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של הוועדה לפרשויות  17פרשות מספר 

  של דיווח כספי בילאומי

של כסים לבעלים חלוקה 

  שאים מזומן 

IFRIC Interpretation 17 

Distributions of Non-cash 

Assets to Owners 
גרסה זו כוללת תיקוים הובעים מתקי דיווח כספי בילאומיים, אשר 

ליואר  1תם לא מאוחר מיום ומועד תחיל 2018במאי  31פורסמו עד 
2019.  
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  תוכן עייים

 ףסעימהחל  

של הוועדה לפרשויות  17פרשות מספר 
  של דיווח כספי בילאומי

 

    חלוקה לבעלים של כסים שאים מזומן
    הפיות

  1  רקע

  3  תחולה

  9  סוגיות

  10  עמדה מוסכמת 
10  לשלם דמתי להכיר בדיביד  

  11  מדידה של דיבידד לשלם
בספרים של  ערךבין ה הפרשב יהטיפול החשבוא

דיבידד הבספרים של  ערךהכסים שחולקו לבין ה
  14  את הדיבידד לשלםסלקת לשלם כאשר ישות מ

  15  הצגה וגילויים
  18  מועד תחילה 

    חספ
תקן חשבואות לו 5תיקוים לתקן דיווח כספי בילאומי 

   †10 בילאומי
  

    *להמחשה אותדוגמ

   *בסיס למסקות
  
  לא תורגם לעברית *

                                                 
ולתקן חשבואות  5 אומידיווח כספי ביל ןבספר זה שולבו התיקוים לתק   †

ובתקן  5 דיווח כספי בילאומי ןהובעים מספח זה בתק 10בילאומי 
  .10חשבואות בילאומי 
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של הוועדה לפרשויות של דיווח  17פרשות מספר 
  כספי בילאומי

  של כסים שאים מזומן לבעלים חלוקה 
  

חלוקה  של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי, 17פרשות מספר 
. בספחו 20-1), מפורטת בסעיפים IFRIC 17(של כסים שאים מזומן לבעלים 

של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי מלווה על ידי  17פרשות מספר 
דוגמאות להמחשה ובסיס למסקות. התחולה והמעמד המחייב של הפרשויות 

   .בהקדמה לתקי דיווח כספי בילאומיים 16-7ובסעיפים  2קבעו בסעיף 

  
  הפיות

כפי שעודכן בשת ( צירופי עסקים 3 דיווח כספי בילאומיתקן  •
2008( 

 

כסים לא שוטפים המוחזקים למכירה  5דיווח כספי בילאומי תקן  •
 ופעילויות שהופסקו

  

 מכשירים פיסיים: גילויים 7דיווח כספי בילאומי תקן  •
  

 דוחות כספיים מאוחדים 10תקן דיווח כספי בילאומי  •
  

 מדידת שווי הוגן  13תקן דיווח כספי בילאומי  •
 

• לאומי תקן חשבוכפי שעודכן  הצגת דוחות כספיים 1אות בי)
 )2007בשת 

  

 קופת הדיווחאירועים לאחר ת 10תקן חשבואות בילאומי  •
  

  רקע

מזומן כדיבידדים  אים מחלקת כסים אשר ישות ,לעיתים .1
יכולה  , הישותהאלים צבכבעלים. במ תפקידםמסגרת ב 1הלבעלי

 שאים מזומן לביןכסים קבלת בחירה בין  הלבעלי העיקלגם 
לגבי  להחיותדרישות קיבלה ת יופרשוהוועדה למזומן.  חלופת

 .אלהכ ותישות בחלוק על ידיהטיפול אופן 

                                                 
מגדיר בעלים כמחזיקים במכשירים  1לתקן חשבואות בילאומי  7סעיף    1

  .שמסווגים כהון
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לגבי אופן  ותמספקים החי יםבילאומיים א כספיתקי דיווח  .2
קראים בדרך ( הלבעלי אלהכ ותחלוקהמדידה על ידי ישות של 

דורש מישות להציג  1מי ). תקן חשבואות בילאויםדיבידד כלל
לבעלים בדוח על  ותדיבידדים שהוכרו כחלוק גבילפרטים 

 דוחות הכספיים.ל יםבביאור אושיויים בהון ה
 

 תחולה

של  חד צדדיות של חלוקות הבאים סוגיםה חלה עלפרשות זו  .3
 כבעלים: תפקידםמסגרת ב ההישות לבעלימכסים 

 

ריטי רכוש חלוקות של כסים שאים מזומן (לדוגמה, פ  )א(
, 3ם בתקן דיווח כספי בילאומי תגדרהקבוע, עסקים כ

 תןגדרהכ מימושקבוצות או  אחרתבישות  ותזכויות בעל
 ); וכן5בתקן דיווח כספי בילאומי 

 

כסים שאים קבלת לבעלים בחירה בין  מעיקותחלוקות ש  )ב(
 מזומן.חלופת מזומן לבין 

 

אותה קבוצה של  כל הבעלים ןבהשחלוקות על רק  חלהפרשות זו  .4
 . פן שווהבאופלים ושל מכשירים הויים מט

 

5. כס שאי ות לא חלה על חלוקה שלאשר בסופו של  ,מזומן והפרש
 החרגהאחר החלוקה. ללפי ו צדדיםאו  צדדבר שלט על ידי אותו 

בדוחות כספיים , דוחות כספיים פרדיםב תיושם זו
ישות שמבצעת את מאוחדים של בדוחות כספיים ו איידיבדואליים

 החלוקה.
 

מזומן  ור כס שאיחלה כאש יה, הפרשות א5סעיף בהתאם ל .6
אחר החלוקה. ללפי ו צדדיםעל ידי אותם בסופו של דבר שלט 

 כיקובע  3להחיות ביצוע של תקן דיווח כספי בילאומי  2סעיף ב
קבוצת יחידים תחשב לשולטת בישות כאשר, כתוצאה מהסדרים '

הפיסית  הלקבוע את מדייות הם במשותף הכוחחוזיים, יש ל
על מת .' לפיכך, התייוהטבות מפעילו שיגוהתפעולית כדי לה

 צדדיםשאותם  מאחרשחלוקה תהיה מחוץ לתחולת הפרשות 
אחר החלוקה, לקבוצה של בעלי מיות לשולטים על הכס לפי ו

 םדריכתוצאה מהסיחידים שמקבלים את החלוקה חייב להיות 
 חלוקה.ה ת אתבצעשמישות על האולטימטיבי  משותף, כח םחוזיי
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חלה כאשר ישות מחלקת חלק  יה, פרשות זו א5יף בהתאם לסע .7
שומרת על השליטה בחברה  ךא ,בחברה בתות שלה מזכויות הבעל

 ןהכרה בזכויות שאי תוצאתהמבצעת חלוקה שש ,הבת. הישות
בחלוקה בהתאם לתקן  תטפלשלה, מ מקות שליטה בחברה הבת

 .10דיווח כספי בילאומי 
 

פרשות זו דה רק בטיפול החשבואי של הישות שמבצעת חלוקה  .8
כס שאי המזומן. היא א ושלה בטיפול  יאי עדידי בעלי ל החשבו

 .המיות שמקבלים חלוקה כזו
   

  סוגיות

כסים את הלחלק לה מחויבות כאשר ישות מכריזה על חלוקה ויש  .9
, תוצאה מכךלהכיר בהתחייבות לדיבידד לשלם. כעליה , הלבעלי

 :ותהבא סוגיותהפרשות דה ב
 

 מתי ישות צריכה להכיר בדיבידד לשלם?  )א(
 

 איך הישות תמדוד את הדיבידד לשלם?  )ב(
 

 שותהי כיצדת את הדיבידד לשלם, קלסכאשר ישות מ  )ג(
לבין  וחולקשכסים הבספרים של  ערךתטפל בהפרש בין ה

 של הדיבידד לשלם? בספרים ערךה
  

  עמדה מוסכמת 

  מתי להכיר בדיבידד לשלם

ולא  כראויוכר כאשר הדיבידד אושר תההתחייבות לשלם דיבידד  .10
 לשיקול דעתה של הישות , זהו התאריך: עודתון 

 

הדיבידד, לדוגמה על ידי הההלה או  ה עלכרזהשבו ה  )א(
ה על ידי הסמכות הרלווטית, לדוגמ האושרהדירקטוריון, 

 דרש אישור כזה, אובתחום השיפוט בעלי המיות, אם 
 

שבו הדיבידד הוכרז, לדוגמה על ידי הההלה או   )ב(
 .וסףדרש אישור א בתחום השיפוט להדירקטוריון, אם 

  

  מדידה של דיבידד לשלם

מזומן כדיבידד  םשאי יםישות תמדוד את ההתחייבות לחלק כס .11
 לחלוקה.הוגן של הכסים השווי הלפי  הלבעלי
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לבין כס שאיו מזומן  תקבלבין  הרילבעלים בחמעיקה אם ישות  .12
מוד את הדיבידד לשלם בהתחשב הן אמזומן, הישות ת חלופת

ת כל לבחירהמתייחסת של כל חלופה והן בהסתברות בשווי ההוגן 
 ה על ידי הבעלים.חלופ

 

את תסקור ותתאים , הישות מועד הסילוקבסוף כל תקופת דיווח וב .13
ערך ב ים כלשהםשיויושל הדיבידד לשלם,  רך בספריםעה

לסכום  יםמואיבהון כת ווכריד לשלם של הדיביד בספרים
 החלוקה.

  

 ערך בספריםבין ה פרשהטיפול החשבואי בה
של  ערך בספריםלבין ה וחולקשכסים השל 

ת את קלסדיבידד לשלם כאשר ישות מה
 הדיבידד לשלם

להכיר בהפרש, אם  עליהלשלם,  ת את הדיבידדקלסכאשר ישות מ .14
 ערך בספריםשל הכסים שחולקו לבין ה ערך בספריםקיים, בין ה

 ברווח או הפסד. םלששל הדיבידד ל
  

 הצגה וגילויים
פרד ברווח או  סעיףכ 14מתואר בסעיף ה פרשציג את ההתישות  .15

 הפסד.
  

 :רלווטיגילוי למידע הבא, אם הוא  תיתןישות  .16
 

התקופה ידד לשלם בתחילת של הדיב ערך בספריםה  )א(
 ; וכןפהובסו

 

בהתאם שהוכר בתקופה  ערך בספריםב קיטוןהגידול או ה  )ב(
כתוצאה משיוי בשווי ההוגן של הכסים  13עיף סל

 לחלוקה.
 

 הדוחות הכספיים אישורלפי  ךאם, לאחר סוף תקופת הדיווח א .17
, כדיבידד כס שאיו מזומןחלוקת מכריזה על  ישות, לפרסום

 :םפרטים הבאית גילוי לתל עליה
 

 לק;וחשי הכס מהות  )א(
 

 לק בסוף תקופת הדיווח; וכןוחשישל הכס  ערך בספריםה  )ב(
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לק בסוף תקופת הדיווח, אם וחשיהשווי ההוגן של הכס   )ג(
השיטה  גבישלו, ומידע ל ערך בספריםהוא שוה מה

דרש כהשווי ההוגן  מדידתל(השיטות ששימשו) ששימשה 
דיווח כספי  תקןל 99-(ט) ו-) ו(ב), (ד), (ז93סעיפים ב

 .13בילאומי 
  

  מועד תחילה

לתקופות שתיות באופן של מכאן ולהבא ישות תיישם פרשות זו  .18
של יישום למפרע  או לאחריו. 2009 ביולי 1המתחילות ביום 

מותר. אם ישות מיישמת  יותריישום מוקדם  .מותר יואהפרשות 
, עליה לתת גילוי 2009י ביול 1פרשות זו לתקופה המתחילה לפי 

(כפי שעודכן  3גם את תקן דיווח כספי בילאומי  יישםול לעובדה זו
) 2008(כפי שתוקן במאי  27), תקן חשבואות בילאומי 2008בשת 

 .(כפי שתוקן על ידי פרשות זו) 5ותקן דיווח כספי בילאומי 
 

עיף , תיקן את ס2011, שפורסם במאי 10תקן דיווח כספי בילאומי  .19
. ישות תיישם תיקון זה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי 7

  .10בילאומי 
  

תיקן את סעיף , 2011, שפורסם במאי 13קן דיווח כספי בילאומי ת .20
כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי  תיקון זהישות תיישם . 17

 .13בילאומי 
 
  
  

  


