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  12 בילאומי דיווח כספיתקן 

בישויות זכויות  שלגילוי 

   אחרות

 International Financial Reporting 

Standard 12  

Disclosure of Interests in 

Other Entities   

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

2019.  
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  תוכן עייים
  ףסעימהחל   

    12דיווח כספי בילאומי תקן 

     גילוי של זכויות בישויות אחרות
  1  מטרת התקן

  2  קיום מטרת התקן 
  5  תחולה
  7  משמעותייםעת והחות ד ישיקול
  א9  ישות השקעהכמעמד 

  10  זכויות בחברות בות 
ליטה בפעילויות לזכויות שאין מקות שיש הזכות ש

  12  זרימי המזומים של הקבוצה תוב
  13  המהות של מגבלות משמעותיות והיקפן

לזכויות של הישות  מיוחסיםהמהות של הסיכוים 
  14  בישויות מובות מאוחדות 

השלכות של שיויים בזכויות הבעלות של חברה אם 
  18  איבוד שליטה כרוכה בבחברה בת שתוצאתם איה 

חברה בת במהלך תקופת על איבוד שליטה השלכות של 
  19 הדיווח 

זכויות בחברות בות שאין מאוחדות (ישויות 
  א19  השקעה)

  20   זכויות בהסדרים משותפים ובחברות כלולות
ישות של זכויות של , היקף והשפעות פיסיות מהות

  21  בהסדרים משותפים ובחברות כלולות 
ת בעסקאות ישושל לזכויות מיוחסים הסיכוים 

  23  משותפות ובחברות כלולות 
  24  זכויות בישויות מובות שאין מאוחדות 

  26  זכויות המהות 
  29  סיכויםשל מהות 

    ספחים
    מוחים מוגדרים -ספח א 
    יישום החיות - ספח ב 
    מעבר הוראות מועד תחילה ו -  ספח ג

 תיקוים לתקי דיווח כספי בילאומיים - ספח ד 
     †אחרים

    

                                                 
בספר זה שולבו התיקוים לתקי דיווח כספי בילאומיים הובעים מספח    †

לאומיים הרלווי הדיווח הכספי הביטיים.זה בתק  
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  (המשך) תוכן עייים
    

דיווח תקן של על ידי הוועדה הבילאומית אישור 
   *2011במאי שפורסם  12כספי בילאומי 

תיקוים  על ידי הוועדה הבילאומית שלאישור 
  :12לתקן דיווח כספי בילאומי 

  

דוחות כספיים מאוחדים, הסדרים משותפים וגילוי של 
(תיקוים לתקן  רות: הוראות מעברזכויות בישויות אח

 11, לתקן דיווח כספי בילאומי 10דיווח כספי בילאומי 
  *2012) שפורסם ביוי 12ולתקן דיווח כספי בילאומי 

  

, 10(תיקוים לתקן דיווח כספי בילאומי  ישויות השקעה
ולתקן דיווח כספי  11לתקן דיווח כספי בילאומי 

    *2012בר שפורסם באוקטו )12בילאומי 
(תיקוים לתקן ישויות השקעה: יישום החריג מאיחוד 

 12, לתקן דיווח כספי בילאומי 10דיווח כספי בילאומי 
    *2014) שפורסם בדצמבר 28ולתקן חשבואות בילאומי 

   *קותבסיס למס
  

  לא תורגם לעברית *
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  12דיווח כספי בילאומי תקן 

   גילוי של זכויות בישויות אחרות
  

מפורט  IFRS 12)( גילוי של זכויות בישויות אחרות 12דיווח כספי בילאומי קן ת
 .. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידהד- א יםובספח 31-1בסעיפים 

, מייצגות את העקרוות העיקריים באותיות מודגשות הוראות התקן, המובאות
בפעם  באותיות מוטותשל התקן. מוחים המוגדרים בספח א מופיעים 

בה הם מופיעים בתקן. הגדרות של מוחים אחרים מובאות במילון שהראשוה 
המוחים לתקי דיווח כספי בילאומיים. יש לקרוא את תקן דיווח כספי 

להקדמה לתקי דיווח בהקשר למטרת התקן ולבסיס למסקות,  12 בילאומי
 8ת בילאומי . תקן חשבואולדיווח כספיכספי בילאומיים ולמסגרת המושגית 

מספק בסיס  ,מדייות חשבואית, שיויים באומדים חשבואיים וטעויות
   .החיות מפורשות לבחירה ויישום של מדייות חשבואית בהעדר

  

  התקן מטרת

מידע שמאפשר גילוי ל תתלישות דרוש מא להי תקן זהמטרת  .1
  להעריך:הכספיים  יהלמשתמשים בדוחות

 

 , והסיכויםישויות אחרותבשלה  זכויותה שלמהות את ה  )א(
 וכןה; לאלזכויות  יםמיוחסה

  

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

   

  מטרת התקןקיום 

 תיתן גילוי:ישות , 1בסעיף שמטרה ה קיים אתכדי ל .2
 

 :העיבקב עשושמשמעותיים החות דעת ו ישיקולל  )א(
 

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

 

)ii( ש לה זכות ההסדר המשותף שבו יהסוג של  של
 ); 9 -7(סעיפים 

 

)iii(  שהישות מקיימת את ההגדרה של ישות השקעה, אם
 א); וכן9מתאים (סעיף 
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 זכויות שלה ב:ה לגבימידע ל  )ב(
 

)i(  סעיפים) ות19 -10חברות ב;( 
 

)ii(  סעיפים) 23 -20הסדרים משותפים וחברות כלולות( ;
 וכן

 

)iii(  ותישויותן מובישויות  שאי) שלטות על ידי הישות
 .)31 -24מאוחדות) (סעיפים אין ש מובות

 

גילויים שדרשים העם יחד  ,על ידי תקן זההדרשים אם הגילויים  .3
אים מקיימים את על ידי תקי דיווח כספי בילאומיים אחרים, 

 הדרושמידע וסף כל ליתן גילוי ישות ת, 1מטרת התקן שבסעיף 
 .כדי לקיים את מטרת התקן

 

את מטרת  מלאכדי ל הדרושההפירוט מידת את  קולישות תש .4
מהדרישות בתקן זה.  תלתת לכל אחיש שדגש מידת האת והגילוי 

על ידי  סווהוימידע שימושי לא כך שגילויים  צלפלקבץ או ל עליה
י על ידמשמעות או  יחסר יםפירוטל ש הגדול כמותהכללה של 

- 2(ראה סעיפים ב פריטים שיש להם מאפייים שויםשל  הקיבוץ
 ).6ב

   

  תחולה

 ות בכל אחד מהבאים:שיש לה זכות ישייושם על ידי  תקן זה .5
 

 .חברות בות  )א(
 

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

  

 .חברות כלולות  )ג(
 

 .שאין מאוחדותמובות ישויות   )ד(
  

, הדרישות בתקן זה חלות על הזכויות 17עיף בלמעט כמתואר בס  .א5
אשר מסווגות (או שכללות בקבוצת  5בסעיף  מפורטותשל ישות ה

 פעילויות שהופסקומימוש אשר מסווגת) כמוחזקות למכירה או כ
כסים לא שוטפים  5בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי 

 .המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו
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 עבור:מיושם  איותקן זה  .6
 

עסקה או תוכיות הטבות עובד התוכיות הטבה לאחר סיום   )א(
הטבות  19לזמן ארוך אשר תקן חשבואות בילאומי אחרות 

 .חל עליהן עובד
 
דוחות כספיים פרדים של ישות אשר תקן חשבואות   )ב(

  :. אולםחל עליהם דוחות כספיים פרדים 27בילאומי 
 

)i( ותאם לישות יש זכויות בישויות מן מאוחדות שא ובי
ים פרדים כדוחות מכיה דוחות כספיהישות ו

ליישם את הדרישות  עליהם שלה, כספיים היחידיה
מכיה דוחות כספיים היא  כאשר 31 -24בסעיפים 
 .הפרדים אל

 

)ii(  ה דוחות כספיים שבהם כלישות השקעה שמכי
החברות בות שלה מדדות בשווי הוגן דרך רווח או 

לתקן דיווח כספי בילאומי  31הפסד בהתאם לסעיף 
תציג את הגילויים המתייחסים לישויות השקעה  10

 הדרשים על ידי תקן זה.
  

די ישות שמשתתפת בהסדר משותף, אך זכות שמוחזקת על י  )ג(
אלא אם התוצאה  ,משותףההסדר באין לה שליטה משותפת 

על ההסדר או זכות  הותיתהשפעה מ היאזכות  האותשל 
 .ביתבישות מו

 

שמטופלת בהתאם לתקן דיווח כספי  אחרתבישות  זכות  )ד(
 . אולם, ישות תיישם תקן זה:מכשירים פיסיים 9בילאומי 

  

)i(  ה סקזכות זו היא זכות בחברה כלולה או בעכאשר
 28משותפת שבהתאם לתקן חשבואות בילאומי 

 מדדתהשקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות 
 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד; או

 

)ii( יכאשר זכות זו היא זכות בישות מוה בת שאי
  .מאוחדת

 
  משמעותייםשיקולי דעת והחות 

 משמעותייםוהחות  יקולי דעתש לגבימידע לתיתן גילוי ישות  .7
 :ההחות) בקביעלאותן לאותם שיקולי דעת ו (ושיויים עשוש
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כפי  תמושקעישות ת, כלומר אחרעל ישות שליטה  שיש לה  )א(
 10לתקן דיווח כספי בילאומי  6- ו 5שמתואר בסעיפים 

 ;דוחות כספיים מאוחדים
 

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

 

משותפת או עסקה  ותלי(כלומר פעהמשותף ההסדר  סוגאת   )ג(
 דרך גוף פרד. בהמשותפת) כאשר ההסדר 

 
בהתאם לוי גי להםשיתן המשמעותיים וההחות  שיקולי הדעת .8

על ידי  עשואותם שיקולי דעת והחות ש ים אתכולל 7לסעיף 
אם שהמסקה כאלה  םהסיבות בעובדות ושיויים בהישות כאשר 

 שתהמתפת או השפעה מהותית לישות יש שליטה, שליטה משו
 במהלך תקופת הדיווח.

 

שיקולי דעת ל , לדוגמה,ויליגיתן , ישות ת7לסעיף  צייתכדי ל .9
 :השעשו בקביעמעותיים משוהחות 

  

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

 
אף על פי שהיא מחזיקה בפחות  אחרתהיא שולטת בישות ש  )ב(

 ממחצית זכויות ההצבעה של הישות האחרת.
 

 72ב- 58ב(ראה סעיפים  תמיות עיקרי תהיא סוכת או בעלש  )ג(
 ).10דיווח כספי בילאומי  לתקן

 

או  20%אין לה השפעה מהותית אף על פי שהיא מחזיקה ש  )ד(
  .יותר מזכויות ההצבעה של הישות האחרת

 

- יש לה השפעה מהותית אף על פי שהיא מחזיקה פחות מש  )ה(
 מזכויות ההצבעה של הישות האחרת.  20%

  

  ישות השקעהכמעמד 

 27בהתאם לסעיף כאשר חברה אם קובעת שהיא ישות השקעה   א. 9
, ישות ההשקעה תיתן גילוי למידע 10לתקן דיווח כספי בילאומי 

על ידה בקביעה  עשולגבי שיקולי דעת והחות משמעותיים ש
שהיא ישות השקעה. אם לישות ההשקעה אין אחד או יותר 

לתקן  28מהמאפייים הטיפוסיים של ישות השקעה (ראה סעיף 
ה לתת גילוי לסיבות שלה למסקה ), עלי10דיווח כספי בילאומי 

  כי היא בכל זאת ישות השקעה.
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כאשר ישות הופכת לישות השקעה או מפסיקה להיות ישות   ב.9
ישות השקעה ולסיבות כמעמד ההשקעה, עליה לתת גילוי לשיוי 

לשיוי. בוסף, ישות שהופכת לישות השקעה תיתן גילוי להשפעת 
  פה שמוצגת, כולל:שיוי המעמד על הדוחות הכספיים לתקו

  
סך השווי ההוגן, כון למועד שיוי המעמד, של החברות   )א(

 הבות אשר מפסיקות להיות מאוחדות;
  

הפסד, אם בכלל, המחושב בהתאם לסעיף הרווח או הסך   )ב(
 ; וכן10לתקן דיווח כספי בילאומי  101ב

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

  מוצג בפרד).ההפסד (אם הוא איו 
  

  זכויות בחברות בות 

יה מידע שמאפשר למשתמשים בדוחותלתיתן גילוי ישות  .10
  מאוחדיםספיים ההכ

 
 להבין:  )א(

 
)i( את ההרכב של הקבוצה; וכן 

 
)ii(  ות שליטהן מקאת הזכות שיש לזכויות שאי

(סעיף  תזרימי המזומים של הקבוצהבפעילויות וב
 ; וכן)12

 
 להעריך:  )ב(

 
)i( על לות משמעותיות של מגבהיקף האת המהות ו

או להשתמש בכסים  השיגיצור כולת שלה ליה
 );13התחייבויות של הקבוצה (סעיף ולסלק 

 
)ii(  ים ה שלאת המהותמיוחסים לזכויות בישויות הסיכו

ואת המהות של השיויים בסיכוים מאוחדות  ובותמ
 );17-14(סעיפים אלה 

 
)iii(  ויים בזכויות הבעלות שלהאת ההשלכות של שי

איבוד שליטה כרוכה בתוצאתם איה ש תרה בבחב
 ); וכן18(סעיף 

 
)iv(  במהלך  בת חברהעל את ההשלכות של איבוד שליטה

 ).19תקופת הדיווח (סעיף 
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דוחות ה בהכת ששימשו חברה בתשל כספיים הדוחות הכאשר  .11
של  אלהמ יםהשו הלתקופאו  מועדל םהמאוחדים הכספיים ה

לתקן דיווח  93ב-ו 92הדוחות הכספיים המאוחדים (ראה סעיפים ב
 ), ישות תיתן גילוי:10כספי בילאומי 

  

ות הכספיים של של סוף תקופת הדיווח של הדוח למועד  )א(
 בת; וכן האותה חבר

 

 .שוה תקופהבשוה או  מועדבשימוש לסיבה ל  )ב(
  

 יש לזכויות שאין מקות שליטההזכות ש
  תזרימי המזומים של הקבוצהבפעילויות וב

הן כל אחת מחברות הבות שלה שיש ל בילגישות תיתן גילוי  .12
 מהותיות לישות המדווחת:הן שזכויות שאין מקות שליטה 

  

 .הבת החברהשם של ל  )א(
 

, אם שוה מדית ההתאגדותלומיקום העיקרי של העסק (ל  )ב(
 .של החברה הבת מהמיקום העיקרי של העסק)

 

שמוחזקות על ידי זכויות שאין זכויות הבעלות  שיעורל  )ג(
ות שליטהמק. 

 

זכויות ההצבעה שמוחזקות על ידי זכויות שאין  שיעורל  )ד(
 .מוחזקותהזכויות הבעלות  שיעורמקות שליטה, אם שוה מ

 

 קצה לזכויות שאין מקות שליטההפסד שמולרווח או ל  )ה(
 במהלך תקופת הדיווח. בחברה הבת

 

בסוף שצברו הבת  החברבזכויות שאין מקות שליטה ל  )ו(
 תקופת הדיווח.

 

   ).10חברה הבת (ראה סעיף בה לגבימתומצת  סיפימידע ל  )ז(
  

  והיקפןשל מגבלות משמעותיות המהות 

 ישות תיתן גילוי: .13
 

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

את ההתחייבויות של הקבוצה,  ולסלקלהשתמש בכסים 
 כמו:
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)i(  של חברה אם או של  היכולתת את מגבילוהכאלה
מזומן או כסים אחרים להעביר חברות הבות שלה ה
 בתוך הקבוצה.(או מישויות אחרות) ישויות אחרות ל

 
)ii( ם יתשלומיכולות להגביל היות או דרישות אחרות וערב

קבלת הון אחרות או  חלוקותשל דיבידדים ושל 
(או  ישויות אחרותל ופירעוןהלוואות ומקדמות 

 .בתוך הקבוצה )ויות אחרותמיש
 

ות של זכויות שאין מקות יזכויות מגאשר ולהיקף  מהותל  )ב(
שליטה יכולות להגביל משמעותית את היכולת של הישות 

את ההתחייבויות  לקאו להשתמש בכסים ולס השיגיצור ל
 לקשל הקבוצה (כמו כאשר חברה אם מחויבת לס

 את לקתשהיא מסהתחייבויות של חברה בת לפי 
זכויות שאין ה אישור שלשדרש ההתחייבויות שלה, או 

את  לקגישה לכסים או לסליצור  מקות שליטה
 ההתחייבויות של חברה בת).

 

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

 

מיוחסים לזכויות של הישות המהות הסיכוים 
  ת מאוחדותמובו בישויות

 עשוייםשכלשהם  יםחוזי יםתאים של הסדרלוי לישות תיתן גי .14
חברות הבות שלה לספק תמיכה החברה האם או מהלדרוש מ

סית לישות מובסיבותת מאוחדת, כולל אירועים או יפי 
התיות של  ,ווחת להפסד (לדוגמהלחשוף את הישות המד עשוייםש

חסות למחויבויות לרכוש מיוהדירוג אשראי של או הסדרי זילות 
 ת או לספק תמיכה פיסית).ישל הישות המוב כסים

 
שלה  חברה בת כלשהיאם במהלך תקופת הדיווח חברה אם או  .15

 תמיכה פיסית או תמיכה אחרת לישות מובית מאוחדת וסיפק
או מכשירים שהופקו של הישות המובית רכישת כסים  ,(לדוגמה

הישות מחויבות חוזית לעשות זאת,  מבלי שהייתה להן ,)העל יד
 תיתן גילוי:

 

, כולל מצבים שבהם מהסכולסוג התמיכה שסופקה ול  )א(
 מוביתחברות הבות שלה סייעו לישות ההחברה האם או ה

 תמיכה פיסית; וכן תבהשג
 

 תמיכה.ה תספקהללסיבות   )ב(
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שלה  חברה בת כלשהיחברה אם או אם במהלך תקופת הדיווח  .16
ית או תמיכה אחרת לישות מובית שקודם תמיכה פיס וסיפק

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

 קבלתים בהרלווטי גורמיםהשל  ברלהסהישות תיתן גילוי 
 זו. החלטה

 
סית לספק תמיכה פיכלשהן ת ווכחי ותכוולהישות תיתן גילוי  .17

מאוחדת, כולל כווות לסייע  מוביתאו תמיכה אחרת לישות 
 תמיכה פיסית. תבהשג מוביתלישות ה

 

בזכויות הבעלות של חברה  השלכות של שיויים
איבוד כרוכה בשתוצאתם איה  אם בחברה בת

  שליטה

שיויים כלשהם  שלישות תציג טבלה שתציג את ההשפעות  .18
איבוד כרוכה בוצאתם איה בחברה בת, שת בזכויות הבעלות

 .על ההון שיתן לייחוס לבעלים של החברה האם, שליטה
  

איבוד שליטה על חברה בת במהלך השלכות של 
  תקופת הדיווח

בהתאם  שחושבתיתן גילוי לרווח או להפסד, אם קיים, שות י .19
 לפרטים הבאים:, ו10לתקן דיווח כספי בילאומי  25לסעיף 

  

 מדידתסד שיתן לייחוס להחלק של אותו רווח או הפ  )א(
השקעה כלשהי שותרה בחברה הבת לשעבר לפי שוויה 

 ההוגן במועד שבו אבדה שליטה; וכן
 

רווח או הוכר ה רווח או הפסד שבוהסעיף (הסעיפים) ב  )ב(
 ).ההפסד (אם לא מוצג בפרד

  

זכויות בחברות בות שאין מאוחדות (ישויות 
  השקעה)

, 10דיווח כספי בילאומי ישות השקעה אשר, בהתאם לתקן   א.19
דרשת ליישם את החריג לאיחוד ובמקום זאת לטפל בהשקעה 

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

  
  עבור כל חברה בת שאיה מאוחדת, ישות השקעה תיתן גילוי:  ב.19
  

 ;לשם של החברה הבת  )א(
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, אם שוה מדית ההתאגדותללמיקום העיקרי של העסק (ו  )ב(
  מהמיקום העיקרי של העסק) של החברה הבת; וכן

 
לשיעור זכויות הבעלות שמוחזקות על ידי ישות ההשקעה   )ג(

 וכן, אם שוה, לשיעור זכויות ההצבעה שמוחזקות.
  

אם ישות השקעה היא החברה האם של ישות השקעה אחרת,   ג. 19
(ג) -ב(א)19החברה האם תספק גם את הגילויים בסעיפים 

עות אשר שלטות על ידי החברה הבת שלה שהיא ישות להשק
השקעה. יתן לספק את הגילוי על ידי הכללת הדוחות הכספיים 
של החברה הבת (או החברות הבות) אשר מכילים את המידע 

  לעיל, בדוחות הכספיים של החברה האם.
  

  ישות השקעה תיתן גילוי:  ד.19
  

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

יכולת של חברה בת שאיה מאוחדת ההסדרים חוזיים) על מ
במזומן  יםדיבידד תלהעביר כספים לישות ההשקעה בצור

לחברה הבת שאיה  שעשואו לפרוע הלוואות או מקדמות 
 מאוחדת על ידי ישות ההשקעה; וכן

 
לספק תמיכה כלשהן או כווות מחויבויות וכחיות כלשהן   )ב(

פיסית או תמיכה אחרת לחברה בת שאיה מאוחדת, כולל 
מחויבויות או כווות לסייע לחברה בת בהשגת תמיכה 

 פיסית.
  

אם, במהלך תקופת הדיווח, ישות השקעה או כל אחת מחברות   ה.19
הבות שלה, סיפקו תמיכה פיסית או תמיכה אחרת לחברה בת 

רכישת כסים של החברה הבת או  ,ת (לדוגמהשאיה מאוחד
או סיוע לחברה הבת בהשגת תמיכה  המכשירים שהופקו על יד

הישות  ,מבלי שהייתה להן מחויבות חוזית לעשות זאת), פיסית
  תיתן גילוי:

  

 לסוג התמיכה שסופקה לכל חברה בת שאיה מאוחדת  )א(
 ; וכןולסכומה

 
 לסיבות להספקת התמיכה.  )ב(

 
קעה תיתן גילוי לתאים של הסדרים חוזיים כלשהם ישות הש  ו. 19

חברות הבות שלה שאין השעשויים לדרוש מהישות או מ
מאוחדות לספק תמיכה פיסית לישות מובית שלטת שאיה 
מאוחדת, כולל אירועים או סיבות שעשויים לחשוף את הישות 
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 ל דירוגשהסדרי זילות או  , התיות שלהמדווחת להפסד (לדוגמה
אשראי המיוחסות למחויבויות לרכוש כסים של הישות המובית 

  או לספק תמיכה פיסית).
  

אם במהלך תקופת הדיווח ישות השקעה או חברה בת כלשהי שלה   ז.19
שאיה מאוחדת סיפקו תמיכה פיסית או תמיכה אחרת לישות 

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

תמיכה זו ישות ההשקעה שולטת בישות המובית, ישות ההשקעה 
הגורמים הרלווטיים בקבלת ההחלטה של תיתן גילוי להסבר 

   לספק תמיכה זו.
  

  רים משותפים ובחברות כלולות כויות בהסדז

 יהאפשר למשתמשים בדוחותמידע שמלישות תיתן גילוי  .20
 להעריך:הכספיים 

 

הזכויות ל שוההשפעות הפיסיות ההיקף , את המהות  )א(
שלה בהסדרים משותפים ובחברות כלולות, כולל המהות 

שלה עם משקיעים  החוזייםפעות של היחסים וההש
בהסדרים משותפים או בעלי שליטה משותפת אחרים 

על הסדרים השפעה מהותית בעלי או בחברות כלולות 
 ); וכן22-ו 21ות (סעיפים חברות כלולעל משותפים או 

 

 מיוחסים לזכויות שלהההסיכוים  את המהות של  )ב(
והשיויים בסיכוים בעסקאות משותפות ובחברות כלולות 

 ).23(סעיף אלה 
 

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

  הישות תיתן גילוי: .21
 

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

 

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

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

ר המשותף או של החברה הכלולה הפעילויות של ההסד
 לפעילויות הישות) ותיאסטרטג ןאם הו
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)iii( מיקום העיקרי ל) ת ההתאגדותלושל העסקאם מדי ,
של  שוה מהמיקום העיקרי של העסק)רלווטי ואם 

 .ההסדר המשותף או של החברה הכלולה
 

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

 ).לווטי(אם ר מוחזקותה הצבעהזכויות ה
  

חברה כלולה שהיא מהותית  וכל עבור כל עסקה משותפת  )ב(
 ישות המדווחת:ל

 

)i( השקעה בעסקה המשותפת או בחברה הכלולה אם ה
מדדת תוך שימוש בשיטת השווי המאזי או בשווי 

 .הוגן
 

)ii( סי מתומצת לה המשותפת או עסקהלגבי מידע פי
 .13ב-ו 12חברה הכלולה כפי שמפורט בסעיפים בה

  

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

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

  

השקעות הישות לגבי  16מידע פיסי כפי שמפורט בסעיף בל  )ג(
כל מהותיות  יןבעסקאות משותפות ובחברות כלולות שא

 :י עצמהפבאחת 
 

)i(  סיכל העסקאות המשותפות  בגיןמקובץ מידע פי
 ,בפרדאין מהותיות בפי עצמן, וש

 

)ii(  סין כל החברות הכלולות שבגין מקובץ מידע פיאי
 .מהותיות בפי עצמן

  
ישות השקעה איה צריכה לספק את הגילויים הדרשים על ידי   א.21

  (ג).21-(ב)21סעיפים 
  

 ישות תיתן גילוי גם: .22
 

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

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

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

 שעשו על ידי הישות. מקדמות
 
משותפת או של חברה כאשר הדוחות הכספיים של עסקה   )ב(

או  מועדהם לביישום שיטת השווי המאזי  ושימששכלולה 
 הישות:של  המאל יםהשו הלתקופ

  

)i( מועד של סוף תקופת הדיווח של הדוחות הכספיים ל
 של החברה הכלולה; וכן של העסקה המשותפת או

  

)ii( ה או בתקופ מועדש בומישסיבה ללה השושו. 
  

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

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

  

מיוחסים לזכויות של ישות בעסקאות הכוים סי
   משותפות ובחברות כלולות

 ישות תיתן גילוי: .23
 

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

 .20ב -18ב
 

הפרשות, התחייבויות  37בהתאם לתקן חשבואות בילאומי   )ב(
הסבירות להפסד היא  אלא אם ,תלויים תלויות וכסים

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

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

 תומשותפה אותעסקהעל  השפעה מהותיתבעלי או הכלולות 
בויות יד מהסכום של התחיבפרכלולות), החברות העל או 

 .תלויות אחרות
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   זכויות בישויות מובות שאין מאוחדות

 יהמידע שמאפשר למשתמשים בדוחותישות תיתן גילוי ל .24
 הכספיים:

 

של הזכויות שלה בישויות וההיקף להבין את המהות   )א(
 ); וכן28 -26מובות שאין מאוחדות (סעיפים 

 

 שמיוחסים לזכויות שלהלהעריך את המהות של הסיכוים   )ב(
ם בסיכוים אלה והשיוייבישויות מובות שאין מאוחדות 

 ).31 -29(סעיפים 
 

חשיפה של לגבי (ב) כולל מידע 24המידע שדרש על ידי סעיף  .25
לה בישויות מובות שאין  הייתההישות לסיכון מהמעורבות ש

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

 הדיווח.
  

ישות השקעה איה צריכה לספק את הגילויים הדרשים על ידי   א.25
לגבי ישות מובית שאיה מאוחדת שהיא שולטת בה  24סעיף 

- א19על ידי סעיפים ושלגביה היא מציגה את הגילויים הדרשים 
  ז.19

 

  זכויות המהות 

זכויות שלה הלגבי איכותי למידע מידע כמותי והישות תיתן גילוי ל .26
אך לא , הפרטים הבאים בישויות מובות שאין מאוחדות, כולל

פעילויות של הגודל וה ,מטרהה ,מהותהמוגבל לפרטים אלה: 
 .תומממ מוביתוכיצד הישות ה מוביתהישות ה

 

 יההיא א בגיהשאיה מאוחדת ש מוביתת תמכה בישות אם ישו .27
שאין לה  כיוון ,(לדוגמה 29דרש על ידי סעיף את המידע ש תספקמ

 זכות בישות במועד הדיווח), הישות תיתן גילוי:
 

 ; כהתמישויות מובות היא  יזהבאקבעה היא  לאופן שבו  )א(
 

במהלך תקופת הדיווח כולל הכסה מאותן ישויות מובות ל  )ב(
 וכן ;שהוצגו הי ההכסל סוגיאור שת

 

ההעברה) של כל הכסים שהועברו  מועדערך בספרים (בל  )ג(
 .במהלך תקופת הדיווחמובות לאותן ישויות 
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אלא אם טבלה,  בצורת(ג) -(ב) ו27ישות תציג את המידע בסעיף  .28
ותסווג את הפעילויות שהיא תומכת  ,צורה אחרת מתאימה יותר

 .)6ב - 2(ראה סעיפים בת רלווטיות בהן בקטגוריו
 

   מהות של סיכוים

ישות תיתן גילוי בצורת טבלה, אלא אם צורה אחרת מתאימה  .29
 של: תמציתליותר, 

 
בספרים של הכסים וההתחייבויות שהוכרו  כיםהער  )א(

בישויות מובות  יההכספיים שמיוחסים לזכויות יהבדוחות
 שאין מאוחדות.

 
כסים  הםב מוכריםשבדוח על המצב הכספי  סעיפיםה  )ב(

 .והתחייבויות אלה
 

 ירביתאת החשיפה המבאופן הטוב ביותר צג יישמסכום ה  )ג(
ה בישויות מובות שאין ילהפסד מזכויותשל הישות 

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

תת גילוי עליה ל ,ה בישויות מובות שאין מאוחדותימזכויות
 .סיבות לכךללעובדה זו ו

 

בספרים של הכסים וההתחייבויות של  כיםהשוואה של הער  )ד(
ה בישויות מובות שאין ילזכויותהמתייחסים הישות 

של הישות להפסד מאותן  ירביתמאוחדות לחשיפה המ
 ישויות.

 

אם במהלך תקופת הדיווח הישות סיפקה תמיכה פיסית או  .30
תה יהימאוחדת שקודם לכן  הת שאיימוב תמיכה אחרת לישות

של (לדוגמה, רכישת כסים בה ות או שכיום יש לה זכבה לה זכות 
, מבלי שהייתה לה )האו מכשירים שהופקו על ידהישות המובית 

 :הישות תיתן גילוימחויבות חוזית לעשות זאת, 
  

כולל מצבים שבהם  מה,סכולסוג התמיכה שסופקה ול  )א(
 תמיכה פיסית; וכן תבהשג מוביתת ההישות סייעה לישו

 

 להספקת התמיכה.לסיבות   )ב(
 

לספק תמיכה פיסית כלשהן כווות וכחיות הישות תיתן גילוי ל .31
שאיה מאוחדת, כולל כווות  מוביתאו תמיכה אחרת לישות 

  תמיכה פיסית. תבהשג מוביתהלסייע לישות 
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  ספח א 

  מוחים מוגדרים

   .התקןשל תי פרד ספח זה מהווה חלק בל
  

הכסה מישות 
  מובית

(income from a 
strucured entity) 

   
  
  

 תכולל מוביתישות למטרת תקן זה, הכסה מ
, ריבית, שותועמלות לא  שותעמלות 

דיבידדים, רווחים או הפסדים ממדידה מחדש 
כן של זכויות בישויות מובות ו גריעהמאו 

ים כסהעברת רווחים או הפסדים מ
, אך איה מוגבלת מוביתוהתחייבויות לישות ה

   .הלסוגי הכסה אל
   

  אחרתזכות בישות 

(interest in 
another entity) 

  
  
  

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

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

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

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

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

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

יחסים  בגללרק  אחרתזכות בישות בהכרח 
  .וספק של לקוח אופייים

  
זכויות מספקים מידע וסף לגבי  9ב - 7ים בסעיפ

  בישויות אחרות.
  

 10לתקן דיווח כספי בילאומי  57ב -55סעיפים ב
  .של התשואות תהשתואת ה יםמסביר

   
  מוביתישות 

(structured 
entity)   

  
  
  

שזכויות הצבעה או זכויות כך ישות שתוכה 
 מי שולט החלטהן הגורם הדומיטי באידומות 

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

  רלווטיות מוהלות באמצעות הסדרים חוזיים.ה
  

מספקים מידע וסף לגבי  24ב -22ב יםסעיפ
  ישויות מובות.
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(כפי שתוקן  27תקן חשבואות בילאומי במוגדרים  באיםהמוחים ה

 ,)2011(כפי שתוקן בשת  28, בתקן חשבואות בילאומי )2011בשת 
הסדרים  11בתקן דיווח כספי בילאומי ו 10תקן דיווח כספי בילאומי ב

אותם בכפי שהוגדרה משמעותם בהתאם לן זה משמשים בתקו משותפים
  :תקי דיווח כספי בילאומיים

 

 חברה כלולה  •

 דוחות כספיים מאוחדים  •

  ישותעל שליטה  •

 שיטת השווי המאזי •

 קבוצה  •

 ישות השקעה •

 הסדר משותף •

 שליטה משותפת •

 משותפת ותליפע •

 עסקה משותפת •

 זכויות שאין מקות שליטה  •

 חברה אם •

 ותיזכויות מג •

 ות רלווטיותפעילוי •

 דוחות כספיים פרדים •

 גוף פרד •

 השפעה מהותית •

  .חברה בת •
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   ספח ב

  יישום החיות
   

 לשר את היישום בהיהספח מ .תקןהשל ספח זה מהווה חלק בלתי פרד 
  .תקןהחרים של חלקים אלסמכות כמו , ויש לו את אותה 31 -1סעיפים 

  

חלק  אף כי. םטייתהיפובספח זה מתארות מצבים הדוגמאות  .1ב
, כל בפועלעובדות בלהופיע  יכולים הדוגמאותשל היבטים מה

 ותייחודית צריכ ותשל תבית עובד ותהרלווטי והסיבותהעובדות 
 .12ם תקן דיווח כספי בילאומי ויישבעת  ותלהיות מוערכ

  

 )4(סעיף קיבוץ 

היא מספקת שוט פירה ידתמעל לאור הסיבות שלה, חליט, תישות  .2ב
היא שדגש ה על מידתהמשתמשים,  להמידע שצרכי את א למלכדי 

מקבצת היא  על האופן שבודרישות ול הבטים שוים שילה ותת
 דוחות כספיים תבין העמס לשאוף לאיזון יש צורךאת המידע. 

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

גבי דרשים על ידי תקן זה להאת הגילויים לקבץ ה יכול ישות .3ב
הוא עקבי עם מטרת הגילוי קיבוץ זכויות בישויות דומות אם 

המידע שסופק. ישות איו מסווה את והקיבוץ , 4בבסעיף  הדרישהו
 ה בישויות דומות.יאת זכויותקיבצה תיתן גילוי כיצד היא 

  

 פרד עבור זכויות ב:בישות תציג מידע  .4ב
  

 רות בות;חב  )א(
 

 עסקאות משותפות;  )ב(
 

 משותפות; פעילויות  )ג(
 

 חברות כלולות; וכן  )ד(
 

 ישויות מובות שאין מאוחדות.  )ה(
  

כמותי  מידע איכותי ומידע שקולמידע, ישות תלקבץ אם  יעהבקב .5ב
ת וקלהיא ששישות  כל לש שויםותשואה מאפייי סיכון לגבי 
הישות ישות המדווחת. לשל כל ישות כזו  יותמשמעותהאת ולקבץ 



IFRS 12 
 

 777

תציג את הגילויים באופן שמסביר בבירור למשתמשים בדוחות 
 .אלהה בישויות אחרות יהכספיים את המהות וההיקף של זכויות

 

 קבוצותבתוך הקיבוץ  רמותלשיכולות להיות מתאימות דוגמאות  .6ב
 :הן 4בסעיף ב ותמפורטהישויות השל 
  

ישות ישות מחקר ופיתוח,  ,לויות (לדוגמהמהות הפעי  )א(
 ).חדשיםאשראי מת יכרטיסח לאיגו

 

 סיווג תעשייתי.  )ב(
 

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

   זכויות בישויות אחרות

ת ולמעורבות לא למעורבות חוזי חסתייתמ אחרתזכות בישות  .7ב
של תשואות  השתותהישות המדווחת ל חוזית שחושפת את

אחרת. התחשבות במטרה ובמבה הישות השל  תוצאות הפעולותמ
כאשר היא אחרת יכולה לעזור לישות המדווחת הישות של ה

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

שהישות ובסיכוים ליצור  תוכהסיכוים שהישות האחרת ב
 .יםאחרצדדים להעביר לישות המדווחת ול תוכההאחרת 

 

תוצאות מ של תשואות השתותמדווחת בדרך כלל חשופה לישות  .8ב
 םעל ידי החזקה במכשירים (כמו מכשירי אחרתשל ישות  הפעולות

על ידי אחרת) או הישות האו מכשירי חוב שהופקו על ידי  ייםהו
. לדוגמה, השתותשסופגת את אותה  אחרתמעורבות  קיומה של

 מוביתישות הה. ותמחזיקה בתיק הלווא מוביתשישות יח 
ישות מ )credit default swap( חוזה החלפה של כשל אשראימשיגה 

בתשלומי הגן על עצמה מכשל אחרת (הישות המדווחת) כדי ל
ישות המדווחת יש מעורבות ריבית ובתשלומי קרן על ההלוואות. ל

של  פעולותהתוצאות של תשואות מ השתותשחושפת אותה ל
סופג  חלפה של כשל אשראיחוזה ההש כיוון מוביתההישות 
 .מוביתשל תשואות של הישות ה השתות

  

להעביר סיכון מהישות המדווחת  יםתוכמאחדים מכשירים  .9ב
של תשואות לישות  השתות. מכשירים כאלה יוצרים אחרתלישות 

את הישות המדווחת  דרך כללחושפים ב יםאך א האחרת
אחרת. של הישות ה תוצאות הפעולותשל תשואות מ השתותל

וסדה כדי לספק הזדמויות השקעה  מוביתישות שלדוגמה, יח 
 חשיפה לסיכון האשראי של ישות תים ביהמעויעבור משקיעים 

הישות  .שמעורב בהסדר)כלשהו קשורה לצד  יה(ישות ת א
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כתבי של לאותם משקיעים  המשיגה מימון על ידי הפק מוביתה
 כתבי התחייבותישות ת ( הקשורים לסיכון האשראי של התחייבות

השקיע בתיק של בתקבולים כדי ל תמשתומש )אשראי צמודי
משיגה חשיפה  מוביתסיכון. הישות ה סרים חיכסים פיסי

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

 מורהבת מוביתות ת לישות האשראי של ישהסיכון את מעביר 
 יםמשקיעה. לחוזה ההחלפה על ידי הצד שכגדהמשולמת לעמלה 

 את הןמשקפת ה ,יותרתשואה גבוהה  יםמקבל מוביתבישות ה
-עמלת ההן את ו מתיק הכסים שלה מוביתשל הישות ה התשואה

CDS. גד לישות אין מעורבות עם הלחוזה ההחלפה צד שכ
 תוצאות הפעולותשל תשואות מ השתותל ושחושפת אות מוביתה

של  השתותאת המעביר  CDS -שה כיוון מוביתשל הישות ה
של  השתותאת ה, במקום לספוג מוביתלישות ההתשואות 

 .מוביתהתשואות של הישות ה
 

חברות בות, עסקאות גבי מידע פיסי מתומצת ל
  )21- ו 12משותפות וחברות כלולות (סעיפים 

זכויות שאין מקות שליטה שהן בה שיש  תעבור כל חברה ב .10ב
 מהותיות לישות המדווחת, ישות תיתן גילוי:

 

 זכויות שאין מקות שליטה.בעלי הדיבידדים ששולמו לל  )א(
 

רווח ההתחייבויות, הכסים, המידע פיסי מתומצת לגבי ל  )ב(
חברה הבת שמאפשר האו הפסד ותזרימי המזומים של 

לזכויות שאין מקות יש למשתמשים להבין את הזכות ש
שליטה בפעילויות ובתזרימי המזומים של הקבוצה. מידע 

לדוגמה, כסים שוטפים, כסים לא שוטפים,  ,זה יכול לכלול
, הכסות, התחייבויות שוטפות, התחייבויות לא שוטפות

 .אלהלפרטים , אך איו מוגבל רווח או הפסד וסך רווח כולל
  

(ב) יהיה 10עיף בסל ידי עדרש ההמידע הפיסי המתומצת  .11ב
 לפי קיזוז עסקאות בין חברתיות.סכומים ה

 

עבור כל עסקה משותפת וחברה כלולה שהיא מהותית לישות  .12ב
 המדווחת, ישות תיתן גילוי:

  

חברה מהמשותפת או העסקה הדיבידדים שהתקבלו מל  )א(
 כלולה.ה
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למידע פיסי מתומצת לעסקה המשותפת או לחברה   )ב(
, אך הפרטים הבאים ) כולל15ב-ו 14ב הכלולה (ראה סעיפים

 :אלהלפרטים לא מוגבל בהכרח 
  

)i( .כסים שוטפים 
 

)ii( .כסים לא שוטפים 
 

)iii( .התחייבויות שוטפות 
 

)iv( .התחייבויות לא שוטפות 
 

)v( סותהכ. 
 

)vi( ויותלירווח או הפסד מפע ת.ומשכ 
 

)vii(  וופסקשהת יומס מפעילו אחרלרווח או הפסד. 
 

)viii( .רווח כולל אחר 
 

)ix( .סך רווח כולל  
  

, ישות 12למידע הפיסי המתומצת שדרש על ידי סעיף ב בוסף .13ב
תיתן גילוי עבור כל עסקה משותפת שהיא מהותית לישות 

 :לסכום של המדווחת
 

 .)i((ב)12כלולים בסעיף בהי מזומים מזומים ושוו  )א(
 

וזכאים  ספקיםלמעט התחייבויות פיסיות שוטפות (  )ב(

  .)iii(ב)(12כלולות בסעיף בהוהפרשות)  אחרים
  

וזכאים  ספקיםהתחייבויות פיסיות לא שוטפות (למעט   )ג(

 ).iv(ב)(12כלולות בסעיף בה אחרים והפרשות)
  

 . ותפחת והפחת  )ד(
  

 הכסת ריבית.  )ה(
  

 הוצאת ריבית.  )ו(
  

 מסים על הכסה. שלאו הכסה ה הוצא  )ז(
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 13ב-ו 12ב פיםהמידע הפיסי המתומצת שמוצג בהתאם לסעי .14ב
לפי תקי דיווח כספי כלולים בדוחות הכספיים הסכומים היהיה 

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

בעסקה המשותפת או בחברה הכלולה תוך שימוש בשיטת השווי 
 המאזי:

  

כספי דוחות הכספיים לפי תקי דיווח כלולים בההסכומים   )א(
 כלולההחברה של הותפת או משהעסקה השל  יםבילאומי

בעת שעשו על ידי הישות  יםמואייותאמו כדי לשקף ת
שווי הוגן שעשו  תיאומיבשיטת השווי המאזי, כמו  שימוש

במדייות  הבדלים ותיאומים בגיןבמועד הרכישה 
 החשבואית.

 

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

  

דרש על ידי ההפיסי המתומצת  מידעישות יכולה להציג את ה .15ב
סקה עהל בסיס הדוחות הכספיים של ע 13ב-ו 12ב פיםסעי

 כלולה אם:החברה או של המשותפת ה
 

משותפת או בחברה האת הזכות שלה בעסקה  מודדתישות ה  )א(
 28לאומי ביכלולה בשווי הוגן בהתאם לתקן חשבואות ה

 ); וכן2011(כפי שתוקן בשת 
 

מכיה דוחות  יהאכלולה החברה השותפת או מהעסקה ה  )ב(
דוחות  תכהכספיים לפי תקי דיווח כספי בילאומיים ו

 םוגרשתאו  מעשיתלא  כספיים לפי כללים אלה תהיה
 לעלות מופרזת.

  
הוכן המידע  הםלפיש כלליםבמקרה כזה, ישות תיתן גילוי ל

  .המתומצת הפיסי
  

ערך בספרים של הזכויות שלה ל, סכום מצרפיהישות תיתן גילוי, ב .16ב
 מהותיותשאין הכלולות החברות פות או העסקאות המשותבכל 

. הישות מטופלות תוך שימוש בשיטת השווי המאזיבפי עצמן ה
פריטים ב החלק שלההמצרפי של סכום בפרד לתיתן גם גילוי 

 :אלהה חברות כלולותהאו משותפות העסקאות הבאים של ה
  

 ת.ומשכ ויותלירווח או הפסד מפע  )א(
 

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

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

  כלולות.
  

שר הזכות של ישות בחברה בת, בעסקה משותפת או בחברה כא .17ב
זכות שלה בעסקה משותפת או בחברה כלולה) כלולה (או חלק מה

כמוחזקת  (או כללת בקבוצת מימוש אשר מסווגת)מסווגת 
 יההישות א ,5למכירה בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי 

מידע פיסי מתומצת עבור אותה חברה בת, לדרשת לתת גילוי 
 .16ב-10עסקה משותפת או חברה כלולה בהתאם לסעיפים ב

  

 (א))23(סעיף עסקאות משותפות מחויבויות ל

במועד  וכרולא הש ,הל ששי מחויבויותישות תיתן גילוי לסך ה .18ב
משקיעים  עם פותמשות הדיווח (כולל החלק שלה במחויבויות

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

 משאבים אחרים.של של מזומים או עתידי  לתזרים שלילי גרוםל
 

עתידי של לגרום לתזרים שלילי שיכולות שלא הוכרו מחויבויות  .19ב
 משאבים אחרים כוללות:של מזומים או 

  

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

 

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

 תקופה ספציפית).לאורך 
 

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

 

)iii( ותמחויבויות מן מותהרכישהכוללות , לרכישה שאי 
שישות מחויבת שירותים של  אי אולמשל ל ציוד, ש

העסקה  בעבורלרכוש מהעסקה המשותפת או 
 המשותפת.

 

)iv( האות או תמיכלספק הלוושלא הוכרו מחויבויות מ 
 ת לעסקה משותפת.ת אחרפיסי
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)v( עסקה בלהשקיע משאבים שלא הוכרו מחויבויות מ
 משותפת, כמו כסים או שירותים.

  

)vi( ןשאשלא הוכרו מחויבויות אחרות מי יתלביטול  ות
 לעסקה משותפת.המתייחסות 

  

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

  מתרחש בעתיד. יומתרחש או א מסוים
  

ממחישות חלק מסוגי  19ב-ו 18ב פיםהדרישות והדוגמאות בסעי .20ב
 24לתקן חשבואות בילאומי  18דרשים על ידי סעיף ההגילויים 
 .רקשו צדל הקשרגילויים ב

 

  (סעיפים זכויות בישויות מובות שאין מאוחדות
31-24(  

  ת מובותישויו

שזכויות ההצבעה או זכויות  היא ישות שתוכה כך מוביתישות  .21ב
מי שולט בישות, כמו ן הגורם הדומיטי בהחלטה אידומות 
מיוחסות רק למשימות יהוליות כלשהן כויות הצבעה זכאשר 

 והפעילויות הרלווטיות מוהלות באמצעות הסדרים חוזיים.
 

 המאפייים או התכוותת כל אלעיתים קרובות יש  מוביתישות ל .22ב
 :הבאים, או את חלקם

  

 פעילויות מוגבלות.  )א(
 

 חוזה ביא לידי מימושת היטב, כמו להמוגדרומטרה צרה   )ב(
, לבצע פעילויות מחקר שהוא יעיל מבחית מסים חכירה

ישות או לספק לן ומיאו מהון  לשופיתוח, לספק מקור 
משקיעים על ידי העברת סיכוים למויות השקעה דהז

 מוביתמיוחסים לכסים של הישות הה תשואותו
 למשקיעים.

  

לממן את  מוביתלישות ה אפשרשאיו מספיק כדי להון   )ג(
 .מישיתתמיכה פיסית  אללהפעילויות שלה 

  

חוזים למשקיעים מכשירים רבים צמודי מימון בצורה של   )ד(
של סיכוים אחרים  יםי או ריכוזאאשר יים ריכוזשיוצר

 ).שכבות(
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את  לישויות שחשבות לישויות מובות כוללותדוגמאות  .23ב
 :לדוגמאות אלהמוגבלות  ין, אך אהדוגמאות הבאות

 

 ח.וגיאלגופים   )א(
 

 .כסים מימון מגובה  )ב(
 

 .מסוימות השקעה קרות  )ג(
  

 רק מוביתישות  יהישות ששלטת על ידי זכויות הצבעה היא א .24ב
שיוי , לדוגמה, קבלת מימון מצדדים שלישיים בעקבות מעצם

 .ימב
  

זכויות בישויות מובות שאין סיכוים מהמהות 
  )31-29מאוחדות (סעיפים 

, ישות תיתן גילוי למידע 31-29 למידע שדרש על ידי סעיפים ףוסב .25ב
 (ב).24בסעיף  כדי לקיים את מטרת הגילוי הדרושוסף 

 

להיות רלווטי  עשויסיבות, ל בהתאם, אשר דוגמאות למידע וסף .26ב
כאשר יש לה זכות  הפושאליהם ישות חשבהערכת הסיכוים 

 :ןחדת הושאיה מא מוביתבישות 
 

ישות לספק תמיכה הלדרוש משעשויים  סדרה ם שלתאיה  )א(
לדוגמה התיות של (שאיה מאוחדת  מוביתפיסית לישות 

מיוחסות למחויבויות ההסדרי זילות או דירוג אשראי 
כסים של הישות המוב ת או לספק תמיכה ילרכוש

 ), כולל:יסיתפ
 

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

 

)ii(  איםשיכולים להגביל את כלשהם אם יש ת
 המחויבות.

  

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

 של הצדדים האחרים.אלה המדווחת עם 
  

על ידי הישות במהלך תקופת הדיווח  התהווהפסדים ש  )ב(
 .לזכויות שלה בישויות מובות שאין מאוחדות המתייחסים
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ההכסה שהישות קיבלה במהלך תקופת הדיווח  יסוג  )ג(
 מהזכויות שלה בישויות מובות שאין מאוחדות.

 

שאיה  מוביתישות אם הישות דרשת לספוג הפסדים של   )ד(
הפסדים  לש ירביול המלפי צדדים אחרים, הגבמאוחדת 

(אם רלווטי) דירוג וסכומים של הפסדים  כןו ,כאלה לישות 
על צדדים אשר דירוג הזכויות  טליםומפוטציאליים ה

 מוביתיותר מהזכויות של הישות בישות ה מוךשלהם 
 שאיה מאוחדת.

 

אחרות  , ערבויות או מחויבויותותליזהסדרי לגבי מידע   )ה(
להשפיע על השווי  יםשיכול עם צדדים שלישייםכלשהם 

של הישות בישויות מובות שאין ההוגן של הזכויות 
 .אלהזכויות של סיכון העל להשפיע או מאוחדות 

  

במימון  חדתושאיה מא מוביתישות שהיו לכלשהם  קשיים  )ו(
 במהלך תקופת הדיווח.שלה הפעילויות 

  

, הצורות שאיה מאוחדת מוביתשל ישות בהתייחס למימון   )ז(
 כתבי התחייבותמסחרי או ערך ייר  ,(לדוגמה ימוןשל מ
. מידע זה יכול ןצע שלהו) ואורך החיים הממביוילזמן 

מימון של השל כסים והשל הפרעון  ימועד לכלול יתוח
יש  מוביתאם לישות ה ,שאיה מאוחדת מוביתהישות ה

 מימון לזמן קצרעל ידי  יםמוממשיותר כסים לזמן ארוך 
  .יותר
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  ספח ג 

  מעבר הוראות מועד תחילה ו

תקן ויש לו את אותה סמכות כמו השל חלק בלתי פרד  מהווהספח זה 
  לחלקים אחרים של התקן.

  

  והוראות מעברמועד תחילה 

ביואר  1ישות תיישם תקן זה לתקופות שתיות המתחילות ביום  .1ג
 .תרמויותר ריו. יישום מוקדם או לאח 2013

 
כספיים מאוחדים, הסדרים משותפים וגילוי של זכויות דוחות   א.1ג

(תיקוים לתקן דיווח כספי בישויות אחרות: החיות מעבר
תקן דיווח כספי לו 11תקן דיווח כספי בילאומי ל, 10בילאומי 
ב. 2ג-א2את סעיפים ג ף, הוסי2012ביוי  ם), שפורס12בילאומי 

 1חילות ביום ישות תיישם תיקוים אלה לתקופות שתיות המת
או לאחריו. אם ישות מיישמת את תקן דיווח כספי  2013ביואר 

לתקופה מוקדמת יותר, עליה ליישם תיקוים אלה  12בילאומי 
  באותה תקופה מוקדמת.

  
, לתקן 10(תיקוים לתקן דיווח כספי בילאומי  ישויות השקעה  ב.1ג

, שפורסם )27ולתקן חשבואות בילאומי  12דיווח כספי בילאומי 
ואת ספח א, והוסיף את  2, תיקן את סעיף 2012באוקטובר 

א. ישות תיישם תיקוים אלה 25-א ו21ז, 19-א19ב, 9-א9סעיפים 
או לאחריו.  2014ביואר  1-לתקופות שתיות המתחילות ביום ה

 םיישום מוקדם מותר. אם ישות מיישמת תיקוים אלה מוקד
וליישם גם את כל התיקוים יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו 

  באותו מועד. ישויות השקעההכללים ב
  

(תיקוים לתקן דיווח כספי  ישויות השקעה: יישום החריג מאיחוד  ג.1ג
ולתקן חשבואות  12, לתקן דיווח כספי בילאומי 10בילאומי 
. ישות 6, תיקן את סעיף 2014), שפורסם בדצמבר 28בילאומי 

 2016ביואר  1שתיות המתחילות ביום  תיישם תיקון זה לתקופות
מותר. אם ישות מיישמת תיקון זה יותר או לאחריו. יישום מוקדם 

  לתקופה מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו.
  

  שיפורים שתיים לתקי דיווח כספי בילאומיים מחזור  ד.1ג
א ותיקן את 5הוסיף את סעיף , 2016, שפורסם בדצמבר 2016-2014

למפרע בהתאם לתקן  ישות תיישם תיקוים אלה. 17ב סעיף
, שיויים באומדים תחשבואי מדייות 8חשבואות בילאומי 

ביואר  1לתקופות שתיות המתחילות ביום  חשבואיים וטעויות
  או לאחריו. 2017
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לספק מידע שדרש על ידי תקן זה מוקדם יותר ישות התקן מעודד  .2ג
 או 2013ביואר  1ילות ביום שתיות המתחהתקופות המאשר 

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

תקן דיווח כספי את  ,10את תקן דיווח כספי בילאומי מוקדם 
(כפי שתוקן בשת  27תקן חשבואות בילאומי את  ,11בילאומי 

 .)2011(כפי שתוקן בשת  28לאומי תקן חשבואות בי את) ו2011
 
דרישות הגילוי של תקן זה אין צריכות להיות מיושמות לתקופה   א.2ג

כלשהי שמוצגת אשר מתחילה לפי התקופה השתית הקודמת 
הסמוכה לתקופה השתית הראשוה שבה תקן דיווח כספי 

  מיושם. 12בילאומי 
  

בסעיפים  ותהמקביל ותוההחי 31-24ים דרישות הגילוי של סעיפ  ב.2ג
לתקן זה אין צריכות להיות מיושמות לתקופה כלשהי  26ב-21ב

שמוצגת אשר מתחילה לפי התקופה השתית הראשוה שבה תקן 
  מיושם. 12דיווח כספי בילאומי 

  

   9לתקן דיווח כספי בילאומי  ותהפי

קן דיווח את ת תיישממ יהאעדיין אם ישות מיישמת תקן זה אך  .3ג
תקרא  9, כל הפיה לתקן דיווח כספי בילאומי 9כספי בילאומי 

הכרה  :מכשירים פיסיים 39כהפיה לתקן חשבואות בילאומי 
 .ומדידה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  


