה מעשי.מהכספי, אף הוא יותאם 
  

ה יכולה , מפי שאיהחדש תחשבואי מדייותמעשי לישות ליישם למפרע זה  ןכאשר אי .28
, הישות, בהתאם הקודמותתקופות הלכל  מדייותה שוםייהשפעה המצטברת של הלקבוע את 

בדרך של מכאן ולהבא מתחילת התקופה המוקדמת  ההחדש מדייות, תיישם את ה26לסעיף 
לכסים, המתייחס המצטבר  וםאתימחלק ה מתתעלמהישות בהתאם, ביותר שזה מעשי. 

 תחשבואי מדייותשיוי לישות מותר לבצע צבר לפי מועד זה. ש ,עצמי הוןלהתחייבויות ול
  בדרך של מכאן ולהבא לאף תקופה קודמת.  מדייותזה מעשי ליישם את האין גם אם 

  
  גילוי

על תקופה הוכחית או על ההשפעה קיימת  חשבואותתקן לראשוה של  שוםייל כאשר .29
את סכום  לקבועלא שאין זה מעשי א ,או שאמורה להיות השפעה כזותקופה קודמת כלשהי 

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

 
 במידה בהתאם להוראות המעבר, מבוצע תהחשבואי מדייותשהשיוי בהעובדה   )ב(

 רלווטי;ש
 
 ;תהחשבואי מדייותמהות השיוי ב  )ג(

 
 ;מתאיםשבמידה  תיאור הוראות המעבר,  )ד(

 
לכל  ,במידה שמעשי לתקופה הוכחית ולכל תקופה קודמת שמוצגת וםאיסכום הת  )ה(

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

 
המוצגות,  ת לתקופותלמפרע לתקופה קודמת מסוימת או לתקופות הקודמו שוםייאם   )ז(

איו מעשי, הסיבות אשר הובילו לקיומו של  ,(א) או (ב)20 כדרש בהתאם לסעיף
 יושם. תהחשבואי מדייותמצב זה ותיאור כיצד וממתי השיוי ב

  
  תקופות העוקבות.לבדוחות הכספיים  אלהאין צורך לחזור על דרישות גילוי 

 
 תקופה קודמתעל פה הוכחית או תקועל הפעה הש תחשבואימדייות ביזום לשיוי  כאשר .30

או  ,וםאיאלא שאין זה מעשי לקבוע את סכום הת ,השפעה כזואו שאמורה להיות  כלשהי

 :כדלהלן, על הישות לתת גילוי תידיותבתקופות עהשפעה עשויה להיות ש
 
 ;תהחשבואי מדייותמהות השיוי ב  )א(

 
יותר ו ימןמהמספק מידע  ההחדש תהחשבואי מדייותה שוםיי מדוע ותביהס  )ב(

 ;רלווטי
 
לכל  ,במידה שמעשי, לתקופה הוכחית ולכל תקופה קודמת שמוצגת וםאיסכום הת  )ג(

  ;ישוםהמושפע מה ,סעיף בדוחות הכספיים
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 וכן ;המתייחס לתקופות הקודמות לתקופות המוצגות, במידה שמעשי ,וםאיסכום הת  )ד(
 
ות המוצגות למפרע לתקופה קודמת מסוימת או לתקופות הקודמות לתקופ ישוםאם   )ה(

איו מעשי, הסיבות אשר הובילו לקיומו של מצב זה ותיאור כיצד וממתי השיוי 
  יושם. תהחשבואימדייות ב

  
  תקופות העוקבות.לבדוחות הכספיים  אלהאין צורך לחזור על דרישות גילוי 

  

אך טרם כס לתוקף,  ,םפורסאשר  ,חדש חשבואותתקן יישמה  טרםבמקרה שהישות  .31
על הישות לתת יה להיות לו השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הישות, ואשר חזו

   גילוי:

 
 וכן ;לעובדה זו  )א(

 
 פעהלהערכת ההש רלווטייתן לאמידה באופן סביר, הלמידע למידע ידוע או   )ב(

על הדוחות הכספיים של הישות  חדשה חשבואותהתקן  ישוםשתהיה ל ,האפשרית
 .לראשוה ישוםבתקופה של ה

  

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

 ;חשבואותתקן השם   )א(
 
 ;תהחשבואי מדייותב שיחולומהות השיוי או השיויים   )ב(

  

  ;חשבואותהתקן ם ושיבו דרש ישמועד ה  )ג(
 
 וכן ;הישות ידי-לע חשבואותהתקן של המתוכן לראשוה  ץאימוהמועד   )ד(

 
על הדוחות  חשבואותהתקן וץ לראשוה של ויה של האימחזגילוי לגבי ההשפעה ה  )ה(

 .הכספיים
  

יםיבאומדים חשבואים שיוי  
בדוחות הכספיים אים רבים בפעילויות עסקיות, פריטים  הטבועות ,כתוצאה מאי ודאויות .33

המבוסס על מידע  ,בלבד. אמידה כרוכה בשיקול דעת לאמידה לאיתים למדידה במדויק, א

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

 
   ;התיישות מלאי  )ב(

 
   ;פיסיותהתחייבויות של או  פיסייםשל כסים  השווי ההוגן  )ג(

 
גלומות ה ,עתידיותהכלכליות ההטבות השל  חזוי צריכהאו דפוס  יםאורך חיים שימושי  )ד(

 וכן ;כסים בי פחתב
  

  מחויבויות בגין אחריות.  )ה(
  

 .ותםמיהמב פוגעחלק חיוי בהכת הדוחות הכספיים ואיו  הואשימוש באומדים סבירים ה .34
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או או כתוצאה ממידע חדש  מבוססהוא עליהן  ,סיבותבשיויים  חלואם  מצריך עדכוןאומדן  .35
 תיקוןמהווה  ולתקופות קודמות ואי מתייחס ואי מטבעואומדן  עדכון .יסיון שצברמ

 טעות.
  

ואיו שיוי באומדן חשבואי.  תחשבואי מדייותשיוי ב הואשיושם ס המדידה שיוי בבסי .36
בין שיוי באומדן חשבואי, ל תחשבואי מדייותקשה להבחין בין שיוי בבהם שבמקרים 

 השיוי מטופל כשיוי באומדן חשבואי.
 

ברווח או על ידי הכללתה  ,מכאן ולהבאתוכר בדרך של ההשפעה של שיוי באומדן חשבואי  .37
  הפסד:

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

 .יהןעלבתקופת השיוי ובתקופות עתידיות, אם השיוי ישפיע גם   )ב(
  

בכסים ובהתחייבויות או מתייחס לפריט  יםשיויל מביאבמידה ששיוי באומדן חשבואי  .38
 ערך בספריםה וםאיתידי -וי עליוכר בתקופת השי שיוי באומדן החשבואי, ההעצמי בהון

  . המתייחסהעצמי בהון הפריט של או  המתייחסת ההתחייבותשל , המתייחס של הכס
  

משמעה שהשיוי מיושם בדרך של מכאן ולהבא אומדן חשבואי בשיוי ההשפעת בהכרה  .39
 עשויממועד השיוי באומדן. שיוי באומדן חשבואי  אחרים מצביםבו אירועיםבעסקאות, ב

בתקופה  הן שפיע על הרווח או הפסד בתקופה הוכחית בלבד, או על הרווח או הפסדלה
משפיע על  רעיםהחובות ה, שיוי באומדן סכום דוגמהבתקופות עתידיות. ל והןהוכחית 

, שיוי באומדן אולםולכן מוכר בתקופה הוכחית.  ,הרווח או הפסד בתקופה הוכחית בלבד
עתידיות הגלומות הכלכליות ההטבות השל  חזויה צריכההפוס דבאו  יםאורך החיים השימושי

כל תקופה עתידית במשך יתרת וב הוכחיתבתקופה פחת, משפיע על הוצאות הפחת  רבכס ב
לתקופה  המתייחסתשל הכס. בשי המקרים, השפעת השיוי  יםאורך החיים השימושי

 אם בכלל, על תקופות כהכסה או כהוצאה בתקופה הוכחית. ההשפעה, תהוכחית מוכר
 באותן תקופות עתידיות. וצאהאו כה הכסהכ תוכרמעתידיות 

  

  גילוי

 בתקופהבאומדן חשבואי, אשר לו השפעה השיוי ולסכום ישות תיתן גילוי למהות  .40
  הוכחית.

  
  טעויות

דוחות רכיבים של האו גילוי של  הצגה ,מדידה ,הכרה היות בהקשר שלטעויות יכולות ל .41

 Israeli( מקובלים בישראל חשבואות לכללי בהתאםחות כספיים אים הכספיים. דו
GAAP( ,אם הם כוללים: )במכוון שבוצעו  ,לא מהותיותטעויות ) 2( או ,טעויות מהותיות) 1

תזרימי של תוצאות הפעולות או של  ,מסוימת של המצב הכספי להשיג הצגהעל מת 
באותה תקופה, שמתגלות הוכחית קופה פוטציאליות של התטעויות  .ישותהמזומים של ה

טעויות מהותיות אין  ,לעתים, אולם. לפרסום מתוקות לפי אישור הדוחות הכספיים
ואז הן מתוקות במידע ההשוואתי המוצג בדוחות הכספיים  עוקבת,אלא בתקופה  ,מתגלות

 ). 47-42 (ראה סעיפים של התקופה העוקבת
  

 בדרך של הצגה מחדששל תקופה קודמת  מהותיותת , ישות תתקן טעויו43 לסעיףבכפוף  .42
  על ידי: ,לפרסום לאחר גילויין ושאושר ,הראשוים כספייםהדוחות ב

 
 (תקופות קודמות שבהמוצגת  קודמת ההצגה מחדש של מספרי ההשוואה לתקופ  )א(

   ;ארעה הטעות )שבהןמוצגות 
  



  

  

 
 

14  

ל יתרות אם הטעות ארעה לפי התקופה המוקדמת ביותר המוצגת, הצגה מחדש ש  )ב(
המוקדמת ביותר  לתקופההעצמי  ההוןשל ההתחייבויות ושל  ,הפתיחה של הכסים

  .המוצגת
  

  הצגה מחדשבמגבלות 

אין זה מעשי לקבוע את , אלא אם כן טעות של תקופה קודמת תתוקן בדרך של הצגה מחדש .43
 או את ההשפעה המצטברת של הטעות. מסוימתלתקופה הספציפיות  ותההשפע

  

על מידע של טעות  תקופה מסוימתלהספציפיות  ותמעשי לקבוע את ההשפע אשר אין זהכ .44
ת ותציג מחדש את יתר ישותההמוצגות, ת וקודמה ותתקופלאחת או יותר מההשוואתי 

אשר  ,לתקופה המוקדמת ביותרהעצמי ההון של ההתחייבויות ושל  ,הפתיחה של הכסים
 .פה הוכחית)התקו אשר עשויה להיות( תמעשי היאהצגה מחדש לגביה 

 
לתחילת התקופה הוכחית של טעות לקבוע את ההשפעה המצטברת כאשר אין זה מעשי  .45

התקופות הקודמות, הישות תציג מחדש את המידע ההשוואתי על מת לתקן את בגין כל 
 בו זה מעשי. שמהתאריך המוקדם ביותר  ,בדרך של מכאן ולהבא ,הטעות

  

תגלתה הטעות. הברווח או הפסד לתקופה שבה  כללילא יתיקון טעות של תקופה קודמת  .46
, יוצג תמצית היסטורית של מידע כספימידע מוצג כלשהו לגבי תקופות קודמות, לרבות 

  .תקופה המוקדמת ביותר שזה מעשימהמחדש 
  

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

מחלק  מתתעלמבו זה מעשי. בהתאם, הישות שמכאן ולהבא מהתאריך המוקדם ביותר 
 לפי מועד זה.  עשב ,עצמי הוןשל התחייבויות ושל כסים,  לשההצגה מחדש המצטברת 

 
מהווים ים יאומדים חשבוא ם.ימשיויים באומדים חשבואי תיקוים של טעויות בדלים .48

. למשל, רווח או הפסד כאשר מתקבל מידע וסףם, צורך לעדכ שיאשר  ,קירובים מטבעם
 מהווה תיקון טעות. ותלויה, אי ה שלמהתבררותכתוצאה  שהוכר

  

  תקודמ הגילוי בגין טעויות בתקופ

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

 ;ה קודמתמהות הטעות בתקופ  )א(
  

לכל סעיף בדוחות  ,מעשיזה , במידה שמוצגתשסכום התיקון בגין כל תקופה קודמת   )ב(
  ;שוםייהכספיים, המושפע מה

 
  וכן ;תקופה המוקדמת ביותר המוצגתהסכום התיקון לתחילת   )ג(

 
אם הצגה מחדש לתקופה קודמת מסוימת איה מעשית, הסיבות אשר הובילו לקיומו   )ד(

 וממתי הטעות תוקה.של מצב זה ותיאור כיצד 
  

  בדוחות הכספיים לתקופות העוקבות. אלהאין צורך לחזור על דרישות גילוי 
  

 למפרע ושל הצגה מחדש ישוםחוסר מעשיות של 

) hindsightאין להשתמש במידע שחשף בתקופה הוכחית והשלכתו לגבי תקופה קודמת ( .50
קים סכומים של תקופה כאשר מיושמת מדייות חשבואית חדשה לתקופה קודמת או מתו

אומדן של הסכומים והן לגבי בתקופה קודמת  ההלהקודמת, הן לגבי החות לגבי כווות ה
שהוכרו, שמדדו או שיתן להם גילוי בתקופה קודמת. העובדה שאומדים מהותיים דרשים, 
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 מוצג לתקופות קודמות, איה מועת תיאוםהמידע השוואתי בעת תיקון לעיתים קרובות, 
  מהימן או תיקון מהימן של המידע ההשוואתי.

 
 תחילהמועד 

. יישום יולאחראו  2014ביואר  1ביום המתחילות שתיות לתקופות ישות תיישם תקן זה  .51
 ,2014יואר ב 1לפי  ההמתחיל הלתקופתקן זה  מתיישמ ישות. אם מומלץ מוקדם של התקן

  גילוי לעובדה זו. עליה לתת
  

והוסיף את  22ואת סעיף ) תיקן את המבוא לתקן 2018(מעודכן  35ת מספר תקן חשבואו  ד א.51
ביואר  1א לתקן. ישות תיישם תיקוים אלה לתקופות שתיות המתחילות ביום 15סעיף 
  או לאחריו.  2018

 
  אחרים ביטול פרסומים

התקים של הוועדה לתקים , של לשכת רואי חשבון 26גילוי דעת את  חליףתקן זה מ .52
 .) (יאס"ק)IASCאומיים בחשבואות (ביל

 
גילוי ההשפעה של תקי חשבואות חדשים , 6תקן חשבואות מספר את  חליףתקן זה מ .53

 .בתקופה שלפי יישומם
  
  

  שיויים בתקי חשבואות אחרים

 :דיווח מגזרי, 11 חשבואות מספרתיקוים לתקן  .54
 

(א) יבוטל. 78פור סעיף במקום קודותיים תבוא קודה. מס 78בסוף הרישא של סעיף   )א(
 (ב) יושמט.78סעיף 

 
, 2013 מברטפ, שפורסם בחודש ס35כלהלן: "תקן חשבואות מספר  ב84יוסף סעיף   )ב(

 1. ישות תיישם תיקוים אלה לתקופות שתיות המתחילות ביום 78תיקן את סעיף 
לתקופה  35או לאחריו. אם ישות מיישמת את תקן חשבואות מספר  2014ביואר 
 ת יותר, התיקוים ייושמו לתקופה מוקדמת זו."מוקדמ

 
 :דיווח כספי לתקופות בייים 14חשבואות מספר תיקוים לתקן  .55
 

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

יש להחליף את ) 34(לאחר תיקוו על ידי תקן חשבואות מספר לתקן  24בסעיף   )ב(
שיויים באומדים חשבואות מקובלים מחייבים גילוי פרד של וכללי המילים "

חשבואיים, טעויות יסודיות, ושיויים במדייות חשבואית, אך, בדרך כלל, אים 
דורש  35"ותקן חשבואות מספר מילים ב "כוללים החיות כמותיות באשר למהותיות.

דייות חשבואית. שי גילוי לשיויים באומדים חשבואיים, טעויות ושיויים במ
  התקים אים כוללים החיות כמותיות באשר למהותיות."

  

 ".יסודיות" היש להשמיט את המיל לתקן 25בסעיף   )ג(
  

שיוי במדייות חשבואית, למעט שיוי כאמור שלגביו לתקן יוחלף כלהלן: " 43סעיף   )ד(
 ל ידי:יטופל ע חדש חשבואות בתקןהמעבר לגבי אופן  מוגדרות קבעו הוראות

 

                                                           
  .1.1.2018 -) בתחילה מ2018(מעודכן  35פר נוסף על ידי תקן חשבונאות מס    ד
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הצגה מחדש של הדוחות הכספיים לתקופות הבייים הקודמות של שת   )א(
הכספים השוטפת ושל תקופות הבייים להשוואה של שות כספים קודמות, 

מספר אשר יוצגו מחדש בדוחות הכספיים השתיים בהתאם לתקן חשבואות 
 או  ;35

 
פים של כאשר אין זה מעשי לקבוע את ההשפעה מצטברת לתחילת שת הכס  )ב(

יישום מדייות חשבואית חדשה לכל התקופות הקודמות, תיאום הדוחות 
הכספיים של תקופות הבייים הקודמות של שת הכספים השוטפת, ושל 
תקופות הבייים להשוואה של שות כספים קודמות כדי ליישם את המדייות 
החשבואית החדשה מכאן ולהבא מהמועד המוקדם ביותר שלגביו הדבר 

  "שי.מע
  

אחת המטרות של הכלל הקודם היא להבטיח יוחלף בוסח הבא: "לתקן  44סעיף   )ה(
לסוג מסוים של עסקאות במהלך שת כספים מיושמת  תמדייות חשבואית אחש

שיוי במדייות חשבואית משתקף על ידי  35בהתאם לתקן חשבואות מספר שלמה. 
ופות קודמות לאחור ככל יישום למפרע, עם הצגה מחדש של תוים כספיים לתק

שהדבר מעשי. אולם, כאשר אין זה מעשי לקבוע את הסכום המצטבר של התיאום 
המדייות החדשה  35המתייחס לשות כספים קודמות, אז לפי תקן חשבואות מספר 

של הכלל השפעה המיושמת מכאן ולהבא מהמועד המוקדם ביותר שלגביו הדבר מעשי. 
שת הדיווח השוטפת, כל שיוי במדייות חשבואית,  שבמהלךדרוש היא ל 43בסעיף 

או, במידה ואין זה מעשי, השיוי מיושם מכאן ולהבא, לא יאוחר למפרע מיושם 
 מתחילת שת הכספים."

 
, 2013 מברטפ, שפורסם בחודש ס35ב כלהלן: "תקן חשבואות מספר 46יוסף סעיף   )ו(

תיישם תיקוים אלה לתקופות א. ישות 44 -, ו43, 25, 24(ז), 17תיקן את סעיפים 
או לאחריו. אם ישות מיישמת את תקן  2014ביואר  1שתיות המתחילות ביום 

 לתקופה מוקדמת יותר, התיקוים ייושמו לתקופה מוקדמת זו." 35חשבואות מספר 
 

 :מסים על ההכסה, 19חשבואות מספר תיקוים לתקן  .56
  

חלק הישות  ף את הסוגריים "(כגון,לתקן יש להחלי לספח ד' 20ובסעיף  77בסעיף   )א(
ברווחי חברה מוחזקת, תוצאות פעילות מופסקת והשפעה מצטברת של שיוי שיטה 
חשבואית)" בסוגריים הבאים: "(כגון חלק הישות ברווחי חברה מוחזקת ותוצאות 

 פעילות מופסקת)". 
 
 "סכום הוצאות מסים (הכסות מסים), (ח) לתקן יוחלף בוסח הבא:80סעיף   )ב(

המתייחס לשיויים במדייות חשבואית ולטעויות אשר כללו ברווח או הפסד בהתאם 
 , מאחר שלא יתן לבצע יישום למפרע או הצגה מחדש."35לתקן חשבואות מספר 

 
 :רווח למיה, 21מספר חשבואות תיקוים לתקן  .57
 

ת של ו/או השפעה מצטבר" לתקן יש להשמיט את המילים 68ובסעיף בסעיף יג למבוא   )א(
ו/או את סכומי הרווח הבסיסי למיה " וכן את המילים "שיוי במדייות חשבואית

 ".והרווח המדולל למיה של השפעה מצטברת של שיוי במדייות חשבואית
 
ו/או השפעה מצטברת של שיוי במדייות " לתקן יש להשמיט את המילים 42בסעיף   )ב(

 "חשבואית
 

 יושמט. דוחות כספיים מאוחדים שכת רואי חשבוןשל ל 57לגילוי דעת  2.12.7סעיף  .58
 

 ,35ר תקן חשבואות מספ"יוחלפו בהפיות ל "כללי חשבואות מקובלים"ההפיות ל .59
 בתקי החשבואות הבאים: "מדייות חשבואית, שיויים באומדים חשבואיים וטעויות
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 .רכוש קבוע ,27בתקן חשבואות מספר  76-ו 61, 51 סעיפים  )א(
 
 .בייים דיווח כספי לתקופות, 14בתקן חשבואות מספר  27 ףסעי  )ב(

 
 וחשיים.מ , כסים בלתי30בתקן חשבואות מספר  121-ו 109, 104, 102סעיפים   )ג(

 
 .דל"ן להשקעה, 16בתקן חשבואות מספר  31סעיף   )ד(
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  הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות

  
  

  

  ברי הוועדהח

  דהיו"ר הווע -  ב ספירדרו"ח 
   , רו"חחיים אסיאג פסורורפ

  די ויטאן "חרו
  ו"ח אבי זיגלמןר

  רו"ח רון משס
  רו"ח משה פרץ

  פרופסור אפרים צדקה
  

  וות מקצועי צ

  ו"ח שרון מימון צדיקר
  

  ועץ מקצועי לוועדהי

  רו"ח שאול טבח

 משתתפים קבועים
  רו"ח משה אטיאס

  רו"ח לילי איילון
  ו"ח דוד גולדברג ר

  רו"ח אלי גולדשטיין
  ד"ר הדס גלדר, רו"ח

  רו"ח אודי גריברג
  רו"ח אבי דוייטשמן

  רו"ח שאול טבח
  רו"ח גיא טביביאן

  יפעת פלקון שיידררו"ח 
  רון רצ'קובסקיו"ח אר

  
  


