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 23 בינלאומי דיווח כספיתקן 

בישויות זכויות  שלגילוי 

  אחרות

 International Financial Reporting 

Standard 12 

Disclosure of Interests in 

Other Entities  

כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר  גרסה זו
לינואר  3מיום ומועד תחילתם לא מאוחר  7135במאי  13 פורסמו עד

7136. 
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 תוכן עניינים
החל  

 ףסעימ

  23דיווח כספי בינלאומי תקן 

   גילוי של זכויות בישויות אחרות
 2 מטרת התקן

 3 קיום מטרת התקן 
 6 תחולה
 8 משמעותייםעת והנחות ד ישיקול
 א: ישות השקעהכמעמד 

 21 זכויות בחברות בנות 
ליטה בפעילויות לזכויות שאינן מקנות שיש הזכות ש

 23 זרימי המזומנים של הקבוצה תוב
 24 המהות של מגבלות משמעותיות והיקפן

לזכויות של הישות בישויות  מיוחסיםהמהות של הסיכונים 
 25 מובנות מאוחדות 

השלכות של שינויים בזכויות הבעלות של חברה אם בחברה 
 29 איבוד שליטה כרוכה בבת שתוצאתם אינה 

חברה בת במהלך תקופת על איבוד שליטה השלכות של 
 :2 הדיווח 

זכויות בחברות בנות שאינן מאוחדות )ישויות 
 א:2 השקעה(

 31  זכויות בהסדרים משותפים ובחברות כלולות
ישות של זכויות של , היקף והשפעות פיננסיות מהות

 32 בהסדרים משותפים ובחברות כלולות 
ת בעסקאות משותפות ישושל לזכויות מיוחסים הסיכונים 

 34 ובחברות כלולות 
 35 זכויות בישויות מובנות שאינן מאוחדות 

 37 זכויות המהות 
 :3 סיכוניםשל מהות 

  נספחים
  מונחים מוגדרים -נספח א 
  יישום הנחיות -נספח ב 
  מעבר הוראות מועד תחילה ו - נספח ג

   †אחרים תיקונים לתקני דיווח כספי בינלאומיים -נספח ד 
  

                                                 
בספר זה שולבו התיקונים לתקני דיווח כספי בינלאומיים הנובעים מנספח   †

 הרלוונטיים. זה בתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים
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 )המשך( תוכן עניינים
  

דיווח תקן של על ידי הוועדה הבינלאומית אישור 
  *3122במאי שפורסם  23כספי בינלאומי 

תיקונים  על ידי הוועדה הבינלאומית שלאישור 
  ;23לתקן דיווח כספי בינלאומי 

 

דוחות כספיים מאוחדים, הסדרים משותפים וגילוי של 
)תיקונים לתקן דיווח  רות; הוראות מעברזכויות בישויות אח

ולתקן  22, לתקן דיווח כספי בינלאומי 21כספי בינלאומי 
 *3123( שפורסם ביוני 23דיווח כספי בינלאומי 

 

, 21)תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי  ישויות השקעה
ולתקן דיווח כספי בינלאומי  22לתקן דיווח כספי בינלאומי 

  *3123בר שפורסם באוקטו (23
)תיקונים לתקן ישויות השקעה; יישום החריג מאיחוד 

 23, לתקן דיווח כספי בינלאומי 21דיווח כספי בינלאומי 
  *3125( שפורסם בדצמבר 39ולתקן חשבונאות בינלאומי 

  *קנותבסיס למס
 

 לא תורגם לעברית *
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 23דיווח כספי בינלאומי תקן 

  גילוי של זכויות בישויות אחרות
 

מפורט  IFRS 12)) גילוי של זכויות בישויות אחרות 37דיווח כספי בינלאומי קן ת
 .. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידהד-א יםובנספח 13-3בסעיפים 

, מייצגות את העקרונות העיקריים באותיות מודגשות הוראות התקן, המובאות
בפעם  באותיות מוטותשל התקן. מונחים המוגדרים בנספח א מופיעים 

בה הם מופיעים בתקן. הגדרות של מונחים אחרים מובאות במילון שהראשונה 
המונחים לתקני דיווח כספי בינלאומיים. יש לקרוא את תקן דיווח כספי 

להקדמה לתקני דיווח בהקשר למטרת התקן ולבסיס למסקנות,  37 בינלאומי
 6ת בינלאומי . תקן חשבונאולדיווח כספיכספי בינלאומיים ולמסגרת המושגית 

מספק בסיס  ,מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות
  .הנחיות מפורשות לבחירה ויישום של מדיניות חשבונאית בהעדר

 
 התקן מטרת

מידע שמאפשר גילוי ל תתלישות דרוש מא להי תקן זהמטרת  .2
 להעריך;הכספיים  יהלמשתמשים בדוחות

 
 , והסיכוניםישויות אחרותבשלה  זכויותה שלמהות את ה (א)

 וכןה> לאלזכויות  יםמיוחסה
  

על מצב הכספי, על השל אותן זכויות  את ההשפעות (ב)
 שלה. תזרימי המזומניםעל ו הביצועים הכספיים

  
 מטרת התקןקיום 

 תיתן גילוי8ישות , 3בסעיף שמטרה ה קיים אתכדי ל .7
 

 8העיבקב נעשושמשמעותיים הנחות דעת ו ישיקולל (א)
 

(i) או בהסדר תאחרשלה בישות  של הזכותהמהות  של 
  9אחר

 
(ii) ש לה זכות ההסדר המשותף שבו יהסוג של  של

 (9 7 -5)סעיפים 
 

(iii)  שהישות מקיימת את ההגדרה של ישות השקעה, אם
 א(9 וכן7מתאים )סעיף 
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 זכויות שלה ב8ה לגבימידע ל (ב)
 

(i)  (379 -31חברות בנות )סעיפים 
 

(ii)  9 (71 -71הסדרים משותפים וחברות כלולות )סעיפים
 וכן

 
(iii)  נשלטות על ידי הישות )ישויות  שאינן מובנותישויות

 .(13 -72מאוחדות( )סעיפים אינן ש מובנות
 
גילויים שנדרשים העם יחד  ,על ידי תקן זההנדרשים אם הגילויים  .1

אינם מקיימים את על ידי תקני דיווח כספי בינלאומיים אחרים, 
 ץוחמידע נוסף הנכל ליתן גילוי ישות ת, 3מטרת התקן שבסעיף 

 .כדי לקיים את מטרת התקן
 
את מטרת  מלאכדי ל נחוצהההפירוט מידת את  קולישות תש .2

מהדרישות בתקן זה.  תלתת לכל אחיש שדגש מידת האת והגילוי 
על ידי  סווהוימידע שימושי לא כך שגילויים  צלפלקבץ או ל עליה

י על ידמשמעות או  יחסר יםפירוטל ש הגדול כמותהכללה של 
-7)ראה סעיפים ב פריטים שיש להם מאפיינים שוניםשל  הקיבוץ

 (.4ב
  

 תחולה

 ות בכל אחד מהבאים8שיש לה זכות ישייושם על ידי  תקן זה .3
 

 .חברות בנות (א)
 

 אותת או עסקומשותפ ויותליכלומר פעהסדרים משותפים ) (ב)
 .ת(ומשותפ

 
 .חברות כלולות (ג)

 
 .שאינן מאוחדותמובנות ישויות  (ד)

 
, הדרישות בתקן זה חלות על הזכויות 35עיף בלמעט כמתואר בס .א3

אשר מסווגות )או שנכללות בקבוצת  3בסעיף  מפורטותשל ישות ה
 פעילויות שהופסקומימוש אשר מסווגת( כמוחזקות למכירה או כ

נכסים לא שוטפים  3בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 
 .המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו
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 עבור8מיושם  אינותקן זה  .4
 

עסקה או תוכניות הטבות עובד התוכניות הטבה לאחר סיום  (א)
הטבות  37לזמן ארוך אשר תקן חשבונאות בינלאומי אחרות 

 .חל עליהן עובד

 

דוחות כספיים נפרדים של ישות אשר תקן חשבונאות  (ב)
  8. אולםחל עליהם דוחות כספיים נפרדים 75בינלאומי 

 

(i) ינן מאוחדות שא ובנותאם לישות יש זכויות בישויות מ
ים נפרדים כדוחות מכינה דוחות כספיהישות ו

ליישם את הדרישות  עליהם שלה, כספיים היחידיה
מכינה דוחות כספיים היא  כאשר 13 -72בסעיפים 
 .הנפרדים אל

 
(ii)  ישות השקעה שמכינה דוחות כספיים שבהם כל

החברות בנות שלה נמדדות בשווי הוגן דרך רווח או 
לתקן דיווח כספי בינלאומי  13הפסד בהתאם לסעיף 

תציג את הגילויים המתייחסים לישויות השקעה  31
 הנדרשים על ידי תקן זה.

 
די ישות שמשתתפת בהסדר משותף, אך זכות שמוחזקת על י (ג)

אלא אם התוצאה  ,משותףההסדר באין לה שליטה משותפת 
על ההסדר או זכות  הותיתהשפעה מ היאזכות  האותשל 

 .בניתבישות מו
 

שמטופלת בהתאם לתקן דיווח כספי  אחרתבישות  זכות (ד)
 . אולם, ישות תיישם תקן זה8מכשירים פיננסיים 7בינלאומי 

 
(i)  ה סקזכות זו היא זכות בחברה כלולה או בעכאשר

 76משותפת שבהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 נמדדתהשקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות 

 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד9 או
 

(ii) ת שאינה בניכאשר זכות זו היא זכות בישות מו
  .מאוחדת

 

  משמעותייםשיקולי דעת והנחות 

 משמעותייםוהנחות  יקולי דעתש לגבימידע לתיתן גילוי ישות  .8
 ;ההנחות( בקביעלאותן לאותם שיקולי דעת ו )ושינויים נעשוש
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כפי  תמושקעישות ת, כלומר אחרעל ישות שליטה  שיש לה (א)
 21לתקן דיווח כספי בינלאומי  7-ו 6שמתואר בסעיפים 

 >דוחות כספיים מאוחדים
 

השפעה שיש לה או הסדר בשליטה משותפת שיש לה  (ב)
 ת> וכןאחרמהותית על ישות 

 
משותפת או עסקה  ותלי)כלומר פעהמשותף ההסדר  סוגאת  (ג)

 דרך גוף נפרד. בנהנמשותפת( כאשר ההסדר 

 

בהתאם לוי גי להםשניתן המשמעותיים וההנחות  שיקולי הדעת .6
על ידי  נעשואותם שיקולי דעת והנחות ש ים אתכולל 5לסעיף 

אם שהמסקנה כאלה  םהנסיבות בעובדות ושינויים בהישות כאשר 
 שתנהמתפת או השפעה מהותית לישות יש שליטה, שליטה משו

 במהלך תקופת הדיווח.
 
שיקולי דעת ל , לדוגמה,ויליגיתן , ישות ת5לסעיף  צייתכדי ל .7

 8השנעשו בקביעמעותיים משוהנחות 
 

אף על פי שהיא מחזיקה  אחרתהיא לא שולטת בישות ש (א)
 ביותר ממחצית זכויות ההצבעה של הישות האחרת.

 

אף על פי שהיא מחזיקה בפחות  אחרתהיא שולטת בישות ש (ב)
 ממחצית זכויות ההצבעה של הישות האחרת.

 
 57ב-36ב)ראה סעיפים  תמניות עיקרי תהיא סוכנת או בעלש (ג)

 (.31דיווח כספי בינלאומי  לתקן
 

או  71%אין לה השפעה מהותית אף על פי שהיא מחזיקה ש (ד)
  .יותר מזכויות ההצבעה של הישות האחרת

 
-יש לה השפעה מהותית אף על פי שהיא מחזיקה פחות מש (ה)

 מזכויות ההצבעה של הישות האחרת.  71%
 

 ישות השקעהכמעמד 
 38בהתאם לסעיף כאשר חברה אם קובעת שהיא ישות השקעה  א. :

, ישות ההשקעה תיתן גילוי למידע 21לתקן דיווח כספי בינלאומי 
על ידה בקביעה  נעשולגבי שיקולי דעת והנחות משמעותיים ש

שהיא ישות השקעה. אם לישות ההשקעה אין אחד או יותר 
לתקן  39מהמאפיינים הטיפוסיים של ישות השקעה )ראה סעיף 

ה לתת גילוי לסיבות שלה למסקנה (, עלי21דיווח כספי בינלאומי 
 כי היא בכל זאת ישות השקעה.
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כאשר ישות הופכת לישות השקעה או מפסיקה להיות ישות  ב.7
ישות השקעה ולסיבות כמעמד ההשקעה, עליה לתת גילוי לשינוי 

לשינוי. בנוסף, ישות שהופכת לישות השקעה תיתן גילוי להשפעת 
 פה שמוצגת, כולל8שינוי המעמד על הדוחות הכספיים לתקו

 
סך השווי ההוגן, נכון למועד שינוי המעמד, של החברות  (א)

 הבנות אשר מפסיקות להיות מאוחדות9
 

הפסד, אם בכלל, המחושב בהתאם לסעיף הרווח או הסך  (ב)
 9 וכן31לתקן דיווח כספי בינלאומי  313ב

 
הסעיף )הסעיפים( ברווח או הפסד שבהם מוכר הרווח או  (ג)

 מוצג בנפרד(.ההפסד )אם הוא אינו 
 

 זכויות בחברות בנות 

יה מידע שמאפשר למשתמשים בדוחותלתיתן גילוי ישות  .21
 מאוחדיםספיים ההכ

 
 להבין; (א)

 
(i) את ההרכב של הקבוצה> וכן 

 
(ii)  את הזכות שיש לזכויות שאינן מקנות שליטה

)סעיף  תזרימי המזומנים של הקבוצהבפעילויות וב
 > וכן(23

 
 להעריך; (ב)

 
(i) על לות משמעותיות של מגבהיקף האת המהות ו

או להשתמש בנכסים  השיגיצור כולת שלה ליה
 (>24התחייבויות של הקבוצה )סעיף ולסלק 

 
(ii)  מיוחסים לזכויות בישויות הסיכונים ה שלאת המהות

ואת המהות של השינויים בסיכונים מאוחדות  ובנותמ
 (>28-25)סעיפים אלה 

 
(iii)  את ההשלכות של שינויים בזכויות הבעלות שלה

איבוד שליטה כרוכה בתוצאתם אינה ש תרה בבחב
 (> וכן29)סעיף 

 
(iv)  במהלך  בת חברהעל את ההשלכות של איבוד שליטה

 (.:2תקופת הדיווח )סעיף 
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דוחות ה בהכנת ששימשו חברה בתשל כספיים הדוחות הכאשר  .33
של  אלהמ יםהשונ הלתקופאו  מועדל םהמאוחדים הכספיים ה

לתקן דיווח  71ב-ו 77הדוחות הכספיים המאוחדים )ראה סעיפים ב
 (, ישות תיתן גילוי318כספי בינלאומי 

 
ות הכספיים של של סוף תקופת הדיווח של הדוח למועד (א)

 בת9 וכן האותה חבר
 

 .שונה תקופהבשונה או  מועדבשימוש לסיבה ל (ב)
 

 יש לזכויות שאינן מקנות שליטההזכות ש
 תזרימי המזומנים של הקבוצהבפעילויות וב

הן כל אחת מחברות הבנות שלה שיש ל בילגישות תיתן גילוי  .37
 מהותיות לישות המדווחת8הן שזכויות שאינן מקנות שליטה 

 
 .הבת החברהשם של ל (א)

 
, אם שונה מדינת ההתאגדותלומיקום העיקרי של העסק )ל (ב)

 .של החברה הבת מהמיקום העיקרי של העסק(
 

שמוחזקות על ידי זכויות שאינן זכויות הבעלות  שיעורל (ג)
 .ות שליטהמקנ

 
זכויות ההצבעה שמוחזקות על ידי זכויות שאינן  שיעורל (ד)

 .מוחזקותהזכויות הבעלות  שיעורמקנות שליטה, אם שונה מ
 

 קצה לזכויות שאינן מקנות שליטההפסד שמולרווח או ל (ה)
 במהלך תקופת הדיווח. בחברה הבת

 
בסוף שנצברו הבת  החברבזכויות שאינן מקנות שליטה ל (ו)

 תקופת הדיווח.
 

  (.31חברה הבת )ראה סעיף בה לגבימתומצת  ננסיפימידע ל (ז)
  

 והיקפןשל מגבלות משמעותיות המהות 
 ישות תיתן גילוי8 .31
 

גבלות מ, יותגבלות חוקמ, לדוגמהלמגבלות משמעותיות ) (א)
להעביר או יכולתה על ( רגולטוריותגבלות ומחוזיות 

את ההתחייבויות של הקבוצה,  ולסלקלהשתמש בנכסים 
 כמו8
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(i)  של חברה אם או של  היכולתת את מגבילוהכאלה
מזומן או נכסים אחרים להעביר חברות הבנות שלה ה
 בתוך הקבוצה.)או מישויות אחרות( ישויות אחרות ל

 

(ii) ם יתשלומיכולות להגביל היות או דרישות אחרות וערב
קבלת הון אחרות או  חלוקותשל דיבידנדים ושל 

)או  ישויות אחרותל ופירעונןהלוואות ומקדמות 
 .בתוך הקבוצה (ויות אחרותמיש

 
נות של זכויות שאינן מקנות יזכויות מגאשר ולהיקף  מהותל (ב)

שליטה יכולות להגביל משמעותית את היכולת של הישות 
את ההתחייבויות  לקאו להשתמש בנכסים ולס השיגיצור ל

 לקשל הקבוצה )כמו כאשר חברה אם מחויבת לס
 את לקתשהיא מסהתחייבויות של חברה בת לפני 

זכויות שאינן ה אישור שלשנדרש ההתחייבויות שלה, או 
את  לקגישה לנכסים או לסליצור  מקנות שליטה

 ההתחייבויות של חברה בת(.
 

בספרים בדוחות הכספיים המאוחדים של הנכסים  כיםערל (ג)
 .אלה גבלותליהם חלות מוההתחייבויות שע

 
מיוחסים לזכויות של הישות המהות הסיכונים 

 ת מאוחדותמובנו בישויות

 עשוייםשכלשהם  יםחוזי יםתנאים של הסדרלוי לישות תיתן גי .32
חברות הבנות שלה לספק תמיכה החברה האם או מהלדרוש מ

 נסיבותת מאוחדת, כולל אירועים או יפיננסית לישות מובנ
התניות של  ,ווחת להפסד )לדוגמהלחשוף את הישות המד עשוייםש

חסות למחויבויות לרכוש מיוהדירוג אשראי של או הסדרי נזילות 
 ת או לספק תמיכה פיננסית(.ישל הישות המובנ נכסים

 
שלה  חברה בת כלשהיאם במהלך תקופת הדיווח חברה אם או  .33

 תמיכה פיננסית או תמיכה אחרת לישות מובנית מאוחדת וסיפק
או מכשירים שהונפקו של הישות המובנית רכישת נכסים  ,)לדוגמה

הישות מחויבות חוזית לעשות זאת,  מבלי שהייתה להן ,(העל יד
 תיתן גילוי8

 
, כולל מצבים שבהם מהסכולסוג התמיכה שסופקה ול (א)

 מובניתחברות הבנות שלה סייעו לישות ההחברה האם או ה
 תמיכה פיננסית9 וכן תבהשג

 
 תמיכה.ה תספקהללסיבות  (ב)
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שלה  חברה בת כלשהיחברה אם או אם במהלך תקופת הדיווח  .34
ית או תמיכה אחרת לישות מובנית שקודם תמיכה פיננס וסיפק

מבלי שהייתה להן מחויבות חוזית לעשות זאת,  ,לכן לא אוחדה
, ות המובניתישהישות שולטת ב זו תמיכה תוכתוצאה מהספק

 קבלתים בהרלוונטי גורמיםהשל  ברלהסהישות תיתן גילוי 
 זו. החלטה

 
ננסית לספק תמיכה פיכלשהן ת ונוכחי ותכוונלהישות תיתן גילוי  .35

מאוחדת, כולל כוונות לסייע  מובניתאו תמיכה אחרת לישות 
 תמיכה פיננסית. תבהשג מובניתלישות ה

 
בזכויות הבעלות של חברה  השלכות של שינויים

איבוד כרוכה בשתוצאתם אינה  אם בחברה בת
 שליטה

שינויים כלשהם  שלישות תציג טבלה שתציג את ההשפעות  .36
איבוד כרוכה בוצאתם אינה בחברה בת, שת בזכויות הבעלות

 .על ההון שניתן לייחוס לבעלים של החברה האם, שליטה
 

איבוד שליטה על חברה בת במהלך השלכות של 
 תקופת הדיווח

בהתאם  שחושבתיתן גילוי לרווח או להפסד, אם קיים, שות י .37
 לפרטים הבאים8, ו31לתקן דיווח כספי בינלאומי  73לסעיף 

 
 מדידתסד שניתן לייחוס להחלק של אותו רווח או הפ (א)

השקעה כלשהי שנותרה בחברה הבת לשעבר לפי שוויה 
 ההוגן במועד שבו אבדה שליטה9 וכן

 
רווח או הוכר ה רווח או הפסד שבוהסעיף )הסעיפים( ב (ב)

 (.ההפסד )אם לא מוצג בנפרד
 

זכויות בחברות בנות שאינן מאוחדות )ישויות 
 השקעה(

, 31דיווח כספי בינלאומי ישות השקעה אשר, בהתאם לתקן  א.37
נדרשת ליישם את החריג לאיחוד ובמקום זאת לטפל בהשקעה 

לוי לעובדה יתיתן ג ,שלה בחברה בת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 זו.

 
 עבור כל חברה בת שאינה מאוחדת, ישות השקעה תיתן גילוי8 ב.37
 

 9לשם של החברה הבת (א)
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, אם שונה מדינת ההתאגדותללמיקום העיקרי של העסק )ו (ב)
  מהמיקום העיקרי של העסק( של החברה הבת9 וכן

 

לשיעור זכויות הבעלות שמוחזקות על ידי ישות ההשקעה  (ג)
 וכן, אם שונה, לשיעור זכויות ההצבעה שמוחזקות.

 
אם ישות השקעה היא החברה האם של ישות השקעה אחרת,  ג. 37

)ג( -ב)א(37החברה האם תספק גם את הגילויים בסעיפים 
עות אשר נשלטות על ידי החברה הבת שלה שהיא ישות להשק

השקעה. ניתן לספק את הגילוי על ידי הכללת הדוחות הכספיים 
של החברה הבת )או החברות הבנות( אשר מכילים את המידע 

 לעיל, בדוחות הכספיים של החברה האם.
 

 ישות השקעה תיתן גילוי8 ד.37
 

 ,)לדוגמההיקף של מגבלות משמעותיות כלשהן לומהות ל (א)
דרישות רגולטוריות או מכתוצאה מהסדרי אשראי, 

יכולת של חברה בת שאינה מאוחדת ההסדרים חוזיים( על מ
במזומן  יםדיבידנד תלהעביר כספים לישות ההשקעה בצור

לחברה הבת שאינה  שנעשואו לפרוע הלוואות או מקדמות 
 מאוחדת על ידי ישות ההשקעה9 וכן

 

לספק תמיכה כלשהן או כוונות מחויבויות נוכחיות כלשהן  (ב)
פיננסית או תמיכה אחרת לחברה בת שאינה מאוחדת, כולל 
מחויבויות או כוונות לסייע לחברה בת בהשגת תמיכה 

 פיננסית.
 

אם, במהלך תקופת הדיווח, ישות השקעה או כל אחת מחברות  ה.37
הבנות שלה, סיפקו תמיכה פיננסית או תמיכה אחרת לחברה בת 

רכישת נכסים של החברה הבת או  ,ת )לדוגמהשאינה מאוחד
או סיוע לחברה הבת בהשגת תמיכה  המכשירים שהונפקו על יד

הישות  ,מבלי שהייתה להן מחויבות חוזית לעשות זאת(, פיננסית
 תיתן גילוי8

 
 לסוג התמיכה שסופקה לכל חברה בת שאינה מאוחדת (א)

 9 וכןולסכומה

 

 לסיבות להספקת התמיכה. (ב)

 
קעה תיתן גילוי לתנאים של הסדרים חוזיים כלשהם ישות הש ו. 37

חברות הבנות שלה שאינן השעשויים לדרוש מהישות או מ
מאוחדות לספק תמיכה פיננסית לישות מובנית נשלטת שאינה 
מאוחדת, כולל אירועים או נסיבות שעשויים לחשוף את הישות 
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 ל דירוגשהסדרי נזילות או  , התניות שלהמדווחת להפסד )לדוגמה
אשראי המיוחסות למחויבויות לרכוש נכסים של הישות המובנית 

 או לספק תמיכה פיננסית(.
 

אם במהלך תקופת הדיווח ישות השקעה או חברה בת כלשהי שלה  ז.37
שאינה מאוחדת סיפקו תמיכה פיננסית או תמיכה אחרת לישות 

מבלי בה,  לא שלטהמובנית שאינה מאוחדת ושישות ההשקעה 
וכתוצאה מהספקת  חויבות חוזית לעשות זאת,שהייתה להן מ

תמיכה זו ישות ההשקעה שולטת בישות המובנית, ישות ההשקעה 
הגורמים הרלוונטיים בקבלת ההחלטה של תיתן גילוי להסבר 

  לספק תמיכה זו.
 

 רים משותפים ובחברות כלולות כויות בהסדז

 יהאפשר למשתמשים בדוחותמידע שמלישות תיתן גילוי  .31
 להעריך;הכספיים 

 
הזכויות ל שוההשפעות הפיננסיות ההיקף , את המהות (א)

שלה בהסדרים משותפים ובחברות כלולות, כולל המהות 
שלה עם משקיעים  החוזייםפעות של היחסים וההש

בהסדרים משותפים או בעלי שליטה משותפת אחרים 
על הסדרים השפעה מהותית בעלי או בחברות כלולות 

 (> וכן33-ו 32ות )סעיפים חברות כלולעל משותפים או 
 

 מיוחסים לזכויות שלהההסיכונים  את המהות של (ב)
והשינויים בסיכונים בעסקאות משותפות ובחברות כלולות 

 (.34)סעיף אלה 
 

זכויות של של השפעות פיננסיות ו , היקףמהות
 ישות בהסדרים משותפים ובחברות כלולות

 הישות תיתן גילוי8 .73
 

 יםמהותי םה כלולה שהחברכל משותף ועבור כל הסדר  (א)
 לישות המדווחת8

 
(i) של החברה הכלולה. ואשם של ההסדר המשותף ל 

 

(ii) מהות היחסים של הישות עם ההסדר המשותף או עם ל
, תיאור מהות החברה הכלולה )על ידי, לדוגמה

ר המשותף או של החברה הכלולה הפעילויות של ההסד
 לפעילויות הישות( ותיאסטרטג ןאם הו
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(iii) אם מדינת ההתאגדותלושל העסק )מיקום העיקרי ל ,
של  שונה מהמיקום העיקרי של העסק(רלוונטי ואם 

 .ההסדר המשותף או של החברה הכלולה

 

(iv) ההשתתפות ברווחים  הבעלות אושל זכויות  שיעורל
של  שיעורל ,ם שונהאו ,על ידי הישות יםמוחזקה

 (.לוונטי)אם ר מוחזקותה הצבעהזכויות ה
 

חברה כלולה שהיא מהותית  וכל עבור כל עסקה משותפת (ב)
 ישות המדווחת8ל

 
(i) השקעה בעסקה המשותפת או בחברה הכלולה אם ה

נמדדת תוך שימוש בשיטת השווי המאזני או בשווי 
 .הוגן

 
(ii) ה המשותפת או עסקהלגבי מידע פיננסי מתומצת ל

 .31ב-ו 37חברה הכלולה כפי שמפורט בסעיפים בה
 

(iii) אם העסקה המשותפת או החברה הכלולה מטופלת 
ההוגן של לשווי תוך שימוש בשיטת השווי המאזני, 

בעסקה המשותפת או בחברה הכלולה, שלה  ההשקעה
 אם יש מחיר שוק מצוטט להשקעה.

 
השקעות הישות לגבי  34מידע פיננסי כפי שמפורט בסעיף בל (ג)

כל מהותיות  ינןבעסקאות משותפות ובחברות כלולות שא
 8ני עצמהפבאחת 

 
(i)  כל העסקאות המשותפות  בגיןמקובץ מידע פיננסי

 ,בנפרדאינן מהותיות בפני עצמן, וש
 

(ii)  אינן כל החברות הכלולות שבגין מקובץ מידע פיננסי
 .מהותיות בפני עצמן

 
ישות השקעה אינה צריכה לספק את הגילויים הנדרשים על ידי  א.73

 )ג(.73-)ב(73סעיפים 
 

 ישות תיתן גילוי גם8 .77
 

, דוגמה)לכלשהן ת ומשמעותי ותשל מגבלולהיקף מהות ל (א)
או  רגולטוריותדרישות מ, כתוצאה מהסדרי אשראי

שליטה משותפת  בעליהסדרים חוזיים בין המשקיעים מ
השפעה מהותית בעלי או בעסקה משותפת או בחברה כלולה 

יכולת של ה( על חברה כלולה לעעל עסקה משותפת או 
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 כספיםלהעביר  ותכלול ותחברשל עסקאות משותפות או 
ע הלוואות או ופרלאו במזומן  יםת דיבידנדבצור ותשיל

 שנעשו על ידי הישות. מקדמות

 

משותפת או של חברה כאשר הדוחות הכספיים של עסקה  (ב)
או  מועדהם לביישום שיטת השווי המאזני  ושימששכלולה 
 הישות8של  המאל יםהשונ הלתקופ

 
(i) מועד של סוף תקופת הדיווח של הדוחות הכספיים ל

 של החברה הכלולה9 וכן של העסקה המשותפת או
  

(ii) שונה השונה או בתקופ מועדש בומישסיבה לל. 
 

חברה כלולה עסקה המשותפת או של חלק בהפסדים של ל (ג)
 הישות, אם במצטברוגם ת הדיווח שלא הוכר, גם לתקופ

העסקה המשותפת או בהפסדים של  הלהכיר בחלק ההפסיק
 כאשר מיושמת שיטת השווי המאזני. כלולההחברה של ה

 
מיוחסים לזכויות של ישות בעסקאות הכונים סי

  משותפות ובחברות כלולות

 ישות תיתן גילוי8 .71
 

שלה ת לעסקאות המשותפות חסוייתיש לה הממחויבויות של (א)
של מחויבויות אחרות כפי שמפורט בסעיפים  מהסכום בנפרד

 .71ב -36ב
 

הפרשות, התחייבויות  15בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  (ב)
הסבירות להפסד היא  אלא אם ,תלויים תלויות ונכסים

לזכויות המתייחסות  שהתהוולויות התחייבויות תל, קלושה
 או בחברות כלולות )כולל חלקה בעסקאות משותפות שלה

עים אחרים יבמשותף עם משק התהוובהתחייבויות תלויות ש
בעסקאות המשותפות או בחברות בעלי שליטה משותפת 

 תומשותפה אותעסקהעל  השפעה מהותיתבעלי או הכלולות 
בויות יד מהסכום של התחיבנפרכלולות(, החברות העל או 

 .תלויות אחרות
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  זכויות בישויות מובנות שאינן מאוחדות

 יהמידע שמאפשר למשתמשים בדוחותישות תיתן גילוי ל .35
 הכספיים;

 
של הזכויות שלה בישויות וההיקף להבין את המהות  (א)

 (> וכן39 -37מובנות שאינן מאוחדות )סעיפים 
 

 שמיוחסים לזכויות שלהלהעריך את המהות של הסיכונים  (ב)
ם בסיכונים אלה והשינוייבישויות מובנות שאינן מאוחדות 

 (.42 -:3)סעיפים 
 

חשיפה של לגבי )ב( כולל מידע 72המידע שנדרש על ידי סעיף  .73
לה בישויות מובנות שאינן  הייתההישות לסיכון מהמעורבות ש

(, גם מובניתתמיכה בישות ה ,ת )לדוגמהוודמקחדות בתקופות מאו
במועד  מובניתכל מעורבות חוזית עם הישות ה עודאם לישות אין 

 הדיווח.
 

ישות השקעה אינה צריכה לספק את הגילויים הנדרשים על ידי  א.73
לגבי ישות מובנית שאינה מאוחדת שהיא שולטת בה  72סעיף 

-א37על ידי סעיפים ושלגביה היא מציגה את הגילויים הנדרשים 
 ז.37

 
 זכויות המהות 

זכויות שלה הלגבי איכותי למידע מידע כמותי והישות תיתן גילוי ל .74
אך לא , הפרטים הבאים בישויות מובנות שאינן מאוחדות, כולל

פעילויות של הגודל וה ,מטרהה ,מהותהמוגבל לפרטים אלה8 
 .תומנממ מובניתוכיצד הישות ה מובניתהישות ה

 
 ינההיא א בגינהשאינה מאוחדת ש מובניתת תמכה בישות אם ישו .75

שאין לה  כיוון ,)לדוגמה 77נדרש על ידי סעיף את המידע ש תספקמ
 זכות בישות במועד הדיווח(, הישות תיתן גילוי8

 
 9 כהתמישויות מובנות היא  יזהבאקבעה היא  לאופן שבו (א)

 
במהלך תקופת הדיווח כולל הכנסה מאותן ישויות מובנות ל (ב)

 וכן 9שהוצגו הי ההכנסל סוגיאור שת
 

ההעברה( של כל הנכסים שהועברו  מועדערך בספרים )בל (ג)
 .במהלך תקופת הדיווחמובנות לאותן ישויות 
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אלא אם טבלה,  בצורת)ג( -)ב( ו75ישות תציג את המידע בסעיף  .76
ותסווג את הפעילויות שהיא תומכת  ,צורה אחרת מתאימה יותר

 .(4ב -7)ראה סעיפים בת רלוונטיות בהן בקטגוריו
 

  מהות של סיכונים

ישות תיתן גילוי בצורת טבלה, אלא אם צורה אחרת מתאימה  .77
 של8 תמציתליותר, 

 

בספרים של הנכסים וההתחייבויות שהוכרו  כיםהער (א)
בישויות מובנות  יההכספיים שמיוחסים לזכויות יהבדוחות

 שאינן מאוחדות.
 
נכסים  הםב מוכריםשבדוח על המצב הכספי  סעיפיםה (ב)

 .והתחייבויות אלה
 

 ירביתאת החשיפה המבאופן הטוב ביותר צג יישמסכום ה (ג)
ה בישויות מובנות שאינן ילהפסד מזכויותשל הישות 

. אם להפסד ירביתעת החשיפה המיקבאופן , כולל מאוחדות
להפסד  ירביתה המתאת חשיפ תמכאינה יכולה לישות 

תת גילוי עליה ל ,ה בישויות מובנות שאינן מאוחדותימזכויות
 .סיבות לכךללעובדה זו ו

 
בספרים של הנכסים וההתחייבויות של  כיםהשוואה של הער (ד)

ה בישויות מובנות שאינן ילזכויותהמתייחסים הישות 
של הישות להפסד מאותן  ירביתמאוחדות לחשיפה המ

 ישויות.
 

אם במהלך תקופת הדיווח הישות סיפקה תמיכה פיננסית או  .11
תה יהימאוחדת שקודם לכן  הת שאינימובנ תמיכה אחרת לישות

של )לדוגמה, רכישת נכסים בה ות או שכיום יש לה זכבה לה זכות 
, מבלי שהייתה לה (האו מכשירים שהונפקו על ידהישות המובנית 

 8הישות תיתן גילוימחויבות חוזית לעשות זאת, 
 

כולל מצבים שבהם  מה,סכולסוג התמיכה שסופקה ול (א)
 תמיכה פיננסית9 וכן תבהשג מובניתת ההישות סייעה לישו

 
 להספקת התמיכה.לסיבות  (ב)

 
לספק תמיכה פיננסית כלשהן כוונות נוכחיות הישות תיתן גילוי ל .13

שאינה מאוחדת, כולל כוונות  מובניתאו תמיכה אחרת לישות 
 תמיכה פיננסית. תבהשג מובניתהלסייע לישות 
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 נספח א 

 מונחים מוגדרים
  .התקןשל תי נפרד נספח זה מהווה חלק בל

 
הכנסה מישות 

 מובנית
(income from a 

strucured entity) 
  

 
 

 תכולל מובניתישות למטרת תקן זה, הכנסה מ
, ריבית, נשנותועמלות לא  נשנותעמלות 

דיבידנדים, רווחים או הפסדים ממדידה מחדש 
כן של זכויות בישויות מובנות ו גריעהמאו 

ים נכסהעברת רווחים או הפסדים מ
, אך אינה מוגבלת מובניתוהתחייבויות לישות ה

  .הלסוגי הכנסה אל
  

 אחרתזכות בישות 
(interest in 

another entity) 
 
 
 

חסת ייתמ אחרתלמטרת תקן זה, זכות בישות 
למעורבות חוזית ולמעורבות לא חוזית שחושפת 

תוצאות תשואות משל  השתנותאת הישות ל
 אחרתבישות  . זכותאחרתשל הישות ה הפעולות

 םבמכשירי על ידי החזקה מוכחתלהיות יכולה 
צורות אחרות על ידי וכן או במכשירי חוב  נייםהו

תמיכה של ספקה של מימון, המעורבות כמו של 
, אך ערבויותשל ואשראי  חיזוקשל , בנזילות

 תכולל יא. האלה לסוגי מעורבותאינה מוגבלת 
על יש שליטה לישות ם עזרתבם שמצעיאת הא

או בישות אחרת ליטה משותפת שאו שות אחרת י
ין ישות אלת על ישות אחרת. השפעה מהותי

יחסים  בגללרק  אחרתזכות בישות בהכרח 
 .וספק של לקוח אופיינים

 
זכויות מספקים מידע נוסף לגבי  7ב -5ים בסעיפ

 בישויות אחרות.
 

 31לתקן דיווח כספי בינלאומי  35ב -33סעיפים ב
 .של התשואות תהשתנואת ה יםמסביר

  
 מובניתישות 

(structured 

entity)  
 
 
 

שזכויות הצבעה או זכויות כך ישות שתוכננה 
 מי שולט החלטהן הגורם הדומיננטי באינדומות 

כלשהן ישות, כמו כאשר זכויות הצבעה ב
מיוחסות רק למשימות ניהוליות והפעילויות 

 רלוונטיות מנוהלות באמצעות הסדרים חוזיים.ה
 

מספקים מידע נוסף לגבי  72ב -77ב יםסעיפ
 ישויות מובנות.
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)כפי שתוקן  75תקן חשבונאות בינלאומי במוגדרים  באיםהמונחים ה

 ,(7133)כפי שתוקן בשנת  76, בתקן חשבונאות בינלאומי (7133בשנת 
הסדרים  33בתקן דיווח כספי בינלאומי ו 31תקן דיווח כספי בינלאומי ב

אותם בכפי שהוגדרה משמעותם בהתאם לן זה משמשים בתקו משותפים
 8תקני דיווח כספי בינלאומיים

 

  חברה כלולה 

  דוחות כספיים מאוחדים 

  ישותעל שליטה  

 שיטת השווי המאזני 

  קבוצה 

 ישות השקעה 

 הסדר משותף 

 שליטה משותפת 

 משותפת ותליפע 

 עסקה משותפת 

  זכויות שאינן מקנות שליטה 

 חברה אם 

 נותיזכויות מג 

 ות רלוונטיותפעילוי 

 דוחות כספיים נפרדים 

 גוף נפרד 

 השפעה מהותית 

 חברה בת.  
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  נספח ב

 יישום הנחיות
  

 לשר את היישום בהיהנספח מ .תקןהשל נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד 
 .תקןהחרים של חלקים אלסמכות כמו , ויש לו את אותה 13 -3סעיפים 

 
חלק  אף כי. םטייתהיפובנספח זה מתארות מצבים הדוגמאות  .3ב

, כל בפועלעובדות בלהופיע  יכולים הדוגמאותשל היבטים מה
 ותייחודית צריכ ותשל תבנית עובד ותהרלוונטי והנסיבותהעובדות 

 .37ם תקן דיווח כספי בינלאומי ויישבעת  ותלהיות מוערכ
 

 (5)סעיף קיבוץ 

היא מספקת שוט פירה ידתמעל לאור הנסיבות שלה, חליט, תישות  .7ב
היא שדגש ה על מידתהמשתמשים,  להמידע שצרכי את א למלכדי 

מקבצת היא  על האופן שבודרישות ול הבטים שונים שילה נותנת
 דוחות כספיים תבין העמס זה הכרחי לשאוף לאיזוןאת המידע. 

בין ל סייע למשתמשים בדוחות הכספייםשלא ל שעשוי יתרפירוט ב
 .של מידע יתרמקיבוץ מידע כתוצאה  וואתהס
 

גבי נדרשים על ידי תקן זה להאת הגילויים לקבץ ה ת יכולישו .1ב
הוא עקבי עם מטרת הגילוי קיבוץ זכויות בישויות דומות אם 

המידע שסופק. ישות אינו מסווה את והקיבוץ , 2בבסעיף  הדרישהו
 ה בישויות דומות.יאת זכויותקיבצה תיתן גילוי כיצד היא 

 
 נפרד עבור זכויות ב8בישות תציג מידע  .2ב

 
 ברות בנות9ח (א)

 
 עסקאות משותפות9 (ב)

 
 משותפות9 פעילויות (ג)

 
 חברות כלולות9 וכן (ד)

 
 ישויות מובנות שאינן מאוחדות. (ה)

 
כמותי  מידע איכותי ומידע שקולמידע, ישות תלקבץ אם  יעהבקב .3ב

ת וקלהיא ששישות  כל לש שוניםותשואה מאפייני סיכון לגבי 
הישות  ישות המדווחת.לשל כל ישות כזו  יותמשמעותהאת ולקבץ 
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תציג את הגילויים באופן שמסביר בבירור למשתמשים בדוחות 
 .אלהה בישויות אחרות יהכספיים את המהות וההיקף של זכויות

 
 קבוצותבתוך הקיבוץ  רמותלשיכולות להיות מתאימות דוגמאות  .4ב

 8הן 2בסעיף ב ותמפורטהישויות השל 
 

ישות ישות מחקר ופיתוח,  ,לויות )לדוגמהמהות הפעי (א)
 (.חדשיםאשראי מת יכרטיסוח לאיג

 
 סיווג תעשייתי. (ב)

 
 מדינה או אזור(. ,גאוגרפיה )לדוגמה (ג)

 
  זכויות בישויות אחרות

ת ולמעורבות לא למעורבות חוזי חסתייתמ אחרתזכות בישות  .5ב
של תשואות  השתנותהישות המדווחת ל חוזית שחושפת את

אחרת. התחשבות במטרה ובמבנה הישות השל  תוצאות הפעולותמ
כאשר היא אחרת יכולה לעזור לישות המדווחת ההישות של 

היא נדרשת אם , ךכלפיו ,יכה אם יש לה זכות באותה ישותרמע
לספק את הגילויים בתקן זה. הערכה זו תכלול התחשבות 

שהישות ובסיכונים ליצור  תוכננהסיכונים שהישות האחרת ב
 .יםאחרצדדים להעביר לישות המדווחת ול תוכננההאחרת 

 
תוצאות מ של תשואות השתנותמדווחת בדרך כלל חשופה ל ישות .6ב

 םעל ידי החזקה במכשירים )כמו מכשירי אחרתשל ישות  הפעולות
על ידי אחרת( או הישות האו מכשירי חוב שהונפקו על ידי  נייםהו

. לדוגמה, השתנותשסופגת את אותה  אחרתמעורבות  קיומה של
 מובניתהישות ה. ותמחזיקה בתיק הלווא מובניתשישות נניח 

ישות מ (credit default swap) חוזה החלפה של כשל אשראימשיגה 
בתשלומי הגן על עצמה מכשל אחרת )הישות המדווחת( כדי ל

ישות המדווחת יש מעורבות ריבית ובתשלומי קרן על ההלוואות. ל
של  פעולותהתוצאות של תשואות מ השתנותשחושפת אותה ל

סופג  החלפה של כשל אשראיחוזה הש כיוון מובניתההישות 
 .מובניתשל תשואות של הישות ה השתנות

 
להעביר סיכון מהישות המדווחת  יםתוכננמאחדים מכשירים  .7ב

של תשואות לישות  השתנות. מכשירים כאלה יוצרים אחרתלישות 
את הישות המדווחת  דרך כללחושפים ב ינםאך א האחרת

האחרת. של הישות  תוצאות הפעולותשל תשואות מ השתנותל
נוסדה כדי לספק הזדמנויות השקעה  מובניתישות שלדוגמה, נניח 

 חשיפה לסיכון האשראי של ישות תנים ביהמעוניעבור משקיעים 
הישות  .שמעורב בהסדר(כלשהו קשורה לצד  ינה)ישות ת א
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כתבי של לאותם משקיעים  המשיגה מימון על ידי הנפק מובניתה
 כתבי התחייבותל ישות ת )הקשורים לסיכון האשראי ש התחייבות

השקיע בתיק של בתקבולים כדי ל תמשתומש (אשראי צמודי
משיגה חשיפה  מובניתסיכון. הישות ה סרים חינכסים פיננסי

חוזה החלפה של ב התקשרותלסיכון האשראי של ישות ת על ידי 
 CDS -. הלחוזה ההחלפה הצד שכנגד( עם CDS) כשל אשראי

 מורהבת מובניתשות ת לישות האשראי של יהסיכון את מעביר 
 יםמשקיעה. לחוזה ההחלפה על ידי הצד שכנגדהמשולמת לעמלה 

 את הןמשקפת ה ,יותרתשואה גבוהה  יםמקבל מובניתבישות ה
-עמלת ההן את ו מתיק הנכסים שלה מובניתשל הישות ה התשואה

CDS. ישות אין מעורבות עם הלחוזה ההחלפה צד שכנגד ל
 תוצאות הפעולותשל תשואות מ השתנותל ושחושפת אות מובניתה

של  השתנותאת המעביר  CDS -שה כיוון מובניתשל הישות ה
של  השתנותאת ה, במקום לספוג מובניתלישות ההתשואות 

 .מובניתהתשואות של הישות ה
 

חברות בנות, עסקאות גבי מידע פיננסי מתומצת ל
 (32-ו 23משותפות וחברות כלולות )סעיפים 

זכויות שאינן מקנות שליטה שהן בה שיש  בתעבור כל חברה  .31ב
 מהותיות לישות המדווחת, ישות תיתן גילוי8

 
 זכויות שאינן מקנות שליטה.בעלי הדיבידנדים ששולמו לל (א)

 
רווח ההתחייבויות, הנכסים, המידע פיננסי מתומצת לגבי ל (ב)

חברה הבת שמאפשר האו הפסד ותזרימי המזומנים של 
לזכויות שאינן מקנות  ישלמשתמשים להבין את הזכות ש

שליטה בפעילויות ובתזרימי המזומנים של הקבוצה. מידע 
לדוגמה, נכסים שוטפים, נכסים לא שוטפים,  ,זה יכול לכלול

, הכנסות, התחייבויות שוטפות, התחייבויות לא שוטפות
 .אלהלפרטים , אך אינו מוגבל רווח או הפסד וסך רווח כולל

 
)ב( יהיה 31עיף בסל ידי ע נדרשההמידע הפיננסי המתומצת  .33ב

 לפני קיזוז עסקאות בין חברתיות.סכומים ה
 

עבור כל עסקה משותפת וחברה כלולה שהיא מהותית לישות  .37ב
 המדווחת, ישות תיתן גילוי8

 
חברה מהמשותפת או העסקה הדיבידנדים שהתקבלו מל (א)

 כלולה.ה
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למידע פיננסי מתומצת לעסקה המשותפת או לחברה  (ב)
, אך הפרטים הבאים ( כולל33ב-ו 32ב הכלולה )ראה סעיפים

 8אלהלפרטים לא מוגבל בהכרח 
 

(i) .נכסים שוטפים 
 

(ii) .נכסים לא שוטפים 
 

(iii) .התחייבויות שוטפות 
 

(iv) .התחייבויות לא שוטפות 
 

(v) הכנסות. 
 

(vi) ת.ומשכנ ויותלירווח או הפסד מפע 
 

(vii)  וופסקשהת יומס מפעילו אחרלרווח או הפסד. 
 

(viii) .רווח כולל אחר 
 

(ix) .סך רווח כולל  
 

, ישות 37ף למידע הפיננסי המתומצת שנדרש על ידי סעיף בבנוס .31ב
תיתן גילוי עבור כל עסקה משותפת שהיא מהותית לישות 

 8לסכום של המדווחת
 

 .(i))ב(37כלולים בסעיף בהי מזומנים מזומנים ושוו (א)
 

וזכאים  ספקיםלמעט התחייבויות פיננסיות שוטפות ) (ב)
  .(iii)ב()37כלולות בסעיף בהוהפרשות(  אחרים

 
וזכאים  ספקיםהתחייבויות פיננסיות לא שוטפות )למעט  (ג)

 (.iv)ב()37כלולות בסעיף בה אחרים והפרשות(
 

 . ותפחת והפחת (ד)
 

 הכנסת ריבית. (ה)
 

 הוצאת ריבית. (ו)
 

 מסים על הכנסה. שלאו הכנסה ה הוצא (ז)
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 31ב-ו 37ב פיםהמידע הפיננסי המתומצת שמוצג בהתאם לסעי .32ב
לפי תקני דיווח כספי  כלולים בדוחות הכספייםהסכומים היהיה 

)ולא כלולה החברה השל משותפת או העסקה הבינלאומיים של 
(. אם הישות מטפלת בזכות שלה ם אלהסכומיבחלק הישות 

בעסקה המשותפת או בחברה הכלולה תוך שימוש בשיטת השווי 
 המאזני8

 
כספי דוחות הכספיים לפי תקני דיווח כלולים בההסכומים  (א)

 כלולההחברה של השותפת או מהעסקה השל  יםבינלאומי
בעת שנעשו על ידי הישות  יםמואייותאמו כדי לשקף ת

שווי הוגן שנעשו  תיאומיבשיטת השווי המאזני, כמו  שימוש
במדיניות  הבדלים ותיאומים בגיןבמועד הרכישה 

 החשבונאית.
 

 שהוצגהמידע הפיננסי המתומצת בין  הישות תספק התאמה (ב)
בעסקה המשותפת או  להש זכותהערך בספרים של בין הל
 חברה הכלולה.ב

 
נדרש על ידי ההפיננסי המתומצת  מידעישות יכולה להציג את ה .33ב

סקה עהל בסיס הדוחות הכספיים של ע 31ב-ו 37ב פיםסעי
 כלולה אם8החברה או של המשותפת ה

 
משותפת או בחברה האת הזכות שלה בעסקה  מודדתישות ה (א)

 76נלאומי בי כלולה בשווי הוגן בהתאם לתקן חשבונאותה
 (9 וכן7133)כפי שתוקן בשנת 

 
מכינה דוחות  ינהאכלולה החברה השותפת או מהעסקה ה (ב)

דוחות  תכנהכספיים לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים ו
 םוגרשתאו  מעשיתלא  כספיים לפי כללים אלה תהיה

 לעלות מופרזת.
 

הוכן המידע  הםלפיש כלליםבמקרה כזה, ישות תיתן גילוי ל
 .י המתומצתהפיננס

 
ערך בספרים של הזכויות שלה ל, סכום מצרפיהישות תיתן גילוי, ב .34ב

 מהותיותשאינן הכלולות החברות פות או העסקאות המשותבכל 
. הישות מטופלות תוך שימוש בשיטת השווי המאזניבפני עצמן ה

פריטים ב החלק שלההמצרפי של סכום בנפרד לתיתן גם גילוי 
 8אלהה חברות כלולותהאו  משותפותהעסקאות הבאים של ה

 
 ת.ומשכנ ויותלירווח או הפסד מפע (א)

 
 .וופסקשה ויותלימס מפע אחרלרווח או הפסד  (ב)
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 רווח כולל אחר. (ג)
 

 סך רווח כולל. (ד)
 
חברות לעסקאות משותפות וות מספקת את הגילויים בנפרד ליש

 כלולות.
 

שר הזכות של ישות בחברה בת, בעסקה משותפת או בחברה כא .35ב
הזכות שלה בעסקה משותפת או בחברה כלולה( כלולה )או חלק מ

כמוחזקת  )או נכללת בקבוצת מימוש אשר מסווגת(מסווגת 
 ינההישות א ,3למכירה בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 

מידע פיננסי מתומצת עבור אותה חברה בת, לנדרשת לתת גילוי 
 .34ב-31עסקה משותפת או חברה כלולה בהתאם לסעיפים ב

 
 )א((34)סעיף עסקאות משותפות למחויבויות 

במועד  וכרולא הש ,הל ששי מחויבויותישות תיתן גילוי לסך ה .36ב
משקיעים  עם פותמשות הדיווח )כולל החלק שלה במחויבויות

המתייחסות עסקה משותפת( באחרים בעלי שליטה משותפת 
לזכויות שלה בעסקאות משותפות. מחויבויות הן כאלה שיכולות 

 משאבים אחרים.של של מזומנים או י עתידי לתזרים שליל גרוםל
 

עתידי של לגרום לתזרים שלילי שיכולות שלא הוכרו מחויבויות  .37ב
 משאבים אחרים כוללות8של מזומנים או 

 
להשקיע מימון או משאבים כתוצאה, שלא הוכרו מחויבויות  (א)

 לדוגמה8 
 

(i) מהסכמים ליצירה או לרכישה של עסקה משותפת 
כספים שות להשקיע מי יםדורש ,לדוגמהר, שא)

 תקופה ספציפית(.לאורך 
 

(ii) פרויקטים עתירי הון שהעסקה המשותפת לוקחת מ
 על עצמה.

 
(iii) הרכישהכוללות , לרכישה שאינן מותנותמחויבויות מ 

שישות מחויבת שירותים של  אי אולמשל ל ציוד, ש
העסקה  בעבורלרכוש מהעסקה המשותפת או 

 המשותפת.
 

(iv) הואות או תמיכלספק הלושלא הוכרו מחויבויות מ 
 ת לעסקה משותפת.ת אחרפיננסי
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(v) עסקה בלהשקיע משאבים שלא הוכרו מחויבויות מ
 משותפת, כמו נכסים או שירותים.

 
(vi) לביטול  ותניתנ ינןשאשלא הוכרו מחויבויות אחרות מ

 לעסקה משותפת.המתייחסות 
 

 אחרצד  בעלות שלהת את זכו שלא הוכרו לרכושמחויבויות  (ב)
אם אירוע  ,בעלות( בעסקה משותפתזכות אותה )או חלק מ

 מתרחש בעתיד. ינומתרחש או א מסוים
 

ממחישות חלק מסוגי  37ב-ו 36ב פיםהדרישות והדוגמאות בסעי .71ב
 72לתקן חשבונאות בינלאומי  36נדרשים על ידי סעיף ההגילויים 
 .רקשו צדל הקשרגילויים ב

 
 )סעיפים זכויות בישויות מובנות שאינן מאוחדות

42-35) 

 ות מובנותישוי

שזכויות ההצבעה או זכויות  היא ישות שתוכננה כך מובניתישות  .73ב
מי שולט בישות, כמו ן הגורם הדומיננטי בהחלטה אינדומות 
מיוחסות רק למשימות ניהוליות כלשהן כויות הצבעה זכאשר 

 והפעילויות הרלוונטיות מנוהלות באמצעות הסדרים חוזיים.
 

 המאפיינים או התכונותאת כל לעיתים קרובות יש  מובניתישות ל .77ב
 8הבאים, או את חלקם

 
 פעילויות מוגבלות. (א)

 
 חוזה ביא לידי מימושת היטב, כמו להמוגדרומטרה צרה  (ב)

, לבצע פעילויות מחקר שהוא יעיל מבחינת מסים חכירה
ישות או לספק לן ומיאו מהון  לשופיתוח, לספק מקור 

 משקיעים על ידי העברת סיכוניםלמנויות השקעה דהז
 מובניתמיוחסים לנכסים של הישות הה תשואותו

 למשקיעים.
 

לממן את  מובניתלישות ה אפשרשאינו מספיק כדי להון  (ג)
 .מישניתתמיכה פיננסית  אללהפעילויות שלה 

 
חוזים למשקיעים מכשירים רבים צמודי מימון בצורה של  (ד)

של סיכונים אחרים  יםי או ריכוזאאשר יים ריכוזשיוצר
 (.שכבות)
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את  לישויות שנחשבות לישויות מובנות כוללות דוגמאות .71ב
 8לדוגמאות אלהמוגבלות  ינן, אך אהדוגמאות הבאות

 
 ח.וגיאלגופים  (א)

 
 .נכסים מימון מגובה (ב)

 
 .מסוימות השקעה קרנות (ג)

 
 רק מובניתישות  ינהישות שנשלטת על ידי זכויות הצבעה היא א .72ב

שינוי , לדוגמה, קבלת מימון מצדדים שלישיים בעקבות מעצם
 .בנימ

 
זכויות בישויות מובנות שאינן סיכונים מהמהות 

 (:42-3מאוחדות )סעיפים 

, ישות תיתן גילוי למידע 13-77 למידע שנדרש על ידי סעיפים ףוסנב .73ב
 )ב(.72בסעיף  כדי לקיים את מטרת הגילוי נחוץנוסף ש

 
להיות רלוונטי  עשוינסיבות, ל בהתאם, אשר דוגמאות למידע נוסף .74ב

כאשר יש לה זכות  הפושאליהם ישות חש בהערכת הסיכונים
 8ןחדת הושאינה מא מובניתבישות 

 
ישות לספק תמיכה הלדרוש משעשויים  סדרה ם שלתנאיה (א)

לדוגמה התניות של )שאינה מאוחדת  מובניתפיננסית לישות 
מיוחסות למחויבויות ההסדרי נזילות או דירוג אשראי 
ת או לספק תמיכה ילרכוש נכסים של הישות המובנ

 (, כולל8פיננסית
 

(i)  תיאור של אירועים או נסיבות שיכולים לחשוף את
 הישות המדווחת להפסד.

 
(ii)  שיכולים להגביל את כלשהם אם יש תנאים

 המחויבות.
 

(iii) שמספקים תמיכה כלשהם ים אחרים אם יש צדד
, כיצד מדורגת המחויבות של הישות ןאם כו, פיננסית

 של הצדדים האחרים.אלה המדווחת עם 
 

על ידי הישות במהלך תקופת הדיווח  התהוושהפסדים  (ב)
 .לזכויות שלה בישויות מובנות שאינן מאוחדות המתייחסים
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ההכנסה שהישות קיבלה במהלך תקופת הדיווח  יסוג (ג)
 מהזכויות שלה בישויות מובנות שאינן מאוחדות.

 
שאינה  מובניתישות אם הישות נדרשת לספוג הפסדים של  (ד)

הפסדים  לש ירביבול המלפני צדדים אחרים, הגמאוחדת 
)אם רלוונטי( דירוג וסכומים של הפסדים  כןו ,כאלה לישות 

על צדדים אשר דירוג הזכויות  טליםומפוטנציאליים ה
 מובניתיותר מהזכויות של הישות בישות ה נמוךשלהם 

 שאינה מאוחדת.
 

אחרות  , ערבויות או מחויבויותותלינזהסדרי לגבי מידע  (ה)
להשפיע על השווי  יםם שיכולעם צדדים שלישייכלשהם 

של הישות בישויות מובנות שאינן ההוגן של הזכויות 
 .אלהזכויות של סיכון העל להשפיע או מאוחדות 

 
במימון  חדתושאינה מא מובניתישות שהיו לכלשהם  קשיים (ו)

 במהלך תקופת הדיווח.שלה הפעילויות 
 

, הצורות שאינה מאוחדת מובניתשל ישות בהתייחס למימון  (ז)
 כתבי התחייבותמסחרי או ערך נייר  ,)לדוגמה מימוןשל 

. מידע זה יכול ןצע שלהו( ואורך החיים הממבינונילזמן 
מימון של השל נכסים והשל הפרעון  ימועד לכלול ניתוח

יש  מובניתאם לישות ה ,שאינה מאוחדת מובניתהישות ה
 מימון לזמן קצרעל ידי  יםמומנמשיותר נכסים לזמן ארוך 

  .יותר
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 נספח ג 

 מעבר הוראות מועד תחילה ו
תקן ויש לו את אותה סמכות כמו השל חלק בלתי נפרד  מהווהנספח זה 

 לחלקים אחרים של התקן.
 

 והוראות מעברמועד תחילה 

בינואר  3ישות תיישם תקן זה לתקופות שנתיות המתחילות ביום  .3ג
 .תרריו. יישום מוקדם של התקן מואו לאח 7131

 
חות כספיים מאוחדים, הסדרים משותפים וגילוי של זכויות דו א.3ג

)תיקונים לתקן דיווח כספי בישויות אחרות8 הנחיות מעבר
תקן דיווח כספי לו 33תקן דיווח כספי בינלאומי ל, 31בינלאומי 
ב. 7ג-א7את סעיפים ג ף, הוסי7137ביוני  ם(, שפורס37בינלאומי 

 3המתחילות ביום  ישות תיישם תיקונים אלה לתקופות שנתיות
או לאחריו. אם ישות מיישמת את תקן דיווח כספי  7131בינואר 

לתקופה מוקדמת יותר, עליה ליישם תיקונים אלה  37בינלאומי 
 באותה תקופה מוקדמת.

 
, לתקן 31)תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי  ישויות השקעה ב.3ג

(, שפורסם 75 ולתקן חשבונאות בינלאומי 37דיווח כספי בינלאומי 
ואת נספח א, והוסיף את  7, תיקן את סעיף 7137באוקטובר 

א. ישות תיישם תיקונים אלה 73-א ו73ז, 37-א37ב, 7-א7סעיפים 
או לאחריו.  7132בינואר  3-לתקופות שנתיות המתחילות ביום ה

יישום מוקדם מותר. אם ישות מיישמת תיקונים אלה לתקופה 
י לעובדה זו וליישם גם את כל מוקדמת יותר, עליה לתת גילו

 באותו מועד. ישויות השקעההתיקונים הנכללים ב
 

)תיקונים לתקן דיווח כספי  ישויות השקעה8 יישום החריג מאיחוד ג.3ג
ולתקן חשבונאות  37, לתקן דיווח כספי בינלאומי 31בינלאומי 
. ישות 4, תיקן את סעיף 7132(, שפורסם בדצמבר 76בינלאומי 

 7134בינואר  3ן זה לתקופות שנתיות המתחילות ביום תיישם תיקו
או לאחריו. יישום מוקדם מותר. אם ישות מיישמת תיקון זה 

 לתקופה מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו.
 

 שיפורים שנתיים לתקני דיווח כספי בינלאומיים מחזור ד.3ג
את א ותיקן 3הוסיף את סעיף , 7134, שפורסם בדצמבר 7134-7132

למפרע בהתאם לתקן  ישות תיישם תיקונים אלה. 35סעיף ב
, שינויים באומדנים תחשבונאי מדיניות 6חשבונאות בינלאומי 

בינואר  3לתקופות שנתיות המתחילות ביום  חשבונאיים וטעויות
 או לאחריו. 7135
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לספק מידע שנדרש על ידי תקן זה מוקדם יותר ישות התקן מעודד  .7ג
 או 7131בינואר  3ות המתחילות ביום שנתיהתקופות המאשר 

 הנדרשים על ידי תקן זה אינהחלק מהגילויים  תספקהלאחריו. 
ליישם כל הדרישות של תקן זה או ל צייתאת הישות ל תמחייב

תקן דיווח כספי את  ,31את תקן דיווח כספי בינלאומי מוקדם 
)כפי שתוקן בשנת  75תקן חשבונאות בינלאומי את  ,33בינלאומי 

 .(7133)כפי שתוקן בשנת  76נלאומי תקן חשבונאות ביאת ( ו7133

 
דרישות הגילוי של תקן זה אינן צריכות להיות מיושמות לתקופה  א.7ג

כלשהי שמוצגת אשר מתחילה לפני התקופה השנתית הקודמת 
הסמוכה לתקופה השנתית הראשונה שבה תקן דיווח כספי 

 מיושם. 37בינלאומי 
 

בסעיפים  ותהמקביל ותוההנחי 13-72של סעיפים דרישות הגילוי  ב.7ג
לתקן זה אינן צריכות להיות מיושמות לתקופה כלשהי  74ב-73ב

שמוצגת אשר מתחילה לפני התקופה השנתית הראשונה שבה תקן 
 מיושם. 37דיווח כספי בינלאומי 

 
  :לתקן דיווח כספי בינלאומי  ותהפני

את תקן דיווח  תמיישמ ינהאעדיין אם ישות מיישמת תקן זה אך  .1ג
תקרא  7, כל הפניה לתקן דיווח כספי בינלאומי 7כספי בינלאומי 

הכרה  8מכשירים פיננסיים 17כהפניה לתקן חשבונאות בינלאומי 
 .ומדידה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


