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הפרשות ,התחייבויות תלויות וכסים תלויים
אוקטובר 2018
© 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.
תקן זה מובא בסעיפים  .107-1כל 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 חשבואות זה ,המבוסס על תקן חשבואות בילאומי מספר ) 37להלן ,התקן הבילאומי(,
קובע את הטיפול החשבואי והגילוי לגבי כלל ההפרשות ,ההתחייבויות התלויות והכסים
התלויים ,פרט ל:-
)(1

אלה הובעים מחוזי ביצוע ) ,(executory contractsלמעט חוזים מכבידים ) onerous
 ;(contractsוכן

)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

אלה הובעים מחוזי ביטוח ,מקודת המבט של מבטח;
אלה הובעים מחוזי חכירה ,למעט חוזי חכירה שהפכו למכבידים;
אלה הובעים ממכשירים פיסיים ,למעט ערבויות פיסיות;
אלה הובעים מתמורה מותית של רוכש בצירוף עסקים; וכן
אלה המצאים בתחולתו של תקן חשבואות אחר.

הפרשות
התקן מגדיר הפרשות ) (Provisionsכהתחייבויות ) (Liabilitiesשעיתוי פירעון או שסכומן
ב.
אים ודאיים .ישות דרשת לבצע הפרשה כאשר ,ורק כאשר:
) (1לישות מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת( כתוצאה מאירוע מהעבר,
) (2צפוי ,דהייו ,יותר סביר מאשר לא ) ,(Probable, i.e., More likely than notשיידרש
תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות כדי לסלק את המחויבות ,וכן
) (3יתן לערוך אומדן מהימן של סכום המחויבות.
ג.

התקן מגדיר מחויבות משתמעת ) (Constructive Obligationכמחויבות הובעת מפעולות
הישות כאשר:
) (1באמצעות דפוס התהגות המבוסס על יסיון העבר ,מדייות שפורסמה ,או הצהרה
עדכית אחרת ספציפית במידה מספקת ,גרמו לצדדים אחרים להבין שהישות תקבל על
עצמה אחריות מסוימת ,וכן
) (2כתוצאה מכך ,הישות יצרה בקרב אותם צדדים אחרים ציפייה תקפה ) Valid
 (Expectationשהיא תמלא אחריות זו.
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ד.

הסכום המוכר כהפרשה יהיה האומדן הטוב ביותר של היציאה ) (Expenditureהדרשת
לסילוק המחויבות בהווה בסוף תקופת הדיווח .במילים אחרות ,האומדן לסוף תקופת הדיווח
שישות היתה משלמת באופן רציולי כדי לסלק את המחויבות ,או כדי להעבירה לצד שלישי.

ה.

התקן מחייב את הישות שבעת מדידת ההפרשה:
) (1תביא בחשבון סיכוים ואי-וודאויות .עם זאת ,אי-וודאות אין בה כדי להצדיק הפרשות
מוגזמות או דיווח יתר מכוון של התחייבויות.
) (2תמדוד את ההפרשות בערכן הוכחי ,כאשר השפעת ערך הזמן מהותית.
) (3תביא בחשבון אירועים עתידיים ,כגון שיויים בחקיקה ושיויים טכולוגיים ,כאשר
קיימות ראיות אוביקטיביות מספיקות שאירועים אלו אכן יקרו.
) (4לא תביא בחשבון רווחים ממימוש חזוי של כסים ,אף אם המימוש החזוי קשור באופן
הדוק לאירוע הגורם ליצירת ההפרשה.

ו.

ישות עשויה לצפות להשבת היציאה הדרושה לסילוק הפרשה ,או חלקה )לדוגמה ,באמצעות
חוזי ביטוח ,סעיף שיפוי בחוזה ,או אחריות הספק( .ישות דרשת:
) (1להכיר בשיפוי ) (Reimbursementאם ,ורק אם ,ודאי למעשה )(Virtually Certain
שהשיפוי יתקבל ,אם הישות תסלק את מחויבותה .דוגמה למצב בו השיפוי ייחשב
כוודאי למעשה היא כאשר לישות הסכם חוזי עם גוף מבטח להחזר התשלום בגין
ההפרשה ואם אין שום אות מיסיון העבר ,או מתוך תאי ההסכם ,או מסיבות אחרות
שעשוי לעלות ספק סביר בדבר קבלת השיפוי .הסכום שיוכר בגין השיפוי לא יעלה על
סכום ההפרשה.
) (2להכיר בשיפוי ולהציגו ככס פרד .בדוח רווח והפסד יתן להציג את ההוצאה בגין
ההפרשה טו ביכוי הסכום שהוכר בגין השיפוי.

ז.

הפרשות יבחו מחדש בסוף כל תקופת דיווח ויותאמו כדי לשקף את האומדן השוטף הטוב
ביותר .אם תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות לסילוק המחויבות איו
צפוי עוד ,ההפרשה תבוטל.

ח.

יש לצל את חשבון ההפרשה רק עבור אותן יציאות שבגין הוכרה ההפרשה במקורה.

הפרשות-יישומים מיוחדים
אין להכיר בהפרשות בגין הפסדים תפעוליים עתידיים .תחזית להפסדים תפעוליים עתידיים
ט.
מצביעה על האפשרות שייתכן שפגם ערכם של כסים מסוימים של הפעילות .במקרה כזה,
על הישות לבחון אם חלה ירידת ערך על פי תקן חשבואות מספר ) 15מעודכן  ,(2009ירידת
ערך כסים.
י.

אם לישות חוזה מכביד ,המחויבות בהווה על-פי החוזה תוכר ותימדד כהפרשה .חוזה מכביד
הוא כזה שהעלויות הבלתי מעות לצורך עמידה במחויבויות על פי החוזה עולות על ההטבות
הכלכליות החזויות להתקבל על פיו.
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יא.

התקן מגדיר שיוי מבי כתוכית המתוכת והשלטת על ידי הההלה ואשר יש בה לשות
באופן מהותי אחד משי אלה:
) (1תכולת העסק המבוצע על ידי הישות ,או
) (2את האופן שבו העסק מתהל.

יב.

ישות מכירה בהפרשה לשיוי מבי רק בהתמלא התאים הכלליים להכרה בהפרשות .בהקשר
זה ,מחויבות משתמעת לשיוי מבי וצרת רק כאשר:
) (1לישות יש תוכית פורמלית מפורטת לשיוי מבי המזהה לפחות את:
)א( העסק הרלווטי ,או חלק העסק הרלווטי,
)ב( המיקומים העיקריים המושפעים,
)ג( המיקום ,התפקוד ,והמספר המשוער של העובדים שיפוצו כתוצאה מהפסקת
שירותם,
)ד( היציאות שיידרשו ,וכן
)ה( המועד שבו תיושם התוכית ,וכן
) (2הישות יצרה ציפייה תקפה ,אצל אלה המושפעים מהתוכית ,שתבצע את השיוי המבי,
וזאת על ידי התחלת ביצוע התוכית או על ידי מסירת הודעה בדבר מרכיביה העיקריים
לאלה המושפעים ממה.

התחייבויות תלויות
יג .התקן מגדיר התחייבות תלויה כ:-
) (1מחויבות אפשרית הובעת מאירועים מהעבר ,שקיומה יתברר רק אם יתרחשו ,או לא
יתרחשו ,אירוע ,או אירועים עתידיים ,בלתי ודאיים שבחלקם אים בשליטת הישות ,או
) (2מחויבות בהווה הובעת מאירועים מהעבר ,אך איה מוכרת היות ש:-

יד.

)א(

תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות לסילוק המחויבות איו
צפוי ,או

)ב (

לא יתן למדוד את סכום המחויבות במידה מספקת של מהימות.

ישות לא תכיר בהתחייבות תלויה .ישות דרשת לתת גילוי להתחייבות תלויה ,אלא אם כן
האפשרות לתזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות היא קלושה.

כסים תלויים
טו .התקן מגדיר כס תלוי ככס אפשרי ,הובע מאירועים מהעבר ,שקיומו יתברר רק אם
יתרחשו ,או לא יתרחשו ,אירוע ,או אירועים עתידיים ,בלתי ודאיים שבחלקם אים בשליטת
הישות .דוגמה לכך היא תביעה ,שהוגשה על ידי הישות ומטופלת באמצעות הליכים
משפטיים ,כאשר תוצאתה איה ודאית.
טז.

ישות לא תכיר בכס תלוי .ייתן גילוי לכס תלוי כאשר תזרים חיובי של הטבות כלכליות
לישות הוא צפוי.
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יז.

כאשר מימושה של הכסה הוא ודאי למעשה ,אזי הכס המתייחס איו כס תלוי וראוי להכיר
בו.

תחילה
יח .התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום  1ביואר  2019או לאחריו .הוועדה
מעודדת יישום מוקדם של התקן.
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הפרשות ,התחייבויות תלויות וכסים תלויים
מטרת התקן
מטרתו של תקן זה היא לוודא יישומם של קריטריוים מתאימים להכרה ולבסיסי מדידה להפרשות,
להתחייבויות תלויות ולכסים תלויים ,וכן לוודא כי כלל גילוי מספיק בביאורים לדוחות הכספיים
שיאפשר למשתמשים להבין את מהותם ,עיתוים וסכומם.

תחולה
.1

תקן זה ייושם על ידי כלל הישויות לצורכי הטיפול החשבואי בהפרשות ,התחייבויות
תלויות וכסים תלויים ,פרט ל:-
)א(

אלה הובעים מחוזי ביצוע ) ,(executory contractsלמעט חוזים מכבידים ) onerous
;(contracts

)ב (

אלה הובעים מחוזי ביטוח ,מקודת המבט של מבטח;

)ג (

אלה הובעים מחוזי חכירה ,למעט חוזי חכירה שהפכו למכבידים;

)ד (

אלה הובעים ממכשירים פיסיים ,למעט ערבויות פיסיות )ראה סעיף ;(6

)ה( אלה הובעים מתמורה מותית של רוכש בצירוף עסקים; וכן
)ו(

אלה המצאים בתחולתו של תקן חשבואות אחר.

.2

]בוטל[

.3

חוזי ביצוע הם חוזים שבמסגרתם אף לא אחד מהצדדים ביצע חלק כלשהו ממחויבותו ,או
שהמחויבות בוצעה על ידי הצדדים באופן חלקי שווה .תקן זה איו חל על חוזי ביצוע ,אלא
אם הם מכבידים.

.4

תקן זה חל על הפרשות ,התחייבויות תלויות וכסים תלויים של מבטחים ,למעט אלה
הובעים מחוזי ביטוח.

.5

כאשר תקן חשבואות אחר עוסק בסוג ספציפי של הפרשה ,התחייבות תלויה או כס תלוי ,על
ישות ליישם את אותו תקן במקום תקן זה ,לדוגמה ,סוגי הפרשות מסוימים ידוים בתקים
אחרים:
)א(

תקן חשבואות מספר  2הקמת בייים למכירה;

)ב (

תקן חשבואות מספר  4עבודות על פי חוזה ביצוע;

)ג(

תקן חשבואות מספר  19מסים על הכסה;

)ד (

תקן חשבואות מספר  39הטבות עובד;
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.6

)ה(

גילוי דעת מספר  ,68שיטת השווי המאזי )לעיין ערבות שתה חברה מחזיקה לחברה
כלולה שלה(; וכן

)ו(

גילוי דעת מספר  ,57דיים וחשבוות כספיים מאוחדים )לעיין טיפול עוקב
בהתחייבויות תלויות של חברה בת בדוחות הכספיים המאוחדים(.

עמלה כלשהי שהתקבלה בגין ערבות פיסית תוכר במועד קבלתה כהתחייבות )הכסה
מראש( .בכל מועד דיווח תמדד ההתחייבות בגין הערבות לפי הסכום הגבוה מבין:
)א(

הסכום שהיה מוכר בהתאם לתקן זה; לבין

)ב (

הסכום שהוכר לראשוה ,ביכוי ,הפחתה צברת המוכרת בהתאם לתקן חשבואות
מספר  ,25הכסות ,לאורך תקופת הערבות.

.7

תקן זה מגדיר הפרשות כהתחייבויות ,שעיתוי פירעון או שסכומן אים ודאיים .במקרים
מסוימים ,עשה שימוש במוח 'הפרשה' גם בהקשר לפריטים כגון פחת ,ירידת ערך כסים
וחובות מסופקים .אלה למעשה תיאומים לערך בספרים של כסים אשר אים דוים בתקן
זה.

.8

תקי חשבואות אחרים מפרטים מתי יש לטפל ביציאות ) (expenditureככסים או כהוצאות.
תקן זה איו דן בסוגיות אלה .בהתאם לכך ,תקן זה איו מחייב ואיו אוסר להוון את
העלויות שהוכרו ,כאשר בוצעה הפרשה.

.9

תקן זה חל על הפרשות בגין שיוי מבי )כולל פעילויות שהופסקו( .כאשר שיוי מבי מקיים
את ההגדרה של פעילות שהופסקה ,עשויים להידרש גילויים וספים על ידי תקן חשבואות
מספר  38כסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו.

הגדרות
.10

המוחים הבאים משמשים בתקן זה במשמעות המוגדרת להלן:
הפרשה ) (Provisionהיא התחייבות שעיתוי פירעוה או שסכומה אים ודאיים.
התחייבות ) (Liabilityהיא מחויבות ) (obligationבהווה של ישות הובעת מאירועים מהעבר,
אשר סילוקה חזוי לגרום תזרים שלילי של משאבים של הישות המגלמים הטבות כלכליות.
אירוע מחייב ) (Obligating-Eventהוא אירוע שיוצר מחויבות משפטית ) (Legalאו מחויבות
משתמעת ) (Constructiveשכתוצאה ממו אין לישות חלופה מציאותית לסילוק המחויבות.
מחויבות משפטית ) (Legal Obligationהיא מחויבות הובעת מ:-
)א( חוזה )באמצעות תאיו שאמרו במפורש או במרומז(;
)ב (

חקיקה; או

)ג (

כללי חיוב על פי כל דין.

9

מחויבות משתמעת ) (Constructive Obligationהיא מחויבות הובעת מפעולות הישות
כאשר:
)א( באמצעות דפוס התהגות המבוסס על יסיון העבר ,מדייות שפורסמה ,או הצהרה
עדכית ) (currentאחרת ספציפית במידה מספקת ,הישות גרמה לצדדים אחרים
להבין שהיא תקבל על עצמה אחריות מסוימת; וכן
)ב (

כתוצאה מכך ,הישות יצרה בקרב אותם צדדים אחרים ציפייה תקפה ) valid
 (expectationשהיא תמלא אחריות זו.

התחייבות תלויה ) (Contingent Liabilityהיא:
)א( מחויבות אפשרית ,הובעת מאירועים מהעבר ,שקיומה יתברר רק אם יתרחשו ,או לא
יתרחשו ,אירוע ,או אירועים עתידיים ,בלתי ודאיים שבחלקם אים בשליטת הישות;
או
)ב (

מחויבות בהווה הובעת מאירועים מהעבר אך איה מוכרת היות ש:-
)( i

תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות לסילוק המחויבות איו
צפוי; או

) (iiלא יתן למדוד את סכום המחויבות במידה מספקת של מהימות.
כס תלוי ) (Contingent Assetהוא כס אפשרי הובע מאירועים מהעבר ,שקיומו יתברר רק
אם יתרחשו ,או לא יתרחשו ,אירוע ,או אירועים עתידיים ,בלתי ודאיים שבחלקם אים
בשליטת הישות.
חוזה מכביד ) (Onerous Contractהוא חוזה שהעלויות הבלתי מעות לצורך עמידה
במחויבויות על פי החוזה עולות על ההטבות הכלכליות החזויות להתקבל על פיו.
שיוי מבי ) (Restructuringהוא תוכית המתוכת ושלטת על ידי הההלה ואשר יש בה
לשות באופן מהותי אחד משי אלה:
)א( את תכולת העסק המבוצע על ידי הישות; או
)ב (

את האופן שבו העסק מתהל.

הפרשות והתחייבויות אחרות
.11

הפרשות בדלות מהתחייבויות אחרות ,כגון ספקים והוצאות שצברו ,מאחר שקיים חוסר
ודאות לעיין העיתוי או הסכום של היציאה הדרשת בעתיד לסילוקן .ביגוד לכך:
)א(

התחייבויות לספקים הן התחייבויות לתשלום עבור סחורות ,או שירותים ,שתקבלו,
או שסופקו ,ושהוגשו חשבוות בגין ,או שסוכמו באופן פורמלי עם הספק; וכן

)ב (

הוצאות שצברו הן התחייבויות לתשלום עבור סחורות ,או שירותים ,שהתקבלו ,או
שסופקו ,אך טרם שולמו ושטרם הוגשו חשבוות בגין ,או שטרם סוכמו באופן פורמלי
עם הספק ,כולל סכומים המגיעים לעובדים )לדוגמה ,סכומים המתייחסים לדמי
10

חופשה שצברו( .אומם ידרש לעיתים לאמוד את הסכום או העיתוי של הוצאות
שצברו ,אך חוסר הוודאות הוא ,בדרך כלל ,מוך בהרבה מאשר לגבי הפרשות.
הוצאות שצברו מדווחות לעתים קרובות כחלק מספקים וזכאים אחרים ,בעוד שהפרשות
מדווחות בפרד.

הקשר בין הפרשות לבין התחייבויות תלויות
.12

במובן כללי ,כל ההפרשות הן בגדר תלויות מאחר שעיתוין ,או שסכומן ,אים ודאיים .אולם,
במסגרת תקן זה משתמשים במוח 'תלוי' לתיאור התחייבויות וכסים שאין להכיר בהם
היות שקיומם יתברר רק אם יתרחשו ,או לא יתרחשו ,אירוע ,או אירועים עתידיים ,בלתי
ודאיים שבחלקם אים בשליטת הישות .בוסף ,השימוש במוח 'התחייבות תלויה' הוא לעיין
התחייבויות שאין מקיימות את הקריטריוים להכרה.

.13

תקן זה מבדיל בין:
)א(

הפרשות  -המוכרות כהתחייבויות )בהחה שיתן לערוך אומדן מהימן( היות שהן
מחויבויות בהווה וצפוי שיידרש תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות
כדי לסלקן; לבין

)ב (

התחייבויות תלויות  -שאין מוכרות כהתחייבויות מאחר שהן:
) (i

מחויבויות אפשריות ,מאחר שעדיין יש לברר אם לישות מחויבות בהווה העלולה
להוביל לתזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות; או

)(ii

מחויבויות בהווה שאין מקיימות את הקריטריוים להכרה שבתקן זה )מאחר
שתזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות לסילוק המחויבות איו
צפוי ,או שלא יתן לערוך אומדן מהימן במידה מספקת של סכום המחויבות(.

הכרה
הפרשות
.14

יש להכיר בהפרשה כאשר:
)א( לישות מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת( כתוצאה מאירוע מהעבר;
)ב (

צפוי שיידרש תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות כדי לסלק את
המחויבות; וכן

)ג (

יתן לערוך אומדן מהימן של סכום המחויבות.

אם תאים אלה אים מתקיימים ,אין להכיר בהפרשה.

מחויבות בהווה
11

.15

ייתכו מקרים שבהם ,אין זה ברור אם ישה מחויבות בהווה .במקרים אלה ,יש לראות
באירוע מהעבר כיוצר מחויבות בהווה אם ,בהתחשב בכל הראיות היתות להשגה ,יותר
סביר מאשר לא ) (more likely than notכי קיימת מחויבות בהווה לסוף תקופת הדיווח.

.16

בדרך כלל ,יהיה ברור אם אירוע מהעבר הביא ליצירת מחויבות בהווה .קיימים מקרים,
לדוגמה בתביעה משפטית ,שבהם תיתכן מחלוקת אם אירועים מסוימים אכן קרו או אם
אירועים אלה אכן יצרו מחויבות בהווה .במקרה כזה הישות קובעת אם קיימת מחויבות
בהווה לסוף תקופת הדיווח בהתחשב בכל הראיות היתות להשגה ,כולל ,לדוגמה ,חוות דעת
של מומחים .בחית הראיות כוללת גם ראיות וספות המתקבלות כתוצאה מאירועים שלאחר
תקופת הדיווח .על בסיס ראיות אלה:
)א(

כאשר יותר סביר מאשר לא שקיימת מחויבות בהווה בסוף תקופת הדיווח על הישות
להכיר בהפרשה )אם הקריטריוים להכרה מתקיימים(; וכן

)ב (

כאשר יותר סביר שלא קיימת מחויבות בהווה בסוף תקופת הדיווח על הישות לתת
גילוי להתחייבות תלויה ,אלא אם כן האפשרות לתזרים שלילי של משאבים המגלמים
הטבות כלכליות קלושה )) (remoteראה סעיף .(86

אירוע מהעבר
.17

אירוע מהעבר ,המוביל ליצירת מחויבות בהווה ,מכוה אירוע מחייב .כדי שאירוע יהיה אירוע
מחייב ,צריך שלישות לא תהיה חלופה מציאותית לסילוק המחויבות שוצרה על ידי האירוע.
זה המקרה רק:
)א(

כאשר יתן לאכוף את סילוק המחויבות על פי חוק; או

)ב (

במקרה של מחויבות משתמעת ,כאשר האירוע )שיכול להיות פעולה של הישות( יוצר
ציפיות תקפות בקרב צדדים אחרים שהישות תפרע את המחויבות.

.18

דוחות כספיים עוסקים במצבה הכספי של ישות לתום תקופת הדיווח שלה ולא במצבה
האפשרי בעתיד .לפיכך ,אין להכיר בהפרשות בגין עלויות שהתהוותן תידרש לצורך פעילות
בעתיד .בדוח על המצב הכספי של הישות מוכרות רק אותן התחייבויות הקיימות לסוף
תקופת הדיווח.

.19

רק אותן מחויבויות ,הובעות מאירועים מהעבר ,הקיימות באופן עצמאי מפעולותיה של
הישות בעתיד )דהייו ,התהגות העסק בעתיד( ,מוכרות כהפרשות .דוגמאות למחויבויות אלה
הן קסות או עלויות טיהור בגין זק סביבתי בלתי חוקי ,באשר שיהם מובילים לתזרים
שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות לצורך סילוק המחויבות ללא קשר לפעולותיה
של הישות בעתיד .בדומה לכך ,ישות מכירה בהפרשה בגין עלויות פירוק מתקן פט או תחת
כוח גרעיית אם הישות מחויבת לתקן זק שכבר גרם .ביגוד לכך ,כתוצאה מלחצים
מסחריים ,או דרישות משפטיות ,יכול שיהיו לישות כווה או צורך להוציא כספים כדי לפעול
בדרך מסוימת בעתיד )לדוגמה ,על ידי התקת מסי עשן בבית חרושת מסוים( .היות שהישות
יכולה להימע מהיציאה העתידית באמצעות פעולותיה בעתיד ,לדוגמה על ידי שיוי שיטת
פעולתה ,אין לה מחויבות בהווה בגין אותה יציאה עתידית ואין להכיר בהפרשה.

.20

מחויבות כרוכה תמיד במעורבותו של צד אחר אשר חבים לו את המחויבות .אולם ,אין צורך
לדעת את זהותו של אותו צד אשר חבים לו את המחויבות  -ואומם המחויבות יכולה להיות
לציבור ככלל .מכך שמחויבות כרוכה תמיד בהתקשרות לצד אחר ,עולה שהחלטה של ההלה
או דירקטוריון איה יוצרת מחויבות משתמעת בסוף תקופת הדיווח ,אלא אם כן ההחלטה
12

מסרה לפי סוף תקופת הדיווח לאלה המושפעים ממה ,באופן ספציפי במידה מספקת ,כדי
ליצור בקרבם ציפייה תקפה שהישות תמלא את אחריותה.
.21

אירוע ,שאיו מביא לידי מחויבות מיידית ,עשוי לעשות זאת בתאריך מאוחר יותר ,בגלל
שיויים בחוק או בגלל פעולה )לדוגמה ,הצהרה פומבית שהיא ספציפית במידה מספקת( של
הישות המביאה לידי מחויבות משתמעת .לדוגמה ,כאשר גרם זק סביבתי ,יתכן שאין
מחויבות לתקן את הזק .אולם ,גרימת הזק תהפוך לאירוע מחייב ,כאשר חוק חדש מחייב
לתקן את הזק או כאשר הישות מקבלת על עצמה באופן פומבי אחריות לתיקון הזק בדרך
שיוצרת מחויבות משתמעת.

.22

כאשר פרטי הצעת חוק חדשה טרם סוכמו סופית ,וצרת מחויבות רק כאשר ודאי למעשה
) (virtually certainשהחוק שיחוקק יהיה תואם את הצעת החוק .לצורכי תקן זה ,מחויבות
כזו מטופלת כמחויבות משפטית .הסיבות השוות הקשורות להליך החקיקה אין מאפשרות
להצביע על אירוע יחיד שיהפוך חקיקת חוק לאירוע ודאי למעשה .במקרים רבים יהיה זה
בלתי אפשרי לראות חקיקה כוודאית למעשה עד להשלמת הליך החקיקה בפועל.

תזרים שלילי צפוי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות
.23

כדי שהתחייבות תהיה כשירה להכרה ,הכרחי שתהיה לא רק מחויבות בהווה ,אלא שיהיה גם
צפוי תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות לצורך סילוק אותה מחויבות.
לצורך תקן זה 1,תזרים שלילי של משאבים או קרות אירוע אחר ייחשבו כצפויים אם יותר
סביר מאשר לא שהאירוע יתרחש ,דהייו ההסתברות שהאירוע יתרחש גבוהה מההסתברות
שהאירוע לא יתרחש .כאשר ההסתברות לקיומה של מחויבות בהווה איה צפויה ,הישות
ותת גילוי להתחייבות תלויה ,למעט מקרים שבהם האפשרות לתזרים שלילי של משאבים
המגלמים הטבות כלכליות קלושה )ראה סעיף .(86

.24

כאשר קיימות מספר מחויבויות דומות )לדוגמה ,אחריות בגין מוצרים או חוזים דומים(
ההסתברות שיידרש תזרים שלילי לצורך סילוק תיקבע על ידי בחית סוג המחויבויות
בכללותו .אף כי הסבירות של תזרים שלילי לצורך סילוק פריט יחיד כלשהו עשויה להיות
קטה ,בהחלט ייתכן שצפוי תזרים שלילי כלשהו של משאבים כדי לסלק את סוג המחויבויות
בכללותו .אם כך הוא הדבר ,הפרשה מוכרת )אם מתקיימים שאר הקריטריוים להכרה(.

אומדן מהימן של המחויבות
.25

השימוש באומדים מהווה מרכיב חיוי בעריכת הדוחות הכספיים ואיו מערער את
מהימותם .הדבר כון במיוחד לעיין הפרשות ,שבמהותן הן פחות ודאיות מיתר הפריטים
בדוח על המצב הכספי .למעט במקרים דירים ,הישות תוכל לקבוע טווח של תוצאות
אפשריות ) (outcomesולכן יכולה לבצע אומדן של המחויבות שהוא מהימן במידה מספקת
כדי לשמש להכרה בהפרשה.

.26

במקרה הדיר שבו לא יתן לערוך אומדן מהימן דיו ,קיימת התחייבות שלא יתן להכיר בה.
להתחייבות זו יתן גילוי כהתחייבות תלויה )ראה סעיף .(86

התחייבויות תלויות
1

פירוש המושג  probableבתקן זה כ' -יותר סביר מאשר לא' איו מיושם בהכרח בתקי חשבואות
אחרים.
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.27

ישות לא תכיר בהתחייבות תלויה.

.28

להתחייבות תלויה יתן גילוי ,כדרש על פי סעיף  ,86אלא אם כן האפשרות לתזרים שלילי של
משאבים המגלמים הטבות כלכליות קלושה.

.29

כאשר ישות אחראית ביחד ולחוד למחויבות ,חלק המחויבות שחזוי להיות מסולק על ידי
צדדים אחרים מטופל כהתחייבות תלויה .הישות מכירה בהפרשה בגין חלק המחויבות
שלגביו צפוי תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות ,פרט לסיבות הדירות
שבהן לא יתן לבצע אומדן מהימן.

.30

התחייבויות תלויות עשויות להתפתח בצורה שלא חזתה מלכתחילה .לפיכך ,הן מוערכות
בהתמדה כדי לקבוע אם תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות הפך לצפוי.
אם הצורך בתזרים שלילי של הטבות כלכליות עתידיות בגין פריט ,שקודם לכן טופל
כהתחייבות תלויה ,הפך לצפוי ,הפרשה מוכרת בדוחות הכספיים לתקופה שבמהלכה חל
השיוי בהסתברות )למעט בסיבות הדירות שבהן לא יתן לערוך אומדן מהימן(.

כסים תלויים
.31

ישות לא תכיר בכס תלוי.

.32

כסים תלויים ובעים ,בדרך כלל ,מאירועים בלתי מתוכים ,או אירועים בלתי חזויים
אחרים ,היוצרים את האפשרות לתזרים חיובי של הטבות כלכליות לישות .דוגמה לכך היא
תביעה שהוגשה על ידי הישות ומטופלת באמצעות הליכים משפטיים ,כאשר תוצאתה איה
ודאית.

.33

כסים תלויים אים מוכרים בדוחות הכספיים מאחר שהדבר יכול להביא לידי הכרה בהכסה
שייתכן שלעולם לא תתממש .אולם ,כאשר המימוש של ההכסה הוא ודאי למעשה ,אזי הכס
המתייחס איו כס תלוי וראוי להכיר בו.

.34

לכס תלוי יתן גילוי ,כדרש בסעיף  ,89כאשר תזרים חיובי של הטבות כלכליות לישות הוא
צפוי.

.35

כסים תלויים מוערכים בהתמדה כדי להבטיח שהתפתחויות משתקפות באופן אות בדוחות
הכספיים .אם תזרים חיובי של הטבות כלכליות לישות הפך לוודאי למעשה ,הכס וההכסה
הקשורה מוכרים בדוחות הכספיים לתקופה שבה חל השיוי .אם תזרים חיובי של הטבות
כלכליות לישות הפך לצפוי ,הישות ותת גילוי לכס התלוי )ראה סעיף .(89

מדידה
האומדן הטוב ביותר
.36

הסכום המוכר כהפרשה יהיה האומדן הטוב ביותר של היציאה הדרשת לסילוק המחויבות
בהווה בסוף תקופת הדיווח.

.37

האומדן הטוב ביותר של היציאה הדרשת לסילוק מחויבות בהווה הוא הסכום שישות היתה
משלמת ,באופן רציולי ,כדי לסלק את המחויבות בסוף תקופת הדיווח או כדי להעבירה לצד
שלישי באותו תאריך .לעיתים קרובות יהיה זה בלתי אפשרי ,או יקר מידי ,לסלק מחויבות
בסוף תקופת הדיווח או להעבירה .אולם ,אומדן הסכום ,שישות היתה משלמת ,באופן
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רציולי כדי לסלק מחויבות או להעבירה ,משקף את האומדן הטוב ביותר של היציאה
הדרשת לסילוק מחויבות בהווה בסוף תקופת הדיווח.
.38

האומדים לגבי תוצאה והשפעה כספית קבעים לפי שיקול הדעת של ההלת הישות ,תוך
הסתמכות על היסיון שצבר בעסקאות דומות ,ובמקרים מסוימים תוך הסתמכות על דוחות
של מומחים בלתי תלויים .הראיות הבחות כוללות כל ראיה וספת המתקבלת מאירועים
לאחר תקופת הדיווח.

.39

אי-וודאויות הקשורות לסכום שיוכר כהפרשה מטופלות על ידי אמצעים שוים בהתאם
לסיבות .כאשר ההפרשה המדדת כרוכה באוכלוסייה גדולה של פריטים ,המחויבות אמדת
על ידי שקלול כל התוצאות האפשריות בהסתברויות המיוחסות אליהן .אומדן סטטיסטי זה
קרא 'תוחלת' .ההפרשה ,לכן ,תהיה שוה אם ההסתברות להפסד של סכום תון היא,
לדוגמה 60 ,אחוז או  90אחוז .כאשר ישו טווח רציף של תוצאות אפשריות ,וכל תוצאה
בטווח זה היא אפשרית כמו כל תוצאה אחרת ,יש להשתמש בחציון הטווח.
דוגמה
ישות מוכרת סחורות עם אחריות המכסה את הלקוחות בגין עלות התיקוים של ליקויים
כלשהם בייצור שיתגלו תוך ששת החודשים הראשוים לאחר הרכישה .אם יתגלו ליקויים
קלים בכל המוצרים שמכרו ,עלות התיקוים תהיה מיליון .אם יתגלו ליקויים חמורים בכל
המוצרים שמכרו ,עלות התיקוים תהיה  4מיליון .יסיון העבר של הישות ותחזיות לעתיד
מצביעות כי באשר לשה הבאה ,ב 75 -אחוז מהסחורות שמכרו לא יהיו ליקויים ,ב20 -
אחוז מהסחורות שמכרו יהיו ליקויים קלים וב 5 -אחוזים מהסחורות שמכרו יהיו
ליקויים חמורים .בהתאם לסעיף  ,24הישות מעריכה את ההסתברות לתזרים שלילי בגין
המחויבות לאחריות בכללותה .תוחלת התיקוים היא:
(0.75 x 0) + (0.2 x 1,000,000) + (0.05 x 4,000,000) = 400,000

.40

כאשר מדדת מחויבות בודדת ,התוצאה היחידה הסבירה ביותר יכולה להיות האומדן הטוב
ביותר של ההתחייבות .אולם ,אפילו במקרה זה ,הישות בוחת תוצאות אפשריות אחרות.
כאשר תוצאות אפשריות אחרות הן בעיקר גבוהות יותר או בעיקר מוכות יותר מאשר
התוצאה הסבירה ביותר ,האומדן הטוב ביותר יהיה סכום גבוה יותר או סכום מוך יותר.
לדוגמה ,אם על ישות לתקן תקלה רציית במתקן משמעותי שהקימה עבור לקוח ,התוצאה
היחידה הסבירה ביותר יכולה להיות שהתיקון יצליח ביסיון הראשון בעלות של  ,1,000אולם
תיעשה הפרשה בסכום גבוה יותר אם יש סבירות משמעותית לכך שיידרשו יסיוות וספים.

.41

ההפרשה מדדת לפי מס ,היות והשלכות המס של ההפרשה ,והשיויים בה ,מטופלים לפי
תקן חשבואות מספר .19

סיכוים ואי-וודאויות
.42

כדי להגיע לאומדן הטוב ביותר של הפרשה יש להביא בחשבון את הסיכוים ואי-הוודאויות
אשר בהכרח קשורים באירועים ובסיבות רבים.

.43

סיכון מתאר השתות של התוצאות .תיאום עבור סיכון עשוי להגדיל את הסכום שלפיו
מדדת התחייבות .דרשת זהירות כאשר שיקול דעת עשה בתאי-אי-וודאות ,כך שהכסה או
כסים לא ידווחו ביתר והוצאות או התחייבויות לא ידווחו בחסר .אולם ,אי-וודאות איה
מצדיקה יצירת הפרשות מוגזמות או דיווח יתר מכוון של התחייבויות .דרשת זהירות כדי
למוע כפילות בתיאומים בגין סיכון ואי-וודאות אשר תוצאתה דיווח של הפרשה ביתר.
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.44

הגילוי בדבר אי-וודאויות ,הקשורות לסכום היציאה ,יתן בהתאם לסעיף )85ב(.

ערך וכחי
.45

כאשר ההשפעה של ערך הזמן של הכסף היא מהותית ,סכום ההפרשה צריך להיות הערך
הוכחי של היציאות החזויות שידרשו לסילוק המחויבות.

.46

בשל ערך הזמן של כסף ,הפרשות המתייחסות לתזרימי מזומים שליליים בסמוך לאחר
תקופת הדיווח מכבידות יותר מאלה שתזרימי המזומים השליליים של אותו סכום יחולו
במועד מאוחר יותר .לכן ,מבוצע היוון של הפרשות ,כאשר ההשפעה היא מהותית.

.47

שיעור ההיוון )שיעורי ההיוון( חייבים להיות שיעור )או שיעורים( לפי מס המשקף
)המשקפים( הערכות שוק שוטפות לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכוים הספציפיים
להתחייבות .שיעור ההיוון לא ישקף )שיעורי ההיוון לא ישקפו( סיכוים שבגים בוצעה כבר
התאמת האומדים של תזרימי המזומים העתידיים.

אירועים עתידיים
.48

יש לשקף בסכום של הפרשה אירועים עתידיים העשויים להשפיע על הסכום הדרש
לסילוק מחויבות כאשר ישן ראיות אובייקטיביות מספיקות לכך שאירועים אלה אכן יקרו.

.49

אירועים עתידיים חזויים עשויים להיות חשובים במיוחד במדידת הפרשות .לדוגמה ,ישות
עשויה להאמין שעלות טיהורו של אתר בתום תקופת חייו תקטן כתוצאה משיויים
טכולוגיים בעתיד .הסכום המוכר מבטא תחזית סבירה של משקיפים אובייקטיבים בעלי
כישורים טכיים ,תוך התחשבות בכל הראיות היתות להשגה באשר לטכולוגיה שתהיה
יתת להשגה במועד הטיהור .לכן ,יש מקום לכלול ,לדוגמה ,תחזית להפחתת עלויות
המיוחסת ליסיון שייצבר ביישום טכולוגיה קיימת ,או לעלות החזויה של יישום טכולוגיה
קיימת לפעולות טיהור רחבות יותר או מורכבות יותר מאשר בוצעו בעבר .אולם ,ישות לא
חוזה מראש את פיתוחה של טכולוגית טיהור חדשה לחלוטין ,אלא אם היא תמכת בראיות
אובייקטיביות מספיקות.

.50

ההשפעה של חקיקה חדשה אפשרית שקלת במדידת מחויבות קיימת ,כאשר ישן ראיות
אובייקטיביות מספיקות שהחלת החקיקה היא ודאית למעשה .עקב קיומו של מגוון סיבות
רחב במציאות ,אין זה אפשרי להצביע על אירוע יחיד שיספק ראיות אובייקטיביות מספיקות
לכל מקרה .ראיות דרשות הן לגבי דרישות החקיקה והן לעיין הקביעה כי ודאי למעשה
שהחקיקה תצא לפועל ותבוצע במועד מתאים .במקרים רבים לא תהייה ראיות
אובייקטיביות מספיקות עד אשר יסתיים תהליך החקיקה החדשה.

מימוש חזוי של כסים
.51

במדידת הפרשה ,אין להביא בחשבון רווחים ממימוש חזוי של כסים.

.52

רווחים ממימוש חזוי של כסים אים מובאים בחשבון במדידת הפרשה ,אף אם המימוש
החזוי קשור באופן הדוק לאירוע הגורם ליצירת ההפרשה .במקום זאת ,הישות מכירה
ברווחים ממימוש חזוי של כסים במועד המוגדר בתקן הרלווטי לאותם כסים.

16

שיפויים
.53

כאשר חזוי שיתקבל שיפוי מצד אחר בגין יציאה ,כולה או חלקה ,הדרשת לסילוק הפרשה,
יש להכיר בשיפוי אם ,ורק אם ,ודאי למעשה שהשיפוי יתקבל אם הישות תסלק את
המחויבות .השיפוי יטופל ככס פרד .הסכום שיוכר בגין השיפוי לא יעלה על סכום
ההפרשה.

.54

בדוח על הרווח הכולל ,יתן להציג את ההוצאה המתייחסת להפרשה לאחר יכוי הסכום
שהוכר בגין השיפוי.

.55

לעתים ,ישות יכולה לצפות שצד אחר ישלם חלק או את כל היציאה הדרשת לסילוק הפרשה
)לדוגמה ,באמצעות חוזי ביטוח ,סעיפי שיפוי בחוזה ,או אחריות ספקים( .ייתכן שהצד האחר
ישפה את הישות בגין סכומים ששולמו על ידה או ישלם את הסכומים ישירות.

.56

במרבית המקרים ,תישאר הישות אחראית עבור מלוא הסכום המדובר ,כך שהישות תצטרך
לסלק את מלוא הסכום אם הצד השלישי לא ישלם מסיבה כלשהי .במצב זה מוכרת הפרשה
בגין מלוא סכום ההתחייבות ,ומוכר כס פרד בגובה השיפוי החזוי ,כאשר ודאי למעשה
שהשיפוי יתקבל אם הישות תסלק את ההתחייבות.

.57

במקרים מסוימים ,הישות לא תהיה אחראית עבור העלויות הדוות ,אם הצד השלישי לא
ישלם .במקרה כזה אין לישות התחייבות בגין עלויות אלה והן לא כללות בהפרשה.

.58

כמצוין בסעיף  ,29מחויבות שבגיה הישות אחראית ביחד ולחוד היא התחייבות תלויה בגין
החלק של המחויבות שחזוי להיות מסולק על ידי הצדדים האחרים.

שיויים בהפרשות
.59

הפרשות יבחו מחדש בסוף כל תקופת דיווח ויותאמו כדי לשקף את האומדן השוטף הטוב
ביותר .אם תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות לסילוק המחויבות איו
צפוי עוד ,ההפרשה תבוטל.

.60

כאשר מבוצע היוון ,הערך בספרים של ההפרשה גדל בכל תקופה על מת לשקף את חלוף
הזמן .גידול זה מוכר כעלות אשראי.

שימוש בהפרשות
.61

ההפרשה תוצל רק בגין יציאות שעבורן הוכרה ההפרשה במקורה.

.62

רק יציאות הקשורות להפרשה המקורית ייזקפו כגד ההפרשה .זקיפת יציאות כגד הפרשה,
שהוכרה במקורה עבור מטרה אחרת ,יש בה כדי להסוות את ההשפעה של שי אירועים
שוים.

יישום כללי ההכרה והמדידה
הפסדים תפעוליים עתידיים
.63

אין להכיר בהפרשות בגין הפסדים תפעוליים עתידיים.
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.64

הפסדים תפעוליים עתידיים אים מקיימים את הגדרת התחייבות בסעיף  10ואת
הקריטריוים הכלליים להכרה בהפרשות המפורטים בסעיף .14

.65

תחזית להפסדים תפעוליים עתידיים מהווה סימן לכך שייתכן שפגם ערכם של כסים
מסוימים של הפעילות .הישות בוחת ירידת ערך של כסים אלה בהתאם לתקן חשבואות
מספר ) 15מעודכן  (2009ירידת ערך כסים.

חוזים מכבידים
.66

אם לישות חוזה מכביד ,המחויבות בהווה על פי החוזה תוכר ותימדד כהפרשה.

.67

חוזים רבים יתים לביטול )לדוגמה ,הזמות קייה שגרתיות( מבלי לשלם פיצוי לצד האחר,
ולכן אין מחויבות .חוזים אחרים קובעים הן זכויות והן חובות לכל אחד מהצדדים לחוזה.
כאשר אירועים הופכים את החוזה למכביד ,החוזה הוא בתחולת תקן זה וקיימת התחייבות,
אשר מוכרת .חוזי ביצוע שאים מכבידים הים מחוץ לתחולת תקן זה.

.68

תקן זה מגדיר חוזה מכביד כחוזה שבו העלויות הבלתי מעות לצורך עמידה במחויבויות על-
פי החוזה עולות על ההטבות הכלכליות החזויות להתקבל על פיו .העלויות הבלתי מעות על-
פי חוזה משקפות את העלות טו הקטה ביותר של יציאה ממו ,שהיא עלות מילוי החוזה או
פיצויים וקסות הובעים מאי-עמידה בו ,המוך שבהם.

.69

לפי שוצרת הפרשה פרדת בגין חוזה מכביד ,ישות מכירה בהפסד מירידת ערך שהתרחש
בגין כסים שיוחדו לחוזה זה )ראה תקן חשבואות מספר ) 15מעודכן .((2009

שיוי מבי
.70

להלן דוגמאות לאירועים העשויים להיכלל בהגדרה של שיוי מבי:
)א(

מכירת תחום פעילות עסקית או חיסולו;

)ב (

סגירת אתרים עסקיים במדיה או אזור ,או העברה של פעילויות עסקיות ממדיה או
אזור למדיה או אזור אחרים;

)ג(

שיויים במבה הההלה ,לדוגמה ,ביטול שכבה יהולית; וכן

)ד (

ארגון מחדש יסודי שיש לו השפעה מהותית על המהות והמיקוד של פעולות הישות.

.71

הפרשה בגין עלויות לשיוי מבי מוכרת רק כאשר מתקיימים הקריטריוים הכלליים להכרה
בהפרשות המפורטים בסעיף  .14סעיפים  83-72מפרטים כיצד הקריטריוים הכלליים להכרה
מיושמים לגבי שיויים מביים.

.72

מחויבות משתמעת לשיוי מבי מתעוררת רק כאשר:
)א( לישות יש תוכית פורמלית מפורטת לשיוי מבי המזהה לפחות את:
)( i

העסק הרלווטי ,או חלק העסק הרלווטי;

) (iiהמיקומים העיקריים המושפעים;
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) (iiiהמיקום ,התפקוד ,והמספר המשוער של העובדים שיפוצו כתוצאה מהפסקת
שירותם;
) (ivהיציאות שיידרשו; וכן
)( v
)ב (

המועד שבו תיושם התוכית; וכן

הישות יצרה ציפייה תקפה אצל אלה המושפעים מהתוכית ,שתבצע את השיוי
המבי ,וזאת על ידי התחלת ביצוע התוכית או על ידי מסירת הודעה בדבר מרכיביה
העיקריים לאלה המושפעים ממה.

.73

ראיות לכך שישות החלה לבצע תוכית לשיוי מבי הן ,לדוגמה ,פירוק מתקן או מכירת
כסים או הודעה פומבית בדבר מרכיביה העיקריים של התוכית .הודעה פומבית בדבר
תוכית מפורטת לשיוי מבי מהווה מחויבות משתמעת לשיוי מבי ,רק אם היא עשית
בצורה ובפירוט במידה מספקת )דהייו ,הצגת מרכיביה העיקריים של התוכית( היוצרים
אצל צדדים אחרים ,כגון לקוחות ,ספקים ,ועובדים )או ציגיהם( ,ציפיות תקפות שהישות
תבצע את השיוי המבי.

.74

כדי שתוכית תהיה מספקת על מת להביא למחויבות משתמעת בעת מסירת הודעה עליה
למושפעים ממה ,יישומה חייב להיות מתוכן להתחיל מוקדם ככל האפשר ולהסתיים
במסגרת זמן באופן שיהפוך לבלתי סבירה את האפשרות לשיויים משמעותיים בתוכית .אם
חזוי עיכוב ממושך עד לתחילת השיוי המבי או שהשיוי המבי אמור להתפרס על פי פרק
זמן ארוך במידה בלתי סבירה ,לא יהיה זה סביר שהתוכית תעורר ציפייה תקפה אצל אחרים
שהישות מחויבת בהווה לשיוי המבי ,היות שמסגרת הזמן מאפשרת לישות הזדמויות
לשות את תכיותיה.

.75

החלטה של ההלה או דירקטוריון לשיוי מבי שתקבלה לפי סוף תקופת הדיווח איה
יוצרת מחויבות משתמעת בסוף תקופת הדיווח אלא אם הישות ,לפי סוף תקופת הדיווח:
)א(

החלה ליישם את התוכית לשיוי מבי; או

)ב (

מסרה הודעה ספציפית במידה מספקת ,לאלה המושפעים ממה ,על המרכיבים
העיקריים של התוכית לשיוי מבי ,עד כדי יצירת ציפייה תקפה בקרבם שהישות אכן
תבצע את השיוי המבי.

אם הישות מתחילה ליישם תוכית לשיוי מבי ,או מודיעה ,לאלה המושפעים ממה ,על
מרכיביה העיקריים רק לאחר תקופת הדיווח ,גילוי על כך דרש בהתאם לתקן חשבואות
מספר  7אירועים לאחר תקופת הדיווח ,אם השיוי המבי הוא מהותי ואי גילוי אודותיו עשוי
להשפיע על ההחלטות הכלכליות של המשתמשים ,המתבססות על הדוחות הכספיים.
.76

אף כי מחויבות משתמעת איה וצרת על ידי החלטת ההלה כשלעצמה ,תיתכן יצירת
מחויבות כתוצאה מאירועים אחרים קודמים ביחד עם החלטה כזאת .לדוגמה ,משא ומתן עם
ציגי עובדים על תשלומים בגין פיטורים ,או עם קוים פוטציאליים על מכירת פעילות ,ייתכן
שסוכמו בכפוף לאישור הדירקטוריון בלבד .ברגע שהושג אישור והודעה על כך מסרה
לצדדים האחרים ,לישות ישה מחויבות משתמעת לשיוי מבי ,אם מתקיימים התאים
שבסעיף .72
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.77

במספר מדיות ,הסמכות העליוה מוקית לדירקטוריון שבין חבריו ישם ציגים המייצגים
איטרסים שאים של הההלה )לדוגמה עובדים( או שיתכן שדרשת הודעה לציגים כאלה
לפי שתתקבל החלטה של הדירקטוריון .היות שהחלטה על ידי דירקטוריון כזה כרוכה
בדיווח לציגים אלה ,דיווח כזה יכול שיצור מחויבות משתמעת לשיוי מבי.

.78

לא וצרת מחויבות למכירה של פעילות עד אשר הישות מחויבת למכירה ,דהייו ,קיים
הסכם מכירה מחייב.

.79

גם כאשר ישות קיבלה החלטה למכור פעילות ומסרה הודעה פומבית על כך ,היא איה
מחויבת למכירה עד אשר מזוהה קוה וקיים הסכם מכירה מחייב .עד אשר יהיה הסכם
מכירה מחייב ,תוכל הישות לשות את דעתה ,וכמובן יהיה עליה לקוט בדרך פעולה אחרת
אם לא יתן לאתר קוה בתאים קבילים .כאשר מתעוררת האפשרות למכירת פעילות
במסגרת שיוי מבי ,סקרת ירידת ערך של הכסים של הפעילות ,בהתאם לתקן חשבואות
מספר ) 15מעודכן  .(2009כאשר מכירה היא רק חלק משיוי מבי ,יכולה להתעורר מחויבות
משתמעת בגין החלקים האחרים של השיוי המבי לפי שקיים הסכם מכירה מחייב.

.80

הפרשה בגין שיוי מבי חייבת לכלול רק את היציאות הישירות הובעות מהשיוי המבי,
והמקיימות את שי התאים הבאים:
)א( כרוכות בהכרח בשיוי המבי; וכן
)ב (

.81

אין מיוחסות לפעילויות הממשיכות של הישות.

הפרשה בגין שיוי מבי לא תכלול עלויות כגון:
)א(

הכשרה של צוות העובדים הקיים או העברתו לאתר חדש;

)ב (

שיווק; או

)ג(

השקעה במערכות חדשות וברשתות הפצה.

יציאות אלה קשורות להתהלות העסק בעתיד ואין התחייבויות בגין שיוי מבי בסוף
תקופת הדיווח .היציאות האמורות מוכרות לפי אותו בסיס לפיו היו מוכרות אילו בעו באופן
בלתי תלוי מהשיוי המבי.
.82

הפסדים תפעוליים עתידיים מזוהים עד לתאריך של שיוי מבי לא כללים בהפרשה ,אלא אם
הם קשורים לחוזה מכביד ,כהגדרתו בסעיף .10

.83

כדרש בסעיף  ,51רווחים ממימוש חזוי של כסים אים לקחים בחשבון במדידה של הפרשה
לשיוי מבי ,אף אם מכירת הכסים מתוכת כחלק מהשיוי המבי.

גילוי
.84

בגין כל סוג של הפרשה ,ישות תיתן את הגילוי המפורט להלן:
)א( ערך בספרים לתחילת התקופה ולסופה;
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)ב (

הפרשות וספות שוצרו בתקופה ,כולל גידול בהפרשות קיימות;

)ג (

סכומים שוצלו )דהייו ,התהוו וזקפו כגד ההפרשה( במשך התקופה;

)ד (

סכומים שלא וצלו ושבוטלו במשך התקופה; וכן

)ה( גידול במשך התקופה בסכום ,שהוצג בערכו הוכחי ,הובע מחלוף הזמן ,וההשפעה
של שיוי כלשהו בשיעור ההיוון.
מידע השוואתי איו דרש.
.85

בגין כל סוג של הפרשה ,ישות תיתן את הגילוי המפורט להלן:
)א( תיאור מילולי קצר של מהות המחויבות ועיתויים החזוי של התזרימים השליליים של
הטבות כלכליות הובעים ממחויבות זו;

.86

)ב (

ציון בדבר אי-הוודאויות לגבי הסכום או העיתוי של התזרימים השליליים האמורים.
ישות תיתן גילוי בדבר ההחות העיקריות שהיחה בוגע לאירועים עתידיים ,כמתואר
בסעיף  ,48במקרים שבהם יש צורך במידע כזה; וכן

)ג (

הסכום של שיפוי חזוי כלשהו ,תוך ציון סכום כס כלשהו שהוכר בגין אותו שיפוי
חזוי.

למעט מקרים שבהם האפשרות לתזרים שלילי בסילוק היא קלושה ,ישות תיתן גילוי ,לכל
סוג של התחייבות תלויה לסוף תקופת הדיווח ,בצורת תיאור קצר של המהות של
ההתחייבות התלויה וכן ,אם מעשי:
)א( אומדן ההשפעה הכספית שלה ,כשהיא מדדת על-פי סעיפים ;52-36
)ב (

ציון בדבר אי-הוודאויות הקשורות לסכום או לעיתוי של תזרים שלילי כלשהו; וכן

)ג (

האפשרות לשיפוי כלשהו.

.87

לצורכי הקביעה אילו הפרשות או התחייבויות תלויות יתן לקבץ לסוג אחד ,יש לבחון אם
המהות של הפריטים דומה במידה מספקת כך שיתן יהיה לכלול אותם באמירה אחת ) single
 (statementשתעמוד בדרישות סעיפים )85א( ו)-ב( ו)86-א( ו)-ב( .לפיכך ,יתכן שיהיה זה
מתאים לראות בסכומים הקשורים לאחריות על מוצרים שוים כסוג אחד של הפרשה ,אך לא
יהיה זה מתאים לראות כסוג אחד סכומים הקשורים למתן אחריות רגילה וסכומים המצויים
בהליכים משפטיים.

.88

כאשר הפרשה והתחייבות תלויה ובעות מאותה מערכת של סיבות ,הגילויים הדרשים לפי
סעיפים  86-84יתים על ידי ישות בדרך שתשקף את הקשר בין ההפרשה לבין ההתחייבות
התלויה.

.89

אם צפוי תזרים חיובי של הטבות כלכליות ,הישות תיתן גילוי בצורת תיאור קצר של מהות
הכסים התלויים בסוף תקופת הדיווח ,וכן ,אם מעשי ,אומדן של השפעתם הכספית,
שמדד תוך שימוש בכללים המפורטים לגבי הפרשות בסעיפים .52-36
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.90

חשוב שגילויים בדבר כסים תלויים לא ייצרו רושם מטעה לגבי הסיכוי שתבע מהם הכסה.

.91

אם לא יתן גילוי למידע כלשהו הדרש על פי סעיפים  86ו ,89-היות שלא מעשי לעשות
זאת ,יש לציין עובדה זאת.

.92

במקרים דירים ביותר גילוי המידע ,הדרש על ידי סעיפים  ,89-84או חלקו ,עלול לפגוע
באופן רציי ) (prejudice seriouslyבעמדתה של הישות במחלוקת עם צדדים אחרים בושא
הקשור להפרשה ,התחייבות תלויה או כס תלוי .במקרים כאלה ,ישות איה צריכה לגלות
את המידע ,אך עליה לגלות את המהות הכללית של המחלוקת.

הוראות מעבר
.93

ההשפעה של אימוץ תקן זה במועד היישום לראשוה תדווח כתיאום של יתרת העודפים
לתחילת התקופה שבה אומץ התקן לראשוה .התקן מעודד ישויות ,אך איו מחייב,
להתאים את יתרת העודפים לתקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים ולהציג
מחדש מידע השוואתי .אם מידע השוואתי איו מוצג מחדש ,על הישות לתת גילוי לעובדה
זו.

.94

]בוטל[

מועד תחילה
.95

תקן זה יחול על דוחות כספיים שתיים לתקופות המתחילות ביום  1ביואר  2019או לאחריו.
יישום מוקדם של התקן מומלץ .אם ישות מיישמת תקן זה לתקופה מוקדמת יותר ,עליה לתת
גילוי לעובדה זו.

שיויים בתקי חשבואות אחרים
.96

תיקוים לתקן חשבואות מספר  ,7אירועים לאחר תקופת הדיווח:
)א(

סעיף )8א( לתקן יתוקן כלהלן:
)א(

)ב (

פסק דין של בית משפט היתן לאחר תקופת הדיווח ,בדבר תביעה שהוגשה בגין
אירוע שאירע לפי סוף תקופת הדיווח .מאחר ופסק הדין מאשר שלחברה כבר
הייתה קיימת מחויבות לסוף תקופת הדיווח ,דרש התאגיד להתאים את
ההפרשה שכבר הוכרה ,או להכיר בהפרשה במקום מתן גילוי בלבד על התחייבות
תלויה .הסדר לאחר תקופת הדיווח של הליך המתהל בבית משפט ,המאשר כי
בסוף תקופת הדיווח לישות היתה מחויבות בהווה .הישות מתאימה הפרשה
כלשהי שהוכרה קודם לכן הקשורה להליך זה המתהל בבית משפט בהתאם
לתקן חשבואות מספר  10הפרשות ,התחייבויות תלויות וכסים תלויים או
מכירה בהפרשה חדשה .הישות לא תסתפק במתן גילוי בלבד להתחייבות התלויה,
מאחר שההסדר מספק ראיה וספת ,אשר יש להביאה בחשבון בהתאם לסעיף 16
של תקן חשבואות מספר .10

סעיף  19לתקן יתוקן כלהלן:
 .19במקרים מסוימים ,תאגיד צריך לעדכן את הביאורים לדוחות הכספיים כדי
לשקף מידע שהתקבל לאחר תקופת הדיווח ,גם אם המידע איו משפיע על
סכומים שהוכרו בדוחות הכספיים .לדוגמה ,כאשר מתקבלת ראיה לאחר תקופת
22

הדיווח בדבר התחייבות תלויה שהייתה קיימת לסוף תקופת הדיווח ,יש צורך
בעדכון הגילוי בביאורים .במקרה זה ,מעבר לצורך בעדכון הגילוי היתן
בביאורים בוגע להתחייבות התלויה לאור ראיה זו ,על תאגיד לשקול אם יש
צורך כעת להכיר בהפרשה לתלויות בהתאם לתקן חשבואות מספר  ,10הפרשות,
התחייבויות תלויות וכסים תלויים.
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תיקוים לתקן חשבואות מספר ) 15מעודכן  ,(2009ירידת ערך כסים:
)א(

סעיף  46יתוקן כלהלן:
 .46שיוי מבי הוא תוכית ,המתוכת ושלטת על ידי הההלה ואשר יש בה כדי
לשות באופן מהותי את היקף הפעילות העסקית המבוצעת על ידי הישות או את
האופן בו העסק מתהל .תקן חשבואות בילאומי  37מספר  10הפרשות,
התחייבויות תלויות וכסים תלויים ,כולל החיות המבהירות מהו המועד בו ישות
מחויבת לשיוי מבי.

)ב (

סעיף ) 47ב( יתוקן כלהלן:
 .47כאשר ישות עשית מחויבת לשיוי מבי ,סביר שכסים כלשהם יושפעו מאותו
שיוי מבי .מהרגע בו הישות מחויבת לשיוי מבי:
)א(

אומדים של הישות לגבי תזרימי מזומים חיוביים ושליליים לצורך קביעת
שווי השימוש ישקפו את החיסכון בעלויות ואת ההטבות האחרות מהשיוי
המבי )בהתבסס על התקציבים/התחזיות הכספיים ,העדכיים ביותר ,אשר
אושרו על ידי הההלה(; וכן

)ב (

אומדים של הישות לגבי תזרימי מזומים עתידיים שליליים של השיוי
המבי כללים במסגרת הפרשה לשיוי מבי בהתאם לתקן חשבואות
בילאומי  37מספר .10

דוגמה להמחשה  5ממחישה את ההשפעה של שיוי מבי עתידי על חישוב שווי
שימוש.
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תיקוים לתקן חשבואות מספר  ,16דל"ן להשקעה:
)א(

סעיף  52יתוקן כלהלן:
 .52במקרים מסוימים ,ישות מצפה שהערך הוכחי של תשלומיה ,הקשורים לדל"ן
להשקעה) ,מלבד התשלומים הקשורים להתחייבויות שהוכרו( יעלה על הערך
הוכחי של תקבולי המזומים הקשורים .ישות מיישמת כללי חשבואות
מקובלים את תקן חשבואות מספר  10הפרשות ,התחייבויות תלויות וכסים
תלויים ,כדי לקבוע אם יש להכיר בהתחייבות וכיצד על הישות למדוד התחייבות
כזו.

)ב (

סעיף  71יתוקן כלהלן:

 .71ישות מיישמת כללי חשבואות מקובלים את תקן חשבואות מספר  10הפרשות,
התחייבויות תלויות וכסים תלויים או תקים אחרים ,בהתאם לעיין לגבי כל
ההתחייבויות שותרו לישות לאחר מימוש של דל"ן להשקעה.
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.99

תיקוים לתקן חשבואות מספר ) 18מעודכן  ,(2009דיווח כספי על ידי בתי חולים וקופות
חולים:
)א(

סעיף  19לתקן יתוקן כלהלן:

 .19תקן חשבואות בילאומי  37תקן חשבואות מספר  10הפרשות ,התחייבויות
תלויות וכסים תלויים יחול על בתי החולים וקופות החולים .החיות ליישום
תקן חשבואות בילאומי  37תקן חשבואות מספר  10כלולות בספח א' ,החיות
ליישום.
)ב (

סעיף  44לספח א' לתקן יתוקן כלהלן:

 .44בהתאם לתקן חשבואות בילאומי  37לתקן חשבואות מספר  10הפרשות,
התחייבויות תלויות וכסים תלויים אין להכיר בהפרשות בגין עלויות לשיוי
מבי ,אלא אם כן מתקיימים הקריטריוים להכרה בהפרשה ,כאמור בסעיף 48
להחיות היישום .לפיכך ,אין להכיר בהתחייבויות בגין יחסי עובד-מעביד
הובעות משיוי מבי מתוכן ,אם קיימות לבית החולים או לקופת החולים רק
ציפיות לביצוע השיוי המבי ולא קיימת מחויבות משתמעת לביצוע השיוי
המבי .אם בית חולים או קופת חולים הכירו בהפרשות כאמור ,יפורטו
הקריטריוים הוספים שקיומם בסוף תקופת הדיווח מחייב את ההכרה
בהפרשות.
)ג(

סעיף  47לספח א' לתקן יתוקן כלהלן:
 .47כאמור בסעיף  19לתקן ,תקן חשבואות בילאומי  37תקן חשבואות מספר 10
חל על בתי החולים וקופות החולים .סעיפים  65-48להחיות היישום מפרטים את
ההוראות העיקריות של תקן חשבואות בילאומי  37תקן חשבואות מספר .10

)ד (

סעיף  114לספח א' לתקן יתוקן כלהלן:
 .114במסגרת כללי חשבואות מקובלים קבע הכלל לפיו בהתאם לתקן חשבואות
מספר  10הפרשות ,התחייבויות תלויות וכסים תלויים אם לישות חוזה שגלום בו
הפסדמכביד ) ,(onerous contractהמחויבות בהווה על פי החוזה תוכר ותימדד
כהפרשה .חוזה שגלום בו הפסדמכביד מוגדר כחוזה שבו העלויות הבלתי מעות
לצורך עמידה במחויבות על פי החוזה עולות על ההטבות הכלכליות הצפויות
להתקבל על פיו .כלל זה חל גם על חוזים שגלום בהם הפסדמכבידים ,שעשו עם
דיירים במעוות.

 .100סעיף  88לתקן חשבואות מספר  ,19מסים על ההכסה יתוקן כלהלן:
 .88ישות תגלה כל התחייבויות תלויות וכסים תלויים הקשורים למסים ,אשר גילויים
מתחייב בהתאם לכללי חשבואות מקובלים לתקן חשבואות מספר  10הפרשות,
התחייבויות תלויות וכסים תלויים .התחייבויות תלויות וכסים תלויים עלולים
להיווצר ,לדוגמא ,ממחלוקת עם רשויות המס .באופן דומה ,במקרים בהם חקקים או
שיתות הודעות על שיויים בשיעורי המס או בחוקי המס לאחר תקופת הדיווח הישות
מגלה כל השפעה משמעותית של שיויים אלו על כסי המסים השוטפים וכסי המסים
הדחים ועל התחייבויות המסים השוטפים והמסים הדחים )ראה תקן חשבואות
מספר  ,7אירועים לאחר תקופת הדיווח(.
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 .101סעיף א 12לתקן חשבואות מספר ) 22מעודכן  ,(2017מכשירים פיסיים:גילוי והצגה יתוקן
כלהלן:
א .12התחייבויות או כסים שאים חוזיים )כגון מסים על ההכסה המוטלים כתוצאה
מדרישות חוקיות ואכפים על ידי הממשלה( אים התחייבויות פיסיות או כסים
פיסיים .הטיפול החשבואי במסים על ההכסה דון בתקן חשבואות מספר ,19
מסים על ההכסה .באופן דומה ,מחויבויות משתמעות ,כהגדרתן בתקן חשבואות
מספר  10הפרשות ,התחייבויות תלויות וכסים תלויים ,אין ובעות מחוזים ואין
התחייבויות פיסיות.
 .102סעיף  36לתקן חשבואות מספר  ,25הכסות יתוקן כלהלן:
 .36ישות ותת גילוי לכל ההתחייבויות התלויות ולכל הכסים התלויים בהתאם לתקן
חשבואות מספר  10הפרשות ,התחייבויות תלויות וכסים תלויים .התחייבויות תלויות
וכסים תלויים עשויים לבוע מפריטים כגון עלויות אחריות ,תביעות ,קסות או
הפסדים אפשריים.
 .103סעיף  31לתקן חשבואות מספר  ,26מלאי יתוקן כלהלן:
 .31אומדי שווי מימוש טו מביאים בחשבון גם את המטרה שעבורה המלאי מוחזק.
לדוגמה ,שווי המימוש טו של כמות המלאי ,שמוחזקת כדי לקיים חוזי מכירות או חוזי
שירות ,מבוסס על מחיר החוזה .אם חוזי המכירות הם לכמות המוכה מכמות המלאי
המוחזקת ,שווי המימוש טו של העודף מבוסס על מחירי המכירה הכלליים .הפרשות
יכולות להיווצר כתוצאה מחוזי מכירות לכמות הגבוהה מכמות המלאי המוחזקת או
מכמויות מלאי הכלולות בחוזי רכישה )כאשר המחירים הקובים בחוזי המכירה
מוכים מעלויות הרכישה או הייצור של פריטי המלאי הכלולים בחוזה המכירה(.
הפרשות כאלה מטופלות בהתאם לתקן חשבואות מספר  ,10הפרשות ,התחייבויות

תלויות וכסים תלויים.
 .104סעיף  18לתקן חשבואות מספר  ,27רכוש קבוע יתוקן כלהלן:
 .18ישות מיישמת את תקן חשבואות מספר  ,26מלאי לעלויות של מחויבויות בגין פירוק
ופיוי הפריט ושיקום האתר בו ממוקם פריט ,שמתהוות במהלך תקופה מסוימת
כתוצאה משימוש בפריט כדי לייצר מלאי במהלך אותה תקופה .המחויבויות בגין
עלויות ,המטופלות בהתאם לתקן חשבואות מספר  26או תקן זה ,מוכרות ומדדות
בהתאם לכללי חשבואות מקובלים לתקן חשבואות מספר  10הפרשות ,התחייבויות
תלויות וכסים תלויים.
 .105תיקוים לתקן חשבואות מספר  ,34הצגה של דוחות כספיים:
)א(

סעיף ) 23ב( יתוקן כלהלן:
)ב(

)ב (

ישות רשאית לקזז בין הוצאות בגין הפרשה שהוכרה בהתאם לתקן חשבואות
מספר  ,10הפרשות ,התחייבויות תלויות וכסים תלויים לבין סכומי שיפוי
המתייחסים לאותו עיין ,ככל שיתן להכיר בהם בהתאם לאותו תקן.

סעיף )92ג( יתוקן כלהלן:
)ג(

כל יתר הגילויים ,כולל התחייבויות תלויות )ראה תקן חשבואות מספר (10
והתקשרויות חוזיות שלא הוכרו;
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 .106סעיף  2.8.3לגילוי דעת מספר  57דיים וחשבוות כספיים מאוחדים יתוקן כלהלן:
 2.8.3בקביעת שוויים האות של הכסים וההתחייבויות המזוהים לצורך חישוב המויטין יש
להביא בחשבון התחייבויות תלויות הטעוות הכללה בדוח על המצב הכספי בהתאם
לכללי החשבואות המקובלים לתקן חשבואות מספר  10הפרשות ,התחייבויות תלויות
וכסים תלויים ,וכן אלה שלא באו לידי ביטוי בדוח על המצב הכספי של החברה הבת,
אך הובאו בחשבון בהסכם רכישת ההשקעה בחברה הבת בעת קביעת מחיר הרכישה.

 .107סעיף  49לוסח המשולב של גילוי דעת מספר  69ותקן חשבואות מספר  5כללי חשבואות
ודיווח כספי על ידי מלכ"רים יתוקן כלהלן:
 .49הכללים המקובלים במקצוע באשר להתחייבויות תלויות ייושמו תקן חשבואות מספר
 10הפרשות ,התחייבויות תלויות וכסים תלויים ייושם לגבי:
)א(

החבות במס שתחול על המלכ"ר בגין מס שבח המקרקעין ממו היה פטור מי
שתן לו במתה זכות במקרקעין ,אם הזכות תימכר במהלך התקופה הקובה
בחוק לעיין זה.

)ב(

החבות במס רכישה או במס רכוש ,מהם היה פטור ,או חייב בשיעור מופחת,
שתחול על המלכ"ר אם לא יתקיימו בעתיד תאי הפטור שקבעו בדין.
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ספח א
טבלאות  -הפרשות ,התחייבויות תלויות ,כסים תלויים ושיפויים
ספח זה לווה לתקן חשבואות מספר  ,10אך איו מהווה חלק ממו .מטרת ספח זה היא לתמצת
את הדרישות העיקריות של התקן.

הפרשות והתחייבויות תלויות
כאשר ,כתוצאה מאירועים מהעבר ,ייתכן תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות
כדי לסלק) :א( מחויבות בהווה; או )ב( מחויבות אפשרית שקיומה יתברר רק אם יתרחשו ,או לא
יתרחשו ,אירוע ,או אירועים עתידיים ,בלתי ודאיים שבחלקם אים בשליטת הישות.
ישה מחויבות אפשרית או
ישה מחויבות בהווה שצפוי ישה מחויבות אפשרית או
מחויבות בהווה כאשר הסבירות
מחויבות בהווה אשר עשויות,
שתדרוש תזרים שלילי של
לתזרים שלילי של משאבים
אך צפוי שלא תדרוש ,תזרים
משאבים.
היא קלושה.
שלילי של משאבים.
לא מוכרת הפרשה )סעיף .(27
לא מוכרת הפרשה )סעיף .(27
מוכרת הפרשה )סעיף .(14
דרשים גילויים בגין ההפרשה דרשים גילויים בגין
ההתחייבות התלויה )סעיף .(86
)סעיפים  84ו.(85-

לא דרש גילוי )סעיף .(86

התחייבות תלויה ובעת גם במקרה הדיר שבו ישה התחייבות שלא יתן להכיר בה מאחר שאיה
יתת למדידה באופן מהימן .דרשים גילויים בגין ההתחייבות התלויה.

כסים תלויים
כאשר ,כתוצאה מאירועים מהעבר ,ישו כס אפשרי שקיומו יתברר רק אם יתרחשו ,או לא
יתרחשו ,אירוע ,או אירועים עתידיים ,בלתי ודאיים שבחלקם אים בשליטת הישות.
התזרים החיובי איו צפוי.
התזרים החיובי של הטבות
התזרים החיובי של הטבות
כלכליות הוא צפוי ,אך לא ודאי
כלכליות הוא ודאי למעשה.
למעשה.
לא מוכר כס )סעיף .(31
לא מוכר כס )סעיף .(31
הכס איו תלוי )סעיף .(33
לא דרש גילוי )סעיף (89
דרשים גילויים )סעיף (89

שיפויים
חזוי שצד אחר ישפה את הישות בגין חלק או כל היציאה הדרשת לסילוק הפרשה.
המחויבות בגין סכום השיפוי
לישות אין מחויבות בגין חלק המחויבות בגין סכום השיפוי
החזוי שארת בידי הישות ואין
היציאה שיתקבל בגיו שיפוי החזוי שארת בידי הישות
ודאות למעשה שיתקבל שיפוי
וודאי למעשה שיתקבל שיפוי
מהצד האחר.
אם הישות תסלק את
אם הישות תסלק את
ההפרשה.
ההפרשה.
השיפוי החזוי איו מוכר ככס
השיפוי מוכר ככס פרד בדוח
לישות אין התחייבות בגין
)סעיף .(53
על המצב הכספי ויתן לקזזו
סכום השיפוי )סעיף .(57
כגד ההוצאה בדוח על הרווח
הכולל .הסכום שיוכר בגין
השיפוי החזוי איו עולה על
ההתחייבות )סעיפים  53ו.(54 -
יתן גילוי לשיפוי החזוי )סעיף
יתן גילוי לשיפוי ולסכום
לא דרש גילוי
)85ג((.
שהוכר בגין השיפוי )סעיף
)85ג((.
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ספח ב
עץ החלטות
ספח זה לווה לתקן חשבואות מספר  ,10אך איו מהווה חלק ממו .מטרת ספח זה היא לתמצת
את הדרישות להכרה העיקריות של התקן לגבי הפרשות והתחייבויות תלויות.
התחל

מחויבות
בהווה כתוצאה
מאירוע מחייב?

לא

מחויבות
אפשרית?

לא

כן

כן
צפוי
תזרים
שלילי?

לא

אפשרות
קלושה?

כן

כן
לא
לא )דיר(

אומדן
מהימן?
כן

יש לתת גילוי
להתחייבות תלויה

יש לבצע
הפרשה

אין לעשות
דבר

הערה :ייתכו מקרים שבהם לא ברור אם יש מחויבות בהווה .במקרים אלה ,יש לראות באירוע
מהעבר כיוצר מחויבות בהווה אם ,בהתחשב בכל הראיות היתות להשגה ,יותר סביר מאשר
לא שקיימת מחויבות בהווה לסוף תקופת הדיווח )סעיף  15לתקן(.
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ספח ג
דוגמאות :הכרה
ספח זה לווה לתקן חשבואות מספר  ,10אך איו מהווה חלק ממו.
שת הדיווח של כל הישויות בדוגמאות מסתיימת ב 31 -בדצמבר .ההחה היא שבכל המקרים יתן
לערוך אומדן מהימן של תזרימים שליליים חזויים.
התייחסויות ל"אומדן הטוב ביותר" הן לסכום הערך הוכחי ,כאשר השפעת ערך הזמן של הכסף
היא מהותית.

דוגמה  1מתן אחריות
יצרן ותן אחריות במועד המכירה לקוי המוצר שלו .בהתאם לתאי הסכם המכירה מתחייב היצרן
להחזיר למצב תקין ,על ידי תיקון או החלפה ,ליקויים שהתגלו בתוך שלוש שים מתאריך המכירה.
לפי סיון העבר ,צפוי )דהייו  -יותר סביר מאשר לא( שתהייה מספר תביעות בגין האחריות.
מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -האירוע המחייב הוא המכירה של המוצר עם
האחריות ,המביא לידי מחויבות משפטית.
תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות לצורך הסילוק  -צפוי לגבי האחריות
בכללותה )ראה סעיף .(24
מסקה  -הפרשה מוכרת לפי האומדן הטוב ביותר של העלויות הקשורות להחזרה למצב תקין,
בהתאם לאחריות ,של מוצרים שמכרו לפי סוף תקופת הדיווח )ראה סעיפים  ,24 ,14ו.(39-36 -

דוגמה 2א קרקע שזוהמה  -הליך חקיקה שוודאי למעשה שיגובש לחוק
ישות בעף הפט גורמת לזיהום ,אך והגת לטהר רק כאשר היא דרשת לעשות זאת על-פי החוק
במדיה בה היא פועלת .יח כי בישראל אין חקיקה המחייבת טיהור ,והישות זיהמה את הקרקע
בישראל במשך מספר שים .ליום  31בדצמבר  ,20X0הצעת חוק המחייבת טיהור הקרקע שכבר
זוהמה אושרה בשלוש קריאות בכסת אך טרם פורסמה ברשומות.
מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -האירוע המחייב הוא זיהום הקרקע והוודאות
למעשה של חקיקה המחייבת טיהור.
תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות לצורך סילוק  -צפוי.
מסקה  -הפרשה מוכרת לפי האומדן הטוב ביותר של עלויות הטיהור )ראה סעיפים 38-36 ,22 ,14
ו.(41-40-

דוגמה 2ב הליך חקיקה הדורש חקיקה וספת
ישות בעף הפט גורמת לזיהום ,אך והגת לטהר רק כאשר היא דרשת לעשות זאת על-פי החוק
במדיה בה היא פועלת .יח כי בישראל חקק לפי  31בדצמבר  20X0חוק המחייב טיהור בהתאם
לתקות שיחוקקו בהמשך אשר יקבעו את הטיהור הדרש בכל עף .ליום  31בדצמבר  20X0טרם
הוגשה הצעה לתקות והן טרם חוקקו.
מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר – אין אירוע מחייב מאחר שיישום החוק איו
אפשרי ללא התקות ואין זה ודאי למעשה שהתקות יחוקקו.
מסקה – לא מוכרת הפרשה מאחר שלא התרחש האירוע המחייב.
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דוגמה 2ג קרקע שזוהמה ומחויבות משתמעת
ישות בעף הפט גורמת לזיהום ופועלת בישראל שבה אין חקיקה בקשר לאיכות הסביבה .אולם,
לישות ישה מדייות שפורסמה ברבים ) (widely published policyבושא איכות הסביבה לפיה
הישות לוקחת על עצמה לטהר כל זיהום שהיא גורמת .הישות והגת לכבד את המדייות שפורסמה
כאמור.
מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -האירוע המחייב הוא זיהום הקרקע ,המביא לידי
מחויבות משתמעת ,היות שהתהגות הישות יצרה ציפייה תקפה בקרב אלה המושפעים ממה
שהישות תטהר את הזיהום.
תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות לצורך סילוק  -צפוי.
מסקה  -הפרשה מוכרת לפי האומדן הטוב ביותר של עלויות הטיהור )ראה סעיפים ) 10ההגדרה
של מחויבות משתמעת( 38-36 ,17 ,14 ,ו.(41-40-

דוגמה  3שדה פט בים
ישות מפעילה שדה פט בים כאשר הסכם הרישוי דורש ממה לפרק את דוברת הקידוח בתום
ההפקה ולשקם את הסביבה ) 40 .(seabedאחוז מהעלויות שיווצרו קשורות לפירוק הדוברה ,ו60 -
אחוזים ובעים במהלך הפקת הפט .בסוף תקופת הדיווח הוקמה הדוברה אך טרם הופק פט.
מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -הקמת דוברת הקידוח יוצרת מחויבות משפטית,
על-פי תאי הרשיון ,לפרק את הדוברה ,ולפיכך מהווה אירוע מחייב .אולם ,בסוף תקופת הדיווח אין
מחויבות לתקן את הזק שייגרם על ידי הפקת הפט.
תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות לסילוק  -צפוי.
מסקה  -הפרשה מוכרת לפי האומדן הטוב ביותר של  40אחוז מהעלויות שיווצרו בסופו של דבר
והקשורות לפירוק דוברת הקידוח )ראה סעיף  38-36 ,14ו .(41-40-עלויות אלה כללות כחלק מעלות
דוברת הקידוח .ה 60 -אחוז מהעלויות הובעות במהלך ההפקה יוכרו כהתחייבות עם הפקת הפט.

דוגמה  4מדייות החזרים )(Refund Policy
לחות קמעואית ישה מדייות של החזר כספי ללקוחות שאים שבעי רצון ,אף אם אין לה
מחויבות משפטית לעשות זאת .מדייות זו של החזרים ידועה באופן כללי.
מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -האירוע המחייב הוא מכירת המוצר ,המביא לידי
מחויבות משתמעת ,היות שהתהגות החות יצרה ציפייה תקפה בקרב לקוחותיה שהחות תיתן
החזר כספי.
תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות לצורך סילוק  -צפוי ,חלק מהסחורות יוחזרו
תמורת החזר כספי )ראה סעיף .(24
מסקה  -הפרשה מוכרת לפי האומדן הטוב ביותר של עלויות ההחזרים )ראה סעיפים ) 10ההגדרה
של מחויבות משתמעת( 39-36 ,24 ,17 ,14 ,ו.(41-

דוגמה 5א סגירת חטיבה  -לא יושם לפי סוף תקופת הדיווח
בתאריך  12בדצמבר  ,20X0החליט דירקטוריון הישות על סגירת חטיבה .לפי סוף תקופת הדיווח
) 31בדצמבר  (20X0לא מסרה הודעה על ההחלטה לאלה המושפעים ממה וטרם קטו צעדים
אחרים ליישום ההחלטה.
מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -לא התרחש אירוע מחייב ולכן אין מחויבות.
מסקה  -לא מוכרת הפרשה )ראה סעיפים  14ו.(72-
30

דוגמה 5ב סגירת חטיבה  -מסירת הודעה/יישום לפי סוף תקופת הדיווח
ביום  12בדצמבר  ,20X0החליט דירקטוריון הישות על סגירת חטיבה לייצור מוצר מסוים .ביום 20
בדצמבר  20X0אושרה על ידי הדירקטוריון תוכית מפורטת לסגירת החטיבה ,מכתבים ,הכוללים
התראה לחיפוש מקור אספקה חלופי שלחו ללקוחות וכן שלחו הודעות פיטורין לצוות העובדים
של החטיבה.
מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -האירוע המחייב הוא מסירת ההודעה ללקוחות
ולעובדים לגבי ההחלטה לסגירת החטיבה ,המביאה לידי מחויבות משתמעת החל מאותו תאריך,
מאחר שהיא מעוררת ציפייה תקפה שהחטיבה תיסגר.
תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות לסילוק  -צפוי.
מסקה  -הפרשה מוכרת ביום  31בדצמבר  20X0לפי האומדן הטוב ביותר של עלויות סגירת
החטיבה )ראה סעיפים  41 ,39-36 ,14ו.(72-

דוגמה  6הכשרה של צוות העובדים כתוצאה משיויים בשיטת מס
הכסה
הממשלה מהיגה מספר שיויים בשיטת מס הכסה .כתוצאה משיויים אלה ,תידרש ישות הפועלת
בעף השירותים הפיסיים להכשיר חלק גדול מכוח האדם שלה בתחום המהלה והמכירות כדי
להבטיח המשך ציות לתקות השירותים הפיסיים .בסוף תקופת הדיווח ,לא החלה הכשרה של
הצוות.
מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -אין מחויבות מאחר שלא חל אירוע מחייב
)הכשרה(.
מסקה  -לא מוכרת הפרשה )ראה סעיפים  14ו.(19-17-

דוגמה  7חוזה מכביד
ישות רווחית פועלת באמצעות בית חרושת שחכר על ידה בחוזה חכירה .במהלך דצמבר 20X0
העבירה הישות את פעולותיה לבית חרושת חדש .חוזה החכירה עבור בית החרושת הישן תקף
לארבע השים הבאות ,ולא יתן לבטלו ולא יתן להשכירו בשכירות משה למשתמש אחר.
מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -האירוע המחייב הוא החתימה על חוזה החכירה,
המביא לידי מחויבות משפטית.
תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות לסילוק  -כאשר החכירה הופכת למכבידה,
צפוי תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות) .עד שהחכירה הופכת למכבידה ,הישות
מטפלת בחכירה בהתאם לכללי חשבואות מקובלים(.
מסקה  -הפרשה מוכרת לפי האומדן הטוב ביותר של תשלומי החכירה הבלתי מעים )ראה
סעיפים  41-40 ,38-36 ,14ו.(66-

דוגמה  8ערבות יחידה
ביום  31בדצמבר  ,20X0ישות א' ותת ערבות להלוואות מסוימות של ישות ב' ,אשר מצבה הכספי
לאותו מועד הוא איתן .ישות א' קיבלה עמלה בסך של  50אלפי ש"ח עבור הערבות .במהלך שת
 ,20X1הדרדר מצבה הכספי של ישות ב' וביום ה 30 -ביוי ,20X1 ,הגישה ישות ב' בקשת הגה מפי
ושיה.
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)א(

ליום  31בדצמבר 20X0

מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -האירוע המחייב הוא מתן הערבות ,המביא לידי
מחויבות משפטית.
תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות לסילוק  -ליום  31בדצמבר  20X0תזרים
שלילי של הטבות איו צפוי.
מסקה  -העמלה שהתקבלה בגין הערבות הפיסית מוכרת כהתחייבות )הכסה מראש( )ראה סעיף
.(6
)ב(

ליום  31בדצמבר 20X1

מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -האירוע המחייב הוא מתן הערבות ,המביא לידי
מחויבות משפטית.
תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות לסילוק  -ליום  31בדצמבר  ,20X1צפוי
שיידרש תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות כדי לסלק את המחויבות.
מסקה  -בכל מועד דיווח מדדת ההתחייבות לפי הסכום הגבוה מבין )א( האומדן הטוב ביותר של
המחויבות )הסכום שהיה מוכר בהתאם לתקן זה-ראה סעיפים  38-36 ,23 ,14ו (41-40-לבין )ב(
הסכום שהוכר לראשוה ,ביכוי ,הפחתה צברת המוכרת בהתאם לתקן חשבואות מספר ,25
הכסות ,לאורך תקופת הערבות )ראה סעיף .(6

דוגמה  9תביעה משפטית
עשרה אשים מצאו את מותם ,לאחר חתוה שערכה בשת  ,20X0כראה עקב הרעלת מזון שגרמה
ממוצרים שמכרו על ידי הישות .החלו הליכים משפטיים הכוללים דרישה לדמי זיקין מאת הישות,
אשר חולקת על קיום התחייבות .עד למועד אישור לפרסום של הדוחות הכספיים לשה שהסתיימה
ב 31-בדצמבר  ,20X0היועצים המשפטיים של הישות בדעה שצפוי שהישות לא תימצא חייבת.
אולם ,במהלך הכת הדוחות הכספיים לשה שהסתיימה ב 31 -בדצמבר  ,20X1היועצים המשפטיים
שלה בדעה ,לאור ההתפתחויות שחלו במקרה הדון ,שצפוי שהישות תימצא חייבת.
)א(

ליום  31בדצמבר 20X0

מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -על בסיס הראיות היתות להשגה במועד אישור
הדוחות הכספיים ,אין מחויבות כתוצאה מאירועים מהעבר ,לאור העובדה שהישות חולקת על קיום
ההתחייבות.
מסקה  -לא מוכרת הפרשה )ראה סעיפים  15ו .(16-הגילוי לגבי עיין זה יתן כהתחייבות תלויה
אלא אם ההסתברות של תזרים שלילי כלשהו חשבת כקלושה )סעיף .(86
)ב(

ליום  31בדצמבר 20X1

מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -על בסיס הראיות היתות להשגה ,קיימת
מחויבות בהווה.
תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות לסילוק  -צפוי.
מסקה  -יש להכיר בהפרשה לפי האומדן הטוב ביותר של הסכום לסילוק המחויבות )סעיפים
 38-36 ,16-14ו.(41-40-
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דוגמה  10תיקוים ואחזקה
לכסים אחדים דרשת ,בוסף לאחזקה שגרתית ,יציאה משמעותית מידי כמה שים בגין שיפוצים
וחידושים והחלפות של רכיבים עיקריים .תקן חשבואות מספר  27רכוש קבוע מספק החיות
להקצאת יציאה בגין כס לחלקים המרכיבים אותו ,כאשר לרכיבים אלה אורך חיים שימושיים
שוה או שהם מספקים הטבות בתבית שוה.

דוגמה 10א עלויות חידוש  -אין דרישה חקיקתית
לכבשן יש שכבת ציפוי פימית שדרש להחליפה כל חמש שים מסיבות טכיות .בסוף תקופת
הדיווח ,שכבת הציפוי בשימוש כבר שלוש שים.
מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -אין מחויבות בהווה.
מסקה  -לא מוכרת הפרשה )ראה סעיפים  14ו.(19-17-
עלות ההחלפה של שכבת הציפוי איה מוכרת מאחר שבסוף תקופת הדיווח לא קיימת מחויבות
להחליף את הציפוי באופן בלתי תלוי בפעולות החברה בעתיד  -אפילו הכווה שהיציאה תתהווה
תלויה בכך שהחברה תחליט להמשיך להפעיל את הכבשן או להחליף את הציפוי .במקום להכיר
בהפרשה ,הפחת בגין שכבת הציפוי מביא בחשבון את השימוש בו ,דהייו  -מופחת על פי חמש
שים .עלויות חידוש הציפוי שיתהוו מהווות והצריכה של כל ציפוי חדש מתבטאת בדרך של
הפחתה על פי חמש השים הבאות.

דוגמה 10ב עלויות שיפוץ  -דרישה חקיקתית
חברת תעופה חייבת על-פי חוק לשפץ את מטוסיה כל שלוש שים.
מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -אין מחויבות בהווה.
מסקה  -לא מוכרת הפרשה )ראה סעיפים  14ו.(19-17-
עלויות שיפוץ המטוסים אין מוכרות כהפרשה מאותן הסיבות שעלות החלפת הציפוי איה מוכרת
כהפרשה בדוגמה 11א .אפילו דרישה משפטית לשפץ איה גורמת לכך שעלויות השיפוץ הן בבחית
התחייבות ,מאחר שלא קיימת מחויבות לשפץ את המטוסים באופן בלתי תלוי בפעולות הישות
בעתיד  -הישות יכולה להימע מיציאה עתידית על ידי פעולותיה העתידיות ,לדוגמה  -על ידי מכירת
המטוסים .במקום להכיר בהפרשה ,פחת המטוסים מביא בחשבון את עלויות האחזקה בעתיד,
דהייו  -סכום שווה ערך לעלויות האחזקה החזויות מופחת על פי שלוש שים.

דוגמה  11שיפוי
עשרה אשים שפצעו בשת  ,20X0טועים כי הפציעה גרמה ממוצרים שמכרו על ידי הישות .החלו
הליכים משפטיים הכוללים דרישה לדמי זיקין מאת הישות ,אשר חולקת על קיום התחייבות .עד
למועד אישור לפרסום של הדוחות הכספיים לשה שהסתיימה ב 31-בדצמבר  ,20X0היועצים
המשפטיים של הישות בדעה שצפוי שהישות לא תימצא חייבת .אולם ,במהלך הכת הדוחות
הכספיים לשה שהסתיימה ב 31 -בדצמבר  ,20X1היועצים המשפטיים שלה בדעה ,לאור
ההתפתחויות שחלו במקרה הדון ,שצפוי שהישות תימצא חייבת .לישות ביטוח אחריות מוצר
ובהתבסס על סיון העבר ,לישות אין ספק בדבר קבלת שיפוי מחברת הביטוח בגובה  80אחוז
מהסכום אותו תידרש הישות לשלם.
)א(

ליום  31בדצמבר 20X0

מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -על בסיס הראיות היתות להשגה במועד אישור
הדוחות הכספיים ,אין מחויבות כתוצאה מאירועים מהעבר ,לאור העובדה שהישות חולקת על קיום
ההתחייבות.
מסקה  -לא מוכרת הפרשה )ראה סעיפים  15ו .(16-הגילוי לגבי עיין זה יתן כהתחייבות תלויה
אלא אם ההסתברות של תזרים שלילי כלשהו חשבת כקלושה )סעיף .(86
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)ב(

ליום  31בדצמבר 20X1

מחויבות בהווה כתוצאה מאירוע מחייב מהעבר  -על בסיס הראיות היתות להשגה ,קיימת
מחויבות בהווה.
תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות לסילוק  -צפוי.
מסקה  -יש להכיר בהפרשה לפי האומדן הטוב ביותר של הסכום לסילוק המחויבות )סעיפים
 38-36 ,16-14ו.(41-40-
שיפוי
ודאי למעשה שהשיפוי יתקבל אם הישות תסלק את המחויבות – בהתבסס על סיון העבר עם
חברת הביטוח ,ודאי למעשה שהשיפוי יתקבל מחברת הביטוח אם הישות תסלק את המחויבות.
מסקה  -יש להכיר בשיפוי ככס .סכום השיפוי לא יעלה על סכום ההפרשה )סעיפים
.(56-53
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ספח ד
דוגמאות  -גילויים
ספח זה לווה לתקן חשבואות מספר  ,10אך איו מהווה חלק ממו.
להלן שתי דוגמאות לגילויים הדרשים על ידי סעיף .85
דוגמה  1מתן אחריות
יצרן ותן אחריות במועד המכירה לקוים של שלושה סוגי מוצרים .בהתאם לתאי האחריות,
היצרן מתחייב לתקן או להחליף פריטים שאים פועלים באופן משביע רצון במשך שתיים
מתאריך המכירה .לסוף תקופת הדיווח הוכרה הפרשה בסך  .60,000ההפרשה לא הוצגה בערך
וכחי מכיוון שהשפעת ההיוון איה מהותית .יש לכלול את המידע הבא בגילוי:

הפרשה בסך  60,000הוכרה בגין תביעות חזויות ,הובעות ממתן אחריות למוצרים שמכרו
במשך שלוש שות הכספים האחרוות .חזוי שמרבית היציאה תתהווה בשת הכספים הבאה,
וכולה תתהווה בתוך שתיים מסוף תקופת הדיווח.

דוגמה  2עלויות פירוק )(Decommissioning Costs
בשת  ,2000ישות הקשורה בפעילויות גרעייות מכירה בהפרשה בגין עלויות פירוק בסך 300
מיליון .ההפרשה אמדת תוך שימוש בהחה שהפירוק יחול בתוך  70-60שה .אולם ,יש אפשרות
שהפירוק לא יחל לפי עוד  110-100שה ,דבר שיפחית את הערך הוכחי של העלויות באופן
משמעותי .יתן גילוי למידע כדלקמן:

הוכרה הפרשה בסך  300מיליון בגין עלויות פירוק .חזוי שעלויות אלה יתהוו בין  2060ו;2070-
אולם ,יש אפשרות שהפירוק לא יחל עד השים  .2110-2100אילו מדדו העלויות בהתבסס על
התחזית שהן לא יתהוו עד  ,2110-2100ההפרשה היתה מופחתת לכדי  136מיליון .ההפרשה
אמדה תוך שימוש בטכולוגיה קיימת ,במחירים שוטפים ,תוך שימוש בשיעור היוון ריאלי של 2
אחוזים.

להלן דוגמה לגילויים הדרשים על ידי סעיף  92כאשר חלק מהמידע הדרש לא יתן כיוון שגילוי
המידע ,עלול לפגוע באופן רציי ) (prejudice seriouslyבעמדתה של הישות.
דוגמה  3פטור מגילוי
ישות מצאת במחלוקת עם מתחרה ,הטוען שהישות הפרה זכויות פטטים והדורש פיצוי בסך 30
מיליון .הישות מכירה בהפרשה בגין האומדן הטוב ביותר של המחויבות ,אך לא מגלה מידע
כלשהו כדרש בסעיפים  84ו 85 -של התקן .ייתן הגילוי הבא:

גד החברה קיים הליך משפטי הקשור למחלוקת עם מתחרה ,הטוען שהחברה הפרה זכויות
פטטים ודורש פיצוי בסך  30מיליון ש"ח .החברה הגישה כתב הגה בו דחתה את טעות התובע.
הישיבה הראשוה של בית המשפט קבעה ליום  .2XXXלהערכת החברה המבוססת על דעת
יועציה המשפטיים ,כתוצאה מההליך האמור לא צפויה השפעה מהותית על מצבה הכספי של
החברה ועל תוצאות פעולותיה ,מעבר לסכומים שכללו בדוחותיה הכספיים.

 2יש לתאר את הסטטוס המשפטי של התביעה.
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דוגמה 3א פטור מגילוי
ישות מצאת במחלוקת עם מתחרה ,הטוען שהישות הפרה זכויות פטטים והדורש פיצוי בסך 30
מיליון .הישות מכירה בהפרשה בגין האומדן הטוב ביותר של המחויבות ,אך לא מגלה מידע
כלשהו כדרש בסעיפים  84ו 85 -של התקן .ייתן הגילוי הבא:

גד החברה קיים הליך משפטי הקשור למחלוקת עם מתחרה ,הטוען שהחברה הפרה זכויות
פטטים ודורש פיצוי בסך  30מיליון ש"ח .החברה הגישה כתב הגה בו דחתה את טעות התובע.
הישיבה הראשוה של בית המשפט קבעה ליום  .3XXXלדעת החברה ,הסכומים שכללו
בדוחותיה הכספיים משקפים את הערכותיה לגבי הסכומים שהחברה תידרש לשלם.

 3יש לתאר את הסטטוס המשפטי של התביעה.

36

