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תקי חשבואות ישראליים המתפרסמים על ידי המוסד הישראלי לתקיה 
בחשבואות מתבססים לעיתים או עשויים לכלול חלקים מוסח תקי 
חשבואות בילאומיים המתפרסמים על ידי הוועדה לתקי חשבואות 

  בילאומיים.
  

לוועדה לתקי חשבואות בילאומיים זכויות יוצרים בתקי חשבואות 
לאומיים, וחומר אחר המתפרסם ביאות ביי חשבולאומיים, הצעות לתק

 United Kingdom, London, 166 Fleetעל ידה. כתובתה של הוועדה: 
Street, EC4A 2DY . :(020) 44+פקס: , 7353-0565 (020) 44+טלפון 

 איטרט:, lications@iasc.org.ukpub דואר אלקטרוי:, 0562-7353
http://www.iasc.org.uk.   

   
כל הזכויות שמורות. אין לתרגם, להעתיק, לשכפל, או לעשות שימוש בחלק 
כלשהו של פרסומי הוועדה לתקי חשבואות בילאומיים, אם באמצעים 
אלקטרויים או מכיים או בכל אמצעי אחר, הקיים היום, או שיהיה קיים 

, לרבות צילום, הקלטה או שימוש בכל שיטת אחסון ואחזור מידע, בעתיד
  ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהוועדה לתקי חשבואות בילאומיים.

  
תרגום תקי חשבואות בילאומיים ופרסומם בשפה העברית בידי המוסד 
הישראלי לתקיה בחשבואות עשה בהסכמת הוועדה לתקי חשבואות 

  בילאומיים.
  

המחייב של תקי חשבואות בילאומיים הוא זה המפורסם על ידי הוסח 
הוועדה לתקי חשבואות בילאומיים בשפה האגלית ואשר עותקים ממו 

  יתן להשיג ישירות מהוועדה לתקי חשבואות בילאומיים.

IAS“תצורת המשושה,   ® ” ,“ IASB”ו ,- “International 
Accounting Standards” י מי הם סימסחר רשומים של הוועדה לתק

 חשבואות בילאומיים ואין לעשות בהם שימוש ללא אישורה.
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  ירידת ערך נכסים
  

(מעודכן  15ן חשבונאות מספר תקנוסח משולב של 
  )2009(ינואר ) 2009

  
  

  תוכן עייים
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  2  -  5  תחולה
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  18  -  57  השבה - מדידת סכום בר
ההשבה של כס בלתי מוחשי בעל - מדידת הסכום בר

  אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר
  

  24  
  25  -  29  שווי הוגן ביכוי עלויות למכירה

  30  -  57  שווי שימוש
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- דה מיבהסכום בר השבה וערך בספרים של יחי
  מזומים

103  -  74  
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   יבותל הבחיים עם -ירידת ערך של יחידות ממזומ
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  המשך - תוכן עייים

  
  פיםסעי  

    

  109  -  125  ביטול הפסד מירידת ערך
  117  -  121  ביטול הפסד מירידת ערך של כס בודד

  122  -  123  מזומים-ביטול הפסד מירידת ערך של יחידה מיבה
  124  -  125  ך של מויטיןביטול הפסד מירידת ער

  126  -  137  גילוי

  138    מועד תחילההוראות מעבר ו

  139  -  144  שיויים בתקי חשבואות אחרים
    :ספחים

שימוש בטכיקות של ערך וכחי למדידת שווי  - אספח 
  שימוש  

  

    הדגמות להמחשה -ספח ב 
בחית ירידת ערך של יחידות מיבות מזומים  - ספח ג 

  מויטין וזכויות שאין מקות שליטה עם
  

    ]בוטל[ -ספח ד 
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  ירידת ערך נכסים
  

(מעודכן  15ן חשבונאות מספר תקנוסח משולב של 
  )2009(ינואר ) 2009

  

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

מסחרי כלשהו בפרסום זה או בחלק ממו, בכל דרך שהיא ובכל אמצעי מכי, 
אלקטרוי או אחר, ללא הסכמה מפורשת בכתב ומראש מאת המוסד הישראלי 

  לתקיה בחשבואות. 
  

תקי חשבואות בילאומיים או חלקים מהם תורגמו לעברית וכללו במסגרת 
ה לתקי חשבואות בילאומיים. תקי חשבואות בישראל באישור הוועד

הוסח המחייב של תקי חשבואות בישראל הוא זה המפורסם על ידי המוסד 
  הישראלי לתקיה בחשבואות בשפה העברית.

  
כל התייחסות לתקיה בילאומית המובאת בגוף התקן, או בהערות השוליים 

ואות לתקן, או בספחים, אין בה כשלעצמה כדי קביעה כי אותו תקן חשב
בילאומי או חלקים ממו אומצו על ידי המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות 

  ככלל חשבואי בישראל.
  

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

תקי החשבואות למטרת התקן. של התקן. תקן זה יש לקרוא בהקשר 
וההבהרות המפורסמים על ידי המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות אים 

  חלים על פריטים לא מהותיים.
  

  מבוא
ירידת ערך , 36תקן זה מבוסס על תקן חשבואות בילאומי מספר   .א

תקן זה מחליף את תקן התקן הבילאומי).  -(להלן  כסים
 .2003סם בפברואר , אשר פור15חשבואות מספר 

 
פרסם המוסד לתקיה את תקן חשבואות  2003בחודש פברואר   .ב

, אשר התבסס על תקן חשבואות ירידת ערך כסים, 15מספר 
 15לתקן חשבואות מספר  112-111. סעיפים 36בילאומי מספר 

כללו הוראות לגבי ירידת ערך של השקעה בחברה מוחזקת, שאיה 
היתה הוועדה  15תקן חשבואות מספר בעת פרסומו של  חברה בת.

המקצועית בדעה כי דרשת הקצאה של הפסד מירידת ערך 
למויטין וליתרת ההשקעה וכי ההפסד מירידת ערך שהוקצה 

 . לתקן 112וכך קבע בסעיף  למויטין לא יבוטל
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פרסמה הוועדה לתקי חשבואות בילאומיים כי  2007בחודש יוי   .ג
קעה בחברה כלולה, אשר מדד לאחר הפסד מירידת ערך של הש

יישום שיטת השווי המאזי, לא יוקצה למויטין הגלום ביתרת 
ההשקעה, אלא להשקעה בכללותה. כמו כן, קבע כי אם הסכום 

ההשבה של ההשקעה יעלה לאחר מכן, ההפסד מירידת ערך -בר
 יבוטל. 

  

לאור האמור לעיל, החליטה הוועדה המקצועית של המוסד   .ד
לתקן את ההוראות לגבי חברה לתקיה בחשבואות הישראלי 

. 15מוחזקת, שאיה חברה בת, שכללו בתקן חשבואות מספר 
תקן כחלק מהתיקון החליטה הוועדה המקצועית לעדכן את 

בהתאם לעדכוים שבוצעו בתקיה , 15 חשבואות מספר
 36על תקן חשבואות בילאומי הבילאומית ולבסס את התקן 

לאור העובדה שההוראות לגבי ירידת ערך אולם, ). 2004(מעודכן 
של השקעה בחברה מוחזקת, שאיה חברה בת מובאות בתקיה 

ולא בתקן חשבואות  28הבילאומית בתקן חשבואות בילאומי 
, החליטה הוועדה המקצועית להביא את ההוראות 36בילאומי 

 בהבהרה 15לתקן חשבואות מספר  112-111שכללו בסעיפים 
), תוך התאמתן 2009(מעודכן  15לתקן חשבואות מספר  10מספר 

להחלטת הוועדה לתקי חשבואות בילאומיים כאמור לעיל וזאת 
 כתקן ישראלי. 28עד לאימוצו של תקן חשבואות בילאומי 

  
  בדיקת ירידת ערך רותידת

-קבעה כי הסכום בר 15הגרסה הקודמת של תקן חשבואות מספר   .ה
יימדד בכל עת שקיים סימן שערכו של הכס פגם. ההשבה של כס 

דרישה זו קיימת גם בתקן זה. אולם, תקן זה דורש בוסף שהסכום 
ההשבה של כס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים בלתי -בר

מוגדר וכס בלתי מוחשי שאיו זמין עדיין לשימוש יימדדו בכל 
ן, תקן זה דורש שה ללא קשר אם קיים סימן לירידת ערך. כמו כ

שתיבחן ירידת ערך של מויטין שרכש בצירוף עסקים אחת לשה. 
הדרישות לבדיקת ירידת ערך של מויטין שרכש בצירוף עסקים 
וכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אומצו 

הטיפול (מתוקן),  20בישראל כבר בתקן חשבואות מספר 
ם בלתי מוחשיים ברכישה של חברה החשבואי במויטין ובכסי

ובתקן חשבואות מספר  2006, אשר פורסם בחודש מרס מוחזקת
 .2007, אשר פורסם בחודש מרס כסים בלתי מוחשיים, 30
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 התקן מתיר:  .ו
 

מזומים, אליה -שבחית ירידת ערך שתית של יחידה מיבה )1(
הוקצה מויטין, תתבצע בכל מועד במהלך התקופה 

תית, בתה.השאי שהמבחן מבוצע באותו מועד בכל ש 
   

מזומים (קבוצות של יחידות) שוות -שיחידות מיבות )2(
 ייבחו במועדים שוים. 

  

התקן מתיר להשתמש בחישוב העדכי ביותר, שבוצע בתקופה   .ז
כס בלתי מוחשי בעל אורך  ההשבה של-קודמת, של הסכום בר

ומים, אליה מז-יחידה מיבה חיים שימושיים בלתי מוגדר ושל
יחידה זו כס זה או הוקצה המויטין, לבחית ירידת הערך של 

 מוגדרים מתקיימים.תאים תאי שבתקופה השוטפת, ב
  

  מדידת שווי השימוש

התקן מבהיר בפירוט יתר את המרכיבים אשר ישתקפו בחישוב   .ח
 שווי השימוש של כס:

 
אומדן של תזרימי המזומים העתידיים שהישות מצפה  )1(

  ק מהכס;להפי
 
תחזיות לגבי שיויים אפשריים בסכום או בעיתוי של  )2(

 תזרימי מזומים עתידיים אלה;
 
ערך הזמן של הכסף, המיוצג על ידי שיעור שוק שוטף של  )3(

 ריבית חסרת סיכון;
 
 המחיר ליתן לייחס לאי הוודאות שטבועה בכס; וכן )4(
  

גורמים אחרים, כגון היעדר זילות, שמשתתפים בשוק  )5(
בתמחור תזרימי המזומים העתידיים שהישות מצפה ישקפו 

 להפיק מהכס.
  

  ) 4), (2כמו כן, אמר שיתן לשקף את הגורמים בסעיפים קטים (
) כתיאומים לתזרימים העתידיים או כתיאומים לשיעור 5( - ו

  היכיון ולהימע משימוש כפול בגורמים אלה. 
  
  



  
  הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים

  ירידת ערך נכסים

 

  2018 ספטמבר - התשע"ט תשרימהדורת 

  

514

יות תזרימי בתקן, כמו בגרסתו הקודמת, קיימת הדרישה שתחז  .ט
למדידת שווי השימוש יתבססו על החות המזומים שמשמשות 

המייצגות את האומדן הטוב ביותר של סבירות ויתות להגה, 
התאים הכלכליים, שישררו במהלך התחום של  הההלה לגבי

אולם התקן מבהיר כי  החיים השימושיים של הכס. אורך יתרת
 הההלה:

 
החות, שעליהן מבוססות את סבירות ה ךעריצריכה לה )1(

על ידי בחית הגורמים  שוטפותתחזיות תזרימי המזומים ה
להפרשים בין תחזיות תזרימי המזומים בעבר לבין תזרימי 

  המזומים בפועל.
 
וודא שההחות שעליהן מבוססות תחזיות תזרימי ל צריכה )2(

הן עקביות עם תוצאות העבר בפועל,  שוטפותהמזומים ה
או של סיבות מאוחרים של אירועים בתאי שההשפעות 

שהופקו אותם תזרימי מזומים  יותר שלא היו קיימים בעת
 מצביעות כי הדבר אות.

 
החיות וספות לגבי שימוש בטכיקות ערך וכחי במדידת שווי   .י

שימוש של כס כלולות בספח א לתקן. בוסף, ההחיות בגרסה 
יעור היכיון לאמידת ש 15הקודמת של תקן חשבואות מספר 

הועברו  מהשוק במישריןשיעור ספציפי לכס איו זמין כאשר 
 לספח א.

  
  הקצאת מויטין ליחידות מיבות מזומים

דרשה לבחון ירידת  15הגרסה הקודמת של תקן חשבואות מספר   .יא
ערך של מויטין שרכש בצירוף עסקים כחלק מבחית ירידת ערך 

יבות מזומים) אליה של יחידה מיבה מזומים (יחידות מ
- המויטין מתייחס. הגרסה הקודמת דרשה יישום של גישת 'מטה

מטה' שלפיה למעשה המויטין בחן על ידי הקצאת -מעלה/מעלה
ערכו בספרים לכל יחידה מיבה מזומים או לקבוצה הקטה 
ביותר של יחידות מיבות מזומים שאליה יתן להקצות על בסיס 

ו בספרים. תקן זה דורש באופן דומה לבחון סביר ועקבי חלק מערכ
ירידת ערך של מויטין שרכש בצירוף עסקים כחלק מבחית 
ירידת ערך של יחידה מיבה מזומים (יחידות מיבות מזומים) 

 שאליה המויטין מתייחס. אולם, תקן זה מבהיר כי:
 
מויטין יוקצה ממועד הרכישה לכל אחת מהיחידות ה )1(

-או קבוצות של היחידות המיבותמזומים -המיבות
מזומים -הרכש ולכל אחת מהיחידות המיבותמזומים של 
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הרוכש, אשר מזומים של -או קבוצות של היחידות המיבות
מהסירגיות של הצירוף, ללא קשר אם  תחזויות ליהו

כסים אחרים או התחייבויות אחרות של הגוף שרכש שויכו 
  ת אלה. ליחידות או קבוצות של יחידו

 
כל יחידה או קבוצה של יחידות, אליהן הוקצה מויטין  )2(

 כאמור לעיל:
 

תייצג את הרמה המוכה ביותר בישות שבה קיים   )א(
 מעקב על המויטין לצרכי ההלה פימיים; וכן 

  
לא תהיה גדולה ממגזר בהתאם לתקן חשבואות   )ב(

 .דיווח מגזרי 11מספר 
  

וארגון מחדש של  מימוש פעילות מתוך יחידה מיבה מזומים
  יחידות מיבות מזומים

 התקן מבהיר:  .יב
 
מיבה מזומים  ישות מממשת פעילות מתוך יחידהכאשר  )1(

, המויטין (קבוצה של יחידות) אליה הוקצה מויטין
 :זוהמיוחס לפעילות 

 
בערך בספרים של הפעילות בעת קביעת הרווח  לייכל  )א(

 או ההפסד מהמימוש; וכן
  

יחסיים של הפעילות על בסיס הערכים ה דיימד  )ב(
מזומים שותרה, -שמומשה והחלק מהיחידה המיבה

אלא אם כן הישות יכולה להראות ששיטת חישוב 
אחרת כלשהי משקפת בצורה טובה יותר את 

 המויטין השייך לפעילות שמומשה.
 
כאשר ישות מארגת מחדש את מבה הדיווח שלה באופן  )2(

אחת או  מזומים,-המשה את ההרכב של יחידה מיבה
יותר, שאליהן הוקצה מויטין, המויטין יוקצה מחדש 
ליחידות שהושפעו. הקצאה מחדש זו תבוצע תוך שימוש 
בגישת הערך היחסי, אשר דומה לגישה שבה עשה שימוש 

מזומים, -כאשר הישות מממשת פעילות בתוך יחידה מיבה
אלא אם כן הישות יכולה להציג שיטת חישוב אחרת כלשהי 

ת בצורה טובה יותר את המויטין השייך ליחידות המשקפ
 שאורגו מחדש.
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 עיתוי בחית ירידת ערך מויטין

 התקן מתיר:  .יג
 
מזומים, אליה -שבחית ירידת ערך שתית של יחידה מיבה )1(

הוקצה מויטין, תתבצע בכל מועד במהלך התקופה 
  השתית, בתאי שהמבחן מבוצע באותו מועד בכל שה. 

  

מזומים (קבוצות של יחידות) שוות -ותשיחידות מיב )2(
 ייבחו במועדים שוים. 

  

התקן מתיר להשתמש בחישוב העדכי ביותר, שבוצע בתקופה   .יד
מזומים, אליה -ההשבה של יחידה מיבה- קודמת, של הסכום בר

הוקצה המויטין, לבחית ירידת הערך של יחידה זו בתקופה 
 מוגדרים מתקיימים.תאים תאי שהשוטפת, ב

  
  תחילההוראות מעבר ומועד 

ישות תיישם תקן זה מכאן ואילך החל מהתקופה הראשוה   .טו
 או לאחר מכן. 2009 ביואר 1המתחילה ביום 
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  מטרת התקן

ליישם כדי להבטיח ישות מטרת התקן היא לקבוע הלים שעל  .1
ההשבה שלהם. - לא יוצגו בסכום, העולה על הסכום ברשכסיה 

ההשבה שלו, כאשר ערכו -סכום ברבסכום, הגבוה מה מוצגכס 
בספרים עולה על הסכום שיתקבל מהשימוש בכס או ממכירתו. 

להכיר מהישות והתקן דורש  חלה ירידה בערך הכסבמקרה כזה, 
לבטל הפסד הישות בהפסד מירידת ערך. התקן גם מפרט מתי על 

 גילויים.  קובעמירידת ערך ו

  תחולה

ידת ערך של כל הכסים, תקן זה ייושם לטיפול החשבואי ביר .2
 למעט:

 

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

מספר  תקן חשבואותראה כסים הובעים מחוזי הקמה (  )ב(
  ;)חוזי ביצועעבודות על פי , 4

  

מסים על  19מספר (ראה תקן חשבואות  כסי מסים דחים  )ג(
 ;)הכסה

  

תקן חשבואות מספר ראה ( תוכית להטבה מוגדרת כסיא  )ד(
 ;), הטבות עובד39

  

 39פיסיים שהם בתחולת תקן חשבואות בילאומי  כסים  )ה(
 ;מכשירים פיסיים: הכרה ומדידה

  

דל"ן להשקעה המדד בשווי הוגן (ראה תקן חשבואות   )ו(
  );דל"ן להשקעה 16מספר 

  

כסים ביולוגיים הקשורים לפעילות חקלאית, אשר   )ז(
קודת המכירה מדדים בשווי הוגן ביכוי אומדן עלויות ב

 );חקלאות 41(ראה תקן חשבואות בילאומי 
  

                                                           
  .1.1.2018 -בתחילה מ 39לתקן חשבונאות מספר  55י סעיף תוקן על יד   א
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עלויות רכישה דחות וכסים בלתי מוחשיים, הובעים   )ח(
מזכויות חוזיות של מבטח בהתאם לחוזה ביטוח, שהם 

 ; וכןחוזי ביטוח 4בתחולת תקן דיווח כספי בילאומי 
 

לא שוטפים (או קבוצות מימוש) אשר מסווגים כסים ב  )ט(
 38לתקן חשבואות מספר ירה בהתאם למככמוחזקים 

כסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות 
  .שהופסקו

  

, כסי מסים הקמה תקן זה לא חל על מלאי, כסים הובעים מחוזי .3
או כסים שסווגו כמוחזקים  עובד דחים, כסים הובעים מהטבות

למכירה (או כללים בקבוצת מימוש המסווגת כמוחזקת למכירה), 
, כוללים דרישות אלהעל כסים  החליםכיוון שתקים קיימים, 

   .אלהלהכרה ומדידה של כסים 
  

 תקן זה חל על כסים פיסיים המסווגים כ: .4
  

שאין חברות בות בהתאם להגדרות , מוחזקותחברות   )א(
 ; וכןשיטת השווי המאזי 68בגילוי דעת מספר 

  

דיים  57ן בגילוי דעת מספר גדרתהעסקאות משותפות, כ  )ב(
 .וחשבוות כספיים מאוחדים

  
לגבי ירידת ערך של כסים פיסיים אחרים, ראה תקן חשבואות 

   .39בילאומי 
 
תקן זה איו מיושם על כסים פיסיים, בתחולת תקן חשבואות  .5

, דל"ן להשקעה שמדד בשווי הוגן בהתאם לתקן 39בילאומי 
ורים לפעילות או כסים ביולוגיים, הקש 16חשבואות מספר 

חקלאית, אשר מדדים בשווי הוגן ביכוי אומדן עלויות בקודת 
 תקן זה. אולם, 41המכירה, בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 

שווי דהייו, על כסים המוצגים בסכום שהוערך מחדש ( מיושם
הערכה מחדש  כגון מודל הוגן) בהתאם לתקי חשבואות אחרים

. זיהוי האפשרות של ירידת כוש קבוער 27מספר בתקן חשבואות 
שווי  בבסיס ששימש לקביעת ערך של כס, שהוערך מחדש, תלויה

 הוגן:
  

                                                           
  .1.1.2017 -בתחילה מ 38(א) לתקן חשבונאות מספר 47תוקן על ידי סעיף    ב
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השוק שלו, ההפרש שווי אם שוויו ההוגן של הכס הוא   )א(
שלו לבין השווי ההוגן היחיד בין השווי ההוגן של הכס 

הוא העלויות התוספתיות הישירות מכירה לביכוי עלויות 
 מוש הכס:הכרוכות במי

  

)i( יחות, הסכום ברההשבה של - אם עלויות המימוש ז
הכס שהוערך מחדש הוא בהכרח קרוב או גבוה 

שווי הוגן). , דהייומהסכום שהוערך מחדש של הכס (
חדש, מהערכה הבמקרה זה, לאחר שיושמו דרישות 

לא סביר שערך הכס שהוערך מחדש ירד ואין צורך 
 ההשבה.- לאמוד את הסכום בר

  
)ii( יחות,  אםן זיכוי עלויות המימוש איהשווי ההוגן ב

של הכס שהוערך מחדש מוך בהכרח  מכירהלעלויות 
משוויו ההוגן. לכן, תחול ירידה בערך הכס שהוערך 
מחדש אם שווי השימוש של הכס מוך מהסכום 

שווי הוגן). במקרה , דהייושהוערך מחדש של הכס (
הישות חדש, על מהערכה הזה, לאחר שיושמו דרישות 

על מת לקבוע אם חלה ירידה בערך ליישם תקן זה 
  .הכס

  
 השוק שוויאם השווי ההוגן של הכס קבע על בסיס שוה מ  )ב(

שווי הוגן) של הכס , דהייו, הסכום שהוערך מחדש (שלו
ההשבה שלו. לפיכך, -יכול להיות גבוה או מוך מהסכום בר

ליישם  הישות חדש, עלמהערכה הלאחר שיושמו דרישות 
  .ירידה בערך הכסתקן זה על מת לקבוע אם חלה 

  הגדרות

 להלן מוחים המשמשים בתקן זה ומשמעותם: .6

) הוא שוק בו מתקיימים כל An active market( שוק פעיל
  התאים הבאים:

  

 ;סחרים בשוק הם הומוגייםשהפריטים   )א(
 

, מוכרים מרצון וקוים באופן רגיליתן למצוא, בכל עת   )ב(
 וכן ;מרצון

  

  זמיים לציבור.הים מחירים   )ג(
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של צירוף עסקים הוא המועד  )Agreement date( מועד ההסכם
ובמקרה של עיקרי ההסכם בין הצדדים לצירוף, הושגו שבו 

עיקרי הסכם אלה. במקרה של יתה הודעה על ישויות ציבוריות, 
בו הושגו עיקרי ההסכם  המוקדם ביותר השתלטות עוית, המועד

יק של הבעלים של הגוף הוא המועד בו מספר מספבין הצדדים 
  הסכימו להצעת הרוכש.הדרש לצורך השגת שליטה  הרכש

 הוא הסכום בו מוכר הכס )Carrying amount( ערך בספרים
לאחר יכוי כל פחת שצבר (הפחתה שצברה), וביכוי הפסדים 

  מירידת ערך שצברו.
  

) היא קבוצת Cash-generating unit( מזומים- יחידה מיבה ג
תזרימי  אשר יתת לזיהוי, ואשר מיבההכסים הקטה ביותר, 

), שהם בלתי תלויים בעיקרם Inflowsמזומים חיוביים (
בתזרימי המזומים החיוביים מכסים אחרים או מקבוצות 

  כסים.של אחרות 
  

הם כסים, פרט  ) )Corporate assetsכסי מטה החברה
ן, אשר תורמים לתזרימי המזומים העתידיים הן של למויטי

-מזומים הבחת והן של יחידות מיבות-מיבהההיחידה 
  מזומים אחרות.

  

) הן עלויות תוספתיות, Costs of disposal( עלויות מימוש
- או של יחידה מיבה כסשל המיוחסות במישרין למימוש 

  הכסה. , למעט עלויות מימון והוצאת מסים על מזומים
  

הוא עלות הכס, או  )Depreciable amount( פחת- סכום בר
סכום אחר המופיע בדוחות הכספיים במקום העלות, ביכוי ערך 

  השייר של הכס.
  

 מהווים )Amortization( או הפחתה) Depreciation( פחת
פחת של כס על פי אורך ה-סכום ברההקצאה שיטתית של 

  1החיים השימושיים שלו.
  

                                                           
  .1.1.2017 -בתחילה מ 38(ב) לתקן חשבונאות מספר 47תוקן על ידי סעיף    ג
במקרה של כס בלתי מוחשי, משתמשים בדרך כלל במוח 'הפחתה' במקום    1

  ח 'פחת'. לשי המוחים אותה משמעות.במו
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) Fair value less costs to sell( וי הוגן ביכוי עלויות למכירהשו
מזומים -או יחידה מיבההוא הסכום שיתן לקבל ממכירת כס 

בעסקה שאיה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים בין קוה 
מוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת, ביכוי עלויות בין מרצון ל
  מימוש.

  
הוא הסכום בו הערך  )An impairment loss( הפסד מירידת ערך
- עולה על הסכום ברמזומים -או יחידה מיבהבספרים של כס 

  ההשבה שלו.
  

של כס או יחידה  )Recoverable amount( השבה-סכום בר
השווי ההוגן שלו ביכוי עלויות  הוא הגבוה מביןמזומים -מיבה

  לבין שווי השימוש בו.מכירה ל
  

  הוא: )Useful life( יםאורך חיים שימושי
  

 או הישות; וי לשמש אתחזתקופת הזמן שלאורכה הכס   )א(
  

ויות לבוע חזמספר יחידות תפוקה או יחידות דומות ש  )ב(
  מהכס.לישות 

  

הוא הערך הוכחי של תזרימי  )Value in use( שווי שימוש
-מכס או מיחידה מיבה ויים לבועחזהמזומים העתידיים, ה

  .מזומים

  ס שתיתכן ירידה בערכוזיהוי כ

ההשבה. -מפרטים מתי יש לקבוע את הסכום בר 17-8סעיפים  .7
משתמשות במוח 'כס', אך יש ליישמן באופן זהה  אלהדרישות 

מבה יתרת התקן הוא  מזומים.- לכס בודד וליחידה מיבה
 כדלהלן:

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

משות אף הן במוח 'כס', אך יש משת אלהההשבה. דרישות 
 מזומים.-ליישמן באופן זהה לכס בודד וליחידה מיבה

  
את הדרישות להכרה ומדידה של  מפרטים 108-58סעיפים   )ב(

הפסדים מירידת ערך. הכרה ומדידה של הפסדים מירידת 
 בסעיפים ותמטופל ערך של כסים בודדים, למעט מויטין,

בהכרה ומדידה של הפסדים מטפלים  108-65. סעיפים 64-58
 מזומים ומויטין.-מירידת ערך של יחידות מיבות
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את הדרישות לביטול הפסד  מפרטים 116-109סעיפים   )ג(
מירידת ערך שהוכר בתקופות קודמות בגין כס או יחידה 

משתמשות אף הן במוח  אלהמזומים. דרישות - מיבה
- ה מיבה'כס', אך יש ליישמן באופן זהה לכס בודד וליחיד

מזומים. דרישות וספות לגבי כס בודד מפורטות בסעיפים 
, 123 - ו 122מזומים בסעיפים -, לגבי יחידה מיבה121-117

 .125 -ו 124ולגבי מויטין בסעיפים 
  

מפרטים את המידע שיש לגלותו לגבי  133-126סעיפים   )ד(
הפסדים מירידת ערך וביטולים של הפסדים מירידת ערך 

 137-134מזומים. סעיפים -ויחידות מיבותבגין כסים 
מזומים, -מפרטים דרישות גילוי וספות בגין יחידות מיבות

שלהן הוקצה מויטין או כסים בלתי מוחשיים בעלי אורך 
  ירידת ערך.ל הבחי לעייןחיים בלתי מוגדר 

  

- בספרים עולה על הסכום ברערכו ירידת ערך של כס חלה כאשר  .8
מתארים מספר סימים לאפשרות  14-12פים סעיההשבה שלו. 

ישות מתקיים,  אלהשחל הפסד מירידת ערך. אם אחד מסימים 
למעט ההשבה. -את הסכום בר פורמלילאמוד באופן  תדרש

לאמוד באופן מישות תקן זה איו דורש, , 10בסעיף  כמתואר
, אם לא קיים סימן להפסד מירידת ההשבה- את הסכום בר פורמלי

  . ערך
 
אם קיימים סימים,  בסוף כל תקופת דיווחתבחן  ותיש .9

. אם מתקיים סימן כלשהו, על המצביעים על ירידת ערך של כס
  ההשבה של הכס.-לאמוד את הסכום ברהישות 

  

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

לבחון אחת לשה ירידת ערך של כס בלתי מוחשי שלו   )א(
בלתי מוגדר או כס בלתי מוחשי אורך חיים שימושיים 

שאיו זמין עדיין לשימוש על ידי השוואת ערכו בספרים 
ירידת ערך זו עשויה ל הההשבה שלו. בחי-לסכום בר

להתבצע בכל מועד במהלך השה, כל עוד היא מתבצעת 
באותו מועד בכל שה. יתן לבחון ירידת ערך של כסים 

ם, אם כס בלתי ולאבלתי מוחשיים שוים במועדים שוים. 
התקופה השתית מוחשי כזה הוכר לראשוה במהלך 

לפי תום לירידת ערך , כס בלתי מוחשי זה ייבחן השוטפת
 .התקופה השתית השוטפת

  



  
  הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים

  ירידת ערך נכסים

 

  2018 ספטמבר - התשע"ט תשרימהדורת 

  

523

לבחון אחת לשה ירידת ערך של מויטין שרכש בצירוף   )ב(
 . 99-80 עסקים, בהתאם לסעיפים

  

ות עתידיות, היכולת של כס בלתי מוחשי להיב הטבות כלכלי .11
אשר מספיקות כדי להשיב את הערך בספרים שלו, תוה, בדרך 

ודאות גדולה יותר לפי שהכס זמין לשימוש מאשר וכלל, לאי 
זמין לשימוש. לפיכך, התקן דורש מישות לבחון  ואאחרי שה

הערך בספרים של כס בלתי  אתלפחות אחת לשה לירידת ערך 
 מוחשי שאיו זמין עדיין לשימוש.

   

המצביע על ירידת ערך אם מתקיים סימן כלשהו,  ערכהלצורך ה .12
  , את הסימים הבאים:כמיימוםלשקול ישות , על של כס

  
  מקורות מידע חיצויים  

  

במהלך התקופה, חלה ירידה משמעותית בערך השוק של   )א(
כתוצאה מחלוף הזמן או  למה שיתן לצפותהכס מעבר 

 משימוש רגיל.
  

חלו הישות בעלי השפעה שלילית על שיויים משמעותיים   )ב(
במהלך התקופה או שיחולו בעתיד הקרוב, בסביבה 
הטכולוגית, השיווקית, הכלכלית או המשפטית, שבה 

 , או בשוק אליו מיועד הכס.ת הישותפועל
  

במהלך התקופה חלה עלייה בשיעורי הריבית בשוק או   )ג(
בשיעורי תשואה אחרים על השקעות בשוק, וסביר שעליות 

ישפיעו על שיעור היכיון, המשמש בחישוב שווי  האל
-השימוש של הכס ויקטיו באופן מהותי את הסכום בר

 ההשבה של הכס.
  

גבוה משווי  הישותהערך בספרים של הכסים טו של   )ד(

 ).Market capitalisation(הישות השוק של 
  

  מקורות מידע פימיים
  

 כס. של ית או לזק פיזולהתיישזמיות קיימות ראיות   )ה(
  

חלו הישות שיויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על   )ו(
ויים לחול בעתיד הקרוב, בהיקף או חזבמהלך התקופה או 

שימוש.  שייעשה בווי חזבאופן שבו עשה שימוש בכס או 
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שימוש בכס, תוכיות  שבתתשיויים אלה כוללים ה
להפסקת פעילות או לשיוי מבי בפעילות, שאליה שייך 

 ה קודם לכןחזכס, תוכיות למימוש הכס לפי המועד שה
אורך החיים השימושיים של כס שיוי הקביעה לגבי ו

 ד ,2.מבלתי מוגדר למוגדר
 

ממערכת הדיווח הפימי, המצביעות זמיות קיימות ראיות   )ז(
 אלהגרועים מ הםעל כך שהביצועים הכלכליים של הכס 

או יהיו גרועים מהם וחזש.   
  

לזהות  עשויהישות איה רשימה ממצה.  12שבסעיף  הרשימה .13
סימים וספים, המצביעים על ירידה אפשרית בערך של כס, 

לקבוע את הסכום מהישות ידרוש  אלהוקיומם של סימים וספים 
ירידת ל ע בחיהאו, במקרה של מויטין, לבצ ההשבה של הכס-בר

  .99-80ערך בהתאם לסעיפים 
  

הפימי, המצביעות על אפשרות שחלה  ראיות ממערכת הדיווח .14
 ירידת ערך של כס, כוללות את קיומם של:

  

מזומים  תזרימיתזרימי מזומים לרכישת הכס, או   )א(
, הדרשים להפעלת הכס או להחזקתו, יותר מאוחרים

 ;הגבוהים באופן משמעותי מאלה שתוקצבו במקור
  

לי או הרווח או ההפסד התפעו תזרימי המזומים טו בפועל  )ב(
בפועל, הובעים מהכס, גרועים באופן משמעותי מאלה 

 ;שתוקצבו
  

ירידה משמעותית בתזרימי המזומים טו או ברווח   )ג(
התפעולי המתוקצבים, או עלייה משמעותית בהפסד 

 או ;המתוקצב, הובעים מהכס
  

שליליים הפסדים תפעוליים או תזרימי מזומים   )ד(

)Outflowsטו ( כס, כאשרהשוטפת התקופה סכומי, בגין ה 
 המתוקצבים לעתיד.הסכומים עם מצורפים 

                                                           
מהמועד שבו כס מקיים את הקריטריוים לסיווג כמוחזק למכירה (או כלל    2

בקבוצת מימוש שמסווגת כמוחזקת למכירה), הוא איו בתחולת תקן זה 
כסים לא שוטפים  38והוא מטופל בהתאם לתקן חשבואות מספר 

דהמוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו.
 

בתחילה  38(ג) לתקן חשבונאות מספר 47הערת השוליים נוספה על ידי סעיף    ד
  .1.1.2017 -מ
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, תקן זה דורש לבחון לפחות אחת לשה ירידת 10בסעיף  מצויןכ .15
בלתי מוגדר,  שימושיים אורך חיים בעלערך של כס בלתי מוחשי 

מוחשי שאיו זמין עדיין לשימוש ומויטין. למעט  בלתיכס 
המהותיות ייושם  עיקרוןחלות,  10המקרים בהם דרישות סעיף 

 ההשבה של הכס.-לצורך הזיהוי אם יש לאמוד את הסכום בר
ההשבה של - , אם חישובים קודמים הראו כי הסכום ברלדוגמה

צריכה  הישותמערכו בספרים, אין  משמעותי כס גבוה באופן
ההשבה אם לא התרחשו אירועים -לאמוד מחדש את הסכום בר

תוחים קודמים עשויים את הפער. באופן דומה, י אשר יבטלו
ההשבה של הכס איו רגיש לאחד (או -להראות כי הסכום בר

  .12 יותר) מהסימים, המפורטים בסעיף
  

, אם שיעורי הריבית בשוק או שיעורי תשואה 15 סעיף להמחשת .16
הישות איה במהלך התקופה,  אחרים על השקעות בשוק עלו

במקרים כס של הההשבה -לסכום בר פורמלילערוך אומדן  תדרש
 הבאים:

  

אם לא סביר ששיעור היכיון, ששימש בחישוב שווי השימוש   )א(
, לדוגמה של הכס, יושפע מהעלייה בשיעורי השוק ה"ל.

עלייה בשיעורי הריבית לטווח קצר איה בהכרח בעלת 
השפעה מהותית על שיעור היכיון, ששימש להערכת כס בעל 

 .תיתרת אורך חיים שימושיים יכר
  

ביר ששיעור היכיון, ששימש בחישוב שווי השימוש של אם ס  )ב(
הכס, יושפע מהעלייה בשיעורי השוק ה"ל, אך יתוחי 

 ההשבה מראים כי:-רגישות קודמים של הסכום בר
  

)i( ההשבה, -לא סביר שתחול ירידה מהותית בסכום בר
תזרימי המזומים העתידיים אף הם סביר שכיוון ש

להוכיח  היכולישות  במקרים מסוימיםלדוגמה, (עלו. י
כפיצוי על עלייה שהיא מתאימה את הכסותיה 

 או );בשיעורי השוק
  

)ii(  לא סביר שהירידה בסכום בר ההשבה תגרום להפסד
  מהותי מירידת ערך.

  

אם קיים סימן, המצביע על אפשרות שחלה ירידת ערך של כס,  .17
הדבר עשוי להצביע על כך שיתרת אורך החיים השימושיים של 

ת הפחת (הפחתה) או ערך השייר של הכס דורשים הכס, שיט
, וזאת גם אם לא לתקן, אשר חל על הכס בחיה והתאמה בהתאם

  וכר הפסד מירידת ערך הכס.ה
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  השבה-מדידת סכום בר

השווי ההוגן ביכוי השבה כגבוה מבין -תקן זה מגדיר סכום בר .18
לבין שווי מזומים -או יחידה מיבהשל כס  מכירהלעלויות 

ים את הדרישות למדידת הסכום מפרט 57-19ימוש בו. סעיפים הש
משתמשות במוח 'כס', אך יש ליישמן  אלהההשבה. דרישות -בר

 מזומים.-באופן זהה לכס בודד וליחידה מיבה
 

מכירה להשווי ההוגן ביכוי עלויות לא תמיד הכרחי לקבוע הן את  .19
 אלהסכומים של הכס, והן את שווי השימוש שלו. אם אחד מבין 

עולה על הערך בספרים של הכס, לא חלה ירידה בערך הכס ואין 
  צורך לאמוד את הסכום האחר.

 
השווי ההוגן ביכוי עלויות  אפשרות לקבוע את עשויה להיות .20

ם, לעיתים אין אול, גם אם הכס איו סחר בשוק פעיל. מכירהל
, מכיוון מכירהלהשווי ההוגן ביכוי עלויות  זה אפשרי לקבוע את

שלא קיים בסיס לאומדן מהימן של התמורה שתתקבל ממכירת 
בין  עסקה שאיה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדיםבהכס 

קוה מרצון למוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת. במקרה זה, 
-סכום ברלהשתמש בשווי השימוש של הכס כ עשויההישות 
  .שלו ההשבה

 
השימוש של כס עולה באופן מהותי אם אין סיבה להאמין ששווי  .21

השווי ההוגן של הכס , מכירהלהשווי ההוגן שלו ביכוי עלויות  על
עיתים ל ההשבה.-לשמש כסכום בר עשוימכירה לביכוי עלויות 

, זה יהיה המקרה כאשר הכס מיועד למימוש. זאת מכיוון קרובות
ששווי השימוש של כס המיועד למימוש יתבסס בעיקר על 

טו מהמימוש, מאחר וסביר כי תזרימי המזומים  רהמוהת
 השימוש בכס עד למכירתו, הם זיחים.המשך העתידיים, מ

  

, אלא אם הכס איו מיב בודד השבה ייקבע לגבי כס-סכום בר .22
תזרימי מזומים חיוביים שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי 

חרות. מזומים חיוביים מכסים אחרים, או מקבוצות כסים א
- מיבההההשבה ייקבע לגבי היחידה -אם זה המקרה, הסכום בר

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

גבוה מערכו מכירה לביכוי עלויות של הכס השווי ההוגן   )א(
 או ;בספרים
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של לשווי ההוגן יתן לאמוד ששווי השימוש של הכס קרוב   )ב(
השווי ההוגן ביכוי עלויות ו, מכירהלביכוי עלויות  הכס

 יתן לקביעה.מכירה ל
  

במקרים מסוימים, אומדים, ממוצעים ותחשיבים מקוצרים,  .23
לחישובים המפורטים, המודגמים  יםסביר יםקירוב לספקיכולים 

או שווי מכירה להוגן ביכוי עלויות שווי בתקן זה, לשם קביעת 
  שימוש.

  

י של כס בלתי מוחש ההשבה-מדידת הסכום בר
  בעל אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר

דורש לבחון ירידת ערך של כס בלתי מוחשי בעל אורך  10סעיף  .24
חיים שימושיים בלתי מוגדר לפחות אחת לשה על ידי השוואת 

ההשבה שלו, ללא קשר אם קיים סימן - ערכו בספרים לסכום בר
ם, יתן להשתמש אול כלשהו המצביע על אפשרות לירידת ערך.

של כס כזה, שבוצע השבה ה-הסכום ברביותר של  יוב העדכבחיש
כס זה בתקופה ל הבתקופה הקודמת, בבחי ירידת הערך של

 השוטפת, בתאי שכל הקריטריוים שלהלן מתקיימים:
 
אם הכס הבלתי מוחשי איו מיב תזרימי מזומים חיוביים   )א(

משימוש מתמשך, שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי 
חיוביים מכסים אחרים, או מקבוצות כסים מזומים 

-ירידת ערך כחלק מיחידה מיבהל הוא בחןאחרות ולפיכך 
שייך, הכסים וההתחייבויות, אשר הוא מזומים, שאליה 

מהווים את היחידה, לא השתו משמעותית ממועד החישוב 
  ;ההשבה-ביותר של הסכום בר יהעדכ

 
ההשבה - סכום ברביותר של ה יהתוצאה של החישוב העדכ  )ב(

סכום שעלה על הערך בספרים של הכס במרווח  ההיית
 ; וכןמהותי

 
בהתבסס על יתוח של האירועים שהתרחשו ועל הסיבות   )ג(

- ביותר של הסכום בר ישהשתו ממועד החישוב העדכ
שייקבע כעת השוטף ההשבה -ההשבה, הסבירות שהסכום בר

  יהיה מוך מהערך בספרים של הכס היא קלושה. 
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  מכירהלשווי הוגן ביכוי עלויות 

של כס מכירה ללשווי הוגן ביכוי עלויות הראיה הטובה ביותר  .25
שאיה מושפעת היא המחיר שקבע בהסכם מכירה מחייב בעסקה 

 עלויות תוספתיות מותאם בגיןמיחסים מיוחדים בין הצדדים 
 למימוש הכס. במישרין ןלייחסיהיה שיתן 

  

השווי מחייב, אך הכס סחר בשוק פעיל, כאשר אין הסכם מכירה  .26
יהיה מחיר השוק של הכס ביכוי ההוגן ביכוי עלויות למכירה 

עלויות המימוש. מחיר השוק המתאים הוא, בדרך כלל, מחיר 

מוצעים כאשר מחירי מכירה  ).Current bid price( מוצעמכירה 
, מחיר העסקה האחרוה שבוצעה יכול לשמש בסיס אים זמיים

בתאי שלא חלו  ,השווי ההוגן ביכוי עלויות למכירהלאומדן 
שיויים משמעותיים בסיבות הכלכליות, ממועד העסקה ועד 

 למועד עריכת האומדן.
  

השווי ההוגן כאשר אין הסכם מכירה מחייב או שוק פעיל לכס,  .27
יתבסס על המידע הזמין הטוב ביותר על  מכירהלביכוי עלויות 

בסוף תקופת לקבל,  היכולהיתה  שישות םמת לשקף את הסכו
בעסקה שאיה מושפעת מיחסים , תמורת מימוש הכס הדיווח

מוכר מרצון, הפועלים בין בין קוה מרצון למיוחדים בין הצדדים, 
בצורה מושכלת, לאחר יכוי עלויות מימוש. בקביעת סכום זה, 

בחשבון את התוצאות של עסקאות שעשו לאחרוה  מביאה ישות
 מכירהלהשווי ההוגן ביכוי עלויות כסים דומים באותו עף. ב

שקף מכירה כפויה, אלא אם הההלה אלצת למכור את מאיו 
  הכס באופן מיידי.

 
אשר הוכרו כהתחייבויות, מוכות  אלהעלויות המימוש, למעט  .28

. דוגמאות לעלויות מכירהלהשווי ההוגן ביכוי עלויות  בקביעת
, דומיםעסקה  מס בולים ומיסי משפטיות,כוללות עלויות  אלה

הכס, ועלויות תוספתיות ישירות, הדרשות על  תעתקה עלויות
פיטורין  הטבות בגין ,םאולמת להביא את הכס למצב מכירה. 

 ועלויות )הטבות עובד 19(כהגדרתם בתקן חשבואות בילאומי 
הקשורות לצמצום או ארגון מחדש של העסק בעקבות מימוש 

  לא ייחשבו כעלויות תוספתיות ישירות לצורך מימוש הכס. הכס,
 

לעיתים, מכירת הכס תחייב את הקוה לקחת על עצמו התחייבות  .29
יחיד זמין לגבי הכס מכירה לשווי הוגן ביכוי עלויות רק ו

  מסביר כיצד לטפל במקרים כאלה. 78. סעיף כאחדוההתחייבות 
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  שווי שימוש

 שוב שווי השימוש של כס:המרכיבים שלהלן ישתקפו בחי .30
 

אומדן של תזרימי המזומים העתידיים שהישות מצפה   )א(
  להפיק מהכס;

 
לגבי שיויים אפשריים בסכום או בעיתוי של  תחזיות  )ב(

 ;אלהתזרימי מזומים עתידיים 
 

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

 
 בכס; וכן שטבועה אותיתן לייחס לאי הוודהמחיר ל  )ד(

 
זילות, שמשתתפים בשוק  היעדרגורמים אחרים, כגון   )ה(

ישקפו בתמחור תזרימי המזומים העתידיים שהישות 
 מצפה להפיק מהכס.

 
 אמידת שווי השימוש של כס כוללת את השלבים הבאים: .31
  

אמידת תזרימי המזומים העתידיים, הן חיוביים והן   )א(
 ;בכס וממימושו הסופי ךשליליים, שיבעו משימוש מתמש

 וכן
  

  יישום שיעור יכיון מתאים לתזרימי מזומים עתידיים אלה.  )ב(
 

(ה)  - (ב), (ד) ו30יתן לשקף את המרכיבים שזוהו בסעיף  .32
לשיעור  כתיאומיםלתזרימי המזומים העתידיים או  כתיאומים

לגבי  תחזיותהיכיון. בכל גישה שהישות מאמצת לשקף את ה
בסכום או בעיתוי של תזרימי המזומים  שיויים אפשריים

וי של תזרימי חזהעתידיים, על התוצאות לשקף את הערך הוכחי ה
, את הממוצע המשוקלל של כל דהייוהמזומים העתידיים, 

התוצאות האפשריות. ספח א' מספק החיות וספות לגבי 
  השימוש בטכיקות של ערך וכחי במדידת שווי השימוש של כס.
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  לאומדי תזרימי מזומים עתידיים בסיס

 :הישות במדידת שווי השימוש .33
  

תחזיות תזרימי המזומים על החות סבירות בסס את ת  )א(
הטוב ביותר של , המייצגות את האומדן ויתות להגה
התאים הכלכליים, שישררו התחום של  הההלה לגבי

החיים השימושיים של הכס. משקל  אורך יתרת במהלך
 לראיות חיצויות.תן יי רב יותר

  

תחזיות תזרימי המזומים על תקציבים/תחזיות בסס את ת  )ב(
, אך לא שאושרו על ידי הההלה ,כספיים, העדכיים ביותר

תכלול אומדן תזרימי מזומים חיוביים או שליליים 
ויים לבוע משיויים מביים עתידיים או מהגדלה או חזה

ת על . תחזיות, המבוססוביצועי הכסשל שיפור 
שים,  5של  מירביתתקציבים/תחזיות כאלה, יכסו תקופה 

 אלא אם יתן להצדיק תקופה ארוכה יותר.
  

תחזיות תזרימי מזומים לתקופה שמעבר לתקופה, אמוד ת  )ג(
המכוסה על ידי התקציבים/תחזיות העדכיים ביותר, על 

של אותן תחזיות,  )Extrapolatingאקסטרפולציה (ידי 
ים/תחזיות, תוך שימוש בשיעור המבוססות על תקציב

אם שיעור  אלאצמיחה קבוע או יורד לשים שלאחר מכן, 
. שיעור צמיחה זה לא יעלה על היתן להצדק צמיחה עולה

ארוך במוצרים, בעפים,  זמןשיעור הצמיחה הממוצע ל
, או בשוק בו הכס ת הישותבמדיה או במדיות בהן פועל

  .היתן להצדק יותרמצא בשימוש, אלא אם שיעור גבוה 
  

הההלה מעריכה את סבירות ההחות, שעליהן מבוססות תחזיות  .34
על ידי בחית הגורמים להפרשים בין  שוטפותתזרימי המזומים ה

תחזיות תזרימי המזומים בעבר לבין תזרימי המזומים בפועל. 
הההלה תוודא שההחות שעליהן מבוססות תחזיות תזרימי 

עקביות עם תוצאות העבר בפועל, בתאי הן  שוטפותהמזומים ה
או של סיבות מאוחרים יותר שלא היו שההשפעות של אירועים 

שהופקו אותם תזרימי מזומים מצביעות כי הדבר  קיימים בעת
 אות.

 
תקציבים/תחזיות כספיים מפורטים,  זמיים בדרך כלל, לא .35

בהירים ומהימים של תזרימי מזומים עתידיים לתקופה העולה 
על חמש שים. מסיבה זו, אומדי הההלה לתזרימי המזומים 
העתידיים מבוססים על התקציבים/התחזיות הכספיים, העדכיים 
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של עד חמש שים. הההלה יכולה  מירביתביותר, לתקופה 
להשתמש בתחזיות תזרימי מזומים, המבוססות על 
תקציבים/תחזיות כספיים, לתקופה העולה על חמש שים, אם 

הלה בטוחה שתחזיות אלה מהימות ובאפשרותה להוכיח את הה
יכולתה, בהתבסס על יסיון העבר, לחזות תזרימי מזומים ברמת 

 דיוק גבוהה לתקופות ארוכות כאלה.
  

תחזיות תזרימי מזומים עד לתום אורך החיים השימושיים של  .36
אקסטרפולציה של התחזיות, המתבססות על הכס ייאמדו על ידי 

ם/תחזיות כספיים, תוך יישום שיעור צמיחה לשים תקציבי
הבאות. שיעור צמיחה זה יהיה קבוע או יורד, אלא אם שיעור 

לאורך מחזור  מגמותצמיחה עולה תואם מידע אובייקטיבי לגבי 
   חיי המוצר או לאורך מחזור החיים בעף.

 
תאים חיוביים, סביר שמתחרים יכסו לשוק כאשר קיימים  .37

יתקשו להשיג שיעור צמיחה ישויות צמיחה. לכן, ויגבילו את ה
ארוך (יח,  זמןמעבר לשיעור הצמיחה ההיסטורי הממוצע ל

ת עשרים שה) של המוצרים, עפים, המדיה או מדיות בהן פועל
 או בשוק בו הכס מצא בשימוש. ,הישות

  

לשקול אם הישות בשימוש במידע מתקציבים/תחזיות כספיים, על  .38
, ומייצג את האומדן יתות להגהחות סבירות והמידע משקף ה

הטוב ביותר של הההלה לגבי התאים הכלכליים שישררו במהלך 
  יתרת אורך החיים השימושיים של הכס.

 
  הרכב אומדים של תזרימי מזומים עתידיים

 אומדי תזרימי מזומים עתידיים צריכים לכלול: .39
  

המתמשך  תחזיות תזרימי מזומים חיוביים מהשימוש  )א(
 ;בכס

  

בהכרח, על מת שיתהוו תחזיות תזרימי מזומים שליליים,   )ב(
המזומים החיוביים מהשימוש  את תזרימי הפיקל

המתמשך בכס (כולל תזרימי מזומים שליליים להכת 
במישרין או להקצותם  הכס לשימוש) ואשר יתן לייחסם

 וכן  ;ועקבי, לכס באופן סביר
  

ם בכלל, שיתקבלו (או שישולמו) תזרימי מזומים טו, א  )ג(
  במימוש הכס בתום חייו השימושיים.
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החות  פיםשקממזומים עתידיים ושיעור היכיון אומדי תזרימי  .40
איפלציה כללית. שיתן לייחס ל עקביות לגבי עליות מחירים

 לפיכך, אם שיעור היכיון כולל את ההשפעה של עליות מחירים
ת, תזרימי המזומים העתידיים איפלציה כללישיתן לייחס ל

יאמדו במוחים ומיליים. אם שיעור היכיון איו כולל את 
איפלציה כללית, שיתן לייחס ל ההשפעה של עליות מחירים

תזרימי המזומים העתידיים יאמדו במוחים ריאליים (אך יכללו 
 עליות או ירידות מחיר עתידיות ספציפיות).

  

את תזרימי המזומים ליליים כוללות תחזיות תזרימי מזומים ש .41
ס ולייח ותיתה תועתידי ותיומי לכס וכן תקור-למתן שירות יום

  להקצותן באופן סביר ועקבי, לשימוש בכס.שיתן , או יןישרבמ
  

כאשר הערך בספרים של כס איו כולל עדיין את כל תזרימי  .42
ש או עד שהכס מוכן לשימו יתהוו המזומים השליליים אשר

מכירה, אומדי תזרימי מזומים עתידיים שליליים אמורים ל
 וייםחזלכלול אומדן של תזרימי מזומים שליליים וספים, ה

כדי להכין את הכס לשימוש או למכירה. זה המקרה,  להתהוות
 .מופיתוח שטרם הושל פרויקטמבה בהקמה או לדוגמה, לגבי 

  

מזומים עתידיים  כדי למוע כפילות בחישוב, אומדים של תזרימי .43
 אים כוללים:

  

ים תזרימי מפיקתזרימי מזומים חיוביים מכסים, ה  )א(
מזומים חיוביים, שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי 

כסים לדוגמה, ( הבחןהמזומים החיוביים מהכס 
 וכן ;פיסיים, כגון חייבים)

  

הוכרו שתזרימי מזומים שליליים הקשורים למחויבויות   )ב(
  או הפרשות). ותזכאים, פסילדוגמה, יות (כהתחייבו

  

תזרימי המזומים העתידיים יאמדו לגבי הכס במצבו הוכחי.  .44
אומדי תזרימי מזומים עתידיים לא יכללו אומדי תזרימי 

 ויים לבוע מ:חזמזומים חיוביים או שליליים ה
  

 או ;לגביו שהישות איה מחויבתשיוי מבי עתידי   )א(
  

  מת הביצועים של הכס.שיפור או הגדלת ר  )ב(
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מאחר ותזרימי המזומים העתידיים אמדים עבור הכס במצבו  .45
 הוכחי, שווי השימוש לא ישקף:

 
תזרימי מזומים עתידיים שליליים או חיסכון בעלויות   )א(

אדם), או הטבות -צמצום בעלות כוחלדוגמה, קשורות (
הישות איה ויות לבוע משיוי מבי עתידי, אשר חזה

 או ;לגביו מחויבת
  

את תזרימי מזומים עתידיים שליליים אשר ישפרו או יגדילו   )ב(
תזרימי מזומים חיוביים רמת הביצועים של הכס או 

   קשורים, אשר חזויים לבוע מתזרימים שליליים אלה.
  

שיוי מבי הוא תוכית, המתוכת ושלטת על ידי הההלה ואשר  .46
הפעילות העסקית לשות באופן מהותי את היקף  כדי יש בה

תקן  או את האופן בו העסק מתהל.הישות המבוצעת על ידי 
הפרשות, התחייבויות תלויות וכסים  37חשבואות בילאומי 

ישות מחויבת החיות המבהירות מהו המועד בו כולל , תלויים
 שיוי מבי.ל

 
לשיוי מבי, סביר שכסים כלשהם ישות עשית מחויבת כאשר  .47

 לשיוי מבי:חויבת מהישות שיוי מבי. מהרגע בו יושפעו מאותו 
  

תזרימי מזומים חיוביים ושליליים לגבי  של הישותאומדים   )א(
בעלויות  ןהחיסכוישקפו את לצורך קביעת שווי השימוש 

ואת ההטבות האחרות מהשיוי המבי (בהתבסס על 
התקציבים/התחזיות הכספיים, העדכיים ביותר, אשר 

וכן ;הלה)אושרו על ידי הה 
  

תזרימי מזומים עתידיים שליליים לגבי  של הישותאומדים   )ב(
 במסגרת הפרשה לשיוי מביכללים של השיוי המבי 

 .37בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 
  

את ההשפעה של שיוי מבי עתידי על ממחישה  5דוגמה להמחשה 
  חישוב שווי שימוש.

  

ליים אשר משפרים או שלישות מתהווים תזרימי מזומים שליעד  .48
את רמת הביצועים של הכס, אומדי תזרימי המזומים  מגדילים

העתידיים לא יכללו את אומדן תזרימי המזומים החיוביים 
מהגידול בהטבות הכלכליות המיוחסות לתזרים ויים לבוע חזה

  ).6 להמחשה גמהו(ראה דהמזומים השלילי 
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לים תזרימי מזומים כול אומדים של תזרימי מזומים עתידיים .49
שליליים הדרושים על מת לשמור על הרמה של ההטבות 

- . כאשר יחידההוכחיויות לבוע מהכס במצבו חזהכלכליות ה
מיבה מזומים מורכבת מכסים, אשר להם אורך חיים שימושיים 
שוה, וכל הכסים חיויים לפעילות המשכת של היחידה, 

ם קצר יותר חשבת כחלק ההחלפה של כסים בעלי אורך חיי
מהתחזוקה היומיומית של היחידה, בעת אמידת תזרימי 
המזומים העתידיים המיוחסים ליחידה. באופן דומה, כאשר כס 
יחיד מכיל רכיבים בעלי אורך חיים שימושיים שוה, ההחלפה של 
רכיבים בעלי אורך חיים קצר יותר חשבת כחלק מהתחזוקה 

המזומים העתידיים  אמידת תזרימיהיומיומית של הכס, בעת 
 המופקים מהכס.

  

 אומדים של תזרימי המזומים העתידיים לא יכללו: .50
  

 או ;תזרימי מזומים חיוביים או שליליים מפעילויות מימון  )א(
  

  .על הכסה תשלומי או תקבולי מסים  )ב(
  

החות שהן  יםשקפמאומדים של תזרימי מזומים עתידיים  .51
שיעור היכיון. אחרת, ההשפעה של  עקביות עם האופן בו קבע

החות מסוימות תילקח בחשבון פעמיים או לא תובא בחשבון כלל. 
מכיוון שערך הזמן של הכסף לקח בחשבון על ידי היוון של תזרימי 
המזומים העתידיים האמדים, תזרימי מזומים אלה לא יכללו 

 אופןתזרימי מזומים חיוביים או שליליים מפעילויות מימון. ב
, מאחר ושיעור היכיון קבע על בסיס לפי מסים, גם תזרימי דומה

  המזומים העתידיים ייאמדו על בסיס לפי מסים.
  

אומדן תזרימי מזומים טו לקבל (או לשלם) במימוש הכס בתום  .52
ה לקבל ישות חוזהחיים השימושיים שלו יהיה הסכום אשר 

יוחדים בין ממימוש הכס בעסקה שאיה מושפעת מיחסים מ
הצדדים בין קוה מרצון למוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת, 

  ביכוי אומדן עלויות מימוש.
 

אומדן תזרימי המזומים טו לקבל (או לשלם) ממימוש הכס  .53
לשווי הוגן של באופן דומה בתום החיים השימושיים שלו ייקבע 

 שבעריכת אומדן תזרימי למעט, כס ביכוי עלויות למכירה
 כזה: מזומים טו
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במחירים השוררים במועד עריכת האומדן ישות משתמשת   )א(
לכסים דומים, אשר הגיעו לתום אורך החיים השימושיים 

 שלהם ושפעלו בתאים דומים לתאים בהם יפעל הכס.
  

מחירים אלה להשפעות הן של עליות הישות מתאימה   )ב(
ות מחירים עתידיות כתוצאה מאיפלציה כללית והן של עלי

ם, אם אולעתידיות של מחירים ספציפיים. או ירידות 
אומדים של תזרימי מזומים עתידיים משימוש מתמשך 
בכס ושיעור היכיון לא הביאו בחשבון את ההשפעה של 

השפעה כזו גם הישות לא תביא בחשבון איפלציה כללית, 
  לצורך אומדן תזרימי המזומים טו מהמימוש.

  
  דיים במטבע חוץתזרימי מזומים עתי

תזרימי המזומים העתידיים אמדים במטבע בו הם מופקים  .54
מתאים לאותו הולאחר מכן מהווים תוך שימוש בשיעור יכיון 

את הערך הוכחי לפי שער החליפין המיידי ישות מתרגמת  מטבע.

)Spot rate (במועד חישוב שווי השימוש.  
  

  שיעור יכיון

הערכות שוק  לפי מס המשקף ורלהיות שיע שיעור היכיון צריך .55
  :שוטפות של

 

 ; וכןערך הזמן של הכסף  )א(
 

הותאמו לא  בגיםהסיכוים הספציפיים של הכס, אשר   )ב(
  האומדים של תזרימי המזומים העתידיים.

  

שיעור המשקף הערכות שוק שוטפות של ערך הזמן של הכסף ואת  .56
ים הסיכוים הספציפיים של הכס, הוא שיעור התשואה שמשקיע

ה תזרימי מזומים פיקהיו דורשים לקבל אילו בחרו בהשקעה, המ
ה חוזשהישות  אלהל ים, וברמת סיכון שקולבעיתוי בסכומים,

שיופקו מהכס הדון. יש לאמוד שיעור זה על פי השיעור הגלום 
בשוק לכסים דומים, או על פי ממוצע משוקלל  שוטפותבעסקאות 

(או תיק כסים),  יחיד כס תלבע תציבוריישות של עלות ההון של 
ם, אול מבחית פוטציאל השירות והסיכוים לכס הבחן. יםהדומ

 ףלמדידת שווי השימוש של כס לא ישק שיעור היכיון המשמש
שבגים הותאמו האומדים של תזרימי המזומים סיכוים, 

העתידיים. אחרת, תהיה כפילות בחישוב ההשפעה של חלק 
  מההחות.
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הישות מהשוק, על  במישריןעור ספציפי לכס איו זמין כאשר שי .57
 להשתמש בחלופות אחרות על מת לאמוד את שיעור היכיון.

א' מספק החיות וספות לגבי אמידת שיעור היכיון  ספח
  .אלהבסיבות כ

  
  הכרה ומדידה של הפסד מירידת ערך

את הדרישות להכרה ומדידה של הפסדים  יםמפרט 64-59סעיפים  .58
. הכרה ומדידה של שאיו מויטין רידת ערך של כס בודדמי

מויטין של מזומים ו-מיבות יחידותהפסדים מירידת ערך של 
  .108-65 בסעיפים ותמטופל

  

יש להפחית את ערך הכס בספרים לסכום בר ההשבה שלו אם,  .59
ההשבה של הכס מוך מערכו בספרים. - ורק אם, הסכום בר

  ידת ערך.הפחתה זו מהווה הפסד מיר
 

, אלא אם הפסד ואדוח רווח בהפסד מירידת ערך יוכר מיידית  .60
(לדוגמה,  תקן חשבואות אחרבהתאם להכס הוערך מחדש 

רכוש  27מספר בהתאם למודל הערכה מחדש בתקן חשבואות 
. כל הפסד מירידת ערך של כס שהוערך מחדש, יטופל )קבוע

  ת.חדש בהתאם לאותו תקן חשבואומכהקטת הערכה 
 

דוח רווח או הפסד מירידת ערך של כס שלא הוערך מחדש מוכר בה .61
 וכרמהפסד מירידת ערך של כס שהוערך מחדש . אולם, הפסד

חדש לגבי אותו מהערכה בקרן עד לגובה הסכום  ברווח כולל אחר
  כס.

 
כאשר סכום ההפסד מירידת ערך של הכס גדול מערכו בספרים,  .62

ם, ורק אם, הדבר דרש על ידי להכיר בהתחייבות אהישות על 
  תקן חשבואות אחר.

 
לאחר ההכרה בהפסד מירידת ערך, יש להתאים את הוצאות  .63

הפחת (הפחתה) של הכס בתקופות הבאות על מת להקצות את 
הערך בספרים החדש של הכס, ביכוי ערך השייר שלו (אם 

  קיים), באופן שיטתי על פי יתרת אורך החיים השימושיים שלו.
 

                                                           
  .1.1.2014 -בתחילה מ 34(א) לתקן חשבונאות מספר 113תוקן על ידי סעיף    ה
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המסים הדחים  כסי או התחייבויות אם מוכר הפסד מירידת ערך, .64
מסים על  19מספר לתקן חשבואות  בהתאםקבעים המתייחסים 

של הכס לבין  המתוקן , על ידי השוואה בין הערך בספריםההכסה
  ).3 להמחשה גמהובסיס המס שלו (ראה ד

 
  ומויטין מזומים-יחידות מיבות

- מיבההאת הדרישות לזיהוי היחידה  מפרטים 108-66סעיפים  .65
מזומים, אליה שייך הכס ולקביעת הערך בספרים וההכרה 

  .מויטיןשל ו מזומים-בהפסד מירידת ערך, של יחידות מיבות
  

  מזומים אליה שייך כס-זיהוי יחידה מיבה

אם ישו סימן כלשהו לירידת ערכו של כס, יש לחשב את הסכום  .66
-ס. אם לא יתן לאמוד את הסכום ברההשבה של אותו כ-בר

- לחשב את הסכום ברהישות ההשבה של הכס הבודד, על 
 מזומים, אליה שייך הכס-מיבההההשבה של היחידה 

 .מזומים של הכס)- (היחידה המיבה
  

הכס  ההשבה של כס בודד כאשר-לא יתן לקבוע את הסכום בר .67
תלויים בעיקרם תזרימי מזומים חיוביים שהם בלתי  פיקאיו מ

, שווי אלהבמקרים  בתזרימי מזומים חיוביים מכסים אחרים.
ההשבה יתים לקביעה רק לגבי היחידה -השימוש ולכן הסכום בר

 מזומים של הכס.-מיבהה
  

  דוגמה
  

 המסייעת בעף הכרייה מסילת רכבת פרטיתישות בבעלות 
והיא ה, ת הכרייה. מסילה זו יכולה להימכר רק כגרוטאיובפעילו

ה תזרימי מזומים חיוביים שהם בלתי תלויים פיקאיה מ
  בעיקרם בתזרימי המזומים של שאר הכסים במכרה.

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

ההשבה של -את הסכום ברהישות תאמוד לקביעה. לפיכך, 
, דהייו מזומים, אליה משתייכת המסילה,-מיבהההיחידה 

  המכרה כולו.
 

מזומים של כס היא הקבוצה -, יחידה מיבה6 כמוגדר בסעיף .68
ה תזרימי פיקהקטה ביותר של כסים, המכילה את הכס, והמ

מזומים חיוביים שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי המזומים 
סים אחרות. זיהוי החיוביים מכסים אחרים או מקבוצות כ
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מצריך שיקול דעת. אם לא יתן מזומים של כס -מיבהההיחידה 
 הצירוף אתישות מזהה לקבוע את הסכום בר ההשבה לכס בודד, 

תזרימי מזומים חיוביים בלתי  מפיק, ההקטן ביותר של כסים
  תלויים בעיקרם.

  
  דוגמה

  
שות חברת אוטובוסים מספקת שירותי הסעה על פי חוזה עם ר

בחמישה קווי  תמיימאלימקומית, הדורשת שירות בכמות 
אוטובוס פרדים. יתן לזהות בפרד את הכסים של כל קו 
אוטובוס ואת תזרימי המזומים מכל קו אוטובוס. אחד מקווי 

  האוטובוס פועל בהפסד משמעותי.
אין אפשרות לבטל קו אוטובוס אחד, הרמה ולישות מאחר 

תזרימי מזומים חיוביים, שהם בלתי  המוכה ביותר לזיהוי
תלויים בעיקרם בתזרימי מזומים חיוביים מכסים או מקבוצות 
כסים אחרות, היא תזרימי המזומים הובעים מפעילות חמשת 

  קווי האוטובוס יחדיו.
מזומים לכל קו אוטובוס היא חברת -מיבהההיחידה 

  .ותהכללבהאוטובוסים 
  

הם זרימות חיוביות של מזומים ושווי תזרימי מזומים חיוביים  .69
. לצורך הבחיה לישותמזומים, המתקבלות ממקורות חיצויים 

אם תזרימי מזומים חיוביים מכס (או מקבוצת כסים) הם בלתי 
תלויים בעיקרם בתזרימי המזומים החיוביים מכסים (או 

לבחון מגוון גורמים, לרבות הישות מקבוצת כסים) אחרים, על 
(כגון, על פי קווי הישות רת הבקרה של הההלה על פעילויות צו

) או אזוריםמחוזות או ייצור, יחידות עסקיות, מיקום ספציפי, 
אופן קבלת ההחלטות על ידי הההלה לגבי המשך השימוש או 

, מדגימה 1 להמחשה גמהוד .של הישות מימוש כסים ופעילויות
  .מזומים-את אופן הזיהוי של יחידה מיבה

 
אם קיים שוק פעיל למוצרים המיוצרים על ידי כס או על ידי  .70

- קבוצת כסים, כס זה או קבוצת כסים זו יזוהו כיחידה מיבה
אם מזומים, גם אם חלק או כל המוצרים הם לשימוש פימי. 

תזרימי המזומים החיוביים, המופקים מכס כלשהו או מיחידה 
י העברה פימיים, מזומים כלשהי מושפעים ממחיר-מיבה

מחיר אומדן הטוב ביותר של הההלה לגבי ב הישות תשתמש
 ןשאי אותעסקשיתן להשיג ב )עתידיים םמחיריעתידי (

  :אמידת לצורך ת מיחסים מיוחדים בין הצדדיםומושפע
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 המשמשים תזרימי המזומים החיוביים העתידיים,  )א(
-מיבההלקביעת שווי השימוש של הכס או היחידה 

 ים; וכןמזומ
  

 המשמשים תזרימי המזומים השליליים העתידיים,  )ב(
לקביעת שווי השימוש של כסים אחרים כלשהם או 

ממחירי  יםושפעמ, הןמזומים כלשה-יחידות מיבות
  העברה פימיים.

  

גם אם חלק או כל המוצרים המיוצרים על ידי כס או על ידי  .71
מוצרים , לדוגמה( בישותקבוצת כסים משמשים יחידות אחרות 

בשלב בייים של תהליך ייצור), כס זה או קבוצת כסים זו 
למכור הישות יכולה מזומים פרדת, אם -מהווים יחידה מיבה

את המוצרים בשוק פעיל. זאת מכיוון שהכס או קבוצת הכסים 
תזרימי מזומים חיוביים שיהיו בלתי תלויים  פיקיכולים לה

יים מכסים אחרים או בעיקרם בתזרימי המזומים החיוב
מקבוצות כסים אחרות. שימוש במידע, המתבסס על 

מזומים -המתייחסים ליחידה מיבהתקציבים/תחזיות כספיים, 
מזומים אחרת המושפעים -או לכל כס אחר או יחידה מיבה כזו

להתאים את המידע הישות , מחייב את ממחירי העברה פימיים
אים משקפים את האומדן האמור אם מחירי העברה פימיים 

מחירים עתידיים שיהיה יתן להשיג  הטוב ביותר של הההלה לגבי
  . ת מיחסים מיוחדים בין הצדדיםומושפע ןשאי אותעסקב

  

מזומים צריכות להיות מזוהות באופן עקבי -יחידות מיבות .72
מתקופה לתקופה לאותם כסים או סוגי כסים, אלא אם קיימת 

  הצדקה לשיוי.
 
מזומים שוה מזו - שכס שייך ליחידה מיבה המחליטישות אם  .73

שקובצו אליה השתייך בתקופות קודמות, או שסוגי הכסים 
דורש גילויים לגבי  130מזומים השתו, סעיף -יחידה מיבהל

מזומים זו, אם הוכר או בוטל הפסד מירידת ערך -יחידה מיבה
  מזומים.-מיבההליחידה 

  

בספרים של יחידה השבה וערך -סכום בר
  מזומים-מיבה

השווי ההוגן מזומים הוא -מיבההההשבה של היחידה -הסכום בר .74
שווי השימוש שלה, כגבוה שבהם.  אושלה ביכוי עלויות למכירה 

מזומים, יש -ההשבה של יחידה מיבה- לשם קביעת הסכום בר
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'יחידה  -כאילו מתייחס ל 57-19לקרוא את המוח 'כס' בסעיפים 
  מזומים'.- בהמי

  

מזומים ייקבע באופן עקבי עם -הערך בספרים של יחידה מיבה .75
-מיבההההשבה של היחידה -האופן בו קבע הסכום בר

  מזומים.
  

 מזומים:- הערך בספרים של יחידה מיבה .76
  

 היתים לייחוס כולל את הערך בספרים רק של הכסים  )א(
, או אלה שיתן יםממזו- מיבההליחידה  במישרין

ו את תזרימי פיקואשר י יהקצותם באופן סביר ועקבי אללה
קביעת שווי אשר משמשים בהמזומים החיוביים העתידיים, 

 ; וכןמזומים-מיבהההשימוש של היחידה 
  

איו כולל את הערך בספרים של התחייבות כלשהי שהוכרה,   )ב(
ההשבה של היחידה -למעט אם לא יתן לקבוע את הסכום בר

 א התייחסות לאותה התחייבות.מזומים לל-מיבהה
  

ושווי השימוש של מכירה לששווי הוגן ביכוי עלויות זאת מכיוון 
ללא התייחסות לתזרימי מזומים מזומים קבעים -מיבהיחידה 

מזומים - מיבהההקשורים לכסים שאים מהווים חלק מהיחידה 
  ).43 -ו 28 הוכרו (ראה סעיפיםשוהתחייבויות 

  
צים לצורך מדידת יכולת ההשבה, חשוב לכלול כאשר כסים מקוב .77

או המשמשים  יביםמזומים את כל הכסים המ-מיבההביחידה 
את תזרימי המזומים החיוביים הרלווטיים.  יבעל מת לה

 השבה-מזומים עשויה להיראות כבת-מיבההאחרת, היחידה 
, במקרים מסוימים בעוד שבפועל חל הפסד מירידת ערך. במלואה

תורמים לאומדן תזרימי המזומים  שחלק מהכסים ותלמר
מזומים, לא יתן ליחסם ליחידה - מיבהההעתידיים של היחידה 

מזומים באופן סביר ועקבי. מקרים כאלה עשויים לחול -מיבהה
, כגון כסי משרד ראשי. מטה החברה לגבי מויטין ולגבי כסי

 הבעת בחי אלהבכסים  לטפל מסבירים כיצד 103-80סעיפים 
  מזומים.- ירידת ערך של יחידה מיבהל

  

צורך להתייחס להתחייבויות מסוימות שהוכרו על  היהישיכול  .78
מזומים. -ההשבה של יחידה מיבה-מת לקבוע את הסכום בר

מזומים עשוי - מצב זה עשוי לקרות אם מימוש יחידה מיבה
ן שווי הוג. במקרה זה, את ההתחייבות ליטול לדרוש מהקוה
(או תזרים המזומים הצפוי מהמימוש מכירה לביכוי עלויות 

מזומים הוא אומדן מחיר המכירה -מיבהההסופי) של היחידה 
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מזומים יחד, ביכוי -מיבההשל הכסים וההתחייבות של היחידה 
עלויות מימוש. על מת לבצע השוואה בעלת משמעות בין הערך 

מזומים, יש -יבהמההשבה של היחידה ה- בספרים לסכום בר
לכות את הערך בספרים של ההתחייבות, הן לצורך קביעת שווי 

מזומים והן לצורך קביעת הערך - מיבהההשימוש של היחידה 
  בספרים שלה.

  
  דוגמה

  
חברה מפעילה מכרה במדיה בה החוק דורש מהבעלים לשקם 
את האתר לאחר תום פעילויות הכרייה. עלות השיקום כוללת 

תחילת  לפיאשר מוסרת  מקומה של שכבת הכיסויהחזרה ל
ההחזרה למקומה של עבודות הכרייה. הפרשה בגובה עלות 

הוכרה מייד לאחר הסרתה. סכום ההפרשה הוכר  שכבת הכיסוי
כחלק מעלות המכרה והוא מופחת על פי אורך החיים 
השימושיים של המכרה. הערך בספרים של ההפרשה לעלויות 

, השווה לערך הוכחי של עלויות חש" 500שיקום הוא ה
  השיקום.

-מיבהה. היחידה לירידת ערך את המכרההישות בוחת 
מספר הישות קיבלה מזומים של המכרה היא המכרה בכללותו. 

. מחיר ש"ח 800הצעות לרכישת המכרה במחירים העים סביב 
החזיר את המחויבות ל לייטו את העובדה שהקוהמשקף זה 

. עלויות מימוש המכרה זיחות. שווי הכיסוילמקומה את שכבת 
, לא כולל עלויות שיקום. ש"ח 1,200 -השימוש של המכרה הוא כ

  .ש"ח 1,000הערך בספרים של המכרה הוא 
  

מזומים -מיבההיחידה שווי הוגן ביכוי עלויות למכירה של ה
. סכום זה מביא בחשבון את עלויות השיקום, ש"ח 800הוא 

בוצעה. אומדן שווי השימוש ליחידה  כבר ןשהפרשה בגי
מזומים, לאחר הבאה בחשבון של עלויות השיקום, -ההמיב

, ביכוי עלויות ש"ח 1,200(שווי שימוש בסך  ש"ח 700 אהו
-מיבהה). הערך בספרים של היחידה ש"ח 500שיקום בסך 

, שהוא הערך בספרים של המכרה בסך ש"ח 500מזומים הוא 
ערך בספרים של ההפרשה לעלויות שיקום , ביכוי הש"ח 1,000
-ההשבה של היחידה המיבה-לפיכך, הסכום בר .ש"ח 500בסך 

  מזומים עולה על ערכה בספרים.
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מזומים -ההשבה של יחידה מיבה-מסיבות מעשיות, הסכום בר .79
קבע לעיתים תוך התחשבות בכסים, שאים חלק מהיחידה 

אחרים) או  פיסיים ו כסיםמזומים (כגון, חייבים א-מיבהה
זכאים, הטבות לדוגמה, , (שהוכרו תוך התחשבות בהתחייבויות

לאחר פרישה, והפרשות אחרות). במקרים כאלה, לערך בספרים 
מזומים וסף הערך בספרים של אותם כסים -של יחידה מיבה

  התחייבויות. ןוגרע ממו הערך בספרים של אות
  

  מויטין

  מזומים- חידות מיבותהקצאת מויטין לי

לצורך בחיה לירידת ערך, מויטין שרכש בצירוף עסקים, יוקצה  .80
מזומים או - ממועד הרכישה לכל אחת מהיחידות המיבות

של הרכש ולכל אחת מזומים -קבוצות של היחידות המיבות
- מזומים או קבוצות של היחידות המיבות- מהיחידות המיבות

מהסירגיות של  תחזויות ליהושל הרוכש, אשר מזומים 
הצירוף, ללא קשר אם כסים אחרים או התחייבויות אחרות של 
הגוף שרכש שויכו ליחידות או קבוצות של יחידות אלה. כל 

 יחידה או קבוצה של יחידות, אליהן הוקצה מויטין כאמור לעיל:
 

תייצג את הרמה המוכה ביותר בישות שבה קיים מעקב על   )א(
 כי ההלה פימיים; וכןהמויטין לצר

   

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

 
מייצג תשלום שביצע הרוכש מתוך שרכש בצירוף עסקים מויטין  .81

מכסים שלא יתן לזהותם  פיות להטבות כלכליות עתידיותיצ
ם תזרימי מזומי פיק. מויטין איו מבפרד ולהכיר בהם בפרד

 קבוצות כסים אחרות,בכסים אחרים או בבאופן בלתי תלוי 
ולעיתים קרובות תורם לתזרימי המזומים של מספר יחידות 

לעיתים, לא יתן להקצות מויטין ליחידות  מזומים.-מיבות
מזומים בודדות על בסיס שאיו שרירותי, אלא רק -מיבות

כך, הרמה מזומים. כתוצאה מ-לקבוצות של יחידות מיבות
על המויטין לצרכי ההלה  מעקבהמוכה ביותר בישות שבה קיים 

מזומים שאליהן -ממספר יחידות מיבות , לעיתים,פימיים מורכב
יש לקרוא הן. כל אחת מהמויטין קשור, אך שלא יתן להקצותו ל

מזומים, שאליה מיוחס מויטין, -ההתייחסויות ליחידה מיבה את
לו ההתייחסויות הן גם לקבוצות של יחידות כאי 99-83 בסעיפים

  מזומים, שלהן הוקצה המויטין.-מיבות
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היא שירידת ערך של  80התוצאה של יישום הדרישות בסעיף  .82
מויטין תיבחן ברמה המשקפת את הדרך שבה הישות מהלת את 

יך המויטין, באופן טבעי. לפיכך, ושיאליהן ר שאפעילויותיה ו
 ת איו חוץ.ות דיווח וספומערכ בדרך כלל, הפיתוח של

  

מזומים אליה מוקצה -יכול שלא תהיה הקבלה בין יחידה מיבה .83
מויטין לצורך בחיה לירידת ערך לבין הרמה שבה מוקצה מויטין 

השפעות השיויים  (מתוקן) 13מספר  בהתאם לתקן חשבואות
. לדוגמה, אם ישות דרשת בהתאם בשערי חליפין של מטבע חוץ

להקצות מויטין לרמות מוכות יחסית  13ן חשבואות מספר לתק
לצורך מדידת רווחים או הפסדים ממטבע חוץ, אין דרישה לבחיה 
לירידת ערך של המויטין באותה רמה, אלא אם כן הישות גם 
 מהלת מעקב על המויטין ברמות אלה לצורכי הההלה הפימיים.

 
 3]בוטל[ .84
  

  3]בוטל[  .85
   

מזומים והישות מממשת -מיבהצה ליחידה אם המויטין הוק .86
 פעילות מתוך היחידה, המויטין המיוחס לפעילות שמומשה:

 
בערך בספרים של הפעילות בעת קביעת הרווח או  לייכל  )א(

 ההפסד מהמימוש; וכן
  

על בסיס הערכים היחסיים של הפעילות שמומשה  דיימד  )ב(
מזומים שותרה, אלא אם כן -מיבההוהחלק מהיחידה 

אחרת כלשהי  שיטת חישובת יכולה להראות שהישו
משקפת בצורה טובה יותר את המויטין השייך לפעילות 

 שמומשה.
 

                                                           
לתקן הבילאומי, אשר עוסקים בטיפול חשבואי ארעי  85 - ו 84סעיפים    3

  .3דיווח כספי בילאומי בצירוף עסקים, יאומצו עם אימוצו של תקן 
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  דוגמה

מזומים, -חלק מיחידה מיבה הישות מוכרת פעילות שהיית
. המויטין שהוקצה ליחידה 100אליה הוקצה מויטין, תמורת 

כה יותר לא יתן לזיהוי או לשיוך לקבוצת כסים ברמה המו
ההשבה של החלק - מיחידה זו, שלא באופן שרירותי. הסכום בר

  .300מזומים שותר הוא -מהיחידה המיבה
  

מזומים לא יתן -כיוון שהמויטין שהוקצה ליחידה מיבה
לזיהוי או לשיוך באופן לא שרירותי לקבוצת כסים ברמה 
 המוכה יותר מיחידה זו, המויטין המיוחס לפעילות שמומשה

מדד על בסיס הערכים היחסיים של הפעילות שמומשה ושל 
אחוז מהמויטין שהוקצה  25חלק מהיחידה שותר. לפיכך, 

בערך בספרים של הפעילות  למזומים ייכל-ליחידה מיבה
  שמכרה.

  

אם ישות מארגת מחדש את מבה הדיווח שלה באופן המשה  .87
ר, שאליהן מזומים, אחת או יות-את ההרכב של יחידה מיבה

הוקצה מויטין, המויטין יוקצה מחדש ליחידות שהושפעו. 
הקצאה מחדש זו תבוצע תוך שימוש בגישת הערך היחסי, אשר 
דומה לגישה שבה עשה שימוש כאשר הישות מממשת פעילות 

מזומים, אלא אם כן הישות יכולה להציג -בתוך יחידה מיבה
ה יותר את שיטת חישוב אחרת כלשהי המשקפת בצורה טוב

 המויטין השייך ליחידות שאורגו מחדש. 
 

  דוגמה

. המויטין Aמזומים -מויטין הוקצה בעבר ליחידה מיבה

לא יתן לזיהוי או לשיוך לקבוצת כסים  Aשהוקצה ליחידה 

 A, שלא באופן שרירותי. יחידה Aברמה המוכה יותר מיחידה 
 B ,Cמזומים -ותעומדת לפי פיצול ושילוב לשלוש יחידות מיב

  .D - ו

לא יתן לזיהוי או לשיוך  Aכיוון שהמויטין שהוקצה ליחידה 
באופן לא שרירותי לקבוצת כסים ברמה המוכה יותר מיחידה 

A יטין מוקצה מחדש ליחידותהמו ,B ,C ו- D  על בסיס
לפי שילוב חלקים  Aהערכים היחסיים של שלושת החלקים של 

  .D -ו B ,C -אלה ב
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מזומים עם -ירידת ערך של יחידות מיבותל החיב
  מויטין

- , מויטין קשור ליחידה מיבה81כאשר, כמתואר בסעיף  .88
ים, אך לא הוקצה אליה, בחיירידת ערך של היחידה ל המזומ

יבוצע כאשר יש סימן כלשהו לירידת ערך של היחידה, על ידי 
ו, השוואת הערך בספרים של היחידה, למעט מויטין כלשה

ההשבה שלה. הפסד מירידת ערך כלשהו יוכר בהתאם - לסכום בר
 .104לסעיף 

 
, כוללת בערכה 88מזומים, המתוארת בסעיף -אם יחידה מיבה .89

בספרים כס בלתי מוחשי שלו אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר 
או שהכס עדיין איו זמין לשימוש ויתן לבחון ירידת ערך של כס 

 דורש שהבחיה 10מזומים, סעיף - יבהמהה זה רק כחלק מהיחיד
, גם אם לא קיים בוצע אחת לשהתירידת הערך של היחידה ל

 .סימן לירידת ערך
  

90. יבהל הבחיים, אליה הוקצה -ירידת ערך של יחידה ממזומ
מויטין, תבוצע אחת לשה, ובכל עת שישו סימן כלשהו לירידת 

ים של היחידה, ערך של היחידה, על ידי השוואת ערכה בספר
ההשבה -ההשבה שלה. אם הסכום בר-כולל מויטין, לסכום בר

של היחידה עולה על הערך בספרים של היחידה, היחידה 
. אם יחשבו כבלתי פגומים בערכםמויטין שהוקצה ליחידה הו

ההשבה של -הערך בספרים של היחידה עולה על הסכום בר
 .104לסעיף  היחידה, הישות תכיר בהפסד מירידת ערך בהתאם

  
  זכויות מיעוט

, דיים וחשבוות כספיים מאוחדים 57לגילוי דעת מספר בהתאם  .91
עסקים מייצג את המויטין שרכש על ידי  ףמויטין שמוכר בצירו

הבעלות של החברה האם, ולא על  זכותהחברה האם בהתבסס על 
סכום המויטין השלט על ידי החברה האם כתוצאה מצירוף 

המיעוט איו מוכר  זכויותך, מויטין המיוחס להעסקים. לפיכ
בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה האם. בהתאם לכך, אם 

מזומים שאליה הוקצה -קיימות זכויות מיעוט ביחידה מיבה
 מויטין, הערך בספרים של יחידה זו כולל:

 
המיעוט בכסים  זכויותהן את חלק החברה האם והן את   )א(

 ה; וכןהמזוהים טו של היחיד
  

 חלק החברה האם במויטין.  )ב(
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מזומים - מיבהההשבה של היחידה -ם, חלק מהסכום בראול
 המיעוט במויטין. זכויותשקבע בהתאם לתקן זה מיוחס ל

  

92. יבהל הכתוצאה מכך, לצורך בחיירידת ערך של יחידה מ-
מזומים עם מויטין, שאיה בבעלות מלאה, הערך בספרים של 

ההשבה. -אופן רעיוי, לפי השוואתו לסכום בריחידה זו מותאם, ב
התאמה זו מושגת על ידי גילום הערך בספרים של המויטין 
שהוקצה ליחידה, על מת לכלול את המויטין המיוחס לזכויות 
המיעוט. לאחר מכן, ערכת השוואה בין הערך בספרים המותאם 

 ההשבה של היחידה, כדי לקבוע אם פגם ערכה-לבין הסכום בר
ערכה, הישות מקצה את  מזומים. אם פגם-של היחידה המיבה

, תחילה לערך בספרים 104ההפסד מירידת ערך, בהתאם לסעיף 
  של המויטין שהוקצה ליחידה.

 
הבעלות של החברה  זכותם, כיוון שמויטין מוכר רק בגובה אול .93

האם, הפסד מירידת ערך הקשור למויטין מתחלק בין זה המיוחס 
המיעוט, כאשר רק ההפסד  זכויותאם לבין זה המיוחס ללחברה ה

מירידת ערך המיוחס לחברה האם מוכר כהפסד מירידת ערך 
 מויטין.

  

אם סך ההפסד מירידת ערך הקשור למויטין מוך מהסכום שבו  .94
מזומים -מיבהההערך בספרים הרעיוי המותאם של היחידה 

דף שותר דורש שהעו 104ההשבה, סעיף -עולה על הסכום בר
יוקצה לכסים האחרים שביחידה באופן יחסי על בסיס הערך 

 בספרים של כל כס ביחידה. 
  

ממחישה את הבחיה לירידת ערך של יחידה  7דוגמה להמחשה  .95
  מזומים עם מויטין, שאיה בבעלות מלאה.- מיבה

  
ת ירידת ערךועיתוי בחי  

אליה מזומים, -בחית ירידת ערך שתית של יחידה מיבה .96
הוקצה מויטין, יכולה להתבצע בכל מועד במהלך התקופה 
השתית, בתאי שהמבחן מבוצע באותו מועד בכל שה. יתן 

ם, אם אולמזומים שוות במועדים שוים. -לבחון יחידות מיבות
מזומים רכש -חלק או כל המויטין שהוקצה ליחידה מיבה

, יש לבחון בצירוף עסקים במהלך התקופה השתית השוטפת
 .שוטפתירידת ערך של יחידה זו לפי תום התקופה השתית ה

  

מזומים, המרכיבות -אם בחיה לירידת ערך של יחידות מיבות .97
מזומים, שאליה הוקצה מויטין, -קבוצה של יחידות מיבות
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מתבצעת באותו מועד שבו בחת ירידת הערך של הקבוצה, אשר 
הבחיה לירידת ערך של  מכילה את המויטין, יש לבצע את

היחידות הבודדות לפי הבחיה לירידת ערך של הקבוצה, אשר 
 מכילה את המויטין. 

  

במועד בחיה לירידת ערך של קבוצה של יחידות מיבות מזומים  .98
אליה הוקצה מויטין, עשוי להיות סימן לירידת ערך של יחידה 

סיבות מזומים בקבוצה, אשר מכילה את המויטין. ב- מיבה
-כאלה, הישות בוחת תחילה ירידת ערך של היחידה המיבה

מזומים ומכירה בהפסד מירידת ערך כלשהו בגין יחידה זו לפי 
הבחיה לירידת ערך של קבוצת היחידות, אשר מכילה את 

 המויטין.
  

ביותר, שבוצע בתקופה קודמת,  ייתן להשתמש בחישוב העדכ .99
מזומים, אליה הוקצה -יבהההשבה של יחידה מ- של הסכום בר

המויטין, לבחית ירידת הערך של יחידה זו בתקופה השוטפת, 
 בהתקיים כל התאים הבאים:

  

הכסים וההתחייבויות אשר מרכיבים את היחידה לא   )א(
ביותר של  יהחישוב העדכאז השתו באופן משמעותי מ

 ההשבה;-הסכום בר
  

על  ההשבה עלה-ביותר של הסכום בר יהחישוב העדכ  )ב(
 ; וכןהותיהערך בספרים של היחידה במרווח מ

  

בהתבסס על יתוח האירועים שהתרחשו והסיבות   )ג(
-ביותר של הסכום בר יהחישוב העדכאז שהשתו מ

ההשבה שייקבע בתקופה -ההשבה, הסבירות שהסכום בר
יהיה מוך מהערך השוטף בספרים של היחידה השוטפת 

  הוא קלוש.
  

  )Corporate Assetsמטה החברה ( כסי

כוללים כסים קבוצתיים או חטיבתיים, כגון מטה החברה  כסי .100
, מרכז המחשבים או הישות ביין הההלה הראשית או חטיבה של

מטה  של כסיהמיוחדים . המאפייים הישות מרכז המחקר של
ים תזרימי מזומים פיקשהם אים מ החברה מתבטאים בכך

קבוצות כסים בים, או כסים אחרבחיוביים באופן בלתי תלוי 
אחרות, ולא יתן לייחס את מלוא הערך בספרים שלהם ליחידה 

  מזומים הבחת.-מיבהה
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ים תזרימי מזומים חיוביים פיקאים ממטה החברה  מאחר וכסי .101
איו יתן  בודד מטה החברהההשבה של כס -פרדים, הסכום בר

צאה לקביעה, אלא אם הההלה מחליטה לממש את הכס. כתו
מכך, אם קיים סימן, המצביע על האפשרות שחלה ירידת ערך של 

- מיבההההשבה של היחידה -, ייקבע הסכום ברמטה החברהכס 
, אליה שייך כס מזומים-או קבוצה של יחידות מיבות מזומים

-תבוצע השוואה לערך בספרים של יחידה מיבהו, מטה החברה
הפסד  מזומים זו.-תאו קבוצה של יחידות מיבו מזומים זו
  .104 יוכר בהתאם להוראות סעיף כלשהו מירידת ערך

 
102. יבהל הבבחיים, על -ירידת ערך של יחידה מלזהות ישות מזומ

מזומים -הקשורים ליחידה מיבהמטה החברה  את כל כסי
 :טה החברהאם חלק מהערך בספרים של כס מ הבחת.

  

ו, הישות תבצע זיתן להקצאה באופן סביר ועקבי ליחידה   )א(
השוואה בין הערך בספרים של היחידה, לרבות החלק 

שהוקצה  מטה החברהשל הערך בספרים של כס היחסי 
ההשבה. הפסד מירידת ערך -ליחידה, לבין הסכום בר

 .104כלשהו יוכר בהתאם לסעיף 
  

 זו, הישות:לא יתן להקצאה באופן סביר ועקבי ליחידה   )ב(
  

)i( של היחידה, ללא  תבצע השוואה בין הערך בספרים
ההשבה ותכיר -, לבין הסכום ברמטה החברהכס 

 ;104בהפסד מירידת ערך כלשהו בהתאם לסעיף 
  

)ii( יבותה ביותר של יחידות מתזהה את הקבוצה הקט-
מזומים - מיבההמזומים, אשר כוללת את היחידה 

שבחת ושאליה יתן להקצות באופן סביר ועקבי 
 ; וכןהחברה מטהחלק מהערך בספרים של כס 

  

)iii(  תבצע השוואה בין הערך בספרים של הקבוצה של
מזומים, לרבות החלק של הערך - מיבותההיחידות 

שהוקצה לקבוצת  מטה החברהבספרים של כס 
ההשבה של קבוצת -היחידות, לבין הסכום בר

היחידות. הפסד מירידת ערך כלשהו יוכר בהתאם 
 . 104לסעיף 

  

מטה  לכסי אלהשום הוראות ממחישה את יי 8 להמחשה גמהוד .103
  .החברה



  
  הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים

  ירידת ערך נכסים

 

  2018 ספטמבר - התשע"ט תשרימהדורת 

  

549

  מזומים-הפסד מירידת ערך של יחידה מיבה

מזומים -יש להכיר בהפסד מירידת ערך של יחידה מיבה .104
מזומים שאליה - (הקבוצה הקטה ביותר של יחידות מיבות

- אם, ורק אם, הסכום בר) מטה החברההוקצה מויטין או כס 
של  בספריםמהערך מוך יחידות) ה תשל היחידה (קבוצההשבה 

. יש להקצות את ההפסד מירידת הערך יחידות)ה תהיחידה (קבוצ
לפי יחידות) ה ת(קבוצקטת הערך בספרים של כסי היחידה הל

 הסדר הבא:
  

כלשהו מויטין להקטין את הערך בספרים של תחילה,   )א(
 (קבוצה של יחידות);מזומים -שהוקצה ליחידה מיבה

 ולאחר מכן 
  

על באופן יחסי (קבוצה של יחידות) היחידה לשאר כסי   )ב(
(קבוצה של  בספרים של כל כס ביחידה בסיס הערך

 .יחידות)
  

מירידת ערך  יםבערכים בספרים יטופלו כהפסד אלההפחתות 
  .60 של כסים בודדים ויוכרו בהתאם לאמור בסעיף

  

ישות לא  104לסעיף  לצורך הקצאת ההפסד מירידת ערך בהתאם .105
 בספרים של כס מתחת לגבוה מבין: הערךתקטין את 

  

 ;(אם יתן לקביעה) מכירהלשוויו ההוגן ביכוי עלויות   )א(
  

 או  ;שווי השימוש שלו (אם יתן לקביעה)  )ב(
  

  אפס.  )ג(
  

לכס, יוקצה כן היה מוקצה א אילולסכום ההפסד מירידת ערך ש
   .(קבוצה של יחידות)ביחידה  באופן יחסי לשאר הכסים

  

ההשבה של כל כס -את הסכום בר לאמודאין זה מעשי אם  .106
מזומים, תקן זה מחייב הקצאה שרירותית של -ביחידה מיבה

ההפסד מירידת ערך לכסי היחידה, למעט מויטין, מאחר וכל 
  מזומים פועלים במשותף.-מיבההכסי היחידה 
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ההשבה של כס בודד (ראה -אם לא יתן לקבוע את הסכום בר .107
 ):67 סעיף

 
כס אם ערכו בספרים  של ד מירידת ערךהפסיש להכיר ב  )א(

לבין מכירה לשווי הוגן ביכוי עלויות עולה על הגבוה מבין 
 וכן  ;105 -ו 104 תוצאות הלי ההקצאה שתוארו בסעיפים

  

כס אם לא קיימת ירידת  של הפסד מירידת ערךאין להכיר ב  )ב(
מזומים אליה הוא שייך. החייה -מיבההערך של היחידה 

של הכס מכירה להשווי ההוגן ביכוי עלויות ם זו חלה גם א
  מוך מערכו בספרים.

  
  דוגמה

  
מכוה יזוקה באופן פיסי אך עדיין בעלת כושר עבודה, אם כי 

השווי ההוגן ביכוי עלויות למכירה . מו לפי גרימת הזקלא כ
ה פיקשל המכוה מוך מהערך בספרים שלה. המכוה איה מ

ים בלתי תלויים. קבוצת הכסים הקטה תזרימי מזומים חיובי
ה תזרימי פיקכוללת את המכוה, ושמשביותר היתת לזיהוי, 

 הואמזומים שאים תלויים בתזרימי מזומים מכסים אחרים, 
ההשבה של קו -קו הייצור אליו שייכת המכוה. הסכום בר

  הייצור מראה שבקו הייצור בכללותו לא חלה ירידת ערך.
  

יות/תקציבים שאושרו על ידי הההלה אים : תחז1החה 
  משקפים התקשרות של הההלה להחליף את המכוה.

ההשבה של המכוה בפרד, -לא יתן לאמוד את הסכום בר
  מאחר ושווי השימוש של המכוה:

  
מהשווי ההוגן של המכוה ביכוי עלויות  יכול להיות שוה  (א)

  וכן למכירה;
  

המזומים לה -מיבהההיחידה  רק עבור העילקב יתן   (ב)
  המכוה (קו הייצור).  שייכת 

  
הפסד שום לכן, אין להכיר ב .לא חלה ירידת ערך בקו הייצור

שהישות צריכה מכוה. אף על פי כן, ייתכן  לשמירידת ערך 
לאמוד מחדש את תקופת ההפחתה או את שיטת הפחת של 
 המכוה. ייתכן שתקופת הפחתה קצרה יותר או שיטת פחת

מואצת יותר דרושה כדי לשקף טוב יותר את יתרת אורך החיים 
חזויה וי של המכוה או של התבית שלפיה חזהשימושיים ה
  את ההטבות הכלכליות מן המכוה.הישות לצרוך 
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  (המשך) דוגמה

: תחזיות/תקציבים שאושרו על ידי הההלה משקפים 2החה 
אותה התקשרות של הההלה להחליף את המכוה ולמכור 

בעתיד הקרוב. תזרימי המזומים משימוש מתמשך במכוה עד 
  למועד מכירתה צפויים להיות זיחים.

  
את  קירובמהווה ביתן להעריך כי שווי השימוש של המכוה 

. לפיכך, יתן לקבוע את שוויה ההוגן ביכוי עלויות למכירה
-מיבההההשבה של המכוה, ללא קשר ליחידה -הסכום בר
קו הייצור). מאחר דהייו, אליה שייכת המכוה (מזומים 

מוך מערכה  והשווי ההוגן של המכוה ביכוי עלויות למכירה
  מכוה.ה לשבספרים, יש להכיר בהפסד מירידת ערך 

  

, יש להכיר בהתחייבות 105 - ו 104 לאחר שיושמו הוראות סעיפים .108
הפסד מירידת ערך של יחידה ין סכום כלשהו ששאר של בג

 חשבואותתקן מזומים אם, ורק אם, הדבר דרש על ידי -בהמי
  .אחר

  ביטול הפסד מירידת ערך

את הדרישות לביטול הפסד מירידת ערך  מפרטים 116-110סעיפים  .109

)Reversal of an impairment loss כס או של יחידה יבה) שלמ-
קודמות. דרישות אלה משתמשות  בתקופות מזומים, שהוכר

- מיבהאך יש ליישמן באופן זהה לכס בודד וליחידה במוח 'כס' 
 בסעיפים מפורטות מזומים. דרישות וספות עבור כסים בודדים

ועבור  123 -ו 122מזומים בסעיפים - , עבור יחידה מיבה121-117
  .125 - ו 124 בסעיפים מויטין

  

אם קיים סימן כלשהו, דיווח להעריך בכל תאריך ישות על  .110
, , למעט מויטיןשהפסד מירידת ערך של כסהמצביע על כך 

. אם קיים הוקטןקודמות, איו קיים עוד או  בתקופות שהוכר
ההשבה של אותו - לאמוד את הסכום ברהישות סימן כזה, על 

 כס.
  

לצורך הבחיה אם מתקיים סימן כלשהו, המצביע על כך שהפסד  .111
איו  שהוכר בשים קודמות,למעט מויטין, מירידת ערך של כס, 

לשקול לפחות, את הסימים ישות , על הוקטןקיים עוד או 
  הבאים:
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  מקורות מידע חיצויים
  

השוק של  בשווי במהלך התקופה חלה עלייה משמעותית  )א(
 הכס.

  

חלו הישות שיויים משמעותיים בעלי השפעה חיובית על   )ב(
בעתיד הקרוב, בסביבה  וחוליבמהלך התקופה, או 

כלכלית או המשפטית שבה הטכולוגית, השיווקית, ה
 , או בשוק אליו מיועד הכס.הישות תפועל

 
במהלך התקופה חלה ירידה בשיעורי הריבית בשוק או   )ג(

וסביר שירידות  ,בשיעורי תשואה אחרים על השקעות בשוק
בחישוב שווי  המשמשישפיעו על שיעור היכיון,  אלה

-השימוש של הכס, ויגדילו באופן מהותי את הסכום בר
  ה של הכס.ההשב

  
  מקורות מידע פימיים

  

חלו הישות שיויים משמעותיים בעלי השפעה חיובית על   )ד(
ויים לחול בעתיד הקרוב, בהיקף או חזבמהלך התקופה, או 

וי להיעשות שימוש חזבאופן שבו עשה שימוש בכס, או 
במהלך  התהוועלויות שבכס. שיויים אלה כוללים 

את רמת הביצועים של התקופה, במטרה לשפר או להגדיל 
 הפעילות אליה שייך הכס.  המב ת אתהכס או לשו

  

קיימות ראיות ממערכת הדיווח הפימי המצביעות על כך   )ה(
 או יהיו ויחזטובים מה הם שהביצועים הכלכליים של הכס

  .כאלה
  

הסימים, המצביעים על הקטה פוטציאלית של הפסד מירידת  .112
תמות ראי של הסימים,  מהווים םרובהם ב 111ערך בסעיף 

  .12 המצביעים על ירידת ערך פוטציאלית של כס בסעיף
  

אם קיים סימן המצביע על אי קיומו או על הקטתו של הפסד  .113
, הדבר עשוי להצביע על , למעט מויטיןשהוכר מירידת ערך של כס

כך שיתרת אורך החיים השימושיים של הכס, שיטת הפחת 
לתקן , דורשים בחיה והתאמה בהתאם (ההפחתה) או ערך השייר

כלשהו של ביטול וכר האם לא  אפילו על הכס,החל החשבואות 
  הפסד מירידת ערך של כס.
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 בתקופות , שהוכר, למעט מויטיןהפסד מירידת ערך של כס .114
אם, ורק אם, חלו שיויים באומדים, ששימשו יבוטל קודמות, 

 לאחרוה בו הוכר ההשבה של הכס מהמועד- בקביעת הסכום בר
ההפסד מירידת ערך. במקרה כזה, הערך בספרים של הכס יוגדל 

. עלייה זו 117, למעט כמתואר בסעיף ההשבה שלו- לסכום בר
 של הפסד מירידת ערך.ביטול מהווה 

  

הפסד מירידת ערך משקף עלייה באומדן פוטציאל השירות ביטול  .115
ה הכירהישות של כס, משימוש או ממכירה, מהמועד שבו 

 דורש מישות 130סעיף בהפסד מירידת ערך לאותו כס.  לאחרוה
לזהות את השיוי באומדים, שגרם לעלייה באומדן פוטציאל 

 השירות. דוגמאות לשיויים באומדים כוללות:
  

אם דהייו, ההשבה (-שיוי בבסיס לקביעת הסכום בר  )א(
שווי הוגן ביכוי עלויות  ההשבה מתבסס על-הסכום בר

 הוא מבוסס על שווי השימוש).ש או ירהמכל
  

שיוי  ,ההשבה קבע על פי שווי השימוש-אם הסכום בר  )ב(
בסכום או בעיתוי של אומדן תזרימי המזומים העתידיים או 

 ; אושיוי בשיעור היכיון
 
שווי הוגן ביכוי עלויות ההשבה קבע על פי -אם הסכום בר  )ג(

י ההוגן ביכוי השוושיוי באומדן אחד הרכיבים של  מכירה,ל
 .מכירהלעלויות 

  

שווי השימוש של כס יכול לעלות על הערך בספרים של הכס,  .116
פשוט מפי שהערך הוכחי של תזרימי המזומים החיוביים 

ם, אולהעתידיים גדל ככל שתזרימי המזומים קרבים והולכים. 
הפסד לבטל אין בכך עלייה בפוטציאל השירות של הכס. לכן, אין 

ההשבה של -ערך רק עקב חלוף זמן, גם אם הסכום בר מירידת
  הכס עשה גבוה מערכו בספרים.

  
  הפסד מירידת ערך של כס בודדביטול 

מביטול , שעלה כתוצאה , למעט מויטיןערך בספרים של כס .117
הפסד מירידת ערך, לא יעלה על הערך בספרים שהיה קבע 

דת ערך של (ביכוי פחת או הפחתה) אילו לא הוכר הפסד מירי
  הכס בשים קודמות.
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מעבר לערך  , למעט מויטין,כל עלייה בערך בספרים של כס .118
בספרים, שהיה קבע (ביכוי פחת או הפחתה) אילו לא הוכר הפסד 

חדש. ממירידת ערך של הכס בשים קודמות, מהווה הערכה 
את  מתיישמישות חדש כזו, מהערכה הטיפול החשבואי בלצורך 

  כס.החל על האות החשבותקן 
 

 יוכר מיידיתלמעט מויטין,  ,הפסד מירידת ערך של כסביטול  .119
, אלא אם הכס מוצג בסכום שהוערך מחדש דוח רווח או הפסדב

בתקן  (לדוגמה, מודל הערכה מחדש בהתאם לתקן חשבואות אחר
של הפסד מירידת ביטול . כל )רכוש קבוע 27מספר חשבואות 

חדש מהערכה הגדלה של ערך בגין כס שהוערך מחדש יטופל כ
  בהתאם לאותו תקן חשבואות אחר.

 
מוכר ברווח הפסד מירידת ערך של כס שהוערך מחדש ביטול ו .120

ם, אם ההפסד אול. כולל אחר ומגדיל את יתרת קרן הערכה מחדש
רווח דוח מירידת ערך של אותו כס שהוערך מחדש הוכר בעבר ב

דוח רווח ב אף הוא אותו הפסד מירידת ערך יוכרביטול , או הפסד
 .או הפסד

  

של הפסד מירידת הערך, הפחת (ההפחתה) של הכס ביטול הוכר  .121
את הערך בספרים  להקצות בתקופות הבאות יותאם על מת

על פי יתרת  באופן שיטתי החדש, ביכוי ערך השייר (אם קיים),
  לו.אורך החיים השימושיים ש

  
-הפסד מירידת ערך של יחידה מיבהביטול 

  מזומים

מזומים יוקצה -הפסד מירידת ערך של יחידה מיבהביטול  .122
כסי היחידה, פרט למויטין, באופן יחסי לערך בספרים של ל

של טול כבילו . עליות אלה בערכים בספרים יטופים אלהכס
מור הפסדים מירידת ערך של כסים בודדים ויוכרו בהתאם לא

  .119 בסעיף
  

- הפסד מירידת ערך של יחידה מיבהביטול לצורך הקצאת  .123
, הערך בספרים של כס לא יעלה על 122 מזומים בהתאם לסעיף

 המוך מבין:
  

 לבין ;ההשבה שלו (אם יתן לקביעה)-הסכום בר  )א(

                                                           
  .1.1.2014 -בתחילה מ 34(ב) לתקן חשבונאות מספר 113תוקן על ידי סעיף    ו
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הערך בספרים שהיה קבע (ביכוי פחת או הפחתה) אילו   )ב(
 בשים קודמות.כס הלא הוכר הפסד מירידת ערך של 

  
וקצה למלא כן היה מישאשל הפסד מירידת ערך ביטול סכום 

באופן  , למעט מויטין,לכס, יוקצה לשאר הכסים ביחידה
  יחסי. 

  

  הפסד מירידת ערך של מויטיןביטול 

יבוטל בתקופה הפסד מירידת ערך, שהוכר לגבי מויטין, לא  .124
  .מאוחרת יותר

  

אוסר על הכרה  י מוחשייםכסים בלת 30מספר תקן חשבואות  .125
ההשבה של - כלשהי בסכום בר עלייה .הוצר פימית במויטין

מויטין בתקופות שלאחר ההכרה בהפסד מירידת ערך של אותו 
במויטין הוצר פימית, ולא ביטול  עלייה שתהיה סבירמויטין 

  הפסד מירידת הערך שהוכר בגין המויטין שרכש. של
  

  גילוי

 כסים: קבוצת לפרטים הבאים לגבי כל ישות תיתן גילוי .126
  

 דוח רווח או הפסדסכום ההפסדים מירידת ערך שהוכרו בז  )א(
על בדוח  )או הסעיפים( )line item( במהלך התקופה והסעיף

 .כללו ההפסדים מירידת ערך (או בהם) בו הרווח הכולל
  

דוח של הפסדים מירידת ערך שהוכרו בהביטולים סכום ז  )ב(
או ) (line item( התקופה והסעיף במהלך רווח או הפסד

כללו  (או בהם) בו על הרווח הכוללבדוח  )הסעיפים
 .של הפסדים מירידת ערךהביטולים 

  

 של כסים שהוערכו מחדש סכום ההפסדים מירידת ערךח  )ג(
 .במהלך התקופה ברווח כולל אחר שהוכרו ישירות

  

של כסים  של הפסדים מירידת ערךהביטולים סכום ח  )ד(
במהלך  ברווח כולל אחר שהוכרו ישירות דששהוערכו מח

  התקופה.
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אופי ושימוש דומה  יבעלהיא קיבוץ של כסים קבוצת כסים  .127
  .הישות במסגרת פעילויות

  

יכול להיות מוצג במשולב עם מידע אחר  126 המידע הדרש בסעיף .128
מידע זה יכול לדוגמה, כסים.  קבוצת השיתן לו גילוי לאות

 ,רכוש קבוע בין הערך בספרים שללהיכלל במסגרת ההתאמה 
, כפי שדרש בתחילת תקופה לבין הערך בספרים לסוף התקופה

  .רכוש קבוע 27מספר בתקן חשבואות 
  

, 11חשבואות מספר תקן ל ישות שמדווחת מידע מגזרי בהתאם .129
בהתבסס על  דיווח- יתן את הגילוי המפורט להלן לכל מגזר ברת

 :מגזריהמתכות הראשית של הישות לדיווח 
  

או  דוח רווח או הפסדסכומי הפסדים מירידת ערך שהוכרו ב  )א(
 .במהלך התקופה ברווח כולל אחרשהוכרו 

  

דוח של הפסדים מירידת ערך שהוכרו בהביטולים סכומי   )ב(
  במהלך התקופה. ברווח כולל אחראו שהוכרו  רווח או הפסד

  

ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים לגבי כל הפסד מהותי מירידת  .130
, שהוכר או בוטל במהלך התקופה, בגין כס בודד, לרבות ערך

 מזומים:-מויטין או יחידה מיבה
  

(כגון, אם היא קו מזומים - תיאור הכס או היחידה מיבה  )א(
-מגזר בראו ייצור, מפעל, פעילות עסקית, אזור גיאוגרפי, 

 .)דיווח מגזרי 11חשבואות מספר כמוגדר בתקן דיווח 
 
ההפסד לביטול שהובילו להכרה או  האירועים והסיבות  )ב(

 מירידת ערך.
  

 .בוטלסכום ההפסד מירידת ערך שהוכר או   )ג(
  

אם הישות מדווחת מידע מגזרי בהתאם לתקן חשבואות   )ד(
או שייכת  הדיווח אליו שייך הכס-המגזר בר, 11מספר 

מזומים, בהתבסס על המתכות הראשית -היחידה מיבה
 .של הישות לדיווח מגזרי

  

- ההשבה של הכס (או היחידה מיבה- ם בראם הסכו  )ה(
מזומים) הוא שוויו ההוגן ביכוי עלויות למכירה או שווי 

 השימוש שלו.
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ישות תיתן גילוי למידע הבא לגבי הסכום המצרפי של הפסדים  .131
מירידת ערך ולגבי הסכום המצרפי של ביטולים של הפסדים 

מידע מירידת ערך, שהוכרו במהלך התקופה, שלגביהם לא יתן 
 :130בהתאם לסעיף 

 
הסוגים העיקריים של כסים, שהושפעו מההפסדים   )א(

מירידת הערך והסוגים העיקריים של כסים, שהושפעו 
  מהביטולים של הפסדים מירידת ערך.

 
האירועים והסיבות העיקריים שהובילו להכרה באותם   )ב(

הפסדים מירידת ערך ולביטולים של אותם הפסדים 
 מירידת ערך.

  

 ]בוטל[ .132
  

 ]בוטל[ .133
 

 ]בוטל[ .134
  

 ]בוטל[ .135
 

יתן להשתמש בחישוב העדכי ביותר, שבוצע בתקופה קודמת, של  .136
מזומים (קבוצת יחידות), -ההשבה של יחידה מיבה-הסכום בר

לבחיה לירידת הערך של יחידה (קבוצת יחידות) זו בתקופה 
 . 99או  24השוטפת בתאי שמתקיימים התאים המוגדרים בסעיף 

 
  ]בוטל[ .137

  

  תחילהמועד ו אות מעברהור

דוחות הכספיים ישות תיישם תקן זה מכאן ואילך החל מה .138
 .או לאחר מכן 2009 ביואר 1המתחילה ביום הראשוה תקופה ל

  
, תיקן את 2014, שפורסם בחודש יואר 34תקן חשבואות מספר טא.138

. ישות תיישם תיקוים אלה לתקופות 126 - ו 120, 61סעיפים 
או לאחריו. אם ישות  2014ביואר  1ביום  שתיות המתחילות
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לתקופה מוקדמת יותר,  34מיישמת את תקן חשבואות מספר 
  התיקוים ייושמו לתקופה מוקדמת זו.

  

, תיקן את 2017יוי , שפורסם בחודש 38תקן חשבואות מספר י  ב.138
. ישות תיישם תיקוים אלה לתקופות (ו)12-ו 6(ט), 2סעיפים 

 או לאחריו.  2017 ביואר 1ביום  שתיות המתחילות
  

  שיויים בתקי חשבואות אחרים

  כללו שיויים בתקי חשבואות אחרים. ה. סעיפים אל139-144

                                                           
  .1.1.2017 -בתחילה מ 38(ד) לתקן חשבונאות מספר 47נוסף על ידי סעיף    י
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  ספח א

  שווי שימוש תדישימוש בטכיקות של ערך וכחי למד

ספח זה מהווה חלק בלתי פרד של התקן. הספח מספק החיות לשימוש 
מדידת שווי שימוש. אף על פי שבהחיות בטכיקות של ערך וכחי ב

משתמשים במוח 'כס', המוח מתייחס באותה מידה לקבוצת כסים 
  מזומים.-המהווה יחידה מיבה

  

  המרכיבים של מדידת ערך וכחי

המאפייים הבאים מהווים ביחד את ההבדלים הכלכליים בין   .1א
  כסים:

  

רים אומדן של תזרימי המזומים העתידיים, או במק  )א(
מורכבים יותר, סדרות של תזרימי מזומים עתידיים, 

 שהישות מצפה להפיק מהכס;
 

תחזיות לגבי שיויים אפשריים בסכום או בעיתוי של תזרימי   )ב(
 מזומים עתידיים אלה;

  

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

  

 בכס; וכן עהטבוש שיתן לייחס לאי הוודאותהמחיר   )ד(
  

 היעדרכגון שלעיתים אים יתים לזיהוי ( גורמים אחרים,  )ה(
שמשתתפים בשוק ישקפו בתמחור תזרימי  ),זילות

 המזומים העתידיים שהישות מצפה להפיק מהכס.
  
ספח זה מבחין בין שתי גישות לחישוב ערך וכחי, שיתן   .2א

של  להשתמש בכל אחת מהן על מת לאמוד את שווי השימוש
הכס, בהתאם לסיבות. בהתאם לגישה ה'מסורתית', תיאומים 

, משובצים בשיעור היכיון. 1(ה), שתוארו בסעיף א- בגין גורמים (ב)
  בהתאם לגישת 'תזרים מזומים חזוי' גורמים (ב), (ד) 

(ה) מביאים לתיאומים לשם קבלת תזרימי מזומים חזויים  - ו
ת על מת לשקף תחזיות סיכון. בכל גישה שישות מאמצ-מותאמי

לגבי שיויים אפשריים בסכום או בעיתוי של תזרימי מזומים 
עתידיים, התוצאה צריכה לשקף את הערך הוכחי החזוי של 
תזרימי המזומים העתידיים, דהייו, הממוצע המשוקלל של כל 

  התוצאות האפשריות.



  
  הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים

  ירידת ערך נכסים

 

  2018 ספטמבר - התשע"ט תשרימהדורת 

  

560

  עקרוות כלליים

ים עתידיים ושיעורי הטכיקות, שמשמשות לאמידת תזרימי מזומ  .3א
ריבית, ישתו ממצב אחד לאחר, בהתאם לסיבות בהן שרוי הכס 
הבחן. אולם, העקרוות הכלליים הבאים יחולו ביישום של כל 

  טכיקות ערך וכחי למדידת כסים:
  

שיעורי ריבית, המשמשים להיוון תזרימי מזומים, צריכים   )א(
ת לשקף החות שעקביות עם ההחות ששימשו באמיד

תזרימי המזומים. אחרת, ההשפעה של החות מסוימות 
תילקח בחשבון פעמיים או שלא תילקח בחשבון כלל. 

אחוז מתאים להיוון של  12לדוגמה, אם שיעור יכיון של 
תזרימי מזומים חוזיים בגין הלוואה שיתה, מאחר 
ששיעור זה משקף תחזיות לגבי אי עמידות בעתיד בתאי 

ות עם מאפייים מסוימים, אין להשתמש פירעון של הלווא
אחוז על מת להוון תזרימי מזומים  12באותו שיעור של 

חזויים משום שתזרימי מזומים אלה כבר משקפים את 
 ההחות לגבי אי עמידות בעתיד בתאי הפירעון.

 
אומדן תזרימי מזומים ושיעורי יכיון לא יכללו הטיות   )ב(

מד במבחן. לדוגמה, וגורמים שאים קשורים לכס העו
קביעה מכוות של אומדן מוך מידי של תזרימי מזומים טו 
על מת להגביר את הרווחיות העתידית הצפויה של כס 

 משלבת הטיה במדידה.
  

אומדן תזרימי מזומים או שיעור יכיון צריכים לשקף את   )ג(
תחום התוצאות האפשריות ולא את הסכום היחיד הסביר 

 המירבי האפשרי.ביותר, המזערי או 
  

הגישה המסורתית וגישת התזרים המזומים 
  החזוי לחישוב ערך וכחי

  הגישה המסורתית

ביישומים חשבואיים של ערך וכחי השתמשו באופן מסורתי   .4א
בסדרה אחת של אומדן תזרימי מזומים ובשיעור יכיון יחיד, 
שמכוה לעיתים קרובות כ'השיעור ההולם לסיכון'. למעשה, 

ישה המסורתית מיחה כי מוסכמת שיעור היכיון היחיד יכולה הג
לכלול את כל התחזיות לגבי תזרימי המזומים העתידיים ולגבי 
פרמיית הסיכון המתאימה. לכן, הגישה המסורתית שמה את 

  עיקרי הדגש על בחירת שיעור היכיון.
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-במצבים מסוימים, כגון מצבים שבהם יתן למצוא כסים בי  .5א
ואה בשוק, הגישה המסורית קלה ליישום. לגבי כסים עם השו

, הגישה עקבית עם האופן שבו משתתפים חזוייםתזרימי מזומים 
  אחוז'. 12בשוק מתארים כסים, כמו ב'אגרת חוב הושאת 

  
אולם, הגישה המסורתית עשויה שלא להתייחס באופן אות   .6א

- ים לאלסוגיות מדידה מורכבות מסוימות, כמו מדידת כס
- פיסיים שלגביהם לא קיים שוק לאותו פריט או לפריט בר

השוואה. חיפוש אות של 'השיעור ההולם לסיכון' דורש יתוח של 
כס הקיים בשוק ובעל שיעור ריבית צפה  -לפחות שי פריטים 

והכס המדד. יש לגזור את שיעור היכיון המתאים לגבי תזרימי 
יבית הגלומה בכס האחר. על מת המזומים המדדים משיעור הר

למצוא את שיעור היכיון, המאפייים של תזרימי המזומים 
מהכס האחר חייבים להיות דומים לאלה של הכס המדד. לפיכך, 

  המודד חייב לבצע את הפעולות הבאות:
  

 לזהות את סדרת תזרימי המזומים שתהוון;  )א(
 

ם דומים לזהות כס אחר בשוק שצפוי להיות בעל מאפייי  )ב(
 של תזרים מזומים;

  

להשוות את הסדרות של תזרימי המזומים משי הפריטים   )ג(
על מת לוודא שהן דומות (לדוגמה, אם שתי הסדרות מהוות 
תזרימי מזומים חוזיים, או אם סדרה אחת היא חוזית 

 והסדרה האחרת היא אומדן תזרים מזומים?);
  

ים בפריט להעריך אם קיים מרכיב בפריט אחד שאיו קי  )ד(
האחר (לדוגמה, אם פריט אחד פחות זיל מהפריט האחר); 

 וכן
  

להעריך אם סביר ששתי סדרות תזרימי המזומים יתהגו   )ה(
 (דהייו ישתו) באופן דומה בתאים כלכליים משתים.

  
  ויחזגישת תזרים המזומים ה

במצבים מסוימים, גישת תזרים המזומים החזוי מהווה כלי   .7א
אפקטיבי מאשר הגישה המסורתית. בביצוע המדידה, מדידה יותר 

גישת תזרים המזומים החזוי משתמשת בכל התחזיות לגבי 
תזרימי מזומים אפשריים ולא בתזרים המזומים היחיד הסביר 

עם  300או  200, 100ביותר. לדוגמה, תזרים מזומים יכול להיות 
. תזרים אחוז, בהתאמה 30 - אחוז ו 60אחוז,  10הסתברויות של 
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. לכן, גישת תזרים המזומים החזוי 220המזומים החזוי הוא 
שוה מהגישה המסורתית בכך שהיא שמה דגש על יתוח ישיר של 
תזרימי מזומים העומדים במבחן ובכך שהיא משתמשת במכלול 

  גדול יותר של החות לצורך המדידה.
  
יקות גישת תזרים המזומים החזוי מאפשרת גם להשתמש בטכ  .8א

של ערך וכחי כאשר עיתוי תזרימי המזומים איו וודאי. לדוגמה, 
יכול להתקבל בעוד שה, שתיים או  1,000תזרים מזומים של 

אחוז,  30 -אחוז ו 60אחוז,  10שלוש שים עם הסתברויות של 
במצב  הערך הוכחיבהתאמה. הדוגמה הבאה מראה את חישוב 

  זה.
      

שה לפי  בעוד 1,000ערך וכחי של 
5%  

952.38    

  95.24  10.00%  הסתברות
בעוד שתיים  1,000ערך וכחי של 

  5.25%לפי 
902.73    

  541.64  60.00%  הסתברות
שים  3בעוד  1,000ערך וכחי של 

  5.50%לפי 
851.61    

  255.48  30.00%  הסתברות
  892.36    ערך וכחי חזוי

  
וב המסורתי של שוה מהחיש 892.36הערך הוכחי החזוי של   .9א

אחוז).  60(ההסתברות של  902.73האומדן הטוב ביותר של 
החישוב המסורתי של הערך הוכחי בהתייחס לדוגמה זו דורש 
לקבל החלטה לגבי העיתוי של תזרימי המזומים שיש להשתמש בו 
ולכן לא משקף את ההסתברויות של העיתויים האחרים. הבדל זה 

שוב המסורתי של הערך הוכחי איו ובע מכך ששיעור היכיון בחי
  יכול לשקף אי וודאויות של העיתוי.

  
השימוש בהסתברויות הוא מרכיב הכרחי בגישת תזרים המזומים   .10א

החזוי. חלק מטילים ספק האם יש לייחס הסתברויות לאומדים 
מאוד סובייקטיביים ובכך להשיג דיוק גבוה יותר. אולם, יישום 

) דורש את אותם 6תית (כפי שתואר בסעיף אכון של הגישה המסור
האומדים ואותה הסובייקטיביות מבלי לספק את שקיפות 

  החישוב של גישת התזרים המזומים החזוי.
  
אומדים רבים הקבעים בפרקטיקה כבר כוללים באופן בלתי   .11א

פורמלי את המרכיבים של תזרימי המזומים החזויים. לעיתים 
כס בהשתמש במידע מצומצם לגבי קרובות, דרש למדוד 

  ההסתברויות של תזרימי המזומים האפשריים. לדוגמה:
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, אך אף 250לבין  50אומדן הסכום מצא היכן שהוא בין   )א(
אחד מהסכומים בתחום איו סביר יותר מסכום אחר. 
בהתבסס על מידע מצומצם זה, אומדן תזרים המזומים 

 )].50+250/(2[ 150החזוי הוא 
 

, והסכום 250לבין  50כום מצא היכן שהוא בין אומדן הס  )ב(
. אולם, ההסתברויות המיוחסות לכל 100הסביר ביותר הוא 

אחד מהסכומים אין ידועות. בהתבסס על מידע מצומצם 
 133.33זה, אומדן תזרים המזומים החזוי הוא 

]3)/50+100+250.[( 
  

 250אחוז),  10(בהסתברות של  50אומדן הסכום יהיה   )ג(
אחוז).  60(בהסתברות של  100אחוז) או  30רות של (בהסתב

בהתבסס על מידע זה, אומדן תזרים המזומים החזוי הוא 

140 )]0.60 x 100) + (0.30 x 250) + (0.10 x 50.[( 
  

בכל אחד מהמקרים, סביר שאומדן תזרים המזומים העתידי 
החזוי יספק אומדן טוב יותר לשווי השימוש מאשר הסכום 

  סכום הסביר ביותר או הסכום המירבי לבדו.המזערי, ה
  

תועלת. -יישום גישת תזרים המזומים החזוי כפופה למגבלת עלות  .12א
במקרים מסוימים, לישות עשויה להיות גישה למידע רחב והיא 
עשויה להיות מסוגלת לפתח תסריטים רבים של תזרימי מזומים. 

ותר מאשר במקרים אחרים, יתכן שהישות איה יכולה לפתח י
קביעות כלליות לגבי תזרימי המזומים השוים מבלי שתתהווה 
לה עלות מהותית. הישות צריכה להגיע לאיזון בין עלות השגת 
  המידע הוסף לבין המהימות הוספת שאותו מידע יוסיף למדידה.

  
יש טועים שטכיקות תזרים המזומים החזוי אין מתאימות   .13א

פריט עם מספר מצומצם של תוצאות למדידת פריט בודד או 
אפשריות. הם מציעים דוגמה של כס עם שתי תוצאות אפשריות: 

והסתברות  10אחוז לכך שתזרים מזומים יהיה  90הסתברות של 
. תזרים המזומים 1,000אחוז לכך שתזרים מזומים יהיה  10של 

, אף על פי שהוא איו מייצג אף אחד 109החזוי במקרה זה הוא 
  כומים שעשויים להיות משולמים בסופו של דבר.מהס
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טעות כמו זו שתוארה לעיל משקפות את המחלוקת הבסיסית   .14א
לגבי מטרת המדידה. אם המטרה היא צבירת העלויות שיתהוו, 
תזרימי המזומים החזויים עשויים שלא לייצר אומדן מהימן 

כום במדידת ס מתמקדמספיק של העלות החזויה. אולם, תקן זה 
ההשבה של הכס -השבה של כס. לא סביר שהסכום בר-בר

, למרות שזהו תזרים המזומים הסביר ביותר. 10בדוגמה זו הוא 
איה כוללת את  10תוצאה זו איה אפשרית משום שהמדידה של 

האי וודאות של תזרים המזומים במדידת הכס. במקום זאת, 
היה תזרים  תזרים המזומים האי וודאי מיוצג כאילו הוא

מזומים וודאי. שום ישות רציואלית לא הייתה מוכרת כס עם 
  .10מאפייים אלה תמורת 

  

  שיעור היכיון

בכל גישה שישות מאמצת למדידת שווי השימוש של כס, שיעורי   .15א
ריבית המשמשים להיוון תזרימי המזומים לא ישקפו סיכוים 

חרת, ההשפעה של שבגים הותאם אומדן תזרימי המזומים. א
  החות מסוימות תילקח בחשבון פעמיים.

  
לכס איו זמין באופן ישיר מהשוק, ישות -כאשר שיעור ספציפי  .16א

משתמשת בתחליפים על מת לאמוד את שיעור היכיון. המטרה 
  היא לאמוד, ככל שיתן, את הערכת השוק לגבי:

  

 ערך הזמן של הכסף עבור התקופות עד לתום אורך החיים  )א(
 השימושיים של הכס; וכן

 
, במידה וגורמים 1(ה) שתוארו בסעיף א - גורמים (ב), (ד) ו  )ב(

 אלה לא גרמו לתיאומים בקבלת אומדן תזרימי המזומים.
  
כקודת התחלה בקביעת אומדן כזה, הישות עשויה להביא בחשבון   .17א

  את השיעורים הבאים:
  

הממוצע המשוקלל של עלות ההון של הישות שקבעה   )א(
אמצעות שימוש בטכיקות כמו המודל להמחרת הון ב

)Capital Asset Pricing Model;( 
 

 incremental( שיעור ריבית תוספתי על האשראי  )ב(
borrowing rate(  הישות; וכןשל 

  

 שיעורי ריבית אחרים על אשראי בשוק.  )ג(
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  אולם, שיעורים אלה חייבים להיות מותאמים:  .18א
  

וק יעריך את הסיכוים על מת לשקף את האופן שבו הש  )א(
הספציפיים המיוחסים לאומדן תזרימי המזומים של הכס; 

 וכן
 

על מת להחריג את הסיכוים שאים רלווטיים לאומדן   )ב(
תזרימי המזומים של הכס או שלגביהם אומדן תזרימי 

 המזומים כבר הותאם.
  

יש לבחון סיכוים כמו סיכון המדיה, סיכון המטבע וסיכון 
  המחיר.

  
שיעור היכיון הוא בלתי תלוי במבה ההון של הישות ובאופן שבו   .19א

הישות מימה את רכישת הכס, משום שתזרימי המזומים 
העתידיים שחזויים לבוע מהכס אים תלויים באופן שבו הישות 

  מימה את רכישת הכס.
  
-לתקן דורש כי שיעור היכיון ששימש יהיה שיעור לפי 55סעיף   .20א

ס. לכן, כאשר שיעור הבסיס ששימש לאומדן שיעור היכיון הוא מ
  מס.- מס, יש להתאים את הבסיס על מת לשקף שיעור לפי-אחרי

  
בדרך כלל, ישות משתמשת בשיעור יכיון יחיד לצורך אומדן שווי   .21א

שימוש של כס. אולם, ישות משתמשת בשיעורי יכיון שוים עבור 
שר שווי השימוש הוא רגיש לשיוי תקופות עתידיות שוות כא

בסיכוים עבור תקופות שוות או למרכיב הזמן של שיעורי 
  הריבית.
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  ספח ב

  הדגמות להמחשה

  תוכן עייים
  סעיף    

    הדגמות להמחשה

  1 - 22  מזומים-זיהוי יחידות מיבות  1הדגמה 

  1 -  4  א. רשת חויות קמעויות    
  5 - 10  הייצור  ב. מפעל לשלב בייים בתהליך    
  11 -16  מוצר יחיד תהמייצרישות ג.     
  17 - 19  ד. כתבי עת    
מוחזק ה. מבה שחציו מושכר לאחרים וחציו     

  שימוש עצמיל
22 - 20  

      
חישוב שווי שימוש והכרה בהפסד   2הדגמה 

  מירידת ערך
32 - 23  

      
  33 - 37  השפעות מסים דחים  3הדגמה 

דחים של הכרה בהפסד א. השפעות מסים   
  מירידת ערך

35 - 33  

מסים כס ב. הכרה בהפסד מירידת ערך יוצר   
  דחים 

37 - 36  

      
  38 - 43  ביטול הפסד מירידת ערך   4הדגמה 

      
  44 - 53  טיפול בשיוי מבי עתידי   5הדגמה 

      
  54 - 61  תועתידיבעלויות טיפול   6הדגמה 

      
של יחידות מיבות  ת ירידת ערךיבח  7הדגמה 

שאין וזכויות  מויטיןמזומים עם 
  62 -יז 68  מקות שליטה

      
  79- 69  הקצאת כסים משותפים  8הדגמה 

      
גילויים לגבי יחידות מיבות מזומים עם   9הדגמה 

 מויטין או כסים בלתי מוחשיים בעלי
  הושמטה  ים בלתי מוגדר.אורך חיים שימושי
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מהוות חלק  איןאך , 15ר לתקן חשבואות מספלוות  אלה ותהדגמ
אין עסקאות אחרות מלבד  ישויותהדגמות מיחות שלהכל מו. מ

בהדגמות אלה סכומים כספיים  העסקאות המתוארות בהדגמה.
  כמו כן, הסכומים הכספיים עוגלו. מבוטאים בש"ח.

  

  מזומים -זיהוי יחידות מיבות   1הדגמה 
  

  -כיצד לזהות יחידות מיבות ראותלה  (א)   הן:זו מטרות הדגמה 
  וכן ;מזומים במצבים שוים    

  
 העשוי שישותלהדגיש גורמים מסוימים   (ב) 

להביא בחשבון לצורך זיהוי היחידה 
  מזומים אליה שייך כס.- מיבה

  

  א. רשת חויות קמעויות 
  

  רקע

מבצעת את כל  X. חות Mשייכת לרשת חויות קמעויות  Xחות  .1

. מדייות Mהקמעויות דרך מרכז הרכישות של  רכישותיה
התמחור, השיווק, הפרסום, ויהול משאבי האוש (למעט העסקת 

 M. לרשת Mעל ידי  קבעת) Xהקופאים ואשי המכירות של חות 
(באזורים שוים) ועוד  עיראותה יש עוד חמש חויות אחרות ב

. Xחות  עשרים חויות בערים אחרות. כל החויות מוהלות כמו

ועוד ארבע חויות אחרות רכשו לפי חמש שים והוכר  Xחות 
  מויטין בעת הרכישה.

  

  ?Xמזומים של חות -מהי היחידה מיבה
  

  יתוח

להביא בחשבון הישות , על X מזומים של-בקביעת היחידה מיבה .2
  :האם, לדוגמ

 
דיווחים פימיים של הההלה מאורגים למדידת ביצועים   )א(

וכן ;ות הבודדתברמת הח  
 

העסק מוהל על בסיס רווחיות החות הבודדת או על בסיס   )ב(
  רווחיות אזורית או עירוית.
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מצאות בשכוות שוות וקרוב לוודאי שיש  Mכל חויות רשת  .3

מוהלת ברמת  Xלהם בסיס לקוחות שוה. כך, שלמרות שחות 

 מיבה תזרימי מזומים חיוביים שהם בלתי תלויים X, חברהה
רשת בעיקרם בתזרימי המזומים החיוביים מחויות אחרות של 

Mות . לכן, סביר שחX יבהה יחידה מים.- הימזומ  
  

מייצגת את הרמה  Xמזומים של חות -אם היחידה מיבה .4

על המויטין לצרכי  מעקבשבה קיים  Mהמוכה ביותר ברשת 

ת מיישמת ליחידה מיבה מזומים זו א Mההלה פימיים, רשת 
. 15לתקן חשבואות מספר  90ירידת הערך המתואר בסעיף  מבחן
המידע לגבי הערך בספרים של המויטין איו זמין ולא מבוצע אם 

עליו מעקב לצרכי ההלה פימיים ברמה של היחידה מיבה 

מיישמת ליחידה מיבה מזומים זו את  M, רשת Xמזומים של 
  . 15חשבואות מספר  לתקן 88מבחן ירידת הערך המתואר בסעיף 

  
  ב. מפעל ייצור לשלב בייים בתהליך הייצור

  
  רקע

 Yחומר גלם מהותי, המשמש בייצור התוצרת הסופית של מפעל  .5
. מוצרי ה ישות, השייך לאותXהוא תוצר בייים, הקה ממפעל 

במחיר העברה, שאיו מותיר רווח  Yמכרים למפעל  Xמפעל 

ללקוחות מכרת  Yל מפעל הסופית ש תוצרתהמ X .80%למפעל 

מכרת  Xמהתוצרת הסופית של מפעל  60%. לישות חיצוייםשהם 

  .לישותוהיתר מכר ללקוחות שהם חיצויים  Yלמפעל 
 

מזומים של -לכל אחד מהתרחישים הבאים, מהי היחידה מיבה

  ?Yומפעל  Xמפעל 
  

יכול היה למכור את המוצרים המכרים למפעל  X: מפעל 1תרחיש 

Y ימיים גבוהים ממחירי השוק.בשוק פעיל. מחירי העברה פ  
  

  .Yהמכרים למפעל  X: אין שוק פעיל למוצרי מפעל 2תרחיש 
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  יתוח

  :1תרחיש 

מי תזריהפיק לובכך,  פעיל,בשוק מוצריו יכול למכור את  Xמפעל  .6
חיוביים, שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי המזומים  מזומים

-מיבהיחידה הוא  Xמפעל לכן, סביר ש .Yהחיוביים של מפעל 

 Yו צרך על ידי מפעל למרות שחלק מתוצרתפרדת,  מזומים
 .)15חשבואות מספר  לתקן 70 (ראה סעיף

 
 Yפרדת. מפעל  מזומים-יחידה מיבהגם הוא  Yמפעל סביר ש .7

יתן לישות. לכן, חיצויים ממוצריו ללקוחות שהם  80%מוכר 
ים החיוביים שלו כבלתי תלויים מי המזומתזרילהתייחס ל

  בעיקרם.
 
תוצרת מחירי העברה פימיים אים משקפים את מחירי השוק של  .8

על  ,Yומפעל  Xמפעל  שלשווי השימוש לכן, בקביעת  .Xמפעל 
 כך שישקפו אתהתקציבים/תחזיות הכספיים את  התאיםל הישות

מחירים עתידיים שיתן האומדן הטוב ביותר של הההלה לגבי 
ה להשיג בעסקאות שאין מושפעות מיחסים מיוחדים בין הי

(ראה סעיף  לשימוש פימי, המיועדים Xשל מוצרי מפעל הצדדים 
  .)15 מספרחשבואות לתקן  70

  
  :2תרחיש 

אופן שבה של כל מפעל בהה-סכום ברהשלא יתן לחשב את סביר  .9
  מכיוון ש:האחר מפעל השבה של הה- סכום ברבלתי תלוי מה

 
ן למכור שימוש פימי ולא יתהיא ב Xמפעל  ת שלרוב התוצר  )א(

לכן, תזרימי המזומים החיוביים של  .אותה בשוק פעיל

לא יתן . לפיכך, Yתלויים בביקוש למוצרי מפעל  Xמפעל 

יב תזרימי מזומים חיוביים שהם מכ Xמפעל להתייחס ל
בלתי תלויים בעיקרם מתזרימי המזומים החיוביים של 

 .Yמפעל 
  

  יחדיו. פעלים מוהליםשי המ  )ב(
  

ביחד מהווים את קבוצת  Yומפעל  Xובע מכך, שסביר שמפעל  .10
הכסים הקטה ביותר, שמיבה תזרימי מזומים חיוביים שהם 

  .בלתי תלויים בעיקרם
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  ישות המייצרת מוצר יחידג. 
  

  רקע

כל  .C -, וA ,B ייצרת מוצר יחיד ובבעלותה מפעליםמ M ישות .11

 המורכב במפעל ,מייצר רכיב A מפעל .מפעל ממוקם ביבשת שוה

B  או מפעלC . של המפעליםהמשולב כושר הייצור B ו- C  ואי

או מפעל  Bעל ידי מפעל  יםמכר Mים של המוצר .מוצל במלואו

C מוצרי מפעל הבכל העולם. לדוגמ ,B  יכולים להימכר ביבשת של

. Cמאשר ממפעל  B, אם יתן לשווקם מהר יותר ממפעל Cמפעל 

תלויים בהקצאת המכירות בין  Cומפעל  Bרמת היצול של מפעל 
  שי המפעלים.

  
מזומים של -, מהן היחידות מיבותהבאיםתרחישים בכל אחד מה

  ?C, ומפעל B, מפעל Aמפעל 
  

  .A של מפעללמוצרים פעיל  : קיים שוק1 תרחיש
  

  .Aמפעל  שללמוצרים פעיל  : לא קיים שוק2 תרחיש
  

  יתוח

  :1 תרחיש

מזומים פרדת מכיוון -מהווה יחידה מיבה Aשמפעל  ירסב .12
מפעל ייצור לשלב  -.ב. 1 הדגמהפעיל למוצריו (ראה  שקיים שוק

  ).1בייים בתהליך הייצור, תרחיש 
  

, Cומפעל  Bהמורכבים במפעל  םלמוצריפעיל  למרות שקיים שוק .13

תלויים  Cומפעל  Bמפעל  שלמי המזומים החיוביים תזרי
את לקבוע  יתןאין זה סביר ש .ור בשי האתריםבהקצאת הייצ

 Cומפעל  Bעבור מפעל  העתידייםהחיוביים  תזרימי המזומים
מפעל, סביר שפרד. לכןב B  ומפעלC  יחדיו מהווים את קבוצת

תזרימי מזומים המיבה היתת לזיהוי, הכסים הקטה ביותר 
  חיוביים, שהם בלתי תלויים בעיקרם.

 
, Cיחד עם מפעל  Bומפעל  Aמפעל  ימוש שלהש שוויבקביעת  .14

התקציבים/תחזיות כספיים על מת  את מהמתאי M הישות
של מוצרי מחירים עתידיים אומדן הטוב ביותר של שישקפו את ה
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A  יתןן מושפעות מיחסים מיוחדים היה שלהשיג בעסקאות שאי
  .)15 מספרחשבואות לתקן  70 (ראה סעיףבין הצדדים 

 
  :2תרחיש 

הערכה באופן לא יתן ל מפעלשל כל השבה ה-סכום בריר שהסב .15
  מכיוון ש: ,בלתי תלוי

 
 לכן, תזרימי המזומים .Aמפעל  יוצרמאין שוק פעיל ל  )א(

הסופי על ידי מפעל  תלויים במכירות המוצר Aהחיוביים של 

B  ומפעלC.  
 

 Bם, המורכבים במפעל למוצריפעיל  למרות שקיים שוק  )ב(
 Cומפעל  Bהחיוביים של מפעל  יםהמזוממי תזרי, Cומפעל 

אין זה סביר  המפעלים. תלויים בהקצאת הייצור בין שי
שיתן לקבוע את תזרימי המזומים החיוביים העתידיים של 

  בפרד. Cומפעל  Bמפעל 
  

 M ישותיחדיו (כלומר,  C -, וA ,Bכתוצאה מכך, סביר שמפעלים  .16
יתת לזיהוי, ההכסים הקטה ביותר,  ) מהווים את קבוצתהכול

  .תזרימי מזומים חיוביים שהם בלתי תלויים בעיקרםמיבה ש
  

  ד. כתבי עת
  

  רקע

כתבי  80 - כתבי עת רכשו ו 70כתבי עת.  150בבעלות הוצאה לאור  .17
על ידי ההוצאה לאור. המחיר ששולם עבור כתב עת  וצרועת 

כתבי עת ועלויות  יצירתוכר ככס בלתי מוחשי. עלויות משרכש 
ול כתבי עת קיימים מוכרות כהוצאות בעת התהוותן. תזרימי תפע

המזומים החיוביים ממכירות ישירות ומפרסום יתים לזיהוי 
עבור כל כתב עת בפרד. כתבי העת מוהלים על פי מגזרי לקוחות. 

מפרסום לכל כתב עת תלויה במגוון כתבי העת  הרמת ההכס
ייות הההלה היא שבמגזר הלקוחות אליו משתייך כתב העת. מד

שלהם,  יםלטוש כתבי עת ישים לפי תום אורך החיים הכלכלי
  בכתבי עת חדשים באותו מגזר לקוחות.מיידית ולהחליפם 

  
  מזומים לכל כתב עת בודד?-מהי היחידה מיבה
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  יתוח

ההשבה של כל כתב עת בפרד. - סביר שיתן להעריך את הסכום בר .18
 הכל כתב עת מושפע, במידמפרסום ב הלמרות שהיקף ההכס

, מכתבי עת אחרים במגזר הלקוחות, יתן לזהות תזרימי סוימתמ
מזומים חיוביים ממכירות ישירות ומפרסום לכל כתב עת. בוסף, 
למרות שיהול כתבי עת מתבצע על פי מגזרי לקוחות, החלטות 

  לטוש כתבי עת עשות על בסיס אידיבידואלי.
  

יב תזרימי מזומים חיוביים שהם בלתי לכן, סביר שכל כתב עת מ .19
תלויים בעיקרם באלה של כתבי עת אחרים, וכל כתב עת מהווה 

  מזומים פרדת.-יחידה מיבה
 

    שימוש בוחציו אחרים מבה שחציו מושכר ל  ה. 
  עצמי

  
  רקע

משרדים שהיה  בבעלותה מבה חברה תעשייתית. אהי Mישות  .20
ת צמצומים, מחצית המבה מוצל במלואו לשימוש פימי. בעקבו

צדדים מצא כעת בשימוש פימי והמחצית האחרת מושכרת ל
 עם הדיירים הוא לחמש שים. חכירההסכם ה .שלישיים

 
  ?הביין שלמזומים -יחידה מיבהמהי ה

  
  יתוח

ככס משותף, לצורך  לשמשיא המבה מטרתו הראשוית של ה .21

יכול  בה כולו איומלכן, ה .M ישות של ייצורתמיכה בפעילויות ה
תזרימי מזומים חיוביים שהם בלתי תלויים  מיבכ להיחשב

. לכן, סביר הישותבעיקרם בתזרימי המזומים החיוביים של כלל 

 M ישותהמבה היא אליה שייך  מזומים-היחידה מיבהלהיח ש
  .הכול

  

 שווית זה אות לקבוע אלכן, אין  איו מוחזק כהשקעה.המבה  .22
 ותרישכדמי מבה בהתבסס על תחזיות לגבי ההשימוש של 

  .בשוק יםעתידי
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בהפסד שימוש והכרה  שוויחישוב    2ה דגמה
  ירידת ערךמ  

  
  .בהדגמה זו, אין התייחסות להשפעות מסים

  

  השימוש שווירקע וחישוב 

 ש"ח. 10,000 תמורת Mישות  את כשהר Tישות  ,0X20שת  בסוף .23

   בשלוש מדיות. מפעלי ייצור Mלישות 

  0X20תוים בסוף שת  - 1טבלה 

  
  

  
ת בכל מדיה מייצגות את הרמה המוכה ביותר שבה יוהפעילו   א)(

שקבע (קיים מעקב על המויטין לצרכי ההלה פימיים 
ר גדת בכל מדיה, כמויופעילוהרכישה של המחיר כהפרש בין 

, לבין השווי ההוגן של הכסים היתים בהסכם הרכישה
 .)לזיהוי

   

מדיה, יש לבחון ירידת מכיוון שהמויטין הוקצה לפעילויות בכל  .א23
ערך כל שה עבור כל אחת מהפעילויות או בתדירות גבוהה יותר 

 מספרלתקן חשבואות  90אם קיים סימן שפגם ערכם (ראה סעיף 
15 .( 

 
שווי  שווי שימוש לבין הסכומים בי ההשבה (כלומר, הגבוה מבין .24

ים מזומים קבע- ) של היחידות מיבותהוגן ביכוי עלויות למכירה
, 1X20 ובסוף שת 0X20על בסיס חישובי שווי השימוש. בסוף שת 

מזומים עולה על הערך -שווי השימוש של כל יחידה מיבה
בספרים שלה. לפיכך, ערכם של הפעילויות בכל מדיה והמויטין 

  .חשבים כבלתי פגומים שהוקצה לפעילויות אלה

הקצאת   0X20סוף 
מחיר 
  רכישה

שווי הוגן של 
יתים כסים 

  לזיהוי

  )א(מויטין

  ש"ח  ש"ח  ש"ח  

  A  3,000  2,000  1,000מדיה פעילויות ב

  B  2,000  1,500  500מדיה פעילויות ב

   C  5,000  3,500  1,500הדיפעילויות במ

  3,000  7,000  10,000  סך הכל
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הממשלה  .Aמדיה ב ממשלה חדשהבחרה  ,2X20בתחילת שת  .25
 חוקקה חוקים חדשים, המגבילים באופן משמעותי את החדשה

מכך, בטווח הראה כתוצאה  .T ישות יצוא המוצר העיקרי של

 .40% -ביקטן  Aבמדיה  T ישות לעין, היקף הייצור של
 

המשמעותית והקטת הייצור כתוצאה מכך הגבלת היצוא  .26

 ההשבה של- הסכום בראת אמוד גם ל T ישות אתמחייבות 

  .2X20בתחילת שת  Aמדיה הפעילויות ב
  

שה, לצורך  12בשיטת הקו הישר לאורך  משתמשת Tישות  .27

וצופה שלא יהיה ערך  Aהכסים היתים לזיהוי במדיה הפחתת 
  .שייר

 
מזומים - היחידה מיבההשימוש של  שוויעל מת לקבוע את  .28

  :T ) ישות2(ראה טבלה  ,Aמדיה ב
 

על , המבוססות זומיםממכיה תחזיות תזרימי   )א(
אושרו על ידי ש, העדכיים ביותרתקציבים/תחזיות כספיים 

 ).2X20  - 6X20לשים ( הבאותלחמש שים  ,הההלה
  

 שלאחר מכן לשיםמי מזומים תזריעורכת אומדן של   )ב(
יורדים. צמיחה  שיעורי) בהתבסס על 7X20  - Y220(השים 
שיעור זה  .3% עומד על 7X20 לשתהצמיחה  שיעוראומדן 

 . Aמדיה צמיחה ארוך טווח ממוצע בשוק ב משיעור מוך
  

את הערכות השוק , המשקף 15%ת בשיעור יכיון של חרוב  )ג(
סיכוים , לפי מס, וכן הכסףשל ערך הזמן של  שוטפותה

  .Aמדיה מזומים ב-יחידה מיבהספציפיים ל
  

  ירידת הערךהפסד מהכרה ומדידה של 

הוא  Aמדיה ב מזומים-מיבה השבה של היחידהה-סכום ברה .29
   ש"ח. 1,360

  

מזומים - היחידה מיבההשבה של ה-סכום ברמשווה בין ה Tישות  .30

  .)3לבין הערך בספרים (ראה טבלה  Aמדיה ב
 



  
  הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים

  ירידת ערך נכסים

 

  2018 ספטמבר - התשע"ט תשרימהדורת 

  

575

 ,ש"ח 1,473 -סכום בר ההשבה ב המכיוון שהערך בספרים גבוה מ .31

דוח ש"ח ב 1,473בסך  ירידת ערךמהפסד ב יתדימכירה מי Tישות 
 תיוהמיוחס לפעילו ,של המויטיןבספרים  ערךה .ו הפסדרווח א

כל הפחתה בערך  תבוצעמשמופחת במלואו לפי  Aמדיה ב
מזומים -אחרים ביחידה מיבה כסים יתים לזיהויבספרים של 

   .)15 מספרחשבואות לתקן  104(ראה סעיף  Aמדיה ב
 

 19 מספרלתקן חשבואות בהתאם בפרד  תחושבומ השפעות מס .32
  .א)3 הדגמה (ראה מסים על ההכסה

  
מדיה מזומים ב-חישוב שווי שימוש של היחידה מיבה - 2טבלה 

A  ת2בתחילת שX20   

  
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
מתבסס על האומדן הטוב ביותר של הההלה לגבי תחזיות  )1(

 ).40% - תזרים מזומים טו (לאחר הצמצום ב
אקסטרפולציה של תזרים המזומים מהשה מתבסס על  )2(

 .יורדים צמיחה ישיעורהקודמת תוך שימוש ב

 ,k=1/(1+a)nהערך הוכחי מחושב על ידי הוסח מקדם  )3(

 הוא תקופת היכיון. n -הוא שיעור היכיון ו aכאשר 

שיעורי   שה
צמיחה 

  לז"א

תזרים 
  עתידי

 מקדם ערך וכחי
 של שיעור יכיון

15%)3(   

תזרים 
מזומים 

  מהוון
  ש"ח    ש"ח    
2X20   

)n = 1(  

    
230 )1(  

  
0.86957  

  
200  

3X20    253 )1(   0.75614  191  

4X20    273 )1(   0.65752  180  

5X20    290 )1(   0.57175  166  

6X20    304 )1(   0.49718  151  

7X20  3%  313 )2(   0.43233  135  

8X20  2%-  307 )2(   0.37594  115  

9X20  6%-  289 )2(   0.32690  94  

0Y20  15%-  245 )2(   0.28426  70  

Y120  25%-  184 )2(   0.24719  45  

Y220  67%-  61 )2(   0.21494  13  
שווי 

  שימוש
      

1,360  
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- חישוב והקצאת ההפסד מירידת ערך ליחידה מיבה - 3טבלה 

  2X20בתחילת שת  Aמדיה מזומים ב

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  2X20תחילת שת 

יתים כסים   מויטין
  לזיהוי

  סך הכל

  ש"ח  ש"ח  ש"ח  

  3,000  2,000  1,000  עלות היסטורית
  )1X20(  --  )167(  )167(פחת שצבר 
  2,833  1,833  1,000  ערך בספרים

  )1,473(  )473(  )1,000(  סד מירידת ערךהפ
ערך בספרים, לאחר 

  1,360  1,360  --  הפסד מירידת ערך
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   דחים השפעות מסים   3 הגמהד
  

ירידת בהפסד מכרה ההשל  דחים מסיםהשפעות  - א  
   ערך  

, בתוספת מידע 2שבהדגמה  Tישות  זו שתמש בתוי (בהדגמה
  בהדגמה זו)שמסופק משלים 

  

 של יוהיזיתים להכסים השל  בסיס המס ,2X20בתחילת שת  .33
 יםהפסד ש"ח. 900 הוא Aשל מדיה מזומים -יחידה מיבהה

  .אחוז 40 אשיעור המס הו מס. לצורכי יםמוכר אים ךמירידת ער
  

של מזומים -יחידה מיבה כסישל  ירידת ערךהפסד מב ההכרה .34
הזמי החייב במס, המתייחס  הפרשה אתמקטיה  Aמדיה 
  .התאםבמוקטת סים דחים העתודה למ .אלהלכסים 

  
שת  תחילת

2X20   
יתים כסים 

לפי  לזיהוי
הפסד מירידת 

  ערך

הפסד 
מירידת 

  ערך

יתים כסים 
אחרי  לזיהוי

הפסד מירידת 
  ערך

  ש"ח  ש"ח  ש"ח  

ערך בספרים 
  )2(הדגמה 

1,833  )473(  1,360  

  900  --  900  בסיס המס
הפרש זמי 

  604  )473(  933  חייב במס
עתודה למסים 

  40%(  373  )189(  481דחים (
  

 לא הוכרו ,מסים על הכסה 19 מספרלתקן חשבואות ם בהתא .35
ת הפסד מירידה ,ן. לכמויטיןל דחים המתייחסיםמסים בתחילה 

  המסים הדחים. שלגורם לתיאום  איו ,מויטיןערך, המתייחס ל
  

  ים דח יםמסכס יוצר הירידת ערך הפסד מהכרה ב -  ב
  

- סכום ברה .ש"ח 1,000בספרים  שערכויתן לזיהוי כס  לישות .36
ובסיס המס  אחוז 30 אושיעור המס ה .ש"ח 650ו הוא השבה שלה

 יםמוכר םך אימירידת ער יםהפסד .ש"ח 800הוא  של הכס
  ירידת הערך היה כדלקמן:ההפסד מ תהשפע מס. לצורכי
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לפי   

ירידת 
  ערך

השפעת 
  ירידת ערך

אחרי ירידת 
  ערך

  ש"ח  ש"ח  ש"ח  

  650  )350(  1,000  ערך בספרים
  800  --  800  בסיס המס

  הפרש זמי חייב במס 
(יתן ליכוי לצורכי 

  מס)
  

200  
  

)350(  
  

)150(  
  עתודה למס דחה 

  30%כס מס דחה), (
  

60  
  

)105(  
  

)45(  
  

 יםבכס מס הכירמ הישות ,19 מספרלתקן חשבואות ם בהתא .37

 תחייבהכסת  ההית) שprobableצפוי ( מידה שבהעד ל יםדח
  יתן יהיה לקזז את ההפרשים הזמיים היתים ליכוי. השכגד
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  ביטול הפסד מירידת ערך  4הדגמה 
  

 ים, בתוספת מידע משל2ה דגמשבה T ותיש זו שתמש בתוי בהדגמה
  .בהדגמה זו אין התייחסות להשפעות מסים שמסופק בהדגמה זו.

  
  רקע

עדיין על כה, אך מצב העסקים  Aמדיה , הממשלה ב3X20 בשת .38
מתבררת  T ישות חוקי הייצוא על הייצור של השפעתהשתפר. 

 ,כתוצאה מכךכפחות דרסטית ביחס לציפיות הההלה המקוריות. 
חיובי זה מחייב שיוי  .אחוז 30 -הההלה מעריכה שהייצור יגבר ב

טו  השבה של הכסיםה-סכום ברהאת לאמוד מחדש  T ישות את
לתקן  111 - ו  110(ראה סעיפים  Aמדיה ב תיופעילולהשייכים 

טו של  םכסיהשל  מזומים-היחידה מיבה .)15חשבואות מספר 
  .Aמדיה ב תיופעילועדיין ההיא  Aמדיה ת ביוהפעילו

  

השבה ה-סכום ברהמראים ש 2 שבהדגמה אלהשובים דומים לחי .39
 .ש"ח 1,910 הוא כעת Aמדיה מזומים ב-היחידה מיבהשל 

  
  ירידת ערךביטול הפסד מ

של בספרים טו  ערךלבין ההשבה ה-סכום ברה ביןמשווה  Tישות  .40
  . Aמדיה מזומים ב-היחידה מיבה
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מזומים -בספרים של היחידה מיבהחישוב הערך  - 1טבלה 
   3X20 בסוף שת Aמדיה ב

כסים   מויטין  
יתים 
  לזיהוי

  סך הכל

  ש"ח  ש"ח  ש"ח  

(ראה  2X20שת  תחילת
  )2הדגמה 

      

  3,000  2,000  1,000  עלות היסטורית
  )167(  )167(  -     פחת שצבר

  )1,473(  )473(  )1,000(  הפסד מירידת ערך
הפסד ערך בספרים, לאחר 

  1,360  1,360  --  מירידת ערך
         3X20 סוף שת

  )247(  )247(  --  )א()שתיים(תוספת פחת 
  1,113  1,113  --  ערך בספרים

  1,910      השבה-סכום בר
השבה על -עודף סכום בר
  הערך בספרים

    
797  

  

 2X20 ,Tשת  בתחילת לאחר ההכרה בהפסד מירידת ערך  ) א( 
כסים היתים לזיהוי עדכה את הוצאות הפחת של ה

לשה),  ש"ח 123.6 לשה לסכום שלש"ח  166.7 - (מ Aמדיה ב
על הערך בספרים המעודכן ויתרת אורך החיים  ססתבבה

  שה). 11השימושיים (
  

מאז הוכר הפסד מירידת ערך, חל שיוי בעל השפעה חיובית  .41
 הכסים טוההשבה של -סכום ברקביעת הבאומדים ששימשו ל

, 15חשבואות מספר לתקן  114 סעיףבהתאם ללכן,  .Aמדיה ב
  .2X20 -בביטול הפסד מירידת ערך שהוכר ב הכירמ T ישות

  

 T ישות ,15חשבואות מספר לתקן  123 -ו 122 בהתאם לסעיפים .42
 Aמדיה ב יתים לזיהויהכסים השל את הערך בספרים  הגדילמ

סכום הין עד למוך ב), כלומר, 3(ראה טבלה  ש"ח 387 בסכום של
של  מופחתתההיסטורית העלות לבין ה )₪ 1,910( השבהה-בר

 עלייה זו. )2(ראה טבלה  ש"ח)  )1,500יתים לזיהויהכסים ה
  .דוח רווח או הפסדמוכרת מיידית ב

 
ירידת הפסד מה, 15חשבואות מספר לתקן  124 בהתאם לסעיף .43

  .לא מבוטל ערך מויטין
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המופחתת של הכסים  קביעת העלות ההיסטורית   - 2טבלה 
  3X20 בסוף שת Aמדיה היתים לזיהוי ב

  
  כסים יתים לזיהוי   3X20 סוף

  ש"ח  

  2,000  עלות היסטורית

  )500(   שים) X 3 166.7( פחת צבר

  1,500   עלות היסטורית מופחתת
  1,113  )1ערך בספרים (טבלה 

  387  הפרש
  

 Aמדיה ערך בספרים של הכסים היתים לזיהוי ב - 3ה טבל
  3X20 בסוף שת

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

וכן את  167בסך  1X20סכום זה כולל את הפחת שצבר לשת    (א)
  .247בסך  3X20 - ו 2X20הפחת שצבר לשים 

כסים   מויטין   3X20 סוף שת
יתים 

  וילזיה

  סך הכל

  ש"ח  ש"ח  ש"ח  

  3,000  2,000  1,000  ספרים ברוטובערך 
  )414(  (א))414(  --  שצברפחת 

הפסד מצטבר מירידת 
  )1,473(  )473(  )1,000(  ערך

  1,113  1,113  --    ערך בספרים
ביטול הפסד מירידת 

  873  873  0  ערך
ערך בספרים לאחר 

ביטול הפסד מירידת 
  ערך

  
--  

  
00,51  

  
005,1  
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  טיפול בשיוי מבי עתידי  5הדגמה 
  

  .בהדגמה זו, אין התייחסות להשפעות מסים
  

  רקע

המפעל הוא  מפעל.של  ירידת ערך תוחב K ישות ,0X20 בסוף .44
מוצגים בעלות היסטורית  המפעלכסי  מזומים.-יחידה מיבה

ויתרת אורך  חש" 3,000המפעל הוא של מופחתת. הערך בספרים 
  שים. 10 הואשימושיים החיים ה

  

שווי שימוש  (כלומר, הגבוה מבין של המפעל שבההה-סכום ברה .45
) קבע על בסיס חישוב שווי מכירהלהוגן ביכוי עלויות שווי  לבין

לפי מס יכיון  שיעורתוך שימוש בשימוש מחושב  שווי השימוש.
  .אחוז 14 של

 
 :-התקציבים, שאושרו על ידי הההלה, מראים ש .46
  

 100 -האמדת ב בעלות שיוי מביהמפעל יעבור  ,3X20 בסוף  )א(
מבי, טרם לשיוי ה התחייבה טרם Kישות ואחר מ ש"ח.

 הוכרה הפרשה לעלויות השיוי המבי העתידי. 
  

הטבות עתידיות יבעו מהשיוי המבי בצורה של תזרימי   )ב(
  .מופחתים מזומים שליליים

  

לשיוי המבי. אומדן העלויות הוא  חייבתמת K ישות ,2X20 בסוף .47
בהפרשה לשיוי מבי בהתאם.  המכיר והישות ש"ח 100עדיין 

העתידיים למפעל כפי שמשתקף ומים המזמי תזריאומדן 
התוים , הההלה, שאושרו על ידי העדכיים ביותרבתקציבים 

שאמדו  אלהושיעור היכיון השוטף שארו זהים ל הלןל 51בסעיף 
  .0X20בסוף 

  

 100השיוי המבי בפועל בסך  עלויותושולמו  התהוו ,3X20 בסוף .48
כפי שמשתקף  העתידיים למפעלהמזומים מי תזרי. אומדן ש"ח

 שיעור, והההלה, שאושרו על ידי העדכיים ביותרבתקציבים 
  .2X20שאמדו בסוף  אלההיכיון השוטף שארו זהים ל
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  0X20בסוף שת 
  

  0X20חישוב שווי השימוש של המפעל בסוף שת  - 1טבלה 
  

  )14%סכום מהוון (  תזרים מזומים עתידי  שה

  ש"ח  ש"ח  

1X20  300  263  

2X20  280  215  

3X20    420)1(  283  

4X20    520)2(  308  

5X20    350)2(  182  

6X20    420)2(  191  

7X20    480)2(  192  

8X20    480)2(  168  

9X20    460)2(  141  

10X20    400)2(  108  
  

  שווי שימוש
  

2,051  
  

לא כולל את אומדן עלויות השיוי המבי הכלולות בתקציבי    )1(
  הההלה.

)2 (  
  כולל אומדים של הטבות הצפויות משיוי מבי שכללותלא 

  בתקציבי הההלה.
  

ההשבה של המפעל (שווי השימוש) מוך מערכו -הסכום בר .49
  בהפסד מירידת ערך של המפעל. הכירמ Kישות בספרים. לכן, 

  
   0X20חישוב הפסד מירידת ערך בסוף שת  - 2טבלה 

  
  מפעל  

  ש"ח  

  3,000  ת ערךערך בספרים לפי הפסד מיריד

  2,051  )1השבה (טבלה -סכום בר

  )949(  הפסד מירידת ערך

  2,051  ערך בספרים לאחר הפסד מירידת ערך
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  1X20בסוף שת 
   

ההשבה -לא התרחש אירוע, הדורש לאמוד מחדש את הסכום בר .50
  ההשבה.-של המפעל. לכן, לא דרש לבצע חישוב של הסכום בר

  

  2X20בסוף שת 
  

לשיוי המבי. לכן, בקביעת שווי השימוש של עת מחוייבת כ הישות .51
עת במובאות בחשבון מהשיוי המבי  חזויותהמפעל, ההטבות ה

חיזוי תזרימי המזומים. הדבר מתבטא בעלייה באומדן תזרימי 
. 0X20המזומים העתידיים ששימש בקביעת שווי השימוש לסוף 

הסכום , 15חשבואות מספר לתקן  111 -ו  110 בהתאם לסעיפים
  .2X20סוף קבע מחדש בההשבה של המפעל -בר

  
  2X20חישוב שווי שימוש של המפעל בסוף שת  - 3טבלה 

  
תזרים מזומים   שה

  עתידי
סכום מהוון 

)14%(  

  ש"ח  ש"ח  

3X20  420 )1(  368  

4X20  570 )2(  439  

5X20  380 )2(  256  

6X20  450 )2(  266  

7X20  510 )2(  265  

8X20  510 )2(  232  

9X20  480 )2(  192  

10X20  410 )2(  144  
  

  שווי שימוש
  

2,162  
  

לא כולל את אומדן עלויות השיוי המבי מאחר והתחייבות    )1(
  כבר הוכרה.

)2 (
כולל הטבות צפויות מהשיוי המבי כפי שמשתקף בתקציבי   

  הההלה.
  

ההשבה (שווי שימוש) של המפעל גבוה מערכו בספרים -הסכום בר .52
את ההפסד מירידת ערך  תבטלמ Kישות ). לכן, 4(ראה טבלה 

  .0X20שהוכר למפעל בסוף 
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  2X20חישוב ביטול ההפסד מירידת ערך בסוף שת  - 4טבלה 

  
תוצאת הביטול איה מביאה לכך שהערך בספרים של המפעל    א)(

ר היה להיות לפי עלות עולה על הערך בספרים שאמו
היסטורית מופחתת. לכן, מלוא הביטול של ההפסד מירידת 

  ערך מוכר.
  

   20X3בסוף שת 
 

כאשר עלויות השיוי המבי משולמות קיים תזרים מזומים שלילי  .53
. למרות קיומו של תזרים מזומים שלילי, אין שיוי ש"ח 100של 

יעת שווי באומדן תזרימי המזומים העתידיים ששימשו בקב
ההשבה של המפעל לא - . לכן, הסכום בר2X20השימוש בסוף 

  .3X20יחושב בסוף שת 
  

  ריכוז הערך בספרים של המפעל - 5טבלה 

  ערך בספרים
לאחר ירידת  

 ערך 

הפסד 
מירידת 

 ערך

הוצאות 
פחת 

 מותאמות

- סכום בר
 השבה

עלות 
היסטורית 

 מופחתת

סוף 
 שת

    ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח

2,051 )949( 0 2,051 3,000 0X20  
  1X20 2,700 )1(אין חישוב  )2( )205( 0 1,846
2,162 521 )205( )2( 2,162 2,400 2X20  
  3X20 2,100 )1(אין חישוב  )3( )270( 0 1,892

כי ההפסד  ןאין סימההשבה לא חושב מאחר ש- הסכום בר  ) 1(
  מירידת ערך עלה או ירד.

)2(
   2,051/10=205  

)3(
   2,162/8=270  

  מפעל  

  ש"ח  

  2,051  )2(טבלה  0X20ערך בספרים לסוף שת 

    2X20סוף שת 

  )410(  )5טבלה  - 2X20 -ו 1X20הוצאות פחת (לשים 
  1,641  ערך בספרים לפי ביטול הפסד מירידת ערך

  2,162  )3השבה (טבלה -סכום בר
  521  ביטול הפסד מירידת ערך

  2,162  ערך בספרים לאחר ביטול הפסד מירידת ערך
  )א(2,400  )5ערך בספרים: עלות היסטורית מופחתת (טבלה 
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  טיפול בעלויות עתידיות  6הדגמה 
  

  .בהדגמה זו, אין התייחסות להשפעות מסים
  

  רקע

 המכוה ה.מכושל בוחת אם חלה ירידת ערך  Fישות , 0X20בסוף  .54
בעלות היסטורית  תמוצג מכוהמזומים. ה-יחידה מיבה יאה

אומדן יתרת אורך החיים  .ש"ח 150,000בספרים  המופחתת וערכ
  שים. 10הוא  כוההמ השימושיים של

  

שווי שימוש  מבין גבוה(כלומר, ה המכוה ההשבה של-כום ברסה .55
) קבע על בסיס חישוב שווי מכירהלשווי הוגן ביכוי עלויות  לבין

 לפי מס שיעור יכיוןתוך שימוש בשווי השימוש מחושב . השימוש
  .אחוז 14של 

 
 התקציבים, שאושרו על ידי הההלה, מראים: .56
  

יות הכרחיות לשמירה על רמת ההטבות אומדן עלוש  )א(
  וכן, ;לבוע מהמכוה בתאים הוכחיים חזויותהכלכליות ה

 
ר או ופישלש"ח  25,000בסך יתהוו עלויות  ,4X20ת בשש  )ב(

על ידי גידול בכושר  מכוהרמת הביצועים של ה תגדללה
  .הייצור

  

רמת הביצועים של  תגדללהר או ופישל עלויות התהוו, 4X20בסוף  .57
כפי  ,המכוה אומדן תזרימי המזומים העתידיים של .המכוה

, שאושרו על ידי הההלה, העדכיים ביותרשמשתקף בתקציבים 
שאמד בסוף  כפי שארהשוטף ושיעור היכיון  60תוים בסעיף 

0X20.  
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   0X20בסוף שת 
  

  0X20לסוף שת  המכוה חישוב שווי שימוש של - 1טבלה 
  

תזרימי מזומים   שה
  תידייםע

  )14%סכום מהוון (

  ש"ח  ש"ח  

1X20  22,165 )1(  19,443  

2X20  21,450) 1(  16,505  

3X20  20,550 )1(  13,871  

4X20     24,725 )1(  )2(  14,639  

5X20     25,325 )1( )3(  13,153  

6X20     24,825 )1 ( )3(  11,310  

7X20     24,123 )1 ( )3(  9,640  

8X20     25,533 )1 ( )3(  8,951  

9X20     24,234 )1 ( )3(  7,452  

10X20      22,850 )1 ( )3(  6,164  
      

  121,128    שווי שימוש
  

כולל אומדן עלויות הכרחיות לשמירה על רמת ההטבות    )1(
  .הוכחי מצבהלבוע מהמכוה ב חזויותהכלכליות ה

רמת הביצועים של  תגדללהר או ופישל לא כולל אומדן עלויות  ) 2(
  הכללות בתקציבי הההלה. כוהמה

רמת  תגדלהר או ופישמ חזויותהטבות האומדן לא כולל   ) 3(
  הכללות בתקציבי הההלה. מכוההביצועים של ה

  

המכוה מוך מערכה  ההשבה (שווי שימוש) של-הסכום בר .58
  .המכוה בהפסד מירידת ערך של הכירמ F ישות . לכן,בספרים

  
  0X20ת ערך לסוף שת חישוב ההפסד מיריד - 2טבלה 

  
  מכוה  
  ש"ח  

  150,000  ערך בספרים לפי הפסד מירידת ערך

  121,128  ) 1השבה (טבלה -סכום בר

  )28,872(  הפסד מירידת ערך

  121,128  ערך בספרים לאחר הפסד מירידת ערך
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   1X20 - 3X20שים 
  

ההשבה -הדורש לאמוד מחדש את הסכום בר לא התרחש אירוע .59
  ההשבה.-חישוב של הסכום ברלבצע כן, לא דרש . להמכוה של

  

  4X20 שת בסוף
  

. לכן, התהוו מכוהרמת הביצועים של ה תגדללהר או ופישל עלויות .60
 חזויות, ההטבות העתידיות ההמכוה בקביעת שווי השימוש של

מובאות בחשבון  משיפור או גידול ברמת הביצועים של המכוה
בטא בעלייה באומדן תזרימי בחיזוי תזרימי המזומים. הדבר מת

. 0X20המזומים העתידיים ששימש בקביעת שווי השימוש בסוף 
חשבואות לתקן  111 -ו  110 כתוצאה מכך, בהתאם לסעיפים

 המכוה ההשבה של-, יש לחשב מחדש את הסכום בר15 מספר
  .4X20לסוף 

  
   4X20לסוף שת  המכוה חישוב שווי שימוש של - 3טבלה 

  
מזומים תזרימי   שה

  )(אעתידיים 
  )14%סכום מהוון (

  ש"ח  ש"ח  

5X20  30,321  26,597  

6X20  32,750  25,200  

7X20  31,721  21,411  

8X20  31,950  18,917  

9X20  33,100  17,191  

10X20  27,999  12,756  
      

  122,072    שווי שימוש
  

רמת  תגדלהמשיפור או  חזויותכולל אומדן ההטבות ה  ) א(
  כפי שמשתקף בתקציבי הההלה. ל המכוההביצועים ש

  

 הגבוה מערכ המכוה ההשבה (שווי השימוש) של-הסכום בר .61
 ). לכן,4ההיסטורית המופחתת (ראה טבלה  הבספרים ומעלות

 בסוף מכוהבגין ה את ההפסד מירידת ערך שהוכר תבטלמ F ישות
  על פי עלות היסטורית מופחתת. תוצגמשהמכוה כך  ,0X20 שת
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  4X20סוף שת בחישוב ביטול ההפסד מירידת ערך  - 4טבלה 
  

  מכוה  

  ש"ח  

  121,128  )2(טבלה  0X20ערך בספרים לסוף 

    4X20סוף שת 
  )48,452(  )5טבלה  -  4X20 עד 1X20הוצאות פחת (

    25,000כסרמת הביצועים של ה תגדללהר או ופישל עלויות
  7697,6  ערך בספרים לפי ביטול הפסד מירידת ערך

  122,072  )3השבה (טבלה -סכום בר
  17,324  ביטול הפסד מירידת ערך

  115,000  ערך בספרים לאחר ביטול ההפסד
  115,000  )א()5ערך בספרים: עלות היסטורית מופחתת (טבלה 

  

) א(
גדול מהערך בספרים שאמור היה  המכוה שווי השימוש של  

הביטול להיות לפי עלות היסטורית מופחתת. לפיכך, גובה 
איו עולה על  המכוה מוגבל עד לסכום בו הערך בספרים של

  עלותו ההיסטורית המופחתת.
  

   המכוה ריכוז הערך בספרים של - 5טבלה 
  

עלות   שה
היסטורית 

  מופחתת

- סכום בר
  השבה

הוצאות 
פחת 

  מותאמות

ביטול 
הפסד 

 )הפסד(
מירידת 

  ערך

ערך 
בספרים 
לאחר 
ירידת 

  ערך
  "חש  ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח  

0X20  150,000  121,128   0  )28,872(  121,128  

1X20  135,000   אין
  )1(חישוב

)12,113(   0  109,015  

2X20  120,000   אין
  )1(חישוב

)12,113(   0  96,902  

3X20  105,000   אין
  )1(ישובח

)12,113(   0  84,789  

4X20  90,000    )12,113(      
שיפור 

  --      25,000  או גידול
    

  115,000  122,072  )12,113(   17,324  115,000  

5X20  95,833   אין
)19,167(  )1(חישוב

)2(
   0  95,833  

כי ההפסד מירידת  ןאין סימההשבה לא חושב מאחר ש- הסכום בר   )1(
  ערך עלה או ירד.

)2(   19,167=115,000/6  
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בחית ירידת ערך של יחידות מיבות    7הדגמה 
מזומים עם מויטין וזכויות שאין מקות 

  יטהשל
  

א זכויות שאין מקות שליטה שמדדו 7הדגמה 
בתחילה כחלק יחסי מהכסים היתים 

  4לזיהוי טו
  

  .מסיםאין התייחסות להשפעות בהדגמה זו, 
  

  רקע

של  זכויות הבעלותמ אחוז 80 רוכשת האם) -חברה אם (להלן  .62
ביואר  1 -, ביום ה ש"ח 2,100תמורת הבת)  -חברה בת (להלן 

3X20 . מועד, באותוטו השווי ההוגן של ה ים לזיהויכסיםיתה 
האם בוחרת למדוד את הזכויות שאין . ש"ח 1,500 הואשל הבת 

מקות שליטה כחלק יחסי מהכסים טו היתים לזיהוי בסך של 
ש"ח הוא  900ש"ח). מויטין בסכום של  1,500 -מ 20%ש"ח ( 300

וסכום הזכויות ההפרש בין הסכום המצרפי של התמורה שהועברה 
ש"ח) לבין הכסים  300ש"ח +  2,100שאין מקות שליטה (

 ש"ח).  1,500היתים לזיהוי (
 

קבוצת הכסים הקטה ביותר מהווים את  הבת בכללותםכסי  .63
 מיבתזרי הם בלתי תלויים בעיקרםמזומים ש מיתזרי מפיקהה

 הבת ,. לכןאחרות ת כסיםוקבוצמכסים אחרים או מהמזומים 
מזומים -שיחידות מיבות אחרמזומים. מ-היא יחידה מיבה

אחרות של האם חזויות ליהות מהסירגיות של הצירוף, המויטין 
ש"ח המתייחס לסירגיות אלה הוקצה ליחידות מיבות  500בסך 

אשר מזומים -המיבהיחידה השמזומים אחרות באם. מפי 
 יתבח דרשת, כוללת מויטין בערכה בספריםכוללת את הבת 

                                                           
4

הדגמה זו מבוססת על טיפול חשבואי בזכויות שאין מקות שליטה בהתאם לתקן    
ת ויחול על דוחו 2008, אשר פורסם ביואר צירופי עסקים 3דיווח כספי בילאומי 

דורש מרוכש להכיר במועד  3. תקן דיווח כספי בילאומי 2010כספיים בשת 
הרכישה בזכויות שאין מקות שליטה לפי שווין ההוגן או לפי חלקן בשווי ההוגן של 
הכסים היתים לזיהוי טו של הרכש (ללא מויטין). ביגוד לכך, קובע גילוי דעת 

כי זכויות המיעוט ימדדו במועד  דיםדיים וחשבוות כספיים מאוח 57מספר 
הרכישה לפי חלק המיעוט בערך בספרים של הכסים היתים לזיהוי טו של 

 3הרכש. בעת פרסומו של תקן זה, טרם אומץ בישראל תקן דיווח כספי בילאומי 
ד ממחישה את הבחיה לירידת 7עדיין תקף. הדגמה להמחשה  57וגילוי דעת מספר 
בה מזומים עם מויטין, שאיה בבעלות מלאה, כאשר גילוי דעת ערך של יחידה מי

  בתוקף. 57
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 ןסימ קיים אםירידת ערך בכל שה, או לעיתים תכופות יותר 
 ).15חשבואות מספר לתקן  90לירידת ערך (ראה סעיף 

 
ההשבה של -סכום ברהקובעת ש החברה האם, 3X20בסוף שת  .64

הערך בספרים  ש"ח. 1,000הוא  של הבת מזומים-המיבה היחידה
  ש"ח. 1,350הוא  מויטיןשל הכסים טו של הבת, ללא 

  
 מזומים) -בחית ירידת ערך של הבת (יחידה מיבה

מויטין היתן לייחוס לזכויות שאין מקות שליטה כלול בסכום  .65
ש"ח, אך לא הוכר בדוחות  1,000ההשבה של הבת בסך של -בר

 4הכספיים המאוחדים של החברה האם. לכן, בהתאם לסעיף ג
הערך בספרים של הבת  ,15לספח ג' לתקן חשבואות מספר 

) על מת שיכלול מויטין היתן לייחוס grossed upמגולם (
אה של סכום השוו מבוצעתלפי שלזכויות שאין מקות שליטה, 

מויטין שיתן לייחוס . ש"ח 1,000 בסךההשבה -סכום ברזה ל
ש"ח  400אחוז של האם בבת, במועד הרכישה הוא  80לחלק של 

יחידות מיבות מזומים אחרות באם. ש"ח ל 500לאחר הקצאת 
אחוז הזכויות שאין מקות  20-לכן, מויטין היתן לייחוס ל

 ש"ח.  100שליטה בבת במועד הרכישה הוא 
  

  3X20 בסוף שת של "חברה בת"בחית ירידת ערך  - 1טבלה 

מויטין של    3X20 סוף שת
  חברה בת

כסים טו 
יתים 
  לזיהוי 

  סה"כ 

  ח ש"  ש"ח   ש"ח  
  1,750  1,350  400  ערך בספרים 

זכויות שאין מקות 
  100  --  100  שליטה שלא הוכרו 

  1,850  1,350  500  ערך בספרים מותאם
  1,000  -  -  השבה -סכום בר

  850      הפסד מירידת ערך

  
  הקצאת ההפסד מירידת ערך 

, ההפסד מירידת 15חשבואות מספר לתקן  104בהתאם לסעיף  .66
ביחידה על ידי הפחתה  מוקצה לכסים"ח ש 850ערך בסך של 

 בספרים של המויטין. תחילה של הערך
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בגין  ש"ח 850בסך מתוך ההפסד מירידת ערך  ש"ח 500לכן,  .67
לספח ג' של תקן  6בהתאם לסעיף גיחידה מוקצה למויטין. ה

, אם חברה בת בבעלות חלקית היא בעצמה 15חשבואות מספר 
מירידת ערך של המויטין מוקצה מזומים, ההפסד -יחידה מיבה

לזכויות המקות שליטה ולזכויות שאין מקות שליטה על פי אותו 
בסיס הקצאה של רווח או הפסד. בדוגמה זו, רווח או הפסד 

שהמויטין מוכר  אחרממוקצים על בסיס זכויות בעלות יחסיות. 
מכירה של האם בבת, האם  בעלותהזכויות של אחוז  80רק בגין 

 ). ש"ח 400 כלומרמירידת ערך מויטין (זה אחוז מהפסד  80 -רק ב
  

מוכרת באמצעות ש"ח  350 ךיתרת ההפסד מירידת הערך בס .68
 של הבת היתים לזיהוי בספרים של הכסים כיםערה קטתה

 ).2(ראה טבלה 
  

   3X20 בסוף שת של הבתהפסד מירידת ערך ההקצאת  - 2טבלה 
  

טו כסים   מויטין   3X20סוף שת 
יתים 
  לזיהוי 

  סה"כ

  ש"ח   ש"ח   ש"ח   
  1,750   1,350  400  ערך בספרים 

  )750(  )350(  )400(  הפסד מירידת ערך
ערך בספרים אחרי הפסד 

  1,000  1,000  --  מירידת ערך
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זכויות שאין מקות שליטה שמדדו   ב 7הדגמה 
בתחילה בשווי הוגן והחברה הבת 

ים מזומ-המתייחסת היא יחידה מיבה
  5עצמאית

 
  .מסיםאין התייחסות להשפעות בהדגמה זו, 

  
  רקע

של בעלות הזכויות מאחוז  80 תכשורהאם)  -(להלן חברה אם   .א68

. 3x20ביואר  1יום ב ש"ח, 2,100תמורת הבת)  -(להלן חברה בת 
באותו מועד, השווי ההוגן של הכסים טו היתים לזיהוי של הבת 

בוחרת למדוד את הזכויות שאין  ש"ח. החברה האם 1,500הוא 
 950ש"ח. מויטין בסכום של  350מקות שליטה בשווי הוגן, שהוא 

ש"ח הוא ההפרש בין הסכום המצרפי של התמורה שהועברה 
ש"ח) לבין  350ש"ח +  2,100וסכום הזכויות שאין מקות שליטה (

  ש"ח).  1,500הכסים טו היתים לזיהוי (
  
קבוצת הכסים הקטה ביותר מהווים את  ותםהבת בכללכסי   ב.68

 מיבתזרי הם בלתי תלויים בעיקרםמזומים ש מיתזרי מפיקהה
 הבת ,. לכןאחרות ת כסיםוקבוצמכסים אחרים או מהמזומים 

שיחידות מיבות מזומים  אחרמזומים. מ-היא יחידה מיבה
ן אחרות של האם חזויות ליהות מהסירגיות של הצירוף, המויטי

ש"ח המתייחס לסירגיות אלה הוקצה ליחידות  500בסכום של 
מיבות מזומים אחרות באם. מפי שהבת כוללת מויטין בערכה 

ירידת ערך בכל שה, או לעיתים תכופות  יתבחבספרים, דרשת 
חשבואות לתקן  90לירידת ערך (ראה סעיף  ןסימ קיים אםיותר 

  ).15מספר 
 

                                                           
5

הדגמה זו מבוססת על טיפול חשבואי בזכויות שאין מקות שליטה    
, אשר פורסם ביואר צירופי עסקים 3בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי 

דורש  3. תקן דיווח כספי בילאומי 2010ויחול על דוחות כספיים בשת  2008
מרוכש להכיר במועד הרכישה בזכויות שאין מקות שליטה לפי שווין ההוגן 
או לפי חלקן בשווי ההוגן של הכסים היתים לזיהוי טו של הרכש (ללא 

דיים וחשבוות כספיים  57מויטין). ביגוד לכך, קובע גילוי דעת מספר 
לק המיעוט בערך כי זכויות המיעוט ימדדו במועד הרכישה לפי ח מאוחדים

בספרים של הכסים היתים לזיהוי טו של הרכש. בעת פרסומו של תקן 
 57וגילוי דעת מספר  3זה, טרם אומץ בישראל תקן דיווח כספי בילאומי 

ד ממחישה את הבחיה לירידת ערך של 7עדיין תקף. הדגמה להמחשה 
ר גילוי דעת יחידה מיבה מזומים עם מויטין, שאיה בבעלות מלאה, כאש

  בתוקף. 57
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  תבחית ירידת ערך של הב

 היחידהההשבה של -סכום ברהקובעת ש האם ,3x20בסוף שת   ג.68
הערך בספרים של הכסים  ש"ח. 1,650הוא  הבת מזומים- המיב

   ש"ח. 1,350 הואמויטין טו של הבת, ללא 
  

  3X20 בסוף שת של הבתבחית ירידת ערך  - 1טבלה 
  

כסים טו   מויטין    3X20 סוף שת
  יתים לזיהוי

  סה"כ 

  ש"ח   ש"ח   ש"ח   
  1,800  1,350  450  ערך בספרים 

  1,650  -  -  השבה -סכום בר
  150      הפסד מירידת ערך

  
  הקצאת ההפסד מירידת ערך 

, ההפסד מירידת 15חשבואות מספר לתקן  104בהתאם לסעיף   ד.68
ביחידה על ידי הפחתה תחילה  מוקצה לכסיםש"ח  150ערך בסך 
  .בספרים של המויטין של הערך

  
ש"ח בגין  150לכן, מלוא הסכום של ההפסד מירידת הערך בסך   ה. 68

של ספח ג' לתקן  6היחידה מוקצה למויטין. בהתאם לסעיף ג
, אם חברה בת בבעלות חלקית היא בעצמה 15חשבואות מספר 

מזומים, ההפסד מירידת ערך של המויטין מוקצה -יחידה מיבה
אין מקות שליטה על פי אותו לזכויות המקות שליטה ולזכויות ש

  בסיס הקצאה של רווח או הפסד. 
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זכויות שאין מקות שליטה שמדדו   ג  7הדגמה 
בתחילה בשווי הוגן והחברה הבת 

- המתייחסת היא חלק מיחידה מיבה
  6מזומים גדולה יותר

 
  .מסיםאין התייחסות להשפעות בהדגמה זו, 

  
  רקע 

הדגמה בא 68העסקים המתואר בסעיף צירוף  לשבדוגמה יח כי   . ו68
זומים מ מיתזרי פיקויהבת)  -(להלן הבת החברה הכסים של  ב,7

 אחרות שלקבוצות כסים כסים אחרים או יחד עם  יםחיובי
במקום שהבת תהיה יחידה  ,ךכפי. להאם) -(להלן  האםהחברה 

בחית ירידת ערך, הבת הופכת לחלק  מזומים לצורך- מיבה

. יחידות מיבות Z יחידה ,יותר מזומים גדולה-הבמיחידה מי
 חזויות ליהות מהסירגיות של הצירוף.מזומים אחרות של האם 

וקצה ה ש"ח, 500 ךה, בסאל סירגיותל מתייחס, מויטין הךכפיל

המתייחס  Z יחידה ליחידות מיבות מזומים אלה. המויטין של
  .ש"ח 800הוא קודמים עסקים  פילצירו

  

כוללת מויטין בערכה בספרים, הן מהבת והן  Zמאחר שיחידה   ז. 68
ירידת ערך בכל שה, או  מצירופי עסקים קודמים, דרשת בחית

 90לירידת ערך (ראה סעיף  ןסימ קיים אםלעיתים תכופות יותר 
  ).15חשבואות מספר לתקן 

  
  
  
  
  

                                                           
הדגמה זו מבוססת על טיפול חשבואי בזכויות שאין מקות שליטה    6

, אשר פורסם ביואר צירופי עסקים 3בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי 
דורש  3. תקן דיווח כספי בילאומי 2010ויחול על דוחות כספיים בשת  2008

מקות שליטה לפי שווין ההוגן מרוכש להכיר במועד הרכישה בזכויות שאין 
או לפי חלקן בשווי ההוגן של הכסים היתים לזיהוי טו של הרכש (ללא 

דיים וחשבוות כספיים  57מויטין). ביגוד לכך, קובע גילוי דעת מספר 
כי זכויות המיעוט ימדדו במועד הרכישה לפי חלק המיעוט בערך  מאוחדים

י טו של הרכש. בעת פרסומו של תקן בספרים של הכסים היתים לזיהו
 57וגילוי דעת מספר  3זה, טרם אומץ בישראל תקן דיווח כספי בילאומי 

ד ממחישה את הבחיה לירידת ערך של 7עדיין תקף. הדגמה להמחשה 
יחידה מיבה מזומים עם מויטין, שאיה בבעלות מלאה, כאשר גילוי דעת 

  בתוקף. 57
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  בחית ירידת ערך של הבת 

 היחידהההשבה של -בר סכוםהקובעת ש האם ,3x20בסוף שת   ח.68

הערך בספרים של הכסים  ש"ח. 3,300הוא  Z מזומים-המיבה

  ש"ח. 2,250 הואמויטין בסך , ללא Zטו של יחידה 
  

  3X20 בסוף שת Zשל יחידה בחית ירידת ערך  - 1טבלה 
  

כסים טו   מויטין    3X20 סוף שת
  יתים לזיהוי 

  סה"כ 

  ח "ש   ח "ש   ח "ש   
  3,500  2,250  1,250  ים ערך בספר
  3,300  -  -  השבה -סכום בר

  200      הפסד מירידת ערך

  
  הקצאת ההפסד מירידת ערך 

, יש להקצות את 15לתקן חשבואות מספר  104בהתאם לסעיף   ט.68
ש"ח לכסים ביחידה על ידי  200ההפסד מירידת ערך בסך של 

 הפחתה תחילה של הערך בספרים של מויטין. לפיכך, מלוא
ש"ח בגין יחידה  200הסכום של ההפסד מירידת ערך בסך של 

בספח ג'  7מוקצה למויטין. בהתאם לסעיף ג Zמזומים - מיבה
, אם חברת בת בבעלות חלקית היא חלק 15לתקן חשבואות מספר 

מזומים גדולה יותר, ההפסד מירידת ערך של -מיחידה מיבה

יטין יוקצה תחילה לחלקים של היחידה מים - יבהמומזומZ ,
ולאחר מכן לזכויות שמקות שליטה ולזכויות שאין מקות 

  שליטה של הבת בבעלות חלקית.
  
האם מקצה את ההפסד מירידת הערך לחלקים של היחידה   י.68

מזומים על בסיס הערכים בספרים היחסיים של -המיבה
 36המויטין של החלקים לפי ירידת הערך. בדוגמה זו לבת הוקצה 

). ההפסד מירידת הערך מוקצה 450/1,250וז מירידת הערך (אח
תו לזכויות המקות שליטה ולזכויות שאין מקות שליטה על פי או

  בסיס הקצאה של רווח או הפסד.
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 תזכויות שאין מקות שליטה שמדדו   ד7הדגמה 
ערכים בספרים של כחלק יחסי מה

בהתאם היתים לזיהוי טו כסים ה
  757מספר  לגילוי דעת

  
  .מסיםאין התייחסות להשפעות בהדגמה זו, 

  
  רקע

של  זכויות הבעלותמ אחוז 80 רוכשת האם) -חברה אם (להלן   יא.68
ביואר  1 -, ביום ה ש"ח 2,100תמורת הבת)  -חברה בת (להלן 

3X20 . ,באותו מועדים לזיהויכסים השווי ההוגן של היתטו ה 
עודף . ש"ח 1,300ספרים הוא ש"ח וערכם ב 1,500 הואשל הבת 

השווי ההוגן על הערך בספרים של כסי החברה הבת מיוחס 
לכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר. 

לפי  57האם מודדת את זכויות המיעוט בהתאם לגילוי דעת מספר 
חלקן היחסי בערך בספרים של הכסים טו היתים לזיהוי בסך 

ש"ח  900ש"ח). מויטין בסכום של  1,300 -מ 20%(ש"ח  260של 
ש"ח) על חלק החברה האם בשווי  2,100הוא עודף עלות הרכישה (

 1,500-מ 80%ש"ח,  1,200ההוגן של הכסים היתים לזיהוי (
 ש"ח). 

 
קבוצת הכסים הקטה ביותר מהווים את  הבת בכללותםכסי   יב. 68

 מיבתזרי ויים בעיקרםהם בלתי תלמזומים ש מיתזרי מפיקהה
 הבת ,. לכןאחרות ת כסיםוקבוצמכסים אחרים או מהמזומים 

מזומים -שיחידות מיבות אחרמזומים. מ-היא יחידה מיבה
אחרות של האם חזויות ליהות מהסירגיות של הצירוף, המויטין 

ש"ח המתייחס לסירגיות הוקצה ליחידות מיבות  500בסך 
אשר מזומים -המיבהיחידה השמאחר מזומים אחרות באם. 

 יהבח דרשתכוללת מויטין בערכה בספרים, כוללת את הבת 
 ןסימ קיים אםירידת ערך בכל שה, או לעיתים תכופות יותר ל

 ).15חשבואות מספר לתקן  90לירידת ערך (ראה סעיף 
  
  
 

                                                           
יפול חשבואי בזכויות המיעוט בהתאם לגילוי דעת הדגמה זו מבוססת על ט   7

לפיו זכויות המיעוט מדדות  דיים וחשבוות כספיים מאוחדים 57מספר 
לפי חלק המיעוט בערך בספרים של הכסים טו היתים לזיהוי של החברה 

  הבת. 
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ההשבה של -סכום ברהקובעת ש החברה האם, 3X20בסוף שת   יג.68
הערך בספרי  ש"ח. 1,000הוא  של הבת מזומים-היבמה היחידה

 1,310הוא מויטין החברה האם של הכסים טו של הבת, ללא 
  ש"ח.

  
 מזומים) -בחית ירידת ערך של הבת (יחידה מיבה

ש"ח כולל גם את המויטין  1,000ההשבה של הבת בסך -הסכום בר  יד.68
יהוי של הבת על ואת עודף השווי ההוגן של הכסים היתים לז

ערכם בספרים, המתייחסים למיעוט, אך סכומים אלה לא הוכרו 
בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה האם. לכן, בהתאם 

, הערך בספרים של 15לספח ג' לתקן חשבואות מספר  4לסעיף ג

) על מת שיכלול גם את המויטין ואת grossed upהבת מגולם (
היתים לזיהוי של הבת על ערכם  עודף השווי ההוגן של הכסים

אה של סכום השוו מבוצעתלפי שבספרים, המתייחסים למיעוט, 
מויטין המתייחס לחלק . ש"ח 1,000 בסךההשבה -סכום ברזה ל
ש"ח לאחר  400אחוז של האם בבת, במועד הרכישה הוא  80של 

ש"ח ליחידות מיבות מזומים אחרות באם. לכן,  500הקצאת 
אחוז זכויות המיעוט בבת במועד  20-תן לייחוס למויטין הי

ש"ח. עודף השווי ההוגן של הכסים היתים  100הרכישה הוא 
לזיהוי של הבת על ערכם בספרים, המתייחס לזכויות המיעוט 

 ).1,500-1,300 - מ 20%ש"ח ( 40במועד הרכישה הוא 
  

  3X20 בסוף שת של "חברה בת"בחית ירידת ערך  - 1טבלה 
  

מויטין של    3X20 שתסוף 
  חברה בת

כסים טו 
יתים 
  לזיהוי 

  סה"כ 

  ש"ח   ש"ח   ש"ח  
  1,710  1,310  400  ערך בספרים 

  140  40  100  זכויות מיעוט 
  1,850  1,350  500  ערך בספרים מותאם

  1,000  -  -  השבה -סכום בר
  850      הפסד מירידת ערך

  
  הקצאת ההפסד מירידת ערך 

, ההפסד מירידת 15חשבואות מספר לתקן  104 בהתאם לסעיף  טו.68
ביחידה על ידי הפחתה  מוקצה לכסיםש"ח  850ערך בסך של 

 בספרים של המויטין. תחילה של הערך
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בגין  ש"ח 850בסך מתוך ההפסד מירידת ערך  ש"ח 500לכן,   טז.68
לספח ג' של תקן  6בהתאם לסעיף גיחידה מוקצה למויטין. ה

, אם חברה בת בבעלות חלקית היא בעצמה 15חשבואות מספר 
מזומים, ההפסד מירידת ערך של המויטין מוקצה -יחידה מיבה

לחברה האם ולזכויות המיעוט על פי אותו בסיס הקצאה של רווח 
או הפסד. בדוגמה זו, רווח או הפסד מוקצים על בסיס זכויות 

של אחוז  80רק בגין שהמויטין מוכר  אחרמבעלות יחסיות. 
זה אחוז מהפסד  80 - במכירה של האם בבת, האם  בעלותהזכויות 

אחוז  20 -ואיה מכירה ב )ש"ח 400 כלומרמירידת ערך מויטין (
ש"ח) בגין המויטין המיוחס למיעוט שלא  100מההפסד (כלומר 

 . הוכר בדוחות הכספיים
  
מאחר שהכסים טו היתים לזיהוי של החברה הבת הוכרו לפי   יז.68

(המתייחס לזכויות המיעוט) מערכם  20% -משווים ההוגן ו 80%
בספרים, הפסד המתייחס לעודף השווי ההוגן של הכסים טו 

ש"ח), יוקצה בין החברה  200היתים לזיהוי על ערכם בספרים (
האם לבין זכויות המיעוט לפי אותו בסיס הקצאה של רווח או 

"ח) לא יוכר ש 40הפסד וההפסד המתייחס לזכויות המיעוט (
בדוחות הכספיים המאוחדים. כל הפסד מירידת ערך מעבר לסכום 

ש"ח) יוכר ויוקצה לחברה האם ולזכויות המיעוט על פי  200זה (
 ).3וטבלה  2(ראה טבלה בסיס ההקצאה של הרווח או הפסד 

  

   3X20 בסוף שת של הבתהפסד מירידת ערך ההקצאת  - 2טבלה 
  

ים טו כס  מויטין   3X20סוף שת 
יתים 
  לזיהוי 

  סה"כ

  ש"ח   ש"ח   ש"ח   
  1,710   1,310  400  ערך בספרים 

  )710(  )310(  )400(  הפסד מירידת ערך
ערך בספרים אחרי הפסד 

  1,000  1,000  --  מירידת ערך
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 3X20 בסוף שת של הבתהפסד מירידת ערך ההקצאת  - 3טבלה 
  לחברה האם ולזכויות המיעוט

  

רה חב   3X20סוף שת 
  אם

זכויות 
  מיעוט 

  סה"כ

  ש"ח   ש"ח   ש"ח   
  )400(   -  )400(  הפסד מירידת ערך מויטין 

הפסד מירידת ערך כסים בגין 
עודף השווי ההוגן על הערך 

  ש"ח) 200בספרים (

  
  
)160(  

  
  
-  

  
  
)160(  

הפסד מירידת ערך כסים 
מעבר לעודף השווי ההוגן על 

  הערך בספרים 

  
)120(  

  
)30(  

  
)150(  

ערך בספרים אחרי הפסד 
  )710(  )30(  )680(  מירידת ערך

הפסד מירידת ערך המתייחס 
לסכומים שלא הוכרו בדוחות 

  )140(  )140(  -  הכספיים
סה"כ הפסד מירידת ערך של 

  )850(  )170(  )680(  היחידה
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  הקצאת כסים משותפים    8הדגמה 
  

  .בהדגמה זו, אין התייחסות להשפעות מסים
  

  רקע

הערכים . C -ו A,Bמזומים: - לוש יחידות מיבותש M לישות .69
לאחרוה חלו מויטין.  יםכולל ם, איאלהבספרים של יחידות 

ישות שיויים בעלי השפעה שלילית בסביבה הטכולוגית בה פועלת 

M ,ישות . כתוצאה מכךM י ירידת ערך לכל אחת מבצעת מבח

כים , הער0X20. לסוף שת שלה מזומים יחידות מיבותמה

 200 -, וש"ח 150, ש"ח 100הם  C -ו A ,Bיחידות  בספרים של
 ., בהתאמהש"ח

  

. הערך בספרים של תהפעילויות מוהלות ממרכז הההלה הראשי .70
ש"ח  150 -: מבה הההלה ש"ח 200הההלה הראשית הוא מרכז 

של היחידות היחסיים בספרים  כיםהער .ש"ח 50 -ומרכז מחקר
אידיקציה סבירה לחלק של מבה  יםמזומים מהוו-מיבות

מזומים. הערך בספרים של -הההלה, המוקדש לכל יחידה מיבה
 יחידותכל אחת מהמרכז המחקר לא יתן להקצאה באופן סביר ל

  מזומים.-מיבות
 

מזומים -יתרת אומדן אורך החיים השימושיים של יחידה מיבה .71

A  ים. יתרת  10היאידות אורך החיים השימושיים של יחשB   

הההלה מופחת בשיטת מרכז שה.  20הההלה היא ומרכז  C - ו
  הקו הישר.

 
שווי  שווי שימוש לבין (כלומר, הגבוה מביןההשבה -סכום ברה .69

מבוסס מזומים  -) של כל יחידה מיבההוגן ביכוי עלויות מכירה
שיעור תוך שימוש בשווי השימוש מחושב  שלה. שווי השימושעל 

  .אחוז 15של  יכיון לפי מס
 

  זיהוי כסים משותפים

זהה מ Mישות , 15חשבואות מספר לתקן  102 בהתאם לסעיף .72
-תחילה את כל הכסים המשותפים המתייחסים ליחידות מיבות

המזומים הבחות. הכסים המשותפים כוללים את מבה 
 הההלה הראשית ואת מרכז המחקר.
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 כס משותף:כיצד לטפל בכל לאחר מכן מחליטה  Mישות  .73
  

יתן להקצאה באופן סביר הערך בספרים של מבה הההלה   )א(
   הבחות; וכןמזומים -ליחידות מיבותועקבי 

 
באופן לא יתן להקצאה הערך בספרים של מרכז המחקר   )ב(

  מזומים הבחות. -יחידות מיבותכל אחת מהסביר ועקבי ל
  

  הקצאת כסים משותפים

קצה לערך בספרים של כל הערך בספרים של מבה הההלה מו .74
מזומים. עשה שימוש בבסיס שקלול להקצאה -יחידה מיבה

 10הוא  Aה מאחר ואומדן יתרת אורך החיים השימושיים של יחיד

 - ו Bשים, ואילו אומדן יתרת אורך החיים השימושיים של יחידות 

C  ה. 20הואש  
  

חישוב ההקצאה המשוקללת של הערך בספרים של מבה . 1טבלה 
  הההלה 

  
סך   0X20  A  B Cסוף שת 

  הכל

  ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח  

  450  200  150  100  ערך בספרים
    20  20  10  אורך חיים שימושיים

    2  2  1  משקל על פי אורך חיים
ערך בספרים לאחר 

  800  400  300  100  שיקלול
הקצאה יחסית של 

  100%  50%  38%  12%  מבה הההלה
  100/800  300/800  400/800    

את הערך בספרים הקצ
  150  75  56  19  של המבה

ערך בספרים לאחר 
  600  275  206  119  הקצאת המבה
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וחישוב הפסדים מירידת  ההשבה-קביעת הסכום בר
  ערך

 ביןתחילה להשוות  דורש ,15 מספרלתקן חשבואות  102סעיף  .75
הערך  לביןמזומים -כל יחידה מיבה של ההשבה-הסכום בר

הערך בספרים של מבה הההלה ק של החלבספרים, הכולל את 
לתקן  102סעיף . ר בהפסד מירידת ערךיהכל, והיחידשהוקצה ל

סכום בר הלהשוות בין לאחר מכן , דורש 15חשבואות מספר 

(כלומר, הקבוצה הקטה ביותר של  הכול Mישות  ההשבה של
מרכז המחקר) לבין את  תללוכאשר מזומים  -יחידות מיבות

 כולל את מבה הההלה ואת מרכז המחקר. בספרים, ה כהער
 

לסוף  M ישות, וA ,B ,Cחישוב שווי השימוש של יחידות . 2לה טב
  0X20שת 

  
  A    B    C    M    

תזרימי   שה
מזומים 
  עתידיים

סכום 
  מהוון

)15%(  

תזרימי 
מזומים 
  עתידיים

סכום 
  מהוון

)15%(  

תזרימי 
מזומים 
  עתידיים

סכום 
  מהוון

)15%(  

תזרימי 
ים מזומ

  עתידיים

סכום 
  מהוון

)15%(  

  ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח  

1  18 16 9 8 10 9 39 34 
2  31 23 16 12 20 15 72 54 
3  37 24 24 16 34 22 105  69 
4  42 24 29 17 44 25 128 73 
5  47 24 32 16 51 25 143 71 
6  52 22 33 14 56 24 155 67 
7  55 21 34 13 60 22 162 61 
8  55 18 35 11 63 21 166 54 
9  53 15 35 10 65 18 167 48 

10  48 12 35 9 66 16 169 42 
11      36 8 66 14 132 28 
12      35 7  66 12 131 25 
13      35 6 66 11 131 21 
14      33 5 65 9 128 18 
15      30 4 62 8 122 15 
16      26 3 60 6 115 12 
17      22 2 57 5 108 10 
18      18 1 51 4 97 8 
19      14 1 43 3 85 6 
20      10 1 35 2 71 4     ___    ___    ___    ___  

 )א( 720  271  164   199  שווי שימוש
  

תזרימי מזומים וספים  פיקההחה היא שמרכז המחקר מ  ) (א
. לכן, שווי השימוש המצרפי של היחידות הבכללות לישות

ק כולו. המזומים מוך משווי השימוש של העס-מיבות
  תזרימי המזומים הוספים אים מיוחסים למבה הההלה.
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 C -ו A,  Bיחידות מבחן ירידת ערך ל. 3טבלה 
  

  0X20  A  B  Cסוף שת 

  ש"ח  ש"ח  ש"ח  

 –ערך בספרים (לאחר הקצאת המבה 
  )1טבלה 

119  206  275  

  271  164  199  )2השבה (טבלה -סכום בר
  )4(  )42(  0  הפסד מירידת ערך

  

הבא הוא להקצות את ההפסדים מירידת ערך בין הכסים  הצעד .76
  מזומים ומבה הההלה.-של היחידות מיבות

  
-הקצאה של ההפסדים מירידת ערך ליחידות מיבות .4טבלה 

  C-ו Bמזומים 
  

  B  C  מזומים-יחידה מיבה

  ש"ח  ש"ח  

   )3() 1(  )1() 12(  למבה הההלה
  )4() 3(  )2() 30(  מזומים-לכסי היחידה מיבה

  )4(  )42(  סך ההפסד
  

. היחס מורכב מהחלק היחסי 12=  56/206כפול היחס  42  ) 1(
), חלקי כסי היחידה 56שהוקצה ליחידה של מבה הההלה (

  ).56) ועוד החלק היחסי של מבה הההלה (150(
. היחס מורכב מכסי היחידה 30=  150/206כפול היחס  42  ) 2(

) ועוד החלק היחסי שהוקצה 150חידה (), חלקי כסי הי150(
  ).56ליחידה של מבה הההלה (

. היחס מורכב מהחלק היחסי 1=  75/275כפול היחס  4  ) 3(
), חלקי סך כסי 75שהוקצה ליחידה של מבה הההלה (

  ).75) ועוד החלק היחסי של מבה הההלה (200היחידה (
סי היחידה . היחס מורכב מכ3=  200/275כפול היחס  4  ) 4(

) ועוד החלק היחסי שהוקצה 200), חלקי כסי היחידה (200(
  ).75ליחידה של מבה הההלה (

  

לא יתן להקצות באופן סביר ועקבי את מרכז המחקר שמאחר  .77

שווה בין הערך מ Mישות  ,C -ו A ,Bהמזומים -ליחידות מיבות
מזומים, -ותמיב ותיחידקבוצה הקטה ביותר של בספרים של ה

אליה יתן לייחס את הערך בספרים של מרכז המחקר (כלומר 

  ההשבה שלה.-), לבין הסכום ברהכול M ישות
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 ותיחידקבוצה הקטה ביותר של מבחן ירידת ערך של ה. 5טבלה 
מזומים, אליה יתן לייחס את הערך בספרים של מרכז -ותמיב

  )Mהמחקר (כלומר, הישות 
  

 
מבחן ירידת  לפיכך, אין הפסד וסף מירידת ערך כתוצאה מיישום .78

מוכר ש"ח  46רק הפסד מירידת ערך בסך  תה.לולכב Mישות ערך ל

 .C-ו A, Bיחידות השלב הראשון של המבחן ל כתוצאה מיישום
  
  
  

מרכז   מבה  0X20  A  B  Cסוף שת 
  קרמח

ישות 
M  

  ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח  ש"ח  

  650  50  150  200  150  100  ערך בספרים
ירידת הפסד מ

הובע  ערך
מהשלב 

הראשון של 
  )46(  --  )13(  )3(  )30(  --   המבחן

ערך בספרים 
השלב לאחר 

הראשון של 
  604  50  137  197  120  100   המבחן

-סכום בר
השבה (טבלה 

2(  

          

720  
ירידת הפסד מ

ידת מיח ערך
מיבה מזומים 

   הגדולה ביותר

          
  
  
0  
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  ספח ג

מים עם ת מזוומיב ותיחידשל ירידת ערך  תיבח
מקות שליטה ןאישמויטין וזכויות 

8
  

  
  ספח זה מהווה חלק בלתי פרד של התקן.

  

 מודד הרוכש, צירופי עסקים, Xבהתאם לתקן חשבואות מספר  .1ג
לתקן  32מפורט בסעיף מדד כש ,מועד הרכישהל כיר במויטיןומ

  ה"ל. 
  

  בחית ירידת ערך

ההשבה של -רבחית ירידת ערך כרוכה בהשוואה בין הסכום ב .2ג
מזומים לבין הערך בספרים של היחידה - היחידה המיבה

  מזומים.-המיבה
  

חלק יחסי בכסים אם ישות מודדת זכויות שאין מקות שליטה כ .3ג
הרכישה, במקום בשווי  מועדבת ב השל חברטו היתים לזיהוי 

סכום בכלל מיוחס לזכויות שאין מקות שליטה שהוגן, מויטין 
אך לא המתייחסת, מזומים - המיבהיחידה השל ההשבה -בר

 כתוצאה מוכר בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה האם.
וקצה ליחידה שהבספרים של מויטין  ערך, ישות תגלם את המכך

 שאין מקות שליטה. מיוחס לזכויותשמויטין את הכלול כדי ל
לאחר מכן, מבוצעת השוואה בין ערך בספרים מתואם זה לבין 

ההשבה של היחידה על מת לקבוע אם פגם ערכה של - סכום ברה
  מזומים.-היחידה המיבה

  

                                                           
ספח זה מבוסס על טיפול חשבואי בזכויות שאין מקות שליטה בהתאם    8

 2008, אשר פורסם ביואר צירופי עסקים 3כספי בילאומי  לתקן דיווח
דורש  3. תקן דיווח כספי בילאומי 2010ויחול על דוחות כספיים בשת 

מרוכש להכיר במועד הרכישה בזכויות שאין מקות שליטה לפי שווין ההוגן 
או לפי חלקן בשווי ההוגן של הכסים היתים לזיהוי טו של הרכש (ללא 

דיים וחשבוות כספיים  57ין). ביגוד לכך, קובע גילוי דעת מספר מויט
כי זכויות המיעוט ימדדו במועד הרכישה לפי חלק המיעוט בערך  מאוחדים

בספרים של הכסים היתים לזיהוי טו של הרכש. בעת פרסומו של תקן 
 57וגילוי דעת מספר  3זה, טרם אומץ בישראל תקן דיווח כספי בילאומי 

 דיין תקף.ע
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  הקצאה של הפסד מירידת ערך

שכל הפסד מירידת ערך שזוהה יוקצה תחילה דורש  104סעיף  .4ג
להקטת הערך בספרים של מויטין שהוקצה ליחידה ולאחר מכן 

פרים של לכסים אחרים ביחידה באופן יחסי לבסיס של הערך בס
  כל כס ביחידה.

  

אם חברה בת, או חלק מחברה בת, שבה יש זכויות שאין מקות  .5ג
מזומים, ההפסד מירידת ערך -שליטה, הן עצמן הין יחידה מיבה

מוקצה בין החברה האם לבין הזכויות שאין מקות שליטה לפי 
  אותו בסיס שהרווח או הפסד מוקצה.

  

ה יש זכויות שאין מקות אם חברה בת, או חלק מחברה בת, שב .6ג
מזומים גדולה יותר, הפסדים -שליטה מהוות חלק מיחידה מיבה

- מירידת ערך מויטין מוקצים לחלקים של היחידה המיבה
מזומים שיש להם זכויות שאין מקות שליטה ולחלקים שאין 
להם זכויות כאמור. ההפסדים מירידת ערך יוקצו לחלקים של 

  ים לפי בסיס של:מזומ-היחידה המיבה
  

- במידה שירידת הערך מתייחסת למויטין ביחידה מיבה  )א(
מזומים, הערכים בספרים היחסיים של המויטין של 

 החלקים לפי ירידת הערך; וכן
 

במידה שירידת הערך מתייחסת לכסים היתים לזיהוי   )ב(
מזומים, הערכים בספרים היחסיים של -ביחידה מיבה

של החלקים לפי ירידת הערך. כל  הכסים היתים לזיהוי
ירידת ערך כזו מיוחסת לכסים של החלקים של כל יחידה 

 באופן יחסי על בסיס הערך בספרים של כל כס ביחידה.
  

בחלקים שיש בהם זכויות שאין מקות שליטה, ההפסד מירידת 
ערך מוקצה בין החברה האם לבין הזכויות שאין מקות שליטה 

  רווח או הפסד מוקצה. לפי אותו בסיס שה
  

אם הפסד מירידת ערך אשר יתן לייחוס לזכויות שאין מקות  .7ג
המאוחדים  בדוחות הכספייםשליטה מתייחס למויטין שלא הוכר 

), ירידת הערך איה מוכרת כהפסד 3(ראה סעיף ג של החברה האם
מירידת ערך מויטין. במקרים אלה, רק הפסד מירידת ערך 

שהוקצה לחברה האם יוכר כהפסד מירידת המתייחס למויטין 
  ערך מויטין.
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 ממחישה את מבחי ירידת הערך של יחידה 7הדגמה להמחשה  .8ג
  מזומים עם מויטין, שאיה בבעלות מלאה.- מיבה
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בוטל - דספח 
יא
   

                                                           
  .1.1.2014-בתחילה מ 34(ו) לתקן חשבונאות מספר 141בוטל על ידי סעיף    יא
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הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקיה 
  בחשבואות

  
  חברי הוועדה  יועצים מקצועיים

  יו"ר הוועדה -רו"ח דב ספיר   סרו"ח רון מש
  רו"ח חיים אסיאג  רו"ח שאול טבח

  רו"ח יגאל גוזמן  
  פרופסור אריה גס, רו"ח  

  רו"ח אבי זיגלמן  משתתפים קבועים
  פרופסור אפרים צדקה  רו"ח יהודה אלגריסי

  רו"ח משה פרץ  רו"ח דוד גולדברג
    רו"ח דורון דבי

  צוות מקצועי  רו"ח אבי דויטשמן
  רו"ח שרון מימון צדיק  ח אדיר עבררו"

  מר מתן אורבך  רו"ח יזהר קה
  מר שקד פורת  
    

  
  המועצה של המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות

  
  סגן יו"ר המועצה  -עו"ד פרופסור זוהר גושן, יו"ר רשות י"ע 

  סגן יו"ר המועצה - רו"ח ראובן שיף, שיא לשכת רו"ח 
  מר אייל בן שלוש

  ול ברופלד, יו"ר דירקטוריון הבורסה ליירות ערךמר שא
  רשות יירות ערך -מהל מחלקת תאגידים  - ד"ר משה ברקת, רו"ח 

  רו"ח אלכס הילמן, שיא לשכת רואי חשבון לשעבר
  מר רון לובש

  רו"ח עופר מירב, שיא שקדם של לשכת רואי חשבון
  הרשומות בבורסה מר עמוס מר חיים, ציג איגוד החברות הציבוריות

  בויאג'ו-עו"ד (רו"ח) מיכל עבאדי
  רו"ח פחס קימלמן, לשכת התיאום של הארגוים הכלכליים

  מר איתן רוב
  רו"ח יוסי שחק, שיא לשכת רואי חשבון לשעבר

  רו"ח ישראל שטראוס, שיא לשכת רואי חשבון לשעבר
  מר מוטי שפיגל, סגן המפקח על הבקים

  

  


