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 1960

תשלום מבוסס  2לתקן דיווח כספי בילאומי  תיקוים
  מיות

  
  ה וסף.63ף סעי

  
  מועד תחילה

  
...  
 

מסגרת המושגית בתקי דיווח כספי הפיות לתיקוים ל  .ה63
ת לאומייםביאת הערת השוליים  , תיקן2018, שפורסם בש

מכשיר הוי בספח א'. ישות תיישם תיקון זה  ה שללהגדר
 או לאחריו. 2020ליואר  1לתקופות שתיות המתחילות ביום 

מותר אם באותו מועד הישות מיישמת גם את יותר יישום מוקדם 
למסגרת  תיקוים להפיותעל ידי  בוצעוכל התיקוים האחרים ש

 ן. ישות תיישם את התיקוהמושגית בתקי דיווח כספי בילאומיים
למפרע, בכפוף להוראות המעבר  2לתקן לדיווח כספי בילאומי 

 8בהתאם לתקן חשבואות בילאומי  ,לתקן זה 59-53בסעיפים 
. מדייות חשבואית, שיויים באומדים חשבואיים וטעויות

היה ים למפרע יהיה בלתי מעשי או אולם, אם ישות קובעת כי יישו
יישם את התיקון לתקן עליה ל, מופרזיםמאמץ בעלות או ב כרוך

ו 54-ו 53-50, 28-23לסעיפים  בהתייחס 2דיווח כספי בילאומי 
  .8לתקן חשבואות בילאומי 

  

טקסט חדש מכשיר הוי.  ה שלבספח א', תוקה הערת השוליים להגדר
  .קו חוצהב מסומןל טקסט שבוטו קו תחתוןב מןוסמ
  
מגדירה  2018שפורסמה בשת  לדיווח כספי מסגרת המושגיתה   *

ר משאב כלכלי ילהעבהובעת של הישות,  בהווההתחייבות כמחויבות 
, אשר סילוקה חזוי לגרום לתזרים שלילי של אירועים מהעברמכתוצאה 

משאבים, הכוללים הטבות כלכליות, מהישות (דהייו, תזרים שלילי של 
 מזומן או כסים אחרים של הישות).
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1961 

  

  צירופי עסקים 3לתקן דיווח כספי בילאומי  ןתיקו

 
 ל'מסגרתוהערת שוליים  בוטלה' מסגרת, הערת השוליים ל'11בסעיף 

אך כלל לא תוקן   '11וספה. סעיף להכת דוחות כספיים ולהצגתם
טקסט חדש מסומן בקו תחתון וטקסט  .הבת ההקשרהקלה על לצורך 

  שבוטל מסומן בקו חוצה. 

 
  תאים להכרה

היתים לזיהוי שרכשו וההתחייבויות שיטלו חייבים הכסים   .11
לקיים במועד הרכישה את ההגדרות של כסים והתחייבויות 

, כדי שהם יהיו להכת דוחות כספיים ולהצגתם †*מסגרתב
כשירים להכרה כחלק מיישום שיטת הרכישה. לדוגמה, עלויות 

צופה, אבל איו מחויב לעמוד בהן בעתיד, כדי ליישם את  שהרוכש
) את terminateתוכיתו לצאת מפעילות של רכש או לסיים (

ההעסקה של עובדים של רכש, או למקם אותם מחדש, אין 
התחייבויות במועד הרכישה. לפיכך, הרוכש לא יכיר בעלויות אלה 

כיר בעלויות כחלק מיישום שיטת הרכישה. במקום זאת, הרוכש י
אלה בהתאם לתקי דיווח כספי בילאומיים אחרים בדוחות 

  הכספיים שלו לאחר הצירוף.
  
של הוועדה לתקי חשבואות דוחות כספיים ולהצגתם  הכתהמסגרת ל   *

) אומצה על ידי הוועדה לתקי חשבואות IASCבילאומיים (
י הוועדה לתק 2010. בספטמבר 2001) בשת IASBבילאומיים (

מסגרת מושגית במסגרת ) החליפה את הIASBחשבואות בילאומיים (
  .לדיווח כספי

 
ות של כס ושל תקן זה, רוכשים דרשים ליישם את ההגדרלצורך   †

דוחות כספיים  הכתשבמסגרת ל התומכות החיותאת ההתחייבות ו
אומצה על ש) IASCשל הוועדה לתקי חשבואות בילאומיים ( ולהצגתם

 במקום 2001) בשת IASBועדה לתקי חשבואות בילאומיים (ידי הו
  .2018שפורסמה בשת  המסגרת המושגית לדיווח כספיאת 
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 1962

חיפוש  6בילאומי  דיווח כספיתיקוים לתקן 
  משאבים מירליים והערכתם

 
א 26וסעיף  תבוטלמ 10' בסעיף מסגרתהערת השוליים ל', תוקןמ 10סעיף 
  .קו חוצהב מסומןטקסט שבוטל ו קו תחתוןב מןוסמ טקסט חדש. וסף

  

  מרכיבי עלות של כסי חיפוש והערכה

... 
 

יציאות הקשורות לפיתוח של משאבים מירליים לא יוכרו ככסי    .10
ותקן  המסגרת המושגית לדיווח כספי *מסגרתהחיפוש והערכה. 

מספקים החיות כסים בלתי מוחשיים  38חשבואות בילאומי 
 רה בכסים שוצרו מפיתוח.להכ

  
של  מסגרת להכת דוחות כספיים ולהצגתםהיא למסגרת ההתייחסות ל  *

) שאומצה על ידי הוועדה IASCהוועדה לתקי חשבואות בילאומיים (
 2010בספטמבר  .2001) בשת IASBלתקי חשבואות בילאומיים (

סגרת מ) החליפה את הIASBהוועדה לתקי חשבואות בילאומיים (
  .מסגרת מושגית לדיווח כספיב
  

...  
  

 מועד תחילה
...  

  
פיות למסגרת המושגית בתקי דיווח כספי התיקוים ל   .א26

. ישות תיישם 10את סעיף  ן, תיק2018בשת  ם, שפורסבילאומיים
או  2020ליואר  1תיקון זה לתקופות שתיות המתחילות ביום 

ותו מועד הישות מותר אם באיותר לאחריו. יישום מוקדם 
תיקוים על ידי  בוצעומיישמת גם את כל התיקוים האחרים ש

. ישות להפיות למסגרת המושגית בתקי דיווח כספי בילאומיים
 התאםב ,למפרע 6בילאומי  דיווח כספיתיישם את התיקון לתקן 

מדייות חשבואית, שיויים  8לתקן חשבואות בילאומי 
. אולם, אם ישות קובעת כי יישום יותבאומדים חשבואיים וטעו
, מופרזיםמאמץ בעלות או ב היה כרוךילמפרע יהיה בלתי מעשי או 

בהתייחס  6בילאומי  דיווח כספייישם את התיקון לתקן עליה ל
  .8ו לתקן חשבואות בילאומי 54-ו 50-53, 23-28לסעיפים 
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1963 

  

חשבוות פיקוח  14בילאומי  דיווח כספילתקן  ןתיקו
  םדחי

  
טקסט  מתוקת. 13למופע הראשון של "מהימן" בסעיף  שולייםההערת 
  .קו חוצהב מסומןטקסט שבוטל ו קו תחתוןב מןוסחדש מ

  
  

המסגרת להכת דוחות החליף את  IASB-, ה2010 בשתספטמבר ב  *
 2001בשת  IASB-שאומצה על ידי ה ,IASC -של ה כספיים ולהצגתם

)Framework( ווח כספימסגרת המושגית לדיב )המושג )מסגרת מושגית .
 2010 שפורסמה בשת במסגרת המושגית שימוש עשהבו , "מצג אמן"

 המסגרת המושגיתושעשה בו גם שימוש בגרסה המעודכת של 
המסגרת כולל את המאפייים העיקריים ש ,2018 שפורסמה בשת

לתקן זה מבוססת על  13"מהימות". הדרישה בסעיף  כיתה הקודמת
, אשר השאיר את המושג 8רישות של תקן חשבואות בילאומי הד

  "מהימות".
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 1964

דוחות  ה שלהצג 1תיקוים לתקן חשבואות בילאומי 
  כספיים

  

יט וסף. ארבע 139וסעיף  יםתוקמ 89-ו 28, 24-23, 20-19, 15, 7 פיםסעי
למשפט  ,7' בסעיף 25ת השוליים ל'סעיף והער - תבוטלומהערות שוליים 

טקסט חדש מסומן בקו  .89ול'מסגרת' בסעיף  28, לסעיף 15בסעיף השי 
  תחתון וטקסט שבוטל מסומן בקו חוצה.

  
  הגדרות

  המוחים הבאים משמשים בתקן זה במשמעות המוגדרת להלן:  .7

...  

של פריטים הם  הצגות מוטעותהשמטות או  - )Materialמהותי (
להשפיע על מהותיים אם הם יכולים, יחד או כל אחד בפרד, 

החלטות כלכליות שמשתמשים מקבלים על בסיס הדוחות 
הכספיים. מהותיות תלויה בגודל ובמהות של ההשמטה או 

בהתחשב במכלול הסיבות. גודלו או מהותו של  ההצגה המוטעית
  הפריט, או שילוב שלהם, עשויים להיות הגורם המכריע.

  
יע על להשפ ותעשוי הצגה מוטעיתכדי להעריך אם השמטה או 

, דרש ותהחלטות כלכליות של משתמשים, ובכך להיות מהותי
של  *25בסעיף לשקול את המאפייים של משתמשים אלה. 

ההחה היא " קבע כיהמסגרת להכת דוחות כספיים ולהצגתם 
שהמשתמשים הם בעלי ידע סביר בפעילויות עסקיות וכלכליות 

לפיכך,  ."סבירהמידע בשקידה ב עייןובחשבואות וכי הם מוכים ל
ההערכה צריכה לקחת בחשבון את האופן שבו יתן לחזות באופן 
סביר שמשתמשים בעלי תכוות כאלה יושפעו כאשר הם מקבלים 

 החלטות כלכליות.
 
הוועדה לתקי חשבואות בילאומיים החליפה את  2010בספטמבר   *

 3 הוחלף על ידי פרק 25סעיף מסגרת מושגית לדיווח כספי. בהמסגרת 
 מסגרת המושגית.ל

...  

  הצגה אותה וציות לתקי הדיווח הכספי הבילאומיים

הביצועים דוחות כספיים יציגו באופן אות את המצב הכספי,   .15
ותזרימי המזומים של ישות. הצגה אותה דורשת מצג  הכספיים

אמן של ההשפעות של עסקאות, ושל אירועים ומצבים אחרים 
הוצאות, וים, התחייבויות, הכסות בהתאם להגדרות של כס
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1965 

  

במסגרת  *במסגרתולקריטריוים להכרה בהם, המפורטים 
קיימת החה שיישום  .)מסגרת מושגיתהמושגית לדיווח כספי (

תקי הדיווח הכספי הבילאומיים, יחד עם גילוי וסף כאשר 
 דרש, תוצאתם היא דוחות כספיים שמשיגים הצגה אותה. 

 
וללים הפיות למטרת הדוחות הכספיים המפורטת כ 24-15סעיפים   *

הוועדה  2010בספטמבר  .מסגרת [להכת דוחות כספיים ולהצגתם]ב
מסגרת מושגית בהמסגרת לתקי חשבואות בילאומיים החליפה את 

אשר החליפה את מטרת הדוחות הכספיים עם המטרה של לדיווח כספי, 
  .מושגיתמסגרת הל 1דיווח כספי המיועד לכל: ראה פרק 

...  

בסיבות הדירות ביותר שבהן הההלה מגיעה למסקה שהציות   .19
לדרישה של תקן יהיה כה מטעה כך שהוא יסתור את מטרת 

, הישות במסגרת המושגיתבמסגרת הדוחות הכספיים המפורטת 
, אם המסגרת 20תסטה מהדרישה הזו באופן המפורט בסעיף 

 ן לא אוסרת, סטייה כזו.הפיקוחית הרלווטית דורשת, או לחלופי
 

כאשר ישות סוטה מדרישה של תקן דיווח כספי בילאומי   .20
 , עליה לתת גילוי:19בהתאם לסעיף 

 

לכך שהההלה הגיעה למסקה שהדוחות הכספיים   )א(
הביצועים מציגים באופן אות את המצב הכספי, את 

 ואת תזרימי המזומים של הישות; הכספיים
 

הבילאומיים הדיווח הכספי לכך שהיא צייתה לתקי   )ב(
הרלווטיים, למעט העובדה שהיא סטתה מדרישה 

 מסוימת כדי להשיג הצגה אותה;
  

לכותרת של תקן הדיווח הכספי הבילאומי שממו סטתה   )ג(
הטיפול שדרש על ידי  כוללהישות, למהות של הסטייה, 

תקן, לסיבה שבגיה טיפול זה יהיה כה מטעה אותו 
תור את מטרת הדוחות הכספיים בסיבות כך שהוא יס

, ולטיפול שאומץ; במסגרת המושגיתבמסגרת המפורטת 
 וכן

  

להשפעה הכספית של הסטייה על כל פריט בדוחות   )ד(
כל תקופה להכספיים שהיה מדווח כדי לציית לדרישה הזו, 

 שמוצגת.

...  
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 1966

בסיבות הדירות ביותר שבהן הההלה מגיעה למסקה שציות   .23
א והיה כה מטעה כך שהיכספי בילאומי  ווחלדרישה של תקן די

במסגרת במסגרת סתור את מטרת הדוחות הכספיים המפורטת י
, אבל המסגרת הפיקוחית הרלווטית אוסרת על סטייה המושגית

האפשרית, את  המירביתמהדרישה, על הישות להקטין, במידה 
) מציות לדרישה, perceivedההיבטים המטעים לכאורה (

 י:באמצעות גילו
  

לכותרת של תקן הדיווח הכספי הבילאומי שבדון, למהות   )א(
שבגיה הההלה הגיעה למסקה שציות  הדרישה, ולסיבה

לדרישה הזו יהיה כה מטעה בסיבות כך שהוא יסתור את 
במסגרת במסגרת מטרת הדוחות הכספיים המפורטת 

 ; וכןהמושגית
  

 כל תקופהללתיאומים לכל פריט בדוחות הכספיים,   (ב) 
למסקה שהיה דרש לה הגיעה שמוצגת, אשר ההה

 לבצעם כדי להשיג הצגה אותה.
  

, פריט של מידע יסתור את מטרת הדוחות 23-19לצורך סעיפים   .24
הכספיים כאשר הוא לא מייצג אמה את העסקאות, האירועים 
והמצבים האחרים שהוא מתיימר לייצג, או שיתן לחזות באופן 

תם, וכתוצאה מכך סביר שהוא ישפיע על סביר שהוא מייצג או
ההחלטות הכלכליות שמתקבלות על ידי משתמשים בדוחות 
כספיים. כאשר הההלה מעריכה אם ציות לדרישה ספציפית של 
תקן דיווח כספי בילאומי יהיה כה מטעה כך שהוא יסתור את 

, במסגרת המושגיתבמסגרת מטרת הדוחות הכספיים המפורטת 
 עליה לשקול:

 
וע המטרה של דוחות כספיים לא מושגת בסיבות מד  )א(

 המסוימות; וכן
  

מה ההבדל בין הסיבות של הישות לבין הסיבות של ישויות   )ב(
אחרות שמצייתות לדרישה. אם ישויות אחרות בסיבות 
דומות מצייתות לדרישה, קיימת חזקה היתת להפרכה 

)rebuttable presumption שהציות של הישות לדרישה לא (
היה כה מטעה כך שהוא יסתור את מטרת הדוחות הכספיים י

 .המושגית במסגרת במסגרתהמפורטת 

...  
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1967 

  

  
  

  חשבואות לפי בסיס צבירה
...  

כאשר עשה שימוש בחשבואות לפי בסיס צבירה, ישות מכירה   .28
בפריטים ככסים, התחייבויות, הון, הכסות והוצאות (המרכיבים 

מקיימים את ההגדרות  של דוחות כספיים) כאשר הם
במסגרת  במסגרתוהקריטריוים להכרה במרכיבים אלה שקבעו 

  .*המושגית
  
  .2010בספטמבר  מסגרת המושגיתשהוחלפה על ידי ה   *

...  

  רווח או הפסד לתקופה
...  

תקי דיווח כספי בילאומיים מסוימים מפרטים סיבות שבהן   .89
או הפסד בתקופה ישות מכירה בפריטים מסוימים מחוץ לרווח 

מפרט שתי סיבות כאלה:  8השוטפת. תקן חשבואות בילאומי 
התיקון של טעויות וההשפעה של שיויים במדייות חשבואית. 

אחרים דורשים או מתירים לא  יםתקי דיווח כספי בילאומי
את ם קיימילכלול ברווח או הפסד רכיבים של רווח כולל אחר שמ

להכסה ולהוצאה (ראה  ת המושגיתהמסגר *המסגרתהגדרה של ה
  ).7סעיף 

 
הוועדה לתקי חשבואות בילאומיים החליפה את  2010בספטמבר    *

  מסגרת מושגית לדיווח כספי.בהמסגרת 
  

 מעבר ומועד תחילההוראות 
...  

תיקוים להפיות למסגרת המושגית בתקי דיווח כספי .יט139
, 19-20, 15, 7, תיקן את סעיפים 2018, שפורסם בשת בילאומיים

. ישות תיישם תיקוים אלה לתקופות שתיות 89- ו 28, 23-24
 יותר . יישום מוקדםאו לאחריו 2020ליואר  1המתחילות ביום 

מותר אם באותו מועד הישות מיישמת גם את כל התיקוים 
שגית תיקוים להפיות למסגרת המועל ידי  בוצעוהאחרים ש

לתקן  ים. ישות תיישם את התיקובתקי דיווח כספי בילאומיים
לתקן חשבואות בילאומי  התאםב ,למפרע 1חשבואות בילאומי 

. מדייות חשבואית, שיויים באומדים חשבואיים וטעויות 8
היה יאולם, אם ישות קובעת כי יישום למפרע יהיה בלתי מעשי או 
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 1968

לתקן  יםיישם את התיקולה עלי, זיםמופרמאמץ בעלות או ב כרוך
ו 54-ו 50-53, 23-28לסעיפים בהתייחס  1חשבואות בילאומי 

  .8 לתקן חשבואות בילאומי
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1969 

  

מדייות  8בילאומי  חשבואותתיקוים לתקן 
  חשבואית, שיויים באומדים חשבואיים וטעויות

  
סעיף בו 6יף ' בסע25. הערות השוליים ל'סעיף יםתוקמ(ב) 11-ו 6סעיפים 

. הכותרת שלפי ת(ב) וספ11והערת שוליים חדשה לסעיף  תבוטלומ(ב) 11
. טקסט חדש מסומן בקו יםז וספ54-ו54וסעיפים  תתוקמ 54סעיף 

  תחתון וטקסט שבוטל מסומן בקו חוצה.

  

 הגדרות
...  

הערכה אם השמטה או הצגה מוטעית עשויות להשפיע על החלטות   .6
בדוחות הכספיים, ולפיכך להיחשב  כלכליות של המשתמשים

כמהותיות, דורשת שיקול דעת באשר למאפייים של אותם 
קבע בסעיף  במסגרת להכת דוחות כספיים ולהצגתםמשתמשים. 

ההחה היא שהמשתמשים הם בעלי ידע סביר לגבי כי ' *25
פעילויות עסקיות וכלכליות ובחשבואות וכי הם מוכים ללמוד 

סבירה. לפיכך, ההערכה צריכה להביא את המידע בשקידה 
בחשבון כיצד משתמשים בעלי מאפייים אלה חזויים באופן סביר 

 להיות מושפעים בעת קבלת החלטות כלכליות.
  

דוחות כספיים ולהצגתם של הוועדה לתקי חשבואות  להכתהמסגרת   *
) אומצה על ידי הוועדה לתקי חשבואות IASCבילאומיים (
הוועדה לתקי  2010. בספטמבר 2001) בשת IASBבילאומיים (

) החליפה את המסגרת במסגרת מושגית IASBחשבואות בילאומיים (
 במסגרת המושגית. 3הוחלף בפרק  25לדיווח כספי. סעיף 

...  

  תחשבואי של מדייות ה ויישוםבחיר

...  

, הההלה תתחשב לעיל 10אמור בסעיף כ ,בהפעלת שיקול הדעת  .11
 לפי סדר יורד: ,הבאים ת הישימות של המקורותותשקול א

 

 הדים, הדיווח הכספי הבילאומיים בתקיהדרישות   )א(
 וכן ;וקשוריםבושאים דומים 
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 1970

המדידה של עקרוות הכרה ול הקריטריויםההגדרות,   )ב(
 מסגרתבוהוצאות שקבעו  הכסים, התחייבויות, הכס

 .†* )מסגרת מושגית( כספיבמסגרת המושגית לדיווח 
 

הוועדה לתקי חשבואות בילאומיים החליפה את  2010בספטמבר   *
  .המסגרת במסגרת מושגית לדיווח כספי

  
ות יתרות חשבו זו מתוקת עבורז מסביר את האופן שבו דרישה 54סעיף   †

  .פיקוח
  

 מעברהוראות ו מועד תחילה
...  

תיקוים להפיות למסגרת המושגית בתקי דיווח כספי    .ו54
(ב). 11-ו 6, תיקן את סעיפים 2018, שפורסם בשת מייםבילאו

 1ישות תיישם תיקוים אלה לתקופות שתיות המתחילות ביום 
מותר אם באותו יותר . יישום מוקדם או לאחריו 2020ביואר 

על ידי  בוצעומועד הישות מיישמת גם את כל התיקוים האחרים ש
ח כספי תיקוים להפיות למסגרת המושגית בתקי דיוו

(ב) למפרע 11-ו 6ישות תיישם את התיקוים לסעיפים בילאומיים. 
יישום למפרע יהיה בהתאם לתקן זה. אולם, אם ישות קובעת כי 

יישם לה עלי, מופרזיםמאמץ בעלות או ב היה כרוךיבלתי מעשי או 
  לסעיפים בהתייחס (ב) 11-ו 6 פיםים לסעיאת התיקו

תיקוים של תיקון כלשהו באם יישום למפרע תקן זה. ל 23-28
היה י להפיות למסגרת המושגית בתקי דיווח כספי בילאומיים

 23-28ישות, ביישום סעיפים על , מופרזיםמאמץ בעלות או ב כרוך
מלבד במשפט האחרון של סעיף  ,הפיה כלשהילתקן זה, לקרוא 

' וכן הפיה מופרזיםמאמץ בעלות או ב כרוך'כ'בלתי מעשי' ל ,27
  '.אפשרי ללא עלות או מאמץ מופרזיםל'מעשי' כ'כלשהי 

 
חשבוות  14אם ישות איה מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי    ז.54

ות (ב) עבור יתרות חשבו11, ביישום סעיף הישותעל , פיקוח דחים
של  הישימות ביא בחשבון אתולה ייחסמשיך להתלה, פיקוח

ת מסגרת להכידה בהמד תפיסותהכרה ול יםקריטריוהההגדרות, 
ולהצגתם דוחות כספיים

*
. יתרת מסגרת המושגיתבמקום אלה שב 

 ו) כלשהה(או הכס ההיה היתרה של חשבון הוצא פיקוחחשבון 
כספי שלא הוכר ככס או כהתחייבות בהתאם לתקי דיווח 

על ידי כלל, יחזוי שאך כלל, או רלווטיים אחרים, בילאומיים 
לחייב  יתןהתעריף (התעריפים) שת בקביע מפקח על תעריפים

 על פי שהוסמךגוף מוסמך  אהו מפקח על תעריפיםבהם לקוחות. 
או את טווח התעריפים  פיםאת התעריקבוע ל התקחוק או 

צד  שהוא להיות גוף כולי מפקח על התעריפיםה מחייבים ישות.ש
ישות של ה הוועדה המהלת כוללשלישי או צד קשור לישות, 

תקה לקביעת תעריפים הן  ף זה דרש על ידי חוק או, אם גועצמה
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1971 

  

פיסית להבטיח את יכולת הקיום ה כדילטובת הלקוחות והן 
  ללת של הישות.וכה

 
של הוועדה  ת דוחות כספיים ולהצגתםכהמסגרת לל ההתייחסות היא  *

אומצה על ידי הוועדה בשת ש) IASCלתקי חשבואות בילאומיים (
2001.  
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 1972

דיווח כספי  34בילאומי  חשבואותן תיקוים לתק
  לתקופות בייים

  

)', מסגרתהוסף. הערת השוליים ל'( 58וסעיף  יםתוקמ 33- ו 31 פיםסעי
. טקסט חדש מסומן בקו תחתון וטקסט שבוטל מסומן מבוטלת 31בסעיף 

  בקו חוצה.

  

בדוחות הכספיים כמו מדייות חשבואית אותה 
  השתיים 

...  

 *להכת דוחות כספיים ולהצגתם (המסגרת)למסגרת בהתאם   .31
 היאהכרה  ,מסגרת המושגית לדיווח כספי (מסגרת מושגית)ל
על בדוח הכללתו  והפסד שלההכללה במאזן או בדוח רווח תהליך '

 ,פריטשל  המצב הכספי או בדוח (בדוחות) על הביצועים הכספיים
רכיבים בדוחות הכספיים מאחד ה רכיבהגדרה של ה מקיים אתה

. ההגדרות של כסים, 'הקריטריוים להכרהמקיים את וה
 להכרה,) fundamentalבסיס (והוצאות הן  התחייבויות, הכסות

 .בסוף תקופת דיווח שתית ובסוף תקופת דיווח בייים
  
  
של הוועדה לתקי חשבואות  מסגרת להכת דוחות כספיים ולהצגתםה   *

לתקי חשבואות ) אומצה על ידי הוועדה IASCבילאומיים (

הוועדה לתקי  2010. בספטמבר 2001) בשת IASBבילאומיים (
 מסגרת מושגית לדיווחבהמסגרת חשבואות בילאומיים החליפה את 

  כספי.

...  

תזרימים והוצאות הוא שה ה (הכסות)מאפיין חיוי של הכס  .33
ל כסים והתחייבויות כבר ש החיוביים והשליליים המתייחסים

, התרחשוכבר  ם תזרימים חיוביים ושלילייםאם אות .התרחשו
הן אין אחרת,  מוכרות; הוצאות המתייחסותהו ותהכסה

הוצאות מוכרות בדוח רווח והפסד קובעת ש ' המסגרת. מוכרות
כאשר חל קיטון בהטבות הכלכליות העתידיות, הקשורות לקיטון 

.. .'מןבכס או לגידול בהתחייבות, שיתן למדוד אותו באופן מהי
 במאזן בפריטים ההכראיה מתירה  המסגרת המושגית המסגרת

ההגדרה של  מקיימים את, אשר אים בדוח על המצב הכספי
  .'כסים או התחייבויות

...  
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 מועד תחילה
...  

תיקוים להפיות למסגרת המושגית בתקי דיווח כספי   .58
ישות . 33-ו 31את סעיפים  ן, תיק2018בשת  ם, שפורסבילאומיים

יואר ב 1תקופות שתיות המתחילות ביום לתיישם תיקוים אלה 
ישות המותר אם באותו מועד יותר או לאחריו. יישום מוקדם  2020

תיקוים ו על ידי עצבומיישמת גם את כל התיקוים האחרים ש
. ישות להפיות למסגרת המושגית בתקי דיווח כספי בילאומיים

למפרע  34ואות בילאומי תיישם את התיקוים לתקן חשב
מדייות חשבואית,  8לתקן חשבואות בילאומי  התאםב

. אולם, אם ישות קובעת כי יישום אומדים חשבואיים וטעויות
, מופרזיםמאמץ בעלות או היה כרוך בלמפרע יהיה בלתי מעשי או י

 בהתייחס 34יישם את התיקוים לתקן חשבואות בילאומי לה עלי
ו לתקן 54-ו 50-53, 23-28לתקן זה וסעיפים  34-45לסעיפים 

  .8חשבואות בילאומי 
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 1974

הפרשות,  37 בילאומי חשבואותלתקן  ןתיקו
  תלוייםהתחייבויות תלויות וכסים 

  
  .10הערת שוליים וספה להגדרת התחייבות בסעיף 

  
 ה שלהגדרההתחייבות בתקן זה לא עודכה בעקבות עדכון  ה שלהגדרה  *

  .2018שפורסמה בשת  סגרת המושגית לדיווח כספימהתחייבות ב

 
בלתי כסים  38תיקון לתקן חשבואות בילאומי 

  מוחשיים

  
  .8הערת שוליים וספה להגדרת כס בסעיף 

...  

 כסבתקן זה לא עודכה בעקבות עדכון ההגדרה של  כסהגדרה של ה  *
  .2018שפורסמה בשת  מסגרת המושגית לדיווח כספיב

 
של הוועדה לפרשויות של  12שות מספר פרתיקון ל

  הסדרי זיכיון למתן שירותדיווח כספי בילאומי 

  
ההפיות  בפרק' ולהצגתם דוחות כספיים תמסגרת להכשוליים ל'ההערת 

. טקסט חדש מסומן בקו תחתון וטקסט שבוטל מסומן בקו תתוקמ
  חוצה.

  
) החליפה IASBהוועדה לתקי חשבואות בילאומיים ( 2010בספטמבר   *

למסגרת ההפיה היא  .מסגרת מושגית לדיווח כספיבמסגרת את ה
של הוועדה לתקי חשבואות  ת דוחות כספיים ולהצגתםכהל

ושהיתה בתוקף  2001) שאומצה על ידי הוועדה בשת IASCבילאומיים (
  הפרשות. פורסמהכאשר 
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של הוועדה לפרשויות של  19תיקון לפרשות מספר 
סילוק התחייבויות פיסיות פי בילאומי דיווח כס

  באמצעות מכשירים הויים

  
ההפיות  בפרק' דוחות כספיים ולהצגתם הכתל מסגרתהערת השוליים ל'

. טקסט חדש מסומן בקו תחתון וטקסט שבוטל מסומן בקו תתוקמ
  חוצה.

  
) החליפה IASBהוועדה לתקי חשבואות בילאומיים ( 2010בספטמבר   *

למסגרת ההפיה היא  .מסגרת מושגית לדיווח כספיבת מסגראת ה
של הוועדה לתקי חשבואות  ת דוחות כספיים ולהצגתםהכל

ושהיתה בתוקף  2001) שאומצה על ידי הוועדה בשת IASCבילאומיים (
  הפרשות. פורסמהכאשר 

 
  

של הוועדה לפרשויות של  20תיקון לפרשות מספר 
חישוף בשלב ההפקה של עלויות דיווח כספי בילאומי 

  מכרה עילי

  
  ההפיות. בפרק ל'מסגרת מושגית לדיווח כספי'הערת שוליים וספה 

  
 2010, שפורסמה בשת למסגרת המושגית לדיווח כספיהיא ההפיה   *

  פרשות.ה פורסמהבתוקף כאשר שהייתה ו

  

של הוועדה לפרשויות של  22פרשות מספר ל ןתיקו
ות במטבע חוץ ותמורה עסקאדיווח כספי בילאומי 

  מראש

  
  ' בפרק ההפיות.מסגרת המושגית לדיווח כספיההערת שוליים וספה ל'

  
 2010, שפורסמה בשת למסגרת המושגית לדיווח כספיהיא ההפיה   *

  פרשות.ה הרסמפובתוקף כאשר שהייתה ו
  



  2018מרס  – סגרת המושגית בתקני דיווח כספי בינלאומייםתיקונים להפניות למ
 

 1976

של הוועדה המתמדת  32מספר פרשות ל תיקוים
עלויות אתר  -כסים בלתי מוחשיים לפרשויות 

  איטרט

  
בוטלה. סעיף חדש  5' בסעיף מסגרתוהערת השוליים ל'מתוקן  5סעיף 

פרק תחת הכותרת 'מועד תחילה'. טקסט חדש מסומן בקו הוסף בסוף 
  תחתון וטקסט שבוטל מסומן בקו חוצה. 

  

  סוגיה

...  

בגין רכישה, פיתוח והפעלה של  הפרשות זו לא חלה על יציא  . 5
), staging serversה שרתי איטרט, שרתי היערכות (חומרה (לדוגמ

ו זכ השרתי ייצור וחיבורי איטרט) של אתר איטרט. יציא
. בוסף, כאשר 16מטופלת בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 

בגין ספק שירות איטרט שמארח את אתר  הלישות יציא המתהוו
 אםהאיטרט של הישות, עליה להכיר ביציאה כהוצאה בהת

למסגרת * מסגרתלובהתאם  1לתקן חשבואות בילאומי  88לסעיף 
 בעת קבלת השירותים. המושגית לדיווח כספי

  
של דוחות כספיים ולהצגתם  להכתלמסגרת  היאלמסגרת  ההפיה   *

) שאומצה על ידי הוועדה IASCהוועדה לתקי חשבואות בילאומיים (
 2010. בספטמבר 2001) בשת IASBלתקי חשבואות בילאומיים (

מסגרת ) החליפה את הIASBהוועדה לתקי חשבואות בילאומיים (
  .מסגרת מושגית לדיווח כספיב

  

  מועד תחילה

...  

 תיקוים להפיות למסגרת המושגית בתקי דיווח כספי בילאומיים,
תקופות ל. ישות תיישם תיקון זה 5, תיקן את סעיף 2018שפורסם בשת 

יותר או לאחריו. יישום מוקדם  2020ביואר  1ביום  שתיות המתחילות
 האחרים מותר אם באותו מועד הישות מיישמת גם את כל התיקוים

תקי דיווח כספי בתיקוים להפיות למסגרת המושגית שבוצעו על ידי 
 התאםלמפרע ב 32. ישות תיישם את התיקון לפרשות מספר בילאומיים

יות חשבואית, שיוים באומדים מדי 8לתקן חשבואות בילאומי 
. אולם, אם ישות קובעת כי יישום למפרע יהיה בלתי מעשי או וטעויות

יישם את התיקון לפרשות ל עליה, מופרזיםמאמץ בעלות או ב היה כרוךי
ו לתקן חשבואות 54-ו 50-53, 23-28לסעיפים  בהתייחס 32מספר 

  .8בילאומי 
  


