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הקדמה למהדורת  0202של התרגום לעברית של
תקני ®( IFRSתקנים)
הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (הוועדה) מחויבת לפתח ,לטובת
הציבור ,סט אחד של תקני דיווח כספי באיכות גבוהה ,מובנים ,ניתנים
לאכיפה ומקובלים גלובלית ,המבוססים על עקרונות המבוטאים
בבהירות .התקנים מפורסמים על ידי הוועדה על מנת לספק למשקיעים,
למשתתפים אחרים בשוקי ההון בעולם ולמשתמשים אחרים של מידע
כספי מידע שקוף ובר השוואה בדוחות הכספיים ובדיווח כספי אחר.
מאז שהחלה הוועדה בפעילויותיה באפריל  ,3552מספר המדינות
המשתמשות בתקנים ,או מחויבות לאימוץ של התקנים ,גדל באופן
משמעותי .ה( IFRS Foundation® -המוסד הבינלאומי) ממוקד בעידוד
ובתמיכה של האימוץ העקבי והגלובלי של התקנים.
תרגום הוא חלק חיוני בתהליך האימוץ של מדינות רבות .תרגום לעברית
זה נסקר על ידי ועדה של מומחי חשבונאות דוברי עברית עם ידע וניסיון
מוכחים בתקנים .התרגום של התקנים עובר את התהליך כלהלן.
המוסד הבינלאומי מוציא מונחי מפתח מהתקנים
מונחי המפתח מתורגמים על ידי מתרגמים
ועדת המומחים לתרגום התקינה הבינלאומית מסכימה למונחי המפתח
המתורגמים
המתרגמים משתמשים במונחי מפתח וחומר הפניה אחר לתקנים קיימים על
מנת לתרגם את התקנים תוך שימוש בתוכנת תרגום בעזרת מחשב ,כאשר
הדבר אפשרי.
ועדת המומחים לתרגום התקינה הבינלאומית סוקרת את טיוטת התרגום
והטקסט הופך לסופי

התרגום הסופי ,הנמצא בפרסום זה ,הוא התוצר של מאמץ משותף של
חברי הוועדה ,אשר תורמים מזמנם ומומחיותם ,ושל המתאם ,אשר
מתעל את כל הדעות השונות של חברי הוועדה יחד כדי להשיג הסכמה על
הטקסט הסופי .אנו מודים לרו"ח דב ספיר ,על תיאום התרגום ולוועדת

המומחים לתרגום התקינה הבינלאומית ,אשר דנה במונחים ,בתרגום
שלהם ובטקסט של התקנים בעברית ,כדי לוודא את האיכות הכוללת.
אנא בקרו באתר האינטרנט של המוסד הבינלאומי ( )www.ifrs.orgכדי
ללמוד על שירותים ומוצרים אחרים ,כולל מנויים מקוונים ,חומרי לימוד
ותרגומים של התקנים.

Lee White
Executive Director
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חברי ועדת המומחים לתרגום התקינה הבינלאומית

פרופ' חיים אסיאג ,רו"ח
רו"ח יהודה בר
רו"ח שלומי וינר
רו"ח גיא זמורה
רו"ח יניב יוחנן
רו"ח דיקלה יוסף
רו"ח סער לוינסון
רו"ח אברהם מירון
רו"ח מנחם שטיינברגר

דבר יו"ר הוועדה המקצועית
ספר תקנים זה (מהדורת  )3535שהופק על ידי המוסד הישראלי לתקינה
בחשבונאות בניצוחה של רואת חשבון שרון מימון צדיק ,הינו הארבעה-
עשר בסדרה וכולל תקנים ופרשנויות שפורסמו עד  42במאי  3535לרבות
תיקונים לתקנים שפורסמו עד למועד זה .תרגום התקנים והפרשנויות
נבדק על ידי חברי ועדת המומחים לתרגום התקינה הבינלאומית.
מהדורה זו אינה כוללת נספחים שאינם מהווים חלק מהתקנים לרבות
בסיס למסקנות ,דוגמאות ליישום והנחיות יישום.

בברכה
דב ספיר ,רו"ח
יו"ר הוועדה המקצועית
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תוספות ושינויים ששולבו במהדורה זו
להלן רשימת התוספות והשינויים מאז מהדורת  352:ששולבו במהדורה
זו.
מועד תחילה
רפורמת שיעורי ריבית עוגן  -תיקונים לתקן דיווח כספי
בינלאומי  ,:לתקן חשבונאות בינלאומי  4:ולתקן דיווח
2.2.32
כספי בינלאומי 8
ויתורים על דמי שכירות הקשורים ל– Covid 2:-
תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 27

45.7.35

תוספות ושינויים שלא שולבו במהדורה זו
להלן רשימת התקנים והתיקונים שלא שולבו במהדורה זו ,אך נכללו
בנפרד במסגרת תקנים ותיקונים נוספים.

שיפורים שנתיים לתקני דיווח כספי
בינלאומיים מחזור  - 3535-3529מאי 3535
רכוש קבוע  -תקבולים לפני השימוש
המיועד (תיקונים לתקן חשבונאות
בינלאומי  - )27מאי 3535
חוזים מכבידים  -עלות לקיום חוזה
(תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי - )48
מאי 3535
הפניה למסגרת המושגית (תיקונים לתקן
דיווח כספי בינלאומי  - )4מאי 3535
סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא
שוטפות (תיקונים לתקן חשבונאות
בינלאומי  - )2ינואר ( 3535בחודש יולי 3535
נדחה מועד התחילה מ 2.2.3533 -ל-
)2.2.3534
תקן דיווח כספי בינלאומי  28חוזי ביטוח
(מאי ( )3528בחודש יוני  3535פורסמו
תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 28
ומועד התחילה נדחה מ 2.2.3532-ל-
)2.2.3534

מועד תחילה

יישום
מוקדם
יותר

2.2.3533

מותר

2.2.3533

מותר

2.2.3533

מותר

2.2.3533

מותר

2.2.3534

מותר

2.2.3534

מותר

מכירה או השקעה של נכסים בין משקיע
לבין חברה כלולה שלו או עסקה משותפת
שלו (תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי

25

ולתקן

חשבונאות

בינלאומי

)39

(ספטמבר  )3525כפי שתוקן על ידי מועד
תחילה של תיקונים לתקן דיווח כספי
בינלאומי  25ולתקן חשבונאות בינלאומי 39

בדצמבר 3526

טרם נקבע

מותר

לאחרונה ,פורסמו תיקונים שונים לתקני דיווח כספי בינלאומיים ,שמועד
תחילתם חל לאחר ה 2-בינואר  3532או שמועד תחילתם טרם נקבע.
לפיכך ,תיקונים אלה לא בוצעו בתקנים ובפרשנויות הרלוונטיים .לנוחות
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המשתמשים ,נכללו תקנים ותיקונים אלה במהדורה זו בכרך ג' (במסגרת
תקנים ותיקונים נוספים) כפי שהם פורסמו כולל הנספחים המפרטים את
כל התיקונים לתקנים ולפרשנויות אחרים הנובעים מהם .תיקונים
שפורסמו לאחר חודש מאי  3535לא נכללו במהדורה זו.
תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים המתורגמים לעברית מופיעים גם
באתר האינטרנט של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות שכתובתו
.www.iasb.org.il
תקני דיווח כספי בינלאומיים או פרשנויות או תיקונים להם שיפורסמו
במהלך התקופה עד לפרסום ספר התקנים של שנת  3532יפורסמו באתר
האינטרנט של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

