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של הוועדה לפרשויות  2פרשות מספר 

  של דיווח כספי בילאומי

 באגודות החברים מיות

  דומים ומכשירים שיתופיות

IFRIC Interpretation 2  

Members’ Shares in  

Co -operative Entities and 

Similar Instruments  

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

2019.   
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  תוכן עייים

  

 ףסעימהחל  

של הוועדה לפרשויות  2פרשות מספר 
  של דיווח כספי בילאומי
שיתופיות  מיות החברים באגודות

  ומכשירים דומים

 

    הפיות
 1  רקע

  3  תחולה

  4  סוגיה

  5   עמדה מוסכמת

  13  גילוי

  14  מועד תחילה

  ספח:
  דוגמאות ליישום העמדה המוסכמת

  

    *בסיס למסקות

  
  לא תורגם לעברית *
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של הוועדה לפרשויות של דיווח  2פרשות מספר 
  כספי בילאומי

  שיתופיות ומכשירים דומים מיות החברים באגודות
  

החברים  מיותשל הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי  2פרשות מספר 
 19-1), מפורטת בסעיפים IFRIC 2( שיתופיות ומכשירים דומים באגודות
של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי מלווה  2פרשות מספר  .ובספח

על ידי בסיס למסקות. התחולה והמעמד המחייב של הפרשויות קבעו בסעיף 
   .ייםבהקדמה לתקי דיווח כספי בילאומ 16-7ובסעיפים  2

  
  הפיות

 מכשירים פיסיים 9בילאומי  דיווח כספיתקן  •
 

 מדידת שווי הוגן 13תקן דיווח כספי בילאומי  •
 
(כפי מכשירים פיסיים: גילוי והצגה  32תקן חשבואות בילאומי  •

 1)2003שעודכן בשת 
 

 רקע

אגודות שיתופיות וישויות דומות אחרות מוקמות על ידי קבוצות  .1
להשיג צרכים כלכליים או חברתיים משותפים.  של אשים כדי

בדרך כלל, אגודה שיתופית מוגדרת בחוקים לאומיים כאגודה 
)society המשתדלת לשפר את המצב הכלכלי של חבריה באמצעות (

פעילות עסקית משותפת (עיקרון העזרה העצמית). לעתים קרובות, 
, זכויות החברים באגודה שיתופית מתוארות כמיות החברים

 יחידות החברים, או דומיהם, ומכוות להלן "מיות החברים".
 

קובע עקרוות לסיווג מכשירים  32תקן חשבואות בילאומי  .2
 האלעקרוות  פיסיים כהתחייבויות פיסיות או כהון. בפרט,

) puttable instrumentsמכר ( ביחלים על הסיווג של מכשירים 
ים למפיק בתמורה שמאפשרים למחזיק למכור את המכשיר

למזומן או מכשיר פיסי אחר. קיים קושי ליישם את העקרוות 

                                                 
1
   על ידי תקן תוקן 32, תקן חשבואות בילאומי 2005באוגוסט      

תיקה  2008בפברואר  .מכשירים פיסיים: הצגה 32חשבואות בילאומי 
על  32הוועדה לתקי חשבואות בילאומיים את תקן חשבואות בילאומי 

ידי דרישה שמכשירים יסוווגו כהון אם למכשירים אלה יש את כל 
ג 16ב או סעיפים 16-א ו16מאפייים והם מקיימים את התאים בסעיפים ה
  .32ד לתקן חשבואות בילאומי 16- ו
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על מיות החברים בישויות שהן אגודות שיתופיות ועל  האלה
לתקי  ה) בוועדconstituentsמכשירים דומים. חלק מהחברים (

חשבואות בילאומיים ביקשו עזרה כדי להבין איך צריך ליישם 
על מיות  32בתקן חשבואות בילאומי את העקרוות שקבעו 

החברים ועל מכשירים דומים, שלהם מאפייים מסוימים, ואת 
הסיבות שבהן מאפייים אלה משפיעים על הסיווג כהתחייבויות 

 או כהון.
  

 תחולה

פרשות זו חלה על מכשירים פיסיים שמצאים בתחולת תקן  .3
שהופקו  , כולל מכשירים פיסיים32חשבואות בילאומי 

לחברים בישויות שהן אגודות שיתופיות המהווים ראיה לזכות 
בעלות של החברים באגודה. פרשות זו לא חלה על מכשירים 
פיסיים שיסולקו או עשויים להיות מסולקים באמצעות מכשירים 

 הויים של האגודה עצמה. 
 

 סוגיה

ם של למכשירים פיסיים רבים, כולל מיות החברים, יש מאפייי .4
הון, לרבות זכויות הצבעה וזכויות להשתתף בחלוקות של 
דיבידדים. מכשירים פיסיים מסוימים מעיקים למחזיק בהם 
את הזכות לבקש פדיון תמורת מזומן או כס פיסי אחר, אבל 

 אועל הפדיון של מכשירים אלה להיות כפופים למגבלות  עשויים
כדי  האלהאת תאי הפדיון . כיצד יש להעריך כאמורלכלול מגבלות 

 לקבוע אם המכשירים הפיסיים יסווגו כהתחייבויות או כהון?
  

  עמדה מוסכמת 

הזכות החוזית של המחזיק במכשיר פיסי (כולל מיות החברים  .5
בישויות שהן אגודות שיתופיות) לבקש פדיון, כשלעצמה, לא גורמת 

קום זאת, לכך שהמכשיר הפיסי יסווג כהתחייבות פיסית. במ
 terms andהישות צריכה להביא בחשבון את כל התאים (

conditions סי כדי לקבוע את הסיווג שלושל המכשיר הפי (
כהתחייבות פיסית או כהון. תאים אלה כוללים חוקים מקומיים 
ותקות מקומיות ואת מסמך ההתאגדות של הישות, שהים 

יקוים עתידיים חזויים בתוקף במועד הסיווג, אבל אים כוללים ת
  למסמך, לחוקים או לתקות אלה.

 

מיות החברים שהיו מסווגות כהון במצב שבו לחברים לא היתה  .6
זכות לבקש פדיון יהיו הון אם לפחות אחד מהתאים המתוארים 

למיות החברים יש את כל שאו  מתקיים 8-ו 7בסעיפים 
ב או 16-א ו16כל התאים בסעיפים  יםקיימתהמאפייים ומ

. פיקדוות לפי 32ד לתקן חשבואות בילאומי 16-ג ו16סעיפים 
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), כולל חשבוות שוטפים, חשבוות demand depositsדרישה (
פיקדון וחוזים דומים שוצרים כאשר חברים פועלים כלקוחות הם 

 התחייבויות פיסיות של הישות.
 

ב מיות החברים הן הון אם לישות יש זכות בלתי מותית לסר .7
 לפדיון של מיות החברים.

  

חוקים מקומיים, תקות או מסמך ההתאגדות של הישות עשויים  .8
להציב סוגים שוים של איסורים לגבי פדיון מיות החברים, 
לדוגמה איסורים בלתי מותים, או איסורים המבוססים על 

זילות. אם לפי חוקים או תקות או לפי מסמך  ם שלטריוייקר
שות, הפדיון אסור באופן בלתי מותה, אזי מיות ההתאגדות של הי

החברים הן הון. אולם, תאים בחוקים מקומיים, בתקות 
מקומיות או במסמך ההתאגדות של הישות שאוסרים על פדיון רק 

 -כגון מגבלות זילות  -אם מתקיימים (או לא מתקיימים) תאים 
 לא גורמים לכך שמיות החברים יהיו הון.

  

י מותה יכול להיות מוחלט, כך שכל הפדיוות אסורים. איסור בלת .9
יתכן שאיסור בלתי מותה יהיה חלקי, כתוצאה מכך שהוא אוסר 
על פדיון של מיות החברים אם הפדיון גורם למספר מיות 

) בגין מיות paid-in capitalהחברים או לסכום ההון הפרע (
העודפות על  החברים לרדת מתחת לרמה שהוגדרה. מיות החברים

כמות המיות האסורה לפדיון הן התחייבויות, אלא אם לישות יש 
למיות שאו  7זכות בלתי מותית לסרב לפדיון כפי שמתואר בסעיף 

קיימים כל התאים בסעיפים תהחברים יש את כל המאפייים או מ
. 32ד לתקן חשבואות בילאומי 16- ג ו16ב או סעיפים 16-א ו16

יתכן שמספר המיות או סכום ההון הפרע  במקרים מסוימים,
הכפופים לאיסור הפדיון ישתו מעת לעת. שיוי כזה באיסור 

 הפדיון מוביל להעברה בין התחייבויות פיסיות לבין הון.
  

בעת ההכרה לראשוה, הישות תמדוד את ההתחייבות הפיסית  .10
יין שלה לפדיון לפי שווי הוגן. במקרה שבו למיות החברים יש מאפ

פדיון, הישות תמדוד את השווי ההוגן של ההתחייבות הפיסית 
לפדיון לפי סכום שלא יפחת מהסכום המרבי שדרש לשלמו לפי 
תאי הפדיון של מסמך ההתאגדות שלה, או החוק המתאים, 
כשהוא מהוון מהמועד המוקדם ביותר שבו יתכן שידרש לשלם את 

 ). 3הסכום (ראה דוגמה 
 

, חלוקות 32של תקן חשבואות בילאומי  35ף כפי שדרש בסעי .11
למחזיקים במכשירים הויים מוכרות ישירות בהון. ריבית, 
דיבידדים ותשואות אחרות שקשורים למכשירים פיסיים 

כהתחייבויות פיסיות הם הוצאות, ללא תלות בשאלה מסווגים ה
שמשולמים מוגדרים משפטית כדיבידדים,  האלהאם הסכומים 

 ת, או מוגדרים אחרת.כריבי
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הספח, אשר מהווה חלק בלתי פרד מהעמדה המוסכמת, מספק  .12
 דוגמאות ליישום עמדה מוסכמת זו.

  

  גילוי

כאשר שיוי באיסור הפדיון מוביל להעברה בין התחייבויות  .13
פיסיות לבין הון, הישות תיתן גילוי פרד לסכום ולעיתוי של 

 ההעברה, ולסיבה שבגיה היא בוצעה.
  

 ועד תחילהמ

של תקן  הלאלמועד התחילה והוראות המעבר של פרשות זו זהים  .14
). ישות תיישם 2003(כפי שעודכן בשת  32חשבואות בילאומי 

או  2005ביואר  1פרשות זו לתקופות שתיות המתחילות ביום 
 1לאחריו. אם ישות מיישמת פרשות זו לתקופה המתחילה לפי 

 ילוי לעובדה זו. פרשות זו תיושם למפרע. , עליה לתת ג2005ביואר 
 

לתקופות  12א-ו 1א ,9, 6ישות תיישם את התיקוים בסעיפים  .א14
אחריו. אם ישות לאו  2009ביואר  1 יוםהשתיות המתחילות ב

 פירוקבי מכר ומחוייבויות הובעות מכשירים פיסיים במיישמת 
ות תקן חשבואלו 32(תיקוים לתקן חשבואות בילאומי 

, יותר מוקדמת ה, לתקופ2008), פורסם בפברואר 1בילאומי 
 .זו מוקדמת הלתקופ מושיוי 12א- ו 1, א9, 6התיקוים בסעיפים 

 
 ]בוטל[ .15
 

תיקן את סעיף , 2011, שפורסם במאי 13קן דיווח כספי בילאומי ת .16
כאשר היא מיישמת את  תיקון זהישות תיישם להחיות יישום.  8א

13לאומי תקן דיווח כספי בי. 
  

, תיקן 2012, שפורסם במאי 2011-2009 מחזור שיפורים שתיים .17
. ישות תיישם תיקון זה למפרע בהתאם לתקן 11את סעיף 

מדייות חשבואית, שיויים באומדים  8חשבואות בילאומי 
ביואר  1לתקופות שתיות המתחילות ביום חשבואיים וטעויות 

תיקון לתקן חשבואות את ה או לאחריו. אם ישות מיישמת 2013
(שפורסם  2011-2009 מחזור שיפורים שתייםכחלק מ 32בילאומי 

מיושם  11) לתקופה מוקדמת יותר, התיקון בסעיף 2012במאי 
 לתקופה מוקדמת זו.

  

 ]בוטל[ .18
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, תיקן את 2014יולי ב פורסם, כפי ש9תקן דיווח כספי בילאומי  .19
. ישות תיישם 18-ו 15 פיםוביטל את סעי 10א-ו 8סעיפים א

  .9תיקוים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 
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  ספח

  דוגמאות ליישום העמדה המוסכמת
  

  ספח זה מהווה חלק בלתי פרד של הפרשות.
  

בספח זה מפורטות שבע דוגמאות ליישום העמדה המוסכמת של  .1א
א הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי. הדוגמאות ל

מהוות רשימה ממצה; יתכו דפוסי עובדות אחרים. כל דוגמה 
מיחה שלא קיימים תאים אחרים, מלבד התאים שמפורטים 
בעובדות של הדוגמה, שהיו דורשים שהמכשיר הפיסי יסווג 

למכשיר פיסי זה אין את כל המאפייים שו כהתחייבות פיסית
ב או 16-ו א16איו מקיים את התאים בסעיפים שהוא או 

 .32ד לתקן חשבואות בילאומי 16-ג ו16סעיפים 
  

  )7זכות בלתי מותית לסרב לפדיון (סעיף 

  1דוגמה 

  עובדות

מסמך ההתאגדות של הישות קובע שפדיוות יבוצעו לפי שיקול  .2א
הדעת הבלעדי של הישות. מסמך ההתאגדות לא מספק הרחבה 

ת לא סירבה או מגבלה וספת לגבי שיקול דעת זה. בעבר, הישו
מעולם לפדות את מיות החברים, למרות שלמועצה המהלת 

)governing board.יש זכות לעשות זאת ( 
  

  סיווג

לישות יש זכות בלתי מותית לסרב לפדיון ומיות החברים הן  .3א
קובע עקרוות לסיווג  32הון. תקן חשבואות בילאומי 

בר של שמבוססים על התאים של המכשיר הפיסי ומציין שע
תשלומים שבוצעו לפי שיקול דעת, או כווה לבצע תשלומים 

לתקן  26כאלה, לא גורמים לסיווג כהתחייבות. סעיף א
 קובע כי:  32חשבואות בילאומי 

  
כאשר מיות בכורה אין יתות לפדיון, הסיווג המתאים קבע 
בהתאם לזכויות האחרות הלוות להן. הסיווג מתבסס על 

ל ההסדרים החוזיים ועל ההגדרות של הערכת המהות ש
התחייבות פיסית ומכשיר הוי. כאשר חלוקות למחזיקים 
במיות הבכורה, בין אם הן צברות או לא צברות, תוות 
לשיקול דעתו של המפיק, המיות הן מכשירים הויים. הסיווג 
של מיית בכורה כמכשיר הוי או כהתחייבות פיסית איו 

 היתר, מהגורמים הבאים: מושפע, בין
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 היסטוריה של ביצוע חלוקות;  )א(
  

 כווה לבצע חלוקות בעתיד;  )ב(
  

השפעה שלילית אפשרית על מחיר מיות רגילות של   )ג(
המפיק, אם חלוקות אין מתבצעות (בגלל מגבלות על 
חלוקת דיבידדים למיות רגילות אם דיבידדים אים 

 משולמים למיות הבכורה);
 
 המפיק; סכום העודפים של  )ד(
  

 תחזית של המפיק לרווח או הפסד בתקופה; או  )ה(
  

יכולת או אי יכולת של המפיק להשפיע על הסכום של   )ו(
 הרווח או ההפסד שלו לתקופה.

  

  2דוגמה 

  עובדות

מסמך ההתאגדות של הישות קובע שפדיוות יבוצעו לפי שיקול  .4א
הדעת הבלעדי של הישות. אולם, מסמך ההתאגדות קובע בוסף 

ישור אוטומטי לבקשת פדיון, אלא אם הישות לא שיתן א
מסוגלת לבצע תשלומים מבלי להפר תקות מקומיות 

 המתייחסות לזילות או לרזרבות. 
  

  סיווג

לישות אין זכות בלתי מותית לסרב לפדיון ומיות החברים הן  .5א
התחייבות פיסית. ההגבלות המתוארות לעיל מבוססות על 
היכולת של הישות לסלק את ההתחייבות שלה. הן מגבילות 
פדיוות רק אם דרישות הזילות או הרזרבות לא מקוימות וגם 

לא גורמות,  אז רק עד המועד שבו הן יקוימו. לפיכך, המגבלות
, לסיווג 32בהתאם לעקרוות שקבעו בתקן חשבואות בילאומי 

של תקן חשבואות  25של המכשיר הפיסי כהון. סעיף א
 קובע כי: 32בילאומי 

  
מיות בכורה עשויות להיות מופקות עם זכויות שוות. לצורך 
הקביעה אם מיית בכורה היא התחייבות פיסית או מכשיר 

י, המאת הזכויות המיוחדות ( בוחןפיק הוparticular לוותה (
למיה כדי לקבוע אם היא בעלת המאפיין היסודי של התחייבות 
פיסית. לדוגמה, מיית בכורה העומדת לפדיון במועד מסוים או 
יתת לפדיון על פי בחירתו של המחזיק, כוללת התחייבות 

סים פיסיים פיסית, מאחר שלמפיק יש מחויבות להעביר כ
חוסר היכולת הפוטציאלי של המפיק לעמוד למחזיק במיה. 

בו הוא דרש לכך שבמחויבות לפדות מיית בכורה במועד 
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בהתאם לחוזה, לדוגמה בשל חוסר במקורות, מגבלות חוקיות או 
. בשל העדר רווחים או עודפים, איה מבטלת את המחויבות

   [ההדגשה וספה].
 

  )9-ו 8(סעיפים  איסורים על פדיון

  3דוגמה 

  עובדות

ישות שהיא אגודה שיתופית הפיקה מיות לחבריה במועדים  .6א
 שוים ועבור סכומים שוים בעבר, כמפורט להלן:

 
ח כל אחת "ש 10מיות בסך  20X1 100,000ביואר  1  )א(

 ח);"ש 1,000,000(
 

ח כל אחת "ש 20מיות בסך  20X2 100,000ביואר  1  )ב(
ח, כך שסך הכל התקבלו "ש 2,000,000(תוספת של 

 ח תמורת מיות שהופקו)."ש 3,000,000
  

 יתן לפדות את המיות לפי דרישה בסכום שתמורתו הן הופקו.
  

מסמך ההתאגדות של האגודה קובע שהפדיוות המצטברים לא  .7א
אחוזים מהמספר הגבוה ביותר של מיות  20יכולים לעלות על 

בדצמבר  31פעם. ביום  החברים שלה שהיו קיימות במחזור אי
20X2  ו מספר  200,000לאגודה היויות קיימות במחזור, שהימ

מיות החברים הגבוה ביותר שהיו קיימות במחזור אי פעם, ולא 
האגודה מתקת  20X3ביואר  1פדו מיות כלשהן בעבר. ביום 

את מסמך ההתאגדות שלה ומגדילה את הרמה המותרת של 
אחוזים מהמספר הגבוה ביותר של  25-פדיוות מצטברים ל

 מיות החברים שלה שהיו קיימות במחזור אי פעם. 
  

  סיווג

  לפי שמסמך ההתאגדות תוקן

מיות החברים העודפות על האיסור על הפדיון הן התחייבויות  .8א
פיסיות. הישות שהיא אגודה שיתופית מודדת את ההתחייבות 

. לאור העובדה הפיסית הזו בשווי הוגן בעת ההכרה לראשוה
שהמיות האלה יתות לפדיון לפי דרישה, הישות שהיא אגודה 

 האלאת השווי ההוגן של התחייבויות פיסיות  מודדתשיתופית 
שקובע:  13לתקן דיווח כספי בילאומי  47כדרש לפי סעיף 

'השווי ההוגן של התחייבות פיסית עם מאפיין דרישה (לדוגמה, 
...'. ו מוך מהסכום שישולם בעת הדרישהלפי דרישה) אי ןפיקדו
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לפיכך, הישות שהיא אגודה שיתופית מסווגת כהתחייבויות 
פיסיות את הסכום המרבי שדרש לשלמו לפי דרישה בהתאם 

 לתאי הפדיון.
 
הסכום המרבי שדרש לשלם בהתאם  20X1ביואר  1ביום  .9א

תאם ח כל אחת, ובה"ש 10מיות לפי  20,000לתאי הפדיון הוא 
-ש"ח כהתחייבות פיסית ו 200,000לכך האגודה מסווגת 

, בשל ההפקה 20X2ביואר  1ח כהון. אולם, ביום "ש 800,000
ח, הסכום המרבי שדרש לשלם "ש 20החדשה של מיות בסך 

ח כל "ש 20מיות בסך  40,000-בהתאם לתאי הפדיון גדל ל
התחייבות ח יוצרת "ש 20אחת. ההפקה של מיות וספות בסך 

חדשה שמדדת בעת ההכרה לראשוה בשווי הוגן. לאחר 
אחוזים מסך  20הופקו ההתחייבות היא האלה שהמיות 

ח, כלומר "ש 20), כשהן מדדות לפי 200,000המיות המופקות (
ח. לפיכך דרש להכיר בהתחייבות וספת בסך "ש 800,000 -

. בהתאם לכך, ח. בדוגמה זו לא מוכר רווח או הפסד"ש 600,000
-ח כהתחייבויות פיסיות ו"ש 800,000כעת האגודה מסווגת 

ח כהון. דוגמה זו מיחה שסכומים אלה לא השתו "ש 2,200,000
 .20X2בדצמבר  31-לבין ה 20X1ביואר  1-בין ה

  

  לאחר שמסמך ההתאגדות תוקן

בעקבות השיוי במסמך ההתאגדות שלה, יתכן שהישות שהיא  .10א
אחוזים ממיותיה  25תידרש לפדות לכל היותר אגודה שיתופית 

ח "ש 20מיות לפי  50,000הקיימות במחזור, או סכום מרבי של 
, הישות שהיא אגודה 20X3ביואר  1כל אחת. בהתאם לכך, ביום 

 1,000,000שיתופית מסווגת כהתחייבויות פיסיות סכום של 
ח, שהוא הסכום המרבי שדרש לשלם לפי דרישה בהתאם "ש

 דיווח כספילתקן  47לתאי הפדיון, כפי שקבע בהתאם לסעיף 
סכום  20X3ביואר  1. לפיכך האגודה מעבירה ביום 13בילאומי 

ח מההון להתחייבויות פיסיות, וותר סכום של "ש 200,000של 
ח המסווג כהון. בדוגמה זו האגודה לא מכירה "ש 2,000,000

  ברווח או בהפסד בגין ההעברה.
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  4ה דוגמ

  עובדות

החוק המקומי שחל על הפעילות של אגודות שיתופיות, או  .11א
התאים במסמך ההתאגדות של האגודה, אוסרים על אגודה 
לפדות את מיות החברים אם, כתוצאה מהפדיון שלהן, האגודה 

 75- תגרום לכך שההון הפרע בגין מיות החברים ירד מתחת ל
ע בגין מיות אחוזים מהסכום הגבוה ביותר של ההון הפר

החברים. לגבי אגודה שיתופית מסוימת, הסכום הגבוה ביותר 
היתרה של ההון  בסוף תקופת הדיווחח. "ש 1,000,000הוא 

 ח."ש 900,000הפרע היא 
  

  סיווג

ח יסווג כהון וסכום של "ש 750,000במקרה זה, סכום של  .12א
ח יסווג כהתחייבויות פיסיות. בוסף לסעיפים "ש 150,000

לאומי 18ו לעיל, סעיף שצויאות ביקבע  32(ב) של תקן חשבו
 בין היתר כי:

  
למכור אותו  )right( כותאת הזהמקה למחזיק  פיסימכשיר 

- בר מכר למפיק תמורת מזומן או כס פיסי אחר (מכשיר חזרה
puttable instrumentסיתלמעט מכשירים  ,), הוא התחייבות פי

ב או 16- א ו16יים בהתאם לסעיפים אשר יסווגו כמכשירים הו
ם ואם סכד. המכשיר הפיסי הוא התחייבות פיסית גם 16- ג ו16
קבע בהתבסס על מדד  יםאחרה ייםפיסה יםכסהמזומן או ה

זכות הקיום  .לרדתאו לעלות פוטציאל או פריט אחר שהוא בעל 

(option) פיק תמורת  למכור חזרהמחזיק של האת המכשיר למ
מקיים  בר מכר מכשירהש ן או כס פיסי אחר, משמעותהמזומ
, למעט מכשירים אשר סווגו התחייבות פיסית תהגדראת 

  ד.16-ג ו16ב או 16- א ו16כמכשירים הויים בהתאם לסעיפים 
 

איסור הפדיון שמתואר בדוגמה זו שוה מההגבלות שמתוארות  .13א
בלות . הג32של תקן חשבואות בילאומי  25א-ו 19 בסעיפים

הין מגבלות על היכולת של הישות לשלם את הסכום  האל
שדרש לשלם בגין התחייבות פיסית, דהייו הן מועות תשלום 
של ההתחייבות רק אם מתקיימים תאים שהוגדרו. לעומת זאת, 
דוגמה זו מתארת איסור בלתי מותה על פדיוות מעבר לסכום 

ות את מיות שהוגדר, ללא תלות ביכולת של האגודה לפד
החברים (לדוגמה, לאור משאבי המזומן, הרווחים או הרזרבות 
היתים לחלוקה שלה). בפועל, האיסור על הפדיון לא מאפשר 
שתתהווה לישות התחייבות פיסית כלשהי לפדות מעבר לסכום 
שהוגדר של הון פרע. לפיכך, החלק של המיות שכפוף לאיסור 

ת. בעוד שכל אחת ממיות החברים הפדיון איו התחייבות פיסי
עשויה, בפי עצמה, להיפדות, הרי שחלק מהסכום הכולל של 
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המיות הקיימות במחזור איו יתן לפדיון בסיבות כלשהן מלבד 
 בעת פירוק האגודה.

  
  5דוגמה 

  עובדות

בסוף . בוסף, 4העובדות של דוגמה זו זהות לעובדות בדוגמה  .14א
שחלות בתחום השיפוט המקומי  , דרישות זילותתקופת הדיווח

לא מאפשרות לאגודה לפדות מיות חברים כלשהן אלא אם היא 
מחזיקה במזומן או בהשקעות לטווח קצר בסכום הגדול מסכום 

בתאריך המאזן  האלהשהוגדר. כתוצאה מדרישות הזילות 
ח כדי לפדות "ש 50,000הישות לא יכולה לשלם יותר מסכום של 

 את מיות החברים.
  

  יווגס

ח כהון "ש 750,000, האגודה מסווגת סכום של 4כמו בדוגמה  .15א
ח כהתחייבויות פיסיות. זאת מאחר "ש 150,000וסכום של 

והסכום שסווג כהתחייבות מבוסס על הזכות הבלתי מותית של 
האגודה לסרב לפדיון ולא על הגבלות מותות המועות פדיון רק 

ם אחרים, וגם אז רק כאשר לא מקוימים תאי זילות או תאי
 19שקבעו בסעיף  הוראותעד למועד שבו התאים יקוימו. ה

 .הבמקרה ז ותחל 32של תקן חשבואות בילאומי  25ובסעיף א
 

  6דוגמה 

  עובדות

מסמך ההתאגדות של הישות אוסר עליה לפדות את מיות  .16א
החברים, למעט עד לסכום התקבולים שהתקבלו מההפקה של 

ת לחברים חדשים או לחברים קיימים, מיות חברים וספו
במהלך שלוש השים הקודמות. תקבולים מהפקת מיות חברים 
חייבים לשמש כדי לפדות מיות שבגין חברים ביקשו פדיון. 
במהלך שלוש השים הקודמות, התקבולים מהפקת מיות 

 ח ולא פדתה כל מיה ממיות החברים."ש 12000לחברים היו 
  

  סיווג

ח ממיות החברים "ש 12,000סווגת סכום של הישות מ .17א
, 4כהתחייבויות פיסיות. בעקביות למסקות שתוארו בדוגמה 

מותה על פדיון אין  בלתימיות החברים הכפופות לאיסור 
התחייבויות פיסיות. איסור בלתי מותה זה חל על סכום 
השווה לתקבולים ממיות שהופקו לפי שלוש השים הקודמות, 

פיכך, סכום זה מסווג כהון. אולם, סכום השווה לתקבולים ול
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ממיות כלשהן שהופקו במהלך שלוש השים הקודמות איו 
כפוף לאיסור בלתי מותה על פדיון. לפיכך, תקבולים מההפקה 
של מיות החברים במהלך שלוש השים הקודמות יוצרים 

תם התחייבויות פיסיות עד שלא יתן יותר לפדות באמצעו
מיות של חברים. כתוצאה מכך לאגודה יש התחייבות פיסית 
השווה לתקבולים ממיות שהופקו במהלך שלוש השים 

  הקודמות, טו מפדיוות כלשהם שבוצעו במהלך אותה תקופה.
  

  7דוגמה 

  עובדות

הישות היה בק המאוגד כאגודה שיתופית. החוק המקומי שחל  .18א
ים כאגודות שיתופיות קובע על הפעילויות של בקים המאוגד

אחוזים מסך כל 'ההתחייבויות הקיימות' (מוח  50שלפחות 
המוגדר בתקות כך שהוא כולל את חשבוות מיות החברים) של 
הישות חייב להיות בצורה של הון חברים שפרע. המשמעות של 
תקה זו היא שאם כל ההתחייבויות הקיימות של האגודה הן 

 31ים האגודה יכולה לפדות את כולם. ביום בצורה של מיות חבר
לישות יש סך הכל התחייבויות קיימות בסך  20X1בדצמבר 

ח מייצג את חשבוות "ש 125,000ח, מזה סכום של "ש 200,000
מיות החברים. התאים של חשבוות מיות החברים מאפשרים 
למחזיק לפדות אותם לפי דרישה ואין מגבלות על פדיון במסמכי 

 גדות של הישות.ההתא
  

  סיווג

בדוגמה זו מיות החברים מסווגות כהתחייבויות פיסיות.  .19א
של  25ובסעיף א 19איסור הפדיון דומה להגבלות שתוארו בסעיף 

. ההגבלה היא מגבלה מותית על 32תקן חשבואות בילאומי 
היכולת של הישות לשלם את הסכום שדרש לשלם בגין 

יא מועת תשלום של ההתחייבות התחייבות פיסית, דהייו ה
רק אם מקוימים תאים שהוגדרו. בפרט, יכול שהישות תידרש 

ח) אם "ש 125,000לפדות את מלוא הסכום של מיות החברים (
ח). "ש 75,000היא תיפרע את כל ההתחייבויות האחרות שלה (

כתוצאה מכך, האיסור על הפדיון לא מוע שתתהווה לישות 
פדות יותר ממספר שהוגדר של מיות התחייבות פיסית ל

החברים או יותר מסכום שקבע של הון פרע. האיסור רק 
מאפשר לישות לדחות את הפדיון עד שהתאי יקוים, דהייו 
התשלום של התחייבויות אחרות. מיות החברים בדוגמה זו אין 

הן מסווגות כפופות לאיסור בלתי מותה על פדיון ולפיכך 
 סיות.כהתחייבויות פי

  


