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   1 בילאומי כספי דיווח תקן

אימוץ לראשוה של תקי 

  דיווח כספי בילאומיים

  

International Financial Reporting 

Standard 1 

First-time Adoption of 

International Financial 

Reporting Standards  

כוללת תיקוים הובעים מתקי דיווח כספי בילאומיים, אשר  גרסה זו
ליואר  1ומועד תחילתם לא מאוחר מיום  2018 ימאב 31 פורסמו עד

2019.  

  

   2019ביואר  1תיקוים שמועד תחילתם לאחר 

  והמסמכים הלווים אליו תוקו על ידי: 1תקן דיווח כספי בילאומי 

) (מועד 2017(פורסם במאי  חוזי ביטוח 17תקן דיווח כספי בילאומי  •
 .)2021ביואר  1תחילה 

ולכן במהדורה זו  2019ביואר  1של התיקוים הוא לאחר מועד התחילה 
ספח ד לתקן דיווח כספי במסגרת הם לא שולבו אלא כללו בפרד 

  .17בילאומי 
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  תוכן עייים
 ףסעימהחל   

    1דיווח כספי בילאומי תקן 
 יאימוץ לראשוה של תקי דיווח כספ

  בילאומיים

  

  1  מטרת התקן
  2  תחולה

 6 ההכרה ומדיד
לפי תקי דיווח  על המצב הכספי פתיחהיתרות ה דוח

  6  כספי בילאומיים
  7  מדייות חשבואית

יישום למפרע של תקי דיווח כספי בילאומיים מחריגים 
 13 אחרים

 14 אומדים
  18  מתקי דיווח כספי בילאומיים אחרים פטורים

  20  הצגה וגילוי
  21  מידע השוואתי

בהתאם לתקי דיווח כספי  מידע השוואתי שלא
  22  מידע היסטורי ותמציותבילאומיים 

  23 הסבר המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים
  24  התאמות

  29  יעוד כסים פיסיים או התחייבויות פיסיות
  30  שימוש בשווי הוגן כעלות חשבת

ת, ות בובחבר ותהשקעלשימוש בעלות חשבת 
  31  ותכלול ותחברבת וופתמשו עסקאותב

  א  31פט וגזשימוש בעלות חשבת לכסי 
שימוש בעלות חשבת עבור פעילויות הכפופות 

  ב31  לפיקוח על המחירים
  ג31  איפלציה חמורה-שימוש בעלות חשבת אחרי היפר
  32  דיווחים כספיים לתקופות בייים

  34  תחילהמועד 
פורסם ש( 1ביטול תקן דיווח כספי בילאומי 

  40  )2003 שתב
    :ספחים
    מוחים מוגדרים -ספח א 
חריגים ליישום למפרע של תקי דיווח כספי  - ספח ב 

    בילאומיים אחרים
    לצירופי עסקיםהמתייחסים פטורים   - ספח ג 

    מתקי דיווח כספי בילאומיים אחריםפטורים  -  דספח 
  יםטווח מתקי דיווח כספי בילאומי יקצר פטורים - ספח ה
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    תוכן עייים (המשך)

    

תקן דיווח על ידי הוועדה הבילאומית של אישור 
    *2008שפורסם בובמבר  1כספי בילאומי 

תיקוים  הוועדה הבילאומית של על ידיאישור 
    : 1לתקן דיווח כספי בילאומי 

    *2009שפורסם ביולי  למאמצים לראשוה יםוספ פטורים

מספרי השוואה לפי תקן דיווח של ם מוגבל מגילויי פטור
פורסם ביואר ש למאמצים לראשוה 7כספי בילאומי 

2010*    

למאמצים  ועיםקב יםמועד וביטולאיפלציה חמורה היפר 
 *2010שפורסם בדצמבר לראשוה 

 

    *2012שפורסם במרס  הלוואות ממשלה

     *תבסיס למסקו

    ספח

וח כספי בילאומיים תיקוים לבסיס למסקות של תקי דיו
    *אחרים

    *ביצועהחיות 

    *טבלת התאמה

   
  לא תורגם לעברית *
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  1דיווח כספי בילאומי תקן 

  אימוץ לראשוה של תקי דיווח כספי בילאומיים

  תקי דיווח כספי בילאומייםאימוץ לראשוה של  1דיווח כספי בילאומי תקן 

)(IFRS 1 ספחים  40-1בסעיפים  רטופמכל הסעיפים בתקן מחייבים ה- אוב .
, מייצגות את באותיות מודגשות באותה מידה. הוראות התקן, המובאות

באותיות העקרוות העיקריים של התקן. מוחים המוגדרים בספח א מופיעים 
הגדרות של מוחים אחרים בה הם מופיעים בתקן. שבפעם הראשוה  מוטות

את תקן יש לקרוא פי בילאומיים. מובאות במילון המוחים לתקי דיווח כס
להקדמה ולבסיס למסקות,  בהקשר למטרת התקן 1דיווח כספי בילאומי 

תקן חשבואות . לדיווח כספיהמושגית לתקי דיווח כספי בילאומיים ולמסגרת 
מספק  ,מדייות חשבואית, שיויים באומדים חשבואיים וטעויות 8בילאומי 

   .דייות חשבואית בהעדר החיות מפורשותבסיס לבחירה ויישום של מ
  

  מטרת התקן

של  ראשויםהכספיים הדוחות השתקן זה היא להבטיח ת מטר .1
הכספיים  והדיווחים תקי דיווח כספי בילאומייםלפי ישות 

בדוחות כספיים הכלולה בייים לגבי חלק מהתקופה לתקופות 
 :אשראלה, כוללים מידע באיכות גבוהה 

 

 השוואה לכל התקופות המוצגות;ובר ים למשתמששקוף   )א(

 

תקי לפי חשבואי המתאימה לטיפול מוצא מספק קודת   )ב(
 וכן ;)IFRSs( דיווח כספי בילאומיים

  

 התועלת. עולה עלבעלות שאיה להפיקו יתן   )ג(
  

  תחולה

 ישות תיישם תקן זה: .2

 

תקי דיווח כספי בדוחותיה הכספיים הראשוים לפי   )א(
 ; וכןבילאומיים

 

תקן ל בהתאםבייים, שהיא מציגה לתקופת כספי  ווחדיבכל   )ב(
לגבי , דיווח כספי לתקופות בייים 34חשבואות בילאומי 

בדוחותיה הכספיים הראשוים לפי  הכלולהחלק מהתקופה 
 .תקי דיווח כספי בילאומיים
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תקי דיווח כספי דוחות כספיים ראשוים של ישות לפי  .3
שתיים הראשוים שבהם הם הדוחות הכספיים ה בילאומיים

, על ידי הצהרה תקי דיווח כספי בילאומייםהישות מאמצת 
 על ציותבדוחות כספיים אלה  ובלתי מסויגת מפורשת

)complianceלאומייםי דיווח כספי בידוחות כספיים ) לתק .
דוחות כספיים חשבים כ תקי דיווח כספי בילאומייםל בהתאם

אם, לדוגמה,  יווח כספי בילאומייםתקי דראשוים של ישות לפי 
 הישות:

 

 האחרוים:הקודמים הכספיים  יההציגה את דוחות  )א(

 

)i(  ן עקביות, מכלבהתאם לדרישות לאומיות שאי
 ;תקי דיווח כספי בילאומיים עם הבחיות,

 

)ii( ות ,באופן תואםי דיווח כספי ל ,מכל הבחיתק
שהדוחות הכספיים לא כללו פרט לכך , בילאומיים

לתקי דיווח  על ציות מפורשת ובלתי מסויגתה הצהר
 ;כספי בילאומיים

  

)iii( י הדיווח שכללו הצהרה מפורשת על ציות לחלק מתק
 , אך לא לכולם;הכספי הבילאומיים

  

)iv( ן  לאומיותלדרישות  בהתאםי  עקביות עםשאיתק
תקי דיווח ב תוך שימוש, דיווח כספי בילאומיים

בפריטים  מסוימים לטיפול כספי בילאומיים
 ; אולאומיותקיימות דרישות היו שלגביהם לא 

  

)v( עם התאמה לאומיותלדרישות  בהתאם ,
)reconciliation ( של סכומים מסוימים לסכומים

 ;תקי דיווח כספי בילאומייםל בהתאםשקבעו 
  

תקי דיווח כספי ל בהתאםדוחות כספיים  הכיה  )ב(
ים לשימוש פימי בלבד, ללא הפיכתם לזמי בילאומיים

 לבעלי הישות או למשתמשים חיצויים אחרים כלשהם;

 

 תקי דיווח כספי בילאומייםל בהתאםחבילת דיווח  הכיה  )ג(
של דוחות שהכיה מערכת שלמה מבלי  ,לצורכי איחוד

הצגת דוחות  1תקן חשבואות בילאומי ב הגדרתהכספיים כ
 ; או)2007(כפי שעודכן בשת  כספיים

 

 לתקופות קודמות. לא הציגה דוחות כספיים  )ד(
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תקי דיווח כספי כאשר ישות מאמצת לראשוה חל תקן זה  .4
 חל כאשר, לדוגמה, ישות:התקן איו . בילאומיים

 

, לאומיותלדרישות  בהתאםמפסיקה להציג דוחות כספיים   )א(
של דוחות וסף למערכת הציגה אותם לכן כאשר קודם 

 על ציות מפורשת ובלתי מסויגתכספיים שכללו הצהרה 
 ;תקי דיווח כספי בילאומייםל

 

לדרישות  בהתאם הציגה דוחות כספיים בשה הקודמת  )ב(
מפורשת ובלתי ודוחות כספיים אלה כללו הצהרה  לאומיות
 ; אולתקי דיווח כספי בילאומיים על ציות מסויגת

  

הציגה דוחות כספיים בשה הקודמת שכללו הצהרה   )ג(
ספי לתקי דיווח כ על ציות מפורשת ובלתי מסויגת

הסתייג בדוח המבקר החשבון  רואה, אפילו אם בילאומיים
 דוחות כספיים.המבקר שלו על אותם חשבון הרואה 

  

, ישות אשר יישמה תקי דיווח 3-ו 2למרות הדרישות בסעיפים  .א4
כספי בילאומיים בתקופת דיווח בעבר, אך הדוחות הכספיים 

מסויגת השתיים האחרוים שלה לא כללו הצהרה מפורשת ובלתי 
על ציות לתקי דיווח כספי בילאומיים, חייבת ליישם תקן זה או 
ליישם למפרע את תקי הדיווח הכספי הבילאומיים בהתאם 

מדייות חשבואית, שיויים  8לתקן חשבואות בילאומי 
כאילו הישות מעולם לא הפסיקה  באומדים חשבואיים וטעויות

 ומיים.ליישם את תקי הדיווח הכספי הבילא

 
א, עליה 4כאשר ישות איה בוחרת ליישם תקן זה בהתאם לסעיף   ב. 4

ב לתקן דיווח כספי 23-א23ליישם את דרישות הגילוי בסעיפים 
  .8, בוסף לדרישות הגילוי בתקן חשבואות בילאומי 1בילאומי 

  

על ידי  העשים ,תקן זה איו חל על שיויים במדייות חשבואית .5
. שיויים כאלה תקי דיווח כספי בילאומייםשמת שכבר מיי ,ישות

 כפופים:

 

תקן חשבואות לדרישות לגבי שיויים במדייות חשבואית ב  )א(
מדייות חשבואית, שיויים באומדים  8בילאומי 

 ; וכןחשבואיים וטעויות

 

 תקי דיווח כספי בילאומייםלהוראות מעבר ספציפיות ב  )ב(
 אחרים.
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  הכרה ומדידה

תקי לפי  על המצב הכספי פתיחה דוח יתרות
  דיווח כספי בילאומיים

תקי לפי פתיחה על המצב הכספי  יתרות דוח ותציג תכין ישות .6
למועד המעבר לתקי דיווח כספי  דיווח כספי בילאומיים

 בהתאם שלהחשבואי ה. זוהי קודת המוצא לטיפול בילאומיים
 .תקי דיווח כספי בילאומייםל

 

יות חשבואיתמדי  

על  הפתיחה דוח יתרותבאותה מדייות חשבואית  תיישםישות  .7
ולאורך כל  תקי דיווח כספי בילאומייםשלה לפי  המצב הכספי

תקי התקופות המוצגות בדוחותיה הכספיים הראשוים לפי 
כל ל ציית. מדייות חשבואית זו צריכה לדיווח כספי בילאומיים

תקופת סוף בבתוקף ש יםתקי הדיווח הכספי הבילאומיאחד מ
, למעט לפי תקי דיווח כספי בילאומיים הראשוה הדיווח
 .ה- ובספחים ב 19-13בסעיפים האמור 

 
 תקי דיווח כספי בילאומייםישות לא תיישם גרסאות שוות של  .8

דיווח קודמים. ישות יכולה ליישם תקן  במועדיםשהיו בתוקף 
דיווח  תקןאותו אם  ,עדיין מחייבשאיו חדש, כספי בילאומי 

 מאפשר יישום מוקדם. כספי בילאומי
 

  

דוגמה: יישום עקבי של גרסה אחרוה של תקי דיווח 
 כספי בילאומיים

  רקע

של תקי דיווח כספי בילאומיים  פיתקופת הדיווח הראשוה ל
ישות א' מחליטה  .5X20בדצמבר  31ישות א' מסתיימת ביום 

ספיים אלה לשה אחת בלבד להציג מידע השוואתי בדוחות כ
). לכן, מועד המעבר שלה לתקי דיווח כספי 21(ראה סעיף 

(או  4X20ביואר  1 - הבילאומיים הוא תחילת יום העסקים של 
 א'). ישות 3X20 בדצמבר 31 -באופן זהה, תום יום העסקים של ה

חשבואות מקובלים  הציגה דוחות כספיים בהתאם לכללי
 ,בדצמבר של כל שה 31 - ה מידי שה ביוםשיושמו על יד קודמים

  .4X20 בדצמבר 31 ,עד וכולל

  

  ...המשך
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  ...המשך

דוגמה: יישום עקבי של גרסה אחרוה של תקי דיווח 
  כספי בילאומיים

  יישום דרישות

שבתוקף  תקי דיווח כספי בילאומייםישות א' דרשת ליישם 
  בעת: 5X20בדצמבר  31לגבי תקופות המסתיימות ביום 

  
(א)    הכה והצגה של דוח יתרות הפתיחה על המצב הכספי לפי 

  ; וכן4X20ביואר  1ליום  תקי דיווח כספי בילאומיים

בדצמבר  31הכה והצגה של דוח על המצב הכספי ליום   (ב)
5X20 4-(לרבות מספרי השוואה לX20 דוח על הרווח ,(

מזומים הכולל, דוח על השיויים בהון ודוח על תזרימי ה
(לרבות מספרי  5X20בדצמבר  31לשה המסתיימת ביום 

-) וגילויים (לרבות מידע השוואתי ל4X20 -השוואה ל
4X20.(  

  
אם תקן דיווח כספי בילאומי חדש, עדיין איו מחייב, אך מאפשר 

 רשאית, אך איה דרשת, ליישם אותו א'יישום מוקדם, ישות 
הכספיים הראשוים לפי בדוחותיה  תקן דיווח כספי בילאומי

  .תקי דיווח כספי בילאומיים

 

על  ותחלאחרים  תקי דיווח כספי בילאומייםהוראות המעבר ב .9
מיישמת שכבר  ,שיויים במדייות חשבואית שבוצעו על ידי ישות

מאמץ חלות על מעבר של  ין; הן אתקי דיווח כספי בילאומיים
, למעט כפי שקבע תקי דיווח כספי בילאומייםל לראשוה

 .ה-בספחים ב

 

 דוחבישות דרשת  ,ה-ובספחים ב 19-13 בסעיפים מתוארכלמעט  .10
תקי דיווח כספי לפי  הפתיחה על המצב הכספי יתרות

 :בילאומיים

 

שהכרה בהם דרשת לפי  ,להכיר בכל הכסים וההתחייבויות  )א(
 ;תקי דיווח כספי בילאומיים

 

תקי אם  ,תחייבויותלא להכיר בפריטים ככסים או כה  )ב(
 מאפשרים הכרה כזו; אים דיווח כספי בילאומיים

 

לכללי  בהם בהתאםלסווג מחדש פריטים שהיא הכירה   )ג(
קודמים כסוג אחד של כס, התחייבות  חשבואות מקובלים
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מהווים סוג אחר של כס, התחייבות אולם הם או רכיב הון, 
 ; וכןיםתקי דיווח כספי בילאומיל בהתאםהון  או רכיב

 

במדידת כל הכסים  תקי דיווח כספי בילאומייםליישם   )ד(
 וההתחייבויות שהוכרו.

 

על פתיחה ה דוח יתרותבמיישמת המדייות החשבואית שישות  .11
עשויה להיות שוה  תקי דיווח כספי בילאומייםלפי  המצב הכספי

 בהתאם ,אותו מועדשהישות יישמה לחשבואית המדייות המ
התיאומים הובעים מכך קודמים.  ות מקובליםלכללי חשבוא

מעבר לתקי דיווח כספי אירועים ועסקאות לפי מועד המקורם ב
אלה ישירות  בתיאומיםכיר צריכה לה. לכן, ישות בילאומיים

מעבר הון) במועד הה, בקבוצה אחרת של מתאיםעודפים (או, אם ב
 .לתקי דיווח כספי בילאומיים

 

יתרות דוח ות של חריגים לעקרון לפיו תקן זה קובע שתי קבוצ .12
צריך  תקי דיווח כספי בילאומייםלפי הפתיחה על המצב הכספי 

 :תקי הדיווח הכספי הבילאומייםכל אחד מציית לל
  

של היבטים  למפרע יישום יםספח ב אוסרו 17-14סעיפים   )א(
 אחרים. תקי דיווח כספי בילאומייםשל מסוימים 

 

תקי מדרישות מסוימות של  וריםפט ה מעיקים-ספחים ג  )ב(
 .אחרים דיווח כספי בילאומיים

  

יישום למפרע של תקי דיווח כספי מחריגים 
  בילאומיים אחרים

תקי דיווח של מסוימים של היבטים  למפרע יישוםתקן זה אוסר  .13
 17-14בסעיפים  מפורטים החריגים אל אחרים. כספי בילאומיים

 ובספח ב.

 
  אומדים

במועד  תקי דיווח כספי בילאומייםל בהתאםישות  אומדים של .14
עם יהיו עקביים  מעבר לתקי דיווח כספי בילאומייםה
כללי חשבואות ל בהתאםאומדים שבוצעו לאותו מועד ה

 ולשקף הבדל כלשה כדי תיאומיםמקובלים קודמים (לאחר 
במדייות חשבואית), אלא אם קיימת ראיה אובייקטיבית לכך 

 .מוטעיםלה היו שאומדים א
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מעבר לתקי דיווח כספי ישות יכולה לקבל מידע לאחר מועד ה .15
לגבי אומדים שהיא ביצעה לפי כללי חשבואות  בילאומיים

, ישות צריכה לטפל בקבלת 14סעיף ל בהתאםמקובלים קודמים. 
לאחר  תיאום-כמו באירועים שאים חייבי דרך הבאותזה מידע 

אירועים  10שבואות בילאומי תקן חל בהתאם תקופת הדיווח
. לדוגמה, יח כי מועד המעבר של ישות תקופת הדיווח לאחר

, חדשומידע  4X20 ביואר 1הוא  תקי דיווח כספי בילאומייםל
של אומדן שבוצע  מחייב עדכון ,4X20 ביולי 15שהתקבל ביום 

 בדצמבר 31כללי חשבואות מקובלים קודמים ביום ל בהתאם
3X20.  הפתיחה  דוח יתרותלא תשקף את המידע החדש בהישות

(אלא אם  תקי דיווח כספי בילאומייםלפי על המצב הכספי שלה 
כתוצאה מהבדלים ) Adjustment( תיאוםהאומדים מצריכים 

כלשהם במדייות חשבואית או קיימת ראיה אובייקטיבית לכך 
). במקום זאת, הישות תשקף מידע חדש מוטעיםשהאומדים היו 

) לשה ברווח כולל אחר ,מתאים(או, אם ברווח או הפסד זה 
 .4X20 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

  

תקי דיווח כספי ל בהתאםלבצע אומדים  תצטרךישות ייתכן ש .16
שלא  מעבר לתקי דיווח כספי בילאומייםבמועד ה בילאומיים

 כדידרשו באותו מועד לפי כללי חשבואות מקובלים קודמים. 
, אומדים אלה 10תקן חשבואות בילאומי עקביות עם  לשמור על

 את התאיםצריכים לשקף  תקי דיווח כספי בילאומייםל בהתאם
. בפרט, מעבר לתקי דיווח כספי בילאומייםששררו במועד ה

למחירי  מעבר לתקי דיווח כספי בילאומייםאומדים במועד ה
צריכים חוץ שוק, לשיעורי ריבית או לשערי חליפין של מטבע 

 תאי שוק באותו מועד. לשקף

 

לפי  על המצב הכספי הפתיחהדוח יתרות חלים על  16-14סעיפים  .17
. הם חלים גם על תקופת השוואה תקי דיווח כספי בילאומיים

תקי דיווח ראשוים של ישות לפי הכספיים ההמוצגת בדוחות 
י מעבר לתקההתייחסות למועד ה ובמקרה זה, כספי בילאומיים

מוחלפת על ידי התייחסות לתום אותה  דיווח כספי בילאומיים
 תקופת השוואה.

  

  מתקי דיווח כספי בילאומיים אחרים פטורים

 פטוריםמה ,או יותר ,דאח פטורישות יכולה לבחור להשתמש ב .18
 ההיקשבדרך  האל פטוריםה. ישות לא תאמץ -שכללו בספחים ג

 ים אחרים.טלפרי

 

 [בוטל] .19
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  יהצגה וגילו

תקי דיווח גילוי בההצגה והמדרישות  פטוריםתקן זה איו קובע  .20
 אחרים. כספי בילאומיים

  

 מידע השוואתי

תקי דיווח כספי דוחות כספיים ראשוים של ישות לפי  .21
שלושה דוחות על המצב הכספי, לפחות צריכים לכלול  בילאומיים

על , שי דוחות אחר רווח כוללרווח או הפסד והשי דוחות על 
שי דוחות על תזרימי ), יםוצגמ(אם פרד רווח או הפסד ה
 ,מתייחסיםשי דוחות על השיויים בהון וביאורים מזומים וה

 .לכל הדוחות המוצגים כולל מידע השוואתי
  

מידע השוואתי שלא בהתאם לתקי דיווח כספי 
  תמציות מידע היסטוריבילאומיים ו

 תויםהיסטורי של מידע  תמציותמציגות מסוימות ישויות  .22
שלגביה הן מציגות  ,לתקופות שלפי התקופה הראשוה בחרים

. תקן תקי דיווח כספי בילאומייםל בהתאםמידע השוואתי מלא 
מדידה ההכרה והדרישות ל יצייתותמציות אלה שזה איו דורש 

מסוימות . מעבר לכך, ישויות תקי דיווח כספי בילאומייםשל 
 כןי לפי כללי חשבואות מקובלים קודמים ומציגות מידע השוואת

כל . ב1תקן חשבואות בילאומי ל בהתאםמידע השוואתי הדרש 
היסטורי או מידע מידע  תמציותהכוללים  ,דוחות כספיים

כללי חשבואות מקובלים קודמים, ישות ל בהתאםהשוואתי 
 צריכה:

 

כללי חשבואות ל בהתאםלציין באופן בולט כי המידע   )א(
תקי דיווח כספי קודמים לא הוכן לפי  מקובלים

 ; וכןבילאומיים

 

לתת גילוי למהות של התיאומים העיקריים שהיו הופכים   )ב(
. ישות איה תקי דיווח כספי בילאומייםאותו למציית ל

 צריכה לכמת תיאומים אלה.
  

  מעבר לתקי דיווח כספי בילאומייםהסבר ה

אות מקובלים ישות צריכה להסביר כיצד המעבר מכללי חשבו .23
המצב הכספי, השפיע על  תקי דיווח כספי בילאומייםקודמים ל

 ועל תזרימי המזומים שדווחו על ידה. הביצועים הכספייםעל 
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ישות אשר יישמה תקי דיווח כספי בילאומיים בתקופת דיווח   א.23
  א, תיתן גילוי:4בעבר, כמתואר בסעיף 

  

דיווח כספי לסיבה בגיה היא הפסיקה ליישם תקי   )א(
 בילאומיים; וכן

 

 לסיבה לחידוש היישום של תקי דיווח כספי בילאומיים.  )ב(

 
א, איה בוחרת ליישם את תקן 4כאשר ישות, בהתאם לסעיף   ב.23

, עליה להסביר את הסיבות לבחירה ליישם 1דיווח כספי בילאומי 
את תקי הדיווח הכספי הבילאומיים כאילו היא מעולם לא 

  שם את תקי הדיווח הכספי הבילאומיים.הפסיקה ליי
  

  התאמות

ראשוים של ישות לפי הכספיים הדוחות ה, 23סעיף ל צייתל כדי .24
 צריכים לכלול: תקי דיווח כספי בילאומיים

 

כללי חשבואות ל בהתאםשדווח הון שלה ההתאמות של   )א(
תקי דיווח כספי ל בהתאםמקובלים קודמים להון שלה 

 דים הבאים:לשי המוע בילאומיים

 

)i( לאומייםמועד הי דיווח כספי ביוכןמעבר לתק ; 

 

)ii(  ה המוצגת בדוחותכספיים התום התקופה האחרו
כללי ל בהתאםשתיים האחרוים של הישות ה

 חשבואות מקובלים קודמים;

 

תקי דיווח כספי בהתאם להכולל  רווחלסך ה ההתאמ  )ב(
שתיים הכספיים הלתקופה האחרוה בדוחות  יםבילאומי

זו תהיה סך  מוצא להתאמהקודת ה .האחרוים של הישות
דמים קוכללי חשבואות מקובלים בהתאם ל להכול רווחה
רווח  ,זהככום יאותה תקופה או, אם ישות לא דיווחה על סל

 כללי חשבואות מקובלים קודמים. לפיאו הפסד 

 

אם הישות הכירה או ביטלה הפסדים כלשהם בגין ירידת   )ג(
תה בעת ערך בפעם הראשועל הפתיחה  דוח יתרות הכ

, תקי דיווח כספי בילאומייםלפי שלה המצב הכספי 
 36תקן חשבואות בילאומי לפי  יםדרש שהיו יםגילוי

הישות הייתה מכירה בהפסדים בגין  אילו ירידת ערך כסים
מעבר ירידת ערך או בביטולם בתקופה המתחילה ממועד ה

 .לתקי דיווח כספי בילאומיים
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(ב) צריכות לתת מספיק 24-(א) ו24ההתאמות הדרשות לפי סעיף  .25
 התיאומים המהותייםלאפשר למשתמשים להבין את  כדיפרטים 

. אם ישות הציגה על הרווח הכוללולדוח  דוח על המצב הכספיל
לכללי חשבואות מקובלים  בהתאםמזומים ה מיתזריעל דוח 

על לדוח  יםהתיאומים המהותילהסביר גם את  עליהקודמים, 
 מזומים.ה מיתזרי

 

אם ודע לישות על טעויות שבוצעו לפי כללי חשבואות מקובלים  .26
(ב) צריכות 24- (א) ו24הדרשות לפי סעיף  קודמים, ההתאמות

שיויים במדייות לבין התיקוים של טעויות אלה בין  להבחין
 חשבואית.

  

יות שיויים במדיהחל על איו  8תקן חשבואות בילאומי  .27
תקי דיווח כספי מאמצת מבצעת כאשר היא ישות שחשבואית 
 אחר הצגתעד ל זו או על שיויים במדייות חשבואית בילאומיים

. דוחותיה הכספיים הראשוים לפי תקי דיווח כספי בילאומיים
לגבי שיויים  8תקן חשבואות בילאומי דרישות של הלכן, 

חות הכספיים הראשוים של במדייות חשבואית אין חלות בדו
 .תקי דיווח כספי בילאומייםישות לפי 

  
אם במהלך התקופה המכוסה על ידי דוחותיה הכספיים הראשוים   א.27

של ישות לפי תקי דיווח כספי בילאומיים, ישות משה את 
בתקן  יםלוהכל פטוריםמדייותה החשבואית או את השימוש ב

בין הדיווח הכספי הראשון זה, עליה להסביר את השיויים 
לתקופת בייים לפי תקי דיווח כספי בילאומיים לבין הדוחות 
הכספיים הראשוים לפי תקי דיווח כספי בילאומיים, בהתאם 

(א) 24, ועליה לעדכן את ההתאמות הדרושות לפי סעיפים 23לסעיף 
 (ב). - ו

  

אם ישות לא הציגה דוחות כספיים לתקופות קודמות, יש לתת  .28
תקי דיווח גילוי לעובדה זו בדוחותיה הכספיים הראשוים לפי 

 .כספי בילאומיים
  

  יעוד כסים פיסיים או התחייבויות פיסיות

ככס פיסי  קודם לכןיעד כס פיסי שהוכר ילישות מותר ל .29
 תיתן. הישות א19דהמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד לפי סעיף 

במועד  כאמורסים פיסיים שיועדו גילוי לשווי ההוגן של כ
 בדוחות הכספיים הקודמים.שלהם ערך בספרים לסיווג ולוהייעוד 

  
לישות מותר לייעד התחייבות פיסית שהוכרה קודם לכן   א. 29

. 19כהתחייבות פיסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד לפי סעיף ד
ת שיועדו הישות תיתן גילוי לשווי ההוגן של התחייבויות פיסיו
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כאמור במועד הייעוד ולסיווג ולערך בספרים שלהן בדוחות 
  הכספיים הקודמים.

    
  שימוש בשווי הוגן כעלות חשבת

על המצב הפתיחה  דוח יתרותבאם ישות משתמשת בשווי הוגן  .30
לגבי  עלות חשבתכ תקי דיווח כספי בילאומייםלפי שלה הכספי 

או כס זכות י מוחשי כס בלת ,פריט רכוש קבוע, דל"ן להשקעה
), יש לתת גילוי בדוחותיה הכספיים 7ד-ו 5ד(ראה סעיפים שימוש 

, לגבי כל תקי דיווח כספי בילאומייםהראשוים של הישות לפי 
תקי לפי  על המצב הכספי הפתיחהדוח יתרות ב) line item(סעיף 

 :דיווח כספי בילאומיים

 

 לסכום המצרפי של שווי הוגן זה; וכן  )א(

 

לפי כללי  ולערכים בספרים שדווחהתיאום המצרפי ום לסכ  )ב(
 חשבואות מקובלים קודמים.

  
ת, ות בובחבר ותהשקעלשימוש בעלות חשבת 

  ותכלול ותחברבת וופתמשועסקאות ב

באופן דומה, אם ישות משתמשת בעלות חשבת בדוח יתרות  .31
 עבורהפתיחה על המצב הכספי לפי תקי דיווח כספי בילאומיים 

חברה כלולה בדוחות בפת או תמשועסקה בחברת בת, בהשקעה 
), הדוחות הכספיים 15דהכספיים הפרדים שלה (ראה סעיף 

הפרדים הראשוים של הישות לפי תקי דיווח כספי בילאומיים 
  צריכים לתת גילוי:

  

עלות  שלגביהןהשקעות אותן  לשעלות החשבת המצרפית ל  )א(
בואות מקובלים בספרים על פי כללי חש ערךההיא  חשבת

 קודמים;
  

עלות  שלגביהןהשקעות אותן  לשעלות החשבת המצרפית ל  )ב(
 שווי הוגן; וכן היאחשבת 

  

בספרים כפי שדווח על פי כללי  ערךתיקון המצרפי לל  )ג(
 חשבואות מקובלים קודמים.

  
  פט וגזשימוש בעלות חשבת לכסי 

 יהעל, פט וגזא(ב) לכסי 8שבסעיף ד פטוראם ישות משתמשת ב .א31
שקבעו בספרים  כיםהער הוקצו ובסיס לפיתת גילוי לעובדה זו ולל

  לכללי חשבואות מקובלים קודמים. בהתאם
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פיקוח עבור פעילויות הכפופות לשימוש בעלות חשבת 
  על המחירים

ב עבור פעילויות הכפופות 8בסעיף ד פטוראם ישות משתמשת ב  ב.31
זו ולבסיס שלפיו  , עליה לתת גילוי לעובדהפיקוח על המחיריםל

  קבעו הערכים בספרים לפי כללי חשבואות מקובלים קודמים.
  

  רהמואיפלציה ח-היפראחרי שימוש בעלות חשבת 

אם ישות בוחרת למדוד כסים והתחייבויות בשווי הוגן ולהשתמש   ג.31
בשווי הוגן כעלות חשבת בדוח הפתיחה על המצב הכספי שלה לפי 

רה (ראה סעיפים מומיים עקב איפלציה חתקי דיווח כספי בילאו
דוחות הכספיים הראשוים של ישות לפי תקי דיווח ה), 30ד-26ד

גילוי להסבר כיצד ומדוע לישות היה  כללוכספי בילאומיים י
מטבע זה ו המאפייים הבאיםאת שי מטבע פעילות שהיו לו 

  פעילות:ההפסיק להיות מטבע 
 

ין לכל הישויות שיש להן מדד מחירים כללי מהימן איו זמ  )א(
  עסקאות ויתרות במטבע.

 

 אין יכולת החלפה בין המטבע לבין מטבע חוץ יציב יחסית.   )ב(
  

  דיווחים כספיים לתקופות בייים

כספי לתקופת בייים  דיווח, אם ישות מציגה 23סעיף ל צייתל כדי .32
 הכלולהלחלק מהתקופה  34תקן חשבואות בילאומי ל בהתאם

, תקי דיווח כספי בילאומייםהראשוים לפי  דוחותיה הכספייםב
תקן לדרישות  וסףדרישות הבאות ה קיים אתהישות צריכה ל

 :34חשבואות בילאומי 

 

כספי לתקופת בייים עבור תקופת  דיווחאם הישות מציגה   )א(
כספי  דיווחהשוואה בשת הכספים הקודמת, כל לבייים ה

 לתקופת בייים כזה יכלול:

 

)i(  אות ל בהתאםן שלה הוההתאמה שלכללי חשבו
מקובלים קודמים לתום אותה תקופת בייים 

 תקי דיווח כספי בילאומייםהשוואה להון שלה לפי ל
 באותו מועד; וכן

 

)ii( י דיווח ל בהתאםשלה  כוללהרווח סך ההתאמה לתק
השוואה ללאותה תקופת בייים  כספי בילאומיים

 מוצאקודת ה .(שוטף ומצטבר מתחילת שה)
כללי בהתאם ל סך הרווח הכוללהתאמה זו תהיה ל

חשבואות מקובלים קודמים לאותה תקופה או, אם 
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בהתאם כזה, רווח או הפסד  סךישות לא דיווחה על 
 .כללי חשבואות מקובליםל

  

להתאמות הדרשות לפי (א), דיווח כספי ראשון  וסף  )ב(
תקן חשבואות בילאומי ל בהתאםלתקופת בייים של ישות 

תקופה הכלולה בדוחותיה הכספיים הראשוים לפי ל 34
יכלול את ההתאמות שתוארו  תקי דיווח כספי בילאומיים

(ב) (בתוספת הפרטים הדרשים לפי 24- (א) ו24בסעיף 
) או הפייה למסמך אחר שפורסם ושכולל 26-ו 25סעיפים 

 התאמות אלה.

 

אם ישות משה את המדייות החשבואית שלה או את   )ג(
בתקן זה, עליה להסביר את  יםהכלול פטוריםבהשימוש 

לתקופת בייים בהתאם כזה השיויים בכל דיווח כספי 
 (ב).-ולעדכן את ההתאמות הדרשות על ידי (א) ו 23לסעיף 

    

 בסיס , עליםמיימלי יםדורש גילוי 34תקן חשבואות בילאומי  .33
גם הכספי לתקופת בייים גישה  בדיווחההחה לפיה למשתמשים 

תקן חשבואות , עם זאתלדוחות הכספיים השתיים האחרוים. 
דורש גם כי ישות תיתן גילוי ל"אירועים או עסקאות  34בילאומי 

כלשהם שהם מהותיים להבת תקופת הבייים השוטפת". לכן, אם 
המאמץ לראשוה לא תן גילוי למידע המהותי להבת תקופת 

יים האחרוים לפי הבייים השוטפת בדוחותיו הכספיים השת
כספי ה בדיווחקודמים, יש לתת גילוי  מקובלים כללי חשבואות

למסמך אחר  אותו המידע או לכלול הפייהלבייים שלו הלתקופת 
 .מידע שפורסם ושכולל אותו

  

 תחילהמועד 

תקי ישות תיישם תקן זה אם דוחותיה הכספיים הראשוים לפי  .34
 2009 ביולי 1תחילה ביום הם לתקופה המ דיווח כספי בילאומיים

  . יותר מותר מוקדם. יישום יואו לאחר
 

לתקופות  23ד-ו (יד)1דישות תיישם את התיקוים בסעיפים  .35
. אם ישות יואו לאחר 2009ביולי  1שתיות המתחילות ביום 

כפי ( עלויות אשראי 23מיישמת את תקן חשבואות בילאומי 
שמו ותיקוים אלה יילתקופה מוקדמת יותר,  )2007 בשת עודכןש

  לגבי תקופה מוקדמת זו.
 

בשת עודכן כפי ש(צירופי עסקים  3בילאומי  דיווח כספיתקן  .36
את  מיישמת. אם ישות (ז)4ג-(ו) ו4ג 1, ג19 את סעיפים תיקן) 2008
 תקופה מוקדמתל) 2008(מעודכן  3בילאומי דיווח כספי תקן 
  .יושמו לתקופה מוקדמת זוי תיקוים, היותר
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 דוחות כספיים מאוחדים ופרדים 27 בילאומי חשבואות תקן .37
אם ישות  .7ב- ו 1ב פיםאת סעי תיקן) 2008כפי שתוקן בשת (

תקופה ל) 2008ן קות(מ 27ת תקן חשבואות בילאומי מיישמת א
 זו.מוקדמת תקופה ל יושמוי תיקוים, היותר מוקדמת

  

 חברהבפת ותבת, בישות בשליטה משו העלות ההשקעה בחבר .38
תקן חשבואות לו 1תקן דיווח כספי בילאומי ל תיקוים( כלולה

, 31 פים, הוסיף את סעי2008פורסם במאי אשר ), 27בילאומי 
 ות שתיותלתקופ האל סעיפים יישם. ישות ת15ד-ו 14(ז), ד1ד

יותר מוקדם  יישום. ואחרילאו  2009 ביולי 1 יוםב ותהמתחיל
תקופה מוקדמת יותר ל מיישמת סעיפים אלה. אם ישות מותר

  .עובדה זועליה לתת גילוי ל
  

 שיפורים לתקי דיווח כספי בילאומייםתוקן על ידי  7בסעיף  .39
 ות שתיותלתקופ האל תיקוים יישם. ישות ת2008 מאישפורסם ב

מת את ייש. אם ישות מואחרילאו  2009 ביולי 1 יוםב ותמתחילה
ה מוקדמת תקופל) 2008(מתוקן  27תקן חשבואות בילאומי 

 מו לתקופה מוקדמת זו.שוייותר, השיויים י
  

(תיקוים לתקן דיווח כספי  למאמצים לראשוה יםוספ פטורים .א39
א, 31סעיפים את  יףוסה, 2009פורסם ביולי אשר ), 1בילאומי 

). ישות תיישם יב(-(ד) ו (ג),1סעיפים ד ן אתקיותא 21ד-א, ו9א, ד8ד
או  2010יואר ב 1 יוםלות בלתקופות שתיות המתחיאלה תיקוים 

. אם ישות מיישמת תיקוים יותר מותריישום מוקדם  .לאחריו
 .אלה לתקופה מוקדמת יותר עליה לתת גילוי לעובדה זו

 

  ]בוטל[ .ב39

 
 של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי 19פרשות מספר   ג.39

)IFRIC 19( סיות באמצעות מכשיריםסילוק התחייבויות פי 
. ישות תיישם תיקון זה כאשר היא 25את סעיף ד פההוסי םייוה

 ).IFRIC 19( 19מיישמת את פרשות מספר 

 

 [בוטל] .ד39
  

 2010שפורסם במאי שיפורים לתקי דיווח כספי בילאומיים   ה.39
- (ג) ו1, ד32, 27ב ותיקן את סעיפים 8ד-ב ו31א, 27הוסיף את סעיף 

תיות המתחילות ביום . ישות תיישם תיקוים אלה לתקופות ש8ד
מותר. אם ישות יותר או לאחריו. יישום מוקדם  2011ביואר  1

מיישמת את התיקוים לתקופה מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי 
ישויות שאימצו תקי דיווח כספי בילאומיים ללעובדה זו. 

או  1בתקופות לפי מועד התחילה של תקן דיווח כספי בילאומי 
בתקופה קודמת מותר  1ווח כספי בילאומי שיישמו את תקן די
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למפרע בתקופה השתית הראשוה  8ליישם את התיקון לסעיף ד
 8ת את סעיף דמהתיקון. ישות המיישל שמועד התחילה לאחר 

   למפרע תיתן גילוי לעובדה זו.
  

  [בוטל]  ו.39
  

  ]בוטל[  ז.39
  

מועדים קבועים למאמצים  ביטולאיפלציה חמורה ו-היפר  ח.39
), שפורסם 1(תיקוים לתקן דיווח כספי בילאומי שוה לרא

והוסיף את סעיפים  20ד-ו 1, ד2תיקן את סעיפים ב 2010בדצמבר 
ישות תיישם תיקוים אלה לתקופות  .30ד-26ג וסעיפים ד31

. יישום מוקדם יואו לאחר 2011ביולי  1שתיות המתחילות ביום 
  מותר.יותר 

  

ותקן דיווח  וחות כספיים מאוחדיםד 10תקן דיווח כספי בילאומי  .ט39
, 2011, שפורסמו במאי הסדרים משותפים 11כספי בילאומי 

והוסיפו את סעיף  15ד-ו 14, ד1, ד1, ג7, ב31תיקו את סעיפים 
. ישות תיישם תיקוים אלה כאשר היא מיישמת את תקן 31ד

 .11ותקן דיווח כספי בילאומי  10דיווח כספי בילאומי 
  

, שפורסם במאי מדידת שווי הוגן 13ספי בילאומי תקן דיווח כ .י39
, תיקן את ההגדרה של שווי הוגן בספח א 19, ביטל את סעיף 2011

. ישות תיישם תיקוים אלה כאשר 20ד-ו 15ותיקן את סעיפים ד
 .13היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 

  
שבואות (תיקוים לתקן חהצגה של פריטים של רווח כולל אחר   יא. 39

. ישות תיישם 21, תיקן את סעיף 2011), שפורסם ביוי 1בילאומי 
, כפי 1תיקון זה כאשר היא מיישמת את תקן חשבואות בילאומי 

 . 2011שתוקן ביוי 
  

) 2011(כפי שתוקן ביוי  הטבות עובד 19תקן חשבואות בילאומי   יב.39
ת תיישם . ישו11ד-ו 10ביטל את סעיפים דו 1תיקן את סעיף ד

 19תיקוים אלה כאשר היא מיישמת את תקן חשבואות בילאומי 
  ).2011(כפי שתוקן ביוי 

  
של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי  20פרשות מספר   ג.י39

)20 IFRIC (הוסיפה  עלויות חישוף בשלב ההפקה של מכרה עילי
זה כאשר . ישות תיישם תיקון 1ותיקה את סעיף ד 32את סעיף ד

של הוועדה לפרשויות של  20היא מיישמת את פרשות מספר 
  ).IFRIC 20דיווח כספי בילאומי (
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), 1(תיקוים לתקן דיווח כספי בילאומי הלוואות ממשלה   יד.39
. ישות 12ב-10ב-(ו) ו1, הוסיף את סעיפים ב2012שפורסם במרס 

ביואר  1תיישם סעיפים אלה לתקופות שתיות המתחילות ביום 
  מותר.יותר או לאחריו. יישום מוקדם  2013

  
. אם 9מתייחסים לתקן דיווח כספי בילאומי  11ב-ו 10סעיפים ב  טו.39

ישות מיישמת תקן זה, אך עדיין איה מיישמת את תקן דיווח 
לתקן דיווח  11ב- ו 10, ההתייחסויות בסעיפים ב9כספי בילאומי 
לתקן חשבואות בילאומי יקראו כהתייחסויות  9כספי בילאומי 

  .מכשירים פיסיים: הכרה ומדידה 39
  

, הוסיף 2012, שפורסם במאי 2011-2009 מחזור שיפורים שתיים  טז.39
ב. ישות תיישם תיקון זה למפרע 23-א23-ו ב4-א4את סעיפים 

מדייות חשבואית, שיויים  8בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 
לתקופות שתיות המתחילות ביום  באומדים חשבואיים וטעויות

מותר. אם ישות יותר או לאחריו. יישום מוקדם  2013ביואר  1
מיישמת תיקון זה לתקופה מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי לעובדה 

  זו.
  

, תיקן 2012, שפורסם במאי 2011-2009 מחזור שיפורים שתיים  . יז39
לתקן . ישות תיישם תיקון זה למפרע בהתאם 23את סעיף ד

מדייות חשבואית, שיויים באומדים  8חשבואות בילאומי 
ביואר  1לתקופות שתיות המתחילות ביום חשבואיים וטעויות 

מותר. אם ישות מיישמת יותר או לאחריו. יישום מוקדם  2013
  תיקון זה לתקופה מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו. 

  
, תיקן 2012, שפורסם במאי 2011-2009 מחזור שיפורים שתיים  יח. 39

. ישות תיישם תיקון זה למפרע בהתאם לתקן 21את סעיף 
מדייות חשבואית, שיויים באומדים  8חשבואות בילאומי 

ביואר  1לתקופות שתיות המתחילות ביום חשבואיים וטעויות 
מותר. אם ישות מיישמת יותר או לאחריו. יישום מוקדם  2013

  לתקופה מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו.תיקון זה 
  

דוחות כספיים מאוחדים, הסדרים משותפים וגילוי של זכויות   יט.39
(תיקוים לתקן דיווח כספי בישויות אחרות: החיות מעבר

תקן דיווח כספי לו 11תקן דיווח כספי בילאומי ל, 10בילאומי 
. ישות 31סעיף דאת  ןתיק 2012ביוי  ם), שפורס12בילאומי 

תיישם תיקון זה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי 
  ).2012(כפי שתוקן ביוי  11בילאומי 

  
, לתקן דיווח 10(תיקון לתקן דיווח כספי בילאומי  ישויות השקעה  כ.39

), שפורסם 27ולתקן חשבואות בילאומי  12כספי בילאומי 
ואת ספח ג. ישות  17, ד16, תיקן את סעיפים ד2012באוקטובר 

 1-תיישם תיקוים אלה לתקופות שתיות המתחילות ביום ה
 ישויות השקעהשל יותר או לאחריו. יישום מוקדם  2014ביואר 
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מותר. אם ישות מיישמת תיקוים אלה לתקופה מוקדמת יותר, 
באותו  ישויות השקעהעליה ליישם גם את כל התיקוים הכללים ב

  מועד.
  

  ]בוטל[  כא.39
  

שפורסם  חשבוות פיקוח דחים, 14תקן דיווח כספי בילאומי   כב.39
ב. ישות תיישם תיקון זה לתקופות 8, תיקן את סעיף ד2014ביואר 

או לאחריו. יישום מוקדם  2016ביואר  1שתיות המתחילות ביום 
 14מותר. אם ישות מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי יותר 

  תיקון ייושם בתקופה מוקדמת זו.לתקופה מוקדמת יותר, ה
  

(תיקוים  טיפול חשבואי ברכישות של זכויות בפעילויות משותפות  כג.39
, תיקן את 2014), שפורסם במאי 11לתקן דיווח כספי בילאומי 

. ישות תיישם תיקון זה לתקופות שתיות המתחילות ביום 5סעיף ג
קוים או לאחריו. אם ישות מיישמת את התי 2016ליואר  1

טיפול חשבואי ברכישות  11הקשורים לתקן דיווח כספי בילאומי 
(תיקוים לתקן דיווח כספי  של זכויות בפעילויות משותפות

ייושם  5) לתקופה מוקדמת יותר, התיקון לסעיף ג11בילאומי 
 לאותה תקופה מוקדמת.

  
 הכסות מחוזים עם לקוחות, 15תקן דיווח כספי בילאומי   כד.39

ואת  24, ביטל את סעיף ד1, תיקן את סעיף ד2014ם במאי שפורס
ואת  35ד-34הכותרת המתייחסת אליו והוסיף את סעיפים ד

הכותרת המתייחסת אליהם. ישות תיישם תיקוים אלה כאשר 
  .15היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 

  
, כפי שפורסם מכשירים פיסיים 9תקן דיווח כספי בילאומי   כה.39

, 20ד-ו 19, ד15, ד14, ד1, ד6ב-1, ב29, תיקן את סעיפים 2014ביולי 
- 8א, ב29כא והוסיף את סעיפים 39- ז ו39ב, 39ביטל את סעיפים 

. ישות תיישם תיקוים אלה 2ה-ו 1, ה33ג, ד19ד-א19, ד9ז, ב8ב
  .9כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 

  
(תיקוים לתקן  פיים פרדיםשיטת השווי המאזי בדוחות כס  כו.39

, תיקן את סעיף 2014), שפורסם באוגוסט 27חשבואות בילאומי 
א. ישות תיישם תיקוים אלה לתקופות 15והוסיף את סעיף ד 14ד

יישום . או לאחריו 2016ביואר  1- שתיות המתחילות ביום ה
מותר. אם ישות מיישמת תיקוים אלה לתקופה יותר מוקדם 

  עליה לתת גילוי לעובדה זו. מוקדמת יותר,
  

  [בוטל]אא.39
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, תיקן 2016, שפורסם ביואר חכירות 16תקן דיווח כספי בילאומי   אב.39
א והוסיף 9, ביטל את סעיף ד9ד-ב ו8, ד7, ד1, ד4, ג30את סעיפים 

ה. ישות תיישם תיקוים אלה כאשר היא 9ד-ב9את סעיפים ד
  .16מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 

  
של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי  22פרשות מספר   .אג39

ותיקה  36הוסיפה את סעיף ד עסקאות במטבע חוץ ותמורה מראש
. ישות תיישם תיקון זה כאשר היא מיישמת את 1את סעיף ד

  .של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי 22פרשות מספר 
  

  פי בילאומיים מחזורשיפורים שתיים לתקי דיווח כס  .אד39
כ 39-יב ו39, תיקן את סעיפים 2016, שפורסם בדצמבר 2016-2014 

ישות  .7ה-3אא ואת סעיפים ה39ו, 39ד, 39וביטל את סעיפים 
ביואר  1תיישם תיקוים אלה לתקופות שתיות המתחילות ביום 

 או לאחריו. 2018
  

פי בילאומי סעיף זה וסף כתוצאה מתיקוים של תקן דיווח כס[ אה.39
, ולפיכך הסעיף לא וסף 2021ביואר  1, אשר תחולתו היא מיום 17

לתקן דיווח כספי בילאומי  דבמהדורה זו. הסעיף כלל בספח 
17.[  

  
של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי  23פרשות מספר   או.39

. 8הוסיפה את סעיף ה חוסר ודאות לגבי טיפולי מסים על הכסה
 23פרשות מספר ות תיישם תיקון זה כאשר היא מיישמת את יש

  .של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי
  

 שתפורסם בש( 1ביטול תקן דיווח כספי בילאומי 
2003(  

(פורסם בשת  1את תקן דיווח כספי בילאומי מחליף תקן זה  .40
  ).2008ותוקן במאי  2003
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  ספח א

  מוחים מוגדרים

  
  התקן.של מהווה חלק בלתי פרד  ספח זה

  

מועד המעבר לתקי דיווח 
  כספי בילאומיים

)date of transition to 

IFRSs(  

תחילת התקופה המוקדמת ביותר 
שלגביה ישות מציגה מידע השוואתי 
מלא לפי תקי דיווח כספי בילאומיים 
בדוחות הכספיים הראשוים שלה לפי 

  תקי דיווח כספי בילאומיים.

  

  לות חשבתע
(deemed cost) 

סכום המשמש כתחליף לעלות או לעלות 
מופחתת במועד תון. פחת או הפחתה 
לאחר מכן הם בהחה כי הישות הכירה 
לראשוה בכס או בהתחייבות במועד 
התון וכי עלותם הייתה שווה לעלות 

  החשבת.

  

  שווי הוגן
(fair value) 

המחיר שהיה מתקבל הוא שווי הוגן 
ת כס או שהיה משולם להעברת ממכיר

התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים 
(ראה תקן דיווח  בשוק במועד המדידה.

  ).13כספי בילאומי 

  

דוחות כספיים ראשוים לפי 
  תקי דיווח כספי בילאומיים

(first IFRS financial 

statements) 

הדוחות הכספיים השתיים הראשוים 
ווח כספי תקי דישבהם ישות מאמצת 

על ידי הצהרה מפורשת , בילאומיים
ובלתי מסויגת על ציות לתקי דיווח 

  כספי בילאומיים.

  

תקופת דיווח ראשוה לפי 
  תקי דיווח כספי בילאומיים

(first IFRS reporting 

period) 
  

 כלולהביותר ה תהמאוחר תקופת הדיווח
דוחות הכספיים הראשוים של ישות ב

  .ספי בילאומייםתקי דיווח כלפי 

  

  מאמץ לראשוה
(first-time adopter) 

ראשוים  דוחות כספייםישות שמציגה 
  .תקי דיווח כספי בילאומייםלפי  שלה
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  (המשך) מוחים מוגדרים

  תקי דיווח כספי בילאומיים 
(International Financial 

Reporting Standards [IFRSs]) 

י תקים ופרשויות שאומצו על יד
הוועדה לתקי חשבואות 

  ). הם כוללים:IASBבילאומיים (

 תקי דיווח כספי בילאומיים  )א(
)International Financial 

Reporting Standards;( 

תקי חשבואות בילאומיים   )ב(
)International Accounting 

Standardsוכן ;( 

על ידי  פותחופרשויות ש  )ג(
הוועדה לפרשויות של דיווח 

 Internationalי (כספי בילאומ

Financial Reporting 

Interpretations Committee 

[IFRIC]( 

על ידי  פרשויות שפותחו  )ד(
הוועדה המתמדת לפרשויות 

לפרשויות  הוועדשקדמה ל
של דיווח כספי בילאומי 

)Standing Interpretations 

Committee [SIC]
1

.( 
  

הפתיחה על המצב  יתרות דוח
ח כספי לפי תקי דיווהכספי 

  בילאומיים
(opening IFRS statement of 

financial position)  
  

מועד של ישות לדוח על המצב הכספי 
המעבר לתקי דיווח כספי 

  .בילאומיים

  

כללי חשבואות מקובלים 
  קודמים

(previous GAAP) 

מאמץ בסיס הטיפול החשבואי ש
השתמש בו מייד בסמוך  לראשוה

כספי  תקי דיווחלפי אימוץ 
  .בילאומיים

    

                                                 
הגדרה של תקי דיווח כספי בילאומיים תוקה לאחר שהוצגו שיויי    1

השמות על ידי החוקה המעודכת של המוסד לתקי דיווח כספי בילאומיים 
 .2010בשת 
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  בספח 

תקי דיווח כספי ריגים ליישום למפרע של ח
  אחרים בילאומיים

  
  ספח זה מהווה חלק בלתי פרד של התקן.

  

 הבאים: ישות תיישם את החריגים .1ב

 

- ו 2בפים גריעת כסים פיסיים והתחייבויות פיסיות (סעי  )א(
 ;)3ב

 

  );6ב-4ב חשבואות גידור (סעיפים  )ב(
  

 ); 7ב ף(סעיאין מקות שליטה זכויות ש  )ג(
  

 ; ג)8ב-8פיסיים (סעיפים ב מכשיריםסיווג ומדידה של   )ד(
  

  ;ז)8ב-ד8ירידת ערך של כסים פיסיים (סעיפים ב  )ה(

 

 ); וכן9גזרים משובצים (סעיף ב  )ו(
  

 ).12ב-10הלוואות ממשלה (סעיפים ב  )ז(

 

סעיף זה וסף כתוצאה מתיקוים של תקן דיווח כספי [  )ח(
, 2021ביואר  1שר תחולתו היא מיום , א17בילאומי 

ולפיכך הסעיף לא וסף במהדורה זו. הסעיף כלל בספח ד 
 ].17לתקן דיווח כספי בילאומי 

  
  גריעת כסים פיסיים והתחייבויות פיסיות

, מאמץ לראשוה צריך ליישם את 3בסעיף  כמתאפשר על פילמעט  .2ב
לגבי  להבאכאן ומ 9בילאומי דיווח כספי תקן דרישות הגריעה ב

 במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומייםעסקאות שהתרחשו 
 יםפיסי ים, אם מאמץ לראשוה גרע כסלדוגמה. יואו לאחר

גזר מהוות  שאיןת ות פיסייוגזר או התחייבושאים מהווים 
לפי כללי חשבואות מקובלים קודמים שלו כתוצאה מעסקה 

, הוא לתקי דיווח כספי בילאומייםמועד המעבר שהתרחשה לפי 
תקי דיווח כספי לא יכיר בכסים ובהתחייבויות אלה לפי 

הכרה כתוצאה מעסקה או ל כשירים(אלא אם הם  בילאומיים
  אירוע מאוחרים יותר).
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תקן , ישות יכולה ליישם את דרישות הגריעה ב2בלמרות סעיף  .3ב
 ובלבדר, ממועד שהישות תבח למפרע 9בילאומי דיווח כספי 

לגבי  9בילאומי דיווח כספי את תקן ליישם  כדי הדרוששהמידע, 
כסים פיסיים ולגבי התחייבויות פיסיות שגרעו כתוצאה 

בעת הטיפול החשבואי הראשוי בעסקאות  הושגבעבר,  מעסקאות
  אלה.

  
  חשבואות גידור  

מעבר במועד ה, 9בילאומי דיווח כספי תקן פי שדרש על ידי כ .4ב
 , ישות צריכה:תקי דיווח כספי בילאומייםל

 

 למדוד את כל הגזרים בשווי הוגן; וכן  )א(

 

לבטל את כל ההפסדים והרווחים הדחים הובעים   )ב(
כללי חשבואות מקובלים ל בהתאםשדווחו  ,מגזרים

 קודמים כאילו הם היו כסים או התחייבויות.

 

לפי  שלה על המצב הכספיפתיחה ה דוח יתרותישות לא תשקף ב .5ב
כשיר  יוגידור מסוג שא יחס תקי דיווח כספי בילאומיים

 9בילאומי דיווח כספי לתקן  בהתאםחשבואות הגידור ל
גידור רבים שבהם המכשיר המגדר הוא אופציה  יחסי(לדוגמה, 

שבהם  או ;שעומדת בפי עצמה או אופציה שכתבה טו שכתבה
ם מזומים לסיכון בגידור תזרי הפריט המגודר הוא פוזיציה טו

, אם ישות יעדה פוזיציה טו םאול). אחר מאשר סיכון מטבע חוץ
כללי חשבואות מקובלים קודמים, היא ל בהתאםכפריט מגודר 

מגודר  פריטתוך אותה פוזיציה טו כמ בודדיעד פריט ייכולה ל
או לייעד פוזיציה טו אם  תקי דיווח כספי בילאומייםל בהתאם

לתקן דיווח כספי  6.6.1דרישות בסעיף היא מקיימת את ה
מעבר אוחר ממועד היזאת לא  מבצעתשהיא  בתאי, 9בילאומי 

 .לתקי דיווח כספי בילאומיים

   

, ישות יעדה מעבר לתקי דיווח כספי בילאומייםאם, לפי מועד ה .6ב
מקיים את התאים לחשבואות  איואך הגידור  ,עסקה כגידור

 6.5.6 הישות תיישם סעיפים ,9ילאומי בדיווח כספי תקן גידור ב
להפסיק חשבואות  כדי 9בילאומי דיווח כספי תקן ל 6.5.7- ו

מעבר לפי מועד ה שקשרועסקאות,  למפרע עדיגידור. אין לי
 , כגידורים.לתקי דיווח כספי בילאומיים
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  זכויות שאין מקות שליטה

דיווח כספי  תקןמאמץ לראשוה מיישם את הדרישות הבאות של  .7ב
החל ממועד המעבר לתקי  להבאבדרך של מכאן ו 10בילאומי 

  דיווח כספי בילאומיים:
  

שסך כל הרווח הכולל ייוחס לבעלים של  94בהדרישה בסעיף   )א(
החברה האם ולזכויות שאין מקות שליטה גם אם כתוצאה 

 מכך יתרת הזכויות שאין מקות שליטה תהיה בגירעון.
  

לטיפול החשבואי בשיויים  96ב-ו 23 הדרישות בסעיפים  )ב(
בזכות הבעלות של החברה האם בחברה הבת ללא איבוד 

 שליטה; וכן

 

 לטיפול החשבואי באיבוד 99ב-97בהדרישות בסעיפים   )ג(
א לתקן 8סעיף ב הקשורותשליטה על חברה בת, והדרישות 

כסים לא שוטפים המוחזקים  5דיווח כספי בילאומי 
 .פסקולמכירה ופעילויות שהו

 
אולם, אם מאמץ לראשוה בוחר ליישם למפרע את תקן דיווח 

תקן לצירופי עסקים מהעבר, עליו לאמץ גם את  3כספי בילאומי 
   לתקן זה. 1גלסעיף בהתאם  10דיווח כספי בילאומי 

  

  פיסיים מכשיריםסיווג ומדידה של 

לתקן  4.1.2אם כס פיסי מקיים את התאים בסעיף  עריךתישות  .8ב
לתקן דיווח  4.1א.2או את התאים בסעיף  9דיווח כספי בילאומי 

בהתבסס על העובדות והסיבות הקיימות במועד  9כספי בילאומי 
   .המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים

  
 הזמן של הכסףערך מתוקן של מרכיב  העריךלאם אין זה מעשי   א. 8ב

 9פי בילאומי לתקן דיווח כס 4.1ד.9ב-4.1ב.9בהתאם לסעיפים ב
על בסיס העובדות והסיבות שקיימות במועד המעבר לתקי דיווח 

של תזרים  מאפיייםאת ה עריךתכספי בילאומיים, ישות 
המזומים החוזי של כס פיסי זה על בסיס העובדות והסיבות 
שהיו קיימות במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים מבלי 

של  המרכיב תיקון שלל המתייחסותות בחשבון את הדריש הביאל
לתקן דיווח כספי  4.1ד.9ב-4.1ב.9ערך הזמן של הכסף בסעיפים ב

יח לתקן 42. (במקרה כזה, הישות תיישם גם את סעיף 9בילאומי 
לתקן דיווח כספי  7.2.4אך הפיות ל"סעיף  7דיווח כספי בילאומי 

רה לראשוה לסעיף זה והפיות ל"הככהפיות " ייקראו 9בילאומי 
ל"במועד המעבר לתקי דיווח  כהפיותשל הכס הפיסי" ייקראו 

  כספי בילאומיים".)
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פירעון אם אין זה מעשי להעריך אם השווי ההוגן של מאפיין   ב. 8ב
לתקן (ג) סעיף  4.1.12משמעותי בהתאם לסעיף ב איו מוקדם

 על בסיס העובדות והסיבות שקיימות 9דיווח כספי בילאומי 
את  עריךתבמועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים, ישות 

של תזרים המזומים החוזי של כס פיסי זה על  מאפיייםה
בסיס העובדות והסיבות שהיו קיימות במועד המעבר לתקי דיווח 

מאפייי גבי בחשבון את החריג ל הביאכספי בילאומיים מבלי ל
. 9דיווח כספי בילאומי תקן ל 4.1.12בסעיף ב פירעון מוקדם

יט לתקן דיווח כספי 42(במקרה כזה, הישות תיישם גם את סעיף 
של תקן דיווח כספי בילאומי  7.2.5אך הפיות ל"סעיף  7בילאומי 

לסעיף זה והפיות ל"הכרה לראשוה של הכס  כהפיותייקראו  9
ל"במועד המעבר לתקי דיווח כספי  כהפיותהפיסי" ייקראו 

  בילאומיים".)
  

) לישות 8אם אין זה מעשי (כפי שהוגדר בתקן חשבואות בילאומי   ג. 8ב
דיווח כספי ליישם למפרע את שיטת הריבית האפקטיבית בתקן 

, השווי ההוגן של הכס הפיסי או של ההתחייבות 9בילאומי 
פי בילאומיים יהיה הפיסית במועד המעבר לתקי דיווח כס

הערך בספרים ברוטו החדש של כס פיסי זה או העלות 
המופחתת החדשה של התחייבות פיסית זו במועד המעבר לתקי 

  דיווח כספי בילאומיים.
  

  ירידת ערך של כסים פיסיים

לתקן דיווח  5.5פרק -תתישות תיישם את דרישות ירידת הערך ב  ד. 8ב
  .2ה-1ז וסעיפים ה8ב-ה8בסעיפים לבכפוף ע למפר 9כספי בילאומי 

 
המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים, ישות תשתמש  במועד  ה. 8ב

ללא עלות או מאמץ  יתן להשגהס הוסיביתן לבמידע סביר ו
מופרזים על מת לקבוע את סיכון האשראי במועד שבו מכשירים 

ואות וחוזי מחויבויות למתן הלו לגביפיסיים הוכרו לראשוה (או 
בו הישות הפכה לצד למחוייבות שאיה שבמועד  תערבות פיסי

) 9בתקן דיווח כספי בילאומי  5.5.6יתת לביטול בהתאם לסעיף 
לסיכון האשראי במועד המעבר לתקי דיווח  סיכון זהותשווה 

לתקן דיווח  7.2.3ב-7.2.2כספי בילאומיים (ראה גם סעיפים ב
  ).9כספי בילאומי 

  
 מועדעלייה משמעותית בסיכון האשראי מ חלהבעת קביעה אם   ו. 8ב

  ה ליישם:כולההכרה לראשוה, ישות י
  

לתקן  5.5.24ב- 5.5.22ב-ו 5.5.10 פיםאת הדרישות בסעי  (א) 
  ; וכן9דיווח כספי בילאומי 

  
לתקן דיווח כספי  5.5.11את ההחה היתת להפרכה בסעיף   (ב) 

יים המצאים בפיגור של תשלומים חוז לגבי 9בילאומי 



IFRS 1  

 

 134

אם ישות תיישם את דרישות ירידת הערך  ,יום 30 -יותר מ
 מועדבסיכון האשראי מ תמשמעותי יהעל ידי זיהוי עלי

ההכרה לראשוה עבור מכשירים פיסיים אלה על בסיס 
  בפיגור.לגבי תשלומים מידע 

  
אם, במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים, קביעה אם   ז. 8ב

ההכרה לראשוה  מועדעלייה משמעותית בסיכון האשראי מ חלה
של מכשיר פיסי תדרוש עלות או מאמץ מופרזים, ישות תכיר 
בהפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל 
חיי המכשיר בכל מועד דיווח עד שמכשיר פיסי זה גרע (אלא אם 

מוך במועד הדיווח, סיכון אשראי  הוא בעלמכשיר פיסי זה 
  (א) מיושם). ו8במקרה כזה סעיף בו

  

  גזרים משובצים

אם דרשת הפרדתו של גזר משובץ מהחוזה יבחן מאמץ לראשוה  .9ב
המארח וטיפול בו כגזר בהתאם לתאים שהיו קיימים במועד 
המאוחר מבין המועד שבו הוא הפך לראשוה צד לחוזה לבין 

לתקן דיווח  4.3.11י סעיף במחדש לפבחיה המועד שבו דרשת 
 . 9כספי בילאומי 

  

  משלהמהלוואות 

מאמץ לראשוה יסווג את כל הלוואות הממשלה שהתקבלו  .10ב
כהתחייבות פיסית או כמכשיר הוי בהתאם לתקן חשבואות 

 למעט כמתאפשר על פי .מכשירים פיסיים: הצגה 32בילאומי 
תקן דיווח כספי  , מאמץ לראשוה יישם את הדרישות של11סעיף ב

 20ושל תקן חשבואות בילאומי  מכשירים פיסיים 9בילאומי 
 הטיפול החשבואי במעקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי

באופן של מכאן ולהבא לגבי הלוואות ממשלה הקיימות במועד 
המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים ולא יכיר בהטבה 

שוק הבשיעור ריבית מוך מריבית המתייחסת להלוואת הממשלה 
כמעק ממשלתי. כתוצאה מכך, אם מאמץ לראשוה, בהתאם 
לכללי חשבואות מקובלים קודמים שלו, לא הכיר ומדד הלוואת 
ממשלה בשיעור ריבית מוך מריבית שוק על בסיס עקבי לדרישות 
של תקי הדיווח הכספי הבילאומיים, עליו להשתמש בערך 

אה לפי כללי חשבואות מקובלים קודמים שלו בספרים של ההלוו
במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים כערך בספרים של 
ההלוואה בדוח הפתיחה על המצב הכספי לפי תקי דיווח כספי 

למדידה  9בילאומיים. ישות תיישם את תקן דיווח כספי בילאומי 
של הלוואות אלה לאחר מועד המעבר לתקי דיווח כספי 

 בילאומיים.
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, ישות יכולה ליישם את הדרישות בתקן דיווח 10למרות סעיף ב .11ב
למפרע להלוואת  20ובתקן חשבואות בילאומי  9כספי בילאומי 

ממשלה כלשהי שוצרה לפי מועד המעבר לתקי דיווח כספי 
בילאומיים, ובלבד שהמידע הדרוש כדי לעשות זאת הושג במועד 

 באותה הלוואה. הטיפול החשבואי הראשוי
  

אין מועות מישות את  11ב-ו 10הדרישות וההחיות בסעיפים ב .12ב
 יםהמתייחס ג19ד- 19בסעיפים ד יםהמתואר פטוריםהשימוש ב
מכשירים פיסיים שהוכרו בעבר בשווי הוגן דרך רווח  לייעוד של
 או הפסד.

 
סעיף זה וסף כתוצאה מתיקוים של תקן דיווח כספי בילאומי [ .13ב

, ולפיכך הסעיף לא וסף 2021ביואר  1תחולתו היא מיום  , אשר17
במהדורה זו. הסעיף כלל בספח ד לתקן דיווח כספי בילאומי 

17.[  
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  גספח 

  צירופי עסקיםלהמתייחסים פטורים 

  
את הדרישות  יישםישות ת ספח זה מהווה חלק בלתי פרד של התקן.

מעבר לתקי דיווח ה מועדהבאות לצירופי עסקים שישות הכירה לפי 
ספח זה ייושם רק לצירופי עסקים שבתחולת תקן  כספי בילאומיים.

  צירופי עסקים. 3דיווח כספי בילאומי 
  

את תקן דיווח כספי לא ליישם שמאמץ לראשוה יכול לבחור  .1ג
(צירופי עסקים  מהעברלצירופי עסקים  למפרע 3בילאומי 

). י בילאומייםמעבר לתקי דיווח כספשהתרחשו לפי מועד ה
 כדיאולם, אם מאמץ לראשוה מציג מחדש צירוף עסקים כלשהו 

להציג מחדש את כל עליו , 3לתקן דיווח כספי בילאומי  צייתל
תקן דיווח כספי את  צירופי העסקים המאוחרים יותר וגם ליישם

מאותו מועד. לדוגמה, אם מאמץ לראשוה בוחר  10בילאומי 
עליו , 6X20 ביוי 30שהתרחש ביום  להציג מחדש צירוף עסקים

 6X20ביוי  30להציג מחדש את כל צירופי העסקים שהתרחשו בין 
גם ליישם ועליו  ,מעבר לתקי דיווח כספי בילאומייםלבין מועד ה

 .6X20 ביוי 30מיום  10תקן דיווח כספי בילאומי את 

 

ת השפעו 21את תקן חשבואות בילאומי ליישם  צריכה איה ישות .2ג
שווי  תיאומילגבי  למפרע השיויים בשערי חליפין של מטבע חוץ

הובעים מצירופי עסקים שהתרחשו לפי מועד  ,הוגן ולגבי מויטין
. אם הישות איה מיישמת מעבר לתקי דיווח כספי בילאומייםה

שווי הוגן  לתיאומי למפרע 21את תקן חשבואות בילאומי 
ככסים וכהתחייבויות של הישות לטפל בהם עליה , אלה ולמויטין

 ותיאומי. לכן, מויטין רכשהולא ככסים או כהתחייבויות של 
שווי הוגן מבוטאים כבר במטבע הפעילות של הישות או מהווים 

שער תוך שימוש בפריטים לא כספיים במטבע חוץ, שמדווחים 
 החליפין שחל לפי כללי חשבואות מקובלים קודמים.

  

לגבי  למפרע 21את תקן חשבואות בילאומי  ישות יכולה ליישם .3ג
הובעים מאחד מהאירועים  ,שווי הוגן ולגבי מויטין תיאומי

 הבאים:
  

מעבר לתקי כל צירופי העסקים שהתרחשו לפי מועד ה  )א(
 ; אודיווח כספי בילאומיים

 

 צייתל כדיכל צירופי העסקים שהישות בוחרת להציג מחדש   )ב(
 לעיל. 1גכאמור בסעיף , 3לתקן דיווח כספי בילאומי 
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 3תקן דיווח כספי בילאומי  את אם מאמץ לראשוה איו מיישם .4ג
הבאות עבור  התוצאות אתלכך יש , מהעברלצירוף עסקים  למפרע

 אותו צירוף עסקים:

 

רכישה על כהמאמץ לראשוה צריך לשמור על אותו סיווג (  )א(
רכש הידי הרוכש המשפטי, רכישה במהופך על ידי 

איחוד זכויות) כפי שהיה בדוחותיו הכספיים , או תמשפטי
 לפי כללי חשבואות מקובלים קודמים.

 

המאמץ לראשוה צריך להכיר בכל הכסים וההתחייבויות   )ב(
שרכשו  תקי דיווח כספי בילאומיים,שלו למועד המעבר ל

 פריטים הבאים:ה, למעט מהעברעסקים  ףבצירושיטלו  או
  

)i( סיים והתחייבויות פיכסים פי סיות מסוימים
לכללי חשבואות מקובלים קודמים  בהתאםשגרעו 

 ); וכן2ב(ראה סעיף 

 

)ii(  יטין, והתחייבויות שלא הוכרוכסים, לרבות מו
 בהתאםהמאוחד של הרוכש  הכספי בדוח על המצב

לכללי חשבואות מקובלים קודמים וגם לא היו 
 תקי דיווח כספי בילאומיים כשירים להכרה לפי

(ראה  רכשההפרד של  המצב הכספידוח על ב
 ).(ט) להלן-פים(ו)סעי

  
המאמץ לראשוה יכיר בשיוי מתקבל כלשהו על ידי תיאום 

הון), אלא אם בקבוצה אחרת  ,מתאיםהעודפים (או, אם 
מההכרה בכס בלתי מוחשי שקודם כלל בתוך ובע השיוי 

 ).להלן )i(ז)(מויטין (ראה סעיף 
  

על המצב  פתיחהה דוח יתרותבול המאמץ לראשוה לא יכל  )ג(
פריט כלשהו  תקי דיווח כספי בילאומייםל בהתאם הכספי

כשיר שהוכר לפי כללי חשבואות מקובלים קודמים שאיו 
תקי דיווח כספי הכרה ככס או כהתחייבות לפי ל

. המאמץ לראשוה יטפל בשיוי המתקבל בילאומיים
 כדלהלן:

 

)i( ה ייתכן שמהעבררוף עסקים צי סיווגמאמץ לראשו 
כשיר ככס בלתי מוחשי פריט שאיו  והכירכרכישה 

כסים  38תקן חשבואות בילאומי הכרה ככס לפי ל
 המאמץ לראשוה יסווג מחדש פריט. בלתי מוחשיים

דחים וזכויות מיעוט קשורים, אם  מסים(וזה 
מויטין (אלא אם הוא הפחית מויטין ל קיימים)
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חשבואות מקובלים  הון לפי כלליהישירות מ
 ).) להלןט(-) וiפים(ז)(קודמים, ראה סעי

 

)ii(  וייםה יכיר בכל שאר השיהמאמץ לראשו
 2המתקבלים בעודפים.

                                                 
2
יויים כאלה כוללים סיווג מחדש מכסים בלתי מוחשיים או לכסים ש   

כללי חשבואות ל בהתאםוחשיים, אם מויטין לא הוכר ככס בלתי מ
כללי חשבואות ל בהתאםמקובלים קודמים. מצב זה מתקיים אם, 

מקובלים קודמים, הישות (א) הפחיתה מויטין ישירות מההון או (ב) לא 
 טיפלה בצירוף העסקים כרכישה.

  

דורשים מדידה עוקבת של  תקי דיווח כספי בילאומיים  )ד(
כסים והתחייבויות מסוימים על בסיס שאיו מבוסס על 

מדוד שווי הוגן. המאמץ לראשוה יכגון  עלות מקורית,
הפתיחה  דוח יתרותבזה בסיס  כסים והתחייבויות אלה על

, תקי דיווח כספי בילאומייםלפי שלו  על המצב הכספי
. מהעברבצירוף עסקים יטלו אפילו אם הם רכשו או 

בשיוי מתקבל כלשהו בערך בספרים המאמץ לראשוה יכיר 
, קבוצה אחרת מתאיםידי תיאום העודפים (או, אם על 

 ולא מויטין.בהון) 

 

כללי ל בהתאםמייד לאחר צירוף העסקים, הערך בספרים   )ה(
חשבואות מקובלים קודמים של כסים שרכשו ושל 

יהיה עלותם באותו צירוף עסקים שיטלו התחייבויות 
לאותו  תקי דיווח כספי בילאומייםל בהתאםהחשבת 

 ,דורשים מדידה תקי דיווח כספי בילאומייםמועד. אם 
במועד  ,ת על עלות של אותם כסים והתחייבויותהמבוסס

לפחת או תהווה בסיס זו  חשבתמאוחר יותר, עלות 
 מהמועד של צירוף העסקים.מבוססי עלות להפחתה 

  

בצירוף עסקים שיטלה אם כס שרכש או התחייבות   )ו(
כללי חשבואות מקובלים ל בהתאםלא הוכרו  מהעבר

 דוח יתרותבפס של א חשבתקודמים, לא תהיה להם עלות 
. תקי דיווח כספי בילאומייםלפי  על המצב הכספי הפתיחה

דוח על המצב בבמקום זאת, הרוכש יכיר וימדוד אותם 
תקי  אותו בסיס שהיה דרש לפיהמאוחד שלו לפי  הכספי

רכש. השל  דוח על המצב הכספיב דיווח כספי בילאומיים
ודמים, ק כללי חשבואות מקובליםל בהתאםלהמחשה: אם 

 מהעברהיוון חכירות שרכשו בצירוף עסקים לא הרוכש 
, הוא צריך להוון חכירות אלה שבהן הרכש היה חוכר

 דיווח כספיתקן בדוחותיו הכספיים המאוחדים, כפי ש
דוח על לבצע ב רכשמההיה דורש  חכירות 16בילאומי 

 .תקי דיווח כספי בילאומייםל בהתאםשלו  המצב הכספי
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לפי כללי חשבואות לא הכיר רוכש ה, אם האופן דומב
 מועדשעדיין קיימת ב הבהתחייבות תלוי מקובלים קודמים

 כירהמעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים, הרוכש י
אלא אם תקן חשבואות  מועד,באותו זו  ההתחייבות תלויב

 הפרשות, התחייבויות תלויות וכסים תלויים 37בילאומי 
הכספיים של  בדוחות התחייבות זוהכרה באוסר את ההיה 

, אם כס או התחייבות כללו בתוך עומת זאתל הרכש.
אך  ,כללי חשבואות מקובלים קודמיםל בהתאםמויטין 

, אותו 3תקן דיווח כספי בילאומי היו מוכרים בפרד לפי 
אלא אם , כס או אותה התחייבות שארים בתוך מויטין

יו דורשים להכיר בהם ה תקי דיווח כספי בילאומיים
 .רכשהבדוחות הכספיים של 

  

על המצב  הפתיחה דוח יתרותבהערך בספרים של מויטין   )ז(
יהיה הערך  תקי דיווח כספי בילאומייםל בהתאם הכספי

בספרים שלו לפי כללי חשבואות מקובלים קודמים במועד 
 שי, לאחר מעבר לתקי דיווח כספי בילאומייםה

 :יםהבא התיאומים
  

)i(  דרש לפי סעיף אם)(ג)i(  ה יגדיללעיל, המאמץ לראשו
את הערך בספרים של מויטין כאשר הוא מסווג 

 בהתאםמחדש פריט שהוא הכיר ככס בלתי מוחשי 
, אם לכך כללי חשבואות מקובלים קודמים. בדומהל

דורש כי המאמץ לראשוה יכיר בכס  (ו) לעילסעיף 
ואות כללי חשבל בהתאםכלל שבלתי מוחשי 

בתוך מויטין שהוכר, המאמץ  מקובלים קודמים
לראשוה יקטין בהתאם את הערך בספרים של 

מסים דחים וזכויות  (ואם רלווטי, יתאיםמויטין 
 מיעוט).

  

)ii( פגם לכך שקיים סימן אם  מבלי להתחשב ערכו של
את תקן מויטין, המאמץ לראשוה צריך ליישם 

ירידת ערך של לשם בחית  36חשבואות בילאומי 
מעבר לתקי דיווח כספי המויטין במועד ה

מירידת שבע ולשם הכרה בהפסד כלשהו  בילאומיים
תקן חשבואות  (או, אם דרש לפי בעודפיםערך 

ירידת  מבחן). יתרת קרן הערכה מחדש, ב36בילאומי 
מעבר לתקי במועד ההתאים  להתבסס על ךערך צרי

 .דיווח כספי בילאומיים

 

לערך בספרים של כלשהם  תיאומים אחריםלבצע  אין  )ח(
. מעבר לתקי דיווח כספי בילאומייםמויטין במועד ה

לדוגמה, המאמץ לראשוה לא יציג מחדש את הערך בספרים 
 של מויטין:
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)i( רכש באותו צירוף  לחלץ כדימחקר ופיתוח בתהליך ש
עסקים (אלא אם הכס הבלתי מוחשי הקשור היה 

 38תקן חשבואות בילאומי ל בהתאםהכרה כשיר ל
 );הרכששל  דוח על המצב הכספיב

 

)ii( יטין; לתאם כדיהפחתה קודמת של מו 
  

)iii( יטין ש תיאומיםלבטל  כדיתקן דיווח כספי למו
מאפשר, אך שבוצעו לפי כללי  לא היה 3בילאומי 

 תיאומיםכתוצאה מ ,חשבואות מקובלים קודמים
העסקים  לכסים ולהתחייבויות בין המועד של צירוף

 .מעבר לתקי דיווח כספי בילאומייםלבין מועד ה
  

אם המאמץ לראשוה הכיר במויטין לפי כללי חשבואות   )ט(
 הון:המ יכוימקובלים קודמים כ

 

)i(  יטיןעל  הפתיחה דוח יתרותבהוא לא יכיר באותו מו
. תקי דיווח כספי בילאומייםלפי שלו  המצב הכספי

אותו מויטין  אתיסווג מחדש , הוא לא יתר על כן
חברה הבת או האם הוא מממש את  רווח או הפסדל

 ערכה של ההשקעה בחברה הבת.פגם אם 

 

)ii( ובעיםחר יותר של תלויה, ומבירור מא תיאומים ה
 על תמורת הרכישה, יוכרו בעודפים. המשפיעים

  

ייתכן כללי חשבואות מקובלים קודמים שלו, ל בהתאם  )י(
שרכשה בצירוף  חברה בת איחדהמאמץ לראשוה לא ש

חברה האם לא ראתה בה ה(לדוגמה, משום ש מהעברעסקים 
כחברה בת לפי כללי חשבואות מקובלים קודמים או משום 

ה דוחות כספיים מאוחדים). המאמץ יכהשהיא לא 
ושל  לראשוה צריך לתאם את הערכים בספרים של הכסים

חברה הבת לסכומים שהיו דרשים לפי הההתחייבויות של 
של  דוח על המצב הכספיב י דיווח כספי בילאומייםתק

של מויטין שווה להפרש  חשבתחברה הבת. העלות הה
 בין: מעבר לתקי דיווח כספי בילאומייםלמועד ה

  

)i(  חלק החברה האם בערכים בספרים לאחר תיאומים
 אלה; לבין

 

)ii(  העלות של השקעתה בחברה הבת בדוחות הכספיים
 הפרדים של החברה האם.
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דחים  מסיםושל  שאין מקות שליטהמדידה של זכויות ה  )יא(
גזרת מהמדידה של כסים והתחייבויות אחרים. לכן, 
התיאומים לעיל לכסים ולהתחייבויות שהוכרו משפיעים 

 דחים. מסיםעל זכויות מיעוט ועל 

 

לצירופי עסקים מהעבר חל גם על רכישות המתייחס  פטורה .5ג
של זכויות בעסקאות  ,תמהעבר של השקעות בחברות כלולו

ושל זכויות בפעילויות משותפות אשר פעילותן מהווה  משותפות
, המועד יתר על כן. 3עסק, כהגדרתו בתקן דיווח כספי בילאומי 

 ל כל רכישות כאלה.שווה עחל במידה  1גשבחר בהתאם לסעיף 
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  דספח 

  מתקי דיווח כספי בילאומיים אחרים פטורים

  
  ק בלתי פרד של התקן.ספח זה מהווה חל

  

 :יםהבא פטוריםמה או יותר דבאח לבחורעשויה  ישות .1ד

 

 );3ד-ו 2דעסקאות תשלום מבוסס מיות (סעיפים   )א(

 

 );4(סעיף ד חוזי ביטוח  )ב(
  

 );ב8ד-5ד(סעיפים  עלות חשבת  )ג(
  

 );ה9ד- ב9ד-ו 9חכירות (סעיף ד  )ד(
  

 ;[בוטל]  )ה(
  

 );13ד-ו 12ד(סעיפים מצטברים הפרשי תרגום   )ו(
  

 ותחברבת וופתמשועסקאות ת, בות בובחבר ותהשקע  )ז(
 );א15ד-14(סעיפים ד ותכלול

  

כסים והתחייבויות של חברות בות, חברות כלולות   )ח(
 );17ד-ו 16דועסקאות משותפות (סעיפים 

  

 );18דמכשירים פיסיים מורכבים (סעיף   )ט(
  

-19ד פים(סעי לפי כןמכשירים פיסיים שהוכרו של יעוד   )י(
 );ג19ד

  

של כסים פיסיים או של התחייבויות מדידת שווי הוגן   )יא(
 );20ד(סעיף  הראשולהכרה הפיסיות בעת 

  

הכלולות ) decommissioning liabilities( התחייבויות לפירוק  )יב(
 );א21ד-ו 21דבעלות רכוש קבוע (סעיף 

  

 יםהמטופל יםמוחשי תילב יםאו כס פיסיים יםכס  )יג(
ל דיווח של הוועדה לפרשויות ש 12בהתאם לפרשות מספר 

(סעיף  למתן שירות הסדרי זיכיון) IFRIC 12כספי בילאומי (
 ); 22ד
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 ; )23עלויות אשראי (סעיף ד  )יד(

 

  ;)24כסים מלקוחות (סעיף ד של ותהעבר  )טו(
  

 סילוק התחייבויות פיסיות באמצעות מכשירים הויים  )טז(
 ; )25(סעיף ד

  

 ; )30ד- 26איפלציה חמורה (סעיפים ד-היפר  )יז(
  

 ; )31יף דהסדרים משותפים (סע  )יח(
  

עלויות חישוף בשלב ההפקה של מכרה עילי (ראה סעיף   )יט(
 ;)32ד

  

יעוד של חוזים לרכוש או למכור פריט לא פיסי (סעיף   )כ(
 ; )33ד

 

 ; וכן)35ד-ו 34הכסות (סעיפים ד  )כא(

 

 ).36עסקאות במטבע חוץ ותמורה מראש (סעיף ד  )כב(
  

   פריטים אחרים.בדרך ההיקש לאלה  פטוריםישות לא תיישם 
  

  תשלום מבוסס מיות עסקאות

את מעודד מאמץ לראשוה, אך איו דורש ממו, ליישם  תקן זה .2ד
לגבי מכשירים  תשלום מבוסס מיות 2תקן דיווח כספי בילאומי 

גם  תקן זהאו לפי כן.  2002בובמבר  7 הויים שהועקו ביום
את תקן דיווח מעודד מאמץ לראשוה, אך איו דורש ממו, ליישם 

בובמבר  7לגבי מכשירים הויים שהועקו לאחר  2ומי כספי בילא
מעבר לתקי דיווח כספי ושהבשילו לפי (א) מועד ה 2002

, לפי המאוחר מבייהם. אולם, 2005ביואר  1או (ב)  בילאומיים
 2את תקן דיווח כספי בילאומי אם מאמץ לראשוה בוחר ליישם 

כך רק אם הישות לגבי מכשירים הויים כאלה, הוא יכול לפעול 
תה גילוי פומבי לשווי ההוגן של מכשירים הויים אלה, שקבע 

. לגבי כל 2תקן דיווח כספי בילאומי ב הגדרתובמועד המדידה, כ
תקן דיווח כספי בילאומי ההעקות של מכשירים הויים שלגביהן 

בובמבר  7יושם (למשל, מכשירים הויים שהועקו ביום מ איו 2
פי כן), מאמץ לראשוה צריך בכל מקרה לתת גילוי או ל 2002

. 2תקן דיווח כספי בילאומי ל 45- ו 44למידע הדרש לפי סעיפים 
אם מאמץ לראשוה משה את התאים של העקת מכשירים 

יושם, הישות מ איו 2תקן דיווח כספי בילאומי  הויים, שלגביהם
כספי בילאומי  תקן דיווחל 29-26סעיפים את דרשת ליישם  איה
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מעבר לתקי דיווח כספי אם השיויים התרחשו לפי מועד ה 2
 .בילאומיים

  

את מעודד מאמץ לראשוה, אך איו דורש ממו, ליישם  תקן זה .3ד
לגבי התחייבויות שבעו מעסקאות  2תקן דיווח כספי בילאומי 

מעבר לתקי דיווח תשלום מבוסס מיות שסולקו לפי מועד ה
גם מעודד מאמץ לראשוה, אך איו דורש  תקן. הומייםכספי בילא

לגבי התחייבויות  2תקן דיווח כספי בילאומי  את ממו, ליישם
יושם מ. לגבי התחייבויות, שלגביהן 2005ביואר  1שסולקו לפי 

, מאמץ לראשוה איו דרש להציג 2תקן דיווח כספי בילאומי 
ייחס לתקופה או מחדש מידע השוואתי במידה ואותו מידע מת

  .2002בובמבר  7מועד שהם לפי 
  

  חוזי ביטוח

תקן דיווח כספי מאמץ לראשוה יכול ליישם את הוראות המעבר ב .4ד
מגביל  4תקן דיווח כספי בילאומי  .חוזי ביטוח 4בילאומי 

ת לגבי חוזי ביטוח, לרבות שיויים ישיויים במדייות חשבוא
  על ידי מאמץ לראשוה. יםבוצעהמ

  

  עלות חשבת

מעבר לתקי ישות יכולה לבחור למדוד פריט רכוש קבוע במועד ה .5ד
שווי ההוגן ולהשתמש באותו שווי לפי ה דיווח כספי בילאומיים

 שלו באותו מועד. חשבתהוגן כעלות 

   

להשתמש בהערכה מחדש של פריט יכול לבחור  מאמץ לראשוה .6ד
מעבר עד הרכוש קבוע לפי כללי חשבואות מקובלים קודמים במו

במועד  חשבת, או לפיו, כעלות לתקי דיווח כספי בילאומיים
מועד ההערכה לההערכה מחדש, אם ההערכה מחדש הייתה, 

 :)broadly( מחדש, יתת להשוואה באופן כללי
    

 לשווי הוגן; או  )א(

 

תקי דיווח כספי ל בהתאםלעלות או לעלות מופחתת   )ב(
שיויים במדד לשקף, לדוגמה,  כדי מותאמת ,בילאומיים

 מחירים כללי או ספציפי.
  

פריטים הלגבי רלווטיות גם  6ד-ו 5דבסעיפים החלופות הכלולות  .7ד
 הבאים:
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העלות  מודלב דל"ן להשקעה, אם ישות בוחרת להשתמש  )א(
 ; דל"ן להשקעה 40תקן חשבואות בילאומי ב

  
; חכירות) 16כסי זכות שימוש (תקן דיווח כספי בילאומי   (אא)

 וכן

 

 כסים בלתי מוחשיים שמקיימים:  )ב(
  

)i( יםקריטריואת ה לאומי הכרה בלאות ביתקן חשבו
 ; וכן)לרבות מדידה מהימה של עלות מקורית( 38

 

)ii(  יםהקריטריואת לאומי באות בילגבי  38תקן חשבו
 של שוק פעיל). מוהערכה מחדש (לרבות קיו

  
בחלופות אלה לגבי כסים אחרים או לגבי ישות לא תשתמש 

  חייבויות.הת
  

לכללי  בהתאם חשבתעלות קבע  מאמץ לראשוהייתכן ש .8ד
התחייבויות הכסים והחשבואות מקובלים קודמים לגבי חלק מ

 שווי הוגן שלהם במועדלפי שלו או לגבי כולם על ידי מדידתם 
 לציבור. ראשוה  הפרטה או הפקה כגון, כתוצאה מאירוע מסוים

 

לתקי דיווח כספי  במועד המעבראם מועד המדידה הוא   )א(
אלה להשתמש במדידות  היכול הישות לפיובילאומיים או 

חשבת לצורך כעלות שבעו מאירועים כאמור שווי הוגן של 
בו בוצעה אותה שבמועד  תקי דיווח כספי בילאומיים

 המדידה.

 

מועד המעבר לתקי דיווח  אחריא הואם מועד המדידה   )ב(
ה המכוסה על ידי כספי בילאומיים, אך במהלך התקופ

הדוחות הכספיים הראשוים לפי תקי דיווח כספי 
, יתן להשתמש במדידות אלה של שווי הוגן בילאומיים

בו האירוע ששבעו מאירועים כאמור כעלות חשבת במועד 
ישות תכיר בתיאומים הובעים מכך ישירות  .מתרחש

בעודפים (או, אם מתאים, בקבוצה אחרת בהון) במועד 
ה. במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים, המדיד

הישות תקבע את העלות החשבת על ידי יישום 
או תמדוד כסים  7ד- 5הקריטריוים בסעיפים ד

 והתחייבויות בהתאם להוראות האחרות בתקן זה. 
  

 יפושח, עלויות מסוימותדרישות חשבואיות לאומיות לבהתאם  .א8ד
 מטופלותיצור יתוח או הבשלב הפי פט וגז עבור רכושופיתוח 

באיזור גיאוגרפי רחב.  רכושאת כל ה יםכוללר שאעלות  יבמרכז
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בהתאם  הכז יחשבואטיפול השתמש בר שאמאמץ לראשוה 
פט כסי לכללי חשבואות מקובלים קודמים יכול לבחור למדוד 

במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים בהתאם לבסיס  וגז
 הבא: 

 

בסכום שקבע בהתאם לכללי והערכה  חיפושכסי   )א(
 חשבואות מקובלים קודמים של הישות; וכן

 

מרכז ור בעצור בסכום שקבע יהי ואהפיתוח  יכסים בשלב  )ב(
העלות בהתאם לכללי חשבואות מקובלים קודמים של 
הישות. הישות תקצה סכום זה לכסי הבסיס שבמרכז 

רכי או ע רזרבותתוך שימוש בפחי ההעלות באופן יחסי 
 .רזרבותה

  
הערכה וכסים בשלב כסי חיפוש וירידת ערך של הישות תבחן 

במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים יצור יהפיתוח וה
חיפוש משאבים מירליים  6בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי 

, צריךבהתאמה ואם  ,36או תקן חשבואות בילאומי  והערכתם
 צורך. לו (ב) לעילאאם לסעיפים (א) את הסכום שקבע בהתקטין ת

כוללים רק את הכסים ששימשו בחיפוש,  פט וגזסעיף זה, כסי 
   .פט וגזיצור של ביפיתוח או בהערכה, ב

  
או  , כסי זכות שימושישויות מסוימות מחזיקות פריטי רכוש קבוע  ב.8ד

כסים בלתי מוחשיים המשמשים, או ששימשו קודם לכן, 
. הערך בספרים של פריטים תעריפיםפיקוח פות לבפעילויות הכפו

לכלול סכומים שקבעו בהתאם לכללי חשבואות  יכולאלה 
מקובלים קודמים, אך הם אים כשירים להיוון בהתאם לתקי 

 יכולדיווח כספי בילאומיים. אם זהו המקרה, מאמץ לראשוה 
לבחור להשתמש בערך בספרים לפי כללי חשבואות מקובלים 

של פריט כזה כעלות חשבת במועד המעבר לתקי דיווח  םקודמי
לפריט, אין היא  הזפטור אם ישות מיישמת  כספי בילאומיים.

לכל הפריטים. במועד המעבר לתקי  פטורליישם את ה צריכה
דיווח כספי בילאומיים, ישות תבחן ירידת ערך של כל פריט לגביו 

. 36בילאומי  בהתאם לתקן חשבואות הז פטורעשה שימוש ב
אם הן  תעריפיםפיקוח לצורך סעיף זה, פעילויות הן כפופות ל

יתן לחייב בהם המחירים שקביעת ל מערכת כפופות למשטר של
שירותים ומערכת זו כפופה לפיקוח ו/או  ואעבור סחורות לקוחות 

(כהגדרתו בתקן דיווח כספי  לאישור על ידי מפקח על תעריפים
  ).יקוח דחיםחשבוות פ 14בילאומי 
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  חכירות  

אם חוזה, הקיים במועד המעבר  העריךמאמץ לראשוה רשאי ל .9ד
לתקי דיווח כספי בילאומיים, כולל חכירה על ידי יישום סעיפים 

לחוזים אלה על בסיס  16לתקן דיווח כספי בילאומי  11-9
 העובדות והסיבות ששררו באותו מועד.

  

   [בוטל] .א9ד
  

ה שהוא חוכר מכיר בהתחייבויות חכירה כאשר מאמץ לראשו  ב.9ד
ובכסי זכות שימוש, הוא רשאי ליישם את הגישה שלהלן לכל 

 ד):9החכירות שלו (בכפוף להקלות המעשיות המתוארות בסעיף ד
  

מדידת התחייבות חכירה במועד המעבר לתקי דיווח כספי   ) (א
בילאומיים. חוכר המיישם גישה זו ימדוד התחייבות חכירה 

ה) 9בערך הוכחי של תשלומי החכירה (ראה סעיף דזו 
שותרו, המהווים על ידי שימוש בשיעור הריבית התוספתי 

ה) במועד המעבר לתקי דיווח 9של החוכר (ראה סעיף ד
  כספי בילאומיים.

  
מדידת כס זכות שימוש במועד המעבר לתקי דיווח כספי   (ב)

שימוש זה  בילאומיים. החוכר יבחר למדוד את כס זכות
  באחת מהדרכים הבאות, על בסיס כל חכירה בפרד:

  
)i (   לאומי16בערכו בספרים כאילו תקן דיווח כספי בי 

ה), 9היה מיושם ממועד תחילת החכירה (ראה סעיף ד
אך מהוון על ידי שימוש בשיעור הריבית התוספתי של 
החוכר במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים; 

  או
  

)ii(  כום השווה להתחייבות חכירה, מותאם בגין בס
הסכום של תשלומי חכירה כלשהם ששולמו מראש או 
שצברו המתייחסים לחכירה זו, שהוכרו בדוח על 
המצב הכספי מייד לפי המעבר לתקי דיווח כספי 

  בילאומיים.
  

לכסי זכות שימוש  36יישום תקן חשבואות בילאומי   (ג) 
  ח כספי בילאומיים.במועד המעבר לתקי דיוו

  
ב, מאמץ לראשוה שהוא חוכר ימדוד 9למרות הדרישות בסעיף ד  ג.9ד

כס זכות שימוש בשווי הוגן במועד המעבר לתקי דיווח כספי 
בילאומיים עבור חכירות אשר מקיימות את ההגדרה של דל"ן 

ואשר מדדות על ידי  40להשקעה בתקן חשבואות בילאומי 
ממועד  40י ההוגן בתקן חשבואות בילאומי שימוש במודל השוו

  המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים. 
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מאמץ לראשוה שהוא חוכר רשאי לבצע אחד או יותר מהבאים   ד.9ד
במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים, על בסיס כל חכירה 

  בפרד:
  

ליישם שיעור היוון יחיד לתיק של חכירות עם מאפייים   (א) 
מים באופן סביר (לדוגמה, תקופת חכירה שותרה דומה דו

  עבור קבוצה דומה של כס בסיס בסביבה כלכלית דומה).
  

ב לחכירות 9לבחור שלא ליישם את הדרישות בסעיף ד  (ב) 
 12ה) שלהם מסתיימת תוך 9שתקופת החכירה (ראה סעיף ד

חודש ממועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים. במקום 
שות תטפל בחכירות אלה (כולל גילוי של מידע זאת, הי

לגביהן) כאילו החכירות הן חכירות לטווח קצר המטופלות 
 .16לתקן דיווח כספי בילאומי  6בהתאם לסעיף 

  
ב לחכירות שבהן 9לבחור שלא ליישם את הדרישות בסעיף ד  (ג) 

 8ב-3כס הבסיס הוא בעל ערך מוך (כמתואר בסעיפים ב
). במקום זאת, הישות תטפל 16בילאומי לתקן דיווח כספי 

 6בחכירות אלה (כולל גילוי מידע לגביהן) בהתאם לסעיף 
  .16לתקן דיווח כספי בילאומי 

  
ה) 9לא לכלול עלויות ישירות ראשויות (ראה סעיף ד  (ד)

במדידה של כס זכות שימוש במועד המעבר לתקי דיווח 
  כספי בילאומיים.

  
חור", כמו בקביעת תקופת החכירה להשתמש ב"ראייה לא  (ה)

  אם החוזה כולל אופציות להאריך או לבטל את החכירה.
  

תשלומי חכירה, חוכר, שיעור ריבית תוספתי של חוכר, מועד   ה.9ד
תחילת החכירה, עלויות ישירות ראשויות ותקופת חכירה הם 

והם משמשים  16מוחים מוגדרים בתקן דיווח כספי בילאומי 
  ה משמעות. בתקן זה באות

  

 [בוטל] .10ד
  

  [בוטל] .11ד
  

  הפרשי תרגום מצטברים

 דורש מישות: 21תקן חשבואות בילאומי  .12ד

 

ברווח כולל אחר ולצבור  הפרשי תרגום מסוימיםלהכיר ב  )א(
 הון; וכןברכיב פרד ב אותם
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את הפרש התרגום לסווג מחדש בעת מימוש פעילות חוץ,   )ב(
ווטי, אותה פעילות חוץ (לרבות, אם רלהמתייחס ל המצטבר

מההון לרווח או  )מעסקאות גידור קשורות רווחים והפסדים
 מימוש.מכחלק מהרווח או ההפסד  הפסד

  

דרישות אלה לגבי ל צייתצריך ל איו, מאמץ לראשוה עם זאת .13ד
תקי דיווח הפרשי תרגום מצטברים שהיו קיימים במועד המעבר ל

 :הז פטורב . אם מאמץ לראשוה משתמשכספי בילאומיים

 

רשי התרגום המצטברים לגבי כל פעילויות החוץ ייחשבו הפ  )א(
 ; וכןמעבר לתקי דיווח כספי בילאומייםלאפס במועד ה

 

של פעילות חוץ כלשהי  הרווח או ההפסד בגין מימוש  )ב(
לא יכלול הפרשי תרגום שוצרו לפי בתקופה מאוחרת יותר 

ויכלול הפרשי  תקי דיווח כספי בילאומייםמועד המעבר ל
 .שצברו לאחר מכן תרגום

  

ת ופתמשועסקאות ת, בות בובחבר ותהשקע
  ותכלול ותחברבו

כאשר ישות מכיה דוחות כספיים פרדים, תקן חשבואות  .14ד
ת, ות בובחבר ותיההשקעלטפל ב הישותדורש מ 27בילאומי 

 :הבאות באחת מהדרכים ותכלול ותחברבו עסקאות משותפותב

 

   ;על פי עלות  )א(
 

 ; או9בילאומי פי דיווח כסלתקן בהתאם   )ב(
  

תוך שימוש בשיטת השווי המאזי כמתואר בתקן חשבואות   )ג(
 .28בילאומי 

  

לתקן בהתאם עלות בלראשוה מודד השקעה כזו  אמץאם מ .15ד
אחד מהסכומים במדוד השקעה זו ל עליו, 27חשבואות בילאומי 

שלו לפי  הבאים בדוח יתרות הפתיחה על המצב הכספי הפרד
 :ילאומייםתקי דיווח כספי ב

  

 או ;27תקן חשבואות בילאומי התאם לעלות שקבעה ב  )א(

 

 :כזו תהיההשקעה של חשבת העלות העלות חשבת.   )ב(
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)i( י דיווח  מועדהוגן בה השוויהמעבר של הישות לתק
 ;שלה בדוחות הכספיים הפרדים יםכספי בילאומי

 או
 

)ii( אות מקובלים  כהערבספרים על פי כללי חשבו
  .מועדקודמים באותו 

  

) לבין אפשרות iבין אפשרות (מאמץ לראשוה יכול לבחור 

)iiמשותפת או עסקה בכל חברה בת,  תוהשקע ת) למדיד
  עלות חשבת.בשימוש תוך ד ומדשהוא בוחר לחברה כלולה 

  
אם מאמץ לראשוה מטפל בהשקעה כזו תוך שימוש בהלי שיטת   א.15ד

  :28השווי המאזי כמתואר בתקן חשבואות בילאומי 
  

לצירופי עסקים מהעבר  פטורהמאמץ לראשוה מיישם את ה  )א(
 (ספח ג) לרכישה של ההשקעה.

 

אם הישות עשית מאמץ לראשוה לצורך דוחותיה הכספיים   )ב(
הפרדים מוקדם יותר מאשר לצורך דוחותיה הכספיים 

 המאוחדים, וכן

 

)i(  מאוחר יותר מאשר החברה האם שלה, הישות תיישם
  כספיים הפרדים.בדוחותיה ה 16את סעיף ד

 

)ii(  מאוחר יותר מאשר החברה הבת שלה, הישות תיישם
 בדוחותיה הכספיים הפרדים. 17את סעיף ד

  

כסים והתחייבויות של חברות בות, חברות 
 כלולות ועסקאות משותפות

חברה המאשר יותר מאוחר  מאמץ לראשוהעשית  אם חברה בת .16ד
את למדוד  , בדוחותיה הכספיים,דרשת חברה הבתהאם שלה, ה
 התחייבויות שלה לפי אחת מהחלופות הבאות:הכסים וה

 

הערכים בספרים שהיו כללים בדוחות כספיים מאוחדים   )א(
חברה החברה האם, בהתבסס על מועד המעבר של השל 

אילולא בוצעו  ,תקי דיווח כספי בילאומייםהאם ל
השפעות של צירוף ו איחודתיאומים הקשורים לוהלי ה

(בחירה  חברה הבתהחברה האם רכשה את העסקים שבו ה
ה בתקן תזו איה זמיה לחברה בת של ישות השקעה, כהגדר

, אשר דרשת להימדד בשווי הוגן 10דיווח כספי בילאומי 
 ; אודרך רווח או הפסד)
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שאר הוראות תקן זה, ים בהתאם להערכים בספרים שדרש  )ב(
תקי דיווח חברה הבת להבהתבסס על מועד המעבר של 

. הערכים בספרים אלה יכולים להיות י בילאומייםכספ
 (א): -ערכים בספרים שתוארו בהשוים מ

  

)i(  למדידות שתלויות  יםגורמבתקן זה  הפטוריםכאשר
 .מעבר לתקי דיווח כספי בילאומייםבמועד ה

 

)ii(  אית ששימשה בדוחותיות החשבוכאשר המדי
מדייות החברה הבת שוה מהכספיים של 

ת הכספיים המאוחדים. לדוגמה, החשבואית בדוחו
תקן בשהעלות  מודלחברה הבת יכולה להשתמש בה

כמדייות  ,רכוש קבוע 16חשבואות בילאומי 
הקבוצה יכולה להשתמש בעוד ש חשבואית שלה,

 הערכה מחדש.ה שיטתב
  

שעשית  דומה זמיה לחברה כלולה או לעסקה משותפתחלופה 
שיש לה השפעה מאמץ לראשוה מאוחר יותר מאשר ישות 

  או שליטה משותפת בה. מהותית
  

מאמץ לראשוה מאוחר יותר מאשר חברה עשית  אולם, אם ישות .17ד
, דרשת בת שלה (או חברה כלולה או עסקה משותפת) הישות

מאוחדים, למדוד את הכסים הכספיים ה יהבדוחות
עסקה החברה הכלולה או החברה הבת (או הוההתחייבויות של 

ערכים בספרים כמו בדוחות הכספיים של המשותפת) באותם 
 עסקה המשותפת), לאחרהחברה הכלולה או החברה הבת (או ה

ותיאומים ליישום שיטת איחוד תיאומים הקשורים לוהלי ה
מאזי והשפעות של צירוף העסקים שבו הישות רכשה את השווי ה
למרות דרישה זו, חברה אם שאיה ישות השקעה לא חברה הבת. ה

החריג לאיחוד שעשה בו שימוש על ידי חברות בות תיישם את 
מאמץ לראשוה עשית  בדומה, אם חברה אםשהן ישויות השקעה. 

פרדים מוקדם יותר או מאוחר יותר הכספיים ה יהלגבי דוחות
למדוד את דרשת  מאוחדים, היאהכספיים ה יהמאשר לגבי דוחות

ת הכסים וההתחייבויות שלה באותם ערכים בשי הדוחו
 יחוד.בגין א תיאומיםהכספיים, למעט 

  

  מכשירים פיסיים מורכבים

דורש  מכשירים פיסיים: הצגה 32תקן חשבואות בילאומי  .18ד
לרכיב ההתקשרות בו עת מישות להפריד מכשיר פיסי מורכב ב

קיים עוד  פרדים. אם רכיב ההתחייבות איו יהורכיב התחייבות ו
)no longer outstandingאות של  למפרע שום), ייתקן חשבו

הון. החלק הראשון הגורם להפרדת שי חלקים של  32בילאומי 
הוא בעודפים ומייצג את הריבית המצטברת שצברה על רכיב 
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עם  המקורי. ירכיב ההוהמייצג את האחר  ההתחייבות. החלק
צריך להפריד שי  איותקן זה, מאמץ לראשוה ל בהתאם, זאת

מעבר במועד הקיים עוד  ב ההתחייבות איוחלקים אלה אם רכי
 .לתקי דיווח כספי בילאומיים

  

  קודם לכןיעוד של מכשירים פיסיים שהוכרו 

 תפיסיהתחייבות עד ימתיר לי 9בילאומי דיווח כספי תקן  .19ד
קריטריוים מסוימים) כהתחייבות פיסית  מתא מקייי(ובלבד שה

שות רשאית רישה זו, יבשווי הוגן דרך רווח או הפסד. למרות ד
עד, במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים, התחייבות ילי

שווי הוגן דרך רווח או הפסד, ובלבד לפיסית כלשהי 
דיווח תקן ל 4.2.2את הקריטריוים בסעיף  תההתחייבות מקיימש

 במועד זה. 9בילאומי כספי 
   

רך רווח או כס פיסי כמדד בשווי הוגן ד לייעדישות רשאית   .א19ד
ס יבסעל  9לתקן דיווח כספי בילאומי  4.1.5הפסד בהתאם לסעיף 

מעבר לתקי דיווח כספי ההעובדות והסיבות הקיימות במועד 
 בילאומיים. 

 

ישות רשאית לייעד השקעה במכשיר הוי לשווי הוגן דרך רווח   .ב19ד
על  9לתקן דיווח כספי בילאומי  5.7.5כולל אחר בהתאם לסעיף 

ובדות והסיבות הקיימות במועד המעבר לתקי דיווח בסיס הע
 כספי בילאומיים. 

  

כהתחייבות פיסית בשווי הוגן  היועדשהתחייבות פיסית  לגבי  .ג19ד
לתקן  5.7.7ישות תקבע אם הטיפול בסעיף  דרך רווח או הפסד,

ייצור חוסר הקבלה חשבואית ברווח או  9דיווח כספי בילאומי 
והסיבות הקיימות במועד המעבר לתקי  הפסד על בסיס העובדות
 דיווח כספי בילאומיים.

  

מדידת שווי הוגן של כסים פיסיים או של 
  במועד ההכרה לראשוה התחייבויות פיסיות

, ישות יכולה ליישם את 9- ו 7למרות הדרישות של סעיפים  .20ד
 9בילאומי  דיווח כספיתקן ל סעיף (ב) 5.1א.2בהדרישות בסעיף 

במועד  שההתקשרות בהם הייתהלגבי עסקאות  הבאלמכאן ו
  המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים או לאחריו.

 

   התחייבויות לפירוק הכלולות בעלות רכוש קבוע

של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי  1פרשות מספר  .21ד
)IFRIC 1( , ויים בהתחייבויותפירוק ושיקום קיימות בגין שי
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בהתחייבויות  מוגדריםדורשת כי שיויים  ת דומותהתחייבויובו
וספו או יופחתו מעלות וי בהתחייבות דומהאו ולשיקום  פירוקל

המותאם  פחת-בר שאליו הן קשורות; לאחר מכן, הסכום ,הכס
שימושיים החיים יתרת הלאורך  הבא,מכאן ול ,מופחת של הכס

בי שיויים דרישות אלה לגל צייתצריך ל יושלו. מאמץ לראשוה א
מעבר לתקי דיווח בהתחייבויות כאלה שהתרחשו לפי מועד ה

  , הוא צריך:הזפטור מצל . אם מאמץ לראשוה כספי בילאומיים
  

מעבר לתקי דיווח כספי למדוד את ההתחייבות למועד ה  )א(
 ;37תקן חשבואות בילאומי בהתאם ל בילאומיים

 

של  1פרשות מספר ההתחייבות היא בתחולת במידה ו  )ב(
, )IFRIC 1הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי (

הקשור במועד לאמוד את הסכום שהיה כלל בעלות הכס 
לראשוה, על ידי היוון התהוותה  ההתחייבותבו ש

ההתחייבות לאותו מועד באמצעות האומדן הטוב ביותר של 
לשיעורי ההיוון ( היסטורי המותאםההיוון הלשיעור הישות 

לאותה  מתאיםלסיכון שהיה  מים)יים המותאהיסטורה
; )intervening period( התקופה שחלפה מהלךהתחייבות ב

 וכן

 

מעבר על אותו סכום, למועד ה הפחת שצברלחשב את   )ג(
אומדן שוטף של , על בסיס לתקי דיווח כספי בילאומיים

 תוך שימוש, לאותו מועד שימושיים של הכסהחיים האורך 
תקי דיווח כספי הישות לפי על ידי מצה ושא ,מדייות פחתב

 .בילאומיים
  

כסי פט וגז עבור ) (א(ב8שבסעיף ד פטורישות שמשתמשת ב .א21ד
כוללים את כל ה מרכזי עלותב טופלויצור שיהפיתוח או ה ישבשלב

שבאזור גיאוגרפי רחב בהתאם לכללי חשבואות מקובלים  רכושה
של הוועדה  1 ופרשות מספר 21תיישם במקום סעיף דקודמים) 

את ההוראות ) IFRIC 1( לפרשויות של דיווח כספי בילאומי
 :הבאות

  

יבויות דומות ישיקום והתחלפירוק, התחייבויות ל דומדת  )א(
במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים בהתאם לתקן 

  ; וכן37חשבואות בילאומי 
  

ערך בין הבין סכום זה לבעודפים כל הפרש  יןישרבמר יכת  )ב(
במועד המעבר לתקי דיווח אלה יבויות יפרים של התחבס

כספי בילאומיים שקבעו בהתאם לכללי החשבואות 
   המקובלים הקודמים של הישות.
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 יםמוחשי תילב יםאו כס סייםפי יםכס
של  12בהתאם לפרשות מספר  יםהמטופל

  הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי 
)12 IFRIC(  

יכול ליישם את הוראות המעבר בפרשות מספר  מאמץ לראשוה .22ד
  .)IFRIC 12רשויות של דיווח כספי בילאומי (של הוועדה לפ 12

  

  עלויות אשראי

מאמץ לראשוה רשאי לבחור ליישם את הדרישות בתקן  .23ד
מוקדם יותר כפי  ממועד המעבר או ממועד 23חשבואות בילאומי 

מהמועד שבו ישות  .23לתקן חשבואות בילאומי  28שמתיר סעיף 
 , הישות:23מתחילה ליישם את תקן חשבואות  הז פטורשבחרה 

 
לא תציג מחדש את רכיב עלות האשראי אשר הוון לפי כללי   )א(

ואשר כלל  (previous GAAP)חשבואות מקובלים קודמים 
 בערך בספרים של כסים במועד זה; וכן

 

תטפל בעלויות אשראי שהתהוו במועד זה או לאחריו   )ב(
, כולל עלויות אשראי 23תאם לתקן חשבואות בילאומי בה

שהתהוו במועד זה או לאחריו על כסים כשירים שמצאים 
 כבר בשלבי הקמה.

  

  [בוטל] .24ד
   

סילוק התחייבויות פיסיות באמצעות מכשירים 
  הויים

רשאי ליישם את הוראות המעבר בפרשות מספר מאמץ לראשוה  .25ד
) IFRIC 19(ווח כספי בילאומי של הוועדה לפרשויות של די 19

 . הוייםסילוק התחייבויות פיסיות באמצעות מכשירים 
  

 איפלציה חמורה-היפר

-אם לישות יש מטבע פעילות שהיה מטבע של כלכלה היפר .26ד
איפלציוית או שהוא עדיין כזה, עליה להחליט אם המטבע היה 

וח כספי איפלציה חמורה לפי מועד המעבר לתקי דיו-היפרתון ל
בילאומיים. הוראה זו חלה על כל הישויות שמאמצות תקי דיווח 
כספי בילאומיים בפעם הראשוה, כמו גם על ישויות שיישמו 

 בעבר תקי דיווח כספי בילאומיים.
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איפלציה -היפראיפלציוית תון ל-המטבע של כלכלה היפר .27ד
 :חמורה אם יש לו שי המאפייים הבאים

  

י מהימן איו זמין לכל הישויות שיש להן מדד מחירים כלל  )א(
  עסקאות ויתרות במטבע.

 

  אין יכולת החלפה בין המטבע לבין מטבע חוץ יציב יחסית.  )ב(
 

איפלציה -היפרלמטבע הפעילות של ישות מפסיק להיות תון  .28ד
בו למטבע שחמורה במועד הירמול של מטבע הפעילות. זהו המועד 

או את שיהם,  27בסעיף דהפעילות אין עוד את אחד המאפייים 
או כאשר חל שיוי במטבע הפעילות של הישות למטבע שאיו תון 

 איפלציה חמורה.- היפרל

 

הוא  כאשר מועד המעבר של ישות לתקי דיווח כספי בילאומיים .29ד
במועד ירמול מטבע הפעילות או לאחריו, הישות יכולה לבחור 

ירמול פי מועד המוחזקים ל למדוד את כל הכסים וההתחייבויות
מטבע הפעילות בשווי הוגן במועד המעבר לתקי דיווח כספי 
בילאומיים. הישות יכולה להשתמש בשווי הוגן כעלות חשבת של 

 הכסים וההתחייבויות האלה בדוח הפתיחה על המצב הכספי.

 

 12כאשר מועד ירמול מטבע הפעילות חל בתקופת ההשוואה של  .30ד
חודש, כפוף  12 -יה להיות קצרה מחודש, תקופת ההשוואה עשו

 10לכך שמערכת מלאה של דוחות כספיים (כדרש על ידי סעיף 
 ) מסופקת לתקופה קצרה יותר זו.1לתקן חשבואות בילאומי 

  

 הסדרים משותפים

ליישם את הוראות המעבר בתקן דיווח כספי  יכולמאמץ לראשוה  .31ד
  ים:הבא יםבחריג 11בילאומי 

 

הוראות המעבר בתקן דיווח כספי כאשר מיישמים את   )א(
במועד  האל, מאמץ לראשוה יישם הוראות 11בילאומי 

 המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים.

 

בעת המעבר מאיחוד יחסי לשיטת השווי המאזי, מאמץ   )ב(
לראשוה יבחן ירידת ערך של ההשקעה בהתאם לתקן 

במועד המעבר לתקי דיווח כספי  36חשבואות בילאומי 
, מבלי להתחשב אם יש סימן שייתכן שפגם לאומייםבי

ערכה של ההשקעה. ירידת ערך כלשהי תוכר כתיאום 
 .במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים לעודפים
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  עילי של מכרה הפקהעלויות חישוף בשלב ה

ליישם את הוראות המעבר המפורטות יכול  מץ לראשוהמא .32ד
 של הוועדה לפרשויות של 20לפרשות מספר  4א- 1בסעיפים א

עלויות חישוף בשלב ההפקה של ) IFRIC 20דיווח כספי בילאומי (
. בסעיף זה, ההתייחסות למועד התחילה תהיה למאוחר עילימכרה 
או תחילת תקופת הדיווח הראשוה לפי תקי  2013ביואר  1מבין 

 דיווח כספי בילאומיים.

 

 פיסייעוד של חוזים לרכוש או למכור פריט לא 

מתיר לייעד חוזים אחדים לרכוש או  9תקן דיווח כספי בילאומי  .33ד
פיסי במועד ההתקשרות בהם כמדדים בשווי למכור פריט לא 

לתקן דיווח כספי בילאומי  2.5 הוגן דרך רווח או הפסד (ראה סעיף
). למרות דרישה זו, לישות מותר לייעד, במועד המעבר לתקי 9

ם, חוזים אשר קיימים כבר באותו מועד דיווח כספי בילאומיי
כמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, אך רק אם הם מקיימים 

באותו מועד  9לתקן דיווח כספי בילאומי  2.5את הדרישות בסעיף 
 והישות מייעדת את כל החוזים הדומים.

  

  הכסות

לתקן  5ת המעבר בסעיף גומאמץ לראשוה יכול ליישם את הורא .34ד
. בסעיפים אלה התייחסויות ל'מועד 15פי בילאומי דיווח כס

היישום לראשוה' יפורשו כתחילת תקופת הדיווח הראשוה לפי 
תקי דיווח כספי בילאומיים. אם מאמץ לראשוה מחליט ליישם 

לתקן דיווח כספי  6הוראות מעבר אלה, עליו ליישם גם את סעיף ג
 .15בילאומי 

 

ג מחדש חוזים שהושלמו לפי מאמץ לראשוה איו דרש להצי .35ד
התקופה המוקדמת ביותר המוצגת. חוזה שהושלם הוא חוזה אשר 
בגיו הישות העבירה את כל הסחורות או השירותים שזוהו 

 בהתאם לכללי חשבואות מקובלים קודמים.
  

  עסקאות במטבע חוץ ותמורה מראש

של  22פרשות מספר מאמץ לראשוה איו צריך ליישם את  .36ד
עסקאות במטבע חוץ פרשויות של דיווח כספי בילאומי הוועדה ל

לכסים, להוצאות ולהכסות בתחולת אותה ותמורה מראש 
פרשות שהוכרו לראשוה לפי מועד המעבר לתקי דיווח כספי 

  בילאומיים.
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  הספח 

  טווח מתקי דיווח כספי בילאומיים  יקצרפטורים 

  
  ספח זה מהווה חלק בלתי פרד של התקן.

  

פטור מהדרישה להציג מחדש מידע השוואתי 
  9בגין תקן דיווח כספי בילאומי 

אם תקופת הדיווח הראשוה של ישות לפי תקי דיווח כספי  .1ה
והישות מיישמת את  2019ביואר  1 -בילאומיים מתחילה לפי ה

 שת(שפורסם ב 9הגרסה השלמה של תקן דיווח כספי בילאומי 
דוחות הכספיים הראשוים של הישות ), המידע ההשוואתי ב2014

לפי תקי דיווח כספי בילאומיים איו צריך לציית לתקן דיווח 
או לגרסה השלמה  יםמכשירים פיסיים: גילוי 7כספי בילאומי 

), במידה 2014 שת(שפורסם ב 9של תקן דיווח כספי בילאומי 
יחסים מתי 7והגילויים הדרשים על ידי תקן דיווח כספי בילאומי 

. עבור ישויות 9לפריטים שבתחולת תקן דיווח כספי בילאומי 
כאלה, ההתייחסויות ל"מועד המעבר לתקי דיווח כספי 

ותקן  7בילאומיים" משמעותן לצורך תקן דיווח כספי בילאומי 
היא, תחילת תקופת הדיווח  בלבד )2014( 9דיווח כספי בילאומי 

  אומיים.הראשוה לפי תקי דיווח כספי ביל

 

ישות שבוחרת להציג מידע השוואתי שאיו מציית לתקן דיווח  .2ה
 9ולגרסה השלמה של תקן דיווח כספי בילאומי  7כספי בילאומי 
 ) בשה הראשוה למעבר שלה, דרשת:2014(שפורסם בשת 

 

ליישם את הדרישות של כללי החשבואות המקובלים   )א(
כספי הקודמים שלה במקום הדרישות של תקן דיווח 

למידע השוואתי לגבי פריטים שבתחולת תקן  9בילאומי 
 .9דיווח כספי בילאומי 

 

לתת גילוי לעובדה זו יחד עם הבסיס ששימש להכת מידע   )ב(
 זה.
  

לטפל בכל תיאום בין הדוח על המצב הכספי במועד הדיווח   )ג(
של תקופת ההשוואה (דהייו, הדוח על המצב הכספי אשר 

לכללי חשבואות מקובלים  כולל מידע השוואתי בהתאם
תקופת קודמים) לבין הדוח על המצב הכספי בתחילת 

(כלומר, ם תקי דיווח כספי בילאומיילפי הדיווח הראשוה 
התקופה הראשוה שכוללת מידע המציית לתקן דיווח כספי 

 9ולגרסה השלמה של תקן דיווח כספי בילאומי  7בילאומי 
וי מדייות חשבואית )) כובע משי2014(שפורסם בשת 
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 )i((ו)-(ה) ו-(א)28ולתת את הגילויים הדרשים בסעיפים 
) חל רק על i(ו)(28. סעיף 8לתקן חשבואות בילאומי 

סכומים שהוצגו בדוח על המצב הכספי במועד הדיווח של 
 תקופת ההשוואה. 

  

כדי  1(ג) לתקן חשבואות בילאומי 17ליישם את סעיף   )ד(
כאשר ציות לדרישות ספציפיות לספק גילויים וספים 

בתקי דיווח כספי בילאומיים איו מספיק כדי לאפשר 
למשתמשים להבין את ההשפעה של עסקאות מסוימות, 
אירועים ומצבים אחרים מסוימים על הדוח על המצב 

 הכספי ועל הביצועים הכספיים של הישות.
  

 [בוטל] .3ה
  

 [בוטל] .4ה
  
  [בוטל]  א. 4ה
  

 [בוטל] .5ה
  

  [בוטל] .6ה
  

 [בוטל] .7ה

  
 חוסר ודאות לגבי טיפולי מסים על הכסה

שמועד המעבר שלו לתקי דיווח כספי מאמץ לראשוה  .8ה
רשאי לבחור שלא לשקף את  2017ביולי  1בילאומיים חל לפי 

של הוועדה לפרשויות של דיווח  23פרשות מספר היישום של 
במידע  חוסר ודאות לגבי טיפולי מסים על הכסהכספי בילאומי 

בדוחותיו הכספיים הראשוים לפי תקי דיווח כספי  יהשוואת
בילאומיים. ישות שבחרה לעשות כך, תכיר בהשפעה המצטברת 

של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי  23של יישום פרשות מספר 
רכיב אחר של בילאומי כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים (או 

ראשוה שלה לפי של הון, כפי שמתאים) בתחילת תקופת הדיווח ה
  .תקי דיווח כספי בילאומיים

 
  

 


