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נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות 
   שהופסקו

  
  )2017(יוני  38נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 

  
ראלי לתקיה בחשבואות. אין כל הזכויות שמורות למוסד היש ©

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. 
  

. כל הסעיפים בתקן ב'-ו ספחים א'וב 54-1עיפים א בסתקן זה מוב
תקן, המובאות באותיות מודגשות, מחייבים באותה מידה. הוראות ה

מייצגות את העקרוות העיקריים של התקן. תקן זה יש לקרוא בהקשר 
תקי החשבואות וההבהרות המפורסמים על ידי המוסד למטרת התקן. 

  חלים על פריטים לא מהותיים.הישראלי לתקיה בחשבואות אים 

  

  מבוא

כסים לא שוטפים המוחזקים למכירה  38תקן חשבואות מספר   .א
כסים  5מבוסס על תקן דיווח כספי בילאומי ופעילויות שהופסקו 

תקן זה  לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו.
 פעילויות מופסקות. 8מחליף את תקן חשבואות מספר 

 
הצגה של כסים לא למדידה ולדרישות לסיווג, ה ט אתמפרתקן זה   .ב

שוטפים המוחזקים למכירה, של כסים לא שוטפים המוחזקים 
התקן איו קובע הוראות לחלוקה לבעלים ושל פעילויות שהופסקו. 

 למדידת התחייבויות שמהוות חלק מקבוצת מימוש.
 

תקן זה קובע את הקריטריוים לסיווג כס או קבוצת מימוש   .ג
התקן דורש  וחזקים למכירה או כמוחזקים לחלוקה לבעלים.כמ

קבוצת מימוש כמוחזקים למכירה  של סיווג של כס לא שוטף או
אם הערך בספרים שלהם יושב בעיקר באמצעות עסקת מכירה ולא 
באמצעות שימוש מתמשך. התקן דורש סיווג של כס לא שוטף או 

ר הישות קבוצת מימוש כמוחזקים לחלוקה לבעלים כאששל 
כס או קבוצת המימוש לבעלים. את מחויבת לחלק את הכס או 

 קבוצת מימוש המיועדים לטישה לא יסווגו כמוחזקים למכירה.
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כס לא שוטף או קבוצת מימוש שסווגו כמוחזקים למכירה ימדדו   .ד
הוגן ביכוי עלויות ה יםלפי המוך מבין ערכם בספרים לבין שווי

או קבוצת מימוש שסווגו כמוחזקים  וכס לא שוטף למכירה
 יםלחלוקה לבעלים ימדדו לפי המוך מבין ערכם בספרים לבין שווי

-ברכס ל עוההפחתה הפחת  זקיפת חלוקה.להוגן ביכוי עלויות ה
קבוצת מימוש שסווגו כאמור של פחת - ביעל כסים או פחת 

או אולם, אם קבוצת המימוש שסווגה כמוחזקת למכירה . יפסקת
יש להמשיך כוללת התחייבויות, וחזקת לחלוקה לבעלים כמ

הוצאות אחרות שיתן לייחסן להתחייבויות בריבית וולהכיר ב
 .אלה

  
כס לא שוטף שסווג כמוחזק למכירה (או כמוחזק לחלוקה   .ה

לבעלים) והכסים של קבוצת מימוש שסווגה כמוחזקת למכירה 
פרד בצד הכסים בדוח על (או כמוחזקת לחלוקה לבעלים) יוצגו ב

המצב הכספי וההתחייבויות של קבוצת מימוש שסווגה כמוחזקת 
למכירה (או כמוחזקת לחלוקה לבעלים) יוצגו בפרד בצד 

ג יהצלסווג מחדש או ל יןא ההתחייבויות בדוח על המצב הכספי.
סכומים שהוצגו בדוחות על המצב הכספי לתקופות קודמות מחדש 

הסיווג בדוח על המצב הכספי כדי לשקף את  פריטים אלהבגין 
  לתקופה המוצגת האחרוה.

  
מצטברת שהוכרו ברווח כולל ההוצאה המצטברת או ההכסה ה  .ו

 יםאחר הקשורות לכס לא שוטף או קבוצת מימוש המסווג
 יוצגו בפרד או כמוחזקים לחלוקה לבעלים למכירה יםכמוחזק

  .בדוח על השיויים בהון
  

תוצאות הפעילות שהופסקה בפרד יוצגו בדוח על הרווח הכולל   .ז
סכום יתן להציג בדוח על הרווח הכולל מהפעילויות השוטפות. 

יכלול את הרווח או ההפסד לאחר מס של פעילויות יחיד ש
שהופסקו ואת הרווח או ההפסד לאחר מס שהוכר בעת מדידה לפי 
שווי הוגן ביכוי עלויות למכירה או בעת המימוש של הכסים או 

. אם בחרה ת המימוש המהווים את הפעילות שהופסקהשל קבוצו
הצגה של סכום יחיד בדוח על הרווח הכולל, יש לכלול יתוח של 
סכום זה בביאורים. לחלופין, יתן להציג את היתוח בדוח על 

כמו כן, דרשת הצגה מחדש של דוחות על הרווח הרווח הכולל. 
את תוצאות הכולל לתקופות קודמות מוצגות על מת להפריד 

לתקופה המוצגת  הפעילות שהופסקה עד לסוף תקופת הדיווח
 . האחרוה

  
תקן זה קובע כי אם הקריטריוים לסיווג כס או קבוצת מימוש   .ח

כמוחזקים למכירה או כמוחזקים לחלוקה לבעלים אים 
מתקיימים עוד, יש להפסיק את הסיווג כאמור. התקן קובע 

 ימוש במקרים אלה. דרישות למדידת הכס או קבוצת המ
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או איבוד שליטה משותפת על חברה  איבוד שליטה על חברה בת
  בשליטה משותפת

  הצגה וסיווג

ישות שמחויבת לתוכית מכירה, אשר כרוכה התקן קובע כי   .ט
או באיבוד שליטה משותפת על חברה באיבוד שליטה על חברה בת 

לאחד או לאחד באיחוד יחסי את  כהמשימבשליטה משותפת 
ים וההתחייבויות של החברה הבת או של החברה בשליטה הכס

את כל הכסים וההתחייבויות של  תסווגממשותפת, בהתאמה, אך 
כמוחזקים למכירה או של החברה בשליטה משותפת החברה הבת 

. סיווג מתקיימים לסיווג כמוחזקים למכירהכאשר הקריטריוים 
רה הבת בחב זכויות כלשהןישארו י זה דרש גם במקרים בהם

באופן  לאחר המכירה.או בחברה בשליטה משותפת לשעבר לשעבר 
עקבי לאמור לעיל, בדוחות הכספיים הפרדים של החברה האם 

השקעה בחברה הבת או בחברה בשליטה משותפת יסווגו מלוא ה
ישארו זכויות יכמוחזקות למכירה גם במקרים בהם לחברה האם 

 פת. כלשהן בחברה הבת או בחברה בשליטה משות
  

כמו כן, אם החברה הבת מקיימת את ההגדרה של פעילות 
שהופסקה, התקן דורש הצגה של סכום יחיד בדוח על הרווח הכולל 

  של הרווח או הפסד של הפעילות שהופסקה.
  

 מדידה

בדוחות הכספיים המאוחדים, ישות מיישמת את הוראות המדידה   .י
ים של תקן זה על קבוצת המימוש, אשר כוללת את כל הכס

וההתחייבויות של החברה הבת, שמסווגת כמוחזקת למכירה (ראה 
דוגמה בספח ג') או על קבוצת המימוש אשר כוללת את הכסים 
וההתחייבויות של החברה בשליטה משותפת, שמסווגת כמוחזקת 

החל ממועד הסיווג לראשוה למכירה. בדוחות הכספיים הפרדים, 
בת או בחברה בשליטה ה בחברהועד למימוש בפועל של הזכויות 

חשבון ערכה בספרים (תימדד ההשקעה לפי המוך מבין משותפת, 
ההשקעה לפי שיטת השווי המאזי לאחר ביטול זקיפת פחת 

על הכסים בי פחת של החברה הבת או החברה בשליטה והפחתה 
המשותפת שהם בתחולת דרישות המדידה של התקן) לבין שווי 

  .ההוגן ביכוי עלויות למכיר
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 השקעה בחברה כלולה

השקעה או חלק מהשקעה בחברה כלולה שמקיימת קובע כי התקן   .יא
תסווג כמוחזקת את הקריטריוים לסיווג כמוחזקת למכירה 

בהתאם להוראות התקן. חלק כלשהו שותר  למכירה ותימדד
בהשקעה בחברה כלולה שלא סווג כמוחזק למכירה יטופל תוך 

אזי, עד שמתבצע המימוש של אותו חלק שימוש בשיטת השווי המ
בהשקעה שמסווג כמוחזק למכירה. לאחר שמתבצע המימוש, 
הישות תטפל בחלק כלשהו שותר בחברה הכלולה או בחברה 

 הכלולה לשעבר בהתאם לכללי חשבואות מקובלים.
  

שדן בפעילויות  8תקן זה מחליף את תקן חשבואות מספר   .יב
ה את דרישותיו בושאים הבאים:מופסקות ומש 

  
דן אך ורק בפעילות  8תקן חשבואות מספר  - תחולה .1

מופסקות. לעומת זאת, תקן זה עוסק בכסים לא שוטפים 
או בקבוצות מימוש המוחזקים למכירה או המוחזקים 

 לחלוקה לבעלים, כולל פעילויות שהופסקו.
 

תקן  - שיוי עיתוי הסיווג של פעילות כפעילות מופסקת .2
פעילות תסווג כפעילות מופסקת קבע כי  8 חשבואות מספר

בהסכם מכירה במועד המוקדם מבין מועד ההתקשרות 
מחייב למכירת כל הכסים למעשה המתייחסים לפעילות 

, או גוף ישותהדירקטוריון של ההמועד שבו לבין  המופסקת
) אישר תוכית פורמלית 1בעל סמכות יהולית דומה: (

) מסר הודעה על 2(מפורטת להפסקת הפעילות, וגם 
 שהופסקה. תקן זה דורש סיווג של פעילות כפעילות התוכית

מהמועד שבו קבוצת המימוש קיימה את הקריטריוים 
לסיווג כמוחזקת למכירה או כאשר הישות מימשה את 

 הפעילות.
 

תוצאות הפעילות שהופסקה ימשיכו  –דרישות ההצגה  .3
וצאות להיות מוצגות בדוח על הרווח הכולל בפרד מת

הפעילות המשכת הן בתקופת הדיווח שבה בוצע לראשוה 
הסיווג של הפעילות כפעילות שהופסקה והן בתקופות דיווח 

אולם, בדוח על המצב הכספי יוצגו קודמות מוצגות כלשהן. 
הכסים וההתחייבויות של הפעילות המופסקת בפרד רק 
החל מתקופת הדיווח שבה סווגו לראשוה כמוחזקים 

תקן  ., ללא הצגה מחדש של מספרי ההשוואהרהלמכי
דוח על תזרימי גוף הבדרש להציג  8חשבואות מספר 

את תזרימי המזומים טו מפעילות שוטפת, המזומים 
מפעילות השקעה ומפעילות מימון של הפעילות המופסקת. 

את הגילוי האמור בגוף הדוח על תזרימי  מאפשרתקן זה 
 מזומים או בביאורים. 
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וג של פעילות כפעילות שהופסקה לאחר תקופת הדיווח סיו .4
תקן חשבואות  –ולפי אישור הדוחות הכספיים לפרסום 

קבע כי אם פעילות סווגה כפעילות מופסקת לאחר  8מספר 
תקופת הדיווח ולפי אישור הדוחות הכספיים לפרסום, יש 
להציג בדוחות הכספיים לאותה תקופה את הפעילות 

הן בדוח על המצב הכספי והן בדוח על כפעילות מופסקת 
על מת  מספרי ההשוואהויש להציג מחדש את הרווח הכולל 

להפריד את הפעילות המופסקת הן בדוח על המצב הכספי 
תקן זה איו דורש להציג בדוחות . והן בדוח על הרווח הכולל

הכספיים לאותה תקופה את הפעילות כפעילות שהופסקה הן 
והן בדוח על הרווח הכולל ואיו דורש  בדוח על המצב הכספי

להציג מחדש את מספרי ההשוואה על מת להפריד את 
הפעילות שהופסקה הן בדוח על המצב הכספי והן בדוח על 

בעת פרסום תקן חשבואות כבר הרווח הכולל. ראוי לציין כי 
תוקן תקן חשבואות  הצגה של דוחות כספיים 34מספר 
ת אלה ולהותיר דרישות גילוי על מת לבטל דרישו 8מספר 

 בלבד לדוחות הכספיים לאותה תקופה. 
 

ביואר  1התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום   .יג
  או לאחריו. 2017

 
תקן ייושם מכאן ולהבא על כסים לא שוטפים (או קבוצות ה  .יד

מימוש) שמקיימים את הקריטריוים לסיווג כמוחזקים למכירה 
שמקיימות את הקריטריוים לסיווג כפעילויות ועל פעילויות 

  של תקן זה. היישום לראשוהשהופסקו לאחר מועד 
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  מטרת התקן

תקן זה היא לקבוע את הטיפול החשבואי בכסים  תמטר .1
את ו ובכסים המוחזקים לחלוקה לבעלים מוחזקים למכירהה

 . בפרט, תקן זה דורש: פעילויות שהופסקוהגילוי של וההצגה 
 

לסיווג כמוחזקים  קיימים את הקריטריויםם אשר מכסי  )א(
ימדדו לפי המוך או כמוחזקים לחלוקה לבעלים למכירה 

או  עלויות למכירהביכוי  שווי הוגןמבין ערך בספרים לבין 
כסים  עלוהפחתה פחת זקיפת , ועלויות לחלוקה בהתאמה

 וכן פסק;יתאלה 
 

וחזקים לסיווג כמ מקיימים את הקריטריויםכסים אשר   )ב(
דוח ביוצגו בפרד או כמוחזקים לחלוקה לבעלים למכירה 

והתוצאות של פעילויות שהופסקו יוצגו על המצב הכספי 
 .על הרווח הכוללבפרד בדוח 

  

  תחולה

הכסים הלא דרישות הסיווג וההצגה של תקן זה חלות על כל  .2
. דרישות ישותשל  קבוצות המימוששהוכרו ועל כל  1שוטפים

קן זה חלות על כל הכסים הלא שוטפים שהוכרו המדידה של ת
כסים אותם ), למעט 4ועל כל קבוצות המימוש (כפי שקבע בסעיף 

 להימדד בהתאם לתקן שצוין.יוסיפו אשר  ,5מפורטים בסעיף ה
 

 34מספר כלא שוטפים בהתאם לתקן חשבואות  המסווגיםכסים  .3
עד  יםכסים שוטפלא יסווגו מחדש כ דוחות כספיים ה שלהצג

לסיווג כמוחזקים למכירה בהתאם  יקיימו את הקריטריויםשהם 
 . לתקן זה

 

                                                 
ם הם לגבי כסים המסווגים לצורך הצגה לפי סדר זילות, כסים לא שוטפי   1

כסים שכוללים סכומים שחזוי שיושבו לאחר יותר משים עשר חודש לאחר 
  חל על הסיווג של כסים כאלה. 3. סעיף תקופת הדיווח
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מממשת קבוצה של כסים עם התחייבויות מסוימות  ישותלפעמים  .4
, ביחד בעסקה אחת. קבוצת מימוש כזאת יכולה ישירותשקשורות 

מזומים -ה, יחידה מיבמזומים-חידות מיבותי להיות קבוצה של
. הקבוצה עשויה לכלול 2מזומים-החידה מיבאחת או חלק של י

, כולל כסים ישותכסים כלשהם והתחייבויות כלשהן של ה
הוצאו  5שוטפים, התחייבויות שוטפות וכסים שלפי סעיף 

מתחולת דרישות המדידה של תקן זה. אם כס לא שוטף 
חלק מקבוצת מימוש,  הואדרישות המדידה של תקן זה  תבתחולש

של תקן זה יחולו על הקבוצה כמכלול, כך  דרישות המדידה
 המדד לפי המוך מבין הערך בספרים שלה לבין שוויתישהקבוצה 

ההוגן ביכוי עלויות למכירה. הדרישות למדידה של כסים 
, 18בסעיפים  תפורטומוהתחייבויות בודדים בתוך קבוצת המימוש 

 .23-ו 19
 
המפורטים  על הכסים אין חלותהמדידה של תקן זה  הוראות .5

, בין יםפורטהמ החשבואות תקי פיללהלן, אשר מטופלים 
 ככסים בודדים ובין כחלק מקבוצת מימוש:

 
מסים על  19מספר כסי מסים דחים (תקן חשבואות   )א(

 ).הכסה
 
 39כס תוכית להטבה מוגדרת (תקן חשבואות מספר א  )ב(

 .)הטבות עובד
 

 22 מספר חשבואותתקן  תבתחולשכסים פיסיים   )ג(
 .גילוי והצגה: מכשירים פיסיים) 2017(מעודכן 

  

השקעות של ישות השקעה המדדות בשווי הוגן בהתאם   )ד(
 .ישויות השקעה 37לתקן חשבואות מספר 

 
מלכתחילה במטרה  כסים לא שוטפים שרכשו ושמוחזקים  )ה(

 .(לרבות השקעות בחברות מוחזקות) בעתיד הקרוב םלממש
  

בהתאם למודל השווי ההוגן מטופלים הכסים לא שוטפים   )ו(
 .דל"ן להשקעה 16 מספרבתקן חשבואות 

                                                 
ברגע שתזרימי המזומים מכס או מקבוצה של כסים חזויים לבוע בעיקר    2

ממכירה ולא משימוש מתמשך, הם הופכים לפחות תלויים בתזרימי 
ם מכסים אחרים, וקבוצת מימוש שהיתה חלק מיחידה מזומים הובעי

  מזומים פרדת.- מזומים הופכת להיות יחידה מיבה- מיבה
  .1.1.2018-בתחילה מ 39לתקן חשבונאות מספר  64תוקן על ידי סעיף    א
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כסים ביולוגיים, למעט צמחים מיבים ותוצרת חקלאית   )ז(
בקודת האסיף המדדים לפי שווי הוגן ביכוי עלויות 

 למכירה. 
 

 זכויות חוזיות לפי חוזי ביטוח.  )ח(
  

לא חלות על כס הדרישות הסיווג, ההצגה והמדידה בתקן זה   א.5
מוחזק למכירה חלות גם על אשר מסווג כ) מימוש(או קבוצת  שוטף
מסווג כמוחזק לחלוקה ר שא(או קבוצת מימוש)  לא שוטףכס 

  לבעלים בתפקידם כבעלים (מוחזק לחלוקה לבעלים).
  
תקן זה מפרט את הגילויים הדרשים בהקשר לכסים לא שוטפים   ב.5

ה או כפעילויות (או קבוצות מימוש) המסווגים כמוחזקים למכיר
אחרים אים חלים על כסים  חשבואותשהופסקו. גילויים בתקי 

אלה  חשבואות(או קבוצות מימוש) אלה, אלא אם כן תקי 
גילויים לגבי מדידה של כסים והתחייבויות שכללים  דורשים

, זהבקבוצת מימוש, אך אים בתחולה של דרישת המדידה של תקן 
 בביאורים אחרים לדוחות הכספיים. ואשר לא יתן להם גילוי

גילויים וספים לגבי כסים לא שוטפים (או קבוצות מימוש) 
המסווגים כמוחזקים למכירה או כפעילויות שהופסקו עשויים 

מספר להידרש כדי לציית לדרישות הכלליות של תקן חשבואות 
34.  

  

סיווג של כסים לא שוטפים (או של קבוצות מימוש) 
  או כמוחזקים לחלוקה לבעלים כירהכמוחזקים למ

תסווג כס לא שוטף (או קבוצת מימוש) כמוחזק למכירה  ישות .6
ושב בעיקר באמצעות עסקת מכירה ולא יאם הערך בספרים שלו 

 באמצעות שימוש מתמשך.
 
זמין  כדי שמצב זה יתקיים, הכס (או קבוצת המימוש) חייב להיות .7

רגילים  הםלתאים שק רבכפיפות  ,למכירה מיידית במצבו הוכחי
במכירות של כסים (או של קבוצות מימוש) כאלה  מקובליםו

 .)highly probable( צפויה ברמה גבוההוהמכירה שלו חייבת להיות 
 

של הדרג המתאים כדי שהמכירה תהיה צפויה ברמה גבוהה,  .8
הכס (או  תרילמכ )plan( יתכוהההלה חייב להיות מחויב לת

קוה איתור ל )active programme( ילותופעקבוצת המימוש), 
. יתר על כן, )initiated(החלה  הכס תרילמכ יתכוהת מתולהשל

הכס (או קבוצת המימוש) חייב להיות משווק באופן פעיל לצורך 
 לשווי ההוגן הוכחי שלו. וסףביחס סביר  הואמכירה במחיר ש
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הסיווג,  שתוך שה אחת ממועד )expected(שיהיה חזוי  צריך ,ךלכ
המכירה תהיה כשירה להכרה כמכירה שהושלמה, למעט כפי 

 יתכוהת מתשפעולות שדרשות להשל וצריך, 9שמותר בסעיף 
 יתכולתשיויים משמעותיים  עשושי סביר שאין זהיצביעו על כך 

(אם ההסתברות לאישור בעלי המיות  בוטל.ת יתכואו שהת
המכירה אם  ההערכהצריכה להילקח בחשבון כחלק מ )דרש

 .צפויה ברמה גבוהה
 

רועים או סיבות עשויים להאריך את התקופה להשלמת יא .9
ת המכירה מעבר לשה אחת. הארכה של התקופה הדרשת להשלמ

להיות מסווג ממועת מכס (או מקבוצת מימוש)  יההמכירה א
אירועים או סיבות  על ידיאם העיכוב גרם  ,כמוחזק למכירה

וקיימות ראיות מספיקות לכך  ישותה מעבר לשליטת הםש
למכור את הכס (או את  היתכולתשארה מחויבת  ישותשה

קריטריוים קבוצת המימוש). מצב זה יתקיים כאשר מתקיימים ה
 .בספח ב

  

עסקאות מכירה כוללות החלפות של כסים לא שוטפים בכסים  .10
לא שוטפים אחרים כאשר להחלפה יש מהות מסחרית בהתאם 

 .רכוש קבוע 27מספר שבואות לתקן ח
 

 ]בוטל[ .11
 

תקופת  מתקיימים לאחר 8-ו 7שקבעו בסעיפים  קריטריויםאם ה .12
לא תסווג כס לא שוטף (או קבוצת מימוש)  ישות, ההדיווח

כאשר הם יפורסמו. דוחות כספיים אותם כמוחזק למכירה ב
 תקופת הדיווחמתקיימים לאחר  קריטריויםאותם , כאשר אולם

תיתן  ישותהאישור של הדוחות הכספיים לפרסום, ה אבל לפי
 .בביאורים )ב(41 -ו )א(41למידע שמפורט בסעיפים גילוי 

  
 ם(או קבוצת מימוש) מסווג כמוחזק לחלוקה לבעלי לא שוטףכס   א.12

הכס (או קבוצת המימוש)  את לחלקכאשר הישות מחויבת 
זמיים , הכסים חייבים להיות יתקייםזה מצב . כדי שםלבעלי

להיות חייבת  הםשלוהחלוקה  במצבם הוכחימיידית לחלוקה 
צפויה . כדי שהחלוקה תהיה )highly probable(גבוהה  רמהבצפויה 

והצפי להתחיל  חייבותהחלוקה להשלמת ת ופעולהגבוהה,  רמהב
 דרשותהות הסיווג. פעול ממועדתוך שה  תושלם חלוקהשה הוא

 שאין זה סביר שיחולו ל כךלהצביע ע ותהחלוקה צריכ להשלמת
ההסתברות . תבוטלבחלוקה או שהחלוקה  יםמשמעותי יםשיוי

לאישור בעלי המיות צריכה להילקח בחשבון כחלק מההערכה אם 
  החלוקה צפויה ברמה גבוהה.
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תוכית מכירה הכרוכה באיבוד שליטה על חברה 
בת או באיבוד שליטה משותפת על חברה 

ירה של השקעה בשליטה משותפת ותוכית מכ
  בחברה כלולה

ישות שמחויבת לתוכית מכירה, אשר כרוכה באיבוד שליטה על   ב.12
או באיבוד שליטה משותפת על חברה בשליטה משותפת חברה בת 

תמשיך לאחד או לאחד באיחוד יחסי את הכסים וההתחייבויות 
של החברה הבת או של החברה בשליטה משותפת, בהתאמה, אך 

או של  כסים וההתחייבויות של החברה הבתתסווג את כל ה
כמוחזקים למכירה כאשר הקריטריוים  החברה בשליטה משותפת

. סיווג זה דרש גם במקרים מתקיימים 8-6המפורטים בסעיפים 
או בחברה בחברה הבת לשעבר  זכויות כלשהן וישאריישות בהם ל

בדוחות הכספיים  לאחר המכירה.בשליטה משותפת לשעבר 
של החברה האם יסווגו מלוא ההשקעה בחברה הבת או הפרדים 

ההשקעה בחברה בשליטה משותפת כמוחזקות למכירה גם 
בחברה הבת  זכויות כלשהן ושארייבמקרים בהם לחברה האם 

  . לאחר המכירהאו בחברה בשליטה משותפת לשעבר לשעבר 
  

ישות תסווג כמוחזק למכירה רק חלק ההשקעה בחברה הכלולה   ג.12
  את הקריטריוים לסיווג כמוחזק למכירה.המקיים 

  
  מיועדים לטישההכסים לא שוטפים 

 יםלא תסווג כס לא שוטף (או קבוצת מימוש) שמיועד ישות .13
בספרים יושב  םכלמכירה. זאת, משום שער יםלטישה כמוחזק

, אם קבוצת המימוש אולםבעיקר באמצעות שימוש מתמשך. 
שקבעו בסעיפים  יםמקיימת את הקריטריושמיועדת לטישה 

תציג את התוצאות ואת תזרימי המזומים  ישות, ה(ב)32או  )א(32
 34-ו 33של קבוצת המימוש כפעילויות שהופסקו בהתאם לסעיפים 

כסים לא שוטפים (או קבוצות . בה ופסק השימושמבמועד בו 
מימוש) שמיועדים לטישה כוללים כסים לא שוטפים (או קבוצות 

ים לשימוש עד לסוף החיים הכלכליים שלהם מימוש) שמיועד
 to be(וכסים לא שוטפים (או קבוצות מימוש) שמיועדים לסגירה 

closed (.ולא למכירה 
 

לא תטפל בכס לא שוטף שהוצא משימוש באופן זמי כבכס  ישות .14
ש.טש 
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מדידה של כסים לא שוטפים (או של קבוצות מימוש) 
  שסווגו כמוחזקים למכירה

  של כס לא שוטף (או של קבוצת מימוש) מדידה

תמדוד כס לא שוטף (או קבוצת מימוש) שסווג כמוחזק  ישות .15
הוגן ביכוי ה ובספרים לבין שווי כולמכירה לפי המוך מבין ער

 עלויות למכירה.
  
  

(או קבוצת מימוש) שסווג כמוחזק  לא שוטףכס  תמדודא. ישות 15
הוגן ה ושווי לביןבספרים  ערכומוך מבין לפי ה םלחלוקה לבעלי
  3.חלוקהלביכוי עלויות 

 
  ]בוטל[ .16
 

 [בוטל] .17
 

מיד לפי הסיווג לראשוה של הכס (או של קבוצת המימוש)  .18
בספרים של הכס (או של כל הכסים למכירה, הערכים כמוחזק 

 החשבואותוההתחייבויות בקבוצה) ימדדו בהתאם לתקי 
 .המתאימים

 
ל קבוצת מימוש, הערכים בספרים שבעת מדידה מחדש עוקבת של  .19

דרישות המדידה של  תבתחול כסים והתחייבויות כלשהם שאים
כללים בקבוצת מימוש שמסווגת כמוחזקת למכירה, הותקן זה 

מבוצעת לפי ש מקובלים חשבואותכללי ימדדו מחדש בהתאם ל
השווי ההוגן ביכוי העלויות למכירה של קבוצת המדידה של 

 המימוש. 
  

ית מכירה הכרוכה באיבוד שליטה על חברה תוכ
או באיבוד שליטה משותפת על חברה  בת

ותוכית מכירה של השקעה  בשליטה משותפת
  בחברה כלולה

בדוחות הכספיים המאוחדים, ישות תיישם את הוראות המדידה   א.19
כסים קבוצת המימוש, אשר כוללת את כל השל תקן זה על 

                                                 
עלויות לחלוקה הן העלויות התוספתיות שיתן לייחסן במישרין לחלוקה,    3

 סים על ההכסה.למעט עלויות מימון והוצאת מ
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למכירה (ראה  תכמוחזק תשמסווג ,של החברה הבתוההתחייבויות 
כסים קבוצת המימוש אשר כוללת את האו על  ')גדוגמה בספח 
 תכמוחזק תשמסווג ,חברה בשליטה משותפתהשל וההתחייבויות 

השקעה ה אתד וישות תמד. בדוחות הכספיים הפרדים, למכירה
ערכה לפי המוך מבין או בחברה בשליטה משותפת, בחברה בת 

ההשקעה לפי שיטת השווי המאזי לאחר ביטול חשבון בספרים (
על הכסים בי פחת של החברה הבת או והפחתה זקיפת פחת 

החברה בשליטה המשותפת שהם בתחולת דרישות המדידה של 
   .הוגן ביכוי עלויות למכירהה ההתקן) לבין שווי

  
במועד איבוד השליטה על החברה הבת או על החברה בשליטה   ב. 19

ה כלשהי שותרה בחברה הבת לשעבר או בחברה משותפת, השקע
 בשליטה משותפת לשעבר תימדד כלהלן:

 
השקעה כאמור אשר מקה השפעה מהותית תימדד בהתאם   )א(

לשיטת השווי המאזי כאילו ההשקעה לא סווגה מעולם 
  כמוחזקת למכירה. 

 
השקעה כאמור אשר איה מקה השפעה מהותית תימדד   )ב(

 .יםבלוכללי חשבואות מקבהתאם ל
  

ו אזקף לרווח יהפרש כלשהו שיווצר במועד איבוד השליטה י
  הפסד.

  
ישות תיישם תקן זה על השקעה או על חלק מהשקעה בחברה   .ג19

כלולה שמקיימת את הקריטריוים לסיווג כמוחזקת למכירה. חלק 
כלשהו שותר בהשקעה בחברה כלולה שלא סווג כמוחזק למכירה 

המאזי, עד שמתבצע המימוש של  יטופל תוך שימוש בשיטת השווי
אותו חלק בהשקעה שמסווג כמוחזק למכירה. לאחר שמתבצע 
המימוש, הישות תטפל בחלק כלשהו שותר בחברה הכלולה או 

  בחברה הכלולה לשעבר בהתאם לכללי חשבואות מקובלים.
 

 ביטולםוהכרה בהפסדים מירידת ערך 
) write-down( רךע פחתתהתכיר בהפסד מירידת ערך בגין כל  ישות .20

של הכס (או של קבוצת המימוש) לשווי הוגן  תלראשוה או עוקב
 .19ביכוי עלויות למכירה, במידה שהוא לא הוכר בהתאם לסעיף 

 

תכיר ברווח בגין גידול עוקב כלשהו בשווי ההוגן ביכוי  ישות .21
עלויות למכירה של כס, אך לא מעבר להפסד מירידת ערך 

לתקן זה או לפי כן בהתאם לתקן  שהוכר בהתאםהמצטבר 
 .ירידת ערך כסים )2009(מעודכן  15מספר חשבואות 
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תכיר ברווח בגין גידול עוקב כלשהו בשווי ההוגן ביכוי  ישות .22
 עלויות למכירה של קבוצת מימוש:ה

  

 אולם; 19במידה שהוא לא הוכר בהתאם לסעיף   )א(
 

שהוכר, בהתאם המצטבר לא מעבר להפסד מירידת ערך   )ב(
 15מספר תקן זה או לפי כן בהתאם לתקן חשבואות ל

 ת, בגין הכסים הלא שוטפים שבתחול)2009(מעודכן 
 דרישות המדידה של תקן זה.

 
(או רווח עוקב כלשהו) שהוכר בגין קבוצת מירידת ערך ההפסד  .23

הכסים הלא שוטפים בקבוצה  סכוםמימוש יקטין (או יגדיל) את 
  .תקן זה דרישות המדידה של תם בתחולהש
 

רווח או הפסד שלא הוכר לפי מועד המכירה של כס לא שוטף (או  .24
של קבוצת מימוש) יוכר במועד הגריעה. דרישות שמתייחסות 

 :ב ותמפורטלגריעה 
 

לגבי רכוש קבוע,  27מספר תקן חשבואות ל 72-67סעיפים   )א(
 וכן

 
כסים בלתי  30מספר תקן חשבואות ל 117-112סעיפים   )ב(

 כסים בלתי מוחשיים. לגבי מוחשיים
  

השפעות (מתוקן)  13לתקן חשבואות מספר  49-48סעיפים   )ג(
לגבי השקעה בחברה  השיויים בשערי חליפין של מטבע חוץ

 בת או בחברה כלולה המהווה פעילות חוץ.
 

לא תכיר בפחת (או בהפחתה) של כס לא שוטף כאשר הוא  ישות .25
ת מימוש מסווג כמוחזק למכירה או כאשר הוא חלק מקבוצ

שמסווגת כמוחזקת למכירה. ריבית והוצאות אחרות שיתן 
לייחסן להתחייבויות של קבוצת מימוש המסווגת כמוחזקת 

 להיות מוכרות.יוסיפו למכירה 
  

חלוקה  יתכואו לת מכירה יתכותלשיויים 
 לבעלים

או  סיווגה כס (או קבוצת מימוש) כמוחזק למכירה ישותאם  .26
(לגבי  9-7בסעיפים  הקריטריוים ך, אכמוחזק לחלוקה לבעלים

א (לגבי מוחזק לחלוקה לבעלים) 12מוחזק למכירה) או בסעיף 
לסווג את הכס (או את  פסיקת ישותה, עודמתקיימים  אים
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או כמוחזק לחלוקה לבעלים  קבוצת המימוש) כמוחזק למכירה
(בהתאמה). במקרים כאלה ישות תיישם את ההחיות בסעיפים 

29-27 וי זה, אלא אם כן על מהישות מסווגת מחדש ת לטפל בשי
כס (או קבוצת מימוש) במישרין ממוחזק למכירה למוחזק 

  .לחלוקה לבעלים או להיפך
 

 שאיו מסווג עוד(או קבוצת מימוש) תמדוד כס לא שוטף  ישותה .27
שאיו כלול עוד או (או כמוחזק לחלוקה לבעלים כמוחזק למכירה 

או כמוחזקת לחלוקה  כמוחזקת למכירה מסווגתהבקבוצת מימוש 
 ) לפי המוך מבין:לבעלים

 
בספרים לפי שהכס (או קבוצת המימוש) סווג  כוער  )א(

 בגיןמותאם , או כמוחזק לחלוקה לבעלים כמוחזק למכירה
 אםרים כשהיו מו ןכלשה הערכות מחדשפחת, הפחתה או 

 הכס (או קבוצת המימוש) לא היה מסווג כמוחזק למכירה
 לבין ,מוחזק לחלוקה לבעליםאו כ

 
שלו במועד ההחלטה העוקבת שלא  הסכום בר ההשבה  )ב(

 .או לחלק למכור
 

 ,שדרש לערך בספרים של כס לא שוטף וםאיתכל תכלול  ישותה .28
הופסק, או כמוחזק לחלוקה לבעלים מוחזק למכירה כווגו יסש

 קריטריויםמפעולות משכות בתקופה שבה ה 4ברווח או הפסד
, למעט עודמתקיימים א, בהתאמה, אים 12או  9-7ם בסעיפי

 באותו סעיף הז וםאיתציג ת ישות. הב29 -ו א29 פיםכאמור בסעי
)caption מש להצגת רווח או הפסד, ישר שא הרווח הכוללעל ) בדוח

 .37ר בהתאם לסעיף כוהאם קיים, ש
 

מוציאה כס בודד או התחייבות בודדת מקבוצת מימוש  ישותאם  .29
וחזקת למכירה, הכסים וההתחייבויות הותרים מסווגת כמה

להימדד כקבוצה רק  יוסיפובקבוצת המימוש שמיועדת למכירה 
אם . 9-7 שקבעו בסעיפים הקריטריויםמקיימת את אם הקבוצה 

ישות מוציאה כס בודד או התחייבות בודדת מקבוצת מימוש 
המסווגת כמוחזקת לחלוקה לבעלים, הכסים וההתחייבויות 

תרים בקבוצת המימוש שמיועדת לחלוקה יוסיפו להימדד הו
כקבוצה רק אם הקבוצה מקיימת את הקריטריוים שקבעו 

                                                 
אלא אם הכס הוא רכוש קבוע או כס לא מוחשי שהוערך מחדש בהתאם    4

לפי  30מספר או בהתאם לתקן חשבואות  27מספר לתקן חשבואות 
הסיווג שלו כמוחזק למכירה, ואז התיאום יטופל כגידול או קיטון בהערכה 

  מחדש.
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מקיימים אחרת, הכסים הלא שוטפים בקבוצה ש א.12בסעיף 
לסיווג כמוחזקים  קריטריויםאת ה) individuallyבפי עצמם (

ימדדו כל אחד  )או כמוחזקים לחלוקה לבעלים(למכירה 
)individuallyמוך מבין ערכם בספרים לבין שוויההוגן  ם) לפי ה

באותו מועד. כסים לא (או עלויות לחלוקה) ביכוי עלויות למכירה 
של מוחזקים  קריטריויםה מקיימים אתשאים שוטפים כלשהם 

יפסיקו להיות מסווגים כמוחזקים למכירה בהתאם למכירה 
מקיימים את  כסים לא שוטפים כלשהם שאים .26לסעיף 

הקריטריוים של מוחזקים לחלוקה לבעלים יפסיקו להיות 
 .26מסווגים כמוחזקים לחלוקה לבעלים בהתאם לסעיף 

  
 יאלמכירה ה תכמוחזק תלהיות מסווג האם קבוצת המימוש שחדל  א.29

של  הכספייםבת או חברה בשליטה משותפת, הדוחות חברה 
יותאמו  למכירהממועד הסיווג כמוחזק  לתקופות החלהישות 
כאילו החברה הבת או החברה בשליטה משותפת לא סווגו למפרע 

  .למכירה ותמעולם כמוחזק
  

סווגה קודם לכן בחברה כלולה שאו חלק מהשקעה השקעה  כאשר  .ב29
איה מקיימת עוד את הקריטריוים לסיווג  כמוחזקת למכירה

למפרע שיטת השווי המאזי ב תוך שימושיש לטפל בה כאמור, 
. דוחות כספיים לתקופות סיווגה כמוחזקת למכירה החל ממועד

  .יתוקו בהתאם סיווג כמוחזקת למכירהה ממועדהחל 
  

 הצגה וגילוי

תציג ותגלה מידע שמאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים  ישות .30
ות של פעילויות שהופסקו ושל סילהעריך את ההשפעות הפי

  ת מימוש).מימושים של כסים לא שוטפים (או של קבוצו
 

 הצגת פעילויות שהופסקו
 יםפעילויות ותזרימי מזומים שיתמורכב מ ישותשל  רכיב .31

, מבחיה תפעולית ולמטרות דיווח כספי, )clearly(להבחה בבירור 
מהווה היה אשר  ישותלים אחרות, רכיב של י. במישותהמשאר 

אם  ,מזומים-מזומים או קבוצה של יחידות מיבות-היחידה מיב
 הוא היה מוחזק לשימוש.

 
מומש או שמסווג כמוחזק ש ישותפעילות שהופסקה היא רכיב של  .32

  כןלמכירה, ו
 
), או אזור line of businessמייצג תחום פעילות עסקית (  )א(

  , או) ופרדmajorעיקרי ( הואגאוגרפי של פעילויות, ש
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) co-ordinated( מתומתוא היחיד יתכומתמהווה חלק   )ב(
תחום פעילות עסקית, או אזור גאוגרפי של למימוש של 

 .עיקרי ופרד הואפעילויות, ש
  

 תיתן גילוי: ישותה .33
 
 כום של:ישמורכב מס על הרווח הכוללדוח בסכום יחיד   )א(

 
)i(  פעילויות שהופסקושל הרווח או ההפסד לאחר מס; 

 וכן
 

)ii(  הרווח או ההפסד לאחר מס שהוכר בעת המדידה לפי
רה או בעת המימוש של שווי הוגן ביכוי עלויות למכי

הכסים או של קבוצת (קבוצות) המימוש שמהווים 
)constituting .את הפעילות שהופסקה ( 

 
 ) לפי:א(33בסעיף יתוח של הסכום היחיד שהוצג   )ב(

 
)i(  י מס שלסות, ההוצאות והרווח או ההפסד לפההכ

 פעילויות שהופסקו;
 

)ii( סההמסים על  ה הקשורה שלהוצאהדרש , הככפי ש
  ;19מספר ) בתקן חשבואות ח(81 בסעיף

 
)iii(  הרווח או ההפסד שהוכר בעת המדידה לפי שווי הוגן

מימוש של הכסים או של בביכוי עלויות למכירה או 
את הפעילות שמהווים קבוצת (קבוצות) המימוש 

 ; וכןשהופסקה
 
)iv(  דרשסה, כפי שההוצאה הקשורה של מסים על ההכ

 .19מספר (ח) בתקן חשבואות 81בסעיף 
  

. על הרווח הכוללדוח ביתן להציג את היתוח בביאורים או 
, יש להציג אותו על הרווח הכוללדוח באם היתוח מוצג 

זוהה כקשור לפעילויות שהופסקו, כלומר בפרד מבחלק ש
 מפעילויות משכות. 

 
תזרימי המזומים טו שיתן לייחסם לפעילויות השוטפות,   )ג(

המימון של הפעילויות לפעילויות ההשקעה ולפעילויות 
בביאורים או  יםגילויאותם שהופסקו. יתן להציג את 

 בדוחות הכספיים. 
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רווח והפסד של רווח או הפסד בדוח הפריטים אם ישות מציגה את   .א33
, החלק 34מספר תקן חשבואות ל 61תואר בסעיף מפרד כ

 . זההמזוהה כקשור לפעילויות שהופסקו יוצג בדוח 
 

לתקופות  33לפי סעיף  יםדרשה יםהגילוי את תתאים ישות .34
לכל  ויתייחס יםקודמות שמוצגות בדוחות הכספיים כך שהגילוי

המוצגת  לתקופה סוף תקופת הדיווחלהפעילויות שהופסקו עד 
 .האחרוה

 
בתקופה השוטפת לסכומים שהוצגו לפי כן בפעילויות  יםמואית .35

הופסקה באופן ישיר למימוש של פעילות ש יםשהופסקו שקשור
יתן גילוי יבתקופה קודמת יסווגו בפרד בפעילויות שהופסקו. 

כאלה. דוגמאות לסיבות שבהן  יםמואילאופי ולסכום של ת
 להיגרם כוללות את המקרים הבאים:יכולים אלה  יםמואית
 
בשל התאים שעלו ) של אי ודאויות resolution( ותבררהת  )א(

למחיר  יםמואית ות שלבררהתשל עסקת המימוש, כגון 
 .עם הקוה )idemnificationהרכישה ושל סוגיות של שיפוי (

 
של קשורות ישירות לפעולות השעלו ואי ודאויות  ותבררהת  )ב(

, כגון מחויבויות סביבתיות ומחויבויות ורכיב לפי מימוש
 בידי המוכר.שותרו בגין אחריות למוצר 

 
 תהטב ) של מחויבויות בגין תוכיתsettlement( הסילוק  )ג(

 קשור ישירות לעסקת המימוש. שהסילוקבד, בתאי עו
 

כמוחזק למכירה, יש לסווג  ישותמפסיקה לסווג רכיב של  ישותאם  .36
מחדש את התוצאות של הפעילויות של הרכיב שהוצגו לפי כן 

ולכלול אותן  35-33בפעילויות שהופסקו בהתאם לסעיפים 
ים מוצגות. הסכומהמפעילויות משכות לכל התקופות  בהכסה

 מחדש. שסווגובגין תקופות קודמות יתוארו כסכומים 
  

מכירה אשר כרוכה באיבוד שליטה על  יתכוישות שמחויבת לת  א. 36
, או באיבוד שליטה משותפת על חברה בשליטה משותפת חברה בת

או כאשר החברה הבת  36-33תיתן גילוי למידע הדרש בסעיפים 
שר מקיימת את היא קבוצת מימוש אהחברה בשליטה משותפת 

  .32שהופסקה בהתאם לסעיף  ההגדרה של פעילות
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מתייחסים לפעילויות הרווחים או הפסדים 
 משכות

רווח או הפסד כלשהו בגין המדידה מחדש של כס לא שוטף (או  .37
 מקיים את שאיומסווג כמוחזק למכירה השל קבוצת מימוש) 

לויות יכלל ברווח או הפסד מפעייהגדרה של פעילות שהופסקה ה
 משכות.

  
הצגה של כס לא שוטף או של קבוצת מימוש 

 מסווגים כמוחזקים למכירהה
מסווג כמוחזק למכירה ואת הכסים התציג כס לא שוטף  ישות .38

מסווגת כמוחזקת למכירה בפרד מכסים השל קבוצת מימוש 
. ההתחייבויות של קבוצת מימוש בדוח על המצב הכספיאחרים 

רה יוצגו בפרד מהתחייבויות אחרות מסווגת כמוחזקת למכיה
 ולא יקוזז האלה. הכסים וההתחייבויות בדוח על המצב הכספי

בדוח על השיויים בהון תציג בפרד  ישותיוצגו בסכום אחד. לא ו
 ברווח כולל מצטברת כלשהן שהוכרו האו הוצאמצטברת  ההכס
מסווג כמוחזק ההקשורות לכס לא שוטף (או קבוצת מימוש) אחר 

 למכירה.
 

 ]בוטל[ .39
 

) re-present) ולא תציג מחדש (reclassifyלא תסווג מחדש ( ישות .40
לתקופות קודמות בגין  דוחות על המצב הכספיסכומים שהוצגו ב

קבוצות של התחייבויות הכסים והכסים לא שוטפים או בגין 
בדוח כמוחזקות למכירה כדי לשקף את הסיווג  תסווגומהמימוש 

 האחרוה.המוצגת קופה לתעל המצב הכספי 
  

 פיםוס יםגילוי
תיתן גילוי למידע המפורט להלן בביאורים בתקופה שבה כס  ישות .41

 לא שוטף (או קבוצת מימוש) סווג כמוחזק למכירה או מכר:
 

 ;מימוש)התיאור של הכס הלא שוטף (או של קבוצת   )א(
 

תיאור של העובדות והסיבות של המכירה או שהובילו   )ב(
ן והעיתוי החזויים של ותיאור של האופלמימוש החזוי, 

 מימוש זה;
 

, והסעיף 22-20וח או ההפסד שהוכר בהתאם לסעיפים הרו  )ג(
שכולל את הרווח או ההפסד הזה,  על הרווח הכוללבדוח 

 .הכולל רווחעל הדוח במוצג בפרד  אלא אם הוא
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תיתן גילוי, בתקופה  ישות, חלים ב29או  א29, 29 ,26 פיםאם סעי .42
הכס הלא  תרילמכ יתכוההחלטה לשות את הת שבה התקבלה

שוטף (או קבוצת המימוש), שיכלול תיאור של העובדות ושל 
הסיבות שהובילו להחלטה ויכלול את ההשפעה של ההחלטה על 

 תוצאות הפעילות לתקופה ולתקופות קודמות כלשהן שמוצגות.
 

  הוראות מעבר

או קבוצות תקן זה ייושם מכאן ולהבא על כסים לא שוטפים ( .43
לסיווג כמוחזקים למכירה  את הקריטריויםים קייממימוש) שמ

לסיווג כפעילויות  את הקריטריוים קיימותועל פעילויות שמ
ליישם את יכולה  ישותשל תקן זה.  תחילהשהופסקו לאחר מועד ה

הדרישות של תקן זה על כל הכסים הלא שוטפים (או קבוצות 
מכירה ללסיווג כמוחזקים  יםשמקיימים את הקריטריוהמימוש) 

לסיווג כפעילויות  שמקיימות את הקריטריויםועל כל הפעילויות 
של תקן זה,  תחילהשהופסקו לאחר מועד כלשהו שחל לפי מועד ה

שדרש לצורך יישום תקן האחר בתאי שהערכות השווי והמידע 
  התאים.התקיימו זה הושגו במועד המקורי שבו 

  
 תחילהמועד 

ביואר  1ביום המתחילות ישם תקן זה לתקופות שתיות תי ישות .44
 . יואחרלאו  2017

  

 פעילויות מופסקות 8מספר ול תקן חשבואות ביט

  .תופסקומפעילויות  8 מספראת תקן חשבואות מחליף תקן זה  .45
  

  תיקוים לתקי חשבואות אחרים

 . סעיפים אלה כללו תיקוים לתקי חשבואות אחרים.46-54
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  ספח א

  מוגדרים מוחים

  .התקןשל חלק בלתי פרד  מהווהספח זה 
  

  מזומים-היחידה מיב
)cash-generating unit(  

אשר יתת קבוצת הכסים הקטה ביותר 
מיבה תזרימי מזומים ר שלזיהוי וא

חיוביים שהם בלתי תלויים בעיקרם 
בתזרימי המזומים החיוביים מכסים 

  סים.אחרים או מקבוצות אחרות של כ
  

  רכיב של ישות
)component of an entity(  

יתים שפעילויות ותזרימי מזומים 
, מבחיה תפעולית להבחה בבירור

  הישות.משאר ולמטרות דיווח כספי, 
  

  עלויות למכירה
)costs to sell(  

 ןהעלויות התוספתיות שיתן לייחס
קבוצת למימוש של כס (או של  מישריןב

ת מימון והוצאת ), למעט עלויומימוש
  הכסה.המסים על 

  
  כס שוטף

)current asset(  
  :כאשרככס שוטף ישות תסווג כס 

, או הכס את מצפה לממשהיא   )א(
, וך אותולצראו ר ולמכ תכוותמ

במהלך המחזור התפעולי הרגיל 
 ;השל

בעיקר  את הכס היא מחזיקה  )ב(
 ;מסחרלצורך 

תוך בכס את ה מצפה לממשהיא   )ג(
 ; אופת הדיווחתקולאחר  חודש 12

ן או שווה מזומ ןהוא מזומהכס   )ד(
דין  51גילוי דעת וגדר בשה(כפי 

 אלא ,)וחשבון על תזרימי מזומים
כך שלא יתן  מוגבלהכס אם 

 כדיאו להשתמש בו להחליף אותו 
חודש  12התחייבות במשך לסלק 

או במשך תקופת המחזור לפחות 
לאחר  התפעולי, לפי העיין,

  .תקופת הדיווח
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  חים מוגדרים (המשך):מו
  

  פעילות שהופסקה
)discontinued operation(  

  

שמומש או שמסווג כמוחזק רכיב של ישות 
  :כןלמכירה ו

 line ofייצג תחום פעילות עסקית (מ  )א(
business או אזור גאוגרפי של ,(

) majorעיקרי ( הואפעילויות, ש
 או ,ופרד

 היחיד יתכומהווה חלק מת  )ב(
) למימוש co-ordinated( מתומתוא

של תחום פעילות עסקית, או אזור 
עיקרי  הואגאוגרפי של פעילויות, ש

 .ופרד
  

  קבוצת מימוש
)disposal group(  

  

קבוצה של כסים שמיועדת למימוש, 
באמצעות מכירה או בדרך אחרת, יחד 
כקבוצה בעסקה אחת, והתחייבויות 

יועברו שכסים לאותם  יןישרמשקשורות ב
מויטין שרכש  תללוכבעסקה. הקבוצה 

יחידה בצירוף עסקים אם הקבוצה היא 
שהוקצה אליה מויטין  מזומים-המיב

של  87-80 בהתאם לדרישות של סעיפים
 )2009(מעודכן  15מספר תקן חשבואות 

או אם היא פעילות בתוך  כסים ירידת ערך
  מזומים כזאת.-היחידה מיב

  
  שווי הוגן

)fair value(  
הסכום שבו יתן להחליף א הושווי הוגן 

לסלק התחייבות, בין קוה מרצון או כס, 
, הפועלים שאים קשורים לבין מוכר מרצון
  בצורה מושכלת.

  
  התקשרות איתה לרכישה

)firm purchase 
commitment(  

) bindingהסכם עם צד לא קשור, המחייב (
את שי הצדדים ובדרך כלל יתן לאכיפה 

ט את כל התאים משפטית, אשר (א) מפר
המשמעותיים, כולל המחיר והעיתוי של 
העסקאות, וכן (ב) כולל תמריץ שלילי 

)disincentiveביצוע שהוא גדול -) לאי
מספיק כדי לגרום לכך שהביצוע של 

  .צפוי ברמה גבוההההסכם יהיה 
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  מוחים מוגדרים (המשך):
  

  צפוי ברמה גבוהה
)highly probable(  

  

ר באופן משמעותי סבירות גבוהה יות
  ).probable( צפוימ
  

  כס לא שוטף
)non-current asset(  

  

כס הגדרה של ה מקיים את איוכס ש
  .שוטף

  
  צפוי

)probable(  
  יותר סביר מאשר לא.

  
  

  סכום בר השבה
)recoverable amount(  

של כס ביכוי  השווי ההוגןהגבוה מבין 
  שלו.שווי השימוש לבין  עלויות למכירה

  
  שווי שימוש

)value in use(  
הערך הוכחי של אומדן תזרימי המזומים 
העתידיים שחזוי שיבעו מהשימוש 

אורך המתמשך בכס ומהמימוש שלו בתום 
  השימושיים. וחיי
  

חברה מוחזקת שאיה חברה בת (כהגדרתה   חברה כלולה 
  ).57בג"ד 

  
חברה שלחברה המחזיקה במיות שלה, יש   חברה מוחזקת

  עה מהותית בה.השפ
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  ספח ב

  יישוםתוספת ל

  .התקן של חלק בלתי פרד מהווהספח זה 
  

  מכירהה תדרשת להשלמההתקופה  תהארכ

מכירה  תדרשת להשלמה, הארכה של התקופה 9כפי שצוין בסעיף  .1ב
כמוחזק להיות מסווג צת מימוש) וקבמכס (או ממועת  יהא

מעבר  הםי אירועים או סיבות שאם העיכוב גרם על יד ,למכירה
עדיין  ישותוקיימות ראיות מספיקות לכך שה ישותלשליטת ה

למכור את הכס (או את קבוצת ה יתכושארה מחויבת לת
יחול לפיכך  8המימוש). חריג לדרישה של השה האחת בסעיף 

במצבים הבאים שבהם אירועים או סיבות כאלו מתרחשים 
)arise:( 

 
 תרילמכ יתכולת) commitsמתחייבת ( תישובמועד שבו ה  )א(

באופן סביר  צופהכס לא שוטף (או קבוצת מימוש) היא 
)reasonably (הלמעט קו) אים על העבריציבו ) שאחריםתת 

דרשת ההכס (או קבוצת המימוש) שיאריכו את התקופה 
 להשלמת המכירה, וכן:

 
)i(  דרשות כדייתן להתחיל לבצע את הפעולות ש לא

התקשרות עד שתושג  אלהלתאים  )respond( להיעות
 , וכןאיתה לרכישה

 
)ii(  ה לרכישה צפויה ברמה גבוהה תוךהתקשרות אית

  שה אחת.
 

 ,וכתוצאה מכך ,משיגה התקשרות איתה לרכישה ישות  )ב(
על תאים קוה או אחרים מציבים באופן בלתי צפוי 

ההעברה של כס לא שוטף (או קבוצת מימוש) שסווגו בעבר 
דרשת האשר יאריכו את התקופה  ,וחזקים למכירהכמ

 המכירה, וכן: מתלהשל
 

)i(  קטו פעולותאות דרשות כדי להגיב  בעיתויה
 לתאים, וכן 

 
)ii( .צפוי פתרון חיובי של הגורמים המעכבים 
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במהלך התקופה הראשוית של השה האחת, וצרו סיבות   )ג(
ה מכך כס לא תוצאסבירות וכ בלתישחשבו קודם לכן 

וטף (או קבוצת מימוש) שסווג קודם לכן כמוחזק למכירה ש
 לא מכר בתום אותה תקופה, וכן:

 
)i( ה האחת הית של השישותבמהלך התקופה הראשו 

 הכרחית כדי להגיב לשיוי בסיבות, הקטה פעול
 
)ii(  כס הלא שוטף (או קבוצת המימוש) משווק באופןה

 ןסביר, לאור השיוי בסיבות, וכ הואפעיל במחיר ש
  

)iii( יםמתקיימים. 8-ו 7בסעיפים  הקריטריו 
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  גספח 

איבוד תוכית מכירה הכרוכה ב - ליישום הדגמה
  שליטה על חברה בת

  התקן.ממהווה חלק איו ספח זה 
  

  מבוא

ישות שמחויבת לתוכית מכירה, אשר לתקן,  ב12בהתאם לסעיף  .1
או באיבוד שליטה משותפת על כרוכה באיבוד שליטה על חברה בת 

ה בשליטה משותפת ממשיכה לאחד או לאחד באיחוד יחסי חבר
את הכסים וההתחייבויות של החברה הבת או של החברה 

את כל הכסים  תסווגבשליטה משותפת, בהתאמה, אך מ
 או של החברה בשליטה משותפת וההתחייבויות של החברה הבת

 8-6כמוחזקים למכירה כאשר הקריטריוים המפורטים בסעיפים 
 זכויות כלשהן ושאריאם לישות יסיווג זה דרש גם  .מתקיימים

לאחר או בחברה בשליטה משותפת לשעבר בחברה הבת לשעבר 
בדוחות הכספיים הפרדים של החברה האם יסווגו מלוא  המכירה.

ההשקעה בחברה הבת או ההשקעה בחברה בשליטה משותפת 
זכויות  ושארייכמוחזקות למכירה גם במקרים בהם לחברה האם 

או בחברה בשליטה משותפת לשעבר בחברה הבת לשעבר  לשהןכ
 .לאחר המכירה

 
מיד לפי הסיווג לראשוה של קבוצת , לתקן 18בהתאם לסעיף  .2

ל הכסים כלמכירה, הערכים בספרים של  תהמימוש כמוחזק
 החשבואותבהתאם לתקי  יםמדדוההתחייבויות בקבוצה 

  המתאימים.
 

ת הכספיים המאוחדים, ישות בדוחו, לתקן א19בהתאם לסעיף  .3
של התקן על קבוצת המימוש, אשר מיישמת את הוראות המדידה 

כוללת את כל הכסים וההתחייבויות של החברה הבת, שמסווגת 
כמוחזקת למכירה. בדוחות הכספיים הפרדים, ישות תמדוד את 
ההשקעה בחברה בת לפי המוך מבין ערכה בספרים (חשבון 

י המאזי לאחר ביטול זקיפת פחת ההשקעה לפי שיטת השוו
על הכסים בי פחת של החברה הבת שהם בתחולת  הוהפחת

הוגן ביכוי עלויות ה הדרישות המדידה של התקן) לבין שווי
 למכירה.

 
בפחת (או בהפחתה)  הכירמ יהישות א, לתקן 25בהתאם לסעיף  .4

חלק מקבוצת מימוש שמסווגת מהווה של כס לא שוטף אשר 
הוצאות בריבית וב , אך דרשת להמשיך להכירכירהכמוחזקת למ
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אחרות שיתן לייחסן להתחייבויות של קבוצת מימוש המסווגת 
לפיכך, בעת איחוד הדוחות הכספיים של  כמוחזקת למכירה.

החברה הבת או החברה בשליטה משותפת לאחר מועד הסיווג 
וההפחתה כמוחזקים למכירה, הישות תבטל את הוצאות הפחת 

על ידי החברה הבת או החברה בשליטה משותפת ואת  שהוכרו
הוצאות הפחתת עודפי העלות המתייחסים לכסים של החברה 

 הבת או של החברה בשליטה משותפת.
 

לות על רכוש קבוע וכסים תקן חדרישות המדידה של המאחר ש .5
ייתכן שיידרשו  בלתי מוחשיים המסווגים כמוחזקים למכירה

ספיים של החברה הבת לצורך יישום התאמות וספות לדוחות הכ
שיטת השווי המאזי בדוחות הכספיים הפרדים ולצורך איחוד 
הדוחות הכספיים שלה, לדוגמה, אם החברה הבת מיישמת את 

 מודל הערכה מחדש לגבי רכוש קבוע או כסים בלתי מוחשיים. 
 

, במועד איבוד השליטה על החברה הבתב 19בהתאם לסעיף  .6
 כלהלן:  תמדדתרה בחברה הבת לשעבר השקעה כלשהי שו

 
השקעה כאמור אשר מקה השפעה מהותית תימדד בהתאם   )א(

לא סווגה מעולם  לשיטת השווי המאזי כאילו ההשקעה
  כמוחזקת למכירה.

 
השקעה כאמור אשר איה מקה השפעה מהותית תימדד   )ב(

 .כללי חשבואות מקובליםבהתאם ל
 

טה ייזקף לרווח או הפרש כלשהו שיווצר במועד איבוד השלי
  הפסד.
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ישות שמחויבת לתכון מכירה אשר כרוכה  - הדוגמ
  באיבוד שליטה על חברה בת 

 1מהון המיות של חברה ב' החל מיום  100% - חברה א' מחזיקה ב .1
. במועד הרכישה תאם שווים ההוגן של הכסים 2016ביואר 

 המזוהים טו של חברה ב' לערכם בספרים.
 

ההשקעה בחברה ב', כפי שהופיע בדוחות  להלן הרכב חשבון .2
 הכספיים הפרדים של חברה א' כון למועד הרכישה:

 
  אלפי ש"ח  

  1,500  חלק בהון חברה ב'
  250  מויטין

  1,750  
 

  הח כי לא קיימת פרמיית שליטה. .3
 

חברה ב' עורכת דוחות כספיים לתקופות בייים בהתאם להמלצות  .4
 .14תקן חשבואות מספר 

 
, אישר 2017רידה במחיר המיה של חברה ב' במהלך שת לאור י .5

מהון  60%תוכית למכירת  2017באוקטובר  1הדירקטוריון ביום 
דצמבר -המיות של חברה ב' והחברה החלה במהלך חודשים ובמבר

המיות  2017בדצמבר  31במגעים לאיתור קוה. ביום  2017של שת 
ות למכירה מידית במצבן הן היו זמיוכחי והמכירה שלהן צפויה ד

 ברמה גבוהה.
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להלן הדוח על המצב הכספי של חברה ב' למועדים השוים (באלפי  .6
 ש"ח):

 
    18/30/06    18/31/03    17/31/12  סעיף

מזומים ושווי 
  1,600    1,450    1,200  מזומים

  

    450    400    500  מלאי
  1הערה   875    938    1,000  רכוש קבוע

כסים בלתי 
  -    250    500  מוחשיים

  2הערה 

    )600(    )550(    )500(  ספקים
    )175(    )388(    )700(  אשראי מבקים

    )1,000(    )1,000(    )1,000(  הון מיות
    )1,150(    )1,100(    )1,000(  עודפים

  
  1הערה 

מכוות, אשר יתרת אורך  מייצגהרכוש הקבוע בספרי חברה ב' 
שים וערך השייר היו  4היה  2017בדצמבר  31חייהן כון ליום 

  אפס. המכוות מופחתות בשיטת הקו הישר.
  

  2הערה 
הכסים הבלתי מוחשיים מייצגים מותג אשר רכש על ידי חברה ב', 

היה חצי שה  2017בדצמבר  31אשר יתרת אורך חייו כון ליום 
וערך השייר היו אפס. המותג מופחת על ידי חברה ב' בשיטת הקו 

 הישר.
 

מזומים אחת ושווי השימוש (בהתעלם - הווה יחידה מיבהחברה ב' מ .7
מהחלטת המימוש) עולה משמעותית על ערכם בספרים של כסי 

 היחידה בכל תאריך מאזן.
  

להלן תוים בדבר שווי הבורסה של המיות של חברה ב' למועדים  .8
 השוים:

 
  שווי הוגן מיות חברה ב' (באלפי ש"ח)  תאריך

31/12/17  1,871  
31/03/18  1,968  
30/06/18  1,811  

 
 הוח כי הבורסה מהווה שוק פעיל. .9
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  מהתמורה שתתקבל בגין. 2%עלויות המימוש של חברה ב' מהוות  .10
 

מהון מיות חברה ב'  60%מימשה חברה א'  2018ביוי  30ביום  .11
אלפי ש"ח טו). עלויות  1,065בהתאם לערכם בבורסה (תמורת 

 המימוש שולמו במזומן.
 

12.  פרד של חברה א' למועדים להלןים מהדוח על המצב הכספי התו
. ההשקעה מוצגת בדוח על המצב הכספי ליום השוים (באלפי ש"ח)

לפי הסיווג של ההשקעה ( לפי שיטת השווי המאזי 2017בדצמבר  31
 : ) ולא עודכה בדוחות הבייים העוקביםכמוחזקת למכירה

 
  *)( 18/30/06    18/31/03    17/31/12  סעיף

מזומים ושווי 
  2,735    2,210    1,400  מזומים

  800    900    1,000  מלאי
  1,140    1,170    1,200  רכוש קבוע

השקעה בחברה 
  2,250    2,250    2,250  שווי מאזי -ב'

  )1,300(    )1,200(    )1,000(  ספקים
התחייבויות לזמן 

  )200(    )200(    )200(  ארוך
  )2,000(    )2,000(    )2,000(  הון מיות

  )3,425(    )3,130(    )2,650(  עודפים
  

  מהון המיות של חברה ב'. 60%לפי מימוש  (*)
  

דוגמה זו ממחישה את הטיפול החשבואי בהתאם לתקן חשבואות 
בהשקעה בחברה בת בדוחות הכספיים הפרדים ובדוחות  38מספר 

הדוגמה איה ממחישה הצגה של  הכספיים המאוחדים של חברה א'.
  .34ספיים בהתאם לתקן חשבואות מספר דוחות כ

  
  הדוגמה ממחישה:

הצגת חשבון ההשקעה בחברה ב' כפי שיופיע במסגרת הדוחות  .1
במרץ  31; 2017בדצמבר  31הכספיים הפרדים של חברה א' לימים 

 .2018ביוי  30 - ; ו2018
 

 31הצגת הדוח על המצב הכספי המאוחד של חברה א' לימים  .2
  .2018ביוי  30 -; ו2018ביוי  29; 2018 במרץ 31; 2017בדצמבר 
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  דוחות כספיים פרדים 

  2017בדצמבר  31

 2017בדצמבר  30להלן הרכב חשבון ההשקעה בחברה ב' כון ליום 
  (באלפי ש"ח):

    2,000  חלק בהון חברה ב'
    250  מויטין

    2,250  30.12.17יתרה ביום 
  

אשר  חברה ב' יותממ 60%קיימת תוכית למכירת  31.12.17ביום 
הקריטריוים לסיווג  אבד חברה א' את השליטה בחברה ב'.תבעקבותיה 

לתקן,  ב12. בהתאם לסעיף מתקיימים באותו מועד כמוחזק למכירה
למכירה בדוחות הכספיים  תסווג כמוחזקמלוא ההשקעה בחברה ב' ת

  .הפרדים
  

  למכירה (באלפי ש"ח) תההשקעה כמוחזקהסיווג 

    2,000  ב'חלק בהון חברה 

    250  חלק במויטין
סה"כ החלק המסווג כמוחזק 

  למכירה
2,250    

    )416(  הפרשה לירידת ערך
 98%*1,871=  834,1  שווי הוגן טו -31/12/17

  
  2018במרץ  31

(באלפי  2018במרץ  31להלן הרכב חשבון ההשקעה בחברה ב' כון ליום 
  :ש"ח)

   2,412  ב' חלק בהון חברה

    250  חלק במויטין
    2,662  השקעה בחברה ב'

    )733(  הפרשה לירידת ערך 
 98%*1,968=  929,1  שווי הוגן טו -31/03/18

  
  הסבר:

אלפי  2,100הסתכם בסך  2018במרץ  31ההון העצמי של חברה ב' ליום 
ש"ח. בעת סיווג ההשקעה בחברה הבת כמוחזקת למכירה, יש להפסיק 

בגין כסיה. לפיכך, יש לבטל את הוצאות הפחת והפחתה ת פח לזקוף
ש"ח בגין הרכוש הקבוע אלפי  62שהוכרו בחברה הבת בסך וההפחתה 

ש"ח בגין הכסים הבלתי אלפי  250בסך  הפחתהואת הוצאות ה
 2,412כתוצאה מכך ההון העצמי המתוקן של חברה ב' היו מוחשיים. 
  .)2,100+62+250=2,412(אלפי ש"ח 
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  עה על דוח רווח והפסד לרבעון הראשון (באלפי ש"ח)השפ

 =100%*(100+62+250)  412   5חלק ברווחי חברה ב'
      

 =733-416  )317(   להפסד ההפרשה עדכון
   95  כ"סה

  
  2018יוי ב 29

  
(באלפי  2018ביוי  29להלן הרכב חשבון ההשקעה בחברה ב' כון ליום 

 :ש"ח)

   2,775  חלק בהון חברה ב'

    250  במויטיןחלק 
    3,025  השקעה בחברה ב'

    )1,250(  הפרשה לירידת ערך 
 =98%*1,811   775,1  שווי הוגן טו -29/06/18

  
  הסבר:

אלפי  2,150הסתכם בסך  2018 יויב 29ההון העצמי של חברה ב' ליום 
ש"ח. בעת סיווג ההשקעה בחברה הבת כמוחזקת למכירה, יש להפסיק 

ן כסיה. לפיכך, יש לבטל את הוצאות הפחת בגיוהפחתה פחת  זקוףל
ש"ח בגין הרכוש הקבוע ואת הוצאות אלפי  125שהוכרו בחברה הבת בסך 

כתוצאה ש"ח בגין הכסים הבלתי מוחשיים.  אלפי 500בסך  ההפחתה
אלפי ש"ח  2,775מכך ההון העצמי המתוקן של חברה ב' היו 

)2,775=2,150+125+500.(  
  

  2018יוי ב 30
  

מהון המיות של חברה ב'.  60%מבוצע מימוש של  2018ביוי  30ביום 
מהון המיות של חברה ב') הופכת  40%ההשקעה שותרה בחברה ב' (

השקעה בחברה כלולה ויש להעמיד אותה על הסכום שהיה מתקבל אילו 
  יושמה שיטת השווי המאזי מאז ומעולם לגבי חלק זה.

  

                                                 
  חברה הבת.שהוכרו על ידי הוההפחתה לאחר ביטול הוצאות הפחת    5
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  :ב' (באלפי ש"ח)תועה בחשבון ההשקעה בחברה להלן ה

 =98%*1,811   1,775  29/6/18יתרה ליום 
  1,811*98%*60%=  )1,065(  30/6/18 - ב 60% מימוש

   710  30/6/18 -יתרה ב

 40% -התאמת חשבון ההשקעה ב
מהון מיות חברה ב' לשיטת השווי 

  המאזי

  
  

250  

 

   960  30/6/18יתרה ליום 

  
  :רה ב') (באלפי ש"ח)מהון מיות חב %40ההשקעה בחברה ב' (הרכב 

    860  חלק בהון חברה ב'
   100  חלק במויטין

    960  30/6/18 -יתרה ב
  

  השפעה על דוח רווח והפסד לרבעון השי (באלפי ש"ח)

 =100%*(50+63+250)  363   6חלק ברווחי חברה ב'
  1,250-733=  )517(  עדכון ההפרשה להפסד 

   250  עדכון יתרת ההשקעה בחברה ב'
    69  סה"כ

      
      בדרך וספת:

    960  השקעה שותרה בחברה ב'
    1,065  תמורה מימוש חלק מההשקעה

ביכוי כסים לא שוטפים המוחזקים 
  למכירה בדוחות הכספיים הפרדים

  
)1,929(  

  

    96  רווח

                                                 
  שהוכרו על ידי החברה הבת.וההפחתה לאחר ביטול הוצאות הפחת    6



  
  נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו

 

  1387  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת 

להלן הדוח על המצב הכספי הפרד של חברה א' למועדים השוים 
  ):ש"ח(באלפי 

  18/30/06    18/29/06    18/31/03    17/31/12  סעיף
מזומים ושווי 

  (*) 3,800     2,735    2,210    1,400  מזומים

  800    800    900    1,000  מלאי

 לא כסים
 שוטפים

המסווגים 
 כמוחזקים

 השקעה -למכירה
  -    1,775    1,929    1,834  'ב בחברה

  1,140    1,140    1,170    1,200  רכוש קבוע

השקעה בחברה 
  960    -    -    -  שווי מאזי -ב'

  )1,300(    )1,300(    )1,200(    )1,000(  ספקים

התחייבויות לזמן 
  )200(    )200(    )200(    )200(  ארוך

  )2,000(    )2,000(    )2,000(    )2,000(  הון מיות

  )3,200(    )2,950(    )2,809(    )2,234(  עודפים
  

 (*)3,800=2,735+1,065  
  

  :(באלפי ש"ח) יתוח הרווחים בכל תקופה

חודשים  3לתקופה של  רווח
  שהסתיימה ביום

    
18/31/03    18/30/06  

  295    480      הרווח הפרד של חברה א'
  )154(    95      בגין השקעה בחברה ב' (הפסד) רווח 

השקעה מה 40%החזרת רווח בגין 
  לשיטת השווי המאזי

    -    250  

  391    575      סה"כ
  

  חישוב הרווח הפרד של חברה א' (באלפי ש"ח):

חודשים  3וח לתקופה של רו
  שהסתיימה ביום

    
18/31/03    18/30/06  

            
  3,425    3,130      יתרת סגירה עודפים 

  3,130    2,650      ביכוי יתרת פתיחה עודפים
            

  295    480      הרווח הפרד של חברה א'



  
  נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו

 

  1388  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת 

  מאוחדיםדוחות כספיים 

את כל תסווג את כל הכסים ובדוחות הכספיים המאוחדים, ישות 
תיישם את הוראות וכמוחזקים למכירה ההתחייבויות של החברה הבת 

כסים ה כלקבוצת המימוש אשר כוללת את המדידה של תקן זה על 
  של החברה הבת.וההתחייבויות 

  
  2017בדצמבר  31

 31להלן גיליון האיחוד של הדוח על המצב הכספי של חברה א' ליום 
  (באלפי ש"ח): 2017בדצמבר 

    חברה ב'    ה א'חבר  סעיף
פקודה 
  מאוחד    לאיחוד

מזומים 
ושווי 

  1,400            1,400  מזומים

  1,000           1,000  מלאי

כסים לא 
שוטפים 

המסווגים 
כמוחזקים 

    1,834  למכירה

1,200+500+1,000 

+500=3,200   

)1,834(  

250  

)416(    3,034  

  1,200            1,200  רכוש קבוע

  )1,000(            )1,000(  ספקים

התחייבויות 
המיוחסות 

במישרין 
לכסים לא 

שוטפים 
המסווגים 
כמוחזקים 

  )1,200(        1,200)=500+700(    -  למכירה

התחייבויות 
  )200(            )200(  לזמן ארוך

  )2,000(            )2,000(  הון מיות

  )2,234(    2,000    )2,000(    )2,234(  עודפים

 



  
  נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו

 

  1389  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת 

 2018במרץ  31
  

 31על המצב הכספי של חברה א' ליום  להלן גיליון האיחוד של הדוח
  (באלפי ש"ח): 2018במרץ 

    חברה ב'    חברה א'  סעיף
פקודה 
  מאוחד    לאיחוד

מזומים 
ושווי 

  2,210            2,210  מזומים

  900           900  מלאי

כסים לא 
שוטפים 

המסווגים 
כמוחזקים 

    1,929  למכירה

1,450+400  

+1,000+500= 

3,350   

)1,929(  

250  

)733(    2,867  

  1,170            1,170  רכוש קבוע

  )1,200(            )1,200(  ספקים

התחייבויות 
המיוחסות 

במישרין 
לכסים לא 

שוטפים 
המסווגים 
כמוחזקים 

  )938(        (938)=550+388    -  למכירה

התחייבויות 
  )200(            )200(  לזמן ארוך

  )2,000(            )2,000(  הון מיות

  )2,809(    2,412    )2,412(    )2,809(  עודפים



  
  נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו

 

  1390  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת 

  2018 יויב 29
  

 29להלן גיליון האיחוד של הדוח על המצב הכספי של חברה א' ליום 
  (באלפי ש"ח): (רגע לפי המימוש) 2018ביוי 

    חברה ב'    חברה א'  סעיף
פקודה 
  מאוחד    לאיחוד

מזומים 
ושווי 

  2,735            2,735  מזומים

  800            800  מלאי

  1,140            1,140  רכוש קבוע

כסים לא 
שוטפים 

המסווגים 
כמוחזקים 

    1,775  למכירה

1,600+450  

+1,000+500= 

3,550   

)1,775(  

250  

)1,250(    2,550  

  )1,300(            )1,300(  ספקים

התחייבויות 
המיוחסות 

במישרין 
לכסים לא 

שוטפים 
המסווגים 
כמוחזקים 

  )775(        (775)=600+175    -  למכירה

התחייבויות 
  )200(            )200(  רוךלזמן א

  )2,000(            )2,000(  הון מיות

  )2,950(    2,775    )2,775(    )2,950(  עודפים
 



  
  נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו

 

  1391  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת 

  2018 יויב 30

 
 1,065תמורת סך  ממיות חברה ב' 60%ת וממומש 2018ביוי  30ביום 

הופכת להיות השקעה בחברה  'אלפי ש"ח וההשקעה שותרה בחברה ב
   כלולה.

  
 2018ביוי  30הכספי המאוחד של חברה א' ליום  להלן הדוח על המצב

  :(באלפי ש"ח) (לאחר המימוש)

  חברה א'  סעיף

  3,800  מזומים ושווי מזומים

  800  מלאי

  1,140  רכוש קבוע

  960  השקעה בחברה כלולה

  )1,300(  ספקים

  )200(  התחייבויות לזמן ארוך

  )2,000(  הון מיות

  )3,200(  עודפים

  



  
  נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו

 

  1392  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת 

עית של המוסד הישראלי לתקיה הוועדה המקצו
  בחשבואות

  
  

  

  

  ברי הוועדהח

  יו"ר הוועדה -  ב ספירדרו"ח 
   , רו"חחיים אסיאג פרופסור

  רו"ח די ויטאן
  ו"ח אבי זיגלמןר

  רו"ח רון משס
  רו"ח משה פרץ

  פרופסור אפרים צדקה
  

  וות מקצועי צ

  ו"ח שרון מימון צדיקר
  

  משתתפים קבועים

  טיאסרו"ח משה א
   לילי איילוןו"ח ר

  דוד גולדברגרו"ח 
  רו"ח אלי גולדשטיין

  ד"ר הדס גלדר, רו"ח
  רו"ח אודי גריברג

  רו"ח אבי דוייטשמן
  רו"ח שאול טבח

  רו"ח גיא טביביאן
  רו"ח עדי טל

  רו"ח ארון רצקובסקי


