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  הצגה של דוחות כספיים
  

(ינואר  34מספר תקן חשבונאות נוסח משולב של 
2014(  

  

כל הזכויות שמורות למוסד הישראלי לתקיה בחשבואות. אין להעתיק,  ©
לשכפל, לתרגם, להציג, לפרסם, להפיץ, להוציא לאור או לעשות שימוש 
מסחרי כלשהו בפרסום זה או בחלק ממו, בכל דרך שהיא ובכל אמצעי 
מכי, אלקטרוי או אחר, ללא הסכמה מפורשת בכתב ומראש מאת המוסד 

  הישראלי לתקיה בחשבואות. 
  

ייבים באותה מידה. . כל הסעיפים בתקן מח141-1תקן זה מובא בסעיפים 
הוראות התקן, המובאות באותיות מודגשות, מייצגות את העקרוות 

תקי העיקריים של התקן. תקן זה יש לקרוא בהקשר למטרת התקן. 
החשבואות וההבהרות המפורסמים על ידי המוסד הישראלי לתקיה 

  בחשבואות אים חלים על פריטים לא מהותיים.
  

  מבוא

ל המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות הוועדה המקצועית ש  .א
 1993החליטה לפרסם תקן בושא הצגה של דוחות כספיים. בשת 

פורסמו תקות יירות ערך (עריכת דוחות כספיים שתיים), 
אשר קבעו דרישות לגבי הצגת דוחות כספיים של  1993 -התש"ג 

חל עליהן. במהלך  1968-, התשכ"חחברות שחוק יירות ערך
דרישות אלה לפרקטיקה מקובלת בישראל חלק מפכו השים, ה

  ושימשו אף להצגת הדוחות הכספיים של חברות פרטיות. 
 
תקי הדיווח הכספי הבילאומיים, בוטלו בעקבות אימוץ גורף של   .ב

תקות יירות ערך אלה ובמקומם פורסמו תקות  2010ביואר 
ות . התק- 2010יירות ערך (דוחות כספיים שתיים), התש"ע 

החדשות כוללות בעיקר דרישות גילוי לגבי כסים והתחייבויות 
בתקן זה אין כווה  פיסיים, השקעות בחברות וזכויות במקרקעין.

 ליישם תקות אלה.
  

, הצגה של 1בוסס ברובו על תקן חשבואות בילאומי תקן זה מ  .ג
במספר  1דוחות כספיים. תקן זה שוה מתקן חשבואות בילאומי 

בהם הוועדה המקצועית מצאה לכון להתאים את  ושאים
. כמו כן, המדווחות בהתאם לתקיה הישראליתלישויות הדרישות 

זה מצומצמות יותר מדרישות הגילוי בתקן תקן דרישות הגילוי ב
  . 1חשבואות בילאומי 
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  תקןהת מטר

 דוחות כספיים למטרות כלליותתקן קובע את הבסיס להצגת ה .1

)general purpose financial statements כדי להבטיח ,(
עם הדוחות הכספיים של הישות לתקופות קודמות וגם  תיותהשווא

דרישות  מפרטעם הדוחות הכספיים של ישויות אחרות. התקן 
כוללות להצגת דוחות כספיים, החיות לגבי המבה שלהם 

התקן איו כולל דרישות ודרישות מיימליות לגבי התוכן שלהם. 
 מדידה.ו הכרהשל 

  

  תחולה

ישות, למעט ישות שהיא מלכ"ר, תיישם תקן זה בהכה ובהצגה  .2
בהתאם לכללי חשבואות  למטרות כלליותדוחות כספיים  של

יישם תמלכ"ר  ישות שהיא .)Israeli GAAP( מקובלים בישראל
על ידי כספי כללי חשבואות ודיווח  69את גילוי דעת מספר 

תיקוים והבהרות לגילוי  5ר ואת תקן חשבואות מספמלכ"רים 
 בדבר כללי חשבואות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים.  69דעת מס' 

  

חל על המבה והתוכן של דוחות כספיים תמציתיים  איותקן זה  .3
 14מספר ים בהתאם לתקן חשבואות וכמלתקופות בייים ה

חלים על דוחות  24-11אולם, סעיפים  דיווח כספי לתקופת בייים.
 .יים כאלהכספ

  

 מספרכהגדרתו בתקן חשבואות עצמי יתכן שישויות שאין להן הון  .4
(לדוגמה קרות  הצגהגילוי מכשירים פיסיים:  )2017(מעודכן  22

עצמי אמות מסוימות) וישויות שהון המיות שלהן איו הון 
(לדוגמה אגודות שיתופיות מסוימות) יהיו צריכות להתאים את 

יים של זכויות החברים או זכויות מחזיקי ההצגה בדוחות הכספ

 ).unitholdersיחידות ההשתתפות (
 

  הגדרות

    הלן מוחים המשמשים בתקן זה ומשמעותם:ל .5
 

  הם:  תקי חשבואות
  

תקי חשבואות שפורסמו על ידי המוסד הישראלי לתקיה   )א(
 המוסד לתקיה), -בחשבואות (להלן 
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רואי חשבון  גילויי דעת שפורסמו בעבר על ידי לשכת  )ב(
 בישראל בושאי חשבואות ודיווח כספי,

  
הבהרות שפורסמו על ידי המוסד הישראלי לתקיה   )ג(

 בחשבואות, וכן
 
הבהרות שפורסמו בעבר על ידי לשכת רואי חשבון בישראל   )ד(

  בושאי חשבואות ודיווח כספי.

 
 General purpose financial( דוחות כספיים למטרות כלליות

statements( - )"ו להלן "דוחות כספייםהם דוחות כספיים  )יכו
בעמדה שמיועדים למלא את הצרכים של משתמשים שאים 

לדרוש מישות לערוך דיווחים שמותאמים  המאפשרת להם

)tailored .לצרכי המידע המיוחדים שלהם (  
  

יישום של דרישה איו מעשי כאשר  - )Impracticableלא מעשי (
את הדרישה לאחר שהיא ביצעה כל יכולה ליישם  יהישות א

  מאמץ סביר לעשות כן.
  

 ןשל פריטים ה הצגות מוטעותהשמטות או  - )Materialמהותי (א 
בפרד, להשפיע על  ת, יחד או כל אחותיכול ןאם ה ותמהותי

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

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

  
להשפיע על  ותעשוי הצגה מוטעיתכדי להעריך אם השמטה או 

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

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

לפיכך,  מידע בשקידה סבירה."ב עייןובחשבואות וכי הם מוכים ל
באופן  לצפותההערכה צריכה לקחת בחשבון את האופן שבו יתן 

יושפעו כאשר הם מקבלים  סביר שמשתמשים בעלי תכוות כאלה
 החלטות כלכליות.

  
  
  

                                                 
(א) בתחילה 2017לשיפור תקנים קיימים  5די סעיף הגדרת "מהותי" תוקנה על י    א

  .1.1.2017-מ
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דוח על כוללים מידע בוסף למידע שמוצג ב) Notesביאורים (
הפרד , בדוח על הרווח הכולל, בדוח רווח והפסד המצב הכספי

ובדוח על תזרימי העצמי (אם מוצג), בדוח על השיויים בהון 
 משההמזומים. ביאורים מספקים תיאורים מילוליים ופירוטי 

)disaggregations מוצגים באותם דוחות, ומידע לגבי ש) לפריטים
  כשירים להכרה באותם דוחות.  יםפריטים שא

  
מורכב מפריטי ) Other comprehensive incomeרווח כולל אחר (

הכסות והוצאות (כולל תיאומים בגין סיווג מחדש) שאים 
מותר בתקי מוכרים ברווח או הפסד, בהתאם לטיפול שדרש או 

  אחרים. חשבואות
  

  :ות, בין היתרכולל ,רווח כולל אחרל יםזקפפריטים שדוגמאות ל
  

 27מספר שיויים בקרן הערכה מחדש (ראה תקן חשבואות   )א(
כסים בלתי  30מספר ותקן חשבואות  רכוש קבוע

 );מוחשיים
 
רווחים והפסדים שובעים מתרגום הדוחות הכספיים של   )ב(

השפעות  (מתוקן) 13מספר קן חשבואות פעילות חוץ (ראה ת
 );ץהשיויים בשערי חליפין של מטבע חו

  

הפרשי שער הובעים מהתחייבות במטבע חוץ, המהווה   )ג(
גידור של השקעה טו בפעילות חוץ (ראה תקן חשבואות 

 ;)(מתוקן) 13מספר 
 

מדידות מחדש של ההתחייבות טו בגין הטבה מוגדרת, אם ב   )ד(
 רלווטי.

  
 הם אלו המחזיקים במכשירים שמסווגים כהון) Ownersבעלים (

  .עצמי
  

פחות הוא סך הכל ההכסה ) Profit or lossרווח או הפסד (
  למעט רכיבים של רווח כולל אחר. ההוצאות,

  

הם ) Reclassification adjustmentsתיאומים בגין סיווג מחדש (
ו סכומים שסווגו מחדש לרווח או הפסד בתקופה השוטפת, שהוכר

  ברווח כולל אחר.בתקופה השוטפת או בתקופות קודמות 
  

                                                 
  .1.1.2018 -בתחילה מ 39(א) לתקן חשבונאות מספר 61נוסף על ידי סעיף     ב
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הוא השיוי  )Total comprehensive incomeסך הכל רווח כולל (
תקופה שגרם כתוצאה מעסקאות ומאירועים מהלך ב העצמי בהון

אחרים, למעט אותם שיויים שגרמו כתוצאה מעסקאות עם 
  כבעלים. מכוח מעמדםבעלים 

  
ורכב מכל הרכיבים של "רווח או הפסד" ושל סך הכל רווח כולל מ

   "רווח כולל אחר".
  

  דוחות כספיים

  מטרת הדוחות הכספיים

) של המצב הכספי ושל structuredדוחות כספיים הם מצג מובה ( .6
תוצאות הפעילות של ישות. המטרה של דוחות כספיים היא לספק 

של  מידע לגבי המצב הכספי, תוצאות הפעילות ותזרימי המזומים
ישות שהוא שימושי לתחום רחב של משתמשים לצורך קבלת 
החלטות כלכליות. דוחות כספיים גם מראים את תוצאות יהול 
המשאבים שהופקדו בידי הההלה. בכדי לקיים מטרה זו, דוחות 

 כספיים מספקים מידע לגבי הפריטים הבאים של ישות:
 

 כסים;  )א(
 
 התחייבויות;  )ב(

  

 ;עצמי הון  )ג(
  

 , לרבות רווחים והפסדים;הכסות והוצאות  )ד(
  

) על ידי בעלים וחלוקות לבעלים, contributionsהשקעות (  )ה(
 כבעלים; וכן מכוח מעמדם

  

 תזרימי מזומים.  )ו(
  

מידע זה, יחד עם מידע אחר שכלל בביאורים, מסייע למשתמשים 
בדוחות כספיים בחיזוי של תזרימי המזומים העתידיים של 

  הישות.
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  ת כספייםמערכת שלמה של דוחו

 מערכת שלמה של דוחות כספיים מורכבת מ: .7
 

 לסוף התקופה; דוח על המצב הכספי  )א(
 
 דוח על הרווח הכולל לתקופה;  )ב(
 
 לתקופה;העצמי דוח על השיויים בהון   )ג(

  

 דוח על תזרימי מזומים לתקופה;   )ד(
 
המדייות החשבואית  תמציתאת ביאורים, הכוללים   )ה(

 .המשמעותית וביאורי הסבר אחרים
  

ם בהם הדוח על תזרימי מזומים איו מוסיף מידע בעל במקרי
משמעות על המידע המצוי בחלקים האחרים בדוחות הכספיים, 

  אין חובה לכלול דוח זה.
  

ישות רשאית להשתמש בכותרות השוות מהכותרות שבהן עשה 
  שימוש בתקן זה כדי לתאר את הדוחות.

  

 ןשלגביה במהלך התקופותהעצמי אם השיויים היחידים בהון  .8
של  הכרזהמוצגים הדוחות הכספיים בעו מרווח או הפסד, 

דיבידדים, תיקון טעויות בתקופות קודמות ושיויים במדייות 
החשבואית, הישות רשאית להציג דוח רווח והפסד ועודפים יחיד 

ראה (העצמי במקום דוח על הרווח הכולל ודוח על השיויים בהון 
  ).88-87פים סעי

  

ג באותה רמת הבלטה את כל הדוחות הכספיים במערכת ישות תצי .9
 שלמה של דוחות כספיים.

 
, ישות רשאית להציג את הרכיבים של רווח 61כפי שמותר בסעיף  .10

ל רווח כולל, או בדוח רווח והפסד עאו הפסד כחלק מדוח יחיד 
חלק ממערכת מהווה הוא  ,פרד. כאשר מוצג דוח רווח והפסד

יש להציגו מייד לפי הדוח על הרווח שלמה של דוחות כספיים ו
 הכולל.
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  מאפייים כלליים

  הצגה אותה 

דוחות כספיים יציגו באופן אות את המצב הכספי, תוצאות  .11
הפעולות ותזרימי המזומים של ישות. הצגה אותה דורשת מצג 
אמן של ההשפעות של עסקאות, ושל אירועים ומצבים אחרים 

הוצאות, ותחייבויות, הכסות בהתאם להגדרות של כסים, ה
. המושגית במסגרתולקריטריוים להכרה בהם, המפורטים 

, יחד עם גילוי וסף כאשר חשבואותקיימת החה שיישום תקי 
 דרש, תוצאתם היא דוחות כספיים שמשיגים הצגה אותה.

 
הצגה אותה  השיגמ), ישות virtually allבכל הסיבות למעשה ( .12

הרלווטיים. הצגה אותה  חשבואותי התקיישום באמצעות 
 דורשת גם מישות:

  

לבחור וליישם מדייות חשבואית בהתאם לתקן חשבואות   )א(
מדייות חשבואית, שיויים באומדים  35 מספר

קובע מידרג  35מספר תקן חשבואות  חשבואיים וטעויות.

) שעל הההלה authoritativeשל החיות בעלות סמכות (
 שחל ספציפית על פריט. חשבואותר תקן לשקול בהעד

 
להציג מידע, לרבות מדייות חשבואית, באופן שמספק   )ב(

 השוואה ומובן.-מידע רלווטי, מהימן, בר
  

לספק גילויים וספים כאשר ציות לדרישות הספציפיות של   )ג(
איו מספיק כדי לאפשר למשתמשים  חשבואותתקי ה

ירועים ומצבים להבין את ההשפעה של עסקאות מסוימות וא
מסוימים אחרים על המצב הכספי ותוצאות הפעולות של 

 הישות.
 

ישות לא יכולה לתקן מדייות חשבואית לא אותה באמצעות  .13
גילוי של המדייות החשבואית שבה עשה שימוש, וגם לא 

 באמצעות ביאורים או הסברים.
  

  עסק חי

כעסק הההלה דרשת להעריך את יכולת הישות להמשיך לפעול  .14
חי כאשר היא מכיה דוחות כספיים. ישות תכין דוחות כספיים 
על בסיס עסק חי אלא אם הההלה מתכוות לפרק את הישות או 
להפסיק את פעילותה המסחרית, או שאין לה חלופה מציאותית 
אחרת מלבד זאת. כאשר הההלה, בעת ביצוע ההערכה, מודעת 
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ת לאירועים או לכך שקיימות אי ודאויות מהותיות שקשורו
למצבים שעשויים להטיל ספק משמעותי על יכולת הישות 
להמשיך לפעול כעסק חי, על הישות לתת גילוי לאי ודאויות אלה. 
כאשר ישות לא מכיה דוחות כספיים על בסיס עסק חי, עליה 
לתת גילוי לעובדה זו, וגם לבסיס שלפיו היא הכיה את הדוחות 

  ת לא חשבת עסק חי.הכספיים ולסיבה שבגיה הישו
 

בעת ההערכה אם החת העסק החי היא אותה, הההלה מביאה  .15
שמשמעו , הראה לעין בחשבון את כל המידע הזמין לגבי העתיד

אלא אם היו סיבות תקופת הדיווח,  תוםחודש מ 12 תקופה של
קדם תום תקופת הדיווח ביותר משה . המורות בעליל אחרת

יים, תוארך התקופה האמורה עד ממועד אישור הדוחות הכספ
רמת ההערכה תלויה בעובדות של מועד אישור הדוחות הכספיים. 

כל מקרה. כאשר לישות יש היסטוריה של פעילויות רווחיות וגישה 
דרשת לבצע יתוח מפורט  איהזמיה למשאבים כספיים, הישות 

כדי להגיע למסקה שלפיה החשבואות לפי בסיס עסק חי היא 
במקרים אחרים, יתכן שהההלה תצטרך לשקול תחום  אותה.

רחב של גורמים שקשורים לרווחיות השוטפת והחזויה, לוחות 
סילוקין לפירעון חובות ומקורות פוטציאליים למימון חלופי, לפי 

 שהיא תוכל להיח את דעתה כי בסיס העסק החי הוא אות.
  

  חשבואות לפי בסיס צבירה

הכספיים, למעט מידע על תזרים ישות תכין את דוחותיה  .16
על אף האמור  מזומים, תוך שימוש בחשבואות לפי בסיס צבירה.

, ישות הפועלת בתחום שבו הפרקטיקה המקובלת מאפשרת לעיל
דיווח כספי על בסיס מזומן או מזומן מעורב, רשאית לערוך את 
דוחותיה הכספיים לפי בסיס כזה, ובלבד שבדוחות הכספיים יתן 

 לגבי בסיס הדיווח שיושם. גילוי 
 

כאשר עשה שימוש בחשבואות לפי בסיס צבירה, ישות מכירה  .17
, הכסות והוצאות עצמי בפריטים ככסים, התחייבויות, הון

(המרכיבים של דוחות כספיים) כאשר הם מקיימים את ההגדרות 
  .המושגית במסגרתוהקריטריוים להכרה במרכיבים אלה שקבעו 

  
  המהותיות והקבצ

ישות תציג בפרד כל קבוצה מהותית של פריטים דומים. ישות  .18
תציג בפרד פריטים שהמהות או מאפיין הפעילות שלהם אים 

 דומים אלא אם הם לא מהותיים.
 

דוחות כספיים וצרים כתוצאה מעיבוד של מספר גדול של  .19
עסקאות או של אירועים אחרים שמקובצים לקבוצות בהתאם 
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הפעילות שלהם. השלב הסופי בתהליך למהותם או למאפיין 
ההקבצה והסיווג הוא ההצגה של תוים תמציתיים ומסווגים, 

בדוחות הכספיים. אם סעיף איו מהותי בפי עצמו,  שיוצר סעיפים
הוא מקובץ יחד עם פריטים אחרים בדוחות האלה או בביאורים. 
פריט שאיו מספיק מהותי כדי שתתחייב הצגה פרדת שלו בגוף 

דוחות עשוי להיות מהותי מספיק כדי שתתחייב הצגה פרדת שלו ה
 בביאורים.

  
 חשבואותדרשת לתת גילוי ספציפי שדרש על ידי תקן  יהישות א .20

 אם המידע איו מהותי.
 

  קיזוז

ישות לא תקזז בין כסים לבין התחייבויות או בין הכסות לבין  .21
 .שבואותח יהוצאות, אלא אם הדבר דרש או מותר לפי תק

 
 valuationמדידה טו של כסים, לאחר יכוי של הפרשות ( .22

allowances (-  ות בגין מלאי והפרשותלדוגמה, הפרשות להתייש
 איה קיזוז. -לחובות מסופקים בגין חייבים 

  

מגדיר הכסות ודורש מישות  הכסות 25מספר תקן חשבואות  .23
לה ו/או למדוד אותן לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקב

התמורה שהישות זכאית לקבל, בהתחשב בסכומי החות מסחריות 

)trade discounts) חות כמותו/או ה (volume rebates שהישות (
מעיקה. ישות וטלת על עצמה, במהלך הפעילויות הרגילות שלה, 

. ישות מציגה )revenue(מפיקות הכסות  יןעסקאות אחרות שא
ה, כאשר הצגה זו משקפת את את התוצאות של עסקאות כאל

 ההמהות של העסקה או של האירוע האחר, על ידי קיזוז בין הכס
  לבין הוצאות קשורות שובעות מאותה עסקה. לדוגמה: יכלשה

  

ישות מציגה רווחים והפסדים בגין מימוש של כסים לא   )א(
שוטפים, לרבות השקעות וכסים תפעוליים, על ידי יכוי של 

כס ושל הוצאות המכירה הקשורות הערך בספרים של ה
 מהתקבולים בגין המימוש; וכן

 
 לבין הפרשה שהוכרה הוצאות בגיןישות רשאית לקזז בין   )ב(

, ככל שיתן להכיר המתייחסים לאותו עייןשיפוי סכומי 
 .םהב

 
בוסף, ישות מציגה רווחים והפסדים שובעים מקבוצה של  .24

והפסדים משערי  עסקאות דומות על בסיס טו, לדוגמה, רווחים
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חליפין של מטבע חוץ. אולם, ישות מציגה רווחים והפסדים אלה 
  בפרד אם הם מהותיים.

  
  תדירות הדיווח

ישות תציג מערכת שלמה של דוחות כספיים (כולל מידע  .25
 לשה. אחת השוואתי) לפחות 

  
 מידע השוואתי

ישות תציג מידע השוואתי המתייחס לתקופה הקודמת לגבי כל  .26
שמדווחים בדוחות הכספיים לתקופה השוטפת, למעט  הסכומים

מתירים או דורשים אחרת. ישות תכלול  חשבואותכאשר תקי 
מידע השוואתי לגבי מידע מילולי ותיאורי כאשר הוא רלווטי 

 להבה של הדוחות הכספיים לתקופה השוטפת.
  

במקרים מסוימים, מידע מילולי שכלל בדוחות כספיים לגבי  .27
דמת (התקופות הקודמות) ממשיך להיות רלווטי התקופה הקו

בתקופה השוטפת. לדוגמה, ישות מגלה בתקופה השוטפת פרטים 
לגבי מחלוקת משפטית, אשר תוצאותיה היו לא ודאיות בסוף 

הקודמת, ואשר עדיין לא פתרה. המידע לגבי  דיווחהת תקופ
הקודמת,  דיווחהת העובדה שאי הודאות הייתה קיימת בסוף תקופ

ולגבי הצעדים שקטו במהלך התקופה כדי לפתור את אי הודאות, 

  ) למשתמשים.benefitמועיל (
  

כאשר הישות משה את ההצגה או את הסיווג של פריטים  .28
בדוחות הכספיים שלה, הישות תסווג מחדש סכומים 

מעשי. כאשר ישות  יוהשוואתיים, אלא אם הסיווג מחדש א
, הישות תיתן גילוי לפרטים מסווגת מחדש סכומים השוואתיים

 הבאים:
  

 המהות של הסיווג מחדש;  )א(
 
הסכום של כל פריט או של כל קבוצה של פריטים שסווגו   )ב(

 .מחדש
  

מעשי לסווג מחדש סכומים השוואתיים, ישות תיתן  ין זהכאשר א .29
 גילוי לפרטים הבאים:

  

 הסיבה שבגיה הסכומים לא סווגו מחדש; וכן  )א(
 



  
  הצגה של דוחות כספיים

 

  59  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת 

וצעים אם הסכומים היו המהות של התיאומים שהיו מב  )ב(
 מסווגים מחדש.

 
מדייות חשבואית, שיויים באומדים  35מספר תקן חשבואות  .30

את התיאומים למידע השוואתי  מפרט חשבואיים וטעויות
 מדייות חשבואית או מתקת טעות. שדרשים כאשר ישות משה

  

  עקביות ההצגה

כספיים ישות תשמור על ההצגה והסיווג של פריטים בדוחות ה .31
 מתקופה אחת לתקופה הבאה, אלא אם:

 
בעקבות שיוי משמעותי במהות של הפעילויות של הישות   )א(

או בעקבות סקירה של הדוחות הכספיים שלה, ברור 
שהצגה או סיווג אחרים יהיו אותים יותר בהתאם 
לקריטריוים לבחירה וליישום של מדייות חשבואית 

 ; או35מספר בתקן חשבואות 
 

 דורש שיוי בהצגה. שבואותחתקן   )ב(
 

לדוגמה, רכישה משמעותית או מימוש משמעותי, או סקירה של  .32
ההצגה של הדוחות הכספיים, עשויים להצביע על כך שדרש להציג 
את הדוחות הכספיים באופן שוה. ישות משה את ההצגה של 
הדוחות הכספיים שלה רק אם ההצגה לאחר השיוי מספקת מידע 

רלווטי למשתמשים בדוחות הכספיים וגם תר יומהימן שהוא 
סביר שהמבה החדש ימשיך, כך שלא תיפגם יכולת ההשוואה. 
כאשר ישות מבצעת שיויים כאלה בהצגה, היא מסווגת מחדש את 

  .29 -ו 28המידע ההשוואתי שלה בהתאם לסעיפים 
  

  מבה ותוכן

  מבוא

על  בדוח או דוח על המצב הכספיבתקן זה דורש גילויים מסוימים  .33
(אם מוצג), או בדוח על הפרד הרווח הכולל, בדוח רווח והפסד 

, ודורש גילוי לסעיפים אחרים בדוחות אלה העצמי השיויים בהון
תזרימי מזומים  על דין וחשבון 51גילוי דעת מספר או בביאורים. 

 קובע דרישות להצגה של מידע על תזרימי מזומים.
  
  
 



  
  הצגה של דוחות כספיים

 

  60  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת 

  זיהוי של הדוחות הכספיים

כל ישות תזהה בבירור את הדוחות הכספים ותבדיל בייהם לבין  .34
דיווח או דוח שמצורף אליהם כגון סקירה פיסית של הההלה 

 .ודיווחים לרשויות פיקוח
  

ישות תזהה בבירור כל דוח כספי ואת הביאורים. בוסף, ישות  .35
תציג בצורה בולטת את המידע שמפורט להלן, ותחזור עליו כאשר 

 כדי שהמידע שמוצג יהיה יתן להבה: הדבר דרש
  

שם הישות המדווחת או אמצעי אחר לזיהוי, וכל שיוי   )א(
 במידע זה מסוף תקופת הדיווח הקודמת;

 
אם הדוחות הכספיים הם של ישות בודדת או של קבוצה של   )ב(

 ישויות;
  

תאריך סוף תקופת הדיווח או התקופה שמכוסה על ידי   )ג(
 ים;מערכת הדוחות הכספיים או הביאור

  

 13מספר מטבע ההצגה, כפי שהוגדר בתקן חשבואות   )ד(
 ; וכן(מתוקן)

  

) שבה עשה שימוש לצורך roundingמידת העיגול (  )ה(
 ההצגה של סכומים בדוחות הכספיים.

 
כותרות  הצגתבאמצעות  35דרישות של סעיף ה מקיימת אתישות  .36

דומיהם. דרש לטורים ולביאורים, לדוחות, למתאימות לעמודים, 
יל שיקול דעת כדי לקבוע את הדרך הטובה ביותר להצגת להפע

מידע כזה. לדוגמה, כאשר ישות מציגה דוחות כספיים בדרך 
אלקטרוית, לא תמיד עשה שימוש בדפים פרדים; במצב זה ישות 
מציגה את הפריטים שצויו לעיל כדי להבטיח שיתן יהיה להבין 

 את המידע שכלל בדוחות הכספיים.
 

בות, ישות גורמת לדוחות כספיים להפוך להיות מובים לעתים קרו .37
יותר באמצעות הצגה של מידע באלפי או במיליוי יחידות של 
מטבע ההצגה. הצגה זו מקובלת כל עוד שהישות ותת גילוי 

 למידת העיגול, ולא משמיטה מידע מהותי.
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  דוח על המצב הכספי

  דוח על המצב הכספימידע שיוצג ב

יכלול, לכל הפחות, סעיפים שמציגים את  הכספידוח על המצב ה .38
 הסכומים הבאים:

  

 רכוש קבוע;   )א(
 
 דל"ן להשקעה;  )ב(

  

 כסים בלתי מוחשיים;  )ג(
 
 -) וזכסים פיסיים (למעט סכומים שמוצגים לפי (ה), (  )ד(

 ));ח(
  

 השקעות שמטופלות לפי שיטת השווי המאזי;  )ה(
  

 מלאי;  )ו(
  

 לקוחות וחייבים אחרים;  )ז(
  

 ם;מזומים ושווי מזומי  )ח(
  

שמסווגים כמוחזקים למכירה וכסים סך הכל כסים ג   )ט(
 שכללים בקבוצות מימוש שמסווגות כמוחזקות למכירה

כסים לא שוטפים  38בהתאם לתקן חשבואות מספר 
 ;המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו

  

 ספקים וזכאים אחרים;  )י(
  

 הפרשות;  )יא(
  

 -והתחייבויות פיסיות (למעט סכומים שמוצגים לפי (י)   )יב(
 ));א(י

  

, לזמן ארוך התחייבויות מסים דחים וכסי מסים דחים  )יג(
 ;מסים על ההכסה 19מספר כפי שהוגדרו בתקן חשבואות 
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בקבוצות מימוש שמסווגות התחייבויות שכללות ד   )יד(
 ;38חשבואות מספר בהתאם לתקן כמוחזקות למכירה 

  

 , המוצגות בין ההתחייבויות לבין ההוןמיעוטזכויות   )טו(
 כן; והעצמי

  

 .הוןוקרות  , פרמיה על מיותהון מופק  )טז(
  

סעיפים, כותרות וסיכומי  דוח על המצב הכספיבישות תציג  .39
משה וספים כאשר הצגה כזו רלווטית להבה של המצב הכספי 

 של הישות.
 

כאשר ישות מציגה כסים שוטפים ולא שוטפים, והתחייבויות ה   א.39
דוח על המצב הכספי שוטפות ולא שוטפות, כסיווגים פרדים ב

שלה, היא לא תסווג כסי (התחייבויות) מסים דחים ככסים 
  שוטפים (התחייבויות שוטפות).

  

תקן זה לא קובע את הסדר או את המתכות שלפיהם ישות מציגה  .40
פשוט מספק רשימה של פריטים שהם שוים  38פריטים. סעיף 

הצגה מספיק במהותם או במאפיין הפעילות שלהם כדי שתידרש 
 . בוסף:דוח על המצב הכספיבפרדת 

  

סעיפים כללים כאשר הגודל, המהות או מאפיין הפעילות   )א(
של פריט או של הקבצה של פריטים דומים הם כאלה שהצגה 

 פרדת רלווטית להבה של המצב הכספי של הישות; וכן
 
שבהם עשה שימוש ואת הסדר של  יתן לתקן את התיאורים  )ב(

צה של פריטים דומים בהתאם למהות פריטים או את ההקב
של הישות ושל העסקאות שלה, כדי לספק מידע שהוא 

 רלווטי להבה של המצב הכספי של הישות. 
  

ישות מפעילה שיקול דעת אם להציג בפרד פריטים וספים  .41
  בהתבסס על הערכה של:

 
 המהות והזילות של כסים;  )א(
 
 מאפיין הפעילות של כסים בתוך הישות; וכן  )ב(

  

                                                 
  .1.1.2017-בתחילה מ 38(ב) לתקן חשבונאות מספר 51תוקן על ידי סעיף     ד
(תקינה ישראלית)  –(ב) 2017לשיפור תקנים קיימים  11נוסף על ידי סעיף     ה
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 הסכומים, המהות והעיתוי של התחייבויות.  )ג(
  

  שוטף- הבחה בין שוטף לבין לא

שוטפים, והתחייבויות שוטפות -ישות תציג כסים שוטפים ולא .42
שלה  דוח על המצב הכספיבשוטפות, כסיווגים פרדים - ולא

, למעט כאשר הצגה המבוססת על זילות 55-46בהתאם לסעיפים 
וטי. כאשר חריג זה חל, מספקת מידע מהימן שהוא יותר רלו

ישות תציג את כל הכסים וההתחייבויות לפי סדר הזילות 
 שלהם.

  

כאשר ישות מספקת סחורות או שירותים במהלך מחזור תפעולי  .43
של כסים  דוח על המצב הכספיבשיתן לזיהוי בבירור, סיווג פרד 

שוטפים מספק מידע שימושי באמצעות -והתחייבויות שוטפים ולא
בין כסים טו שממוחזרים באופן מתמשך כהון חוזר לבין  ההבחה

אלה שמשמשים לצורך הפעילויות לזמן ארוך של הישות. הסיווג 

שימומשו במהלך  expected)צפוי (כסים ש מבליטהפרד גם 
השוטף, ועל התחייבויות שמועד הסילוק שלהן  המחזור התפעולי

 יחול במהלך אותה תקופה.
 

ת, כגון מוסדות כספיים, הצגה של כסים ושל לגבי ישויות מסוימו .44
התחייבויות בסדר עולה או יורד של זילות מספקת מידע מהימן 

רלווטי מאשר הצגה על בסיס שוטף/לא שוטף, משום יותר שהוא 
שהישות לא מספקת סחורות או שירותים במהלך מחזור תפעולי 

 שיתן לזיהוי בבירור.
 

ית להציג חלק מהכסים , ישות רשא42לצורך יישום סעיף  .45
שוטף -ומההתחייבויות שלה תוך שימוש בסיווג על בסיס שוטף/לא

ואחרים לפי סדר הזילות כאשר הצגה זו מספקת מידע מהימן 
רלווטי. הצורך בהצגה על בסיס מעורב עשוי להיווצר יותר שהוא 

  כאשר לישות יש פעילויות מגווות.
  

  כסים שוטפים

 וטף כאשר:ישות תסווג כס ככס ש .46
 
ממש את הכס, או מתכוות למכור ל) expects( מצפההיא   )א(

 או לצרוך אותו, במהלך המחזור התפעולי הרגיל שלה; 
 
 היא מחזיקה את הכס בעיקר לצורך מסחר;  )ב(
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חודש לאחר תקופת  12ממש את הכס בתוך ל מצפההיא   )ג(
 הדיווח; או

  

ת בגילוי דעהכס הוא מזומן או שווה מזומן (כפי שהוגדר   )ד(
) אלא אם הכס מוגבל כך שלא יתן להחליף אותו 51מספר 

חודש  12או להשתמש בו כדי לסלק התחייבות במשך 
או במשך תקופת המחזור התפעולי, לפי העיין, לפחות 

 לאחר תקופת הדיווח.
  

  שוטפים.-ישות תסווג את כל הכסים האחרים ככסים לא
 

א כולל כסים שוטף' כך שהו-בתקן זה עשה שימוש במוח 'לא .47
מוחשיים, כסים בלתי מוחשיים וכסים פיסיים שהם לזמן ארוך 
במהותם. התקן לא אוסר על שימוש בתיאורים חלופיים כל עוד 

 שהמשמעות ברורה.
 

המחזור התפעולי של ישות הוא הזמן שחולף בין הרכישה של  .48
כסים לצורך עיבוד לבין המימוש שלהם למזומים או לשווי 

כאשר לא יתן לזהות בבירור את המחזור התפעולי מזומים. 
חודש. כסים שוטפים  12הרגיל של הישות, קיימת החה שהוא 

כוללים כסים (כגון מלאי ולקוחות) שמכרים, צרכים או 
צפוי ממומשים כחלק מהמחזור התפעולי הרגיל גם כאשר לא 

)expected(  חודש לאחר תקופת הדיווח.  12שהם ימומשו בתוך
 כסים שמוחזקים בעיקר לצורך מסחר כסים שוטפים כוללים גם

) current portionוגם את החלק השוטף ( (לדוגמה, השקעה שוטפת)
 של כסים פיסיים לא שוטפים.

  
  התחייבויות שוטפות

 ישות תסווג התחייבות כהתחייבות שוטפת כאשר: .49
 
לסלק את ההתחייבות במהלך המחזור  )expects(היא מצפה   )א(

 עולי הרגיל שלה; התפ
 
 היא מחזיקה את ההתחייבות בעיקר לצורך מסחר;  )ב(

  

חודש לאחר  12מועד הסילוק של ההתחייבות יחול במהלך   )ג(
 תקופת הדיווח; או
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זכות בלתי במועד אישור הדוחות הכספיים אין לישות   )ד(
מותית לדחות את הסילוק של ההתחייבות למשך לפחות 

  .)54 -ו 53 פים(ראה סעי חודש לאחר תקופת הדיווח 12
  

הישות תסווג את כל ההתחייבויות האחרות כהתחייבויות לא 
תאי התחייבות, אשר מאפשרים לצד שכגד לדרוש  שוטפות.

הפקה של מכשירים הויים בתמורה לסילוק ההתחייבות, אים 
 משפיעים על סיווגה.

  

התחייבויות שוטפות מסוימות, כגון ספקים וצבירות מסוימות בגין  .50
יות של עובדים ועלויות תפעוליות אחרות, הן חלק מההון עלו

החוזר שבו עשה שימוש במחזור התפעולי הרגיל של הישות. ישות 
מסווגת פריטים תפעוליים כאלה כהתחייבויות שוטפות גם אם 

חודש לאחר תקופת  12 -מועד הסילוק שלהם יחול לאחר יותר מ
והלוואות  קואולם, פריטים כגון אגרות חוב שהופהדיווח. 
שאים משמשים את הישות בפעילות התפעולית שלה, , שהתקבלו

מסווגים כהתחייבויות לא שוטפות אם מועד הסילוק שלהן יחול 
חודש לאחר תקופת הדיווח, גם אם מועד  12 -לאחר יותר מ

אותו הסילוק יחול במהלך המחזור התפעולי הרגיל של הישות. 
של כסים והתחייבויות של מחזור תפעולי רגיל חל על הסיווג 

 ישות. 
 

מסולקות כחלק מהמחזור  יןהתחייבויות שוטפות אחרות א .51
חודש  12התפעולי הרגיל, אבל מועד הסילוק שלהן יחול במהלך 

לאחר תקופת הדיווח, או שהן מוחזקות בעיקר לצורך מסחר. 
דוגמאות הן, משיכות יתר בבק, והחלק השוטף של התחייבויות 

שוטפות, דיבידדים לשלם, זכאים בגין מסים על פיסיות לא 
הכסה וזכאים אחרים שאים ספקים. התחייבויות פיסיות, 
שמספקות מימון לזמן ארוך (כלומר אין חלק מההון החוזר שבו 
עשה שימוש במחזור התפעולי הרגיל של הישות) ושמועד הסילוק 

 לאחר תקופת הדיווח, הןחודש  12שלהן לא יחול במהלך 
 .54 - ו 53 התחייבויות לא שוטפות, בכפוף לאמור בסעיפים

 
ישות מסווגת את ההתחייבויות הפיסיות שלה כשוטפות כאשר  .52

חודש לאחר תקופת הדיווח,  12מועד הסילוק שלהן יחול במהלך 
. לדוגמה, חודש 12 -התקופה המקורית היתה ארוכה יותר מ גם אם

וק המקורי שלה חל אם לישות התחייבות פיסית שמועד הסיל
חודש לאחר תקופת הדיווח, אך בעקבות הפרה של תאי  12לאחר 

מתאי ההתחייבות קיימת לצד שכגד זכות לדרוש פירעון מיידי 
על הישות לסווג את ההתחייבות הפיסית , של ההתחייבות

  .54כשוטפת, בכפוף לסעיף 
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 roll( , ויכולה לפי שיקול דעתה, למחזר או לגלגלמצפהאם ישות  .53
overחודש לפחות לאחר תקופת הדיווח בהתאם  12 -) מחויבות ל

עם אותו מלווה באותם תאים  ) קייםloan facilityהלוואה (להסדר 
שוטפת, גם - , היא מסווגת את המחויבות כלאאו בתאים דומים

אם מועד הסילוק ללא המיחזור של המחויבות היה חל במהלך 
חזור או הגלגול של יהמתקופה קצרה יותר. אולם, כאשר 

המחויבות איו תון לשיקול דעתה של הישות (לדוגמה, כאשר אין 
פוטציאל למחזר ה מביאה בחשבון אתלמיחזור), הישות לא  דרהס

 .פתכשוטוהמחויבות מסווגת את המחויבות 
 

כאשר ישות מפירה בסוף תקופת הדיווח, או לפי תאריך זה, תאי  .54
וכתוצאה מכך ההתחייבות הופכת של הסכם הלוואה לזמן ארוך 

להיות עומדת לפירעון לפי דרישה, עליה לסווג את ההתחייבות 
 אם הישות מסווגת את ההתחייבות כלא שוטפת, . אולםכשוטפת

 לאחר תקופת הדיווח ולפי האישור של הדוחות הכספיים לפרסום
  מתקיים אחד מהתאים הבאים:

  

 12ימת לפחות ) שמסתיgraceהמלווה הסכים לספק ארכה (  )א(
חודש לאחר תקופת הדיווח, שבמהלכה הישות יכולה לתקן 

 את ההפרה ובמהלכה המלווה לא יכול לדרוש פירעון מיידי,
 
מחויבות לזמן ארוך או יירות ערך למלווה הפיקה  ישותה  )ב(

 המחויבות לזמן קצר, או  חלףהויים 
  

לדחיית מועדי  ), אוrefinanceהושלם הסכם למיחזור (  )ג(
, ומתקיימים התאים של תשלומים, לזמן ארוך פירעון

 הבאים:
  

)i(  סוף תקופת הדיווחמחודש  12ההסכם לא יפוג תוך 
ובמהלך אותה תקופה, ההסכם איו יתן  ישותשל ה

לביטול על ידי הצד שכגד, אלא במקרה של הפרה של 
 הוראה מהוראות ההסכם.

 
)ii( גד שאיתו ההתקשרה בהסכם מימון  ישותהצד שכ

להיות מסוגל מבחיה כלכלית לכבד את מחדש חזוי 
 ההסכם.

  
מועד אישור שוטפת משום שבלא ישות מסווגת את ההתחייבות כ

זכות לא מותית לדחות את הסילוק יש , לישות הדוחות הכספיים
  .תקופת הדיווחחודש לפחות לאחר  12שלה למשך 

  



  
  הצגה של דוחות כספיים

 

  67  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת 

בהתייחס להלוואות שמסווגות כהתחייבויות לא שוטפות, אם  .55
מפורטים להלן מתרחשים בין סוף תקופת הדיווח לבין האירועים ה

התאריך שבו הדוחות הכספיים מאושרים לפרסום, אזי יתן גילוי 
 לאירועים אלה:

  

 מיחזור על בסיס זמן ארוך;   )א(
 
 תיקון של הפרה של הסכם הלוואה לזמן ארוך; וכן  )ב(

  

העקת ארכה על ידי המלווה כדי לתקן הפרה של הסכם   )ג(
חודש לפחות אחרי  12מסתיימת לאחר הלוואה לזמן ארוך ש

 תקופת הדיווח.
  

  או בביאורים דוח על המצב הכספיבמידע שיוצג 

או בביאורים, לסיווגי  דוח על המצב הכספיבישות תיתן גילוי,  .56
משה וספים של סעיפים שהוצגו, כאשר הם מסווגים באופן 

 שמתאים לפעילויות של הישות.
 

57. י רמת הפירוט שתסופק בסיווגי המשה תלויה בדרישות של תק
, ובגודל, במהות ובמאפיין הפעילות של הסכומים החשבואות

 שמעורבים. הגילויים משתים בין פריט לפריט, לדוגמה:
  

פריטי רכוש קבוע מפוצלים לקבוצות בהתאם לתקן   )א(
 ; 27מספר חשבואות 

 
ייבים מפוצלים לסכומים לקבל בגין לקוחות, צדדים ח  )ב(

 מות וסכומים אחרים;קשורים חייבים, מקד
 

, מלאי 26מספר מלאי מפוצל, בהתאם לתקן חשבואות   )ג(

), חומרי עזר merchandiseלסיווגי משה כגון סחורה (

), עבודה materials), חומרים (production suppliesבייצור (
  בתהליך ומוצרים מוגמרים;

  

הפרשות מפוצלות להפרשות בגין הטבות עובד ולפריטים   )ד(
 אחרים; וכן

  

הון וקרות בהון מפוצלים לקבוצות שוות, כגון הון פרע,   )ה(
 פרמיה על מיות וקרות.
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או בדוח על  דוח על המצב הכספיבישות תיתן גילוי כמפורט להלן,  .58
 , או בביאורים:העצמי השיויים בהון

  

  לכל קבוצה של הון מיות:  )א(
 

)i( ;יות של הון רשוםמספר המ 
 
)ii( פרעו במלואפקו ויות שהופקו אבל מספר המן, והו

 לא פרעו במלואן;
  

)iii( ;קוב יות אין ערךיה, או שלמקוב למ ערך 
  

)iv(  יות הקיימות במחזור בתחילתהתאמה בין מספר המ
 התקופה ובסופה;

  

)v(  קבוצה זו, כולל  עלהזכויות, זכויות בכורה והמגבלות
 מגבלות על חלוקת דיבידדים ועל פדיון ההון;

  

)vi( יות בישות שמוחזקות על ידי הישות או על ידי מ
 החברות הבות או החברות הכלולות שלה; וכן

  

)vii(  יותפקה בהתאם לאופציות  השמורות לצורךמה
ולחוזים למכירה של מיות, כולל התאים 

 והסכומים; וכן
  

 .העצמי תיאור של המהות ושל המטרה של כל קרן בהון  )ב(
 

 ישות ללא הון מיות, כגון שותפות או אמות, תיתן גילוי למידע .59
בשיויים  (א)58שדרש לפי סעיף שהוא שווה ערך למידע 

, תוך גילוי לשיויים במהלך התקופה בכל המתחייבים לפי העיין
, וגילוי לזכויות, זכויות בכורה ומגבלות יותזכויות הו סוג של

 .יותהשייכות לכל סוג של זכויות הו
  

זכויות  של היתרפירוט של התועה בישות תציג בביאורים  .60
תחילת תקופת הדיווח לבין סופה כולל חלק המיעוט מיעוט בין ה

ברווח או הפסד, חלק המיעוט ברכיבי רווח כולל אחר, דיבידד 
 .וכו'
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  דוח על הרווח הכולל

 ישות תציג את כל פריטי ההכסה וההוצאה שהוכרו בתקופה: .61
  

 בדוח יחיד על רווח כולל, או  )א(
 
או הפסד (דוח  בשי דוחות: דוח שמציג רכיבים של רווח  )ב(

והפסד פרד) ודוח שי שמתחיל ברווח או הפסד ומציג  רווח
 רכיבים של רווח כולל אחר (דוח על הרווח הכולל).

  
  מידע שיוצג בדוח על הרווח הכולל

הדוח על הרווח הכולל יכלול, לכל הפחות, סעיפים שמציגים את  .62
 הסכומים הבאים לתקופה:

 
 הכסות;   )א(

  

 עלויות מימון;  )ב(
 
 המטופלות לפימוחזקות חלק ברווח או הפסד של חברות   )ג(

 שיטת השווי המאזי;
 
 הוצאות מסים;  )ד(

  

לסך הפעילויות שהופסקו (ראה תקן חשבואות סכום יחיד ו   )ה(
 );38מספר 

  
 ;לפי חלק המיעוט רווח או הפסד  )ו(

  

 חלק המיעוט ברווח או הפסד;  )ז(
 

 רווח או הפסד;  )ח(
 
ו (למעט כל רכיב של רווח כולל אחר מסווג לפי מהות  )ט(

 ;))י(סכומים שמוצגים לפי 
  

המטופלות  מוחזקותחלק ברווח הכולל האחר של חברות   )י(
 שיטת השווי המאזי;  לפי

                                                 
  .1.1.2017-בתחילה מ 38(ג) לתקן חשבונאות מספר 51תוקן על ידי סעיף     ו
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 וכןחלק המיעוט ברכיבי רווח כולל אחר;   )יא(
  

  סך הכל רווח כולל.  )יב(
 

עליה ) 61דוח רווח והפסד פרד (ראה סעיף  מציגהישות אם  .63
 ).ח(-(א)62את הסעיפים שצויו בסעיף להציג 

 
(אם פרד ישות תציג בדוח על הרווח הכולל ובדוח רווח והפסד  .64

מוצג) סעיפים, כותרות וסיכומי משה וספים, כאשר הצגה זו 
 רלווטית להבה של תוצאות הפעולות של הישות.

  

ישות לא תציג פריטי הכסה והוצאה כלשהם כפריטים מיוחדים  .65

)extraordinaryווח והפסד), בדוח על הרווח הכולל או בדוח ר 
  (אם מוצג), או בביאורים. הפרד

  רווח או הפסד לתקופה

ישות תכיר בכל פריטי ההכסה וההוצאה בתקופה ברווח או  .66
 דורש או מתיר אחרת.  חשבואותהפסד אלא אם תקן 

 
מסוימים מפרטים סיבות שבהן ישות מכירה  חשבואותתקי  .67

ת. תקן בפריטים מסוימים מחוץ לרווח או הפסד בתקופה השוטפ
מפרט שתי סיבות כאלה: התיקון של טעויות  35מספר חשבואות 

 חשבואותוההשפעה של שיויים במדייות חשבואית. תקי 
אחרים דורשים או מתירים לא לכלול ברווח או הפסד רכיבים של 

 ).5רווח כולל אחר (ראה סעיף 
  

  רווח כולל אחר לתקופה

 ל אחר:ישות רשאית להציג רכיבים של רווח כול .68
 
 , אומתייחסותטו מהשפעות המס ה  )א(
 
, ולהציג סכום אחד בגין מתייחסותלפי השפעות המס ה  )ב(

לרכיבים  מתייחסהסכום המצרפי של המסים על ההכסה ה
 אלה. 

  

ישות תיתן גילוי, בדוח על הרווח הכולל או בביאורים, לסכום  .69
המסים על ההכסה המתייחס לכל רכיב של רווח כולל אחר, כולל 

 אומים בגין סיווג מחדש.תי
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ישות רשאית להציג בדוח על הרווח הכולל רכיבים של רווח כולל  .70
 אחר:

 
  בטו לאחר תיאומים בגין סיווג מחדש, או  )א(
 
סכום לפי תיאומים בגין סיווג מחדש, ואת התיאומים בגין   )ב(

 סיווג מחדש. 
 

רכיבים של רווח כולל אחר  בדוח על הרווח הכולל הציגהישות אם  .71
, עליה להציג בביאורים את תיאומים בגין סיווג מחדש לאחרבטו 

רכיב של רווח כולל כל ל מתייחסיםה התיאומים בגין סיווג מחדש
 אחר.

 
אחרים מפרטים אם ומתי סכומים שהוכרו לפי  חשבואותתקי  .72

כן ברווח כולל אחר מסווגים מחדש לרווח או הפסד. סיווגים 
בגין סיווג מחדש. תיאום מחדש אלה מכוים בתקן זה תיאומים 

בגין סיווג מחדש כלל יחד עם הרכיב הקשור של רווח כולל אחר 
לדוגמה, התיאום מסווג מחדש לרווח או הפסד. בתקופה שבה 

, בעת מימוש של פעילות חוץהפרשי השער המצטברים שמומשו 
 .כללים ברווח או הפסד לתקופה השוטפת

  
הערכה בשל שיויים בקרן תיאומים בגין סיווג מחדש לא וצרים  .73

או תקן  27מספר המוכרים בהתאם לתקן חשבואות  מחדש
. רכיבים אלה מוכרים ברווח כולל אחר ואים 30מספר חשבואות 

מסווגים מחדש לרווח או הפסד בתקופות מאוחרות יותר. שיויים 
עשויים להיות מועברים לעודפים בתקופות  הערכה מחדשבקרן 

כס או כאשר הוא גרע (ראה תקן בעת השימוש ב הבאות
 ). 30מספר ותקן חשבואות  27מספר חשבואות 

  
  מידע שיוצג בדוח על הרווח הכולל או בביאורים

כאשר פריטי הכסה והוצאה הם מהותיים, ישות תיתן גילוי פרד  .74
 למהות ולסכום שלהם.

 
סיבות שיגרמו לכך שייתן גילוי פרד לפריטי הכסה והוצאה  .75

 :בין היתר ,כוללות
  
) של מלאי לשווי מימוש טו או write-downsהורדות ערך (  )א(

של רכוש קבוע לסכום בר השבה, כמו גם ביטולים של 
  הורדות ערך כאלה; 
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שיויים מביים של פעילויות של ישות וביטולים עלויות בגין   )ב(
 של הפרשות כלשהן בגין עלויות השיוי המבי;

 
 מימוש של פריטי רכוש קבוע;  )ג(
 
 ימוש של השקעות;מ  )ד(
 
 פעילויות שהופסקו;  )ה(
 
 ) של תביעות; וכןsettlementsיישוב (  )ו(

 
 ביטולים אחרים של הפרשות.  )ז(

  

ישות תציג יתוח של הוצאות שהוכרו ברווח או הפסד תוך שימוש  .76
באחת מהשיטות הבאות, לפי השיטה שמספקת מידע מהימן 

יווג שהוא יותר רלווטי: סיווג שמבוסס על מהות ההוצאות, או ס
 שמבוסס על מאפיין הפעילות של ההוצאות בישות.

 
בדוח על הרווח  76מומלץ שישויות יציגו את היתוח לפי סעיף  .77

 (אם מוצג).הפרד הכולל או בדוח רווח והפסד 
 

צורת היתוח הראשוה היא שיטת "מהות ההוצאה". ישות  .78
מקבצת הוצאות ברווח או הפסד לפי המהות שלהן (לדוגמה, פחת, 

שות של חומרים, עלויות תובלה, הטבות עובד ועלויות פרסום), רכי
ולא מקצה אותן מחדש למאפייי הפעילות השוים בישות. שיטה 
זו עשויה להיות פשוטה ליישום משום שלא דרשות הקצאות של 
הוצאות לסיווגים לפי מאפייי הפעילות. להלן דוגמה לסיווג תוך 

 שימוש בשיטת מהות ההוצאה:
 
  

 X  תהכסו
 X   הכסה אחרת 

שיויים במלאי מוצרים מוגמרים 
  ועבודה בתהליך

X  

  X  שימוש בחומרי גלם וחומרים מתכלים
  X  הוצאות בגין הטבות עובד

  X  הוצאות בגין פחת והפחתות
  X  הוצאות אחרות

 (X)   סך הכל הוצאות
 X   רווח לפי מס
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ת של ההוצאה" צורת היתוח השייה היא שיטת "מאפיין הפעילו .79
אשר מסווגת הוצאות בהתאם למאפיין  "עלות המכר"או שיטת 

הפעילות שלהן כחלק מעלות המכר או, לדוגמה כעלויות של 
. לכל הפחות, ישות ותת גילוי מהליותאו  מכירה ושיווקפעילויות 

לעלות המכר שלה לפי שיטה זו בפרד מהוצאות אחרות. שיטה זו 
לווטי למשתמשים מאשר הסיווג של ריותר יכולה לספק מידע 

הוצאות לפי מהותן, אבל הקצאת העלויות למאפייי פעילות עשויה 
לדרוש הקצאות שרירותיות ולחייב שיקול דעת יכר. להלן דוגמה 

 של סיווג תוך שימוש בשיטת מאפיין הפעילות של ההוצאה:
 
  

 X  הכסות
 (X)   עלות המכר
 X   רווח גולמי

 X   הכסה אחרת
 (X)   הוצאות מכירה ושיווק

 (X)   הוצאות מהליות
 (X)   הוצאות אחרות

 X   רווח לפי מס
 

ישות שמסווגת הוצאות לפי מאפיין הפעילות שלהן תיתן גילוי  .80
למידע וסף לגבי מהות ההוצאות, כולל הוצאות בגין פחת 

 והפחתות והוצאות בגין הטבות עובד. 
  

  העצמידוח על השיויים בהון 

  העצמי שיוצג בדוח על השיויים בהון מידע

כדרש בהתאם לסעיף העצמי  ישות תציג דוח על השיויים בהון .81
 :כולל את המידע הבא העצמי . הדוח על השיויים בהון7

 
  ;לתקופה סך הכל רווח כולל  )א(

 
, ההשפעות של יישום למפרע או העצמי לכל רכיב של ההון  )ב(

בואות של הצגה מחדש למפרע שהוכרו בהתאם לתקן חש
 ; וכן35מספר 

  

, התאמה בין הערך בספרים העצמי לכל רכיב של ההון  )ג(
בתחילת התקופה לבין הערך בספרים בסופה, תוך גילוי 

 פרד לכל שיוי כתוצאה מ: 
 



  
  הצגה של דוחות כספיים

 

  74  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת 

)i( רווח או הפסד; 
 
)ii( וכן ;אחר רווח כולל 

  

)iii(  ך הצגה כבעלים, תו מכוח מעמדםעסקאות עם בעלים
  בעלים.ל ותוחלוקבפרד של השקעות של הבעלים 

  
או העצמי מידע שיוצג בדוח על השיויים בהון 

  בביאורים

ישות תציג בדוח על השיויים בהון העצמי לכל רכיב של ההון  .82
כפי אחר לפי פריט או בביאורים יתוח של רווח כולל העצמי 

  .81סעיף שמפורט ב
 

  :או בביאוריםהעצמי בדוח על השיויים בהון  גיצישות ת .83
 

הוכרו כחלוקות לבעלים במהלך סכום הדיבידדים ש  )א(
 התקופה.

 
שטופל כיכוי מההון העצמי במהלך סכום עלויות העסקה   )ב(

 התקופה.
 

כוללים, לדוגמה, כל קבוצה העצמי , הרכיבים של ההון 81בסעיף  .84
של הון שהושקע, את היתרה שצברה של כל קבוצה של רווח כולל 

 אחר ואת העודפים.
  

תחילת תקופת הדיווח לבין של ישות בין העצמי שיויים בהון  .85
סופה משקפים את הגידול או את הקיטון בכסים טו שלה במהלך 

למעט שיויים  ,במהלך תקופההעצמי השיוי הכולל בהון התקופה. 
, כבעלים מכוח מעמדםשגרמו כתוצאה מעסקאות עם בעלים 

מייצג את הסכום הכולל של  תיאומים למפרע והצגות מחדש
בות רווחים והפסדים, שהופקו על ידי והוצאות, לר הכסות

 הפעילויות של הישות במהלך תקופה זו.
 

דורש תיאומים למפרע כדי לבטא שיויים  35מספר תקן חשבואות  .86
במדייות חשבואית, ככל שהדבר מעשי, למעט כאשר הוראות 

אחר דורשות אחרת. תקן חשבואות  חשבואותהמעבר של תקן 
מחדש כדי לתקן טעויות יבוצעו  דורש בוסף שהצגות 35מספר 

למפרע, ככל שהדבר מעשי. תיאומים למפרע והצגות מחדש למפרע 
, אבל הם תיאומים ליתרת הפתיחה של העצמי אים שיויים בהון

דורש תיאום למפרע של  חשבואותהעודפים, למעט כאשר תקן 
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(ב) דורש גילוי בדוח על 81. סעיף העצמי רכיב אחר של ההון
העצמי לסך כל התיאום לכל רכיב של ההון העצמי הון השיויים ב

שגרם כתוצאה משיויים במדייות חשבואית, ובפרד, כתוצאה 
מתיקוים של טעויות. ייתן גילוי לתיאומים אלה לכל תקופה 

המוקדמת ביותר  לתחילת התקופהכן התיאום ושמוצגת קודמת 
 .שמוצגת

  

  דוח רווח והפסד ועודפים

ועודפים מציג את הרווח או הפסד והשיויים  דוח רווח והפסד .87
מתיר לישות להציג דוח  8בעודפים של ישות לתקופת דיווח. סעיף 

רווח והפסד ועודפים במקום דוח על הרווח הכולל ודוח על 
שלה העצמי , אם השיויים היחידים בהון העצמי השיויים בהון

מרווח במהלך התקופות שלגביהן מוצגים דוחות כספיים ובעים 
דיבידדים, תיקוי טעויות מתקופות קודמות  הכרזה עלאו הפסד, 

 ושיויים במדייות החשבואית. 
   

ישות תציג בדוח רווח והפסד ועודפים את הפריטים הבאים בוסף  .88
 :65-62בסעיפים  דוח על הרווח הכולללמידע שדרש לגבי 

 
 עודפים בתחילת תקופת הדיווח.  )א(

 
 ך התקופה.דיבידדים שהוכרזו במהל  )ב(

  

הצגות מחדש של העודפים כתוצאה מתיקוי טעויות   )ג(
 מתקופות קודמות.

  

הצגות מחדש של העודפים כתוצאה משיויים במדייות   )ד(
 החשבואית.

  
 עודפים בסוף תקופת הדיווח.  )ה(

  

  דוח על תזרימי מזומים

מידע על תזרימי מזומים ותן למשתמשים בדוחות הכספיים  .89
הישות להפיק מזומים ושווי  בסיס להעריך את היכולת של

) את תזרימי utilizeמזומים ואת הצרכים של הישות לצל (
קובע דרישות להצגה ולגילוי של  51גילוי דעת מספר מזומים אלה. 

 מידע על תזרימי מזומים.
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  ביאורים

  מבה

 הביאורים: .90
 

יציגו מידע לגבי בסיס ההכה של הדוחות הכספיים ולגבי   )א(
יות החשבועשה שימוש המדי אית הספציפית שבה

   ;104-94בהתאם לסעיפים 

 
שאיו מוצג  חשבואותיתו גילוי למידע שדרש לפי תקי   )ב(

 במקום אחר בדוחות הכספיים; וכן
 
יספקו מידע וסף שלא מוצג במקום אחר בדוחות הכספיים,   )ג(

  אבל הוא רלווטי להבה של כל אחד מהם.
  

ככל שהדבר מעשי. ישות ישות תציג ביאורים באופן שיטתי,  .91
על  ובדוחות דוחות על המצב הכספיבתכלול הפיה מכל פריט 

(אם מוצג), ובדוחות על הפרד הרווח הכולל, בדוח רווח והפסד 
ועל תזרימי המזומים, למידע קשור העצמי השיויים בהון 
 כלשהו בביאורים.

 
ישות בדרך כלל מציגה ביאורים בסדר הבא, שמסייע למשתמשים  .92

בין את הדוחות הכספיים ולהשוות אותם לדוחות כספיים של לה
 ישויות אחרות:

 
(ראה  תמצית של מדייות חשבואית משמעותית שיושמה  )א(

  );94סעיף 
 
בסדר  ,הכספייםמידע התומך בפריטים שמוצגים בדוחות   )ב(

 שבו כל דוח וכל סעיף מוצגים; וכן
  

ת התחייבויות תלויות והתקשרויו, כולל גילוייםכל יתר ה  )ג(
 חוזיות שלא הוכרו; 

 
בסיבות מסוימות, יתכן שיהיה דרוש או רצוי לשות את הסדר של  .93

פריטים ספציפיים בביאורים. לדוגמה, ישות עשויה לשלב מידע על 
שהוכרו ברווח או הפסד עם מידע  ביתרות המסים הדחיםשיויים 

, למרות שהגילויים על השיויים הרכב יתרות המסים הדחיםעל 
מתייחסים אל הדוח על הרווח הכולל או  ת המסים הדחיםיתרוב

הרכב (אם מוצג) ואילו הגילויים על הפרד אל דוח רווח והפסד 
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. אף דוח על המצב הכספיהמתייחסים אל  יתרות המסים הדחים
על פי כן, ישות שומרת, ככל שהדבר מעשי, על מבה שיטתי של 

 הביאורים.
  

  גילוי למדייות חשבואית

תיתן גילוי במסגרת התמצית של המדייות החשבואית ישות  .94
 המשמעותית לפרטים הבאים:

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

 הכספיים, וכן
 
מדייות חשבואית אחרת שבה עשה שימוש שהיא   )ב(

 רלווטית להבת הדוחות הכספיים.
 

חשוב שישות תבהיר למשתמשים מהו בסיס המדידה או בסיסי  .95
דידה ששימשו להכת הדוחות הכספיים (לדוגמה, עלות המ

היסטורית, עלות שוטפת, שווי מימוש טו, שווי הוגן או סכום בר 
השבה) משום שהבסיס שעל פיו ישות מכיה את הדוחות הכספיים 
משפיע משמעותית על היתוח של המשתמשים. כאשר ישות 

וגמה משתמשת ביותר מבסיס מדידה אחד בדוחות הכספיים, לד
כאשר קבוצות מסוימות של כסים הים משוערכים, מספיק לציין 
את הקטגוריות של הכסים וההתחייבויות שעליהם חל כל בסיס 

 מדידה. 
 

כאשר הההלה מחליטה אם דרש לתת גילוי למדייות חשבואית  .96
מסוימת, היא שוקלת אם הגילוי יסייע למשתמשים להבין איך 

חרים משתקפים בתוצאות הפעולות עסקאות, אירועים ומצבים א
ובמצב הכספי המדווחים. גילוי למדייות חשבואית מסוימת הוא 
שימושי במיוחד למשתמשים כאשר המדייות הזו בחרה מתוך 

 . חשבואותחלופות שהותרו בתקי 
  

כל ישות שוקלת את המהות של הפעילויות שלה ואת המדייות  .97
שישות מאותו סוג תגלה. שמשתמשים בדוחות הכספיים שלה יצפו 

לדוגמה, כאשר מוטלים על ישות מסים על הכסה, משתמשים יצפו 
 כולללגילוי על המדייות החשבואית שלה לגבי מסים על הכסה, 

המדייות המתייחסת לכסי מסים דחים והתחייבויות מסים 
דחים. כאשר לישות יש פעילויות חוץ משמעותיות או עסקאות 

עות חוץ, משתמשים יצפו לגילוי על המדייות משמעותיות במטב
החשבואית לגבי ההכרה ברווחים או הפסדים משערי חליפין של 

 מטבע חוץ. 
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מדייות חשבואית יכולה להיות משמעותית בשל המהות של  .98
הפעילויות של הישות גם אם הסכומים לתקופה השוטפת 

לכל  ולתקופות קודמות אים מהותיים. בוסף ראוי לתת גילוי
מדייות חשבואית משמעותית שלא דרשת במפורש על ידי תקי 

, אבל הישות בחרה בה ויישמה אותה בהתאם לתקן חשבואותה
  .35מספר חשבואות 

  
  גורמים לחוסר ודאות באומדן

ישות תיתן גילוי להחות שהיא היחה לגבי העתיד ולגורמים  .99
הדיווח, עיקריים אחרים לחוסר ודאות באומדן בסוף תקופת 

שקיים סיכון משמעותי שתוצאתם תהיה תיאום מהותי לערכים 
הבאה.  שת הכספיםבספרים של כסים ושל התחייבויות במהלך 

הביאורים יכללו את הפרטים הבאים לגבי הכסים וההתחייבויות 
 האלה:

 
 המהות שלהם, וכן  )א(

 
 הערכים בספרים שלהם בסוף תקופת הדיווח.  )ב(

 
כסים והתחייבויות מסוימים דורשת קביעת הערכים בספרים של  .100

לאמוד את ההשפעות של אירועים עתידיים לא ודאיים על הכסים 
וההתחייבויות האלה בסוף תקופת הדיווח. לדוגמה, כאשר לא 
קיימים מחירי שוק שצפו לאחרוה, דרש להשתמש באומדים 

) כדי למדוד את הסכום בר ההשבה future-orientedצופי פי עתיד (
קבוצות של רכוש קבוע, את ההשפעה של התיישות טכולוגית  של

על מלאי, הפרשות שכפופות לתוצאה העתידית של תביעות 
משפטיות בתהליך והטבות לזמן ארוך לעובדים כגון מחויבויות 

. אומדים אלה כוללים החות לגבי פריטים כגון תיאום ויותפסי
יוון, שיויים עתידיים בגין סיכון לתזרימי מזומים או לשיעורי ה

 בשכר ושיויים עתידיים במחירים שמשפיעים על עלויות אחרות.
 

ההחות והגורמים האחרים לחוסר ודאות באומדן שיתן להם  .101
מתייחסים לאומדים שדורשים מהההלה  99גילוי בהתאם לסעיף 

לקבל את ההכרעות הקשות ביותר, הסובייקטיביות ביותר או 
ל שגדל מספר המשתים וההחות שמשפיעים המורכבות ביותר. ככ

על התוצאות העתידיות האפשריות של חוסר הודאויות, כך 
הכרעות אלה הופכות לסובייקטיביות ומורכבות יותר, וכתוצאה 
מכך הפוטציאל לתיאום מהותי לערכים בספרים של כסים 

 והתחייבויות בדרך כלל גדל בהתאם.
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לגבי כסים והתחייבויות  99ף לא דרש לתת את הגילויים לפי סעי .102
שקיים סיכון משמעותי שהערכים בספרים שלהם עשויים 

הבאה אם, בסוף תקופת  שת הכספיםלהשתות מהותית במהלך 
הדיווח, הם מדדים לפי שווי הוגן בהתבסס על מחירי שוק שצפו 
לאחרוה. ערכי שווי הוגן כאלה עשויים להשתות מהותית במהלך 

ה, אבל שיויים אלה לא יבעו מהחות או הבא שת הכספים
 מגורמים אחרים לחוסר ודאות באומדן בסוף תקופת הדיווח.

 
בצורה  99ישות מציגה את הגילויים הדרשים לפי סעיף  .103

שמאפשרת למשתמשים בדוחות הכספיים להבין את שיקול הדעת 
שהההלה מפעילה לגבי העתיד ולגבי גורמים אחרים של חוסר 

ן. המהות וההיקף של המידע שיסופק משתים ודאות באומד
בהתאם למהות של ההחה ולסיבות אחרות. להלן דוגמאות 

 לסוגים של גילויים שישות ותת:
  

 המהות של ההחה או חוסר הודאות האחר באומדן;  )א(
 

הרגישות של הערכים בספרים לשיטות, להחות ולאומדים   )ב(
 ישות;שעמדו בבסיס החישוב שלהם, לרבות הסיבות לרג

  
של חוסר ודאות והתחום של התוצאות  צפויההתוצאה ה  )ג(

 שת הכספים) במהלך reasonably possibleהאפשריות (
הבאה בהתייחס לסכומים בספרים של הכסים ושל 

 ההתחייבויות שמושפעים; וכן
  

הסבר לשיויים שבוצעו בהחות שקבעו בעבר בהתייחס   )ד(
ת עדיין לא לכסים ולהתחייבויות אלה, אם חוסר הודאו

  פתר.
 

דורש מישות לתת גילוי למידע תקציבי או לתחזיות,  איותקן זה  .104
 .99לצורך הפרסום של הגילויים לפי סעיף 

 
   גילויים אחרים

 ישות תיתן גילוי בביאורים לפרטים הבאים: .105
 

לאחר תקופת הדיווח סכום הדיבידדים שהוצע או שהוכרז   )א(
אבל לא הוכר לפי שהדוחות הכספיים אושרו לפרסום ו

 כחלוקה לבעלים במהלך התקופה; וכן
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הסכום של דיבידדים בכורה מצטברים כלשהם שלא   )ב(
  הוכרו.

 
ישות תיתן גילוי בביאורים לפרטים הבאים, אם לא יתן להם  .106

גילוי במקום אחר במסגרת מידע שמפורסם יחד עם הדוחות 
 הכספיים:

 
) וההתאגדות החוקית של domicileמקום התושבות (  )א(

שות, מדית ההתאגדות שלה והכתובת של המשרד הי
הרשום שלה (או מקום העסקים העיקרי שלה, אם שוה 

 מהמשרד הרשום);
 

) הישות והפעילויות operationsתיאור מהות פעולות (  )ב(

)activites ;העיקריות שלה ( 
  

השם של החברה האם ושל החברה האם הסופית   )ג(

)ultimate parentוכן ;) של הקבוצה 
  

בי אורך לג, מידע בזמן תוגבלהיא ישות משות יאם ה  )ד(
 החיים.

 
 מעבר ומועד תחילההוראות 

ביואר  1ישות תיישם תקן זה לתקופות שתיות המתחילות ביום  .107
או לאחריו. יישום מוקדם של התקן מומלץ. אם ישות  2014

מיישמת תקן זה לתקופה מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי לעובדה 
 ך של יישום למפרע.תקן זה ייושם בדר זו.

  
, תיקן את 2017 יוי, שפורסם בחודש 38תקן חשבואות מספר ז   א.107

. ישות תיישם (ה) ואת הספחים62(יד), 38(ט), 38סעיפים 
 2017 ביואר 1תיקוים אלה לתקופות שתיות המתחילות ביום 

  או לאחריו.
  

סיף את , הו(ב) (תקיה ישראלית) 2017 –שיפור תקים קיימים ח   ב.107
א למפרע בתקופות השתיות 39ישות תיישם את סעיף א. 39סעיף 

  או לאחריו.  2018ביואר  1המתחילות ביום 
  

                                                 
  .1.1.2017-בתחילה מ 38(ד) לתקן חשבונאות מספר 51נוסף על ידי סעיף     ז
(תקינה ישראלית)  –(ב) 2017קנים קיימים לשיפור ת 12נוסף על ידי סעיף     ח

  .1.1.2018-בתחילה מ



  
  הצגה של דוחות כספיים

 

  81  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת 

  שיויים בתקי חשבואות אחרים

 . סעיפים אלה כללו שיויים בתקי חשבואות אחרים.108-141
  



  
  הצגה של דוחות כספיים

 

  82  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת 

  המחשת ההצגה של דוחות כספיים -ספח א' 

  ספח זה איו מהווה חלק מהתקן.
  

  תוכן עייים
  
  עמוד  

  79  מבוא

  80-82   דוח על המצב הכספי

  83-84  דוח על הרווח הכולל (הצגה בדוח יחיד)

  84  הצגה חלופית של פריטי רווח כולל אחר

  85  דוח רווח והפסד (הצגה בשי דוחות)

  86  דוח על הרווח הכולל (הצגה בשי דוחות)

  87  חרגילוי לרכיבים של רווח כולל א - ביאורים 

גילוי להשפעות המסים המתייחסות לכל רכיב של  - ביאורים 
  88  רווח כולל אחר

  89  העצמי דוח על השיויים בהון

  90-91  דוח רווח והפסד ועודפים

  



  
  הצגה של דוחות כספיים

 

  83  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת 

  המחשת ההצגה של דוחות כספיים -ספח א' 

  .מואיו מהווה חלק מ, אך 34לווה לתקן חשבואות מספר ספח זה 
  
יבים של דוחות כספיים ואת הדרישות תקן מפרט את הרכה .1

המיימליות לגילוי. התקן גם מתאר פריטים וספים שיתן 
ספח זה כולל דוחות  להציגם בדוח הכספי הרלווטי או בביאורים.

ישות תשה את כספיים לדוגמה של ישות המיישמת את התקן. 
סדר ההצגה, הכותרות של הדוחות והתיאורים לסעיפים שעשה 

שיויים אלה יתרמו לכך שהדוחות הכספיים וש כאשר בהם שימ
יציגו באופן אות יותר את המצב הכספי, תוצאות הפעולות 

  ותזרימי המזומים של הישות.
  
לדוגמה בוצעה הבחה בין פריטים שוטפים  דוח על המצב הכספיב .2

הצגה המבוססת על  במקרים בהםשוטפים. לבין פריטים לא 
שהוא יותר רלווטי, ישות תציג את זילות מספקת מידע מהימן 

 כל הכסים וההתחייבויות לפי סדר הזילות שלהם.
 
עשה שימוש במוח "רווח כולל" כביטוי  וחות הכספיים לדוגמהבד .3

כמו כן, לסך כל הרכיבים של הרווח הכולל, כולל רווח או הפסד. 
עשה שימוש במוח "רווח כולל אחר" כביטוי להכסות ולהוצאות 

תקן איו הות ברווח כולל, אך אין כלולות ברווח או הפסד. שכלל
 דורש מישות להשתמש במוחים אלה בדוחותיה הכספיים.

  
שי דוחות על הרווח הכולל כדי בדוחות הכספיים לדוגמה הובאו  .4

להמחיש את חלופות ההצגה של ההכסות וההוצאות בדוח אחד 
יש את הסיווג או בשי דוחות. הדוח האחד על הרווח הכולל ממח

של הכסות והוצאות ברווח או הפסד לפי מאפיין הפעילות שלהן. 
הדוח הפרד (בדוגמה זו "דוח רווח והפסד") ממחיש את סיווג 

 הוצאות ברווח או הפסד לפי מהותן.הההכסות ו
  
בדוחות הכספיים לדוגמה הובא גם דוח רווח והפסד ועודפים.  .5

ם דוח על הרווח הכולל ודוח ישות יכולה להציג דוח יחיד כזה במקו
במהלך התקופות העצמי אם השיויים היחידים בהון על השיויים 

שלגביהן מוצגים הדוחות הכספיים בעו מרווח או הפסד, הכרזה 
של דיבידדים, תיקון טעויות בתקופות קודמות ושיויים במדייות 

 החשבואית.
  
של דוחות מערכת שלמה  יםמהוו םאי הגמחות הכספיים לדוהדו .6

(אלא אם כן  כספיים, אשר תכלול גם דוח על תזרימי המזומים
הדוח איו מוסיף מידע בעל משמעות על המידע המצוי בחלקים 

, תמצית של המדייות החשבואית האחרים בדוחות הכספיים)
 המשמעותית וביאורי הסבר אחרים.



  
  הצגה של דוחות כספיים

 

  84  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת 

  XYZקבוצת 
  ט 2013בדצמבר  31ליום  דוח על המצב הכספי

  ש"ח) (באלפי

  2012 בדצמבר 31  2013 בדצמבר 31  

      כסים

      כסים שוטפים
    

  XXX  XXX  מזומים ושווי מזומים 
  XXX  XXX  השקעות לזמן קצר 

  XXX  XXX   לקוחות
  XXX XXX  מלאי

   XXX  XXXכסים שוטפים אחרים
    

  XXX  XXX  סך הכל 
    

שמסווגים לא שוטפים כסים 
  - XXX  1כמוחזקים למכירה

    
  XXX  XXX  סך הכל כסים שוטפים

      
      כסים לא שוטפים

    
 XXX XXX  מלאי שאיו שוטף

  XXX  XXX  השקעות לזמן ארוך 
  XXX  XXX  השקעות בחברות כלולות 

  XXX  XXX  רכוש קבוע
    XXX  XXXדל"ן להשקעה

  XXX  XXX  מויטין
    XXX  XXXכסים בלתי מוחשיים אחרים

  XXX  XXX  מסים דחים
    

  XXX  XXX  סך הכל כסים לא שוטפים 
      

  XXX  XXX  סך הכל כסים

  

  המשך... 

                                                 
 .1.1.2017-בתחילה מ 38(ה) לתקן חשבונאות מספר 51תוקן על ידי סעיף     ט
לא דרשת הצגה מחדש של מספרי השוואה בגין כס (או קבוצת מימוש) שקיים את    1

כסים לא  38הקריטריוים לסיווג כמוחזק למכירה בהתאם לתקן חשבואות מספר 
  במהלך תקופת הדיווח השוטפת. שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו



  
  הצגה של דוחות כספיים

 

  85  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת 

  
  המשך... 

  י 2013בדצמבר  31ליום  דוח על המצב הכספי -  XYZקבוצת 
  (באלפי ש"ח)

  
  2012בדצמבר  31  2013בדצמבר  31  

      התחייבויות

      התחייבויות שוטפות
    

 XXX  XXX  ספקים וזכאים אחרים 
מתאגידים  מן קצראשראי לז
  XXX  XXX  בקאיים

 XXX XXX  אשראי לזמן קצר אחר
חלויות שוטפות של התחייבויות 

  XXX  XXX  לזמן ארוך
  XXX XXX  הפרשות לזמן קצר

    
  XXX  XXX  כל הסך 

    
התחייבויות המיוחסות 

במישרין לכסים לא שוטפים 
  -  XXX  2המסווגים כמוחזקים למכירה

    
  XXX  XXX  ת שוטפותסך הכל התחייבויו

      

      התחייבויות לא שוטפות
    

  XXX  XXX  התחייבויות לזמן ארוך
  XXX  XXX  מסים דחים

  XXX  XXX  הפרשות לזמן ארוך
הטבה בגין טו התחייבות 

  XXX  XXX  כ מוגדרת
    

  XXX  XXX  סך כל התחייבויות לא שוטפות 
      

  XXX  XXX  סך הכל התחייבויות 

  המשך...

                                                 
 .1.1.2017-בתחילה מ 38(ה) לתקן חשבונאות מספר 51תוקן על ידי סעיף     י
את  מהלא דרשת הצגה מחדש של מספרי השוואה בגין קבוצת מימוש שקיי   2

כסים  38חשבואות מספר למכירה בהתאם לתקן  תהקריטריוים לסיווג כמוחזק
במהלך תקופת הדיווח  לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו

  השוטפת.
  .1.1.2018-בתחילה מ 39(ב) לתקן חשבונאות מספר 61תוקן על ידי סעיף     כ



  
  הצגה של דוחות כספיים

 

  86  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת 

  המשך... 
  

  ל 2013בדצמבר  31דוח על המצב הכספי ליום  -  XYZקבוצת 
  (באלפי ש"ח)

  
  2012בדצמבר  31  2013בדצמבר  31  
    

  XXX  XXX  זכויות מיעוט
      

      הון עצמי
    

  XXX  XXX  הון מיות
 XXX XXX  פרמיה

  XXX  XXX  עודפים (הפסדים שצברו)
 XXX XXX  רכיבים אחרים של ההון העצמי

    
  XXX  XXX  הון העצמיסך כל ה

    
  XXX  XXX  סך כל התחייבויות והון העצמי

    
  

                                                 
 .1.1.2017-בתחילה מ 38(ה) לתקן חשבונאות מספר 51תוקן על ידי סעיף     ל



  
  הצגה של דוחות כספיים

 

  87  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת 

  XYZקבוצת 

  2013בדצמבר  31ל לשה שהסתיימה ביום דוח על הרווח הכול

  (ממחיש את ההצגה של רווח כולל בדוח אחד 

  והסיווג של הוצאות ברווח לפי מאפיין הפעילות)

  (באלפי ש"ח)
  

  2013  2012  
  XXX  XXX  מכירות

  )XXX(   )XXX(  ת המכירותעלו
  XXX  XXX  רווח גולמי

 XXX  XXX  הכסה אחרת
  )XXX(   )XXX(  הוצאות מכירה ושיווק

  )XXX(   )XXX(  מהליותהוצאות 
 )XXX(   )XXX(  הוצאות אחרות

  )XXX(          )XXX(  עלויות מימון
מוחזקות חלק ברווח של חברות 

המטופלות לפי שיטת השווי 
 XXX XXX  3המאזי

  XXX  XXX  רווח לפי מסים
  )XXX(   )XXX(  מסים על ההכסה

      
 XXX XXX  רווח מפעילויות משכות 

      

  )XXX( )XXX(   4מפעילויות שהופסקוהפסד 
     

 XXX(  XXX(  לפי חלק המיעוט רווח או הפסד
 )XXX(   )XXX(  חלק המיעוט ברווח 

 XXX( XXX(  לשהאו הפסד רווח 
  

  המשך...
  
  
  

  

                                                 
זה, יתן לשות את סדר ההצגה של פריטים  למבוא לספח 1כאמור בסעיף    3

  כאשר הדבר יציג באופן אות יותר את תוצאות הפעולות של הישות.
 לאחר מס.   4



  
  הצגה של דוחות כספיים

 

  88  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת 

  ךהמש... 

  XYZקבוצת 

  2013בדצמבר  31ל לשה שהסתיימה ביום דוח על הרווח הכול

  (ממחיש את ההצגה של רווח כולל בדוח אחד 

  והסיווג של הוצאות ברווח לפי מאפיין הפעילות)

  (באלפי ש"ח)
  

  2013  2012  
      

      רווח כולל אחר:

  XXX  XXX  5הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ

  XXX  XXX   5ש קבועהערכה מחדש של רכו

חלק ברווח כולל אחר של חברות 
מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי 

  XXX  XXX  5המאזי
מסים על ההכסה המתייחסים 

  )XXX(  )XXX(  לרכיבים של רווח כולל אחר
  )XXX(  )XXX(  חלק המיעוט ברכיבי רווח כולל אחר 

  XXX  XXX  רווח כולל אחר לשה
    

הסך הכל רווח כולל לש  XXX  XXX  
  

לחלופין, יתן להציג את הרכיבים של רווח כולל אחר טו לאחר מס בדוח 
  על הרווח הכולל:

  (באלפי ש"ח)

  2013  2012  
    

  XXX  XXX  6הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ
  XXX  XXX  6הערכה מחדש של רכוש קבוע

חלק ברווח כולל אחר של חברות 
וי מוחזקות המטופלות לפי שיטת השו

 XXX  XXX  6המאזי
  )XXX(  )XXX(   חלק המיעוט ברכיבי רווח כולל אחר 

  XXX  XXX   רווח כולל אחר לשה, לאחר מס 
                                                 

בדוח זה מומחשת הצגה מצרפית של הרווח או ההפסד לשה השוטפת ושל    5
התיאום בגין סיווג מחדש. בביאורים יש לתת גילוי למרכיבים אלה בגין כל 

  לל אחר.פריט של רווח כו
  טו לאחר מס.   6



  
  הצגה של דוחות כספיים

 

  89  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת 

  XYZקבוצת 

   2013בדצמבר  31דוח רווח והפסד לשה שהסתיימה ביום 

את ההצגה של רווח כולל בשי דוחות והסיווג של הוצאות  (ממחיש
  ברווח לפי מהותן)

  (באלפי ש"ח)
  

  2013  2012  
    

   XXX  XXX  מכירות
סה אחרתהכ  XXX  XXX  

שיויים במלאי מוצרים מוגמרים 
  )XXX(           )XXX(          ועבודה בתהליך

עבודה שבוצעה על ידי הישות 
  XXX  XXX  והווה

שימוש בחומרי גלם וחומרים 
  )XXX(  )XXX(   מתכלים

  )XXX(  )XXX(   הוצאות בגין הטבות עובד
  )XXX(  )XXX(   פחתותפחת וה

  )XXX(  )XXX(   ירידת ערך רכוש קבוע
  )XXX(   )XXX(  הוצאות אחרות

  )XXX(  )XXX(   עלויות מימון
מוחזקות חלק ברווח של חברות 

המטופלות לפי שיטת השווי 
   XXX   XXX  7המאזי

   XXX   XXX  רווח לפי מסים
  )XXX(  )XXX(  הוצאת מסים על ההכסה

    
     XXX   XXXמשכות רווח מפעילויות

      

  )XXX(  )XXX(   8הפסד מפעילויות שהופסקו
     

  XXX(  XXX(  לפי חלק המיעוט רווח או הפסד
 )XXX(  )XXX(   חלק המיעוט ברווח

    
   XXX(  XXX(   לשהאו הפסד רווח 

                                                 
למבוא לספח זה, יתן לשות את סדר ההצגה של פריטים  1כאמור בסעיף    7

  כאשר הדבר יציג באופן אות יותר את תוצאות הפעולות של הישות.
  לאחר מס.   8



  
  הצגה של דוחות כספיים

 

  90  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת 

  XYZקבוצת 

  2013 בדצמבר 31דוח על הרווח הכולל לשה שהסתיימה ביום 

  וח כולל בשי דוחות)(ממחיש את ההצגה של רו

  (באלפי ש"ח)
  

  2013  2012  
  

XXX  לשהאו הפסד רווח  )(  XXX  
      

      רווח כולל אחר:
הפרשי שער בגין תרגום פעילויות 

  XXX  XXX  חוץ 
  XXX  XXX  הערכה מחדש של רכוש קבוע 

חלק ברווח כולל אחר של חברות 
מוחזקות המטופלות לפי שיטת 

  XXX  XXX  השווי המאזי
על ההכסה המתייחסים מסים 

  )XXX(  )XXX(  לרכיבים של רווח כולל אחר
  )XXX(  )XXX(  חלק המיעוט ברווח כולל אחר

    
  XXX  XXX  רווח כולל אחר לשה

    
  XXX  XXX  סך הכל רווח כולל לשה 

      
      
  



  
  הצגה של דוחות כספיים

 

  91  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת 

  XYZקבוצת 

  ביאורים

  9גילוי לרכיבים של רווח כולל אחר

  2013בדצמבר  31מה ביום שה שהסתיי

  (באלפי ש"ח)
    2013    2012  

          רווח כולל אחר:
הפרשי שער בגין תרגום פעילויות 

  חוץ:
  

  
  

  
    XXX    XXX  הפרשי שער שבעו השה

ביכוי: תיאומים בגין סיווג 
מחדש לרווחים שכללו ברווח 

    )XXX(    או הפסד

  

)XXX(    
    XXX    XXX  
        

  XXX    XXX    הערכה מחדש של רכוש קבוע
          

חלק ברווח כולל אחר של חברות 
מוחזקות המטופלות לפי שיטת 

  השווי המאזי

  

XXX  

  

XXX  
        

  XXX    XXX    רווח כולל אחר
          

מסים על ההכסה המתייחסים 
  10לרכיבים של רווח כולל אחר

  
)XXX(  

  
)XXX(  

  )XXX(    )XXX(    חלק המיעוט ברווח כולל אחר
        

  XXX    XXX    רווח כולל אחר לשה
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
כאשר ישות בוחרת בהצגה מצרפית בדוח על הרווח הכולל, הסכומים של    9

ווח או ההפסד בשה השוטפת מוצגים תיאומים בגין סיווג מחדש ושל הר
  בביאורים.

יתן גילוי בביאורים למסים על ההכסה המתייחסים לכל רכיב של רווח    10
 כולל אחר.



  
  הצגה של דוחות כספיים

 

  92  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת 

  

  XYZקבוצת 

  ביאורים

  

   גילוי להשפעות המסים המתייחסות לכל רכיב של רווח כולל אחר

  2013בדצמבר  31שה שהסתיימה ביום ל

  (באלפי ש"ח)
  

    2013      2012    
סכום   

לפי 
  מס

הטבת 
(הוצאת) 

  מס

סכום 
טו 

לאחר 
  מס

סכום 
לפי 

  מס

הטבת 
(הוצאת) 

  מס

סכום 
טו 

לאחר 
  מס

ר בגין הפרשי שע
תרגום פעילויות 

  XXX )XXX(  XXX  XXX  )XXX(  XXX  11חוץ
הערכה מחדש של 

  XXX  )XXX(  XXX  XXX  )XXX(  XXX  11רכוש קבוע
חלק ברווח כולל 
אחר של חברות 

מוחזקות המטופלות 
לפי שיטת השווי 

  XXX -_____  XXX  XXX  -_____  XXX  11המאזי
  XXX  )XXX(  XXX  XXX  )XXX(  XXX  רווח כולל אחר

   

                                                 
  לאחר חלק המיעוט.   11



  
  הצגה של דוחות כספיים

 

  93  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת 

  XYZקבוצת 

  2013בדצמבר  31לשה שהסתיימה ביום העצמי ון דוח על השיויים בה

  (באלפי ש"ח)
  
הון   

  מיות
קרות   פרמיה

  אחרות
תרגום 

של 
פעילויות 

  חוץ

קרן 
הערכה 

  מחדש

  עודפים
(הפסדים 

  שצברו)

  סה"כ

 1יתרה ליום 
   XXX  XXX XXX XXX  XXX  XXX  XXX  2012ביואר 

שיויים במדייות 
   XXX  XXX  -  - - -  -  ואיתחשב

יתרה שמוצגת 
   XXX  XXX XXX XXX  XXX  XXX  XXX  מחדש

שיויים בהון 
בשת העצמי 

2012                
  )XXX(  )XXX(  -  -  -  -  -  דיבידדים

סך הכל רווח כולל 
   XXX  XXX  XXX  XXX - -  -  12לשה

 31יתרה ליום 
   XXX  XXX XXX XXX  XXX  XXX  XXX  2012בדצמבר 

ם בהון שיויי
בשת העצמי 

2013                
הפקה של הון 

   XXX  XXX  XXX  -  -  - XXX  מיות
  )XXX(  )XXX(  -  -  -  -  -  דיבידדים

סך הכל רווח כולל 

   XXX  XXX  XXX  XXX - -  -  *  לשה

  -   XXX(  XXX(  -    -  13העברה לעודפים
 31יתרה ליום 

   XXX  XXX XXX XXX  XXX  XXX  XXX  2013בדצמבר 

  

                                                 
הסכום שכלל בעודפים הוא הרווח הקי לשה. הסכום שכלל בקרן תרגום    12

הרווח הכולל  ובקרן הערכה מחדש כולל את הרווח הכולל האחר וכן את
  האחר של חברות כלולות לכל רכיב ביכוי מס וביכוי חלק המיעוט. 

העברה של חלק מקרן הערכה מחדש בעת השימוש ברכוש הקבוע או בעת    13
  גריעתו.



  
  הצגה של דוחות כספיים

 

  94  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת 

  XYZ קבוצת

  2013בדצמבר  31רווח והפסד ועודפים לשה שהסתיימה ביום דוח 

  )העצמי (במקום דוח על הרווח הכולל ודוח על השיויים בהון

במקרים בהם  דוח רווח והפסד ועודפים(ממחיש את ההצגה של 
במהלך התקופות שלגביהם מוצגים העצמי השיויים היחידים בהון 

של דיבידדים, תיקון  הכרזההפסד, הדוחות הכספיים בעו מרווח או 
  )טעויות בתקופות קודמות ושיויים במדייות החשבואית

  (באלפי ש"ח)

  2013  2012  
  XXX  XXX  מכירות

  )XXX(   )XXX(  עלות המכירות
  XXX  XXX  רווח גולמי

  XXX  XXX  הכסה אחרת
  )XXX(   )XXX(  הוצאות מכירה ושיווק

  )XXX(   )XXX(  מהליותהוצאות 
 )XXX(   )XXX(  אות אחרותהוצ

  )XXX(          )XXX(  עלויות מימון
מוחזקות חלק ברווח של חברות 

המטופלות לפי שיטת השווי 
 XXX XXX  14המאזי

  XXX  XXX  רווח לפי מסים
  )XXX(   )XXX(  מסים על ההכסה

      
 XXX XXX  רווח מפעילויות משכות 

     

  )XXX( )XXX(   15מפעילויות שהופסקוהפסד 
     

לפי חלק  רווח או הפסד
 XXX(  XXX(  המיעוט

 )XXX(   )XXX(  חלק המיעוט ברווח 
 XXX( XXX(  לשהאו הפסד רווח 

    
  המשך...

                                                 
למבוא לספח זה, יתן לשות את סדר ההצגה של פריטים  1כאמור בסעיף    14

  עולות של הישות.כאשר הדבר יציג באופן אות יותר את תוצאות הפ
  לאחר מס.   15



  
  הצגה של דוחות כספיים

 

  95  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת 

  

  המשך...

  XYZקבוצת 

  2013בדצמבר  31רווח והפסד ועודפים לשה שהסתיימה ביום דוח 

  (במקום דוח על הרווח הכולל ודוח על השיויים בהון העצמי)

במקרים בהם  דוח רווח והפסד ועודפיםש את ההצגה של (ממחי
השיויים היחידים בהון העצמי במהלך התקופות שלגביהם מוצגים 
הדוחות הכספיים בעו מרווח או הפסד, הכרזה של דיבידדים, תיקון 

  )טעויות בתקופות קודמות ושיויים במדייות החשבואית

  (באלפי ש"ח)

 
    

 XXX XXX  ביואר  1עודפים ליום 
    

 XXX (XXX)  לשה או הפסד רווח 
דיבידדים שהוכרזו במהלך 

 )XXX( )XXX(  השה 
מחדש של העודפים  הצגה

כתוצאה מתיקוי טעויות 
 XXX(  XXX(  מתקופות קודמות

הצגה מחדש של העודפים 
כתוצאה משיויים במדייות 

 )XXX  )XXX  החשבואית
     

 XXX  XXX  בדצמבר 31עודפים ליום 
  

  

  

  

  

  



  
  הצגה של דוחות כספיים

 

  96  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת 

הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקיה 

  בחשבואות

  
  

  

  

 

  ברי הוועדהח

  יו"ר הוועדה -  ב ספירדרו"ח 
  ו"ח חיים אסיאג ר
  רופסור אריה גס, רו"חפ
  ו"ח אבי זיגלמןר

  רו"ח רון משס
  רו"ח משה פרץ

  פרופסור אפרים צדקה
  

  וות מקצועי צ

  ו"ח שרון מימון צדיקר
  

  קצועי לוועדהועץ מי

  רו"ח שאול טבח

 משתתפים קבועים
  ו"ח דוד גולדברג ר

  רו"ח אודי גריברג
  רו"ח אבי דוייטשמן

  רו"ח די ויטאן
  רוית זלמן מלאךרו"ח 

  רו"ח עדי טל
  גיא טביביאןו"ח ר

  רו"ח אדיר עבר
  רו"ח אשר פלייסיג

  יזהר קה חו"ר
  
  


