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של הוועדה לפרשויות  20פרשות מספר 

  של דיווח כספי בילאומי

 הפקהעלויות חישוף בשלב ה

  עילי מכרהשל 

IFRIC Interpretation 20  

Stripping Costs in the 

Production Phase of a 

Surface Mine  

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

2019.  

  

   2019ביואר  1תיקוים שמועד תחילתם לאחר 

 של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי 20פרשות מספר 
  תוקו על ידי: הוהמסמכים הלווים אלי

 תיקוים להפיות למסגרת המושגית בתקי דיווח כספי בילאומיים •
 ).2020ביואר  1) (מועד תחילה 2018(פורסם במרס 

ולכן במהדורה זו  2019ביואר  1מועד התחילה של התיקוים הוא לאחר 
  .במסגרת כרך ג'הם לא שולבו אלא כללו בפרד 
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  תוכן עייים

 ףסעימהחל  

של הוועדה לפרשויות  20פרשות מספר 
  של דיווח כספי בילאומי

 המכרשל  הפקהעלויות חישוף בשלב ה
  עילי

 

    הפיות
 1  רקע

  6  תחולה

  7  ותסוגי

  8   עמדה מוסכמת
  8  הכרה בעלויות חישוף בהפקה ככס

  12  מדידה לראשוה של כס פעילות החישוף
  14  מדידה עוקבת של כס פעילות החישוף 

     ים:ספח
    והוראות מעבר מועד תחילה -ספח א 

אימוץ  1לתקן דיווח כספי בילאומי  ןתיקו -ספח ב 
יים (כפי שעודכן לראשוה של תקי דיווח כספי בילאומ

   †)2010בשת 

  

    *בסיס למסקות
  
  לא תורגם לעברית *

                                                 
הובעים מספח זה  1 דיווח כספי בילאומי ןלתק ןהתיקו בספר זה שולב   †

  .1 דיווח כספי בילאומי ןבתק
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של הוועדה לפרשויות של דיווח  20פרשות מספר 
  כספי בילאומי

  עיליכרה של מ הפקהעלויות חישוף בשלב ה
  

עלויות חישוף לאומי של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בי 20פרשות מספר 
-ים אחובספ 16-1), מפורטת בסעיפים IFRIC 20( עילי מכרה של ההפקהבשלב 

 )IFRIC 20( של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי 20. פרשות מספר ב
פרשויות קבעו מלווה על ידי בסיס למסקות. התחולה והמעמד המחייב של ה

  . תקי דיווח כספי בילאומייםבהקדמה ל 16-7ובסעיפים  2בסעיף 
  

  הפיות

 מסגרת מושגית לדיווח כספי •
 

 הצגת דוחות כספיים 1תקן חשבואות בילאומי  •
 

 מלאי 2תקן חשבואות בילאומי  •
  

 רכוש קבוע  16תקן חשבואות בילאומי  •
  

 כסים בלתי מוחשיים 38תקן חשבואות בילאומי  •
  

  רקע

 ירסהל הידרשל עשויותת , ישויועיליבמכרה  הייכרבפעילויות  .1
של מחצב מרבץ לגישה שיג כדי לה )'overburden'( חומרי פסולת

 כ"חישוף". ידועהפסולת זו  רתסהי. פעילות מיראל
 
), עלויות מתחילה הפקההשבמהלך שלב הפיתוח של המכרה (לפי  .2

 תת פחת של בייבעלות מה בדרך כלל כחלקמהווות חישוף 
אלה מופחתות על בסיס  מהווותיות . עלוהקמתוו ופיתוח, המכרה

מהמועד , תפוקההיחידות שיטת בשיטתי, בדרך כלל על ידי שימוש 
 . המתחיל שבו ההפקה

  
יתר ב צטבריםחומרי פסולת שמיה יכולה להמשיך להסיר יכרישות  .3

)overburden( עלויות חישוף במהלך שלב  יות להתהוות להושוע
 של המכרה. הפקהה
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כרח מאה בה יהא הפקהחישוף בשלב הה בעת רסהוהפסולת ש .4
של מחצב ופסולת.  שילוב; לעיתים קרובות זה יהיה פסולת אחוז

יחס מוך שאיו כלכלי ליחס היחס של מחצב לפסולת יכול לוע מ
עם יחס מוך של מחצב לפסולת  של חומר הסרהגבוה שהוא רווחי. 

 וז רהסה, שיכול לשמש כדי ליצור מלאי. יכול ליצור חומר שמיש
יחס  ושיש ל של חומר ות יותרקועמשכבות גם לספק גישה ל היכול

ות שתי הטבות צבר לישלהי ותיכול ךכפילגבוה של מחצב לפסולת. 
 ל לשמש ליצור מלאי וגישהמפעילות החישוף: מחצב שמיש שיכו

 .עתידיותבתקופות  יכרולכמויות וספות של חומר שי תמשופר
  
בפרד בשתי הטבות אלה  וכיצד לטפלשוקלת מתי ות זו פרש .5

פעילות החישוף, כמו גם איך למדוד הטבות אלה מובעות ה
 .בתקופות עוקבותלראשוה וגם 

  
  תחולה

פסולת שמתהוות בפעילות כרייה  רתסהעלויות  לע פרשות זו חלה .6
 של המכרה ("עלויות חישוף הפקהבמהלך שלב ה עילישל מכרה 

 ").הפקהב
  

  סוגיות

 :גיות הבאותמתייחסת לסופרשות זו  .7
 

 ;ככס הפקהבעלויות חישוף בהכרה   )א(
 

 ; וכןמדידה לראשוה של כס פעילות החישוף  )ב(
  

 מדידה עוקבת של כס פעילות החישוף.  )ג(
  

  עמדה מוסכמת 

 ככס הפקהבעלויות חישוף בהכרה 
של מלאי  צורהב ממומשתההטבה מפעילות החישוף בה במידה ש .8

ף זו בהתאם , הישות תטפל בעלויות של פעילות חישוהופקש
ההטבה בה במידה ש .מלאי 2של תקן חשבואות בילאומי  כלליםל

למחצב, הישות תכיר בעלויות אלה ככס לא משופרת גישה  היא
פרשות זו . הלןל 9שבסעיף  יםהקריטריומתקיימים שוטף, אם 

  .לא שוטף כ"כס פעילות החישוף"המתייחסת לכס 
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הקריטריוים כל  ,ורק אם ,כס פעילות חישוף אםבישות תכיר  .9
 הבאים מתקיימים:

 
לגוף משופרת שההטבה הכלכלית העתידית (גישה  צפוי  )א(

 ישות;ה לאלפעילות החישוף תזרום  הקשורההמחצב) 
 

 אליוהישות יכולה לזהות את הרכיב של גוף המחצב ש  )ב(
 ; וכןהגישה שופרה

  
זה לרכיב  הקשורותחסות לפעילות החישוף ומיהעלויות ה  )ג(

 ידה באופן מהימן. יתות למד
  

. כס קיים לאו כשיפור שכס פעילות החישוף יטופל כתוספת  .10
 כס קיים.מ חלקבמילים אחרות, כס פעילות החישוף יטופל כ

 
לתי מוחשי ב סף ככס מוחשי או ככישוהסיווג של כס פעילות הח .11

הכס הקיים. במילים אחרות, המהות של לסיווג של הוא זהה 
בע אם הישות תסווג את כס פעילות החישוף קתזה הקיים הכס ה
 כס מוחשי או ככס בלתי מוחשי.כ

  
  דידה לראשוה של כס פעילות החישוף מ  

כלומר עלות, לפי הישות תמדוד לראשוה את כס פעילות החישוף  .12
פעילות את לבצע במישרין כדי שהתהוו ת יועלוההצבירה של 
 בתוספת, בהמחצשל  המזוההפרת גישה לרכיב שהחישוף שמ

ת יולוישל עלויות תקורה שיתות לייחוס במישרין. פעהקצאה 
יכולות להתרחש באותו הזמן של פעילות מסוימות אקראיות 

 הפקהבפעילות החישוף כדי ש דרושותאין , אך הפקהב וףחישה
ה לא לפעילויות אקראיות אל הקשורותמשך כמתוכן. העלויות ית

 וף.יכללו בעלות של כס פעילות החיש
 

אין  הופקכאשר העלויות של כס פעילות החישוף ושל המלאי ש .13
בין להפקה יות החישוף ויתות לזיהוי בפרד, הישות תקצה את על

לבין כס פעילות החישוף תוך שימוש בבסיס  הופקהמלאי ש
זו  הפקה שלמידה . הפקה שלמידה רלווטית הקצאה שמבוסס על 

כדי  עוגןשמש כת, וחצבמגוף ה לשהרכיב שזוהה  לגביתחושב 
 עתידיתהפעילות הוספת של יצירת הטבה  מידה שבהלזהות את ה

 כאלה כוללות:למידות . דוגמאות התרחשה
 

 ;חזויהבהשוואה לעלות  הופקעלות של מלאי ש  )א(
 

תון פח  לגבי, חזויבהשוואה לפח שהוצאה פסולת פח של   )ב(
 ; וכןמחצב תהפק לש



IFRIC 20 

 1762

 תכולהלהשוואה ב הוצמש מחצבשל המיראל ה תכולת  )ג(
 מחצב כמות תוה של יבלג, מיצוילשל מיראל  החזוי

 .שהופק
  

 מדידה עוקבת של כס פעילות החישוף 
לפי עלותו או לפי וצג , כס פעילות החישוף ילאחר הכרה לראשוה .14

וביכוי הפסדים  ההסכום המשוערך שלו ביכוי פחת או הפחת
חלק מהווה וא כס הקיים שההכמו  אופן ומירידת ערך, באות

 ממו.
 

אורך החיים  על פיכס פעילות החישוף יופחת על בסיס שיטתי,  .15
שהיה גיש  חצבהרכיב המזוהה של גוף המוי של חזה יםהשימושי

 םיושת קהופתיחידות השיטת פעילות החישוף. מיותר כתוצאה 
 יותר.הולמת  אשיטה אחרת הי אלא אם

  
 חצבהמזוהה של גוף המוי של הרכיב חזאורך החיים השימושיים ה .16

כס פעילות החישוף יהיה שוה מאורך החיים  תשמשמש להפחת
ל כסי שהמכרה עצמו ושל להפחתה  המשמש יחזוהשימושיים ה

גבלות כאשר פעילות ואותן סיבות מ ואה כךהחריג להמכרה. 
 שותר. לדוגמה, חצבהחישוף מספקת גישה משופרת למלוא גוף המ

וף החיים השימושיים של המכרה לקראת ס תרחשזה יכול לה
מייצג את החלק הסופי של גוף המחצב  הכאשר הרכיב המזוה

 .המיועד למיצוי
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  ספח א

  מועד תחילה והוראות מעבר 

ויש לו את אותה סמכות  פרשותשל החלק בלתי פרד  מהווהספח זה 
  .פרשותכמו לחלקים אחרים של ה

 
 1לתקופות שתיות המתחילות ביום ו פרשות זישות תיישם  .1א

אם ישות  .תרמו יותר או לאחריו. יישום מוקדם 2013ביואר 
עליה לתת גילוי  ,יותר מתמוקדלתקופה  הפרשותאת  מתיישמ

 .לעובדה זו
 
תחילת וו בהתהשבהפקה ישות תיישם פרשות זו לעלויות חישוף  .2א

 המוקדמת ביותר שמוצגת או לאחריה. התקופה
  
כס כלשהו יתרת קופה המוקדמת ביותר שמוצגת, חילת התבת .3א

מהלך ב התבצעהשובע מפעילות חישוף ר שואשהוכר קודם לכן 
כחלק של כס מחדש סווג ת ("כס חישוף קודם") הפקהשלב ה

ותר רכיב שבה פעילות החישוף, במידה מיוחסת קיים שאליו 
קודם יכול החישוף השאליו כס  חצבשיתן לזיהוי של גוף המ

אורך החיים יתרת  על פיכאלה יופחתו  תרות. יקשוריות לה
 יולאאשר  חצבשל הרכיב המזוהה של גוף המ חזויהשימושיים ה

 קודם.ה החישוףכס יתרת  מתייחסת
  
כס מתייחס שאליו  חצבשל גוף המ ויהיזיתן לאם אין רכיב  .4א

תחילת קודם, הוא יוכר ביתרת הפתיחה של העודפים בה החישוף
 דמת ביותר שמוצגת.תקופה המוקה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


