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השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ
( )מתוקן13 נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר
(2007 )מאי
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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
בילאומיים ,הצעות לתקי חשבואות בילאומיים ,וחומר אחר המתפרסם על
ידה .כתובתה של הוועדהUnited Kingdom, London, 166 Fleet Street, :
 .EC4A 2DYטלפון ,+44 (020) 7353-0565 :פקס,+44 (020) 7353-0562 :
איטרט:
,publications@iasc.org.uk
אלקטרוי:
דואר
.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
בעתיד ,לרבות צילום ,הקלטה או שימוש בכל שיטת אחסון ואחזור מידע ,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.

תצורת המשושה ,“IASB” ,“IAS” ,ו“International -
®
” Accounting Standardsהם סימי מסחר רשומים של הוועדה לתקי
חשבואות בילאומיים ואין לעשות בהם שימוש ללא אישורה.
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השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ
נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר ) 13מתוקן(
)מאי (2007
© כל הזכויות שמורות למוסד הישראלי לתקיה בחשבואות .אין
להעתיק ,לשכפל ,לתרגם ,להציג ,לפרסם ,להפיץ ,להוציא לאור או לעשות
שימוש 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 תקי חשבואות בישראל באישור הוועדה לתקי חשבואות
בילאומיים .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 לתקן ,או בספחים ,אין בה כשלעצמה כדי קביעה כי אותו תקן
חשבואות בילאומי או חלקים ממו אומצו על ידי המוסד הישראלי
לתקיה בחשבואות ככלל חשבואי בישראל.
תקן זה מובא בסעיפים  .65-1כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה.
הוראות התקן ,המובאות באותיות מודגשות ,מייצגות את העקרוות
העיקריים של התקן .תקן זה יש לקרוא בהקשר למטרת התקן .תקי
החשבואות וההבהרות המפורסמים על ידי המוסד הישראלי לתקיה
בחשבואות אים חלים על פריטים לא מהותיים.

מבוא
א.

תקן זה ,המבוסס על תקן חשבואות בילאומי מספר ) 21דצמבר
 ,(2005השפעות השיויים בשערי חליפין של מטבע חוץ )להלן,
התקן הבילאומי( ,עוסק בקביעת מטבע הפעילות של ישות או של
פעילויות חוץ של ישות ,בתרגום עסקאות במטבע חוץ ,בתרגום
דוחות כספיים של פעילות חוץ וכן בתרגום דוחות כספיים ממטבע
הפעילות למטבע ההצגה.

ב.

תקן זה דורש מכל ישות  -בין אם ישות העומדת בפי עצמה ,ישות
עם פעילויות חוץ )כמו חברת אם( או פעילות חוץ )כמו חברה בת או
סיף( בודדת הכללת בישות המדווחת  -לקבוע את מטבע הפעילות
שלה ולמדוד את תוצאות פעולותיה ומצבה הכספי באותו מטבע.
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ג.

תקן חשבואות זה מחליף את תקן חשבואות מספר  ,13השפעות
השיויים בשערי חליפין של מטבע חוץ מחודש אוקטובר .2001
השיויים העיקריים בתקן זה הם:
)(1

ד.

המוח "מטבע הדיווח" הוחלף בשי מוחים:
)א(

מטבע פעילות ,משמע המטבע של הסביבה הכלכלית
העיקרית בה פועלת הישות ,וכן

)ב (

מטבע הצגה ,משמע המטבע בו מוצגים הדוחות
הכספיים.

)(2

הכללת גורמים בהם יש להתחשב לצורך קביעת מטבע
הפעילות .התקן מדגיש כי בעת קביעת מטבע הפעילות יש
לשים דגש רב יותר למטבע אשר משפיע בעיקר על מחירי
העסקאות ולאו דווקא למטבע בו קובים מחירי העסקאות.

)(3

ביטול ההבחה בין חברות מוחזקות שהן זרוע ארוכה לבין
חברות מוחזקות שהן יחידות מוחזקות אוטוומיות.
ההבחה כיום היא בין יחידה שמטבע הפעילות שלה זהה
למטבע הפעילות של הישות המדווחת לבין יחידה שמטבע
הפעילות שלה שוה ממטבע הפעילות של הישות המדווחת
)פעילות חוץ( .כתוצאה מכך ,קיימת רק שיטת תרגום אחת
לפעילויות חוץ.

)(4

תקן זה מאפשר לישות להציג את דוחותיה הכספיים בכל
מטבע )או מטבעות( .הישות דרשת לתרגם את תוצאות
פעולותיה ומצבה הכספי ממטבע הפעילות למטבע )או
מטבעות( ההצגה תוך שימוש בשיטה הדרשת לתרגום
פעילות חוץ לצורך הכללתה בדוחות הכספיים של הישות
המדווחת .בהתאם לשיטה זו ,כסים והתחייבויות
מתורגמים לפי שער הסגירה ,תוי ההכסה וההוצאות
והתועות ההויות מתורגמים לפי שערי החליפין במועדי
העסקאות )מועדי ההכרה בהכסה ובהוצאות( )או בשער
ממוצע לתקופה ,כאשר שער כזה מהווה קירוב סביר(
ומספרי ההשוואה של ההון העצמי לכל דוח על המצב הכספי
מוצג מתורגמים לפי שערי הסגירה.

תקן זה איו עוסק בטיפול החשבואי בגידור פריטי מטבע חוץ,
למעט גידור השקעה טו בפעילות חוץ .התקן הבילאומי עליו
מבוסס תקן זה ) (IAS 21איו דן כלל בחשבואות גידור ,לרבות
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גידור של השקעה טו בפעילות חוץ מאחר ותקן חשבואות
בילאומי מספר  ,39מכשירים פיסיים :הכרה ומדידה חל על
גידור פריטי מטבע חוץ לרבות גידור של השקעה טו .בהתחשב
שתקן חשבואות בילאומי מספר  39טרם אומץ בישראל ותקן
חשבואות מספר  ,13השפעות השיויים בשערי חליפין של מטבע
חוץ) ,אוקטובר  (2001קבע הוראות לגבי גידור של השקעה טו
בפעילות חוץ ,הוחלט לכלול את ההוראות שכללו בעבר בתקן
חשבואות מספר  13גם בתקן זה.
הוראות מעבר
ה .ישות תיישם את הוראות התקן לגבי תיאומי שווי הוגן ומויטין
לגבי כל הרכישות שהתבצעו לאחר תחילת תקופת הדיווח בה יושם
תקן זה לראשוה )ראה סעיף .(59
ו.

יתר השיויים הובעים מיישום תקן זה ייושמו למפרע.

ז.

שיוי במטבע הפעילות הובע משיוי בעסקאות ,אירועים וסיבות
יטופל באופן של מכאן ולהבא ,להבדיל משיוי במטבע הפעילות
כתוצאה מיישום לראשוה של תקן זה ,אשר יטופל בהתאם
לסעיפים ה ,ו-ו לעיל.

תחילה
ח .תקן זה יחול על דוחות כספיים לתקופה הראשוה המתחילה ביום
 1ביואר 2008 ,או לאחר מכן.
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מטרת התקן
.1

ישות עשויה לבצע פעילויות חוץ ) (foreign activitiesבשתי דרכים.
לישות עשויות להיות עסקאות במטבע חוץ וכן ייתכן שיהיו לה
פעילויות חוץ ) .(foreign operationsבוסף לכך ,ישות יכולה
להציג את דוחותיה הכספיים במטבע חוץ .מטרת התקן היא
לקבוע כיצד על ישות לכלול עסקאות במטבע חוץ ופעילויות חוץ
בדוחותיה הכספיים ,וכיצד לתרגם דוחות כספיים למטבע הצגה.

.2

הושאים העיקריים הם קביעת שער )שערי( החליפין שישמש
)שישמשו( לתרגום ,ואופן הדיווח על השפעות של שיויים בשערי
חליפין בדוחות הכספיים.

תחולה
.3

יש ליישם תקן חשבואות זה:
)א(

בטיפול החשבואי בעסקאות וביתרות במטבע חוץ ,למעט
הטיפול בעסקאות וביתרות בגזרים שהם בתחולתו של תקן
חשבואות בילאומי מספר  ,39מכשירים פיסיים :הכרה
ומדידה;1

)ב (

בתרגום תוצאותיהן ומצבן הכספי של פעילויות חוץ
הכללות בדוחות הכספיים של הישות בדרך של איחוד ,או
איחוד יחסי ,או שיטת השווי המאזי; וכן

)ג (

בתרגום התוצאות והמצב הכספי של הישות למטבע
ההצגה.

.4

]בוטל[

.5

תקן חשבואות זה איו חל על חשבואות גידור ) Hedge
 (Accountingשל פריטים במטבע חוץ ,למעט הסיווג של הפרשי
שער ,הובעים מהתחייבות במטבע חוץ ,המהווה גידור של השקעה
טו בפעילות חוץ.

1

אין בהפיה זו כשלעצמה כדי קביעה כי תקן חשבואות בילאומי מספר ,39
או חלקים ממו אומצו על ידי המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות ככלל
חשבואי בישראל.
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.6

תקן חשבואות זה חל על הצגת דוחות כספיים של ישות במטבע
חוץ וקובע דרישות שיש לעמוד בהן על מת שהדוחות הכספיים
יתוארו כמצייתים לתקי דיווח כספי בילאומיים .בוסף ,תקן
חשבואות זה מגדיר את המידע שיש לתת לו גילוי כאשר תרגומים
למטבע חוץ של מידע פיסי ,אים מקיימים את הדרישות ה"ל.

.7

תקן חשבואות זה איו חל על הצגה בדוח על תזרימי מזומים של
תזרימי מזומים הובעים מעסקאות במטבע חוץ ,או בתרגום
תזרימי מזומים של פעילות חוץ )ראה גילוי דעת  51של לשכת
רואי חשבון בישראל בדבר דין וחשבון על תזרימי המזומים ,כפי
שתוקן בסעיפים  63-62לתקן זה(.

הגדרות
.8

להלן מוחים המשמשים בתקן זה ומשמעותם:
שער סגירה ) - (Closing Rateשער החליפין המיידי ) Spot
 (Rateבסוף תקופת הדיווח.2
הפרש שער ) - (Exchange Differenceהפרש הובע מתרגום
של אותו מספר יחידות של מטבע אחד למטבע אחר לפי שערי
חליפין שוים.
שער החליפין ) - (Exchange Rateיחס החליפין בין שי
מטבעות.
שווי הוגן ) - (Fair valueהסכום שבו יתן להחליף כס ,או לסלק
התחייבות ,בעסקה בין קוה מרצון לבין מוכר מרצון ,שאים
קשורים ,הפועלים בצורה מושכלת.
מטבע חוץ ) - (Foreign Currencyמטבע שאיו מטבע הפעילות
של הישות.
פעילות חוץ ) - (Foreign Operationישות שהיא חברה בת,
חברה כלולה ,עסקה משותפת או סיף של הישות המדווחת,
שהפעילויות שלה ממוקמות או מתהלות במדיה או במטבע,
שוים מאלה של הישות המדווחת.
מטבע הפעילות ) - (Functional Currencyהמטבע של הסביבה
הכלכלית העיקרית בה פועלת הישות.

2

על -פי רוב ,יש להשתמש בשער היציג בסוף תקופת הדיווח במידה וקיים.
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קבוצה ) (Groupהיא חברה אם וכל חברות הבות שלה.
פריטים כספיים ) - (Monetary itemsיחידות מטבע מוחזקות
וכן כסים והתחייבויות שיתקבלו או שישולמו במספר קבוע או
יתן לקביעה של יחידות מטבע.
השקעה טו בפעילות חוץ ) Net Investment in a Foreign
 - (Operationהסכום המהווה את חלקה של הישות המדווחת
בכסים טו של אותה פעילות.
מטבע ההצגה ) - (Presentation Currencyהמטבע לפיו
מוצגים הדוחות הכספיים.
שער חליפין מיידי ) - (Spot Exchange Rateשער חליפין
למסירה מיידית.

פיתוח ההגדרות
מטבע פעילות
.9

הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת ישות היא ,בדרך כלל,
הסביבה בה הישות בעיקר מפיקה ומוציאה מזומים .בעת קביעת
מטבע הפעילות ,ישות שוקלת את הגורמים הבאים:
)א(

)ב (

המטבע:
.i

אשר משפיע בעיקר על מחירי המכירה של הסחורות
והשירותים )בדרך כלל ,זה יהיה המטבע שבו
קובים ומסולקים מחירי המכירה של הסחורות
והשירותים(; וכן

.ii

של המדיה בה הכוחות התחרותיים והפיקוח
)רגולציה( שלה קובעים בעיקר את מחירי המכירה
של הסחורות והשירותים.

המטבע אשר משפיע בעיקר על עלויות עבודה ,חומרים
ועלויות אחרות להספקת סחורות או שירותים )בדרך כלל,
זה יהיה המטבע שבו קובות ומסולקות עלויות אלה(.
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.10

.11

.12

הגורמים הבאים יכולים גם כן לספק ראיה למטבע הפעילות של
ישות:
)א(

המטבע בו מופקים מקורות כספיים מפעילויות מימון
)כלומר ,הפקה של מכשירים הויים ומכשירי חוב(.

)ב (

המטבע בו ,בדרך כלל ,מוחזקים תקבולים מפעילויות
שוטפות.

הגורמים הוספים הבאים מובאים בחשבון בקביעת מטבע
הפעילות של ישות שהיא פעילות חוץ ,ובקביעה אם מטבע הפעילות
זהה לזה של הישות המדווחת )הישות המדווחת בהקשר זה ,היא
הישות שפעילות החוץ מהווה אצלה חברה בת ,סיף ,חברה כלולה
או עסקה משותפת(:
)א(

אם פעילויות החוץ מבוצעות כשלוחה של הישות המדווחת,
או שיש לה מידה יכרת של עצמאות .דוגמה למצב הראשון
היא כאשר פעילות החוץ מוכרת רק סחורות המיובאות
מהישות המדווחת ,ומעבירה אליה את התקבולים .דוגמה
למצב השי היא כאשר הפעילות צוברת מזומן ופריטים
כספיים אחרים ,ושאת בהוצאות ,מפיקה הכסה ווטלת
אשראי ,בעיקר במטבע המקומי שלה.

)ב (

אם עסקאות עם הישות המדווחת מהוות שיעור גבוה או
מוך מהפעילויות של פעילות החוץ.

)ג(

אם תזרימי המזומים מפעילויות של פעילות החוץ משפיעים
באופן ישיר על תזרימי המזומים של הישות המדווחת והם
זמיים להעברה אליה.

)ד (

אם תזרימי המזומים מפעילויות של פעילות החוץ
מספיקים למימון התחייבויותיה הקיימות והחזויות באופן
רגיל ,ללא העמדת מקורות על ידי הישות המדווחת.

במקרים בהם הסימים לעיל אים חד-משמעים ומטבע הפעילות
איו ברור ,הההלה מפעילה את שיקול דעתה כדי לקבוע את מטבע
הפעילות אשר מציג אמה בצורה הטובה ביותר את ההשפעות
הכלכליות של העסקאות ,האירועים והסיבות של הישות .כחלק
מגישה זו ,הההלה ותת עדיפות לסימים העיקריים שבסעיף 9
לפי שהיא שוקלת את הסימים בסעיפים  10ו ,11 -אשר ועדו
לספק ראיות תומכות וספות ,בקביעת מטבע הפעילות של ישות.
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.13

מטבע הפעילות של ישות משקף את העסקאות ,האירועים
והסיבות הרלווטיים לישות .בהתאם לכך ,לאחר קביעתו ,מטבע
הפעילות איו משתה ,אלא אם חל שיוי באותם עסקאות,
אירועים וסיבות.

.14

אם מטבע הפעילות הוא מטבע של כלכלה היפר-איפלציוית,
דוחותיה הכספיים של הישות מותאמים לאיפלציה בהתאם לתקן
חשבואות בילאומי מספר  ,29דיווח כספי בכלכלות היפר
איפלציויות .הישות איה יכולה להימע מהתאמת הדוחות
הכספיים לאיפלציה בהתאם לתקן חשבואות בילאומי מספר 29
על ידי ,לדוגמה ,אימוץ מטבע מסוים כמטבע הפעילות ,כאשר
מטבע זה שוה ממטבע הפעילות שקבע בהתאם להוראות תקן זה
)כמו מטבע הפעילות של החברה האם(.

השקעה טו בפעילות חוץ
.15

לישות יכול להיות פריט כספי לקבל מפעילות חוץ ,או פריט כספי
לשלם לפעילות חוץ .פריט שסילוקו איו מתוכן ,ואף לא סביר
שיסולק בעתיד הראה לעין ,מהווה למעשה חלק מההשקעה טו
של הישות באותה פעילות חוץ ,ומטופל בהתאם לסעיפים  32ו.33 -
פריטים כספיים ,כאמור ,עשויים לכלול חייבים לזמן ארוך או
הלוואות לזמן ארוך .הם אים כוללים חייבים או זכאים
מסחריים.

15א .הישות שיש לה פריט כספי לקבל מפעילות חוץ או פריט כספי
לשלם לפעילות חוץ ,כמתואר בסעיף  15יכולה להיות חברה בת
כלשהי בקבוצה .לדוגמה ,לישות יש שתי חברות בות ,חברה א'
וחברה ב' .חברה בת ב' היא פעילות חוץ .חברה בת א' מעיקה
הלוואה לחברה בת ב' .ההלוואה לקבל מחברה בת ב' של חברה בת
א' היא חלק מההשקעה טו של הישות בחברה בת ב' ,אם סילוק
ההלוואה איו מתוכן ולא סביר שיתרחש בעתיד הראה לעין .דבר
זה יהיה כון גם אם חברה בת א' הייתה בעצמה פעילות חוץ.
פריטים כספיים
.16

המאפיין ההכרחי של פריט כספי הוא זכות לקבל )או מחויבות
למסור( מספר קבוע או יתן לקביעה של יחידות מטבע .דוגמאות
כוללות :פסיות והטבות עובד אחרות שישולמו במזומן; הפרשות
שיסולקו במזומן; ודיבידדים במזומן שמוכרים כהתחייבות.
בדומה לכך ,חוזה לקבל )או למסור( מספר משתה של מכשיריה
ההויים של הישות או כמות משתה של כסים ,כאשר השווי
ההוגן שיתקבל )או יימסר( שווה למספר קבוע או יתן לקביעה של
יחידות מטבע ,הוא פריט כספי .לעומת זאת ,המאפיין ההכרחי של
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פריט לא כספי הוא העדר זכות לקבל )או מחויבות למסור( מספר
קבוע או יתן לקביעה של יחידות מטבע .דוגמאות כוללות:
סכומים ששולמו מראש בגין סחורות ושירותים )לדוגמה ,שכירות
ששולמה מראש(; מויטין; כסים בלתי מוחשיים; מלאי; רכוש
קבוע והפרשות שיסולקו על ידי מסירת כס לא כספי.

תמצית הגישה הדרשת על ידי תקן זה
.17

בעת הכת דוחות כספיים ,כל ישות  -בין אם ישות העומדת בפי
עצמה ,ישות עם פעילויות חוץ )כמו חברת אם( או פעילות חוץ )כמו
חברת בת או סיף(  -קובעת את מטבע הפעילות שלה בהתאם
לסעיפים  .14-9הישות מתרגמת פריטים במטבע חוץ למטבע
הפעילות שלה ומדווחת על ההשפעות של תרגום זה בהתאם
לסעיפים  37-20ו.50 -

.18

ישויות מדווחות רבות מורכבות ממספר ישויות בודדות )לדוגמה
קבוצה המורכבת מחברה אם וחברה בת ,אחת או יותר( .לסוגים
שוים של ישויות ,בין אם חלק מקבוצה או לאו ,עשויות להיות
השקעות בחברות כלולות או בעסקאות משותפות .כמו כן ,עשויים
להיות להן סיפים .הכרחי לתרגם את התוצאות והמצב הכספי של
כל ישות בודדת הכללת בישות המדווחת למטבע בו מוצגים
הדוחות הכספיים של הישות המדווחת .תקן זה מאפשר למטבע
ההצגה של הישות המדווחת להיות כל מטבע )או מטבעות(.
התוצאות והמצב הכספי של ישות בודדת כלשהי הכללת בישות
המדווחת ,אשר מטבע הפעילות שלה שוה ממטבע ההצגה שבחר
לקבוצה ,מתורגמים בהתאם לסעיפים .50-38

.19

תקן זה גם מאפשר לישות העומדת בפי עצמה ,אשר מכיה דוחות
כספיים להציג את דוחותיה הכספיים בכל מטבע )או מטבעות( .אם
מטבע ההצגה שוה ממטבע הפעילות של הישות ,תוצאותיה ומצבה
הכספי מתורגמים ,אף הם ,למטבע ההצגה בהתאם לסעיפים
.50-38

דיווח במטבע הפעילות על עסקאות במטבע חוץ
הכרה לראשוה
.20

עסקת מטבע חוץ היא עסקה הקובה ,או שסילוקה דרש ,במטבע
חוץ ,כולל עסקאות הובעות כאשר ישות:
)א(

רוכשת או מוכרת סחורות או שירותים ,שמחירם קוב
במטבע חוץ,
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)ב (

לווה או מלווה כספים כאשר הסכומים לשלם ,או הסכומים
לקבל ,קובים במטבע חוץ ,או

)ג(

רוכשת או מממשת כסים ,או מתהוות לה התחייבויות או
מסלקת התחייבויות ,בדרך אחרת כלשהי ,כשעסקאות אלה
קובות במטבע חוץ.

.21

עסקה הקובה במטבע חוץ תירשם ,בעת ההכרה לראשוה,
במטבע הפעילות ,תוך שימוש בשער החליפין המיידי בין מטבע
הפעילות לבין מטבע החוץ במועד העסקה.

.22

מועד העסקה הוא המועד בו העסקה כשירה לראשוה להכרה
בהתאם לכללי חשבואות מקובלים .מסיבות מעשיות ,לעיתים
קרובות ,משתמשים בשער המהווה קירוב לשער בפועל במועד
העסקה .לדוגמה ,שער ממוצע שבועי או חודשי עשוי לשמש לכל
העסקאות באותו מטבע חוץ שהתבצעו באותה תקופה .עם זאת,
אם בשערי החליפין חלות תודות משמעותיות ,השימוש בשער
ממוצע לתקופה איו הולם.

דיווח בסוף תקופות הדיווח העוקבות
.23

.24

בסוף כל תקופת דיווח:
)א(

פריטים כספיים במטבע חוץ יתורגמו תוך שימוש בשער
הסגירה,

)ב (

פריטים לא-כספיים שמדדים במוחי עלות היסטורית
במטבע חוץ ,יתורגמו תוך שימוש בשער החליפין במועד
העסקה ,וכן

)ג (

פריטים לא-כספיים שמדדים בשווי הוגן במטבע חוץ
יתורגמו תוך שימוש בשערי החליפין במועד שבו קבע
השווי ההוגן.

הערך בספרים של פריט קבע בהתאם לתקי חשבואות רלווטיים
אחרים .לדוגמה ,רכוש קבוע עשוי להימדד במוחי שווי הוגן או
עלות היסטורית בהתאם להוראות תקן חשבואות מספר  ,27רכוש
קבוע .בין אם הערך בספרים קבע על בסיס העלות ההיסטורית או
על בסיס שווי הוגן ,אם הסכום קבע במטבע חוץ הוא יתורגם
למטבע הפעילות בהתאם לתקן חשבואות זה.
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.25

הערך בספרים של פריטים מסוימים קבע על ידי השוואה של שי
סכומים או יותר .לדוגמה ,הערך בספרים של מלאי הוא המוך
שבין עלות לבין שווי מימוש טו בהתאם לתקן חשבואות מספר
 ,26מלאי .באופן דומה ,בהתאם לתקן חשבואות מספר 15
)מעודכן  ,(2009ירידת ערך כסים ,ערך בספרים של כס ,שקיים
לגביו סימן לירידת ערך הוא המוך שבין הערך בספרים לפי
בחית ירידת ערך לבין הסכום בר-ההשבה .כאשר כס כזה איו
כספי ומדד במטבע חוץ ,הערך בספרים קבע על ידי השוואה בין:
)א(

עלות או ערך בספרים ,לפי העיין ,מתורגם לפי שער החליפין
במועד בו הסכום קבע )לדוגמה ,שער ביום העסקה,
בהתייחס לפריט המדד במוחי עלות היסטורית( ,לבין

)ב (

שווי מימוש טו או סכום בר-השבה ,לפי העיין ,מתורגם לפי
שער החליפין במועד בו שווי זה קבע )לדוגמה ,שער סגירה
בסוף תקופת הדיווח(.

השפעת השוואה זו יכולה לגרום לכך שמוכר הפסד מירידת ערך
במטבע הפעילות ,אך לא מוכר הפסד מירידת ערך במטבע חוץ ,או
ההיפך.
.26

כאשר יש מספר שערי חליפין זמיים ,השער שעשה בו שימוש הוא
השער שבו תזרימי המזומים העתידיים ,המייצגים את העסקה או
היתרה ,יתים לסילוק ,אם תזרימי מזומים אלה היו מתרחשים
במועד המדידה .אם לא קיים באופן זמי שער חליפין בין שי
מטבעות ,השער שעשה בו שימוש הוא השער העוקב הראשון בו
יתן לבצע את החליפין.

הכרה בהפרשי שער
.27

]בוטל[

.28

הפרשי שער הובעים מסילוק של פריטים כספיים ,או הובעים
מתרגום של פריטים כספיים לפי שערי חליפין שוים מאלה
ששימשו לתרגום בעת ההכרה לראשוה במהלך התקופה ,או
מאלה ששימשו לתרגום בדוחות כספיים קודמים ,יוכרו ברווח או
בהפסד בתקופה בה בעו ,למעט הפרשי שער המטופלים בהתאם
לסעיפים  32ו34 -א להלן.

.29

כאשר וצרים פריטים כספיים מעסקה במטבע חוץ ,וחל שיוי
בשער החליפין בין מועד ביצוע העסקה במטבע חוץ לבין מועד
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הסילוק ,וצר הפרש שער .כאשר העסקה מסולקת במהלך
התקופה החשבואית בה אירעה ,כל הפרש השער מוכר באותה
תקופה .כאשר העסקה מסולקת בתקופה חשבואית מאוחרת
יותר ,הפרש השער המוכר בכל תקופה עד למועד שבו העסקה
מסולקת ,קבע על פי השיוי בשערי החליפין במהלך אותה תקופה.
.30

אכאשר רווח או הפסד בגין פריט לא כספי מוכר ברווח כולל אחר,
כל רכיב חליפין של אותו רווח או הפסד יוכר ברווח כולל אחר.
לעומת זאת ,כאשר רווח או הפסד בגין פריט לא כספי מוכר ברווח
או הפסד ,כל רכיב חליפין של אותו רווח או הפסד יוכר ברווח או
הפסד.

.31

תקים חשבואיים אחרים דורשים כי רווחים והפסדים מסוימים

יוכרו ברווח כולל אחר .לדוגמה ,תקן חשבואות מספר  ,27רכוש
קבוע ,דורש כי רווחים והפסדים מסוימים בגין הערכה מחדש של
רכוש קבוע יוכרו ברווח כולל אחר .כאשר כס כזה מדד במטבע
חוץ ,סעיף )23ג( של תקן זה דורש שהסכום המשוערך יתורגם לפי
השער במועד שבו קבע הערך .כתוצאה מכך וצר הפרש שער אשר
גם הוא מוכר ברווח כולל אחר.

.32

בהפרשי שער בגין פריט כספי ,שמהווה חלק מהשקעה טו
בפעילות חוץ של ישות מדווחת )ראה סעיף  ,(15יוכרו ברווח או
בהפסד בדוחות הכספיים הפרדים 3של הישות המדווחת או
בדוחות הכספיים האידיבידואליים של פעילות החוץ .בדוחות
הכספיים הכוללים גם את פעילות החוץ וגם את הישות המדווחת
)לדוגמה ,דוחות כספיים מאוחדים כאשר פעילות החוץ היא
חברה בת( ,הפרשי השער כאלה יוכרו לראשוה ברווח כולל אחר
ויסווגו מחדש מההון העצמי לרווח או הפסד בעת מימוש
ההשקעה טו בהתאם לסעיף .48

.33

גכאשר פריט כספי מהווה חלק מההשקעה טו בפעילות חוץ של
ישות מדווחת ,והוא קוב במטבע הפעילות של הישות המדווחת,
הפרש שער וצר בדוחות הכספיים האידיבידואליים של פעילות
החוץ בהתאם לסעיף  .28אם הפריט ה"ל קוב במטבע הפעילות
של פעילות החוץ ,הפרש שער וצר בדוחות הכספיים הפרדים של

א
ב
3

ג

תוקן על ידי סעיף )111א( לתקן חשבונאות מספר  34בתחילה מ.1.1.2014 -
תוקן על ידי סעיף )111ב( לתקן חשבונאות מספר  34בתחילה מ1.1.2014. -

ההתייחסות לדוחות הכספיים הפרדים איה רלווטית בישראל כל עוד לא
אומצה הגישה של תקן חשבואות בילאומי מספר  27ותקן חשבואות
בילאומי מספר  28לגבי דוחות כספיים פרדים.
תוקן על ידי סעיף )111ג( לתקן חשבונאות מספר  34בתחילה מ.1.1.2014 -
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הישות המדווחת בהתאם לסעיף  .28אם פריט כזה קוב במטבע
שהוא איו מטבע הפעילות של הישות המדווחת ואיו מטבע
הפעילות של פעילות החוץ ,הפרש שער וצר בדוחות הכספיים
הפרדים של הישות המדווחת ובדוחות הכספיים
האידיבידואליים של פעילות החוץ בהתאם לסעיף  .28הפרשי
השער ה"ל מוכרים ברווח כולל אחר בדוחות כספיים הכוללים גם
את פעילות החוץ וגם את הישות המדווחת )במילים אחרות ,דוחות
כספיים בהם פעילות החוץ כללת בדרך של איחוד מלא ,איחוד
יחסי או לפי שיטת השווי המאזי(.
.34

כאשר ספרים ורישומים של ישות מתהלים במטבע שאיו מטבע
הפעילות שלה ,בעת הכת הדוחות הכספיים על ידי הישות ,כל
הסכומים מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם להוראות סעיפים
 .26-20הטיפול החשבואי ה"ל יביא להצגת סכומים במטבע
הפעילות כפי שהם היו מוצגים אילו מלכתחילה רשמו לפי מטבע
הפעילות .לדוגמה ,פריטים כספיים מתורגמים למטבע הפעילות
לפי שער סגירה ,ופריטים לא כספיים המדדים בעלות היסטורית
מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה ,בגיה הם הוכרו.

34א .דהפרשי שער ,הובעים מהתחייבות במטבע חוץ ,המהווה גידור של
השקעה טו בפעילות חוץ ,יוכרו ברווח כולל אחר בדוחות כספיים
הכוללים גם את פעילות החוץ וגם את הישות המדווחת ,עד
למימוש ההשקעה טו ,ובמועד האמור יוכרו ברווח או בהפסד
בהתאם לסעיף .48

שיוי במטבע פעילות
.35

כאשר חל שיוי במטבע הפעילות של ישות ,ישות תישם את הלי
התרגום המתאימים למטבע הפעילות החדש באופן של מכאן
ולהבא החל ממועד השיוי.

.36

כפי שצוין בסעיף  ,13מטבע הפעילות של ישות משקף את
העסקאות ,האירועים והסיבות ,הרלווטיים לישות .בהתאם לכך,
לאחר שקבע מטבע הפעילות ,הוא ישתה רק אם חל שיוי באותן
עסקאות ,אירועים וסיבות .לדוגמה ,שיוי במטבע ,אשר משפיע
בעיקר על מחירי המכירה של הסחורות והשירותים ,יכול לגרום
לשיוי במטבע הפעילות של הישות.

ד

תוקן על ידי סעיף )111גא( לתקן חשבונאות מספר  ,34כפי שתוקן על ידי
שיפור תקנים קיימים – )2017א( )תקינה ישראלית( בתחילה מ.1.1.2014-
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.37

הההשפעה של שיוי במטבע פעילות מטופלת באופן של מכאן
ולהבא .במילים אחרות ,ישות מתרגמת את כל הפריטים למטבע
הפעילות החדש תוך שימוש בשער החליפין במועד השיוי.
הסכומים המתורגמים המתקבלים של פריטים לא כספיים
מטופלים כעלותם ההיסטורית .הפרשי שער בגין תרגום של פעילות
חוץ ,שהוכרו קודם לכן ברווח כולל אחר בהתאם להוראות סעיפים
 32ו)39 -ג( ,אים מוכרים ברווח או בהפסד עד למימוש הפעילות.

שימוש במטבע הצגה שוה ממטבע הפעילות
תרגום למטבע ההצגה
.38

ישות יכולה להציג את דוחותיה הכספיים בכל מטבע )או מטבעות(.
אם מטבע ההצגה שוה ממטבע הפעילות של הישות ,הישות
מתרגמת את תוצאותיה ואת המצב הכספי שלה למטבע ההצגה.
לדוגמה ,כאשר קבוצה כוללת ישויות פרדות עם מטבעות פעילות
שוים ,התוצאות והמצב הכספי של כל ישות מבוטאים במטבע
אחיד ,כדי שיתן יהיה להציג דוחות כספיים מאוחדים.

.39

התוצאות והמצב הכספי של ישות ,אשר מטבע הפעילות שלה
איו מטבע של סביבה כלכלית היפר-איפלציוית ,יתורגמו
למטבע הצגה אחר תוך שימוש בוהלים הבאים:

ה
ו

)א(

כסים והתחייבויות לכל דוח על המצב הכספי מוצג,
)כלומר ,כולל מספרי השוואה( יתורגמו לפי שער הסגירה
במועד אותו דוח על המצב הכספי;

)ב (

והכסות והוצאות לכל דוח שמציג רווח או הפסד ורווח כולל
אחר)כלומר ,כולל מספרי השוואה( ,יתורגמו לפי שערי
החליפין במועדי העסקאות )מועדי ההכרה בהכסה
ובהוצאות(;

)ג (

מספרי ההשוואה של ההון העצמי לכל דוח על המצב
הכספי מוצג יתורגמו לפי שער הסגירה במועד אותו דוח על
המצב הכספי .כל התועות ההויות במהלך השה יתורגמו
לפי שערי החליפין במועדי ההכרה בתועות אלה; וכן

)ד (

כל הפרשי השער הוצרים יוכרו ברווח כולל אחר.

תוקן על ידי סעיף )111ד( לתקן חשבונאות מספר  34בתחילה מ.1.1.2014 -
תוקן על ידי סעיף )111ה( לתקן חשבונאות מספר  ,34כפי שתוקן על ידי שיפור
תקנים קיימים – )2017א( )תקינה ישראלית( בתחילה מ.1.1.2014 -
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.40

מסיבות מעשיות ,שער המהווה קירוב לשערי החליפין במועדי
העסקאות )מועדי ההכרה בהכסה ובהוצאות( ,לדוגמה ,שער
ממוצע לתקופה ,משמש ,לעיתים קרובות ,לצורך תרגום פריטי
הכסות והוצאות .אולם ,אם חלות תודות משמעותיות בשערי
החליפין ,השימוש בשער הממוצע לתקופה איו הולם.

.41

הפרשי שער שצויו בסעיף )39ד( ובעים מ:-
)א(

תרגום הכסה והוצאות ותועות הויות לפי שערי החליפין
במועדי ההכרה בהם ,וכסים והתחייבויות לפי שער סגירה.
הפרשי שער אלה ובעים הן מפריטי הכסות והוצאות
שהוכרו ברווח או בהפסד והן מאלה שהוכרו ברווח כולל
אחר;

)ב (

תרגום יתרת פתיחה של כסים טו לפי שער סגירה השוה
משער הסגירה הקודם.

הפרשי שער אלה אים מוכרים ברווח או בהפסד ,מאחר ולשיויים
בשערי החליפין יש השפעה ישירה מעטה ,אם בכלל ,על תזרימי
המזומים הוכחיים והעתידיים מפעילויות .כאשר הפרשי השער
מתייחסים לפעילות חוץ אשר מאוחדת ,אך איה בבעלות מלאה,
הפרשי השער המצטברים ,הובעים מתרגום והמתייחסים לזכויות
המיעוט ,מוקצים ומוכרים כחלק מזכויות המיעוט בדוח על המצב
הכספי המאוחד.
.42

התוצאות והמצב הכספי של ישות ,אשר מטבע הפעילות שלה הוא
מטבע של סביבה כלכלית היפר-איפלציוית ,יתורגמו למטבע
הצגה אחר תוך שימוש בוהלים הבאים:
)א(

כל הסכומים )כלומר ,כסים ,התחייבויות ,פריטי הון
עצמי ,הכסה והוצאות ,כולל מספרי השוואה( יתורגמו לפי
שער הסגירה במועד הדוח על המצב הכספי האחרון ,למעט

)ב (

כאשר סכומים מתורגמים למטבע של סביבה כלכלית
שאיה היפר-איפלציוית ,מספרי השוואה יהיו אלה
שהוצגו כסכומים של השה השוטפת בדוחות הכספיים של
השה הקודמת הרלווטית )כלומר ,לא מותאמים לשיויים
עוקבים ברמת המחירים וגם לא מותאמים לשיויים
עוקבים בשערי חליפין(.
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.43

כאשר מטבע הפעילות של ישות הוא מטבע של סביבה כלכלית
היפר-איפלציוית ,הישות מתאימה את דוחותיה הכספיים
לאיפלציה בהתאם לתקן חשבואות בילאומי מספר  ,29דיווח
כספי בכלכלות היפר-איפלציויות ,לפי יישום שיטת התרגום
שקבעה בסעיף  ,42למעט מספרי השוואה אשר מתורגמים
למטבע של סביבה שאיה היפר-איפלציוית )ראה סעיף )42ב((.
כאשר ,הכלכלה מפסיקה להיות היפר איפלציוית והישות
מפסיקה להתאים את דוחותיה הכספיים לאיפלציה בהתאם
לתקן חשבואות בילאומי מספר  ,29עליה להשתמש בסכומים,
שהותאמו לרמת המחירים במועד בו הישות הפסיקה להציג
דוחות כספיים מותאמים ,כעלויות היסטוריות לצורך התרגום
למטבע ההצגה.

תרגום של פעילות חוץ
.44

סעיפים  ,47-45בוסף לסעיפים  ,43-38מיושמים כאשר התוצאות
והמצב הכספי של פעילות חוץ מתורגמים למטבע ההצגה ,כדי
לכלול את פעילות החוץ בדוחות הכספיים של הישות המדווחת
בדרך של איחוד ,איחוד יחסי או שיטת השווי המאזי.

.45

זהכללת התוצאות והמצב הכספי של פעילות חוץ באלה של הישות
המדווחת כרוך בהלי איחוד רגילים ,כגון ביטול יתרות בין
חברתיות וביטול עסקאות בין חברתיות של חברה בת )ראה גילוי
דעת  ,57דיים וחשבוות כספיים מאוחדים( .ברם ,כס )או
התחייבות( כספי בין חברתי ,בין אם לזמן קצר או לזמן ארוך ,איו
יכול להיות מבוטל כגד התחייבות )או כס( בין חברתית מקבילה,
ללא הצגת תוצאות התודות של שערי החליפין בדוחות הכספיים
המאוחדים .מצב זה קיים מכיוון שהפריט הכספי מייצג מחויבות
להמרת מטבע אחד באחר ,וחושף את הישות המדווחת לרווח או
להפסד מתודות בשערי החליפין .בהתאם לכך ,בדוחות הכספיים
המאוחדים של הישות המדווחת ,הפרש שער כזה ממשיך להיות
מוכר ברווח או בהפסד או ,אם הוא ובע מהסיבות המתוארות
בסעיף  ,32הוא מוכר ברווח כולל אחר וצבר ברכיב פרד של ההון
העצמי עד למימוש פעילות החוץ.

.46

כאשר הדוחות הכספיים של פעילות חוץ ערוכים לתאריך שוה
מזה של הישות המדווחת ,פעילות החוץ מכיה ,לעיתים קרובות,
דוחות כספיים וספים לתאריך הדיווח של הישות המדווחת.
כאשר לא מכיים דוחות כספיים וספים ,גילוי דעת  57של לשכת
רואי חשבון בישראל ,דיים וחשבוות כספיים מאוחדים וגילוי

ז
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דעת  68של לשכת רואי חשבון בישראל ,שיטת השווי המאזי,
מאפשרים שימוש בדוחות כספיים הערוכים לתאריך שוה,
בתאים מסוימים ותוך ביצוע תיאומים מסוימים .במקרה כזה,
הכסים וההתחייבויות של פעילות החוץ מתורגמים על פי שער
החליפין בסוף תקופת הדיווח של פעילות החוץ וכן מבוצעים
תיאומים בגין שיויים משמעותיים בשערי החליפין עד סוף תקופת
הדיווח של הישות המדווחת.
.47

כל מויטין ,שובע מרכישת פעילות חוץ ,וכל תיאומי שווי הוגן
לערכים בספרים של כסים והתחייבויות ,הובעים מרכישת
אותה פעילות החוץ יטופלו ככסים והתחייבויות של פעילות
החוץ .לפיכך ,הם יבוטאו במטבע הפעילות של אותה פעילות חוץ
ויתורגמו על פי שער הסגירה בהתאם לסעיפים  39ו.42 -

מימוש פעילות חוץ
.48

חבעת המימוש של פעילות חוץ ,הסכום המצטבר של הפרשי
השער המתייחסים לאותה פעילות חוץ ,אשר הוכרו ברווח כולל
אחר וצברו כרכיב פרד בהון העצמי ,יסווגו מחדש לרווח או
הפסד )כתיאום בגין סיווג מחדש( באותה תקופה בה הוכר רווח או
הפסד מהמימוש )ראה תקן חשבואות מספר  ,34הצגה של דוחות
כספיים(.

.49

טישות עשויה לממש את חלקה בפעילות חוץ באמצעות מכירה,
פירוק ,פדיון הון המיות וטישת הפעילות ,כולה או חלקה .תשלום
דיבידד מהווה חלק ממימוש רק כאשר תשלום הדיבידד מהווה
למעשה החזר ההשקעה .לדוגמה ,כאשר דיבידד משולם מרווחים
טרום הרכישה .במקרה של מימוש חלקי ,רק החלק היחסי
מהפרשי השער שצברו ייכלל ברווח או בהפסד ממימוש .הפחתת
ערך של הערך בספרים של פעילות חוץ איה מהווה מימוש חלקי.
לפיכך ,שום חלק מהפרשי התרגום שהוכר ברווח כולל אחר איו
מסווג מחדש לרווח או הפסד בעת רישום ירידת הערך.

השפעות המס של כל הפרשי שער
.50

ח
ט

לרווחים ולהפסדים מעסקאות במטבע חוץ ולהפרשי שער מתרגום
התוצאות והמצב הכספי של ישות )כולל פעילות חוץ( למטבע אחר
עשויים להיות השפעות מס .תקן חשבואות מספר  ,19מסים על
ההכסה מיושם בגין השפעות מס אלה.

תוקן על ידי סעיף )111ז( לתקן חשבונאות מספר  34בתחילה מ.1.1.2014 -
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גילוי
.51

בסעיפים  53ו 57-55 -להלן ,התייחסויות ל"מטבע הפעילות",
במקרה של קבוצה ,יהיו למטבע הפעילות של החברה האם.

.52

על ישות לתת גילוי לגבי:
)א(

סכום הפרשי השער שהוכרו ברווח או בהפסד ,למעט
הפרשי שער בגין מכשירים פיסיים המדדים בשווי הוגן
דרך רווח או הפסד בהתאם לתקן חשבואות בילאומי
מספר  ;39וכן

)ב (

יהפרשי שער טו שהוכרו ברווח כולל אחר וצברו ברכיב
פרד של ההון העצמי )הפרשי תרגום( והתאמה בין סכום
הפרשי תרגום אלה בתחילת התקופה לבין סכומם בסופה.

.53

כאשר מטבע ההצגה שוה ממטבע הפעילות ,יש לתת גילוי
לעובדה זו ,ביחד עם גילוי מטבע הפעילות ולגבי הסיבה לשימוש
במטבע הצגה שוה.

.54

כאשר יש שיוי במטבע הפעילות של הישות המדווחת או של
פעילות חוץ מהותית ,יש לתת גילוי לעובדה זו ולסיבה לשיוי
במטבע הפעילות.

.55

כאשר ישות מציגה את דוחותיה הכספיים במטבע שוה ממטבע
הפעילות שלה ,הישות תתאר את הדוחות הכספיים כמצייתים
לתקי דיווח כספי בילאומיים רק אם הם מצייתים לכל
הדרישות של כל תקן רלווטי וכל הבהרה רלווטית של תקים
אלה ,כולל שיטת התרגום שקבעה בסעיפים  39ו.42 -

.56

לעיתים ,ישות מציגה את דוחותיה הכספיים או מידע פיסי אחר
במטבע ,השוה ממטבע הפעילות שלה ,מבלי לקיים את דרישות
סעיף  .55לדוגמה ,הישות יכולה להמיר רק פריטים מסוימים
מהדוחות הכספיים שלה למטבע האחר .יתכן גם מצב כאשר ישות,
שמטבע הפעילות שלה איו מטבע של סביבה כלכלית היפר-
איפלציוית ,ממירה את הדוחות הכספיים שלה למטבע אחר
בדרך של תרגום של כל הפריטים לפי שער הסגירה העדכי ביותר.
ההמרות ה"ל אין בהתאם לתקי דיווח כספי בילאומיים ,ולכן
דרש לתת גילוי בהתאם לסעיף .57

י
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.57

כאשר ישות מציגה את דוחותיה הכספיים או מידע פיסי אחר
במטבע ,השוה גם ממטבע הפעילות שלה וגם ממטבע ההצגה
שלה ,מבלי לקיים את דרישות סעיף  ,55עליה:
)א(

להגדיר באופן ברור את המידע הפיסי כמידע ילווה ,בכדי
להבדיל אותו מהמידע אשר מציית לדרישות של תקי דיווח
כספי בילאומיים;

)ב (

לתת גילוי למטבע בו מוצג המידע הלווה; וכן

)ג (

לתת גילוי למטבע הפעילות של הישות ,ושיטת התרגום
ששימשה על מת לקבוע את המידע הלווה.

תחילה והוראות מעבר
.58

תקן זה חל על דוחות כספיים לתקופה הראשוה המתחילה ביום
 1ביואר 2008 ,או לאחר מכן.

58א .יאתקן חשבואות מספר  ,34שפורסם בחודש יואר  ,2014תיקן את
סעיפים 34 ,33 ,32 ,30א)39 ,37 ,ב( 49 ,48 ,45 ,ו)52 -ב( .ישות
תיישם תיקוים אלה לתקופות שתיות המתחילות ביום  1ביואר
 2014או לאחריו .אם ישות מיישמת את תקן חשבואות מספר 34
לתקופה מוקדמת יותר ,התיקוים ייושמו לתקופה מוקדמת זו.
.59

ישות תיישם את סעיף  47לגבי כל הרכישות שהתבצעו לאחר
תחילת תקופת הדיווח בה יושם תקן זה לראשוה.

.60

כל השיויים האחרים כתוצאה מיישום תקן זה יטופלו בדרך של
יישום למפרע.

שיויים בתקי חשבואות אחרים
 .61-65סעיפים אלו כללו שיויים בתקי חשבואות אחרים.

יא

תוקן על ידי סעיף )111ט( לתקן חשבונאות מספר  ,34כפי שתוקן על ידי שיפור
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ספח א'  -בוטל

יב

יב
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הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי
לתקיה בחשבואות
חברי הוועדה:
רו"ח דב ספיר  -יו"ר הוועדה
רו"ח חיים אסיאג
רו"ח יגאל גוזמן
פרופסור אריה גס ,רו"ח
רו"ח אבי זיגלמן
רו"ח משה פרץ
פרופסור אפרים צדקה

משתתפים קבועים:
רו"ח יהודה אלגריסי
רו"ח דוד גולדברג
רו"ח דורון דבי
רו"ח אבי דויטשמן
רו"ח צחי חבושה
רו"ח אדיר עבר
רו"ח מוטי פרידמן
רו"ח יזהר קה

צוות מקצועי:

צוות מקצועי אד-הוק

רו"ח שרון מימון צדיק
מר משה זלצר
מר יריב רגב

רו"ח גיא טביביאן – יו"ר
רו"ח אסף ברשטיין
רו"ח איתי גוטליב
רו"ח יעל ג'רסי
רו"ח אבי דויטשמן
רו"ח די ויטאן
רו"ח גיל שדה

יועץ מקצועי לוועדה:
רו"ח רון משס

המועצה של המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות
מר משה טרי ,יו"ר רשות י"ע  -סגן יו"ר המועצה
רו"ח ראובן שיף ,שיא לשכת רו"ח  -סגן יו"ר המועצה
מר אייל בן שלוש
מר שאול ברופלד ,יו"ר דירקטוריון הבורסה ליירות ערך
ד"ר משה ברקת ,רו"ח  -מהל מחלקת תאגידים  -רשות יירות ערך
רו"ח אלכס הילמן ,שיא לשכת רואי חשבון לשעבר
פרופסור צבי טלמון )רו"ח( ,שיא לשכת רואי חשבון לשעבר
מר רון לובש
רו"ח עופר מירב ,שיא שקדם של לשכת רואי חשבון
מר עמוס מר חיים ,ציג איגוד החברות הציבוריות הרשומות בבורסה
עו"ד )רו"ח( מיכל עבאדי-בויאג'ו
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
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