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 82בינלאומי חשבונאות  תקן

 השקעות בחברות כלולות

 ובעסקאות משותפות 

82 International Accounting Standard  

Investments in Associates 

and joint ventures 

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

7136. 

  8112בינואר  1תיקונים שמועד תחילתם לאחר 

 והמסמכים הנלווים אליו תוקנו על ידי8 76תקן חשבונאות בינלאומי 

  מכירה או השקעה של נכסים בין משקיע לבין חברה כלולה שלו או
ולתקן  31)תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי  עסקה משותפת שלו

( כפי שתוקן על ידי 7132ספטמבר פורסם ב( )76חשבונאות בינלאומי 
ולתקן  31מועד תחילה של תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 

( )מועד התחילה טרם 7133בדצמבר )פורסם  76חשבונאות בינלאומי 
 נקבע(

  מועד 7135מאי )פורסם ב חוזי ביטוח 35תקן דיווח כספי בינלאומי( )
 (7173בינואר  3תחילה 

 7136בינואר  3הוא לאחר טרם נקבע או ששל התיקונים מועד התחילה 
כרך ג' ולכן במהדורה זו הם לא שולבו אלא נכללו בנפרד, במסגרת 

 .35לתקן דיווח כספי בינלאומי  דנספח ובמסגרת 
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 תוכן עניינים
החל   

 ףסעימ

  82בינלאומי תקן חשבונאות 

  ובעסקאות משותפות השקעות בחברות כלולות

 1 מטרת התקן 

  8 תחולה

 3 הגדרות

 5 השפעה מהותית

 11 שיטת השווי המאזני

 11 יישום שיטת השווי המאזני
 11 יישום שיטת השווי המאזני מ פטורים

 81  סיווג כמוחזק למכירה
 88 הפסקת השימוש בשיטת השווי המאזני

 85  שינויים בזכויות הבעלות
 81 שיטת השווי המאזנייישום נהלים ל

 01 ם מירידת ערךהפסדי
 00 דוחות כספיים נפרדים

 05 מעברהוראות תחילה ו דמוע
 01 3 לתקן דיווח כספי בינלאומי פניותה

 01 (8113) 82ביטול תקן חשבונאות בינלאומי 

תקן של על ידי הוועדה הבינלאומית אישור 
 *8113פורסם בדצמבר ש 82חשבונאות בינלאומי 

 

תקן של תיקונים לומית אישור על ידי הוועדה הבינלא
  824חשבונאות בינלאומי 

 

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

(, שפורסם 82ולתקן חשבונאות בינלאומי  11בינלאומי 
 *8110בספטמבר 

 

ווח )תיקונים לתקן די ישויות השקעה4 יישום החריג מאיחוד
ולתקן  18, לתקן דיווח כספי בינלאומי 11כספי בינלאומי 

 *8110(, שפורסם בדצמבר 82חשבונאות בינלאומי 

 

 11מועד תחילה של תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 
 *8115שפורסם בדצמבר  82ולתקן חשבונאות בינלאומי 

 

   *בסיס למסקנות

  *דעה מנוגדת

   *טבלת התאמה

 ם לעבריתלא תורג * 
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 82בינלאומי  חשבונאות תקן

 כלולות ובעסקאות משותפות  בחברות השקעות
 ובעסקאות משותפות השקעות בחברות כלולות 76תקן חשבונאות בינלאומי 

((IAS 28 כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה, אך  .25-3 בסעיפים פורטמ
. יש לקרוא את IASB -אומץ על ידי ההייתה בעת שנשמרה תבנית התקן, כפי ש

להקדמה לבסיס למסקנות, למטרת התקן ובהקשר  76תקן חשבונאות בינלאומי 
. תקן חשבונאות לדיווח כספימושגית הלתקני דיווח כספי בינלאומיים ולמסגרת 

מספק  ,מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות 6בינלאומי 
  .ית בהעדר הנחיות מפורשותמדיניות חשבונא של ויישום הבסיס לבחיר

 
 מטרת התקן 

ת את הטיפול החשבונאי בהשקעו קבועמטרת תקן זה היא ל .1
יישום שיטת השווי לדרישות את ה פרטול ,בחברות כלולות

טיפול החשבונאי בהשקעות בחברות כלולות באשר להמאזני 
  .עסקאות משותפותבו

 
 תחולה

שליטה  ותבעל ותעל ידי כל הישויות שהן משקיעייושם תקן זה  .8
 .תמושקעישות על משותפת או השפעה מהותית 

 
 הגדרות

 4המוגדרת להלן משמעותבמשמשים בתקן זה באים המונחים ה .3
 

השפעה בה שלמשקיע יש  ישות היא( Associateחברה כלולה )
 מהותית

 
( Consolidated Financial Statementsדוחות כספיים מאוחדים )

התחייבויות, הנכסים, הבהם ש ה,דוחות כספיים של קבוצ הם
האם החברה המזומנים של  מיהוצאות ותזריההכנסות, ההון, ה
מוצגים כדוחות כספיים של ישות חברות הבנות שלה של הו

 כלכלית אחת.
 

ה לטיפול שיט היא (Equity Methodשיטת השווי המאזני )
לראשונה לפי העלות ומותאמת  מוכרת, לפיה ההשקעה חשבונאי

שינוי, לאחר הרכישה, בחלקו של המשקיע ין לאחר מכן, בג
הפסד של הרווח או ה. תמושקעישות הבנכסים נטו של ה

ישות המשקיע כולל את חלקו של המשקיע ברווח או הפסד של ה
של המשקיע כולל את חלקו אחר של הכולל הרווח הו תמושקעה

 .תמושקעישות השל הברווח כולל אחר המשקיע 
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הוא הסדר שבו לשני צדדים  (Joint arrangement) הסדר משותף
 או יותר יש שליטה משותפת.

 
של שיתוף חוזי מוסכם  היא (Joint Controlשליטה משותפת )

 ביגל קיימת רק כאשר החלטותאשר  ,הסדר שליטה על
דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים רלוונטיות ה תיופעילוה
 .הטישלחולקים ש
 

צדדים ל וב, שמשותףר היא הסד (Joint ventureעסקה משותפת )
נכסים נטו לת יויש זכו ,שיש להם שליטה משותפת על ההסדר

 הסדר.ל הש
 

הוא צד לעסקה  (Joint venturer) משותפת בעסקה שותף
  .משותפת שיש לו שליטה משותפת על העסקה המשותפת

 
 קחת חלקלח הכו היא (Significant Influenceהשפעה מהותית )

ישות תפעולית של ההפיננסית והמדיניות בדבר הבהחלטות 
 באותהמהווה שליטה או שליטה משותפת  האינ ך, אתמושקעה

 המדיניות.
 

 75לתקן חשבונאות בינלאומי  2מוגדרים בסעיף  באיםהמונחים ה .2
 31ובנספח א לתקן דיווח כספי בינלאומי  דוחות כספיים נפרדים

משמעותם בהתאם למשמשים בתקן זה ו דוחות כספיים מאוחדים
 8תקני דיווח כספי בינלאומייםאותם בי שהוגדרה כפ

 
  תמושקעישות על שליטה  

 קבוצה 

 חברה אם 

 דוחות כספיים נפרדים 

 .חברה בת 
 

 השפעה מהותית

באמצעות  לדוגמה,, במישרין או בעקיפין )המחזיק ישותאם  .3
, תמושקעישות ההצבעה ב חאחוז או יותר מכו 71 חברות בנות(,

 להוכיחה מהותית, אלא אם כן ניתן השפע שלישות יש ניתן להניח
, במישרין או המחזיק הישותלהיפך, אם ו. קרהבעליל שאין זה המ

 חאחוז מכו 71 -באמצעות חברות בנות(, פחות מ לדוגמה,בעקיפין )
אין השפעה  ישותשל ניתן להניח, תמושקעישות ההצבעה ב

בעליל השפעה כזאת. החזקה  להוכיחמהותית, אלא אם כן ניתן 
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על ידי משקיע אחר אינה מונעת  לותרוב הבע תאו החזק ניכרת
 השפעה מהותית. תיות בעללה ישותמבהכרח 

 

באחת או יותר  ,בדרך כלל וכח,מ ישות בידיקיום השפעה מהותית  .4
 דרכים הבאות8המ

 
או בגוף, הממלא תפקיד מקביל, של  דירקטוריוןייצוג ב (א)

 9תמושקעישות הה
 
השתתפות ולל כהשתתפות בהליכי קביעת מדיניות,  (ב)

 9בהחלטות לגבי דיבידנדים או חלוקות אחרות
 
 9תמושקעישות הלבין ה ישותהעסקאות מהותיות בין  (ג)
 
 או 9תמושקעישות הסגל הניהולי של ההחלפה של ה (ד)
 
 . הספקת מידע טכני חיוני (ה)
 

 share) יות בעלים של כתבי אופציה למניהלה היכול ישות .5

warrants( אופציות רכש על מניות ,)share call options מכשירי ,)
או  ,חוב או מכשירים הוניים הניתנים להמרה למניות רגילות

, ומריואו  ומשומי להם פוטנציאל, אםאחרים, שדומים מכשירים 
עה של צד צבה חאו להקטין כו ישותל נוסף עהצבה חלהקנות כו

)זכויות  תאחר ישותמדיניות הפיננסית והתפעולית של האחר על 
קיומן של זכויות הצבעה פוטנציאליות,  אליות(.הצבעה פוטנצי

, והשפעתן, כולל זכויות באופן מיידיהניתנות למימוש או המרה 
ת, מובאים ות אחריוהצבעה פוטנציאליות, המוחזקות על ידי ישו

זכויות  השפעה מהותית.יש בחשבון כאשר מעריכים אם לישות 
אופן מיידי ניתנות למימוש או להמרה ב ינןהצבעה פוטנציאליות א

ניתנות למימוש או להמרה עד למועד  ינן, הן אדוגמהכאשר, ל
 עתידי או עד להתרחשות אירוע עתידי.

 
השפעה ל תורמותאם זכויות הצבעה פוטנציאליות  מעריכיםכאשר  .6

תנאים כולל הוהנסיבות ) העובדותאת כל בודקת  שותמהותית, הי
 יםחוזי יםלמימוש של זכויות הצבעה פוטנציאליות וכל הסדר

על זכויות הצבעה  יםהמשפיע ,(ים, בין במשולב ובין בנפרדאחר
הנהלה והיכולת הפיננסית לממש הפוטנציאליות, למעט כוונה של 

 .הזכויות פוטנציאליות אל או להמיר
 

א יכאשר ה ,תמושקעישות השפעה מהותית על  תמאבדישות  .7
 פיננסיתהמדיניות ה בדברבהחלטות  קחת חלקל חאת הכו תמאבד

יכול  פעה מהותית. איבוד השתמושקעישות התפעולית של ההו
, או או יחסי באופן מוחלט ,בעלותשיעורי הלהתרחש עם שינוי ב
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יכול להתרחש, לדוגמה, כאשר  פעה מהותית. איבוד השבלעדיו
מנהל או חברה כלולה עברה לשליטה של ממשלה, בית משפט, 

השפעה מהותית בוד . איגוף פיקוח( או administrator) כונס נכסים
 חוזי. דריכול להתרחש גם כתוצאה מהס

 
 שיטת השווי המאזני

חברה השקעה בה בהכרה לראשונהלפי שיטת השווי המאזני,  .31
הערך בספרים ו ,לפי העלות מוכרת או בעסקה משותפת כלולה

כדי להכיר בחלקו של המשקיע ברווח או הפסד  ןקטוגדל או מומ
כישה. חלקו של המשקיע לאחר מועד הר תמושקעישות השל ה

ברווח או הפסד של  מוכר תמושקעישות הברווח או הפסד של ה
הערך מקטינות את  תמושקעישות חלוקות שנתקבלו מ המשקיע.

בספרים  ערךל יםמואיההשקעה. יכול שיידרשו תבספרים של 
 תמושקעישות של המשקיע ב חלקו היחסיבעקבות שינויים ב

. שינויים תמושקעישות השל ה ראחכולל ברווח  בשינויים םשמקור
מהערכה מחדש של רכוש קבוע הנובעים  ,כאלה כוללים שינויים

ברווח  . חלקו של המשקיע בשינויים אלה מוכרהפרשי תרגוםומ
הצגת  3בינלאומי חשבונאות )ראה תקן של המשקיע אחר כולל 

 .(דוחות כספיים
 

 תלהוויכולה אינה כרה בהכנסה על בסיס חלוקות שנתקבלו הה .33
השקעה בחברה מראויה להכנסה שהופקה על ידי משקיע  מידה

לחלוקות שנתקבלו ייתכן ש, משום שעסקה משותפתבאו  כלולה
או  של החברה הכלולה תוצאות הפעולותל מועטקשר  היהי

או שליטה משותפת  יששלמשקיע  אחר. מהעסקה המשותפת
, למשקיע יש זכויות תמושקעישות הה על השפעה מהותית

, או של העסקה המשותפת של החברה הכלולה הפעולות תוצאותב
זכויות אלה ב מטפלל השקעתו. המשקיע ע בתשואהוכתוצאה מכך, 

של דוחותיו הכספיים כדי לכלול את חלקו ההיקף  תעל ידי הרחב
. כתוצאה מכך, יישום שיטת וכז תמושקעישות  ברווח או הפסד של

רב יותר על  יערך אינפורמטיב בעלהשווי המאזני מספק דיווח 
 הפסד של המשקיע.הרווח או ההנכסים נטו ו

 
או נגזרים אחרים  כאשר קיימות זכויות הצבעה פוטנציאליות .37

בחברה של הישות  זכויותה, פוטנציאליותהצבעה שכוללים זכויות 
על בסיס זכויות  אך ורק ותנקבע כלולה או בעסקה המשותפתה
ה אפשריים של מימוש או המר פותמשק ןואינ ,הקיימות בעלותה

אם כן  אלאומכשירים נגזרים אחרים,  זכויות הצבעה פוטנציאליות
 .חל 31סעיף 

 
כתוצאה קיימת במהות בעלות  שי לישות ,בנסיבות מסוימות .31

 זכויות בעלות.ל המיוחסות ותתשואגישה ל מעסקה שמעניקה כיום
 הבאהלישות נקבע על ידי  שמוקצההיחסי החלק  כאלהבנסיבות 
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זכויות הצבעה  ןאותשל  אפשריהמימוש הבחשבון של 
לישות  יםמכשירים נגזרים אחרים שכיום מעניקפוטנציאליות ו

 .ותגישה לתשוא
 

חל על זכויות  ינואמכשירים פיננסיים  7תקן דיווח כספי בינלאומי  .32
שיטת בשימוש תוך עסקאות משותפות שטופלו בובחברות כלולות 

ות הצבעה השווי המאזני. כאשר מכשירים כוללים זכוי
שמיוחסות גישה לתשואות כיום מעניקות  שבמהותפוטנציאליות 

 אלה, מכשירים קה משותפתעסב בחברה כלולה אות בעלות יוזכול
. בכל המקרים 7ופים לתקן דיווח כספי בינלאומי כפ ינםא

כוללים זכויות הצבעה פוטניציאליות בחברה שמכשירים  ,האחרים
התאם לתקן דיווח כספי ב מטופליםכלולה או בעסקה משותפת 

 .7בינלאומי 
 

השקעה או חלק מהשקעה בחברה כלולה או בעסקה אלא אם כן  .33
למכירה בהתאם לתקן דיווח כספי  יםכמוחזק יםסווגממשותפת 

נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות  3בינלאומי 
 ינהאשבהשקעה כלשהי שנותרה ההשקעה או זכות  ,שהופסקו

 שוטף.לא  נכסכ וסווגילמכירה,  תמסווגת כמוחזק
 

 יישום שיטת השווי המאזני

 תשקעמוישות או השפעה מהותית על שליטה משותפת  לתעבישות  .34
שימוש תוך כלולה או בעסקה משותפת בחברה ה תתטפל בהשקע

השקעה זו כשירה לפטור  אלא אם כן, בשיטת השווי המאזני
 .37-35בהתאם לסעיפים 

 
 המאזני  יישום שיטת השוויפטורים מ

השקעה לאת שיטת השווי המאזני  אינה צריכה ליישםישות  .35
בחברה כלולה או בעסקה משותפת אם הישות היא חברה אם אשר 

 ההחרגה מתחולהפטורה מהכנת דוחות כספיים מאוחדים על ידי 
התנאים , או כאשר כל 31ומי תקן דיווח כספי בינלאל)א( 2בסעיף ש

 ם8מיהבאים מתקיי
 

חלקית של  מלאה או בעלותחברה בת ב יאהעצמה  ישותה (א)
אלה שאינם  כולל, שלה , והבעלים האחריםתאחר ישות

מתנגדים  קבלו הודעה על כך ואינםרשאים להצביע, 
 .את שיטת השווי המאזני מתמייש ינהא ישותשה

 
נסחרים  ינםא ישותהמכשירי חוב או מכשירים הוניים של  (ב)

שוק מעבר )בורסה מקומית, בורסה בחו"ל,  שוק ציבוריב
 . (שווקים מקומיים ואזוריים כולל לדלפק
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דוחות  הגשתשל  תהליךב תנמצא הינוא ההגישלא ישות ה (ג)
אחר, במטרה  פיקוחכספיים לרשות ניירות ערך או לגוף 

 .בשוק ציבורי מכשיריםשל  יכלשה קבוצהלהנפיק 
 

או חברה אם כלשהי הישות החברה האם הסופית של  (ד)
זמינים הדוחות כספיים,  המפיק ישותב בשרשרת השליטה

הציבור, אשר מצייתים לתקני דיווח כספי  לשימוש
, שבהם חברות בנות מאוחדות או נמדדות בשווי בינלאומיים

הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 
31. 

 
, על ידי מוחזקת, עסקה משותפתבאו  השקעה בחברה כלולה כאשר .36

ישות שהיא קרן הון סיכון, או קרן  ,יאו מוחזקת בעקיפין על יד
תוכניות כולל  ותישויות דומות ונאמנות, נאמנות המורכבת מיחיד

אותה לבחור למדוד את רשאית , הישות םמשתתפות ברווחיביטוח 
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם לתקן דיווח כספי  ההשקע

סקה ישות תבצע בחירה זו לכל חברה כלולה ולכל ע .7בינלאומי 
משותפת בנפרד, במועד ההכרה לראשונה של החברה הכלולה או 

 של העסקה המשותפת.
 

שחלקה מוחזקת בעקיפין  ,כאשר לישות יש השקעה בחברה כלולה .37
ישות שהיא קרן הון סיכון, או קרן נאמנות, נאמנות  על ידי

משתתפות ביטוח תוכניות כולל  ותישויות דומות והמורכבת מיחיד
לבחור למדוד את אותו חלק בהשקעה רשאית הישות  ,םברווחי

בחברה כלולה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם לתקן דיווח 
קרן להון סיכון, או הקרן לבלי להתחשב אם מ ,7כספי בינלאומי 

כולל  ותישויות דומולת ונאמנות המורכבת מיחידלנאמנות, ה
ו יש השפעה מהותית על אות םמשתתפות ברווחיביטוח תוכניות 

תיישם את הישות  ,חלק של ההשקעה. אם הישות תבחר לפעול כך
ה בחברה הכלולה תשיטת השווי המאזני על החלק הנותר בהשקע

קרן הון סיכון, או קרן נאמנות, נאמנות  על ידישלא מוחזק 
משתתפות ביטוח תוכניות כולל  ותישויות דומות והמורכבת מיחיד

 . םברווחי
 

 כמוחזק למכירה  סיווג

על השקעה או על  3 בינלאומי תיישם את תקן דיווח כספי ישות .71
 שמקיימת אתעסקה משותפת בבחברה כלולה או  ,חלק מהשקעה

 כלשהו שנותרווג כמוחזקת למכירה. חלק יקריטריונים לסה
בהשקעה בחברה כלולה או בעסקה המשותפת שלא סווג כמוחזק 

 עבצשימוש בשיטת השווי המאזני, עד שמתתוך יטופל למכירה 
כמוחזק למכירה. לאחר שמסווג מימוש של אותו חלק בהשקעה ה

בחברה  בחלק כלשהו שנותרהישות תטפל  ,המימוש בצעשמת
הכלולה או בעסקה המשותפת בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 
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ות חברה כלולה או עסקה ולה ךממשיהחלק שנותר אלא אם כן  7
ווי בשיטת הש תשתמשמהישות  האחרון,במקרה  .משותפת
 המאזני. 

 

או בעסקה  בחברה כלולהאו חלק מהשקעה כאשר השקעה  .73
סווגה קודם לכן כמוחזקת למכירה אינה מקיימת עוד ש משותפת

שיטת ב תוך שימושיש לטפל בה את הקריטריונים לסיווג כאמור, 
. סיווגה כמוחזקת למכירה החל ממועדלמפרע השווי המאזני 

ווג כמוחזקת למכירה סיה ממועדדוחות כספיים לתקופות החל 
 .יתוקנו בהתאם

 
 הפסקת השימוש בשיטת השווי המאזני 

בו שמועד המהחל שיטת השווי המאזני להשתמש בפסיק ישות ת .88
 או עסקה משותפת חברה כלולה להיות הפסיקמההשקעה 

 כדלקמן4
 
ה ת, הישות תטפל בהשקעאם ההשקעה הופכת לחברה בת (א)

ותקן פי עסקים צירו 3בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 
 .11דיווח כספי בינלאומי 

 
ו בעסקה א לשעבר כלולהחברה הבההשקעה שנותרה אם  (ב)

 השקעההישות תמדוד  ,היא נכס פיננסילשעבר המשותפת 
השקעה השווי ההוגן של  .בשווי הוגן הנותרכלשהי ש
הכרה העד במוהוגן השווי ל ייחשב הנותרכלשהי ש

וח כספי לראשונה בנכס הפיננסי בהתאם לתקן דיו
 כיר ברווח או הפסד בכל הפרש בין4. הישות ת3בינלאומי 

 
(i)  השווי ההוגן של השקעה כלשהי שנותרה ותמורה

 כלשהי ממימוש של חלק מההשקעה בחברה הכלולה
  לבין5 או בעסקה משותפת

 
(ii)  הופסק בו שהערך בספרים של ההשקעה במועד

 .השימוש בשיטת השווי המאזני
 
 ,שיטת השווי המאזניב השתמשישות מפסיקה ל כאשר (ג)

ברווח כולל אחר בעבר בכל הסכומים שהוכרו הישות תטפל 
באותו אופן שהיה נדרש אילו  ההשקע הלאותבהתייחס 

את הנכסים  הבעצמ תה מממשתהי תמושקעישות הה
 הקשורים או ההתחייבויות הקשורות.

  
ידי על הוכר בעבר ברווח כולל אחר ש, אם רווח או הפסד ךכפיל .71

מימוש עת רווח או הפסד בלסווג מחדש היה מ תשקעמוישות הה
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 תסווגמהישות , הקשורות תיוהתחייבוהאו  יםקשורה יםנכסהשל 
כתיאום בגין מחדש את הרווח או ההפסד מההון לרווח או הפסד )

. שיטת השווי המאזניב השימושמופסק מחדש( כאשר סיווג 
 פרשי שערה ישאו לעסקה משותפת לחברה כלולה אם  לדוגמה,

שיטת ב את השימושוהישות מפסיקה  פעילות חוץמצטברים בגין 
סווג מחדש לרווח או הפסד את הרווח או הישות ת, השווי המאזני 

 . זו לפעילות חוץבהתייחס הפסד שהוכר בעבר ברווח כולל אחר 
 

אם השקעה בחברה כלולה הופכת להשקעה בעסקה משותפת או  .80
 ,ה כלולההשקעה בעסקה משותפת הופכת להשקעה בחבר

 מודדת ואינהליישם את שיטת השווי המאזני  כהמשימהישות 
 מחדש את יתרת ההשקעה.

 
 שינויים בזכויות הבעלות 

 או בעסקה משותפת חברה כלולהבישות ות של אם זכויות הבעל .73
ההשקעה ממשיכה להיות מסווגת כחברה כלולה או  ך, אמוקטנות

את הפסד  סווג לרווח אוהישות ת ,, בהתאמהכעסקה משותפת
 ברווח כולל אחר הוכר בעברהפסד שהרווח או היחסי של ה החלק

 פסד זה היהאו ה, אם רווח בזכויות הבעלות להקטנה זו המתייחס
או הקשורים הנכסים של מימוש עת מסווג לרווח או הפסד ב

 .בויות הקשורותיההתחי
 

 נהלים ליישום שיטת השווי המאזני

טת השווי המאזני דומים מתאימים ליישום שיהנהלים מה רבים .74
. נוסף 31בתקן דיווח כספי בינלאומי לנהלי האיחוד המתוארים 

ברכישה של החשבונאי נהלים לטיפול הס יסבבשעקרונות, הלכך, 
חשבונאי ברכישה של השקעה הגם לטיפול  יםאומצמחברה בת, 

 .או בעסקה משותפת בחברה כלולה
 

מהווה את או בעסקה משותפת בחברה כלולה  הקבוצהחלק  .75
של החזקות החברה האם והחברות הבנות שלה באותה  צירוףה

. לצורך זה יש להתעלם עסקה משותפתאותה או ב חברה כלולה
מההחזקות של חברות כלולות אחרות ושל עסקאות משותפות 

או לעסקה משותפת חברה כלולה ל. כאשר הקבוצהשל אחרות 
רווח או החברות בנות, חברות כלולות או עסקאות משותפות, 

יישום ב המובאים בחשבון ונכסים נטו, רווח כולל אחר הפסד
שהוכרו בדוחות הכספיים של הם אלה שיטת השווי המאזני, 

חלק החברה הכלולה כולל )או העסקה המשותפת החברה הכלולה 
ובנכסים  רווח כולל אחרב, ברווח או הפסדאו העסקה המשותפת 

משותפות שלה(, הות עסקאהושל שלה כלולות החברות הנטו של 
מדיניות כדי לתת ביטוי ל יםהנדרש יםמואיתהלאחר כל 

 (.א14-13 )ראה סעיפים האחידחשבונאית 
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( upstreamרווחים והפסדים הנובעים מעסקאות כלפי מעלה ) .76
)כולל חברות בנות  ישות( בין downstreamומעסקאות כלפי מטה )

שלה פת או עסקה משותשלה לבין חברה כלולה  (המאוחדות של
רק בגובה חלקם של  ישותההכספיים של  המוכרים בדוחותי

. או בעסקה המשותפת המשקיעים הלא קשורים בחברה הכלולה
חברה ה, לדוגמה, מכירות של נכסים מהןמעלה  כלפיעסקאות 

, הןמטה  כלפילמשקיע. עסקאות  או מעסקה משותפת כלולהה
 כלולההרה משקיע לחבהשל נכסים מאו השקעות לדוגמה, מכירות 

חלקו של המשקיע ברווחים או  .שלו משותפתהאו לעסקה  שלו
בהפסדים של החברה הכלולה או של העסקה המשותפת בגין 

 עסקאות אלה מבוטל.
 

ש מימוהלירידה בשווי  ראיהכאשר עסקאות כלפי מטה מספקות  .77
ירידת ערך של הפסד מאו ל, יושקעומכרו או שינטו של נכסים ש

יוכרו במלואם על ידי המשקיע. כאשר  האל אותם נכסים, הפסדים
מימוש נטו של הלירידה בשווי  ראיהעסקאות כלפי מעלה מספקות 

 המשקיע ,ירידת ערך של אותם נכסיםהפסד מאו ל שירכשונכסים 
 .ההפסדים אלב ויכיר בחלק

 
השקעה של נכס לא כספי בחברה כלולה או בעסקה משותפת ה .11

משותפת האו בעסקה  כלולההבתמורה לזכות הונית בחברה 
מהות  חסרתהשקעה ה אלא אם כן,, 76טופל בהתאם לסעיף ת

 34מונח זה מתואר בתקן חשבונאות בינלאומי כפי ש ,מסחרית
הרווח או  ,חסרת מהות מסחריתכזו היא אם השקעה  רכוש קבוע.

סעיף חל גם  כןאם נחשב כבלתי ממומש ואינו מוכר אלא ההפסד 
יבוטלו כנגד חשבון  כאמור שושלא מומוהפסדים . רווחים 13

יוצגו  אשימוש בשיטת השווי המאזני ולתוך המטופל ההשקעה 
הכספי על המצב בדוח  נדחים הפסדיםכאו  נדחיםרווחים כ

שבו המאוחד של הישות או בדוח על המצב הכספי של הישות 
 .תוך שימוש בשיטת השווי המאזני תטופלומההשקעות 

 
 ,חברה כלולה או בעסקה משותפתזכות הונית בבנוסף לקבלת  ,אם .13

 הכירמנכסים כספיים או נכסים לא כספיים, הישות ישות מקבלת 
 ההשקעההפסד על הווח או רמהבחלק רווח או הפסד, ב ובמלוא

מתייחסת לנכסים הכספיים או לנכסים הלא כספיים הלא כספית ה
 שהתקבלו.

 
ן משקיע מכירה או השקעה של נכסים בימסעיף זה נוסף כתוצאה ]  א.13

)תיקונים לתקן  לבין חברה כלולה שלו או עסקה משותפת שלו
, אשר (76ולתקן חשבונאות בינלאומי  31דיווח כספי בינלאומי 

במועד שיקבע על ידי הוועדה לתקני חשבונאות תחולתו היא 
, ולפיכך הסעיף לא נוסף במהדורה זו. בינלאומיים או לאחריו

או השקעה של נכסים בין מכירה כרך ג' במסגרת הסעיף נכלל ב
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)תיקונים  משקיע לבין חברה כלולה שלו או עסקה משותפת שלו
 [(.76ולתקן חשבונאות בינלאומי  31לתקן דיווח כספי בינלאומי 

 
מכירה או השקעה של נכסים בין משקיע מסעיף זה נוסף כתוצאה ] ב.13

)תיקונים לתקן  לבין חברה כלולה שלו או עסקה משותפת שלו
, אשר (76ולתקן חשבונאות בינלאומי  31ספי בינלאומי דיווח כ

במועד שיקבע על ידי הוועדה לתקני חשבונאות תחולתו היא 
, ולפיכך הסעיף לא נוסף במהדורה זו. בינלאומיים או לאחריו

מכירה או השקעה של נכסים בין כרך ג' במסגרת הסעיף נכלל ב
תיקונים ) משקיע לבין חברה כלולה שלו או עסקה משותפת שלו

 [(.76ולתקן חשבונאות בינלאומי  31לתקן דיווח כספי בינלאומי 
  

שיטת השווי המאזני ב תוך שימושהשקעה בחברה כלולה מטופלת  .17
או עסקה  בו היא הופכת להיות חברה כלולהשמועד המהחל 

כל הפרש בין עלות ההשקעה לבין  ,. בעת רכישת ההשקעהמשותפת
הניתנים לזיהוי נכסים השל  נטוהוגן הבשווי  של הישות החלק

 מטופל כדלקמן8 תמושקעישות השל הההתחייבויות ו
 
נכלל  או לעסקה המשותפת לחברה כלולה מתייחסמוניטין ה (א)

אינה זה הפחתה של מוניטין  של ההשקעה. בספריםערך ב
 מותרת.

 
 בשווי ההוגן נטו של הנכסים הישותכל עודף של חלק  (ב)

על  תמושקעישות השל ה הניתנים לזיהויוההתחייבויות 
ברווח  ישותעלות ההשקעה, נכלל כהכנסה בקביעת חלק ה

בתקופה או העסקה המשותפת או הפסד של החברה הכלולה 
 שבה נרכשה ההשקעה. 

 
ברווח או הפסד של החברה  הישותתיאומים מתאימים לחלק 

על מבוצעים לאחר הרכישה, או של העסקה המשותפת הכלולה 
פחת, -לדוגמה, לפחת על נכסים בנימנת לתת ביטוי חשבונאי, 

בהתבסס על שווים ההוגן במועד הרכישה. באופן דומה, מבוצעים 
או של  ברווח או הפסד של החברה הכלולה ישותהתיאומים לחלק 

לאחר הרכישה בגין הפסדים מירידת ערך כגון  העסקה המשותפת
  בגין מוניטין או רכוש קבוע.

 
האחרונים  תנים להשגהניבדוחות הכספיים ה תשתמשמישות ה .33

ביישום שיטת  או של העסקה המשותפת של החברה הכלולה
 השונה מז ישותהשל סוף תקופת הדיווח  השווי המאזני. כאשר

, החברה הכלולה או של העסקה המשותפת של החברה הכלולה
, דוחות כספיים ישותה, לשימוש מכינהאו העסקה המשותפת 

הדבר , אלא אם ישותהשל  כמו הדוחות הכספיים מועדאותו ל
 .אינו מעשי
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חברה ה, הדוחות הכספיים של 33כאשר, בהתאם לאמור בסעיף  .30
ביישום שיטת  המשמשים, או של העסקה המשותפת כלולהה

, יש לבצע ישותהשונה מזה של  מועדל מוכניםהשווי המאזני, 
או אירועים משמעותיות עסקאות  ים בגין השפעתם שלמואית

הדיווח של החברה הכלולה  מועדבין  יםתרחשמה ,משמעותיים
. בכל הישותהדיווח של  מועדלבין או של העסקה המשותפת 

או של  של החברה הכלולהסוף תקופת הדיווח מקרה, הפער בין 
חודשים.  3לא יעלה על  ישותהלבין זה של  העסקה המשותפת

הדיווח יישארו זהים  סוף תקופתפער בין המשך תקופות הדיווח ו
 ופה.מתקופה לתק

 
 וכנו תוך שימוש במדיניותי ישותהכספיים של הדוחות ה .35

 לגבי עסקאות ואירועים דומים בנסיבות דומות. האחיד תחשבונאי
 

או עסקה משותפת  אם חברה כלולהא, 14למעט כמפורט בסעיף  .14
לגבי  ישותהמזו של  השונ תחשבונאי מדיניותב תומשתמש

כדי  יםמואיצע תעסקאות ואירועים דומים בנסיבות דומות, יש לב
או העסקה המשותפת של החברה הכלולה  תחשבונאיה המדיניותש
דוחות הכספיים של החברה הכאשר  ,ישותהו של זל תתואמ ההית

ביישום שיטת  ישותהמשמשים את או העסקה המשותפת הכלולה 
 השווי המאזני.

 
, אם לישות שהיא אינה בעצמה ישות 14למרות הדרישה בסעיף  א.14

זכויות בחברה כלולה או בעסקה משותפת שהן ישויות השקעה יש 
לבחור השקעה, הישות יכולה, בעת יישום שיטת השווי המאזני, 

להשאיר את מדידת השווי ההוגן שיושמה על ידי אותה חברה 
כלולה או עסקה משותפת שהן ישויות השקעה לזכויותיהן בחברות 

משותפת בחירה זו מבוצעת לכל חברה כלולה ולכל עסקה בנות. 
בנפרד, במועד המאוחר מבין המועד שבו )א( החברה הכלולה או 
העסקה המשותפת שהן ישויות השקעה מוכרות לראשונה9 )ב( 

 -החברה הכלולה או העסקה המשותפת הופכות לישות השקעה9 ו
)ג( החברה הכלולה או העסקה המשותפת שהן ישויות השקעה 

 הופכות לראשונה לחברה אם.
 

 מניות בכורה צוברותאו לעסקה משותפת  האם לחברה כלול .15
שאינם  צדדיםמוחזקות על ידי ה, (outstandingקיימות במחזור )

ברווח או הפסד  האת חלק תמחשב ישותהמסווגות כהון, הו ישותה
, בין אם האל למניות בכורה יםדיבידנדתיאומים בגין לאחר 

 .וובין אם לא והוכרז יםהדיבידנד
 

של בהפסדים או דים של חברה כלולה בהפס הישותשל  החלקאם  .16
או  בחברה הכלולה הזכויותי עולה עלשווה או משותפת עסקה 

בהפסדים  הלהכיר בחלק הפסיקמהישות , בעסקה המשותפת
מהוות את  או בעסקה המשותפת . הזכויות בחברה כלולהנוספים
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 או בעסקה המשותפת ההשקעה בחברה הכלולההערך בספרים של 
לזמן ארוך אשר, כלשהן ת יואזני ביחד עם זכולפי שיטת השווי המ

או  בחברה הכלולה ישותהחלק מההשקעה נטו של  ת, מהוובמהות
מתוכנן ולא  ינושלו א סילוק. לדוגמה, פריט שהבעסקה המשותפת

, הרחבה של במהותסביר שיתרחש בעתיד הנראה לעין מהווה, 
. או בעסקה המשותפת באותה חברה כלולה ישותהשקעת ה

או  חייבים לזמן ארוךאלה יכולים לכלול מניות בכורה ו פריטים
או  ספקים, לקוחותכוללים  ינםהלוואות לזמן ארוך, אבל א

, כמו יםמהול בטחונותם ימקיי כלשהם שבגינםלזמן ארוך  חייבים
השווי המאזני  ת. הפסדים המוכרים לפי שיטתומובטח ותהלווא

ם לרכיבים במניות רגילות מיוחסי ישותהשל  המעבר להשקעת
או בעסקה משותפת בחברה כלולה  ישותהאחרים של הזכויות של 

 בסדר הפוך לבכירותם )במילים אחרות, קדימות בפירוק(.
 

הוקטנו עד לאפס, הפסדים נוספים  ישותהלאחר שהזכויות של  .17
התהוו למשקיע במידה שנרשמים, ומוכרת התחייבות, רק 

 במידה שבוצעוו ת אומשתמעמחויבויות ת או ות משפטייומחויבו
. או בעבור העסקה המשותפת החברה הכלולה בעבורתשלומים 

מדווחת על או העסקה המשותפת החברה הכלולה  , לאחר מכן,אם
ברווחים אלה רק  הבחלקלהכיר מחדש  המתחיל ישותהרווחים, 

 ברווחים משתווה לחלק בהפסדים שלא הוכר.ה שחלקאחרי 
 

 הפסדים מירידת ערך

הכרה בהפסדים של  כוללהשווי המאזני,  לאחר יישום שיטת .21
ישות ה, 16בהתאם לסעיף או העסקה המשותפת  החברה הכלולה

קיימת ראיה כדי לקבוע אם  ג23-א23סעיפים את  מתמייש
או בעסקה  ה נטו בחברה הכלולהתהשקעש אובייקטיבית כלשהי

  .הינה פגומה המשותפת
 

 כספידיווח תקן ירידת הערך באת דרישות  תממיישישות ה .23
או בעסקה  בחברה הכלולהלזכויותיה האחרות  7בינלאומי 
 ןשאינו 7שהן בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי  המשותפת

  השקעה נטו.החלק מ תמהוו
 

ההשקעה נטו בחברה כלולה או בעסקה משותפת הינה פגומה  א. 23
והפסדים מירידת ערך מתהווים אם, ורק אם, קיימת ראיה 

ערך כתוצאה מאירוע אחד, או יותר,  אובייקטיבית לירידת
שהתרחשו לאחר ההכרה לראשונה בהשקעה נטו )"אירוע הפסד"( 
ולאירוע הפסד זה )או לאירועי הפסד אלה( יש השפעה על אומדן 
תזרימי המזומנים העתידיים מההשקעה נטו שניתן לאמוד אותה 
באופן מהימן. ייתכן שאין זה אפשרי לזהות אירוע יחיד ומבודד 

ם לירידת ערך. במקום זאת, ההשפעה המשולבת של מספר שגר
אירועים עשויה הייתה לגרום לירידת הערך. הפסדים החזויים 



IAS 28 
 

  7417 

כתוצאה מאירועים עתידיים, ללא קשר לרמת הסבירות שלהם, 
אינם מוכרים. ראיה אובייקטיבית שההשקעה נטו היא פגומה 

הישות כוללת נתונים ניתנים לצפייה, שהובאו לתשומת ליבה של 
 לגבי אירועי ההפסד הבאים8

 
קושי פיננסי משמעותי של החברה הכלולה או העסקה  )א( 

 המשותפת9 
 

( או פיגור defaultהפרה של חוזה, כמו אי עמידה בתנאים ) )ב( 
 בתשלום על ידי החברה הכלולה או העסקה המשותפת9

 
הישות, מסיבות כלכליות או משפטיות המתייחסות לקושי  )ג( 

י של החברה הכלולה או של העסקה המשותפת שלה, פיננס
העניקה לחברה הכלולה או לעסקה המשותפת ויתור, 

 שהישות לא הייתה שוקלת בנסיבות אחרות9
 

הסבירות שהחברה הכלולה או העסקה המשותפת יכנסו  )ד( 
להליך פשיטת רגל או לארגון מחדש פיננסי אחר הופכת 

 לצפויה9 או
 

להשקעה נטו עקב קשיים פיננסיים של  היעלמות שוק פעיל )ה( 
 החברה הכלולה או העסקה המשותפת. 

 
ההיעלמות של שוק פעיל, מאחר שהמכשירים ההוניים או  ב. 23

המכשירים הפיננסיים של החברה הכלולה או של העסקה 
המשותפת אינם נסחרים עוד בציבור, אינה מהווה ראיה לירידת 

ולה או של עסקה משותפת ערך. הורדת דירוג אשראי של חברה כל
או ירידה בשווי ההוגן של החברה הכלולה או העסקה המשותפת, 
אינן מהוות, כשלעצמן, ראיות לירידת ערך, למרות שהן יכולות 
להוות ראיות לירידת ערך בעת בחינתן עם מידע אחר הניתן 

 להשגה.
 

א, ראיה אובייקטיבית לירידת 23בנוסף לסוגי האירועים בסעיף  ג. 23
ההוניים של החברה הכלולה או  םרך של ההשקעה נטו במכשיריע

העסקה המשותפת כוללת מידע לגבי שינויים משמעותיים בעלי 
השפעה שלילית שהתרחשו בסביבה הטכנולוגית, הכלכלית או 
המשפטית או בסביבת השוק שבהם פועלים החברה הכלולה או 
 העסקה המשותפת, ומעידים כי ייתכן שהעלות של ההשקעה

במכשיר ההוני לא תושב. ירידה משמעותית או מתמשכת בשווי 
ההוגן של של השקעה במכשיר הוני מתחת לעלותה מהווה גם היא 

 ראיה אובייקטיבית לירידת ערך. 
 

ערך בספרים של ההשקעה מה מהווה חלקכיוון שמוניטין, אשר  .27
, אינו מוכר בנפרד, אין או בעסקה משותפת בחברה כלולהנטו 

דת ערך של המוניטין בנפרד על ידי יישום הדרישות לבדוק ירי
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ירידת  14לבדיקת ירידת ערך מוניטין בתקן חשבונאות בינלאומי 
נבדק . במקום זאת, הערך בספרים הכולל של ההשקעה ערך נכסים

, על כנכס בודד 14בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי לירידת ערך 
ה מבין שווי ההשבה של ההשקעה )הגבו-ידי השוואת הסכום בר

שימוש לבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה( לערכה בספרים, בכל 
מצביע על כך שייתכן  ג23-א23של סעיפים יישום  בהשעת 

בנסיבות שהוכר ירידת ערך מהפסד  .נטו היא פגומה שההשקעה
 ערךחלק מה מהווה, כולל מוניטין, שכלשהו לנכס הוקצמ ינואאלה 

. או בעסקה המשותפת ברה הכלולהחבנטו בספרים של ההשקעה 
לתקן בהתאם וכר מהפסד מירידת ערך ה ביטול של, כל ךכפיל

השקעה ה לההשבה ש-במידה שהסכום בר 14 בינלאומי חשבונאות
ישות , נטו השימוש של ההשקעה שוויבקביעת  .לה לאחר מכןענטו 

  8אומדת
 
תזרימי המזומנים אומדן בערך הנוכחי של  האת חלק (א)

או על  חברה הכלולהשיופקו על ידי השר חזוי א העתידיים,
ת יופעילוהתזרימי המזומנים מ כולל, ידי העסקה המשותפת

 התמורהוהעסקה המשותפת של או  חברה הכלולהשל ה
 או הסופי של ההשקעה9ממימושה 

 
העתידיים, תזרימי המזומנים אומדן את הערך הנוכחי של  (ב)

קעה מדיבידנדים שיתקבלו מההש ונבעי אשר חזוי כי
 .סופימימוש ההומ

 
  .בשתי השיטות בהנחות מתאימות, יביא לתוצאה זההשימוש 

 
 או בעסקה משותפת השבה של השקעה בחברה כלולהה-סכום ברה .21

אם החברה  אלא, או עסקה משותפת מוערך לגבי כל חברה כלולה
תזרימי מזומנים  ותמניב ןינאאו העסקה המשותפת הכלולה 

בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי חיוביים משימוש מתמשך שהם 
 .ישותמזומנים הנובעים מנכסים אחרים של ה

 
 דוחות כספיים נפרדים

בדוחות  וטופליאו בעסקה משותפת השקעה בחברה כלולה  .22
לתקן חשבונאות  31ף לסעיבהתאם  ישותהנפרדים של הכספיים ה

  .(7133)כפי שתוקן בשנת  75בינלאומי 
 
 מעברהוראות ו תחילהמועד 

בינואר  3ביום המתחילות שנתיות תקן זה לתקופות יישם ישות ת .23
 ישות. אם מותר . יישום מוקדם של התקןיולאחראו  7131

גילוי לעובדה  עליה לתת ,מוקדמת יותר התקן זה לתקופ מתיישמ
, תקן דיווח כספי 31יישם את תקן דיווח כספי בינלאומי לו זו
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 37ינלאומי , תקן דיווח כספי בהסדרים משותפים 33בינלאומי 
 75ותקן חשבונאות בינלאומי  גילוי בגין זכויות בישויות אחרות

 ( באותו מועד. 7133)כפי שתוקן בשנת 
 

, תיקן את 7132, כפי שפורסם ביולי 7תקן דיווח כספי בינלאומי  א.23
ג. ישות תיישם תיקונים 23-א23והוסיף את סעיפים  27-21סעיפים 

 .7וח כספי בינלאומי אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיו
 

)תיקונים לתקן  שיטת השווי המאזני בדוחות כספיים נפרדים ב.23
, תיקן את סעיף 7132(, שפורסם באוגוסט 75חשבונאות בינלאומי 

. ישות תיישם למפרע תיקון זה לתקופות שנתיות המתחילות 73
תקן חשבונאות או לאחריו בהתאם ל 7134בינואר  3-ביום ה

יות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים מדינ 6בינלאומי 
יישום מוקדם מותר. אם ישות מיישמת תיקון זה . וטעויות

 לתקופה מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו.
 

מכירה או השקעה של נכסים בין משקיע מסעיף זה נוסף כתוצאה ] ג.23
)תיקונים לתקן  לבין חברה כלולה שלו או עסקה משותפת שלו

, אשר (76ולתקן חשבונאות בינלאומי  31וח כספי בינלאומי דיו
במועד שיקבע על ידי הוועדה לתקני חשבונאות תחולתו היא 

, ולפיכך הסעיף לא נוסף במהדורה זו. בינלאומיים או לאחריו
מכירה או השקעה של נכסים בין כרך ג' במסגרת הסעיף נכלל ב

)תיקונים  לומשקיע לבין חברה כלולה שלו או עסקה משותפת ש
  [(.76ולתקן חשבונאות בינלאומי  31לתקן דיווח כספי בינלאומי 

 
)תיקונים לתקן דיווח כספי  ישויות השקעה8 יישום החריג מאיחוד  ד.23

ולתקן חשבונאות  37, לתקן דיווח כספי בינלאומי 31בינלאומי 
-ו 75, 35, תיקן את סעיפים 7132(, שפורסם בדצמבר 76בינלאומי 

א. ישות תיישם תיקונים אלה לתקופות 14סיף את סעיף והו 14
או לאחריו. יישום מוקדם  7134בינואר  3שנתיות המתחילות ביום 

מותר. אם ישות מיישמת תיקונים אלה לתקופה מוקדמת יותר, 
 עליה לתת גילוי לעובדה זו.

 
 שיפורים שנתיים לתקני דיווח כספי בינלאומיים מחזור .ה23

א. 14 -ו 36תיקן את סעיפים , 7134ם בדצמבר , שפורס7134-7132
ישות תיישם תיקונים אלה למפרע בהתאם לתקן חשבונאות 

או  7136בינואר  3לתקופות שנתיות המתחילות ביום  6בינלאומי 
לאחריו. יישום מוקדם מותר. אם ישות מיישמת תיקונים אלה 

 לתקופה מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו.
 

ף זה נוסף כתוצאה מתיקונים של תקן דיווח כספי בינלאומי סעי] ו.23
, ולפיכך הסעיף לא נוסף 7173בינואר  3, אשר תחולתו היא מיום 35

לתקן דיווח כספי בינלאומי  דבמהדורה זו. הסעיף נכלל בנספח 
35.] 
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 3לתקן דיווח כספי בינלאומי פניות ה

קן דיווח את ת תישממי ינהאם ישות מיישמת תקן זה אך עדיין א .24
כל הפניה לתקן דיווח כספי יש להתייחס ל, 7כספי בינלאומי 

 .17כהפניה לתקן חשבונאות מספר  7בינלאומי 
  

 (8113) 82ביטול תקן חשבונאות בינלאומי 

השקעות בחברות  76את תקן חשבונאות בינלאומי  מחליףתקן זה  .25
 (.7111)כפי שעודכן בשנת  כלולות

 


