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  פתש"  ,טשבב  'ב

  2020  ,יוארב   28

  

  

  משתמשים יקרים;

 

  

  צד קשורגילויים בהקשר ל, 41הצעה לתקן חשבואות מספר הדון: 

  

שאושרה לאחרוה על ידי הוועדה  צד קשורגילויים בהקשר ל, 41מצ"ב הצעה לתקן חשבואות מספר 

לי לתקיה בחשבואות מפרסם המקצועית של המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות. המוסד הישרא

הצעה לתקן זו על מת לקבל תגובות והערות, לפי הפיכת ההצעה, לתקן סופי. הערות ותגובות בקש 

  .2020, אפרילב 28 -עד ליום ה  (iasb@iasb.org.il)דואר אלקטרויאמצעות להעביר אליו בכתב ב

  

רי שבו תיתן הזדמות לוכחים בוסף, יקיים המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות שימוע ציבו

, מרסב 31 -, ה פ, תש"ןסיב 'ולהשמיע את תגובותיהם לגבי תוכן ההצעה. השימוע יתקיים ביום שלישי, 

 , תל אביב). ההשתתפות בשימוע היא על פי1בלשכת רואי חשבון (רח' מוטיפיורי  9:00, בשעה 2020

  י.הזמות אותן יתן לקבל על ידי פייה בדואר אלקטרו

  

  

  

  בכבוד רב,

  

  

  רו"ח דב ספיר

  יו"ר הוועדה המקצועית

  המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות 
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  41מספר  תקן חשבואותהצעה ל

  צד קשורגילויים בהקשר ל
  

  2020יואר 

  

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 

ש מאת המוסד הישראלי שהיא ובכל אמצעי מכי, אלקטרוי או אחר, ללא הסכמה מפורשת בכתב ומרא
  לתקיה בחשבואות. 

  
. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה. הוראות התקן, המובאות 35-1תקן זה מובא בסעיפים 

באותיות מודגשות, מייצגות את העקרוות העיקריים של התקן. תקן זה יש לקרוא בהקשר למטרת 
סד הישראלי לתקיה בחשבואות אים התקן. תקי החשבואות וההבהרות המפורסמים על ידי המו

  חלים על פריטים לא מהותיים.

  

  מטרת התקן

כדי  הדרושיםמטרת תקן זה היא להבטיח כי דוחות כספיים של ישות מכילים את הגילויים  .1
להפות את תשומת הלב לאפשרות, כי ייתכן שמצבה הכספי והרווח או הפסד שלה הושפעו 

שטרם פרעו ת עם צדדים כאלה ומיתרות שלהם מקיומם של צדדים קשורים, מעסקאו
)outstanding balances( התקשרויות) , כולל . 

  

  תחולה

 תקן זה ייושם לצורך: .2
  

 זיהוי יחסים ועסקאות עם צד קשור;  )א(
 

 הצדדים הקשורים אליה; בין ישות לבין ,התקשרויות, כולל זיהוי יתרות שטרם פרעו  )ב(
  

 (ב); וכן -טים בסעיפים (א) ו זיהוי הסיבות שבהן דרש גילוי של פרי  )ג(
  

 קביעה של הגילויים שיש לתת לגבי פריטים אלה.  )ד(
 

, כולל ויתרות צד קשור שטרם פרעועסקאות צד קשור , יחסי צד קשורתקן זה מחייב גילוי של  .3
חברה פרדים של ההמאוחדים ובדוחות הכספיים בדוחות הכספיים של ישות ו ,התקשרויות

טה משותפת על ישות מוחזקת או של משקיעים בעלי השפעה אם, של משקיעים בעלי שלי
או  דוחות כספיים מאוחדים 57המוצגים בהתאם לגילוי דעת מספר  מהותית על ישות מוחזקת

  .ישויות השקעה 37או לתקן חשבואות מספר י שיטת השווי המאז 68לגילוי דעת מספר 
 

י עסקאות צד קשור ויתרות צד קשור גילוי לגב לא דרששל ישות המאוחדים כספיים הבדוחות  .4
ובדוחות אולם, בדוחות הכספיים הפרדים . 57בוטלו בהתאם להוראות גילוי דעת מספר ש

אם הן לא בוטלו  ,עסקאות צד קשור ויתרות צד קשורדרש גילוי להכספיים של ישות השקעה 
  אלה.כספיים בדוחות 
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  תכלית הגילויים בהקשר לצד קשור

של מסחר ועסקים. לדוגמה, לעיתים קרובות, ישויות מהלות  שכיחמאפיין יחסי צד קשור הם  .5
, אלהחלקים מפעילויותיהן באמצעות חברות בות, עסקאות משותפות וחברות כלולות. בסיבות 

המושקעת היא הישות יכולתה של הישות להשפיע על המדייות הפיסית והתפעולית של 
 פת והשפעה מהותית.באמצעות קיומה של שליטה, שליטה משות

  

יחסי צד קשור עשויים להיות בעלי השפעה על הרווח או ההפסד והמצב הכספי של ישות. צדדים  .6
קשורים עשויים להיקשר בעסקאות אשר צדדים שאים קשורים לא היו קשרים בהן. לדוגמה, 

אחר. , עשויה שלא למכור בתאים אלה ללקוח עלותלפי ישות המוכרת סחורות לחברה האם שלה 
כמו כן, עסקאות בין צדדים קשורים עשויות שלא להתבצע באותם הסכומים שהיו מבוצעות 

 בעסקאות בין צדדים שאים קשורים. 
  

הרווח או ההפסד והמצב הכספי של ישות עשויים להיות מושפעים על ידי יחסי צד קשור, אף אם  .7
וי להיות מספיק כדי עסקאות צד קשור אין מתרחשות. עצם קיומם של יחסי צד קשור עש

להשפיע על העסקאות של הישות עם צדדים אחרים. לדוגמה, חברה בת עשויה להפסיק את 
יחסיה עם שותף עסקי בעת רכישה על ידי החברה האם של חברה אחות העוסקת בפעילות זהה 
לזו של השותף העסקי הקודם. לחלופין, צד אחד עשוי להימע מלפעול בשל ההשפעה המהותית 

לדוגמה, חברה בת עשויה לקבל החיה מהחברה האם שלה שלא לעסוק במחקר  - חר של א
  ופיתוח.

  
, כולל שטרם פרעו, ידיעה על עסקאות צד קשור, על יתרות צד קשור אלהבשל סיבות  .8

להשפיע על הערכותיהם של המשתמשים  , עשויהשל ישות ועל יחסי צד קשור ,התקשרויות
, לרבות הערכות של הסיכוים וההזדמויות בפיהם יצבת יהבדוחות הכספיים לגבי פעולות

 הישות.
  

 הגדרות

 :המוגדרת להלן משמעותבמשמשים בתקן זה באים מוחים הה .9
  

שמכיה את דוחותיה לישות  יםקשורר שאהוא אדם או ישות  )Related partyצד קשור (
  ).'ישות המדווחתה' ישות זו מכוההכספיים (בתקן זה 

  

 :הוא לישות המדווחת אם אותו אדם יםקשורשל האדם פחה קרוב מש בןאדם או   )א(
  

)i( יטה או שליטה משותפת על הישות המדווחת;לבעל ש 
 

)ii( בעל השפעה מהותית על הישות המדווחת; או 
  

)iii(  שי המפתחהלההוא אחד מאשל הישות המדווחת או של החברה האם של  בה
 הישות המדווחת;

  

 ד מהתאים הבאים:אח מתקייםישות קשורה לישות המדווחת אם   )ב(
  

)i( כ) כל חברה אם, חברה בת  מרולהישות והישות המדווחת חברות באותה קבוצה
 לאחרות). ותוחברה אחות קשור

 
)ii(  או חברה הישות ה שלמשותפת  עסקהישות אחת היא חברה כלולה או) אחרת

 הישות האחרת).חברה שבה  בקבוצה המשותפת של חברעסקה כלולה או 
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)iii(  צד שלישי.אותו ת של ומשותפ הן עסקאותשתי הישויות 
  

)iv(  ישות שלישית והישות האחרת היא חברה  שלמשותפת  עסקהישות אחת היא
 כלולה של הישות השלישית.

  

)v(  ית הטבה לאחר סיום העסקהשל עובדי הישות  לרווחתםהישות היא תוכ
 מהווהישות קשורה לישות המדווחת. אם הישות המדווחת של עובדי המדווחת או 

 לישות המדווחת.אף הם קשורים  המעסיקים המממיםכזו,  בעצמה תוכית
 

)vi(  ישותאו  תשלט(א). סעיףב שזוההעל ידי אדם  ת במשותףשלט 
  

)vii( סעיףב זוההאדם ש )(א)i (על הישות או שהוא איש  מהותיתהשפעה  הוא בעל
 אם של הישות). של הישות (או של חברה בההלהמפתח 

  

)viii( של הישות, מספקת שירותים של  הישות או ישות אחרת שהיא חברה בקבוצה
 אשי מפתח בההלה לישות המדווחת או לחברה האם של הישות המדווחת.

  
היא העברה של משאבים, שירותים או  )A related party transactionעסקת צד קשור (

   .וב עבור כךיבוצע חאם  קשרללא , צד קשורלבין הישות המדווחת מחויבויות בין 
  

י משפחה הם ב) Close members of the family of a personאדם (השל  בי משפחה קרובים
כאלה, אשר יתן לצפות מהם להשפיע על אדם זה, או להיות מושפעים על ידו, בעסקיהם עם 

  :יםללוכו הישות
  

 ;(Spouse or domestic partner) בן זוגוילדיו של האדם ו  )א(
 

 של האדם; וכן ילדי בן זוגו  )ב(
  

 כלית באדם או בבן זוגו של האדם.אשים התלויים כל  )ג(
  

, 39 מספרכולל את כל הטבות העובד (כהגדרתם בתקן חשבואות  )Compensationתגמול (
תשלום , )2018(מעודכן  24חשבואות מספר ) לרבות הטבות עובד שלגביהן חל תקן הטבות עובד

ה על ידי . הטבות עובד הן כל צורות התמורה ששולמה, שתשולם או שסופקמבוסס מיות
  הישות, או בעבור הישות, בתמורה לשירותים היתים לישות. תגמול כולל:

  

 הטבות עובד לזמן קצר;  )א(
  

 ;כולל הטבות בגין פיצויי פרישההעסקה סיום הטבות לאחר   )ב(
  

 ארוך; לטווחהטבות עובד אחרות   )ג(
  

 ; וכןעודפות בגין הפסקת העסקה בסיבות מיוחדותהטבות   )ד(
  

 תשלום מבוסס מיות.  )ה(
  

היא הסדר שבו לצדדים אשר להם שליטה משותפת על ) Joint Ventureה משותפת (עסק
  .ההסדר, יש זכויות לכסים טו של ההסדר
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הם האשים שיש להם סמכות ואחריות ) Key management personnel( אשי מפתח בההלה
דירקטור לתכון פעילויות הישות, להכוותן ולשליטה עליהן, במישרין או בעקיפין, לרבות 

  כלשהו (פעיל או לא פעיל) של ישות זו. 
  

מתייחסת לממשלה, מוסדות ממשלתיים וגופים דומים בין אם הם  )Governmentממשלה (
  מקומיים, לאומיים או בילאומיים.

  

היא ישות ששלטת, שלטת במשותף  (A government-related entity) ישות קשורה לממשלה
  ממשלה.או מושפעת מהותית על ידי ה

  
"השפעה מהותית" מוגדרים -"שליטה משותפת" ו"ישות השקעה", -והמוחים "שליטה" 

 ישויות השקעה, 37, בתקן חשבואות מספר דוחות כספיים מאוחדים, 57בגילוי דעת מספר 
ומשמשים בתקן זה בהתאם למשמעותם בהתאמה שיטת השווי המאזי, 68ובגילוי דעת מספר 

  ם הם מוגדרים.שבה םכפי שהוגדרה בתקי
 

10. את מהות היחסים ולא רק יש להביא בחשבון את , ים אפשרייםקשור דיםכל יחסי צד תבבחי
 צורה המשפטית.ה

  

 לעיין תקן זה, הצדדים הבאים אים צדדים קשורים: .11
 

או  משותף בההלהאו איש מפתח משותף שתי ישויות, רק בשל העובדה שיש להן דירקטור   )א(
 אחרת.הישות השל ישות אחת יש השפעה מהותית על  בההלהשלאיש מפתח  מאחר

 
עסקה על שהם חולקים שליטה משותפת  מכיוון, רק משותפת בעסקה שותפיםשי   )ב(

 משותפת.
 

 ותי אשראי,   )i(  )ג(
  

)ii( ,איגודים מסחריים 
  

)iii( י שירותים ציבוריים, וכןות 
 

)iv( ויות ממשלתיותמחלקות וסוכ שולטות, שולטות במשותף או בעלות השפעה  ןשאי
  ישות המדווחת,ה לעמהותית 

  
למרות שהם עשויים להשפיע על חופש הפעולה  ,רק בשל אופי עסקיהם הרגילים עם ישות

  של ישות או להשתתף בתהליך קבלת ההחלטות שלה.
  

לקוח, ספק, זכיין, מפיץ או סוכן כללי עימם ישות מבצעת עסקאות בפח עסקים   )ד(
  משמעותי, רק בשל התלות הכלכלית הוצרת.

  

משותפת  עסקהת של החברה הכלולה ווב ותהגדרה של צד קשור, חברה כלולה כוללת חברב .12
משקיע ה, חברה בת של חברה כלולה וה, לדוגמךכפיהמשותפת. ל עסקהת של הוב ותכוללת חבר

 .זה לזהעל החברה הכלולה קשורים  השפעה מהותית שיש לו
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   יםגילוי

  כל הישויות

. יהםאם היו עסקאות בי ללא קשר, שלה בותהחברות האם לבין  הרייתן גילוי ליחסים בין חב .13
הסופי השולט, אם הוא  הצדישות תיתן גילוי לשם של החברה האם של הישות, ולשם של 

אם גם החברה האם של הישות וגם הצד הסופי השולט אים מפיקים דוחות כספיים שוה. 
וי לשם של החברה האם הבאה הבכירה מאוחדים הזמיים לשימוש הציבור, ייתן בוסף גיל

 ביותר, אשר מפיקה דוחות כספיים כאמור.
 

כדי לאפשר למשתמשים בדוחות כספיים לגבש דעה לגבי ההשפעות של יחסי צד קשור על ישות,  .14
ראוי לגלות את יחסי הצד הקשור כאשר קיימת שליטה, מבלי להתייחס לשאלה אם היו עסקאות 

 בין הצדדים הקשורים.
 

וסף לדרישות בא יה שלה בותהחברות האם לבין  השל יחסי צד קשור בין חבר הגילוי דרישת .15
 .37ובתקן חשבואות מספר  68, בגילוי דעת מספר 57גילוי דעת מספר הגילוי ב

  
 [בוטל] .16
  

 ולגבי כל אחת מהקטגוריות הבאות: מכ"ל ולדירקטוריםישות תיתן גילוי לסך התגמול ל .17
  

 וכן ;9(ד) להגדרת תגמול בסעיף - המפורטות בסעיפים (א) הטבות עובד  )א(
  

 תשלום מבוסס מיות.  )ב(
  

ייתן מישות אחרת ('הישות המהלת'),  מכ"ל או דירקטוריםאם ישות מקבלת שירותים של   א.17
אשר מסופקים על ידי  ,אלהגילוי לסכומים שהישות חויבה בהם עבור הספקה של שירותים 

לגבי התגמול שעל הישות  17ה דרשת ליישם את הדרישות בסעיף הישות אי  מהלת.הישות ה
 או לדירקטורים שלה או לגבי התגמול ששולם להם. למכ"להמהלת לשלם 

  

על ידי הדוחות  ותהמכוס ותבמהלך התקופ צדדים קשורים עםהיו עסקאות לישות אם  .18
עסקאות  ןאותגבי היחסים עם הצד הקשור כמו גם מידע ל למהותגילוי  עליה לתת, הכספיים

ההשפעה הפוטציאלית  להבת למשתמשים יםהדרוש ,התקשרויות, כולל ויתרות שטרם פרעו
 גילויים יכללו:השל יחסים אלה על הדוחות הכספיים. לכל הפחות, 

  

 סכומן של העסקאות;  )א(
  

 וכן: התקשרויותכולל  סכומן של היתרות שטרם פרעו,  )ב(
  

)i( איהן, לרבות ציון העובדה אם הן מובתן בעת תטחות, והאופי של התמורה שתי
 סילוקן; וכן

  

)ii( ;תקבלוו או שיתפרטים באשר לערבויות כלשהן ש 
  

 הפרשות בגין חובות מסופקים הקשורות לסכומן של היתרות שטרם פרעו; וכן  )ג(
 

ההוצאה שהוכרה במהלך התקופה בהתייחס לחובות רעים או לחובות מסופקים של   )ד(
 צדדים קשורים.
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 ייתו בפרד לגבי כל אחת מהקטגוריות הבאות: 18רשים בסעיף הגילויים הד .19
  

 החברה האם;  )א(
  

 ישות או בעלות השפעה מהותית עליה;על ישויות בעלות שליטה משותפת   )ב(
  

 בעסקה שותפהבהם הישות היא שעסקאות משותפות , חברות כלולות וחברות בות  )ג(
 ;משותפת

  

 וכן של הישות או של החברה האם שלה;אשי מפתח בההלה   )ד(
  

 צדדים קשורים אחרים.  )ה(
  

הסיווג של סכומים לשלם לצדדים קשורים או סכומים לקבל מצדדים קשורים בקטגוריות  .20
הצגת דוחות  34מספר הוא הרחבה של דרישת הגילוי בתקן חשבואות  19השוות כדרש בסעיף 

רחבות כדי או בביאורים. הקטגוריות מו דוח על המצב הכספיב, באשר למידע שיש להציג כספיים
 לספק יתוח מקיף יותר של יתרות צד קשור וחלות על עסקאות צד קשור.

  

 להלן דוגמאות לעסקאות אשר יתן להן גילוי אם הן עם צד קשור: .21
  

 רכישות או מכירות של סחורות (גמורות או לא גמורות);  )א(
 

 רכישות או מכירות של דל"ן או כסים אחרים;  )ב(
  

 מתן או קבלת שירותים;  )ג(
  

 חכירות;  )ד(
  

 העברות של מחקר ופיתוח;  )ה(
 

 העברות בהתאם להסדרי רישוי;  )ו(
  

 inבמזומן או בעין ( יותהעברות בהתאם להסדרי מימון (כולל הלוואות והשקעות הו  )ז(
kind;(( 

  

 ; בטחוותתאי ערבויות או   )ח(
  

 1חוזי ביצועמתרחש בעתיד, כולל  מתרחש או לא םיסוע מורילבצע משהו אם א מחויבויות  )ט(
 כרו); וכן(שהוכרו ושלא הו

  

 .קשורסילוק של התחייבויות בעבור הישות או על ידי הישות בעבור צד   )י(
  

                                                 
חוזים וע כמגדיר חוזי ביצ הפרשות, התחייבויות תלויות וכסים תלויים 10מספר תקן חשבואות    1

שבמסגרתם אף לא אחד מהצדדים ביצע חלק כלשהו ממחויבותו, או שהמחויבות בוצעה על ידי הצדדים 
 חלקי שווה.אופן ב
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השתתפות על ידי חברה אם או חברה בת בתכית הטבה מוגדרת, החולקת סיכוים בין ישויות  .22
  .)39 מספרחשבואות תקן ל 43בקבוצה, היא עסקה בין צדדים קשורים (ראה סעיף 

  

בין צדדים  בוצעו בתאים שווי ערך לאלה השוררים בעסקאות גילויים לפיהם עסקאות צד קשור  .23
  שאים קשורים, ייתו רק אם תאים כאלה יתים לאימות.

 
גילוי פרד לצורך הבת  דרושלפריטים בעלי אופי דומה, למעט כאשר  מצרפייתן לתת גילוי  .24

 ההשפעות של עסקאות צד קשור על הדוחות הכספיים של הישות.
  

 רות לממשלהישויות קשו
בהקשר לעסקאות צד קשור ויתרות שטרם  18ישות מדווחת פטורה מדרישות הגילוי של סעיף  .25

 ם:ע, התקשרויותפרעו, כולל 
 

שליטה משותפת או השפעה מהותית על הישות המדווחת; או שליטה לה יש שממשלה   )א(
 וכן

 
פת או טה משותישל או טהישלאותה ממשלה יש שלמכיוון היא צד קשור שישות אחרת   )ב(

 על הישות האחרת.הן על הישות המדווחת והן השפעה מהותית 
 

הבאים על עסקאות  לפרטיםתת גילוי לה עלי, 25אם ישות מדווחת מיישמת את הפטור בסעיף  .26
 :מתייחס אליהן 25ויתרות קשורות שטרם פרעו שסעיף 

  
עם הישות המדווחת (כלומר שליטה, שליטה  יחסיםהשם של הממשלה ומהות ה  )א(

 פת או השפעה מהותית);משות
 

למשתמשים בדוחות הכספיים של הישות להבין כדי לאפשר המידע הבא בפירוט מספק   )ב(
 הכספיים: יהבדוחות יםקשור דיםצדעם את ההשפעה של עסקאות 

  
)i( י עצמהותית שמעהמהות והסכום של כל עסקה מוכןבפ ; 

 
)ii( י ע שהן משמעותיות ביחד, אך לעסקאות האחרותן משמעותיות בפים , צמןאיתו

סעיף ב ים את אלה שפורטוללועסקאות כסוגי ההיקפם. גבי ל יםוכמותי ייםאיכות
21. 

  

(ב), 26סעיף בגילוי בהתאם לדרישות ל הט שוריבעת שימוש בשיקול דעתה לקביעת רמת הפ .27
הרלווטיים אחרים  גורמיםקשור והצד ה עםהישות המדווחת תשקול את קירבת היחסים 

 :עסקהכגון אם ה השל העסק יותשמעותקביעת רמת המל
 

 גודל; בחיתמ שמעותיתמ  )א(
 

 שוק; בתאים שאים תאי הבוצע  )ב(
 

 ת, כגון רכישה ומכירה של עסקים;ויומי-היום ותהרגיל ותת העסקייומחוץ לפעילו  )ג(
 

 פיקוח; רשויותל ואלרגולאטורים בגיה גילוי יתן   )ד(
  

 לההלה בכירה; הדווח  )ה(
 

  לאישור בעלי המיות. פהכפו  )ו(
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  מעברהוראות ו חילהמועד ת

 או לאחריו.  2020ביואר  1לתקופות שתיות המתחילות ביום  ישות תיישם תקן זה .28
 

יישום למפרע של תקן זה מומלץ. יחד עם זאת, ישות רשאית ליישם תקן זה בדרך של מכאן  .29
, יוי בזיהוי הצדדים הקשוריםולהבא. אם ישות מיישמת תקן זה בדרך של מכאן ולהבא וחל ש

את המידע ההשוואתי בפרד מהמידע לשה השוטפת, תוך ציון ברור של התקן או תציג  הישות
  גילוי הדעת שלפיו יתן הגילוי.

  

  צדדים קשורים, 29גילוי דעת מספר ביטול 

  .צדדים קשורים, 29גילוי דעת מספר את מחליף תקן זה  .30
  

  שיויים בתקי חשבואות אחרים

 יתוקן כלהלן: מכשירים פיסיים: גילוי והצגה) 2017מעודכן ( 22תקן חשבואות מספר ל 34סעיף  .31
  

יתן גילוי פרד בדוח על המצב הכספי או בדוח על  לסכום של מיות האוצר המוחזקות  .34
הצגה של דוחות , 34השיויים בהון העצמי או בביאורים, בהתאם לתקן חשבואות מספר 

גילויים , 41לתקן חשבואות מספר  ,צדדים קשורים, 29לגילוי דעת . בהתאם כספיים
ישות תיתן גילוי אם היא רוכשת חזרה את מכשיריה ההויים מצדדים  ,בהקשר לצד קשור

 קשורים.
  

 יתוקן כלהלן: ישויות השקעה 37תקן חשבואות מספר ל 18סעיף א .32
  

בגילוי  תםבדרך כלל, לישות השקעה יש מספר משקיעים שאים צדדים קשורים (כהגדר  . 18א
) של הישות, או של גילויים בהקשר לצד קשור 41בתקן חשבואות מספר  29מספר  דעת

קשורים צדדים ישויות אחרות בקבוצה הכוללת את הישות. קיומם של משקיעים שאים 
יקטין את הסבירות שהישות, או ישויות אחרות בקבוצה הכוללת את הישות, ישיגו הטבות 

  ).9אמהשקעה (ראה סעיף  אחרות מלבד עליית ערך הוית או הכסה
 

בחית קיום שליטה לעיין איחוד דוחות כספיים במצבים בהם  5(ג) להבהרה מספר 16סעיף  .33
 יתוקן כלהלן: לבעלי מיות המיעוט יש זכויות אישור או זכויות וטו

  
בעת בחיה אם זכויות משתתפות הין ממשיות, יש להתחשב ביחסים בעלי אופי של צדדים   ג. 

, 29בגילוי דעת  גילויים בהקשר לצד קשור, 41בתקן חשבואות מספר  הגדרתםקשורים, כ
בין בעל מיות הרוב לבעלי מיות המיעוט, פרט להחזקתם בחברה המוחזקת. לדוגמה, אם 
בעל מיות המיעוט היו קרוב משפחה מדרגה ראשוה של בעל מיות הרוב, סביר שזכויות 

ו את יישום השליטה בפועל של בעל מיות הרוב ולא המוקות לבעל מיות המיעוט לא ימע
  ימעו את איחוד הדוחות הכספיים של החברה המוחזקת.

  

הגדרה של  שיכלול יווסף סעיף קטן (ה) שיטת השווי המאזי 68בגילוי דעת מספר  6לסעיף  .34
 דוחות כספיים פרדים כלהלן:

  
ישות שבהם ההשקעות בחברות הם דוחות כספיים המוצגים על ידי " דוחות כספיים פרדים"

בות, בחברות בשליטה משותפת ובחברות כלולות מטופלות לפי שיטת השווי המאזי, בהתאם 
  .שיטת השווי המאזי, 68לגילוי דעת מספר 

 



��

 
  
12 

 

דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים ועל ידי קופות  18בתקן חשבואות מספר  34-30סעיפים  .35
 יתוקו כלהלן: חולים

  

 41תקן חשבואות מספר דרישות הגילוי ב צדדים קשורים 29לגילוי דעת מספר  4סעיף  .30
כללי חשבואות ודיווח  69לגילוי דעת מספר  61-59וסעיפים  גילויים בהקשר לצד קשור

על בתי חולים וקופות חולים.  ויחול לאבדבר צדדים קשורים  כספי על ידי מלכ"רים
ורים לבתי חולים ציבוריים ולקופות חולים אולם, ההגדרה של צדדים קש במקום זאת,
  להלן. 31סעיף ב יחול תהיה כאמור

  

או ציבורי צד קשור לבית חולים  יראו כצדדים קשורים 29 מספר לעיין יישום גילוי דעת .31
 :לקופת חולים הוא

  

קופת בית החולים ו/או במי שמחזיק בעשרה אחוזים או יותר מכוח הצבעה ב  )א(
חבר בדירקטוריון/בוועד העמותה שלו ו/או של בעל  החולים או מהסמכות למות

  .השליטה

 
קופת החולים או את יו"ר בית החולים ו/או מי שרשאי למות את המהל הכללי של   )ב(

  הדירקטוריון/ועד העמותה שלו ו/או של בעל השליטה.
 

  קופת החולים.בית החולים ו/או מי שמכהן כמהל הכללי של   )ג(

 
, של בעל השליטה ד העמותה של בית החולים ו/אומי שמכהן כחבר דירקטוריון/וע  )ד(

 או ממלא תפקיד במוסדות יהול דומים.
 

  בעל שליטה.  )ה(
 

 תאגיד אחות של קופת חולים.  )ו(
 

  תאגיד בריאות של בית החולים.  )ז(
 

, בכל מקום בו אמר "חברי 29 מספר גילוי דעת 41תקן חשבואות מספר לעיין יישום  .32
בית י דירקטוריון, חברי מועצת המהלים של דירקטוריון" יראו כאילו אמר: "חבר

  קופת החולים או ממלאי תפקידים במוסדות יהול דומים".החולים ו/או 
  

גילוי  ובית חולים ציבורי או קופת חולים ית29 מספר בגילוי דעת 8לעיין יישום סעיף  .33
  :לפרטים הבאים

 
וק ביטוח בריאות יש לציין בביאורים ולהבהיר את התלות הקיימת במקורות על פי ח  )א(

 .ובמקורות מבעל השליטה ממלכתי ובהקצבות הממשלה
  

קופת חולים תלויות בהיקף משמעותי ו/או  בית החולים של םאם פעילויותיה  )ב(
במשרד ממשלתי או יחידה שלטוית, יש להציג בפרד את היתרות עם כל אחד מהם 

 ואת ההכסות שצמחו מכל אחד מהם.
 

סכומי ההכסות, ברוטו, מכל  בתי החולים יצויו לדוחות הכספיים שלביאורים ב  )ג(
  .אחת מקופות החולים, וכן את ההחות לסוגיהן, שוכו מהכסות אלו
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קובע כי אם היו פעילויותיו של הצד המדווח תלויות  29 מספר לגילוי דעת 8סעיף  [בוטל] .34
ימת, בהיקף משמעותי בעסקים של צד אחר, יש לגלות ולהבהיר את התלות הכלכלית הקי

גם אם שי הצדדים אים צדדים קשורים. ממשלת ישראל ומשרדי הממשלה השוים הם 
קופות החולים. אולם, כמקובל, אין לראות בתי החולים ושל בבחית צדדים קשורים של 

  בתשלומי מסים, ותשלומי חובה אחרים, לממשלה בבחית פעולות עם צדדים קשורים.
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  אלי לתקיה בחשבואותהוועדה המקצועית של המוסד הישר
  

  
  

  

  

  חברי הוועדה

  יו"ר הוועדה -רו"ח דב ספיר 
  רו"ח לילי איילון

   , רו"חחיים אסיאג פרופסור
  , רו"חחוה-ר קרן ברד"

  רו"ח די ויטאן
  רו"ח רון משס
  רו"ח משה פרץ

  
  

  צוות מקצועי 

  רו"ח שרון מימון צדיק
  

  משתתפים קבועים
  רו"ח משה אטיאס

  רוי אלרואירו"ח 
  רו"ח אלי גולדשטיין

  רו"ח אודי גריברג
  רו"ח אבי דוייטשמן

  רו"ח אבי זיגלמן
  רו"ח שאול טבח

  רו"ח גיא טביביאן
  אדוה מדליוןרו"ח 

  רו"ח רויטל רז
  רו"ח ארון רצקובסקי


