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  משתמשים יקרים;

 

  

  חקלאות, 42הצעה לתקן חשבואות מספר הדון: 

  

שאושרה לאחרוה על ידי הוועדה המקצועית של  חקלאות, 42מצ"ב הצעה לתקן חשבואות מספר 

ה לתקן זו המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות. המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות מפרסם הצע

על מת לקבל תגובות והערות, לפי הפיכת ההצעה, לתקן סופי. הערות ותגובות בקש להעביר אליו 

  .2020, ספטמברב 18 - עד ליום ה  (iasb@iasb.org.il)דואר אלקטרויאמצעות בכתב ב

  

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

 28 -, ה פ, תש"אבב 'זשלישי, להשמיע את תגובותיהם לגבי תוכן ההצעה. השימוע יתקיים ביום 

 , תל אביב). ההשתתפות בשימוע היא1בלשכת רואי חשבון (רח' מוטיפיורי  9:00, בשעה 2020, יוליב

  הזמות אותן יתן לקבל על ידי פייה בדואר אלקטרוי. על פי

  

  

  

  בכבוד רב,

  

  

  פיררו"ח דב ס

  יו"ר הוועדה המקצועית

  המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות 
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   42הצעה לתקן חשבואות מספר 

  חקלאות

  
חשבואות. אין להעתיק, לשכפל, כל הזכויות שמורות למוסד הישראלי לתקיה ב ©

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. 
  

. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה. הוראות 67-1תקן זה מובא בסעיפים 
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

  
. תקן התקן הבילאומי) –(להלן  חקלאות, 41תקן זה מבוסס על תקן חשבואות בילאומי מספר   .א

תוצרת  .יולוגיים ובתוצרת חקלאית בקודת האסיףזה קובע את הטיפול החשבואי בכסים ב

 .מלאי, 26חקלאית לאחר קודת האסיף מהווה מלאי והיא בתחולת תקן חשבואות מספר 

  

 כס ביולוגי, צמח מיב ותוצרת חקלאית ומסביר את ההבחה בייהם. התקן מגדיר   .ב

  

 תחולה

. צמחים (וכן על מעקים ממשלתיים הקשורים לכסים אלה) תקן זה איו חל על צמחים מיבים  .ג

ומעקים ממשלתיים הקשורים  רכוש קבוע, 27מיבים הם בתחולת תקן חשבואות מספר 

אולם, תקן זה . הטיפול החשבואי במעק השקעות, 35ת לצמחים מיבים הם בתחולת גילוי דע

כמו כן, התקן איו חל על קרקע הקשורה בפעילות חקלאית  חל על התוצרת של צמחים מיבים.

 או על כסים בלתי מוחשיים הקשורים לפעילות חקלאית. 

  

 בחירת מדייות חשבואית

ד לתקן הבילאומי שדורש מדידה זה מאפשר לישות בחירת מדייות חשבואית וזאת ביגותקן   .ד

קבוצה של לפי שווי הוגן ביכוי עלויות למכירה. בהתאם לתקן, ישות רשאית לבחור למדוד 

לפי מודל העלות או שאספה ממה חקלאית התוצרת כתוצאה מכך גם את הכסים ביולוגים ו

של כסים  לפי מודל השווי ההוגן ביכוי עלויות למכירה. הבחירה תבוצע לגבי כל קבוצה

 בפרד. ביולוגיים 

 

 . של כס ביולוגי ושל תוצרת חקלאית מידרג לקביעת השווי ההוגןתקן זה קובע   .ה
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  מעקים ממשלתיים

. 35את הטיפול החשבואי במעקים ממשלתיים שאים בתחולת גילוי דעת מספר תקן זה קובע   .ו

לכס ביולוגי  םבין מעקילבין מעקים מותים וכן התקן מבחין בין מעקים בלתי מותים 

ביכוי עלויות  המדד לפי מודל העלות לבין אלה לכס ביולוגי המדד לפי מודל השווי ההוגן

 . למכירה

  

  תחילה

 , או לאחר מכן.2021ביואר  1תקן זה יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום   .ז

  

  הוראות מעבר

תיזקף כתיאום תקן זה ל יישום לראשוה של תקן זה ייושם בדרך של מכאן ולהבא. ההשפעה ש  .ח

 של יתרת הפתיחה של העודפים.
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   42מספר תקן חשבואות הצעה ל

  חקלאות
  

  מטרת התקן

 מטרת תקן זה היא לקבוע את הטיפול החשבואי והגילויים המתייחסים לפעילות חקלאית. 
  

  תחולה

רים לפעילות תקן זה ייושם לצורך טיפול חשבואי בפריטים הבאים כאשר הם קשו .1
 חקלאית:

 
 ;, למעט צמחים מיביםכסים ביולוגיים  )א(
 
 ); וכןharvestתוצרת חקלאית בקודת האסיף (  )ב(
  

 .א35-34 מעקים ממשלתיים שמכוסים בסעיפים  )ג(
 
  חל על:איו תקן זה  .2

 
 (ראה תקן חשבואות(כולל קרקע בחכירה מימוית) קרקע שקשורה לפעילות חקלאית   )א(

  .)דל"ן להשקעה 16מספר חשבואות ותקן  רכוש קבוע 27מספר 
 

רכוש  27מספר צמחים מיבים הקשורים לפעילות חקלאית (ראה תקן חשבואות   )ב(
 ). אולם, תקן זה חל על התוצרת של צמחים מיבים אלה.קבוע

  

הטיפול  35 עת מספרדילוי גמעקים ממשלתיים הקשורים לצמחים מיבים (ראה   )ג(
  ).השקעות החשבואי במעק

 
כסים  30מספר לא מוחשיים שקשורים לפעילות חקלאית (ראה תקן חשבואות כסים   )ד(

 ). לא מוחשיים
  

מהכסים הביולוגיים של הישות,  פתשאסהתוצרת תקן זה חל על תוצרת חקלאית, שהיא  .3
או תקן מתאים אחר. לפיכך,  מלאי 26מספר בקודת האסיף. לאחר מכן, חל תקן חשבואות 

) התוצרת החקלאית לאחר האסיף; לדוגמה, העיבוד של processing(תקן זה לא עוסק בעיבוד 
 ) שגידל את העבים. למרות שיתכן שעיבוד כזה הוא המשךvintnerעבים ליין על ידי יין (

)extension י וטבעי לפעילות חקלאית, ויתכן שהאירועים שמתרחשים דומים במידההגיו (
), עיבוד כזה לא כלל בהגדרה של פעילות biological transformationמסוימת לשיוי ביולוגי (

 חקלאית בתקן זה.
 
תוצאה  בטבלה להלן מובאות דוגמאות לכסים ביולוגיים, לתוצרת חקלאית ולמוצרים שהם .4

 של עיבוד לאחר האסיף:
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מוצרים שהם תוצאה של  תוצרת חקלאית כסים ביולוגיים
 עיבוד לאחר האסיף

 מר, שטיחצ-חוט צמר כבשים
  קרשיםעץ, -בולי  עצים כרותים  מטע עציםעצים ב

  גביה  חלב  בקר לחלב
  כותה, ביגוד-חוט  כותה שאספה  צמחי כותה

  סוכר  קה סוכר שאסף  קי סוכר
  טבק מעובד  שקטפו עלים  צמחי טבק

  תה  עלים שקטפו  שיחי תה
  יין  שקטפו עבים  גפים

  דיםפירות מעוב  שקטפופירות   עצי פרי
  שמן דקלים  פירות שקטפו  דקלי שמן

  מוצרי גומי  לטקס שאסף  עצי גומי
, לדוגמה, שיחי תה, גפים, דקלי שמן ועצי גומי, בדרך כלל מקיימים את אחדים צמחים

. אולם, התוצרת הגדלה על 27מספר ההגדרה של צמח מיב והם בתחולת תקן חשבואות 
  .זה, פירות דקלי שמן ולטקס, היא בתחולת תקן צמחים מיבים, לדוגמה, עלי תה, עבים

  

  הגדרות

  הגדרות הקשורות לחקלאות

 :המוגדרת להלן משמעותבמשמשים בתקן זה באים מוחים הה .5
  

 היא היהול על ידי ישות של השיוי הביולוגי) Agricultural activityפעילות חקלאית (
חקלאית, או לכסים ביולוגיים לתוצרת  או להמרה של כסים ביולוגיים למכירה והאסיף
  וספים.

  
מהכסים הביולוגיים של  הפשאסתוצרת ההיא  )Agricultural produceתוצרת חקלאית (

  הישות. 
  

  הוא צמח חי אשר: )Bearer plant( צמח מיב
  

 הספקה של תוצרת חקלאית;במשמש בייצור או   )א(
  

 חזוי שהוא ייב תוצרת במשך יותר מתקופה אחת; וכן  )ב(
 
ירות קלושה שהוא יימכר כתוצרת חקלאית, למעט מכירות אקראיות של יש סב  )ג(

 גרוטאות.
  

  . חי )plantהוא בעל חיים חי או צמח ( )Biological assetכס ביולוגי (
  

 מורכב מתהליכים של צמיחה, יוון )Biological transformationשיוי ביולוגי (
)degeneration) ייצור וריבוי ,(procreationויים איכותיים או כמותיים ) שגורמים לשי

  בכס ביולוגי. 
  

הן העלויות התוספתיות שיתות לייחוס במישרין למימוש  (costs to sell) עלויות למכירה
  של כס, למעט עלויות מימון ומסים על הכסה.

  
של בעלי חיים  קיבוץהיא  )A group of biological assetsקבוצה של כסים ביולוגיים (

  .בעלי שימוש דומה מים או של צמחים דומיםדו
  

היא ההפרדה של תוצרת מכס ביולוגי או ההפסקה של תהליכי החיים של  )Harvestאסיף (
  כס ביולוגי.
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  הצמחים הבאים אים צמחים מיבים:  א.5
  

צמחים שטופחו על מת שיאספו כתוצרת חקלאית (לדוגמה, עצים שגודלו לשימוש   )א(
 כלוחות וקרשים);

  

ים שטופחו על מת לייצר תוצרת חקלאית כאשר קיימת יותר מסבירות קלושה צמח  )ב(
שהישות תאסוף ותמכור את הצמח כתוצרת חקלאית, למעט מכירות אקראיות של 
גרוטאות (לדוגמה, עצים שטופחו הן עבור הפירות שלהם והן עבור הלוחות והקרשים); 

 וכן
  

 גידולים שתיים (לדוגמה, תירס וחיטה).  )ג(
  
מכר היכרת ולהיעשויים להם שר צמחים מיבים אים משמשים עוד כדי להיב תוצרת, כא  ב.5

), לדוגמה, לשימוש כעצי הסקה. מכירות אקראיות של גרוטאות אלה אין scrapכגרוטאות (
  מועות מהצמח לקיים את ההגדרה של צמח מיב. 

  
  תוצרת הגדלה על צמחים מיבים היא כס ביולוגי.  ג.5

 
לאית מכסה תחום מגוון של פעילויות; לדוגמה, גידול משק חי, יערות, קציר שתי פעילות חק .6

שתי, עיבוד פרדסים ומטעים, עיבוד מטעי פרחים וחקלאות מים (כולל חוות דגים). - או רב
 בתוך מגוון זה קיימות מספר תכוות משותפות:

  

  בעלי חיים חיים וצמחים יתים לשיוי ביולוגי;יכולת להשתות.   )א(
 
יהול מקדם שיוי ביולוגי באמצעות שיפור, או לפחות ייצוב, של התאים יהול השיוי.   )ב(

כדי שהתהליך יתרחש (לדוגמה רמות תזוה, לחות, טמפרטורה, פוריות,  הדרושים
ואור). יהול כזה מבדיל פעילות חקלאית מפעילויות אחרות. לדוגמה, פעילות של איסוף 

 ון דיג בים או כריתת יערות) איה פעילות חקלאית; וכןממקורות שאים מוהלים (כג
  

דוגמה, תכוה גטית, צפיפות, בשלות, כיסוי שומן, ל השיוי באיכות (מדידת שיוי.   )ג(
תכולת חלבון, וחוזק סיב) או בכמות (לדוגמה, צאצאים, משקל, מטרים רבועים, אורך 

, מדד ומבוצע או אסיף לוגיסיב או קוטר סיב, ומספר יצים) שגרם על ידי שיוי ביו
  מעקב אחריו כחלק מהפעילות היהול השגרתית. 

    

 שיוי ביולוגי מביא לסוגים הבאים של תוצאות:  .7
  

) צמיחה (גידול בכמות או שיפור באיכות של בעל חיים או iשיויים בכסים באמצעות (  )א(
או של צמח), או ) יוון (קיטון בכמות או הידרדרות באיכות של בעל חיים iiשל צמח), (

)iiiאו ;(וספים וספים או של צמחים יצירה של בעלי חיים חיים) ריבוי (  
 

  ), עלי תה, צמר וחלב.latexייצור של תוצרת חקלאית כגון שרף גומי (  )ב(
  

  הגדרות כלליות

 להלן מוחים המשמשים בתקן זה ומשמעותם: .8
 

  ם הבאים:הוא שוק בו מתקיימים כל התאי )Active marketשוק פעיל (
  

 הפריטים שסחרים בשוק הם הומוגיים;  )א(
 

 בכל עת יתן למצוא, באופן רגיל, קוים מרצון ומוכרים מרצון; וכן  )ב(
 

  מחירים הים זמיים לציבור.  )ג(
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  .בדוח על המצב הכספיהוא הסכום שבו כס מוכר  )Carrying amountערך בספרים (
  

יף כס, בין קוה מרצון לבין מוכר מרצון הסכום שבו יתן להחלהוא  )Fair valueשווי הוגן (
   .שאים קשורים, הפועלים בצורה מושכלת

  
סיוע של הממשלה בצורה של העברות של  הם )Government grantsמעקים ממשלתיים (

משאבים לישות בתמורה לציות בעבר או בעתיד לתאים מסוימים המתייחסים לפעילויות 
  .התפעוליות של הישות

  
היא מעק ממשלתי היתן לישות העוסקת בחקלאות  לתוצרת חקלאיתקשורה סובסידיה ה

  לצרכן.  העל מת להוזיל את עלות מכירת תוצרת חקלאית מסוימתבעבור 
 
השווי ההוגן של כס מבוסס על מיקומו הוכחי ומצבו הוכחי. כתוצאה מכך, לדוגמה, השווי  .9

טי ביכוי עלויות ההובלה ועלויות ההוגן של בקר בחווה הוא המחיר של הבקר בשוק הרלוו
  אחרות שדרשות לצורך הבאת הבקר לשוק זה.

 
 הכרה ומדידה

 ישות תכיר בכס ביולוגי או בתוצרת חקלאית כאשר, ורק כאשר: .10
 
 עבר;מההישות שולטת בכס כתוצאה מאירועים   )א(
 
  צפוי שהטבות כלכליות עתידיות הקשורות לכס יזרמו לישות; וכן  )ב(
 
 ו העלות של הכס יתים למדידה באופן מהימן.השווי ההוגן א  )ג(

  

כאשר מדובר על פעילות חקלאית, ראיות לשליטה עשויות להיות, לדוגמה, בעלות משפטית  .11
) או הסימון בדרך אחרת של הבקר בעת הרכישה, הלידה או brandingעל בקר והתווית כוויה (

התכוות הפיזיות  הגמילה. ההטבות העתידיות בדרך כלל מוערכות באמצעות מדידת
 המשמעותיות.

 
  [בוטל] .12
  

  [בוטל] .13
  

 בחירת מדייות חשבואית
כמדייותה ביכוי עלויות למכירה במודל השווי ההוגן או במודל העלות ישות תבחר  .14

   .שלהכסים ביולוגיים קבוצה של כל החשבואית ותיישם מדייות זו לגבי 
  

מדייות חשבואית, שיויים באומדים , )2018(מעודכן  35תקן חשבואות מספר לבהתאם   א.14
להצגה א ישיוי יזום במדייות החשבואית יעשה רק אם השיוי יב, חשבואיים וטעויות

אותה יותר של עסקאות, אירועים או מצבים בדוחות הכספיים של הישות. אין סבירות 
לות יביא להצגה למודל העביכוי עלויות למכירה גבוהה לכך ששיוי ממודל השווי ההוגן 

  אותה יותר.

  
  מודל העלות

הכסים תמדוד את כל לגבי קבוצה של כסים ביולוגיים ישות אשר בחרה במודל העלות   .ב14
בהתאם לדרישות במועד ההכרה לראשוה ובסוף כל תקופת דיווח בקבוצה הביולוגיים שלה 

רכוש , 27ת מספר או בהתאם למודל העלות בתקן חשבואו מלאי, 26תקן חשבואות מספר 
  .בהתאם למהות הכס הביולוגי קבוע
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תוצרת כסים ביולוגיים תמדוד את הלגבי קבוצה של ישות אשר בחרה במודל העלות   .ג14
בהתאם לדרישות תקן בקודת האסיף  כסים ביולוגייםאותם שאספה מ חקלאיתה

  .מלאי, 26חשבואות מספר 
  

 ביכוי עלויות למכירה מודל השווי ההוגן
לגבי קבוצה של כסים ביכוי עלויות למכירה ישות אשר בחרה במודל השווי ההוגן   .ד14

בקבוצה במועד ההכרה לראשוה ובסוף תמדוד את כל הכסים הביולוגיים שלה ביולוגיים 
  בשווי הוגן ביכוי עלויות למכירה.כל תקופת דיווח 

  
כסים למכירה לגבי קבוצה של ישות אשר בחרה במודל השווי ההוגן ביכוי עלויות   .ה14

כסים ביולוגיים בקודת האסיף אותם חקלאית שאספה מהתוצרת ביולוגיים תמדוד את ה
מדידה כזו היא העלות באותו מועד לצורך יישום תקן בשווי הוגן ביכוי עלויות למכירה. 

 או תקן מתאים אחר. מלאי 26חשבואות מספר 
  

או של תוצרת חקלאית עשויה להתבצע באמצעות קיבוץ  הוגן של כס ביולוגיהשווי ה מדידת .15
של כסים ביולוגיים או של תוצרת חקלאית לפי תכוות משמעותיות; לדוגמה, לפי גיל או לפי 

   בשוק. המחרהאיכות. ישות בוחרת בתכוות שמתאימות לתכוות שמשמשות כבסיס ל
  

לוגיים שלהן או התוצרת לעתים קרובות, ישויות מתקשרות בחוזים למכירת הכסים הביו .16
שווי הוגן,  מדידתהחקלאית שלהן בתאריך עתידי. מחירי החוזים אים רלווטיים בהכרח ל

יתקשרו מרצון ומוכר  הקו הםשב וכחייםהשוק התאי משום ששווי הוגן משקף את 
בעסקה. כתוצאה מכך, השווי הוגן של כס ביולוגי או של תוצרת חקלאית לא יותאם בשל 

חוזה. במקרים מסוימים, חוזה למכירת כס ביולוגי או תוצרת חקלאית עלול להיות קיום ה
הפרשות, התחייבויות תלויות  10מספר חוזה מכביד, כפי שהוא מוגדר בתקן חשבואות 

 על חוזים מכבידים. חל 10מספר . תקן חשבואות וכסים תלויים
 

צבו ובמיקומו הוכחי, המחיר אם קיים שוק פעיל לכס ביולוגי או לתוצרת חקלאית במ .17
המצוטט בשוק זה הוא הבסיס המתאים לקביעת השווי ההוגן של כס זה. אם יש לישות 
גישה לשווקים פעילים שוים, על הישות להשתמש בשוק הרלווטי ביותר. לדוגמה, אם יש 
לישות גישה לשי שווקים פעילים, היא תשתמש במחיר שקיים בשוק שצפוי שיעשה בו 

 ש. שימו
  

אם לא קיים שוק פעיל, ישות משתמשת באחד או ביותר ממקורות המידע הבאים, כאשר הם  .18
 זמיים, בקביעת שווי הוגן: 

  

המחיר העדכי ביותר של עסקה בשוק, בתאי שלא חל שיוי משמעותי בסיבות   )א(
 ;לסוף תקופת הדיווחהכלכליות מתאריך העסקה הזו עד 

 
  אום כדי לשקף הבדלים; וכןמחירי שוק של כסים דומים עם תי  )ב(

 
) tray) כגון הערך של פרדס כשהוא מבוטא במגש (benchmarksמדדים עפיים תקיים (  )ג(

 של ייצוא, בושל או הקטאר, והערך של בקר כשהוא מבוטא בקילוגרם של בשר. 
 

עשויים להביא למסקות שוות לגבי  18במקרים מסוימים, מקורות המידע שצויו בסעיף  .19
גן של כס ביולוגי או של תוצרת חקלאית. ישות מביאה בחשבון את הסיבות השווי ההו

להבדלים אלה, בכדי להגיע לאומדן המהימן ביותר לשווי הוגן שימצא בתוך תחום צר יחסית 

 ). reasonableשל אומדים סבירים (
  

ם בסיבות מסוימות, יתכן שמחירים שקבעו בשוק או ערכים שקבעו בשוק לא יהיו זמיי .20
עבור כס ביולוגי במצבו הוכחי. בסיבות אלו, ישות משתמשת בערך הוכחי של תזרימי 
המזומים טו החזויים מהכס, כשהם מהווים לפי שיעור שוטף שקבע בשוק בקביעת שווי 

 הוגן.
 



��

11  
  

המטרה של חישוב הערך הוכחי של תזרימי המזומים טו החזויים היא לקבוע את השווי  .21
ביולוגי במיקומו הוכחי ובמצבו הוכחי. ישות מביאה זאת בחשבון בעת ההוגן של כס 

קביעת שיעור ההיוון המתאים שבו יעשה שימוש ובעת אמידת תזרימי המזומים טו 
תזרימי  תללוקביעת הערך הוכחי של תזרימי המזומים טו החזויים, ישות כבהחזויים. 

  .ביותר לכס בשוק הרלווטייפיק הכס מצפים שהיו שוק ב םמזומים טו שמשתתפי
  

כסים  ישות איה כוללת תזרימי מזומים כלשהם בגין מימון הכסים או הקמה מחדש של .22
ביולוגיים לאחר האסיף (לדוגמה, העלות של שתילה מחדש של עצים ביער טיעות לאחר 

 האסיף).
  

ים מרצון בעת סיכום מחיר עסקה שאיה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים, קו .23
ומוכרים מרצון, הפועלים בצורה מושכלת, מביאים בחשבון את האפשרות לשיויים בתזרימי 
המזומים. מכך ובע ששווי הוגן משקף את האפשרות לשיויים אלה. לפיכך, ישות משלבת 
בתזרימי המזומים החזויים, או בשיעור ההיוון, או בשילוב מסוים של שיהם, ציפיות לגבי 

אפשריים בסכום או בעיתוי של תזרימי המזומים העתידיים שהישות מצפה להפיק  שיויים
אי ודאות שטבועה בכס וגורמים אחרים כגון היעדר זילות שיאת מהכס, המחיר ל

תזרימי המזומים העתידיים שהישות מצפה להפיק  קביעתשמשתתפים בשוק ישקפו ב
כס. בקביעת שיעור היוון, ישות משתמשת בהחות ששימשו לצורך מהחות שהן עקביות לה

אמידת תזרימי המזומים החזויים, כדי להימע מכך שההשפעה של החות מסוימות תובא 
לדוגמה, אם שיעור ההיוון הוא שיעור היוון  בחשבון פעמיים או לא תובא בחשבון כלל.

ההיוון הוא ומילי, תזרימי המזומים העתידיים יאמדו במוחים ומיליים ואם שיעור 
ריאלי, תזרימי המזומים העתידיים יאמדו במוחים ריאליים. כמו כן, אם שיעור ההיוון הוא 
שיעור היוון לאחר מס יש לאמוד את תזרימי המזומים העתידיים לאחר השפעת המס 

  ולהיפך. 
 

 עלות עשויה לעתים להיות קירוב לשווי הוגן, בייחוד כאשר: .24
  

מהמועד שבו העלות הראשוית התהוותה (לדוגמה, לגבי  התרחש שיוי ביולוגי מזערי  )א(
 ); אואו משק חי שרכש לאחרוה סוף תקופת הדיווחשתילים שיטעו מיידית לפי 

 
ההשפעה של השיוי הביולוגי על המחיר איה חזויה להיות מהותית (לדוגמה, לגבי   )ב(

  שה במטע של עצי אורן). 30צמיחה ראשוית מתוך מחזור ייצור של 
 

לעתים קרובות, כסים ביולוגיים מחוברים פיזית לקרקע (לדוגמה, עצים ביער טיעות). יתכן  .25
שלא קיים שוק פרד לכסים ביולוגיים שמחוברים לקרקע, אבל קיים שוק פעיל לכסים 

) ולשיפורים בקרקע, raw landהמשולבים, כלומר לכסים ביולוגיים, לקרקע בלתי מעובדת (
הוגן האת השווי  מדודה להשתמש במידע בוגע לכסים המשולבים כדי לכחבילה. ישות עשוי

של הכסים הביולוגיים. לדוגמה, יתן לכות את השווי ההוגן של הקרקע הבלתי מעובדת ושל 
השיפורים בקרקע מהשווי ההוגן של הכסים המשולבים, כדי להגיע לשווי ההוגן של הכסים 

  הביולוגיים.
    

  רווחים והפסדים

בעת ההכרה לראשוה בכס ביולוגי לפי שווי הוגן ביכוי עלויות  ווח או הפסד שוצררו .26
ברווח  ומכירה של כס ביולוגי, ייכלללמכירה, וכתוצאה משיוי בשווי ההוגן ביכוי עלויות ל

  .ווצר םאו הפסד לתקופה שבה ה
 

עשוי להיווצר הפסד, לפי שווי הוגן ביכוי עלויות למכירה בעת ההכרה לראשוה בכס ביולוגי  .27
מכירה של כס ללצורך קביעת שווי הוגן ביכוי עלויות  ותמכירה מוכלהעלויות ש אחרמ

  ביולוגי. רווח עשוי להיווצר בעת ההכרה לראשוה של כס ביולוגי, לדוגמה כאשר ולד עגל.
  

תוצרת חקלאית לפי שווי הוגן ביכוי עלויות בעת ההכרה לראשוה ב ורווח או הפסד שוצר .28
 .ווצר םברווח או הפסד לתקופה שבה ה ומכירה ייכללל

  

  להיווצר בעת ההכרה לראשוה בתוצרת חקלאית כתוצאה מאסיף. יםרווח או הפסד עשוי .29
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  חוסר יכולת למדוד שווי הוגן באופן מהימן

ופן מהימן. אולם, יתן להפריך קיימת החה ששווי הוגן של כס ביולוגי יתן למדידה בא .30
שוק  מחירי יתים להשגההחה זו רק בעת ההכרה לראשוה בכס ביולוגי, שלגביו לא 

. במקרה ותלשווי הוגן הם בבירור לא מהימ ותחלופי מדידות, ושלגביו קבע שמצוטטים
כזה הופך . כאשר השווי ההוגן של כס ביולוגי מודל העלותכזה, כס ביולוגי זה יימדד לפי 

מכירה. ללהיות יתן למדידה באופן מהימן, הישות תמדוד אותו בשוויו ההוגן ביכוי עלויות 
כאשר כס ביולוגי לא שוטף מקיים את הקריטריוים לסיווג כמוחזק למכירה (או שהוא 

 38חשבואות מספר כלל בקבוצת מימוש שמסווגת כמוחזקת למכירה) בהתאם לתקן 
, קיימת החה ששווי הוגן יתן וחזקים למכירה ופעילויות שהופסקוכסים לא שוטפים המ
  למדידה באופן מהימן.

 
יתת להפרכה רק בעת ההכרה לראשוה. ישות שבעבר מדדה כס ביולוגי  30ההחה בסעיף  .31

מכירה, ממשיכה למדוד, עד למימוש, את הכס הביולוגי בשוויו לבשוויו ההוגן ביכוי עלויות 
 מכירה.לעלויות ההוגן ביכוי 

  

השווי ההוגן של תוצרת חקלאית בקודת האסיף יתן תמיד למדידה באופן מהימן. לפיכך,  .32
אספה מקבוצה של שהישות  לגבי תוצרת חקלאית 30ישות לא תוכל ליישם את החריג בסעיף 

למדוד לפי שווי הוגן ביכוי עלויות  14בחרה בהתאם לסעיף כסים ביולוגיים שהישות 
 למכירה. 

  

בקביעת עלות, פחת שצבר והפסדים מירידת ערך שצברו, ישות מביאה בחשבון את תקן  .33
(מעודכן  15מספר ואת תקן חשבואות  27מספר , את תקן חשבואות 26מספר חשבואות 

 .ירידת ערך כסים) 2009
  

  מעקים ממשלתיים

 :מעק ממשלתי בלתי מותה .34
 

ברווח או יוכר  ,מכירהלעלויות  יו ההוגן ביכוילכס ביולוגי שמדד בשוואשר קשור   )א(
) את המעק becomes receivableכאשר, ורק כאשר, וצרה זכאות לקבל (הפסד 

  הממשלתי.
 

או לפי  26לפי מודל העלות בתקן חשבואות מספר לכס ביולוגי שמדד קשור  אשר  )ב(
יוכר כיכוי מעלות הכס הביולוגי כאשר, ורק  ,27מספר  מודל העלות בתקן חשבואות

   את המעק הממשלתי.כאשר, וצרה זכאות לקבל 
  

  :תהמומעק ממשלתי  .35
  

מעק שמדד בשוויו ההוגן ביכוי עלויות למכירה וכן גי ואשר קשור לכס ביול  )א(
ברווח או הפסד  יוכרדורש מישות לא לעסוק בפעילות חקלאית מוגדרת, הממשלתי 

  .יםתקייממם הלווים למעק התאי כאשר, ורק כאשר
 

קיים ביטחון סביר כאשר מעלות הכס יוכה  ,אשר קשור לכס ביולוגי שמדד בעלות  )ב(
 .יתקבל עקית לתאים הלווים למעק והמות תצישהיש

  
במקביל להכרה בהכסות  סובסידיה הקשורה לתוצרת חקלאית תוכר ברווח או הפסד  א.35

 . ממימוש התוצרת החקלאית
 

התאים של מעקים ממשלתיים הם מגווים. לדוגמה, מעק עשוי לדרוש מישות להפעיל  .36
חווה במיקום מסוים במשך חמש שים ולדרוש מהישות להחזיר את כל המעק אם היא 

עד  ברווח או הפסדתפעיל את החווה במשך פחות מחמש שים. במקרה זה, המעק לא מוכר 
לשמור חלק מהמעק בהתבסס על  יםהמעק מאפשראי תשיחלפו חמש השים. אולם, אם 

 .בחלק זה ברווח או הפסד ככל שהזמן חולףהזמן שחלף, הישות מכירה 
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 . [בוטל]38-37
 

  גילוי

 [בוטל] .39
  

 כללי
ישות תיתן גילוי לרווח המצרפי או להפסד המצרפי שוצר במהלך התקופה השוטפת, בעת  .40

המדדים בשווי הוגן ביכוי עלויות  ת חקלאיתההכרה לראשוה בכסים ביולוגיים ובתוצר
 .אלה מכירה של כסים ביולוגייםל, וכתוצאה מהשיוי בשווי ההוגן ביכוי עלויות למכירה

 
 ישות תספק תיאור של כל קבוצה של כסים ביולוגיים. .41
  

 עשוי להיתן בצורת תיאור מילולי או תיאור כמותי. 41הגילוי שדרש לפי סעיף  .42
  

ת תספק תיאור של כל קבוצה של כסים ביולוגיים, תוך הבחה, לפי העיין, בין מומלץ שישו .43
לבין  כסים ביולוגיים צרכים לבין כסים ביולוגיים מיבים, או בין כסים ביולוגיים בשלים

כסים ביולוגיים לא בשלים. לדוגמה, יתכן שישות תיתן גילוי לערכים בספרים של כסים 
ל כסים ביולוגיים מיבים לפי קבוצות כסים. ישות יכולה להמשיך ביולוגיים צרכים וש

 הולפצל את ערכים בספרים אלה בין כסים בשלים לבין כסים לא בשלים. הבחות אל
מספקות מידע שעשוי לסייע בהערכת העיתוי של תזרימי מזומים עתידיים. ישות ותת גילוי 

  .הלבסיס שלפיו היא ביצעה הבחות כלשהן כאל
 

ימכרו ככסים ביולוגיים. שכסים ביולוגיים צרכים הם כסים שיאספו כתוצרת חקלאית או  .44
) שמיועד לייצור בשר, משק חי livestockדוגמאות לכסים ביולוגיים צרכים הן משק חי (

ועצים שמגודלים תוצרת של צמח מיב שמיועד למכירה, דגים בחוות, יבול כגון תירס וחיטה, 
כסים ביולוגיים לצורך הכ םכסים ביולוגיים שאי יבים הםכסים ביולוגיים מ .ת קרשים

. כסים ביולוגיים שמהם אסף פרי עצי פריוצרכים; לדוגמה, משק חי שממו מופק חלב 
 .מוחזקים להיב תוצרתמיבים אים תוצרת חקלאית, אלא, הם 

 
לא בשלים. כסים ביולוגיים בשלים  יתן לסווג כסים ביולוגיים ככסים בשלים או ככסים .45

) (לגבי כסים harvestable specificationsהם כסים שהשיגו תכוות שמאפשרות אסיף (
ביולוגיים צרכים) או שהם יכולים להיות כשירים לאסיף באופן סדיר (לגבי כסים ביולוגיים 

 מיבים).
  

, אם לא ל כסים ביולוגייםה שבהם מעורבת כל קבוצה שימהות פעילויותישות תתאר את  .46
 .יתן לו גילוי במקום אחר במסגרת מידע שמפורסם יחד עם הדוחות הכספיים

  

ישות תיתן גילוי לשיטות ולהחות המשמעותית שיושמו בקביעת השווי ההוגן של כל  .47
 .של תוצרת חקלאית בקודת האסיףו קבוצה של כסים ביולוגיים

 
וגן ביכוי עלויות למכירה של תוצרת חקלאית, שאספה לשווי ההלעלות או  ישות תיתן גילוי .48

  ., בהתאם לאופן מדידתהבקודת האסיף ובמהלך התקופה, אשר קבע
  

 ישות תיתן גילוי: .49
 

) titleלעובדת הקיום ולערכים בספרים של כסים ביולוגיים, אשר זכות הקיין (  )א(
) security( בטוחהכעליהם מוגבלת, ולערכים בספרים של כסים ביולוגיים ששועבדו 

 וכןלטובת התחייבויות; 
 

 לסכום ההתקשרויות לפיתוח או לרכישה של כסים ביולוגיים;   )ב(
  

 [בוטל]  )ג(
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ישות תציג התאמה של שיויים בערך בספרים של כסים ביולוגיים מתחילת התקופה  .50
 השוטפת ועד סופה. ההתאמה תכלול:

 
, אם מכירהלן ביכוי עלויות את הרווח או ההפסד שוצר כתוצאה משיויים בשווי הוג  )א(

 ;ביכוי עלויות למכירה הכסים הביולוגיים מדדים בשווי הוגן
 

 שבעו מרכישות; תוספות  )ב(
  

כסים ביולוגיים שסווגו כמוחזקים למכירה (או לחס למכירות וישיתן לי קיטון  )ג(
חשבואות מספר שכללו בקבוצת מימוש שסווגה כמוחזקת למכירה) בהתאם לתקן 

38; 
  

 שבע מאסיף; וןקיט  )ד(
  

 שבעו מצירופי עסקים; תוספות  )ה(
 

הפרשי שער טו שוצרו בעת התרגום של דוחות כספיים למטבע הצגה שוה ובעת   )ו(
 התרגום של פעילות חוץ למטבע ההצגה של הישות המדווחת; וכן

 
 שיויים אחרים.  )ז(

 
ים פיזיים וגם מכירה של כס ביולוגי יכול להשתות בשל שיוילהשווי ההוגן ביכוי עלויות  .51

בשל שיויים במחירים בשוק. גילוי פרד לשיויים פיזיים ולשיויים במחירים הוא שימושי 
לצורך ההערכה של ביצועי התקופה השוטפת ושל הרווחים העתידיים, בייחוד כאשר מחזור 
הייצור משך יותר משה אחת. במקרים כאלה, מומלץ שישות תיתן גילוי, לפי קבוצות או 

מכירה שכלל ברווח או הפסד לאחרת, לסכום השיוי בשווי הוגן ביכוי עלויות בדרך 
כתוצאה משיויים פיזיים וכתוצאה משיויים במחירים. המידע הזה, בדרך כלל, פחות 
שימושי כאשר מחזור הייצור משך פחות משה אחת (לדוגמה, כאשר מגדלים תרגולות או 

 מגדלים יבולי דגים).
 

צמיחה, יוון, ייצור וריבוי, שכל אחד מהם  -גי גורם למספר סוגים של שיוי פיזי שיוי ביולו .52
ה (ייצפיתן לobservable ויים פיזיים אלה יש קשר ישיריתן למדידה. לכל אחד משיו (

להטבות כלכליות עתידיות. גם השיוי בשווי ההוגן של כס ביולוגי כתוצאה מאסיף הוא שיוי 
  פיזי.

 
בות, פעילות חקלאית חשופה לסיכוים אקלימיים, סיכוי מחלות וסיכוים לעתים קרו .53

טבעיים אחרים. אם מתרחש אירוע שבגיו וצר פריט מהותי של הכסה או של הוצאה, יתן 
. הצגת דוחות כספיים 34מספר גילוי למהות ולסכום של פריט זה בהתאם לתקן חשבואות 

או  ), הצפה, בצורת חמורהvirulentמחלה קטלית ( דוגמאות לאירוע כזה כוללות פריצה של
 כפור חמור ומגיפה של חרקים.

 
גילויים וספים לגבי כסים ביולוגיים כאשר לא יתן למדוד שווי 

  הוגן באופן מהימן

מאחר שלא יתן למדוד  עלותמודל האם ישות מודדת בסוף התקופה כסים ביולוגיים לפי  .54
), עליה לתת גילוי לפרטים הבאים לגבי 30(ראה סעיף  את שוויים ההוגן באופן מהימן

 כסים ביולוגיים אלה:
 

 תיאור של הכסים הביולוגיים;   )א(
 
 הסבר מדוע לא יתן למדוד שווי הוגן באופן מהימן;  )ב(

  

  [בוטל]  )ג(
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 שיטת הפחת שבה עשה שימוש;  )ד(
  

 בהם עשה שימוש; וכןשאורך החיים השימושיים או שיעורי הפחת   )ה(
  

וטו והפחת שצבר (סכום מצרפי עם הפסדים מירידת ערך שצברו) הערך בספרים בר  )ו(
 בתחילת התקופה ובסופה.

  
מאחר שלא  עלותמודל האם הישות מדדה, במהלך התקופה השוטפת, כסים ביולוגיים לפי  .55

), עליה לתת גילוי לכל רווח או 30(ראה סעיף  יתן למדוד את שוויים ההוגן באופן מהימן
, 50ימוש של כסים ביולוגיים אלה, ובהתאמה שדרשת לפי סעיף הפסד שהוכרו בעת המ

עליה לתת גילוי פרד לסכומים שקשורים לכסים ביולוגיים אלה. בוסף, ההתאמה תכלול 
 את הסכומים הבאים שכללו ברווח או הפסד, אשר קשורים לכסים ביולוגיים אלה:

 
 הפסדים מירידת ערך;  )א(
 
 ; וכןביטולים של הפסדים מירידת ערך  )ב(

  

 פחת.  )ג(
 

מאחר שלא יתן  עלותמודל הלפי  אם השווי ההוגן של כסים ביולוגיים, שמדדו לפי כן .56
, הופך להיות יתן למדידה באופן מהימן במהלך היה למדוד את שוויים ההוגן באופן מהימן

 התקופה השוטפת, על ישות לתת גילוי לפרטים הבאים לגבי כסים ביולוגיים אלה:
 

 כסים הביולוגיים;תיאור של ה  )א(
 
 הסבר מדוע השווי ההוגן הפך להיות יתן למדידה באופן מהימן; וכן  )ב(

  

 השפעת השיוי.  )ג(
 

  מעקים ממשלתיים

 ישות תיתן גילוי לפריטים הבאים הקשורים לפעילות חקלאית שמכוסה על ידי תקן זה: .57
 

 המהות וההיקף של מעקים ממשלתיים שהוכרו בדוחות הכספיים;  )א(
 
 יימו ותלויות אחרות, אשר לווים למעקים ממשלתיים; וכןתאים שלא התק  )ב(

  

 משמעותי חזוי ברמת המעקים הממשלתיים. קיטון  )ג(
  

 מועד תחילה והוראות מעבר

 או לאחריו. 2021ביואר  1תקן זה יחול על דוחות כספיים שתיים לתקופות המתחילות ביום  .58
 1ת המתחילות לפי יום מומלץ. אם ישות מיישמת תקן זה לתקופויותר מוקדם  יישום

 , עליה לתת גילוי לעובדה זו.2021ביואר 
 

תיזקף תקן זה תקן זה ייושם בדרך של מכאן ולהבא. ההשפעה של יישום לראשוה של  .59
  .כתיאום של יתרת הפתיחה של העודפים
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 תקי חשבואות אחריםשיויים ל

 :כסיםירידת ערך ), 2009(מעודכן  15תיקוים לתקן חשבואות מספר  .60
  

 (ז) יתוקן כלהלן:2סעיף   )א(
  
  תקן זה ייושם לטיפול החשבואי בירידת ערך של כל הכסים, למעט:  .2
  

(ראה תקן  , כולל כסים ביולוגיים המדדים לפי מודל העלותמלאי  (א)
  );מלאי 26חשבואות מספר 

  
  ...  (ב)

  
גן כסים ביולוגיים הקשורים לפעילות חקלאית, אשר מדדים בשווי הו  (ז)

(ראה תקן חשבואות  המכירה בקודת למכירה עלויות אומדןביכוי 
 );חקלאות 42מספר  41 בילאומי

  
  ...  (ח)  

 
 יתוקן כלהלן: 5סעיף   )ב(
  

 22מספר  בתחולת תקן חשבואות ,תקן זה איו מיושם על כסים פיסיים  .5
 16פר דל"ן להשקעה שמדד בשווי הוגן בהתאם לתקן חשבואות מס ,39בילאומי 

אשר מדדים בשווי הוגן ביכוי או כסים ביולוגיים, הקשורים לפעילות חקלאית, 
 42מספר  תקן חשבואותל בתחולת בהתאם, מכירהלה בקודתעלויות  אומדן

על כסים המוצגים בסכום שהוערך מחדש  מיושם תקן זה. אולם, 41 בילאומי
כגון מודל הערכה מחדש  שווי הוגן) בהתאם לתקי חשבואות אחריםדהייו, (

. זיהוי האפשרות של ירידת ערך של כס, רכוש קבוע 27בתקן חשבואות מספר 
 שווי הוגן: בבסיס ששימש לקביעת שהוערך מחדש, תלויה

  

 :יתוקן כלהלן דל"ן להשקעה, 16לתקן חשבואות מספר (א) 4סעיף  .61
  
 תקן זה איו חל על:  .4

  
 בילאומילות חקלאית (ראה תקן חשבואות כסים ביולוגיים הקשורים לפעי  (א)

  ; וכן)רכוש קבוע ,27ותקן חשבואות מספר  חקלאות, 42 41מספר 
  

  יתוקן כלהלן: הכסות 25לתקן חשבואות מספר  6סעיף  .62
  

  תקן זה איו דן בהכסות הובעות מ:  .6
  

  ...  (א)
  
ים לפעילות הכרה ראשוית ושיויים בשווי ההוגן של כסים ביולוגיים הקשור  (ו)

  ; )חקלאות, 42(ראה תקן חשבואות מספר  חקלאית
  

המדדת בשווי הוגן ביכוי עלויות למכירה  הכרה ראשוית בתוצרת חקלאית  (ז)
 ; )חקלאות, 42(ראה תקן חשבואות מספר 

  
  ...  (ח)

  

  :מלאי 26תיקוים לתקן חשבואות מספר  .63
  

 סעיף ג' למבוא יתוקן כלהלן:  )א(
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מחוזי ביצוע, שתקן חשבואות  מלאי עבודה בתהליך הובע ו חל עלהתקן אי  ג.
חל עליו, על  2עליו, על מלאי בייים למכירה, שתקן חשבואות מספר חל  4מספר 

אשר  כסים ביולוגיים הקשורים לפעילות חקלאיתעל  מכשירים פיסיים וכן
לייצור ו מדדים בשווי הוגן ביכוי עלויות למכירה ועל תוצרת חקלאית בקודת

 אסיף. ה חקלאי בעת
  

 סעיף ד' למבוא יתוקן כלהלן:  )ב(
  

הוראות המדידה בתקן אין חלות על מלאי, המוחזק על ידי יצרי מוצרים   ד.
אחרי אסיף ומירלים ומוצרים  תחקלאי תוצרת ייצורומוצרי יער,  ,חקלאיים

 מדד בשווי מימוש פים אלו, המלאיוהג מקובל בערליים, אם בהתאם לטו. מי
ולצורך  .אם מלאי זה איו מדד בשווי מימוש טו, יחולו הוראות המדידה בתקן

יישום התקן, העלות במועד האסיף תהיה שוויו ההוגן ביכוי אומדן עלויות 
, 4241בקודת המכירה באותו מועד. בהתאם לתקן חשבואות בילאומי מספר 

וסוחרים, היטלים של  , עלויות בקודת מכירה כוללת עמלות לברוקריםחקלאות
רשויות פיקוח וכן מיסי העברה ומכס. עלויות בקודת מכירה אין כוללת עלויות 

  הובלה ועלויות אחרות החוצות על מת להביא את הכסים לשוק.
  

 (ד) יתוקן כלהלן:2סעיף   )ג(
  

 מלאי, למעט:התקן זה חל על כל סוגי   .2
  

 ...   א.
 

אשר מדדים לפי שווי הוגן חקלאית כסים ביולוגיים הקשורים לפעילות   ד.
 ולייצור חקלאי בעת ותוצרת חקלאית בקודתביכוי עלויות למכירה 

 .)חקלאות, 4241מספר  בילאומיאסיף (ראה תקן חשבואות ה
 יתוקן כלהלן: 3סעיף   )ד(

  
 תקן זה איו חל על מדידת מלאי המוחזק על ידי:. 3

 
אחרי אסיף  תחקלאי רתתוצ ייצוריצרי מוצרים חקלאיים ומוצרי יער,   .א

ומירלים ומוצרים מירליים, כל עוד המלאי מדד בשווי מימוש טו בהתאם 
כאשר מלאי זה מדד בשווי מימוש טו, שיויים  לוהג מקובל בעפים אלה.

 בשוויים אלה מוכרים ברווח או בהפסד בתקופת השיוי.
 

 ...  .ב
 

 יתוקן כלהלן: 20סעיף   )ה(
  

  מכסים ביולוגיים האספת האסףלאית תוצרת חק ייצור חקלאיעלות 

 ייצור, מלאי המהווה חקלאות, 41 42 מספר בילאומיבהתאם לתקן חשבואות   .20
שהישות בחרה למדוד לפי  ביולוגייםה םהשישות אספה מכסי, תחקלאי תוצרת

 הראשול ראשויתבעת הכרה  מדד ימדד, שווי הוגן ביכוי עלויות למכירה
שווי זה האסיף.  בקודתבעתמכירה לה בקודתעלויות  אומדןוי בשוויו ההוגן ביכ

 עלות המלאי באותו מועד לצורך יישום תקן זה. יהווה את
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  :רכוש קבוע 27לתקן חשבואות מספר  תיקוים .64
  

 (ב) יתוקן כלהלן:3סעיף   )א(
  

  תקן זה לא יחול על:  .3
  

  ...  (א)
  

(ראה  מיבים צמחים למעט כסים ביולוגיים הקשורים לפעילות חקלאית  (ב) 
 צמחיםתקן זה חל על  ;)חקלאות, 4241מספר  בילאומיתקן חשבואות 

    מיבים. צמחיםמיבים, אך הוא איו חל על התוצרת של 
...  

  

 תוסף הגדרה של צמח מיב כלהלן: 6לסעיף   )ב(
  

  הוא צמח חי אשר: )Bearer plant( מיב צמח
  
 הספקה של תוצרת חקלאית;במשמש בייצור או     )א(

  
 חזוי שהוא ייב תוצרת במשך יותר מתקופה אחת; וכן    )ב(

 
יש סבירות קלושה שהוא יימכר כתוצרת חקלאית, למעט מכירות אקראיות של     )ג(

 גרוטאות.
  

  מיב). צמחמפרטים הגדרה זו של  42מספר ב לתקן חשבואות 5-א5(סעיפים 
 

 א כלהלן:22יוסף סעיף   )ג(
  

יטי רכוש קבוע בהקמה עצמית לפי מיבים מטופלים באותה דרך כמו פר צמחים  א.22
שהם במיקום ובמצב הדרושים על מת שיוכלו לפעול באופן שהתכווה הההלה. 
כתוצאה מכך, יש לקרוא את ההתייחסויות למילה "הקמה" בתקן זה ככוללות 

מיבים לפי שהם במיקום ובמצב הדרושים  צמחיםגם פעילויות הדרושות לעבד 
  ן שהתכווה הההלה.על מת שיוכלו לפעול באופ

  
 

 יתוקן כלהלן: 37סעיף   )ד(
  

קבוצה של רכוש קבוע היא קיבוץ של כסים בעלי מהות דומה ושימוש דומה   .37
 בפעילויות הישות. להלן דוגמאות לקבוצות פרדות:

 
 ...  (א)

 
 וכןריהוט ואביזרים קבועים אחרים;   (ז)
 

  וכן; .ציוד משרדי  (ח)
  

 מיבים. צמחים  (ט)
  

 ה כלהלן:86 יוסף סעיף  )ה(
  

-א ו22והוסיף את סעיפים  37-ו 6, 3, תיקן את סעיפים 42 מספרתקן חשבואות   ה.86
כאשר היא מיישמת את תקן חשבואות מספר . ישות תיישם תיקוים אלה ו86
בדרך של מכאן ולהבא. ההשפעה של ישות תיישם תיקוים אלה  .חקלאות, 42

אום של יתרת הפתיחה של יישום לראשוה של תיקוים אלה תיזקף כתי
  העודפים.
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 :הצגה של דוחות כספיים, 34תיקוים לתקן חשבואות מספר  .65
  

 יתוקן כלהלן: 38סעיף   )א(
 

יכלול, לכל הפחות, סעיפים שמציגים את הסכומים  הדוח על המצב הכספי  .38
 הבאים:

  
  ...  (א)

  
  השקעות שמטופלות לפי שיטת השווי המאזי;  (ה)

  
  ;חקלאות 42ם שבתחולת תקן חשבואות מספר כסים ביולוגיי  (הא)

  
...  

  

 ג כלהלן:107יוסף סעיף   )ב(
  

 38ישות תיישם את סעיף . 38ת סעיף תיקן א חקלאות 42תקן חשבואות מספר   ג.107
  .42כאשר היא מיישמת את תקן חשבואות מספר  בדרך של מכאן ולהבא

 
למכירה ופעילויות כסים לא שוטפים המוחזקים  38לתקן חשבואות מספר  5סעיף  .66

 יתוקן כלהלן: שהופסקו
  

הוראות המדידה של תקן זה אין חלות על הכסים המפורטים להלן, אשר מטופלים   .5
  לפי תקי החשבואות המפורטים, בין ככסים בודדים ובין כחלק מקבוצת מימוש:

  
  ...  (א)

  
ת בקודת ותוצרת חקלאי )מיבים צמחיםלמעט ( לא שוטפים כסים ביולוגיים  (ז)

בהתאם לתקן חשבואות  האסיף המדדים לפי שווי הוגן ביכוי עלויות למכירה
 . חקלאות 42מספר 

  

  הטיפול החשבואי במעק השקעות: 35תיקוים לגילוי דעת מספר  .67
  

 (ד) כלהלן: 1יוסף סעיף   )א(
  

 42גילוי דעת זה איו חל על מעקים ממשלתיים שבתחולת תקן חשבואות מספר   (ד) 
  .אותחקל

 
 כלהלן: 5א ולפיו יוסף סעיף 5ימוספר כסעיף  5סעיף   )ב(

  
תקן חשבואות מספר בתחולת גילוי דעת זה איו חל על מעקים ממשלתיים ש  .5

  .חקלאות, 42
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  הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות
  

  

  

  

 
  

  ברי הוועדהח
  יו"ר הוועדה -  ב ספירדרו"ח 

  רו"ח לילי איילון
  ר חיים אסיאג, רו"ח ופסורפ

  ד"ר קרן בר חווה, רו"ח
  רו"ח די ויטאן

  רו"ח רון משס
  רו"ח משה פרץ

  
  

  וות מקצועי צ
  ו"ח שרון מימון צדיקר

  

 משתתפים קבועים
  רו"ח משה אטיאס
  רו"ח רוי אלרואי

  רו"ח אלי גולדשטיין
  רו"ח אודי גריברג

  רו"ח אבי דוייטשמן
  ןרו"ח אבי זיגלמ
  רו"ח שאול טבח

  ו"ח גיא טביביאןר
  רו"ח אדוה מדליון

  רו"ח רויטל רז
  רו"ח ארון רצקובסקי

  
  


