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הצגה של דוחות  1בילאומי  חשבואותתיקוים לתקן 

  כספיים

  
סעיף וה 117- א117ים. סעיפים תוקמ 122 -ו 117, 114, 10, 7 פיםסעי
טקסט חדש מסומן . יםבוטלמ 121-ו 119, 118פים . סעיפיםוס הכ139

  בקו תחתון וטקסט שבוטל מסומן בקו חוצה.

  
  הגדרות

  :המוגדרת להלן משמעותבמשמשים בתקן זה הבאים מוחים ה  .7
  

 8לתקן חשבואות בילאומי  5מוגדרת בסעיף  מדייות חשבואית  
, מדייות חשבואית, שיויים באומדים חשבואיים וטעויות

  ח משמש בתקן זה באותה משמעות.והמו

...  

  דוחות כספיים

  
...  
  

  מערכת שלמה של דוחות כספיים

 :כוללתמערכת שלמה של דוחות כספיים   .10

...  
  

מדייות חשבואית לגבי מהותי מידע ביאורים, הכוללים   (ה)
  ;ומידע מסביר אחר משמעותית

...  
  

  מבה ותוכן

...  
  

  ביאורים

  מבה

...  
  

 לסידור שיטתי או קיבוץ שיטתי של הביאורים כוללות:דוגמאות    .114
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...  
  

סידור הביאורים לפי הסדר של הסעיפים בדוח (דוחות) על   )ג(
רווח או הפסד ורווח כולל אחר ובדוח על המצב הכספי, 

  כמו:
  

...  

)ii(   אית  לגבימהותי מידעיות חשבומשמעותיתמדי 
  );117שיושמה (ראה סעיף 

...  

  דייות חשבואיתמ מידע לגביגילוי ל

 חשבואיתהמדייות  לגבימהותי מידע לישות תיתן גילוי   .117
. מידע לגבי מדייות )7(ראה סעיף  המשמעותית שלה כולל:

בעת בחיה שלו יחד עם מידע אחר חשבואית הוא מהותי אם, 
א שכלל בדוחות הכספיים של ישות, יתן לצפות באופן סביר שהו

שים העיקריים בדוחות כספיים ישפיע על החלטות שהמשתמ
 .לים על בסיס דוחות כספיים אלהלמטרות כלליות מקב

 
בסיס (או בסיסי) המדידה ששימשו להכת הדוחות   )א(

 הכספיים; וכן
 

מדייות חשבואית אחרת שבה עשה שימוש שהיא   )ב(
 רלווטית להבת הדוחות הכספיים.

  
אירועים או  מידע לגבי מדייות חשבואית שמתייחסת לעסקאות,  א.117

לא מהותיים איו מהותי ואין צורך לתת לו גילוי. אחרים תאים 
מידע לגבי מדייות חשבואית יכול, למרות זאת, להיות מהותי 
עקב המהות של העסקאות, האירועים או התאים האחרים, גם 
אם הסכומים אים מהותיים. אולם, לא כל מידע לגבי מדייות 

ת, אירועים או תאים אחרים חשבואית המתייחס לעסקאו
  מהותיים הוא בעצמו מהותי.

  
יתן לצפות שמידע לגבי מדייות חשבואית יהיה מהותי אם   ב.117

משתמשים בדוחות הכספיים של ישות צריכים אותו על מת להבין 
מידע מהותי אחר בדוחות הכספיים. לדוגמה, סביר שישות תחשיב 

לדוחותיה הכספיים אם  מידע לגבי מדייות חשבואית כמהותי
מידע זה מתייחס לעסקאות, אירועים או תאים אחרים מהותיים 

  וכן:
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הישות שיתה את המדייות החשבואית שלה במהלך   )א(
תקופת הדיווח והתוצאה של שיוי זה היא שיוי מהותי 

  למידע בדוחות הכספיים;
  

הישות בחרה במדייות החשבואית מתוך חלופה אחת או   )ב(
 –ות על ידי תקי הדיווח הכספי הבילאומיים יותר המותר

מצב כזה עשוי להתעורר אם הישות בחרה למדוד דל"ן 
  להשקעה לפי עלות היסטורית במקום לפי שווי הוגן;

  

המדייות החשבואית פותחה בהתאם לתקן חשבואות   )ג(
בהעדר תקן דיווח כספי בילאומי החל  8בילאומי 

  ספציפית;
  

תייחסת לתחום שבו ישות דרשת המדייות החשבואית מ  )ד(
לבצע שיקולי דעת משמעותיים או החות ביישום מדייות 
חשבואית, והישות ותת גילוי לשיקולי דעת אלה או 

  או; 125-ו 122להחות אלה בהתאם לסעיפים 
  

הטיפול החשבואי הדרש עבורם הוא מורכב והמשתמשים   )ה(
סקאות, עשל הדוחות הכספיים של הישות לא יביו אחרת 

מצב כזה יכול  –אירועים או תאים אחרים מהותיים אלה 
להתעורר אם ישות מיישמת יותר מתקן דיווח כספי אחד 

  לקבוצה של עסקאות מהותיות.
  

מידע לגבי מדייות חשבואית שמתמקד באופן שבו ישות יישמה   ג.117
את הדרישות בתקי הדיווח הכספי הבילאומיים לסיבות שלה 

לישות שהוא שימושי יותר למשתמשים -מידע ספציפי עצמה מספק

) או מידע standardisedבדוחות הכספיים מאשר מידע סטדרטי (
שרק משכפל או מתמצת את הדרישות של תקי הדיווח הכספי 

  הבילאומיים.
  

אם ישות ותת גילוי למידע לא מהותי לגבי מדייות חשבואית,   ד.117
  תי לגבי מדייות חשבואית.מידע כזה לא יסווה מידע מהו

  
המסקה של ישות שמידע לגבי מדייות חשבואית הוא לא מהותי   ה.117

איה משפיעה על דרישות הגילוי המתייחסות המפורטות בתקי 
  דיווח כספי בילאומיים אחרים.

  
חשוב שישות תיידע את המשתמשים לגבי בסיס המדידה או [בוטל] .118

וחות הכספיים (לדוגמה, עלות בסיסי המדידה ששימשו להכת הד
היסטורית, עלות שוטפת, שווי מימוש טו, שווי הוגן או סכום בר 
השבה) משום שהבסיס שלפיו ישות מכיה את הדוחות הכספיים 
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משפיע משמעותית על היתוח של המשתמשים. כאשר ישות 
משתמשת ביותר מבסיס מדידה אחד בדוחות הכספיים, לדוגמה 

ות של כסים הים משוערכים, מספיק לספק כאשר קבוצות מסוימ
אידיקציה לקטגוריות של הכסים וההתחייבויות שעליהם חל כל 

 בסיס מדידה.
  

כאשר הההלה מחליטה אם דרש לתת גילוי למדייות [בוטל] .119
חשבואית מסוימת, היא שוקלת אם הגילוי יסייע למשתמשים 

ים להבין איך עסקאות, אירועים ומצבים אחרים משתקפ
בביצועים הכספיים ובמצב הכספי המדווחים. כל ישות מביאה 
בחשבון את המהות של פעילויותיה ואת המדייות שהמשתמשים 
בדוחות הכספיים שלה יצפו שייתן להן גילוי בסוג זה של ישות. 
גילוי למדייות חשבואית מסוימת הוא שימושי במיוחד 

ופות שהותרו למשתמשים כאשר המדייות הזו בחרה מתוך חל
בתקי דיווח כספי בילאומיים. דוגמה לכך היא גילוי אם ישות 
מיישמת את מודל השווי ההוגן או מודל העלות לדל"ן להשקעה 

). תקי דל"ן להשקעה 40שלה (ראה תקן חשבואות בילאומי 
דיווח כספי בילאומיים אחדים דורשים במפורש שייתן גילוי 

ת, כולל לבחירות שעשו על ידי למדייות חשבואית מסוימ
הההלה בין כללי מדייות שוים שהותרו על ידם. לדוגמה, תקן 

דורש שייתן גילוי לבסיסי המדידה  16חשבואות בילאומי 
 ששימשו לגבי קבוצות של רכוש קבוע. 

  
  [בוטל] .120

  
מדייות חשבואית יכולה להיות משמעותית בשל המהות [בוטל] .121

של הפעילויות של הישות גם אם הסכומים לתקופה השוטפת 
ולתקופות קודמות אים מהותיים. בוסף ראוי לתת גילוי לכל 
מדייות חשבואית משמעותית שאיה דרשת במפורש על ידי 

ישמה תקי הדיווח הכספי הבילאומיים, אבל הישות בחרה בה וי
 .8אותה בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 

  
מדייות ה מידע מהותי לגבי לצד במסגרת ישות תיתן גילוי .122

ביאורים אחרים, מסגרת או ב שלה המשמעותיתחשבואית ה
), 125לשיקולי הדעת, מלבד אלה שכרוכים באומדים (ראה סעיף 

שהופעלו על ידי הההלה בתהליך היישום של המדייות 
ת של הישות ושיש להם את ההשפעה המשמעותית החשבואי

 ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים.
  

...  
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  מועד תחילה הוראות מעבר ו

  
...  
  

, תיקן את 2021 פברוארשפורסם במדייות חשבואית ל ילויג.בכ139
ה 117- א117הוסיף את סעיפים  ,122-ו 117, 114, 10, 7 פיםסעי

תיקן  גילוי למדייות חשבואית. 121- ו 191, 118ביטל את סעיפים ו
ביצוע שיקולי דעת לגבי  IFRS Practice Statement 2גם את 

 1תקן חשבואות בילאומי תיקוים לאת הישות תיישם מהותיות. 
או  2023ליואר  1ביום  ותת המתחילושתידיווח ת ותקופל

מותר. אם ישות מיישמת תיקוים יותר . יישום מוקדם לאחריו
  .עליה לתת גילוי לעובדה זו לתקופה מוקדמת יותר,אלה 
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ביצוע  IFRS Practice Statement 2 -תיקוים ל
  שיקולי דעת לגבי מהותיות
  [תיקוים אים רלווטיים לדרישות]



 2021פברואר  – 1תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 

1854    
 

אחרים  תיקוים לתקי דיווח כספי בילאומיים
  אחרים ולפרסומים

מכשירים  7תיקוים לתקן דיווח כספי בילאומי 
  פיסיים: גילויים

טט וסף. טקסט חדש מסומן בקו 44מתוקים. סעיף  5ב-ו 21סעיפים 
  תחתון וטקסט שבוטל מסומן בקו חוצה.

  
משמעותיות של מכשירים פיסיים למצב כספי 

  ולתוצאות פעולות

...  

  גילויים אחרים

  מדייות חשבואית

הצגת דוחות  1לתקן חשבואות בילאומי  117בהתאם לסעיף  .21
למידע מהותי ), ישות ותת גילוי 2007(כפי שעודכן בשת  ספייםכ

המשמעותית שלה הכולל את בסיס (או  חשבואיתהמדייות ללגבי 
בסיסי) המדידה ששימש (ששימשו) להכת הדוחות הכספיים 
ולמדייות חשבואית וספת ששימשה שהיא רלווטית להבת 

סיס (או בסיסי) יתן לצפות שמידע לגבי ב .הדוחות הכספיים
המדידה של מכשירים פיסיים המשמשים בהכת הדוחות 

 הכספיים יהיה מידע מהותי לגבי מדייות חשבואית.
  

...  

 מועד תחילה והוראות מעבר
  

...  

אשר מתקן את תקן חשבואות גילוי למדייות חשבואית   .טט44
 ביצוע שיקולי דעת IFRS Practice Statement 2ואת  1בילאומי 

-ו 21, תיקן את סעיפים 2021שפורסם בפברואר ו ,לגבי מהותיות
 ותת המתחילושתידיווח ת ותקופלתיקוים את הישות תיישם . 5ב

מותר. אם יותר . יישום מוקדם או לאחריו 2023ליואר  1ביום 
עליה לתת  לתקופה מוקדמת יותר,ישות מיישמת תיקוים אלה 

  .גילוי לעובדה זו
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  ספח ב

  יישוםהחיות 

...  

  )6קבוצות של מכשירים פיסיים ורמת גילוי (סעיף 

...  

  )21מדייות חשבואית (סעיף  -גילוי אחר 

למידע מהותי לגבי מדייות חשבואית, דורש לתת גילוי  21סעיף   .5ב
בסיסי) המדידה לבסיס (או לאשר יתן לצפות שיכלול מידע לגבי 

כת הדוחות ששימש (ששימשו) בהשל מכשירים פיסיים 
ומדייות חשבואית וספת ששימשה, שהיא רלווטית הכספיים 

. לגבי מכשירים פיסיים, גילויים כאלה להבת הדוחות הכספיים
  עשויים לכלול:

...  
 

) 2007(כפי שעודכן בשת  1לתקן חשבואות בילאומי  122סעיף 
 לצד מידע מהותי לגבי יחד עםגם דורש מישויות לתת גילוי 

אית מדיביאורים  במסגרת עםאו  משמעותית שלהיות חשבו
אחרים, לשיקולי הדעת, מלבד אלה שכרוכים באומדים, שהופעלו 
על ידי הההלה בתהליך היישום של המדייות החשבואית של 
הישות ושיש להם את ההשפעה המשמעותית ביותר על הסכומים 

  שהוכרו בדוחות הכספיים.

  

טיפול  26לאומי תיקוים לתקן חשבואות בי
  חשבואי ודיווח על ידי תוכיות להטבות פרישה

וסף. טקסט חדש מסומן בקו תחתון וטקסט  38מתוקן וסעיף  34סעיף 
  שבוטל מסומן בקו חוצה.

  
  כל התוכיות

  גילוי

דוחות הכספיים של תוכית הטבה לפרישה, בין אם להטבה ה .34
 :דע הבאגם את המי יכללומוגדרת ובין אם להפקדה מוגדרת, 

  
...  
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חשבואית המדייות המידע מהותי לגבי  תמצית של  )ב(
 ; וכןהמשמעותית

...  

  

  מועד תחילה

...  

אשר מתקן את תקן חשבואות גילוי למדייות חשבואית,   .38
ביצוע שיקולי דעת  IFRS Practice Statement 2ואת  1בילאומי 

ישות  .34, תיקן את סעיף 2021ושפורסם בפברואר  לגבי מהותיות,
 1ביום  ותת המתחילושתידיווח ת ותקופל ןתיקואת התיישם 
מותר. אם ישות יותר . יישום מוקדם או לאחריו 2023ליואר 

עליה לתת גילוי לעובדה  לתקופה מוקדמת יותר,ה ז ןמיישמת תיקו
  .זו

  

וח כספי יוד 34תיקוים לתקן חשבואות בילאומי 
  לתקופות בייים

וסף. טקסט חדש מסומן בקו תחתון וטקסט  60מתוקן וסעיף  5סעיף 
  שבוטל מסומן בקו חוצה.

  
  וח כספי ביייםיותכולת ד

מערכת מלאה של דוחות מגדיר  1תקן חשבואות בילאומי  .5
 כוללת את הרכיבים הבאים:כמערכת הכספיים 

... 
 

 מדייות חשבואית הכוללים , מידע מהותי לגביביאורים  )ה(
 ;אחרמסביר מידע ו משמעותית

  

  מועד תחילה

...  

אשר מתקן את תקן חשבואות גילוי למדייות חשבואית,   .60
ביצוע שיקולי דעת  IFRS Practice Statement 2ואת  1בילאומי 

ישות . 5, תיקן את סעיף 2021ושפורסם בפברואר  לגבי מהותיות,
 1ביום  ותת המתחילושתידיווח ת ותקופל ןתיקואת התיישם 
מותר. אם ישות יותר . יישום מוקדם ריואו לאח 2023ליואר 

עליה לתת גילוי לעובדה  לתקופה מוקדמת יותר,ה ז ןמיישמת תיקו
  .זו


