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לאומי אתקן חשבו7ות בי  

  דוח על תזרימי מזומים

International Accounting Standard 7 

Statement of Cash Flows  

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

2019.  

  

   2019ביואר  1לאחר תיקוים שמועד תחילתם 

  והמסמכים הלווים אליו תוקו על ידי: 7תקן חשבואות בילאומי 

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

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

  .17בילאומי 
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לאומי אתקן חשבו7ות בי  

  1מזומים מיתזרי על דוח

בסעיפים  מפורט IAS 7)( מזומים מייתזר על דוח 7תקן חשבואות בילאומי 
. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה, אך שמרה תבית התקן, כפי 61-1

 7. יש לקרוא את תקן חשבואות בילאומי IASB - אומץ על ידי ההיתה בעת שש
להקדמה לתקי דיווח כספי בילאומיים ולמסגרת למטרת התקן,  בהקשר

מדייות חשבואית, , 8שבואות בילאומי . תקן חלדיווח כספימושגית ה
של ויישום לבחירה מספק בסיס  ,שיויים באומדים חשבואיים וטעויות

   .מדייות חשבואית בהעדר החיות מפורשות
  

  מטרת התקן

 למתן בסיסשימושי  הואמידע לגבי תזרימי המזומים של ישות 
מזומים  פיקלהלמשתמשים בדוחות כספיים להערכת היכולת של הישות 

) תזרימי מזומים utilise( לצלצורכי הישות של  הושווי מזומים, ולהערכ
הערכת  דורשותאלה. ההחלטות הכלכליות המתקבלות על ידי משתמשים 

מזומים ושווי מזומים והערכת העיתוי ומידת  להפיקהיכולת של ישות 
 .הפקתםהוודאות של 

) המידע לגבי השיויים provisionלדרוש את הספקת ( היאמטרת תקן זה 
על ההיסטוריים במזומים ושווי מזומים של ישות באמצעות דוח 

מזומים המסווג תזרימי מזומים במהלך התקופה מפעילויות ה מיתזרי
  מימון. פעילויות מהשקעה ופעילויות מ), operating( שוטפות
  

  תחולה

ן זה מזומים בהתאם לדרישות תק מיתזריעל ישות תערוך דוח  .1
) מדוחותיה הכספיים לכל integralותציגו כחלק בלתי פרד (

 תקופה אשר לגביה מוצגים דוחות כספיים.
  

שיויים הדוח על  7את תקן חשבואות בילאומי מחליף תקן זה  .2
 .1977, שאושר ביולי במצב הכספי

 

בו הישות שמשתמשים בדוחות כספיים של ישות מתעייים באופן  .3
ווי מזומים וכיצד היא משתמשת בהם. האמור מזומים וש מפיקה

) הפעילויות של הישות ומבלי natureחל ללא כל קשר לאופי (
אם יתן לראות במזומים כמוצר של הישות, כפי שעשוי  בשתחלה

בעיקר להיות המקרה במוסד פיסי. ישויות זקוקות למזומים 

                                                           
תיקה הועדה לתקי חשבואות בילאומיים את הכותרת  2007בספטמבר    1

דוח על תזרימי  -לדוחות תזרים מזומים  - מ 7של תקן חשבואות בילאומי 
הצגת דוחות  1אות בילאומי כתוצאה מעדכון של תקן חשבו מזומים
  .2007בשת  כספיים
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 ותכסה-בשל אותן סיבות, גם אם פעילויותיהן העיקריות לייצור
)revenue-producing יםות. הן זקוקות למזומעשויות להיות שו (

כדי להל את פעולותיהן, לשלם את מחויבויותיהן ולספק תשואות 
למשקיעים בהן. בהתאם לכך, תקן זה דורש מכל הישויות להציג 

 מזומים. מיתזריעל  דוח
  

  מידע על תזרים מזומיםבתועלת ה

ים בשילוב עם יתר הדוחות מזומ מיתזריעל שימוש בדוח  .4
הכספיים, מספק מידע המאפשר למשתמשים להעריך את 
השיויים בכסים טו של ישות, המבה הפיסי שלה (לרבות 

ויכולתה להשפיע על  ))solvencyזילותה וכושר הפירעון שלה (
 תאים את עצמההסכומים והעיתוי של תזרימי מזומים כדי לה

 הואות. מידע על תזרים מזומים לסיבות ולהזדמויות משת
מזומים ושווי  להפיקשימושי בהערכת יכולתה של הישות 

להערכה ולהשוואה  מודליםמזומים ומאפשרת למשתמשים לפתח 
של הערך הוכחי של תזרימי המזומים העתידיים של ישויות 

את יכולת ההשוואה של הדיווח על  ריבשוות. המידע גם מג
על ידי ישויות שוות, כיוון שהוא מבטל את ביצועים תפעוליים 

ההשפעות של שימוש בטיפול חשבואי שוה לגבי אותם עסקאות 
 ואירועים.

 

משמש, לעיתים קרובות, מידע היסטורי על תזרים מזומים  .5
לסכום, לעיתוי ולמידת הוודאות של תזרימי  רכאידיקאטו

מידת  שלה מזומים עתידיים. המידע ההיסטורי שימושי גם בבדיק
עבר של תזרימי מזומים עתידיים ובבחית  הערכותהדיוק של 

בין רווחיות לבין תזרים מזומים טו וההשפעה של מחירים  קשרה
  משתים.

  

 הגדרות

  :המוגדרת להלן משמעותבמשמשים בתקן זה באים מוחים הה .6
  

 cashכוללים מזומים היתים לשימוש מיידי ( )Cashמזומים (
on hand (.ות לפי דרישהופיקדו  

  
השקעות לזמן קצר ברמת  הם )Cash equivalentsשווי מזומים (

לסכומים ידועים של  בקלזילות גבוהה אשר יתות להמרה 
מזומים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שיויים 

  בשווי.
  

תזרימים חיוביים ותזרימים  הם )Cash flowsתזרימי מזומים (
  מזומים ושווי מזומים. שליליים של



IAS 7 

 1055

הפעילויות העיקריות  הן )Operating activities( שוטפותפעילויות 
של הישות ופעילויות אחרות אשר אין פעילויות  ותהכס- לייצור

  מימון.פעילויות השקעה או 
  

הרכישה והמימוש  הן )Investing activities(פעילויות השקעה 
שאין כלולות בשווי  של כסים לזמן ארוך והשקעות אחרות

  מזומים.
  

פעילויות שתוצאתן  הן )Financing activities(פעילויות מימון 
שיויים בהיקף ובהרכב ההון המושקע בישות והאשראי  היא

  לה. טש
  

  מזומים ושווי מזומים

שווי מזומים מוחזקים למטרת עמידה בהתקשרויות לזמן קצר  .7
ו למטרות אחרות. כדי לתשלום מזומים ולא למטרות השקעה א

מזומים היא חייבת להיות  שווישהשקעה תהיה כשירה להוות 
לסכום ידוע של מזומים ולהיות חשופה  בקליתת להמרה 

לסיכון בלתי משמעותי של שיויים בשווי. לפיכך, באופן רגיל 
תקופה  ותרהמזומים רק כאשר  שוויהשקעה כשירה להוות 

לושה חודשים או פחות ממועד , של שאמרקצרה לפירעון, 
אין כללות בשווי מזומים  ייםהומכשירים הרכישה. השקעות ב

במקרה של מיות  לדוגמה,אלא אם כן הן, במהותן, שווי מזומים, 
פירעון ובעלות מועד פדיון מועד קצר לפי  זמןבכורה הרכשות 

 .מוגדר
 

, אולםמון. פעילויות מי ,בדרך כללחשבות  ,אשראי בקאיטילות  .8
לפי  פירעוןל עומדותבמדיות מסוימות, משיכות יתר מבק אשר 

דרישה מהוות חלק בלתי פרד מיהול המזומים של ישות. 
, משיכות יתר מבק כללות כמרכיב של מזומים אלהבסיבות 

שלעיתים  הואושווי מזומים. מאפיין של הסדרים בקאיים כאלה 
 ה חיובית למשיכת יתר.מיתרמשתה קרובות יתרת הבק 

 

תזרימי מזומים אים כוללים תועות בין פריטים המהווים  .9
חלק מיהול  הםמזומים ושווי מזומים כיוון שמרכיבים אלה 

פעילויות מ, שוטפותפעילויות הההמזומים של ישות ולא חלק מ
המימון שלה. יהול מזומים כולל את פעילויות מההשקעה ו

 מים בשווי מזומים.ההשקעה של עודפי מזו
  

 מזומים מיתזריעל הצגה של דוח 

מזומים יהווה דיווח על תזרימי מזומים במהלך  מיתזריעל דוח  .10
השקעה פעילויות , שוטפותהתקופה המסווגים לפי פעילויות 

 מימון.פעילויות ו
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, שוטפותישות מציגה את תזרימי המזומים שלה מפעילויות  .11
ביותר  מתאיםה הואימון באופן שמפעילויות השקעה ופעילויות 

לעסקיה. סיווג לפי פעילות מספק מידע המאפשר למשתמשים 
פעילויות על המצב הכספי של אותן להעריך את ההשפעה של 

הישות ועל הסכום של המזומים ושווי המזומים שלה. מידע זה 
 פעילויות.אותן בין  קשרכדי להעריך את היכול לשמש גם 

 

לכלול תזרימי מזומים המסווגים באופן עסקה בודדת עשויה  .12
, כאשר החזר של הלוואה במזומים כולל גם ריבית לדוגמהשוה. 

 שוטפתן, מרכיב הריבית עשוי להיות מסווג כפעילות קרוגם 
 יסווג כפעילות מימון. קרןומרכיב ה

  

 שוטפותפעילויות 
הוא  שוטפותסכום תזרימי המזומים הובע מפעילויות  .13

 הפיקורכזי למידה שבה פעולותיה של הישות מ ראידיקאטו
הלוואות, לשמר את היכולת  לפרועתזרימי מזומים מספיקים כדי 
דדים ולבצע השקעות חדשות דיביהתפעולית של הישות, לשלם 

מקורות מימון חיצויים. מידע לגבי מרכיבים לללא פייה 
, שימושי הואמסוימים של תזרימי מזומים תפעוליים היסטוריים 

י תזרימי מזומים תפעוליים וזיבשילוב עם מידע אחר, לצורך ח
 עתידיים.

 

ים בעיקר מהפעילויות ובע שוטפותתזרימי מזומים מפעילויות  .14
של הישות. לפיכך, הם בדרך כלל ובעים  ותהכס-העיקריות לייצור

מהעסקאות ומאירועים אחרים שמובאים בחשבון בקביעת רווח 
 :הן שוטפותימי מזומים מפעילויות או הפסד. דוגמאות לתזר

 

 שירותים; הספקתסחורות ומ תתקבולי מזומים ממכיר  )א(
 

), מעמלות fees( יםלומגתקבולי מזומים מתמלוגים, מ  )ב(
)commissionsסת;ואחר ות) ומהכ 

 

 תשלומי מזומים לספקים בגין סחורות ושירותים;  )ג(
  

 תשלומי מזומים לעובדים ובעבורם;  )ד(
 

מזומים של ישות ביטוח בגין ב םותשלומי םתקבולי  )ה(
) והטבות אחרות בגין annuitiesפרמיות ותביעות, קצבאות (

 פוליסות;
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אלא  ,מזומים של מסים על הכסהב םוהחזרי םתשלומי  )ו(
אם כן הם יתים לזיהוי ספציפי עם פעילויות מימון 

 השקעה; וכןפעילויות ו
 

מזומים מחוזים המוחזקים ב םותשלומי םתקבולי  )ז(
 ).dealing or tradingמסחר (למטרות 

  
ליצור רווח  ות, עשויציודעסקאות מסוימות, כגון מכירה של פריט 

. תזרימי המזומים המוכר רווח או הפסדבאו הפסד אשר ייכלל 
תזרימי מזומים מפעילויות  הם אלהלעסקאות כ מתייחסיםה

אולם, תשלומי מזומים לייצור או לרכישת כסים  השקעה.
למכירה  חזקיםולאחר מכן מולאחרים כרה להש המוחזקים

הם  רכוש קבוע 16 בילאומי תקן חשבואותלא 68 ףכמתואר בסעי
 ותהשכרהמזומים מ תקבולי .פעילות שוטפתלתזרימי מזומים 

תזרימי גם הם מהווים  השל כסים אל מכן אחרל ותמכירהו
  מזומים מפעילות שוטפת.

 

, למטרות מסחרות ישות עשויה להחזיק יירות ערך והלווא .15
הם דומים למלאי שרכש באופן מפורש לצורך מכירה. זה מקרה וב

לפיכך, תזרימי מזומים הובעים מרכישה וממכירה של יירות 
, מקדמות לכך . בדומהשוטפותערך למסחר מסווגים כפעילויות 

 ,בדרך כלל ,והלוואות במזומים שבוצעו על ידי מוסדות פיסיים
לפעילות  מתייחסותמאחר שהן  ,שוטפותת כפעילויו ותמסווג

  ישות.אותה של  ותהכס-לייצור עיקריתה
    

 פעילויות השקעה
מפעילויות השקעה  הובעיםהגילוי הפרד של תזרימי מזומים  .16

משום שתזרימי המזומים מייצגים את המידה שבה יציאות  ,בוחש
עתידית  ההכס הפקתבוצעו לצורך השגת משאבים המיועדים ל

יוכר כס בדוח על  ןכתוצאה מהשרק יציאות רימי מזומים. ותז
דוגמאות המצב הכספי כשירות לסיווג כפעילויות השקעה. 

 :הןלתזרימי מזומים הובעים מפעילויות השקעה 
 

תשלומי מזומים לרכישת רכוש קבוע, כסים בלתי   )א(
מוחשיים וכסים אחרים לזמן ארוך. תשלומים אלה 

ת לעלויות פיתוח מהווו סיםמתייחכוללים את אלה ה
 ולרכוש קבוע בהקמה עצמית;

 
תקבולי מזומים ממכירות רכוש קבוע, כסים בלתי   )ב(

 מוחשיים וכסים אחרים לזמן ארוך;
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חוב מכשירי או  ייםהו םתשלומי מזומים לרכישת מכשירי  )ג(
של ישויות אחרות וזכויות בעסקאות משותפות (למעט 

ים תשלומים בגין מכשירים כאמור החשבים לשווי מזומ
 );למטרות מסחראו אלה המוחזקים 

 

מכשירי או  ייםהו םתקבולי מזומים ממכירות מכשירי  )ד(
חוב של ישויות אחרות וזכויות בעסקאות משותפות (למעט 
תקבולים בגין מכשירים כאמור החשבים לשווי מזומים 

 );למטרות מסחרואלה המוחזקים 
 

ו לצדדים אחרים מקדמות והלוואות במזומים שית  )ה(
 מוסד פיסי); ידי לע(למעט מקדמות והלוואות 

 

תקבולי מזומים מההחזר של מקדמות והלוואות שיתו   )ו(
מוסד  ידי לעלצדדים אחרים (למעט מקדמות והלוואות 

 פיסי);
 

תשלומי מזומים בגין חוזים עתידיים, חוזי אקדמה, חוזי   )ז(
זקים אופציה וחוזי החלפה למעט כאשר החוזים מוח

, או שהתשלומים מסווגים כפעילויות למטרות מסחר
 מימון; וכן

 

תקבולי מזומים מחוזים עתידיים, מחוזי אקדמה, מחוזי   )ח(
אופציה ומחוזי החלפה למעט כאשר החוזים מוחזקים 

 , או שהתקבולים מסווגים כפעילויות מימון.למטרות מסחר
 

תזרימי  כאשר חוזה מטופל כגידור של פוזיציה היתת לזיהוי,
המזומים בגין החוזה מסווגים באופן זהה לזה של תזרימי 

  המזומים בגין הפוזיציה המגודרת.
  

  פעילויות מימון

הגילוי הפרד של תזרימי מזומים הובעים מפעילויות מימון  .17
תזרימי מזומים  שלי תביעות וזישימושי בח הואמשום ש ,בוחש

מאות לתזרימי מזומים עתידיים על ידי ספקים של הון לישות. דוג
 :הןהובעים מפעילויות מימון 

 

 ייםהו םמזומים מהפקת מיות או מכשירי תקבולי  )א(
 אחרים;

 
תשלומי מזומים לבעלים כדי לרכוש או לפדות את מיות   )ב(

 הישות;
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), debenturesמזומים מהפקת כתבי התחייבות ( קבולית  )ג(
ואות, ) ומטילת הלוbonds) ואגרות חוב (notesשטרות (

 משכתאות וסוגי אשראי אחרים לזמן קצר או לזמן ארוך;
 

 ; וכןשיטלו אשראיהחזרי מזומים של סכומי   )ד(
 

ההתחייבות שטרם  קטתתשלומי מזומים על ידי חוכר לה  )ה(
  לחכירה. המתייחסתפרעה 

  

  שוטפותדיווח על תזרימי מזומים מפעילויות 

תוך שימוש  פותשוטישות תדווח על תזרימי מזומים מפעילויות  .18
 באחת מהשיטות הבאות:

 

בה יתן גילוי לסוגים עיקריים של שהשיטה הישירה,   )א(
 תקבולי מזומים ברוטו ותשלומי מזומים ברוטו ; או

 

בה רווח או הפסד מותאם בגין שהשיטה העקיפה,   )ב(
-nonהשפעותיהן של עסקאות שאין במזומים באופיין (

cash nature) דחיות ,(deferrals צבירות () אוaccruals (
כלשהן של תקבולי או תשלומי מזומים תפעוליים מהעבר 
או בעתיד, ופריטים של הכסה או הוצאה הקשורים 

 ממימון. לתזרימי מזומים לתזרימי מזומים מהשקעה או 
  

תוך  שוטפותעל תזרימי מזומים מפעילויות  לדווחמומלץ לישויות  .19
ספקת מידע אשר עשוי שימוש בשיטה הישירה. השיטה הישירה מ

יתן להיות שימושי באמידת תזרימי מזומים עתידיים ואשר איו 
שיטה הישירה, מידע לגבי ה לפישיטה העקיפה. ה לפי להשגה

סוגים עיקריים של תקבולי מזומים ברוטו ותשלומי מזומים 
  ברוטו עשוי להיות מושג:

 

 מרשומות חשבואיות של הישות; או  )א(
 

רות, עלות המכירות (הכסת ריבית על ידי התאמת מכי  )ב(
והוצאת ריבית וחיובים דומים לגבי מוסד  הדומ הוהכס

 :הרווח הכוללדוח על פיסי) ופריטים אחרים ב
 

)i(  ויים במהלך התקופה במלאי ובחייבים ובזכאיםשי
 ;תפעוליים

 
)ii( ים; וכןם במזומפריטים אחרים שאי 
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)iii(  יםהןפריטים אחרים אשר לגביהם השפעות המזומ 
 תזרימי מזומים מהשקעה או ממימון.

 

 שוטפותשיטה העקיפה, תזרים המזומים טו מפעילויות ה לפי .20
 קבע על ידי התאמת רווח או הפסד בגין השפעות של:

 

שיויים במהלך התקופה במלאי ובחייבים ובזכאים   )א(
 תפעוליים;

 

מזומים כגון פחת, תזרימי בכרוכים פריטים שאים   )ב(
רווחים והפסדים בלתי ממומשים  הפרשות, מסים דחים,

 ממטבע חוץ, רווחים בלתי מחולקים של חברות כלולות; וכן
 

 הןכל הפריטים האחרים שלגביהם השפעות המזומים   )ג(
 תזרימי מזומים מהשקעה או ממימון.

  
עשוי להיות  שוטפותלחלופין, תזרים המזומים טו מפעילויות 

ות וההוצאות שיתן שיטה העקיפה על ידי הצגת ההכסה לפימוצג 
והשיויים במהלך התקופה  הרווח הכוללדוח על להן גילוי ב

  במלאי ובחייבים ובזכאים תפעוליים.
  

דיווח על תזרימי מזומים מפעילויות השקעה 
  מימוןפעילויות מו

ישות תדווח בפרד על סוגים עיקריים של תקבולי מזומים ברוטו  .21
פעילויות יות השקעה וותשלומי מזומים ברוטו הובעים מפעילו

 24- ו 22מימון, למעט תזרימי המזומים המתוארים בסעיפים 
 במידה שאלה מדווחים על בסיס טו.

  

  דיווח על תזרימי מזומים על בסיס טו

יתן לדווח על בסיס טו על תזרימי מזומים הובעים  .22
המימון פעילויות מההשקעה ופעילויות מ, שוטפותהפעילויות המ

 הבאות:
 

מזומים בעבור לקוחות כאשר של  םותשלומי םבוליתק  )א(
תזרימי המזומים משקפים את הפעילויות של הלקוח ולא 

  של הישות; וכן אלהאת 
 

מזומים בגין פריטים שבהם  ם שלותשלומי םתקבולי  )ב(
המחזור מהיר, הסכומים גבוהים והתקופות לפירעון 

 קצרות.
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(א) מתייחס 22דוגמאות לתקבולי ותשלומי מזומים אשר סעיף  .23
  :הןאליהם 

 

 קבלה והחזר של פיקדוות לפי דרישה של בק;  )א(
 

עבור לקוחות על ידי ישות ב) המוחזקים fundsכספים (  )ב(
 השקעה; וכן

  

 יםוהמשולמ דל"ןבעבור הבעלים של  יםשכירות הגבדמי   )ג(
 להם.

  
 (ב) מתייחס22דוגמאות לתקבולי ותשלומי מזומים אשר סעיף   א.23

  והחזרים של: עבור,באליהם הן מקדמות שמבוצעות 
 

 ;לקוחות כרטיסי אשראיל המתייחסים רןקסכומי ה  )א(
 

 ; וכןרכישה ומכירה של השקעות  )ב(
 

שיש להם תקופה  אלהאשראי לזמן קצר אחר, לדוגמה,   )ג(
 .לפירעון של שלושה חודשים או פחות

 

יתן לדווח על בסיס טו על תזרימי מזומים הובעים מכל אחת  .24
 הפעילויות הבאות של מוסד פיסי:מ

 

תקבולי ותשלומי מזומים בגין קבלה והחזר של פיקדוות   )א(
 עם מועד פירעון קבוע;

 

; הפקדת פיקדוות במוסדות פיסיים אחרים ומשיכתם  )ב(
 וכן

 

מקדמות והלוואות במזומים שיתו ללקוחות וההחזר של   )ג(
 .אלהמקדמות והלוואות 

  

  תזרימי מזומים במטבע חוץ

זרימי מזומים הובעים מעסקאות במטבע חוץ יירשמו במטבע ת .25
כפלת הסכום במטבע חוץ בשער ההפעילות של הישות על ידי 

החליפין בין מטבע הפעילות לבין מטבע החוץ בתאריך תזרים 
  המזומים.
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יתורגמו לפי שערי החליפין  חוץבת  התזרימי המזומים של חבר .26
בתאריכים של תזרימי בין מטבע הפעילות לבין מטבע החוץ 

 המזומים.
  

תזרימי מזומים הקובים במטבע חוץ מדווחים באופן עקבי לתקן  .27
השפעות השיויים בשערי חליפין של  21חשבואות בילאומי 

ב וריקהווה האמור מתיר את השימוש בשער חליפין הממטבע חוץ. 
, יתן לעשות שימוש בממוצע משוקלל של לדוגמהשער בפועל. ל

ליפין לתקופה לצורך רישום עסקאות מטבע חוץ או לצורך שער הח
, תקן אולם. חברה בת חוץהתרגום של תזרימי המזומים של 

סוף איו מתיר את השימוש בשער חליפין ב 21חשבואות בילאומי 
 הכאשר מתרגמים את תזרימי המזומים של חבר תקופת הדיווח

 .חוץבת 
 

ם משיויים בשערי רווחים והפסדים בלתי ממומשים הובעי .28
, ההשפעה של אולםחליפין של מטבע חוץ אים תזרימי מזומים. 

שיויים בשער חליפין על מזומים ושווי מזומים המוחזקים 
על מדווחים בדוח  עומדים לפירעון במטבע חוץבמטבע חוץ או ה

מזומים כדי להתאים את המזומים ושווי המזומים ה מיתזרי
ה. סכום זה מוצג בפרד מתזרימי בתחילת התקופה ובסיומ

פעילויות מהשקעה ופעילויות מ, שוטפותמזומים מפעילויות 
, לו תזרימי מזומים אלה יש כאלהמימון וכולל את ההפרשים, אם 

 היו מדווחים לפי שערי החליפין בתום התקופה. 
  

 [בוטל] .29
  

 [בוטל] .30
  

  דדיםדיביריבית ו

זרימי מזומים מריבית ייתן גילוי, לגבי כל אחד מהם בפרד, לת .31
דדים שתקבלו או ששולמו. כל אחד מהם יסווג באופן דיביומ

, כפעילות השקעה או שוטפתעקבי מתקופה לתקופה כפעילות 
 כפעילות מימון.

  

יתן גילוי לסכום הכולל של ריבית  דוח על תזרימי המזומיםב .32
הפסד  או רווחבששולמה במהלך תקופה בין אם הוכרה כהוצאה 

עלויות  23לתקן חשבואות בילאומי  אם הווה בהתאםובין 
 .אשראי

 

דדים שתקבלו דיביבמוסד פיסי ריבית ששולמה וריבית ו .33
, אולם. מפעילויות שוטפותכתזרימי מזומים  ,בדרך כלל ,מסווגים

אין הסכמה לגבי הסיווג של תזרימי מזומים אלה בישויות 
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שתקבלו יתים  דדיםדיביאחרות. ריבית ששולמה וריבית ו
משום שהם מובאים  ,מפעילויות שוטפותלסיווג כתזרימי מזומים 

בחשבון בקביעת רווח או הפסד. לחלופין, ריבית ששולמה וריבית 
דדים שתקבלו יתים לסיווג כתזרימי מזומים ממימון דיביו

עלויות להשגת  הםותזרימי מזומים מהשקעה בהתאמה, משום ש
 שואות על השקעות.מקורות מימון או ת

 

דדים ששולמו יתים לסיווג כתזרים מזומים ממימון כיוון דיבי .34
דדים דיביעלות להשגת משאבים פיסיים. לחלופין,  הםש

ששולמו יתים לסיווג כמרכיב בתזרימי מזומים מפעילויות 
, כדי לסייע למשתמשים לקבוע מהי יכולתה של ישות שוטפות

 .מפעילויות שוטפותרימי מזומים דדים מתוך תזדיבילשלם 
  

   מסים על הכסה

ייתן גילוי פרד לתזרימי מזומים הובעים ממסים על הכסה  .35
אלא אם כן  ,שוטפותוהם יסווגו כתזרימי מזומים מפעילויות 
 השקעה.פעילויות יתן לזהותם ספציפית עם פעילויות מימון ו

  

י מזומים מסים על הכסה ובעים מעסקאות שיוצרות תזרימ .36
מימון פעילויות השקעה ופעילויות , שוטפותהמסווגים כפעילויות 

לזיהוי  בקל. בעוד שהוצאת מס יתת דוח על תזרימי מזומיםב
מימון, לעיתים קרובות אין זה פעילויות עם פעילויות השקעה או 

אליהן,  מתייחסיםמעשי לזהות את תזרימי המזומים בגין המס ה
ר בתקופה שוה מזו של תזרימי המזומים של והם עשויים להיווצ

מסווגים כתזרימי  ,בדרך כלל ,מסים ששולמו ,עסקה. לפיכךה
, כאשר מעשי לזהות את תזרים אולם. שוטפותמזומים מפעילויות 

המזומים בגין המס עם עסקה בודדת היוצרת תזרימי מזומים 
מימון, תזרים פעילויות המסווגים כפעילויות השקעה או 

מימון כפי כפעילות זומים בגין המס יסווג כפעילות השקעה או המ
שראוי. כאשר תזרימי מזומים בגין מס מוקצים ליותר מסוג אחד 

 של פעילות, ייתן גילוי לסכום הכולל של המסים ששולמו.
  

השקעות בחברות בות, בחברות כלולות ובעסקאות 
   משותפות

בת  החברבאו  בעסקה משותפת ,כאשר השקעה בחברה כלולה .37
מטופלות תוך שימוש בשיטת השווי המאזי או בשיטת העלות, 

לתזרימי  מזומיםהדוח על תזרימי משקיע יגביל את הדיווח שלו ב
דדים דיבי, ללדוגמההמושקעת, הישות מזומים ביו לבין 

 ולמקדמות.
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כלולה או בעסקה משותפת  הבחבר יהמדווחת על זכויותש ישות .38
 מיתזריעל שווי המאזי, כוללת בדוח תוך שימוש בשיטת ה

המזומים שלה את תזרימי המזומים בהתייחס להשקעותיה 
, וחלוקות ותשלומים או חברה כלולה או בעסקה משותפתב

 .חברה הכלולה או העסקה המשותפתתקבולים אחרים ביה לבין ה
  

 םעסקיבחברות בות ות בעלות ביושיויים בזכו
  יםאחר

או שליטה  השגתמים הובעים פירתזרימי המזומים המצ .39
יוצגו בפרד  יםאחר םעסקיעל ל חברות בות או איבוד שליטה עמ

  ויסווגו כפעילויות השקעה.
  

והן התייחס להשגת שליטה הן ב ,פיישות תיתן גילוי מצר .40
 יםאחר םעסקיעל ל חברות בות או איבוד שליטה עהתייחס לב

  במהלך התקופה, לכל אחד מהתוים הבאים:
 

 ;האו שהתקבל מהששולהתמורה  סך  )א(
 

 מזומים ושווי מזומים; הווהשמ התמורההחלק של   )ב(
 

ת או והב ותסכום המזומים ושווי המזומים בחבר  )ג(
שהישות השיגה שליטה עליהם או בעסקים אחרים 

 ; וכןשהישות איבדה שליטה עליהם
 

הסכום של הכסים וההתחייבויות, למעט מזומים ושווי   )ד(
שהישות בעסקים אחרים ת או ובה ותמזומים בחבר

, השיגה שליטה עליהם או שהישות איבדה שליטה עליהם
 ת.ועיקריאחת מהקבוצות המסוכמים לפי כל 

 
דוחות  10ה בתקן דיווח כספי בילאומי תישות השקעה, כהגדר  א. 40

(ד) 40(ג) או 40, איה צריכה ליישם את סעיפים כספיים מאוחדים
ת להימדד בשווי הוגן דרך רווח או להשקעה בחברה בת אשר דרש

  הפסד.
  

או  של השגת שליטהההצגה הפרדת של השפעות תזרים מזומים  .41
כפריטים  עסקים אחריםעל או  ל חברות בותעאיבוד שליטה 

, ביחד עם הגילוי הפרד של ) )single line itemsפרדיםפים סעיב
ייעת הסכומים של הכסים וההתחייבויות שרכשו או שמומשו, מס

להבחין בין תזרימי מזומים אלה לבין תזרימי מזומים הובעים 
פעילויות ואחרות השקעה פעילויות , אחרות שוטפותמפעילויות 

אין איבוד שליטה . השפעות תזרים המזומים של אחרות מימון
 .ת שליטההשג של אלהמוכות מ
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עבור  השל מזומים ששולמו או שתקבלו כתמור פיהסכום המצר .42
עסקים על ת או וב ותחברעל או איבוד שליטה  גת שליטההש

המזומים לאחר קיזוז מזומים  מיתזריעל מדווח בדוח אחרים 
 אירועיםכחלק מהעסקאות,  ושווי מזומים שרכשו או שמומשו

 .ים בסיבותאו שיוי
  

 בחברה בת ותבעלהבזכויות  יםמשיוי יםמזומים הובעה מיתזרי .א42
מזומים מפעילות  מיכתזרי ויסווג ,שליטהאיבוד  איה תםשתוצא

, אלא אם כן החברה הבת מוחזקת על ידי ישות השקעה, מימון
, ודרשת להימדד בשווי 10ה בתקן דיווח כספי בילאומי תכהגדר

 .הוגן דרך רווח או הפסד
 

איבוד  תם איהבחברה בת שתוצא ותבעלהבזכויות  יםשיוי .ב42
של  יםהוי יםשל מכשיר תועוקבשליטה, כגון קיה או מכירה 

כעסקאות הויות (ראה תקן  טופליםאם, מחברה חברה בת על ידי 
, אלא אם כן החברה הבת מוחזקת על ידי )10דיווח כספי בילאומי 

 .ישות השקעה ודרשת להימדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
אותו ב יםסווגהובעים מכך מהמזומים  מי, תזרילכך בהתאם

 .17עם בעלים כמתואר בסעיף אחרות ות עסקא אופן כמו
  

  עסקאות שאין במזומים

מימון שאין מחייבות את השימוש עסקאות עסקאות השקעה ו .43
. דוח על תזרימי מזומיםבמזומים ושווי מזומים לא יכללו ב

במקום אחר בדוחות הכספיים באופן  אלהייתן גילוי לעסקאות כ
לויות השקעה שמספק את כל המידע הרלווטי לגבי פעי

  .אלהמימון פעילויות ו
  

פעילויות רבות של השקעה ומימון אין בעלות השפעה ישירה על  .44
למרות שהן משפיעות על מבה ההון  ,תזרימי מזומים שוטפים

דוח והכסים של ישות. אי הכללתן של עסקאות שאין במזומים ב
דוח על תזרימי עקבית עם המטרה של  היא על תזרימי המזומים

משום שפריטים אלה אים כרוכים בתזרימי מזומים  ,מזומים
  :הןבתקופה השוטפת. דוגמאות לעסקאות שאין במזומים 

 
 מתייחסותהרכישה של כסים על ידי טילת התחייבויות ה  )א(

 או באמצעות חכירה. במישריןאליהם 
 

 ; וכןמכשירים הוייםהרכישה של ישות באמצעות הפקת   )ב(
 

 .ההמרה של חוב להון  )ג(
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  שיויים בהתחייבויות הובעות מפעילויות מימון

בדוחות כספיים למשתמשים  ואפשראשר יישות תספק גילויים   א. 44
הן מימון, כולל מפעילויות  ותבהתחייבויות הובעלהעריך שיויים 

שיויים שאים  ים והןשיויים הובעים מתזרימי מזומ
  במזומים.

  
א, ישות תיתן 44את הדרישה בסעיף  במידת הצורך על מת לקיים  ב. 44

  :מפעילויות מימון ותבהתחייבויות הובע הבאים שיוייםל גילוי
  

 ;שיויים מתזרימי מזומים ממימון  )א(
 

השגת שליטה או מאיבוד שליטה על שיויים הובעים מ  )ב(
 ;חברות בות או עסקים אחרים

 
 ;השפעת השיויים בשערי חליפין של מטבע חוץ  )ג(

 
 וכן ;וגןשיויים בשווי ה  )ד(

 
 שיויים אחרים.  )ה(

  
הין התחייבויות שלגביהן  מפעילויות מימוןהובעות  התחייבויות  ג. 44

, בדוח יסווגותזרימי מזומים עתידיים  מזומים סווגו, אותזרימי 
על תזרימי המזומים כתזרימי מזומים מפעילויות מימון. בוסף, 

ים פיסיים א חלה גם על שיויים בכס44דרישת הגילוי בסעיף 
 )מפעילויות מימוןהובעות  התחייבויות שמגדריםם (לדוגמה, כסי
, או תזרימי כללואלה פיסיים מזומים מכסים אם תזרימי 

  מזומים מפעילויות מימון. בתזרימי ,עתידיים יכללומזומים 
  

 מתןא היא על ידי 44לקיים את דרישת הגילוי בסעיף דרך אחת   ד. 44
דוח על המצב הכספי רות הפתיחה ויתרות הסגירה במה בין יתהתא

 שזוהויויים מימון, כולל השלהתחייבויות הובעות מפעילויות 
תאמה שכזאת, עליה ישות ותת גילוי להבו שב. מקום 44בסעיף 

 למשתמשים בדוחות הכספייםלספק מידע מספיק על מת לאפשר 
ולדוח  פריטים הכלולים בהתאמה לדוח על המצב הכספי רולקש

  על תזרימי המזומים.
  

עם בשילוב  א44אם ישות מספקת את הגילוי הדרש בסעיף   ה.44
 תת גילויעליה לגילויים על שיויים בכסים והתחייבויות אחרים, 

משיויים מפעילויות מימון בפרד  ותלשיויים בהתחייבויות הובע
  .אלה בכסים והתחייבויות אחרים
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  וי מזומיםמרכיבים של מזומים ושו

ישות תיתן גילוי למרכיבים של מזומים ושווי מזומים ותציג  .45
המזומים שלה לבין  מיתזריעל  בדוחהתאמה בין הסכומים 

 .דוח על המצב הכספיהפריטים האקוויוולטים המדווחים ב
  

לאור המגוון של פרקטיקות יהול מזומים והסדרים בקאיים  .46
 1ן חשבואות בילאומי ברחבי העולם וכדי לציית לאמור בתק

ישות ותת גילוי למדייות שהיא מאמצת דוחות כספיים,  הצגת
  בקביעת ההרכב של מזומים ושווי מזומים.

 

ההשפעה של שיוי כלשהו במדייות קביעת המרכיבים של  .47
, שיוי בסיווג של מכשירים לדוגמהמזומים ושווי מזומים, 

ההשקעות של ישות,  פיסיים שקודם לכן חשבו חלק מתיק
מדייות  8מדווח בהתאם לאמור בתקן חשבואות בילאומי 

  .חשבואית, שיויים באומדים חשבואיים וטעויות
  

  גילויים אחרים

הההלה, לסכום של  התייחסות שלישות תיתן גילוי, ביחד עם  .48
מזומים המוחזקים על ידי  שווייתרות משמעותיות של מזומים ו

 זמיים לשימוש על ידי הקבוצה. הישות אשר אים
  

מזומים  שוויבהן יתרות מזומים ושיש סיבות מגווות  .49
המוחזקות על ידי ישות אין זמיות לשימוש על ידי הקבוצה. 

מזומים המוחזקות על ידי  שווידוגמאות כוללות יתרות מזומים ו
מגבלות על המרת כספים  ותבת אשר פועלת במדיה שבה חל החבר

)exchange controls או מגבלות חוקיות אחרות, כאשר היתרות (
אין זמיות לשימוש כללי על ידי חברת האם או חברות בות 

 אחרות. 
 

מידע וסף עשוי להיות רלווטי למשתמשים בהבת המצב הכספי  .50
 התייחסותוהזילות של ישות. גילוי של מידע זה, ביחד עם 

  מומלץ ועשוי לכלול את: הואהההלה, 
 

הסכום של קווי האשראי שטרם וצלו אשר עשויים להיות   )א(
עתידיות ולסילוק התקשרויות  שוטפותזמיים לפעילויות 

 הויות, תוך ציון מגבלות כלשהן על השימוש בקווים אלה;
 

 [בוטל]  )ב(
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של תזרימי מזומים המייצגים גידול  פיהסכום המצר  )ג(
ים ) התפעולית בפרד מתזרימי המזומcapacityולת (ביקב

 הדרשים לשימור היכולת התפעולית; וכן
 

, שוטפותהסכום של תזרימי המזומים הובעים מפעילויות   )ד(
 בר דיווחמימון של כל מגזר פעילויות השקעה ופעילויות 
 ).מגזרי פעילות 8דיווח כספי בילאומי (ראה תקן 

 

ולת ביקהגילוי הפרד של תזרימי מזומים המייצגים גידול ב .51
ימי מזומים הדרשים לשימור היכולת התפעולית התפעולית ותזר

שימושי, משום שהוא מאפשר למשתמש לקבוע אם הישות  הוא
בשימור יכולתה התפעולית. ישות אשר  מספיקמשקיעה באופן 

בשימור יכולתה התפעולית עלולה  מספיקאיה משקיעה באופן 
ת זילות שוטפת וחלוקו פגוע ברווחיות העתידית על חשבוןל

 .םלבעלי
 

הגילוי של תזרימי מזומים מגזריים מאפשר למשתמשים להשיג  .52
בין תזרימי המזומים של העסק  יחסיםהבה טובה יותר של ה

כמכלול לבין אלה של החלקים המרכיבים אותו ומידת הזמיות 
  והשוות של תזרימי המזומים המגזריים.

  

  מועד תחילה

 1 יוםלות בתקופות המתחילדוחות כספיים  לע לוחתקן זה י .53
 או לאחריו. 1994ביואר 

 

את  תיקן) 2008 כפי שתוקן בשת( 27תקן חשבואות בילאומי  .54
 יישםב. ישות ת42-א ו42והוסיף את סעיפים  42-39סעיפים 
או  2009יואר ב 1לתקופות שתיות המתחילות ביום אלה  תיקוים
 27את תקן חשבואות בילאומי  יישמת. אם ישות מלאחריו

תיקוים אלה ייושמו , תקופה מוקדמת יותר) ל2008 ןמתוק(
 למפרע.תיקוים ייושמו תקופה מוקדמת זו. הל

  

 יםישיפורים לתקי דיווח כספי בילאומעל ידי  תוקן 14סעיף  .55
שתיות  ותלתקופ תיקון זה תיישם. ישות 2008במאי  שפורסמו

יותר מוקדם  יישום. ואו לאחרי 2009יואר ב 1 יוםב ותמתחילה
יותר, עליה תקופה מוקדמת ל ןתיקואת ה מיישמתותר. אם ישות מ

א לתקן 68סעיף עליה ליישם גם את לעובדה זו ולתת גילוי 
 .16חשבואות בילאומי 
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 יםישיפורים לתקי דיווח כספי בילאומעל ידי תוקן  16סעיף  .56
. ישות תיישם תיקון זה לתקופות שתיות 2009שפורסמו באפריל 

יותר או לאחריו. יישום מוקדם  2010ביואר  1ם המתחילות ביו
לתקופה מוקדמת יותר, עליה  ןמותר. אם ישות מיישמת את התיקו

 לתת גילוי לעובדה זו.
  

 11ותקן דיווח כספי בילאומי  10תקן דיווח כספי בילאומי  .57
, 37, תיקו את סעיפים 2011, שפורסמו במאי הסדרים משותפים

(ב). ישות תיישם תיקוים אלה כאשר 50ב וביטלו את סעיף 42-ו 38
ותקן דיווח כספי  10היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 

 .11בילאומי 
  

, לתקן 10(תיקוים לתקן דיווח כספי בילאומי  ישויות השקעה .58
), שפורסם 27ולתקן חשבואות בילאומי  12דיווח כספי בילאומי 

ב והוסיף את סעיף 42-א ו42, תיקן את סעיפים 2012באוקטובר 
א. ישות תיישם תיקוים אלה לתקופות שתיות המתחילות 40

ישויות של יותר או לאחריו. יישום מוקדם  2014ביואר  1- ביום ה
יותר, עליה  םמוקדמותר. אם ישות מיישמת תיקוים אלה  השקעה

באותו  ישויות השקעהליישם גם את כל התיקוים הכללים ב
 מועד.

 
, תיקן 2016, שפורסם ביואר חכירות 16כספי בילאומי תקן דיווח  .59

. ישות תיישם תיקוים אלה כאשר היא 44-ו 17את סעיפים 
 .16מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 

 
), שפורסם 7(תיקוים לתקן חשבואות בילאומי  יםגילוייוזמת ה .60

תיישם תיקוים ה. ישות 44-א44, הוסיף את סעיפים 2016ביואר 
או לאחריו.  2017ביואר  1לה לתקופות שתיות המתחילות ביום א

כאשר הישות מיישמת לראשוה  מותר.יותר יישום מוקדם 
 לספק מידע השוואתי לתקופותתיקוים אלה, היא איה דרשת 

 קודמות.
 

סעיף זה וסף כתוצאה מתיקוים של תקן דיווח כספי בילאומי [ .61
, ולפיכך הסעיף לא וסף 2021 ארביו 1, אשר תחולתו היא מיום 17

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


