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  השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ
  

(מתוקן)  13ספר תקן חשבונאות מנוסח משולב של 
   )2007 מאי(

  
The Israel Accounting Standards issued by the Israel Accounting 
Standards Board are often based on and may include parts of the text of 
the International Accounting Standards published by the International 
Accounting Standards Board (IASB). 
 
International Accounting Standards, Exposure Drafts, and other IASB 
publications are copyright of the International Accounting Standards 
Board, 166 Fleet Street, London EC4A 2DY, United Kingdom, 
Telephone: +44 (020) 7353-0565, FAX: +44 (020) 7353-0562, E-mail: 
publications@iasc.org.uk, Internet: http://www.iasc.org.uk. 
 
All rights reserved. No part of the text of IASB’s publications may be 
translated, reprinted or reproduced or utilized in any form either in 
whole or in part by any electronic, mechanical or other means, now 
known or hereafter invented, including photocopying and recording, or 
in any information storage and retrieval system, without prior 
permission in writing from the International Accounting Standards 
Board.  
 
The International Accounting Standards have been translated to 
Hebrew and are published by Israel Accounting Standards Board with 
the permission of IASB. 
 
The approved text of the International Accounting Standards is that 
published by the IASB in the English language and copies may be obtained 
direct from IASB. 

 ® The "Hexagon Device”, “IAS”, “IASB” and “Internatio nal 
Accounting Standards” are registered Trade Marks of the International 
Accounting Standards Board and should not be used without the 
approval of the International Accounting Standards Board. 
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קי חשבואות ישראליים המתפרסמים על ידי המוסד הישראלי לתקיה ת

בחשבואות מתבססים לעיתים או עשויים לכלול חלקים מוסח תקי 
חשבואות בילאומיים המתפרסמים על ידי הוועדה לתקי חשבואות 

  בילאומיים.
  
וועדה לתקי חשבואות בילאומיים זכויות יוצרים בתקי חשבואות ל

לאומיים, וחומר אחר המתפרסם על לביאות ביי חשבואומיים, הצעות לתק

 ,United Kingdom, London, 166 Fleet Streetידה. כתובתה של הוועדה: 
EC4A 2DY7353-0562 (020) 44+קס: , פ7353-0565 (020) 44+לפון: . ט ,

איטרט: , lications@iasc.org.ukpubדואר אלקטרוי: 

http://www.iasc.org.uk .  
   

ל הזכויות שמורות. אין לתרגם, להעתיק, לשכפל, או לעשות שימוש בחלק כ
כלשהו של פרסומי הוועדה לתקי חשבואות בילאומיים, אם באמצעים 
אלקטרויים או מכיים או בכל אמצעי אחר, הקיים היום, או שיהיה קיים 

לרבות צילום, הקלטה או שימוש בכל שיטת אחסון ואחזור מידע, ללא , בעתיד
  הסכמה מוקדמת בכתב מהוועדה לתקי חשבואות בילאומיים.

  
רגום תקי חשבואות בילאומיים ופרסומם בשפה העברית בידי המוסד ת

הישראלי לתקיה בחשבואות עשה בהסכמת הוועדה לתקי חשבואות 
  בילאומיים.

  

 International“ -ו, ”IAS” ,“IASB“ורת המשושה, תצ  ®
Accounting Standards” י מי סהם סימחר רשומים של הוועדה לתק

  חשבואות בילאומיים ואין לעשות בהם שימוש ללא אישורה.
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(מתוקן)  13נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 
  ) 2007(מאי 

  

כל הזכויות שמורות למוסד הישראלי לתקיה בחשבואות. אין  ©
לשכפל, לתרגם, להציג, לפרסם, להפיץ, להוציא לאור או לעשות להעתיק, 

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. 
  

לעברית וכללו תקי חשבואות בילאומיים או חלקים מהם תורגמו 
במסגרת תקי חשבואות בישראל באישור הוועדה לתקי חשבואות 
בילאומיים. הוסח המחייב של תקי חשבואות בישראל הוא זה 

  המפורסם על ידי המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות בשפה העברית.
  

כל התייחסות לתקיה בילאומית המובאת בגוף התקן, או בהערות 
, או בספחים, אין בה כשלעצמה כדי קביעה כי אותו תקן השוליים לתקן

חשבואות בילאומי או חלקים ממו אומצו על ידי המוסד הישראלי 
  לתקיה בחשבואות ככלל חשבואי בישראל.

  
. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה. 65-1תקן זה מובא בסעיפים 

את העקרוות  הוראות התקן, המובאות באותיות מודגשות, מייצגות
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

(דצמבר  21 מספר בילאומי חשבואות תקן על המבוסס, זה תקן  .א
, להלן( חוץ מטבע של חליפין עריבש השיויים השפעות, )2005

בקביעת מטבע הפעילות של ישות או של  עוסק), הבילאומי התקן
, בתרגום חוץ במטבע עסקאות בתרגוםפעילויות חוץ של ישות, 

ממטבע  כספיים דוחות בתרגוםכן ו דוחות כספיים של פעילות חוץ
   .הפעילות למטבע ההצגה

  

 ישות, עצמה בפי עומדתה ישות אם בין -תקן זה דורש מכל ישות   .ב
 או בת החבר כמו( חוץ פעילות או) אם חברת כמו( חוץ פעילויות עם

לקבוע את מטבע הפעילות  -בודדת הכללת בישות המדווחת  )סיף
 שלה ולמדוד את תוצאות פעולותיה ומצבה הכספי באותו מטבע.
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השפעות , 13תקן חשבואות זה מחליף את תקן חשבואות מספר   .ג
 .2001מחודש אוקטובר  בשערי חליפין של מטבע חוץ השיויים

 השיויים העיקריים בתקן זה הם:
  

 המוח "מטבע הדיווח" הוחלף בשי מוחים: )1(
 

מטבע פעילות, משמע המטבע של הסביבה הכלכלית   )א(
  העיקרית בה פועלת הישות, וכן

 

מטבע הצגה, משמע המטבע בו מוצגים הדוחות   )ב(
 הכספיים.

 

להתחשב לצורך קביעת מטבע  הכללת גורמים בהם יש )2(
הפעילות. התקן מדגיש כי בעת קביעת מטבע הפעילות יש 

למטבע אשר משפיע בעיקר על מחירי שים דגש רב יותר ל
 למטבע בו קובים מחירי העסקאות.  ו דווקאהעסקאות ולא

 

ביטול ההבחה בין חברות מוחזקות שהן זרוע ארוכה לבין  )3(
ת אוטוומיות. חברות מוחזקות שהן יחידות מוחזקו

ההבחה כיום היא בין יחידה שמטבע הפעילות שלה זהה 
למטבע הפעילות של הישות המדווחת לבין יחידה שמטבע 
הפעילות שלה שוה ממטבע הפעילות של הישות המדווחת 

קיימת רק שיטת תרגום אחת (פעילות חוץ). כתוצאה מכך, 
 לפעילויות חוץ. 

 

ותיה הכספיים בכל תקן זה מאפשר לישות להציג את דוח )4(
מטבע (או מטבעות). הישות דרשת לתרגם את תוצאות 
פעולותיה ומצבה הכספי ממטבע הפעילות למטבע (או 
מטבעות) ההצגה תוך שימוש בשיטה הדרשת לתרגום 
פעילות חוץ לצורך הכללתה בדוחות הכספיים של הישות 
המדווחת. בהתאם לשיטה זו, כסים והתחייבויות 

שער הסגירה, תוי ההכסה וההוצאות מתורגמים לפי 
והתועות ההויות מתורגמים לפי שערי החליפין במועדי 

(או בשער  )ובהוצאות בהכסה ההכרה מועדי(העסקאות 
ממוצע לתקופה, כאשר שער כזה מהווה קירוב סביר) 

 דוח על המצב הכספישל ההון העצמי לכל  ומספרי ההשוואה
 .מוצג מתורגמים לפי שערי הסגירה

  

, חוץ מטבע פריטי בגידור החשבואי בטיפול עוסק איו זה תקן  .ד
עליו  הבילאומי תקןה .בפעילות חוץלמעט גידור השקעה טו 

 לרבות ,גידור ותחשבואדן כלל ב איו) IAS 21מבוסס תקן זה (
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תקן חשבואות ו מאחר חוץ בפעילות טו השקעה של גידור
חל על  הכרה ומדידהמכשירים פיסיים: , 39בילאומי מספר 

 בהתחשבגידור פריטי מטבע חוץ לרבות גידור של השקעה טו. 
טרם אומץ בישראל ותקן  39שתקן חשבואות בילאומי מספר 

השפעות השיויים בשערי חליפין של מטבע , 13חשבואות מספר 
) קבע הוראות לגבי גידור של השקעה טו 2001, (אוקטובר חוץ

ול את ההוראות שכללו בעבר בתקן בפעילות חוץ, הוחלט לכל
 גם בתקן זה.  13חשבואות מספר 

  
  הוראות מעבר

 הוראות התקן לגבי תיאומי שווי הוגן ומויטין את תיישם ישות  .ה
 יושם בה הדיווח תקופת תחילת לאחר שהתבצעו הרכישות כל לגבי
 .)59לראשוה (ראה סעיף  זה תקן

  

 שמו למפרע.יתר השיויים הובעים מיישום תקן זה ייו  .ו
 
שיוי במטבע הפעילות הובע משיוי בעסקאות, אירועים וסיבות   .ז

יטופל באופן של מכאן ולהבא, להבדיל משיוי במטבע הפעילות 
כתוצאה מיישום לראשוה של תקן זה, אשר יטופל בהתאם 

 .ו לעיל-לסעיפים ה, ו
  

 תחילה
ם ביו ההמתחילהראשוה  התקן זה יחול על דוחות כספיים לתקופ  .ח

  או לאחר מכן.  2008ביואר,  1
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  מטרת התקן

) בשתי דרכים. foreign activitiesישות עשויה לבצע פעילויות חוץ ( .1
 להעשויות להיות עסקאות במטבע חוץ וכן ייתכן שיהיו  ישותל

 היכול ישותבוסף לכך, . )foreign operations( פעילויות חוץ
התקן היא  הכספיים במטבע חוץ. מטרת הלהציג את דוחותי

לכלול עסקאות במטבע חוץ ופעילויות חוץ  ישותלקבוע כיצד על 
 הכספיים, וכיצד לתרגם דוחות כספיים למטבע הצגה. יהבדוחות

 
החליפין שישמש  (שערי) הושאים העיקריים הם קביעת שער .2

השפעות של שיויים בשערי  הדיווח על לתרגום, ואופן(שישמשו) 
 חליפין בדוחות הכספיים.

  

  ולהתח

  יש ליישם תקן חשבואות זה: .3
 
למעט  במטבע חוץ, וביתרות טיפול החשבואי בעסקאותב  )א(

תקן  הטיפול בעסקאות וביתרות בגזרים שהם בתחולתו של
מכשירים פיסיים: הכרה , 39חשבואות בילאומי מספר 

 ;1ומדידה
 
של פעילויות חוץ  כספיה ןומצב יהןתוצאות תרגוםב  )ב(

איחוד, או  בדרך של ישותם של ההכללות בדוחות הכספיי
 ; וכןאיחוד יחסי, או שיטת השווי המאזי

 
למטבע  ישותכספי של ההמצב התוצאות והתרגום ב  )ג(

  ההצגה.
  

 ]בוטל[ .4
   

 Hedgeגידור ( ותחשבואחל על תקן חשבואות זה איו  .5
Accounting,למעט הסיווג של הפרשי  ) של פריטים במטבע חוץ

בע חוץ, המהווה גידור של השקעה שער, הובעים מהתחייבות במט
 .טו בפעילות חוץ

 

                                                 
, 39אין בהפיה זו כשלעצמה כדי קביעה כי תקן חשבואות בילאומי מספר    1

לתקיה בחשבואות ככלל או חלקים ממו אומצו על ידי המוסד הישראלי 
  חשבואי בישראל.
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במטבע  ישותדוחות כספיים של  תהצג חל עלתקן חשבואות זה  .6
כספיים הדוחות שיש לעמוד בהן על מת שהחוץ וקובע דרישות 

בוסף, תקן . לתקי דיווח כספי בילאומיים כמצייתים יתוארו
תרגומים כאשר חשבואות זה מגדיר את המידע שיש לתת לו גילוי 

 דרישות ה"ל.ה מקיימים את איםלמטבע חוץ של מידע פיסי, 
  

הצגה בדוח על תזרימי מזומים של חל על תקן חשבואות זה איו  .7
 , או בתרגוםהובעים מעסקאות במטבע חוץתזרימי מזומים 

של לשכת  51ראה גילוי דעת (תזרימי מזומים של פעילות חוץ 
ר דין וחשבון על תזרימי המזומים, כפי רואי חשבון בישראל בדב

 לתקן זה). 63-62 שתוקן בסעיפים
  

  הגדרות

 :םמשמעותו מוחים המשמשים בתקן זהלהלן  .8
  

 Spotשער החליפין המיידי ( - )Closing Rateשער סגירה (
Rate (2חבסוף תקופת הדיוו.  

  
מתרגום  הפרש הובע -  )Exchange Differenceהפרש שער (

לפי שערי  אחד למטבע אחר ר יחידות של מטבעאותו מספ של
  חליפין שוים.

  
יחס החליפין בין שי  - )Exchange Rateשער החליפין (

  מטבעות.
  

הסכום שבו יתן להחליף כס, או לסלק  - )Fair valueשווי הוגן (
שאים מוכר מרצון, לבין התחייבות, בעסקה בין קוה מרצון 

  .קשורים, הפועלים בצורה מושכלת
  

 הפעילות מטבע שאיו מטבע - )Foreign Currencyמטבע חוץ (
  .ישותשל ה

  
בת,  חברה שהיא ישות - )Foreign Operationפעילות חוץ (
, תהמדווח ישותעסקה משותפת או סיף של ה חברה כלולה,

או במטבע, שהפעילויות שלה ממוקמות או מתהלות במדיה 
  .תהמדווח ישותה שוים מאלה של

  
סביבה ההמטבע של  -  )Functional Currencyהפעילות (מטבע 

  .ישותה תעיקרית בה פועלה הכלכלית

                                                 
 פי רוב, יש להשתמש בשער היציג בסוף תקופת הדיווח במידה וקיים. -על   2
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  ת שלה.והיא חברה אם וכל חברות הב )Groupקבוצה (
  

 יחידות מטבע מוחזקות - )Monetary itemsפריטים כספיים (
במספר קבוע או  שישולמואו  שיתקבלווכן כסים והתחייבויות 

  .ות מטבעיתן לקביעה של יחיד
  

 Net Investment in a Foreignהשקעה טו בפעילות חוץ (
Operation( -  תהמדווח ישותהשל  חלקההסכום המהווה את 

  .פעילות בכסים טו של אותה
  

לפיו המטבע  -  )Presentation Currencyמטבע ההצגה (
  הדוחות הכספיים. מוצגים

  
חליפין שער  - )Spot Exchange Rateשער חליפין מיידי (

  למסירה מיידית.
  

  ההגדרותתוח פי

  מטבע פעילות

, בדרך כלל, היא ישות תעיקרית בה פועלה הכלכליתסביבה ה .9
מזומים. בעת קביעת  הומוציא המפיקבעיקר  ישותה הסביבה בה

 גורמים הבאים:ה שוקלת את ישותמטבע הפעילות, 
 

  המטבע:  )א(
 

i. אשר משפיע בעיקר על מחירי המכירה של הסחורות 
בדרך כלל, זה יהיה המטבע שבו ותים (שירהו

קובים ומסולקים מחירי המכירה של הסחורות 
  וכן );והשירותים

 

ii.  ה בה השלוהפיקוח  התחרותייםכוחות המדי
המכירה מחירי קובעים בעיקר את  (רגולציה) שלה

  שירותים.הו של הסחורות
 

המטבע אשר משפיע בעיקר על עלויות עבודה, חומרים   )ב(
הספקת סחורות או שירותים (בדרך כלל, ועלויות אחרות ל

 זה יהיה המטבע שבו קובות ומסולקות עלויות אלה).
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למטבע הפעילות של ראיה  כן לספקגורמים הבאים יכולים גם ה .10
 :ישות

 

מימון  כספיים מפעילויותמקורות  מופקיםמטבע בו ה  )א(
 ).חוב הויים ומכשירי ם, הפקה של מכשיריכלומר(

 

 מפעילויותמוחזקים תקבולים  ,לבדרך כל ,מטבע בוה  )ב(
  שוטפות.

 

בקביעת מטבע מובאים בחשבון הבאים הוספים גורמים ה .11
אם מטבע הפעילות ובקביעה , ישות שהיא פעילות חוץהפעילות של 

 בהקשר זה, היא תמדווחה הישות( תהמדווח ישותזהה לזה של ה
סיף, חברה כלולה בת,  חברה אצלהחוץ מהווה השפעילות  הישות

 ):עסקה משותפת או
 

, תמדווחה הישותת כשלוחה של וצעוחוץ מבה פעילויותאם   )א(
למצב הראשון  ה. דוגמעצמאותאו שיש לה מידה יכרת של 

 המיובאות רק סחורותחוץ מוכרת הכאשר פעילות  היא
 דוגמהאת התקבולים.  אליה, ומעבירה תמדווחה הישותמ

כאשר הפעילות צוברת מזומן ופריטים  היאלמצב השי 
כספיים אחרים, ושאת בהוצאות, מפיקה הכסה ווטלת 

  אשראי, בעיקר במטבע המקומי שלה.
 

שיעור גבוה או  מהוות תמדווחה הישותאם עסקאות עם   )ב(
  חוץ.השל פעילות  מהפעילויותמוך 

 

של פעילות החוץ משפיעים  מפעילויותמזומים האם תזרימי   )ג(
 והם תחהמדוו ישותמזומים של ההבאופן ישיר על תזרימי 

  .אליהזמיים להעברה 
 

חוץ השל פעילות  מפעילויותמזומים האם תזרימי   )ד(
באופן  והחזויות יה הקיימותמספיקים למימון התחייבויות

  .תהמדווח ישות, ללא העמדת מקורות על ידי הרגיל
 

משמעים ומטבע הפעילות -אים חד לעיל סימיםבמקרים בהם ה .12
את מטבע  לקבועכדי  הדעתשיקול  מפעילה אתההלה האיו ברור, 
את ההשפעות בצורה הטובה ביותר  אשר מציג אמההפעילות 

כחלק  .ישותה שלסיבות האירועים והעסקאות, ההכלכליות של 
 9מגישה זו, הההלה ותת עדיפות לסימים העיקריים שבסעיף 

, אשר ועדו 11 -ו 10לפי שהיא שוקלת את הסימים בסעיפים 
 ת וספות, בקביעת מטבע הפעילות של ישות.לספק ראיות תומכו
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משקף את העסקאות, האירועים  ישותמטבע הפעילות של  .13
מטבע  לאחר קביעתו,. בהתאם לכך, לישות והסיבות הרלווטיים

עסקאות, אותם שיוי ב אלא אם חל ,שתהמ איו הפעילות
 אירועים וסיבות.

  

וית, איפלצי-היפר כלכלהמטבע של  הואאם מטבע הפעילות  .14
בהתאם לתקן דוחותיה הכספיים של הישות מותאמים לאיפלציה 

דיווח כספי בכלכלות היפר , 29חשבואות בילאומי מספר 
מהתאמת הדוחות מע ילה היכול איה ישות. האיפלציויות

 29בהתאם לתקן חשבואות בילאומי מספר הכספיים לאיפלציה 
הפעילות, כאשר  , אימוץ מטבע מסוים כמטבעלדוגמהעל ידי, 

קבע בהתאם להוראות תקן זה שוה ממטבע הפעילות שמטבע זה 
 האם). החברה(כמו מטבע הפעילות של 

  
  בפעילות חוץהשקעה טו 

פריט כספי , או מפעילות חוץ יכול להיות פריט כספי לקבל ישותל .15
לא סביר אף , ושסילוקו איו מתוכן. פריט לפעילות חוץלשלם 

ההשקעה טו מ חלקה לעין, מהווה למעשה שיסולק בעתיד הרא
 .33 -ו 32פעילות חוץ, ומטופל בהתאם לסעיפים  באותה ישותשל ה
לכלול חייבים לזמן ארוך או  ים, כאמור, עשוייםכספי יםפריט

חייבים או זכאים  יםכולל איםהם  .הלוואות לזמן ארוך
 מסחריים.

  
פריט כספי  הישות שיש לה פריט כספי לקבל מפעילות חוץ או  א.15

יכולה להיות חברה בת  15לשלם לפעילות חוץ, כמתואר בסעיף 
כלשהי בקבוצה. לדוגמה, לישות יש שתי חברות בות, חברה א' 
וחברה ב'. חברה בת ב' היא פעילות חוץ. חברה בת א' מעיקה 
הלוואה לחברה בת ב'. ההלוואה לקבל מחברה בת ב' של חברה בת 

הישות בחברה בת ב', אם סילוק  א' היא חלק מההשקעה טו של
ההלוואה איו מתוכן ולא סביר שיתרחש בעתיד הראה לעין. דבר 

    זה יהיה כון גם אם חברה בת א' הייתה בעצמה פעילות חוץ.
  

  פריטים כספיים

זכות לקבל (או מחויבות  הואהכרחי של פריט כספי המאפיין ה .16
 . דוגמאותמטבעמספר קבוע או יתן לקביעה של יחידות ) למסור
במזומן; הפרשות  שישולמועובד אחרות  והטבות ות: פסיכוללות

 שיסולקו במזומן; ודיבידדים במזומן שמוכרים כהתחייבות.
בדומה לכך, חוזה לקבל (או למסור) מספר משתה של מכשיריה 
ההויים של הישות או כמות משתה של כסים, כאשר השווי 

וה למספר קבוע או יתן לקביעה של ההוגן שיתקבל (או יימסר) שו
יחידות מטבע, הוא פריט כספי. לעומת זאת, המאפיין ההכרחי של 
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פריט לא כספי הוא העדר זכות לקבל (או מחויבות למסור) מספר 
קבוע או יתן לקביעה של יחידות מטבע. דוגמאות כוללות: 
סכומים ששולמו מראש בגין סחורות ושירותים (לדוגמה, שכירות 

למה מראש); מויטין; כסים בלתי מוחשיים; מלאי; רכוש ששו
 קבוע והפרשות שיסולקו על ידי מסירת כס לא כספי.

  
  תמצית הגישה הדרשת על ידי תקן זה

העומדת בפי  ישותבין אם  - ישותדוחות כספיים, כל  הכתבעת  .17
עם פעילויות חוץ (כמו חברת אם) או פעילות חוץ (כמו  ישות, עצמה

בהתאם  קובעת את מטבע הפעילות שלה -או סיף)  חברת בת
פריטים במטבע חוץ למטבע  מתרגמת ישות. ה14-9לסעיפים 
בהתאם  תרגום זההשפעות של העל  תומדווח שלההפעילות 
 .50 -ו 37-20לסעיפים 

 
לדוגמה ( ישויות בודדותמורכבות ממספר  רבות מדווחות ישויות .18

לסוגים ). ת או יותרקבוצה המורכבת מחברה אם וחברה בת, אח
שוים של ישויות, בין אם חלק מקבוצה או לאו, עשויות להיות 
השקעות בחברות כלולות או בעסקאות משותפות. כמו כן, עשויים 

מצב הכספי של התוצאות וההכרחי לתרגם את להיות להן סיפים. 
למטבע בו מוצגים  הכללת בישות המדווחת תבודד ישותכל 

. תקן זה מאפשר למטבע הישות המדווחתהדוחות הכספיים של 
להיות כל מטבע (או מטבעות).  הישות המדווחתההצגה של 

הכללת בישות  כלשהי תבודד ישותמצב הכספי של התוצאות וה
שוה ממטבע ההצגה שבחר  שלה, אשר מטבע הפעילות המדווחת

  .50-38 לקבוצה, מתורגמים בהתאם לסעיפים
  

אשר מכיה דוחות  מדת בפי עצמה,העו לישותגם מאפשר זה תקן  .19
כספיים בכל מטבע (או מטבעות). אם ה יהדוחותאת להציג כספיים 

 הומצב יה, תוצאותישותמטבע ההצגה שוה ממטבע הפעילות של ה
  הכספי מתורגמים, אף הם, למטבע ההצגה בהתאם לסעיפים

50-38.  
  

  מטבע חוץבעסקאות על במטבע הפעילות דיווח 

  הראשולהכרה 

מטבע חוץ היא עסקה הקובה, או שסילוקה דרש, במטבע  תעסק .20
 :ישותכאשר  הובעותעסקאות  כוללחוץ, 

 
סחורות או שירותים, שמחירם קוב  תאו מוכר תרוכש  )א(

 במטבע חוץ,
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הסכומים לווה או מלווה כספים כאשר הסכומים לשלם, או   )ב(
 או לקבל, קובים במטבע חוץ,

 
או  לה התחייבויותמתהוות כסים, או  תאו מממש תרוכש  )ג(

 אלההתחייבויות, בדרך אחרת כלשהי, כשעסקאות  תמסלק
  קובות במטבע חוץ.

  

, הראשולההכרה  בעתעסקה הקובה במטבע חוץ תירשם,  .21
 בין מטבע המיידי בשער החליפין תוך שימוש, הפעילות במטבע

 מטבע החוץ במועד העסקה.לבין  הפעילות
 

רה לראשוה להכרה מועד העסקה הוא המועד בו העסקה כשי .22
מסיבות מעשיות, לעיתים בהתאם לכללי חשבואות מקובלים. 

לשער בפועל במועד  קרובות, משתמשים בשער המהווה קירוב
, שער ממוצע שבועי או חודשי עשוי לשמש לכל דוגמההעסקה. ל

, עם זאתהעסקאות באותו מטבע חוץ שהתבצעו באותה תקופה. 
שמעותיות, השימוש בשער תודות מ חלותחליפין השערי באם 

 .הולם ממוצע לתקופה איו
  

  סוף תקופות הדיווח העוקבותדיווח ב

 :בסוף כל תקופת דיווח .23
 
שער תוך שימוש ב יתורגמו פריטים כספיים במטבע חוץ  )א(

  הסגירה,
 
במוחי עלות היסטורית  שמדדים כספיים-פריטים לא  )ב(

שער החליפין במועד תוך שימוש ב יתורגמו במטבע חוץ,
  ה, וכןהעסק

 
 שווי הוגן במטבע חוץב שמדדים כספיים-פריטים לא  )ג(

 שבו קבעהחליפין במועד  ישערב תוך שימוש יתורגמו
  השווי ההוגן.

 
רלווטיים חשבואות  יבהתאם לתק קבעהערך בספרים של פריט  .24

שווי הוגן או  במוחיקבוע עשוי להימדד , רכוש דוגמה. לאחרים
רכוש , 27תקן חשבואות מספר בהתאם להוראות  עלות היסטורית

העלות ההיסטורית או  בסיס. בין אם הערך בספרים קבע על קבוע
 הוא יתורגם במטבע חוץ קבע הסכוםאם שווי הוגן,  בסיס על
 בהתאם לתקן חשבואות זה. הפעילות מטבעל



  
  השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ

 

 918  2018ספטמבר  – התשע"ט תשרימהדורת 

הערך בספרים של פריטים מסוימים קבע על ידי השוואה של שי  .25
הערך בספרים של מלאי הוא המוך  סכומים או יותר. לדוגמה,

שבין עלות לבין שווי מימוש טו בהתאם לתקן חשבואות מספר 
 15לתקן חשבואות מספר . באופן דומה, בהתאם מלאי, 26

ערך בספרים של כס, שקיים , ירידת ערך כסים), 2009(מעודכן 
לפי בספרים  לגביו סימן לירידת ערך הוא המוך שבין הערך

השבה. כאשר כס כזה איו ה- סכום ברהלבין  בחית ירידת ערך
 בספרים קבע על ידי השוואה בין: הערךכספי ומדד במטבע חוץ, 

 
חליפין העלות או ערך בספרים, לפי העיין, מתורגם לפי שער   )א(

, שער ביום העסקה, לדוגמהקבע ( הסכוםבמועד בו 
 רית), לביןבהתייחס לפריט המדד במוחי עלות היסטו

 
השבה, לפי העיין, מתורגם לפי -מימוש טו או סכום בר שווי  )ב(

, שער סגירה לדוגמהקבע (זה חליפין במועד בו שווי השער 
 ).בסוף תקופת הדיווח

  
ירידת ערך שמוכר הפסד מהשוואה זו יכולה לגרום לכך השפעת 

במטבע חוץ, או אך לא מוכר הפסד מירידת ערך במטבע הפעילות, 
  .ההיפך

 
שעשה בו שימוש הוא שער הכאשר יש מספר שערי חליפין זמיים,  .26

השער שבו תזרימי המזומים העתידיים, המייצגים את העסקה או 
היתרה, יתים לסילוק, אם תזרימי מזומים אלה היו מתרחשים 

חליפין בין שי לא קיים באופן זמי שער אם במועד המדידה. 
העוקב הראשון בו וא השער שעשה בו שימוש השער המטבעות, 

 יתן לבצע את החליפין.
  

  הכרה בהפרשי שער

  ]בוטל[  .27
 

 הפרשי שער הובעים מסילוק של פריטים כספיים, או הובעים .28
פריטים כספיים לפי שערי חליפין שוים מאלה  מתרגום של

במהלך התקופה, או  הראשובעת ההכרה ל לתרגום ששימשו
או  ברווחיים קודמים, יוכרו בדוחות כספ ששימשו לתרגום מאלה

 בתקופה בה בעו, למעט הפרשי שער המטופלים בהתאם בהפסד
 להלן.א 34 -ו 32לסעיפים 

 
כאשר וצרים פריטים כספיים מעסקה במטבע חוץ, וחל שיוי  .29

בשער החליפין בין מועד ביצוע העסקה במטבע חוץ לבין מועד 



  
  השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ

 

 919  2018ספטמבר  – התשע"ט תשרימהדורת 

ך כאשר העסקה מסולקת במהלהסילוק, וצר הפרש שער. 
וכר באותה מהתקופה החשבואית בה אירעה, כל הפרש השער 

תקופה. כאשר העסקה מסולקת בתקופה חשבואית מאוחרת 
העסקה  למועד שבווכר בכל תקופה עד המיותר, הפרש השער 

 על פי השיוי בשערי החליפין במהלך אותה תקופה.קבע מסולקת, 
 

וח כולל אחר, כאשר רווח או הפסד בגין פריט לא כספי מוכר ברוא .30
כל רכיב חליפין של אותו רווח או הפסד יוכר ברווח כולל אחר. 
לעומת זאת, כאשר רווח או הפסד בגין פריט לא כספי מוכר ברווח 
או הפסד, כל רכיב חליפין של אותו רווח או הפסד יוכר ברווח או 

 הפסד.
 

תקים חשבואיים אחרים דורשים כי רווחים והפסדים מסוימים  .31
רכוש , 27. לדוגמה, תקן חשבואות מספר רווח כולל אחרביוכרו 
בגין הערכה מחדש של  , דורש כי רווחים והפסדים מסוימיםקבוע

. כאשר כס כזה מדד במטבע ברווח כולל אחררכוש קבוע יוכרו 
לפי שהסכום המשוערך יתורגם דורש זה ) של תקן ג(23חוץ, סעיף 

אשר הפרש שער וצר כתוצאה מכך  .הערךשבו קבע שער במועד ה
 .ברווח כולל אחרמוכר גם הוא 

 
השקעה טו הפרשי שער בגין פריט כספי, שמהווה חלק מב .32

ברווח או ), יוכרו 15(ראה סעיף  תמדווח ישותפעילות חוץ של ב
או  תמדווחה הישותשל  3פרדיםהכספיים הבדוחות  בהפסד

 חוץ. בדוחותהשל פעילות בדוחות הכספיים האידיבידואליים 
 תהמדווח ישותכספיים הכוללים גם את פעילות החוץ וגם את הה
היא  פעילות החוץ כאשר, דוחות כספיים מאוחדים לדוגמה(

 ברווח כולל אחריוכרו לראשוה  כאלההשער ), הפרשי חברה בת
רווח או הפסד בעת מימוש ויסווגו מחדש מההון העצמי ל

 .48בהתאם לסעיף  ההשקעה טו
  

פעילות חוץ של השקעה טו במהווה חלק מה כאשר פריט כספיג .33
קוב במטבע הפעילות של הישות המדווחת, והוא ישות מדווחת, 

של פעילות  האידיבידואלייםבדוחות הכספיים  וצרהפרש שער 
. אם הפריט ה"ל קוב במטבע הפעילות 28החוץ בהתאם לסעיף 

 בדוחות הכספיים הפרדים של וצרשל פעילות החוץ, הפרש שער 

                                                 
  .1.1.2014 -בתחילה מ 34(א) לתקן חשבונאות מספר 111תוקן על ידי סעיף      א
  .1.1.2014 -בתחילה מ 34(ב) לתקן חשבונאות מספר 111תוקן על ידי סעיף      ב
סות לדוחות הכספיים הפרדים איה רלווטית בישראל כל עוד לא ההתייח     3

ותקן חשבואות  27אומצה הגישה של תקן חשבואות בילאומי מספר 
 לגבי דוחות כספיים פרדים. 28בילאומי מספר 

  .1.1.2014 -בתחילה מ 34(ג) לתקן חשבונאות מספר 111תוקן על ידי סעיף      ג
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אם פריט כזה קוב במטבע . 28סעיף להישות המדווחת בהתאם 
שהוא איו מטבע הפעילות של הישות המדווחת ואיו מטבע 
הפעילות של פעילות החוץ, הפרש שער וצר בדוחות הכספיים 
הפרדים של הישות המדווחת ובדוחות הכספיים 

הפרשי . 28של פעילות החוץ בהתאם לסעיף  האידיבידואליים
בדוחות כספיים הכוללים גם  מוכרים ברווח כולל אחרה"ל  השער

את פעילות החוץ וגם את הישות המדווחת (במילים אחרות, דוחות 
איחוד מלא, איחוד כללת בדרך של כספיים בהם פעילות החוץ 

 מאזי). השווי היחסי או לפי שיטת 
  

מתהלים במטבע שאיו מטבע  ישותכאשר ספרים ורישומים של  .34
כל בעת הכת הדוחות הכספיים על ידי הישות, , שלה לותהפעי

מטבע הפעילות בהתאם להוראות סעיפים ל מתורגמיםהסכומים 
. הטיפול החשבואי ה"ל יביא להצגת סכומים במטבע 26-20

הפעילות כפי שהם היו מוצגים אילו מלכתחילה רשמו לפי מטבע 
הפעילות , פריטים כספיים מתורגמים למטבע דוגמההפעילות. ל

עלות היסטורית ב המדדיםלפי שער סגירה, ופריטים לא כספיים 
 העסקה, בגיה הם הוכרו. במועדחליפין הלפי שער  מתורגמים

  
הפרשי שער, הובעים מהתחייבות במטבע חוץ, המהווה גידור של ד  א.34

בדוחות כספיים  ברווח כולל אחר יוכרוהשקעה טו בפעילות חוץ, 
לות החוץ וגם את הישות המדווחת, עד הכוללים גם את פעי

 למימוש ההשקעה טו, ובמועד האמור יוכרו ברווח או בהפסד
  .48בהתאם לסעיף 

  
  שיוי במטבע פעילות 

ישם את הלי ת ות, ישישותבמטבע הפעילות של כאשר חל שיוי  .35
באופן של מכאן  למטבע הפעילות החדשהתרגום המתאימים 

 החל ממועד השיוי.ולהבא 
 

משקף את  ישות, מטבע הפעילות של 13שצוין בסעיף  כפי .36
. בהתאם לכך, ישותהרלווטיים ל ,העסקאות, האירועים והסיבות

אותן שיוי ב רק אם חלקבע מטבע הפעילות, הוא ישתה ש לאחר
משפיע אשר מטבע, ב, שיוי דוגמהעסקאות, אירועים וסיבות. ל

ם, יכול לגרום שירותיהו המכירה של הסחורותעל מחירי  בעיקר
 .ישותלשיוי במטבע הפעילות של ה

 

                                                 
, כפי שתוקן על ידי 34) לתקן חשבונאות מספר (גא111תוקן על ידי סעיף    ד

 .1.1.2014-(א) (תקינה ישראלית) בתחילה מ2017 –שיפור תקנים קיימים 
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באופן של מכאן השפעה של שיוי במטבע פעילות מטופלת הה .37
כל הפריטים למטבע במילים אחרות, ישות מתרגמת את . ולהבא

השיוי.  במועדחליפין השער תוך שימוש בהפעילות החדש 
המתקבלים של פריטים לא כספיים  הסכומים המתורגמים

ההיסטורית. הפרשי שער בגין תרגום של פעילות  םעלותמטופלים כ
בהתאם להוראות סעיפים  ברווח כולל אחרקודם לכן  שהוכרוחוץ, 

 עד למימוש הפעילות. ברווח או בהפסד), אים מוכרים ג(39 -ו 32
  

  פעילותהשימוש במטבע הצגה שוה ממטבע 

  תרגום למטבע ההצגה

בכל מטבע (או מטבעות). הכספיים  הלהציג את דוחותי היכול ישות .38
הישות , ישותאם מטבע ההצגה שוה ממטבע הפעילות של ה

למטבע ההצגה.  שלהמצב הכספי את הו יהאת תוצאות מתרגמת
עם מטבעות פעילות  ישויות פרדות, כאשר קבוצה כוללת לדוגמה
במטבע מבוטאים  ישותמצב הכספי של כל התוצאות והשוים, 

 .מאוחדיםדוחות כספיים  שיתן יהיה להציג כדי, אחיד
 

 שלה, אשר מטבע הפעילות ישותמצב הכספי של התוצאות וה .39
איפלציוית, יתורגמו -איו מטבע של סביבה כלכלית היפר

 והלים הבאים:ב תוך שימושלמטבע הצגה אחר 
 
, מוצג דוח על המצב הכספילכל  התחייבויותוכסים   )א(

סגירה ה, כולל מספרי השוואה) יתורגמו לפי שער כלומר(
 ;דוח על המצב הכספי במועד אותו

 
ורווח כולל הפסד  וארווח שמציג והוצאות לכל דוח  ותהכסו  )ב(

(כלומר, כולל מספרי השוואה), יתורגמו לפי שערי אחר
החליפין במועדי העסקאות (מועדי ההכרה בהכסה 

  ובהוצאות); 
 
דוח על המצב מספרי ההשוואה של ההון העצמי לכל   )ג(

דוח על מו לפי שער הסגירה במועד אותו מוצג יתורג הכספי
. כל התועות ההויות במהלך השה יתורגמו המצב הכספי

 לפי שערי החליפין במועדי ההכרה בתועות אלה; וכן
  
  .ברווח כולל אחרכל הפרשי השער הוצרים יוכרו   )ד(

                                                 
  .1.1.2014 -בתחילה מ 34(ד) לתקן חשבונאות מספר 111תוקן על ידי סעיף      ה
שיפור  , כפי שתוקן על ידי34(ה) לתקן חשבונאות מספר 111תוקן על ידי סעיף      ו

  .1.1.2014 -(א) (תקינה ישראלית) בתחילה מ2017 –קיימים  תקנים
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במועדי מסיבות מעשיות, שער המהווה קירוב לשערי החליפין  .40
, לדוגמה, שער כסה ובהוצאות)העסקאות (מועדי ההכרה בה

פריטי  שמש, לעיתים קרובות, לצורך תרגוםמממוצע לתקופה, 
תודות משמעותיות בשערי  חלותאולם, אם  הכסות והוצאות.

 איו הולם.לתקופה החליפין, השימוש בשער הממוצע 
 

 :-ובעים מ) ד(39שצויו בסעיף הפרשי שער  .41
 

לפי שערי החליפין  ותועות הויות והוצאות התרגום הכס  )א(
לפי שער סגירה.  כסים והתחייבויותו ,במועדי ההכרה בהם

מפריטי הכסות והוצאות  הןובעים  אלההפרשי שער 
ברווח כולל מאלה שהוכרו  והןהפסד או ברווח בשהוכרו 

 ; אחר
 

השוה  סגירהתרגום יתרת פתיחה של כסים טו לפי שער   )ב(
 קודם.הסגירה המשער 

  
מאחר ולשיויים  ברווח או בהפסד,אים מוכרים הפרשי שער אלה 

 מיבשערי החליפין יש השפעה ישירה מעטה, אם בכלל, על תזרי
שער ההפרשי ת. כאשר יומפעילו יםוהעתידי יםהמזומים הוכחי

איה בבעלות מלאה, אך  מאוחדת,אשר מתייחסים לפעילות חוץ 
ויות זכמצטברים, הובעים מתרגום והמתייחסים להשער ההפרשי 

דוח על המצב כחלק מזכויות המיעוט ב ומוכרים מוקציםמיעוט, ה
  המאוחד. הכספי

  

 הוא שלה, אשר מטבע הפעילות ישותמצב הכספי של התוצאות וה .42
איפלציוית, יתורגמו למטבע -מטבע של סביבה כלכלית היפר

 והלים הבאים:תוך שימוש בהצגה אחר 
 
פריטי הון , כסים, התחייבויות, כלומרכל הסכומים (  )א(

הוצאות, כולל מספרי השוואה) יתורגמו לפי ו הכסהעצמי, 
  האחרון, למעט דוח על המצב הכספיה במועדסגירה השער 

 
כאשר סכומים מתורגמים למטבע של סביבה כלכלית   )ב(

 אלהאיפלציוית, מספרי השוואה יהיו - שאיה היפר
של בדוחות הכספיים  כסכומים של השה השוטפתשהוצגו 

, לא מותאמים לשיויים כלומררלווטית (ודמת ההקשה ה
עוקבים ברמת המחירים וגם לא מותאמים לשיויים 

  עוקבים בשערי חליפין).
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כאשר מטבע הפעילות של ישות הוא מטבע של סביבה כלכלית  .43
כספיים ה איפלציוית, הישות מתאימה את דוחותיה-היפר

דיווח , 29לתקן חשבואות בילאומי מספר בהתאם לאיפלציה 
יישום שיטת התרגום , לפי איפלציויות-כספי בכלכלות היפר

, למעט מספרי השוואה אשר מתורגמים 42שקבעה בסעיף 
. (ב))42איפלציוית (ראה סעיף -למטבע של סביבה שאיה היפר

 הכלכלה מפסיקה להיות היפר איפלציוית והישותכאשר, 
לציה בהתאם לאיפכספיים ה יהדוחותלהתאים את  המפסיק

 ,להשתמש בסכומים עליה ,29לתקן חשבואות בילאומי מספר 
בו הישות הפסיקה להציג מועד ב שהותאמו לרמת המחירים

כעלויות היסטוריות לצורך התרגום  ,דוחות כספיים מותאמים
 .הצגהלמטבע ה

  
  תרגום של פעילות חוץ

תוצאות המיושמים כאשר  ,43-38, בוסף לסעיפים 47-45סעיפים  .44
מצב הכספי של פעילות חוץ מתורגמים למטבע ההצגה, כדי הו

 תהמדווח ישותלכלול את פעילות החוץ בדוחות הכספיים של ה
 מאזי.השווי הבדרך של איחוד, איחוד יחסי או שיטת 

  
 ישותשל ה אלהב פעילות חוץ של מצב הכספיהתוצאות וה הכללתז .45

ות בין הלי איחוד רגילים, כגון ביטול יתרב כרוך תהמדווח
(ראה גילוי חברתיות וביטול עסקאות בין חברתיות של חברה בת 

כס (או  ). ברם,םדיים וחשבוות כספיים מאוחדי, 57דעת 
 ולזמן ארוך, אי כספי בין חברתי, בין אם לזמן קצר או התחייבות)

 ,המקביל התחייבות (או כס) בין חברתית יכול להיות מבוטל כגד
דות של שערי החליפין בדוחות הכספיים ללא הצגת תוצאות התו

 מחויבותמכיוון שהפריט הכספי מייצג מצב זה קיים  .המאוחדים
לרווח או  תהמדווח ישותלהמרת מטבע אחד באחר, וחושף את ה

הפסד מתודות בשערי החליפין. בהתאם לכך, בדוחות הכספיים ל
להיות  ךממשי כזה, הפרש שער תהמדווח ישותהמאוחדים של ה

ובע מהסיבות המתוארות  הואאו, אם  ברווח או בהפסד מוכר
הוא מוכר ברווח כולל אחר וצבר ברכיב פרד של ההון , 32 בסעיף
 .פעילות החוץ עד למימוש העצמי

  

ערוכים לתאריך שוה  פעילות חוץ הכספיים שלכאשר הדוחות  .46
, לעיתים קרובות, מכיה חוץהפעילות  ,תהמדווח ישותמזה של ה

. תהמדווח ישותלתאריך הדיווח של ה וספים ייםדוחות כספ
של לשכת  57, גילוי דעת כספיים וספים דוחות מכייםלא  כאשר

וגילוי  דיים וחשבוות כספיים מאוחדיםרואי חשבון בישראל, 
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, שיטת השווי המאזי, של לשכת רואי חשבון בישראל 68דעת 
, שימוש בדוחות כספיים הערוכים לתאריך שוה יםמאפשר

. במקרה כזה, ותוך ביצוע תיאומים מסוימים ם מסוימיםבתאי
על פי שער  יםתורגממ פעילות החוץ הכסים וההתחייבויות של

 מבוצעים וכן פעילות החוץ של בסוף תקופת הדיווח החליפין
סוף תקופת בשערי החליפין עד  שיויים משמעותייםבגין  תיאומים

 של הישות המדווחת.  הדיווח
 

שווי הוגן  תיאומי, וכל פעילות חוץ רכישתמ שובעין, כל מויט .47
בספרים של כסים והתחייבויות, הובעים מרכישת  כיםלער

פעילות  יטופלו ככסים והתחייבויות של פעילות החוץ אותה
 . לפיכך, הם יבוטאו במטבע הפעילות של אותה פעילות חוץהחוץ

 .42 -ו 39לסעיפים  סגירה בהתאםהויתורגמו על פי שער 
  

  פעילות חוץמימוש 

בעת המימוש של פעילות חוץ, הסכום המצטבר של הפרשי ח .48
השער המתייחסים לאותה פעילות חוץ, אשר הוכרו ברווח כולל 
אחר וצברו כרכיב פרד בהון העצמי, יסווגו מחדש לרווח או 
הפסד (כתיאום בגין סיווג מחדש) באותה תקופה בה הוכר רווח או 

, הצגה של דוחות 34תקן חשבואות מספר הפסד מהמימוש (ראה 
 כספיים).

 
באמצעות מכירה,  בפעילות חוץ חלקהלממש את  העשוי ישותט .49

, כולה או חלקה. תשלום הפעילות טישתופירוק, פדיון הון המיות 
ידד מהווה בידד מהווה חלק ממימוש רק כאשר תשלום הדיבדי

ם מרווחים ידד משולב, כאשר דידוגמהל .למעשה החזר ההשקעה
. במקרה של מימוש חלקי, רק החלק היחסי הרכישה טרום

מהפרשי השער שצברו ייכלל ברווח או בהפסד ממימוש. הפחתת 
מהווה מימוש חלקי.  פעילות חוץ איההערך בספרים של  ערך של

 איושהוכר ברווח כולל אחר לפיכך, שום חלק מהפרשי התרגום 
 .הערך ם ירידתרישוהפסד בעת או רווח ל מסווג מחדש

  

  הפרשי שער כל השפעות המס של

 ולהפסדים מעסקאות במטבע חוץ ולהפרשי שער מתרגוםלרווחים  .50
 ישות (כולל פעילות חוץ) למטבע אחר של כספיהמצב התוצאות וה

מסים על , 19. תקן חשבואות מספר עשויים להיות השפעות מס
 .אלה מיושם בגין השפעות מס ההכסה
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  גילוי

להלן, התייחסויות ל"מטבע הפעילות",  57-55 -ו 53בסעיפים  .51
 אם.החברה הבמקרה של קבוצה, יהיו למטבע הפעילות של 

 

 לתת גילוי לגבי: ישותעל  .52
 

למעט ברווח או בהפסד,  שהוכרוסכום הפרשי השער   )א(
הפרשי שער בגין מכשירים פיסיים המדדים בשווי הוגן 

ומי דרך רווח או הפסד בהתאם לתקן חשבואות בילא
 וכן; 39מספר 

 
רכיב בוצברו  ברווח כולל אחר שהוכרוהפרשי שער טו י  )ב(

(הפרשי תרגום) והתאמה בין סכום  פרד של ההון העצמי
 הפרשי תרגום אלה בתחילת התקופה לבין סכומם בסופה.

 
 , יש לתת גילויהפעילות שוה ממטבע ההצגה כאשר מטבע .53

בי הסיבה לשימוש לגו לעובדה זו, ביחד עם גילוי מטבע הפעילות
 שוה. הצגה במטבע

 

או של  תמדווחה הישותכאשר יש שיוי במטבע הפעילות של  .54
ולסיבה לשיוי  פעילות חוץ מהותית, יש לתת גילוי לעובדה זו

 .במטבע הפעילות
 

כאשר ישות מציגה את דוחותיה הכספיים במטבע שוה ממטבע  .55
תים הפעילות שלה, הישות תתאר את הדוחות הכספיים כמציי

לתקי דיווח כספי בילאומיים רק אם הם מצייתים לכל 
הדרישות של כל תקן רלווטי וכל הבהרה רלווטית של תקים 

 .42 -ו 39אלה, כולל שיטת התרגום שקבעה בסעיפים 
 

כספיים או מידע פיסי אחר ה יהדוחותאת  המציג ישותלעיתים,  .56
דרישות  תמבלי לקיים א, שלהפעילות הבמטבע, השוה ממטבע 

להמיר רק פריטים מסוימים  היכול ישות, הדוגמהל .55סעיף 
, ישותלמטבע האחר. יתכן גם מצב כאשר  שלהדוחות הכספיים המ

-איו מטבע של סביבה כלכלית היפר שלהשמטבע הפעילות 
למטבע אחר  שלהאת הדוחות הכספיים  האיפלציוית, ממיר

. העדכי ביותרירה סגהבדרך של תרגום של כל הפריטים לפי שער 
, ולכן בהתאם לתקי דיווח כספי בילאומייםההמרות ה"ל אין 

 .57דרש לתת גילוי בהתאם לסעיף 
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כספיים או מידע פיסי אחר ה יהדוחותאת  המציג ישותכאשר  .57
וגם ממטבע ההצגה  שלהבמטבע, השוה גם ממטבע הפעילות 

 :עליה, 55דרישות סעיף  מבלי לקיים את, שלה
 

יר באופן ברור את המידע הפיסי כמידע ילווה, בכדי להגד  )א(
תקי דיווח דרישות של ל מצייתלהבדיל אותו מהמידע אשר 

 ;כספי בילאומיים
 

 לתת גילוי למטבע בו מוצג המידע הלווה; וכן  )ב(
 

, ושיטת התרגום ישותלתת גילוי למטבע הפעילות של ה  )ג(
 המידע הלווה.ששימשה על מת לקבוע את 

  
  ראות מעברתחילה והו

ביום  ההמתחילה הראשוה תקן זה חל על דוחות כספיים לתקופ .58
 . או לאחר מכן 2008ביואר,  1

  
, תיקן את 2014, שפורסם בחודש יואר 34תקן חשבואות מספר יא  א.58

. ישות (ב)52 - ו 49, 48, 45), ב(39, 37א, 34, 33, 32, 30סעיפים 
ביואר  1ת ביום תיישם תיקוים אלה לתקופות שתיות המתחילו

 34או לאחריו. אם ישות מיישמת את תקן חשבואות מספר  2014
  לתקופה מוקדמת יותר, התיקוים ייושמו לתקופה מוקדמת זו.

 
לגבי כל הרכישות שהתבצעו לאחר  47ישות תיישם את סעיף  .59

 לראשוה.  זהתחילת תקופת הדיווח בה יושם תקן 
  

קן זה יטופלו בדרך של כל השיויים האחרים כתוצאה מיישום ת .60
 יישום למפרע.

  

  שיויים בתקי חשבואות אחרים

  . סעיפים אלו כללו שיויים בתקי חשבואות אחרים.61-65
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יבבוטל - 'ספח א  
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  הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי 
  לתקיה בחשבואות

  
  משתתפים קבועים:

  רו"ח יהודה אלגריסי
  רו"ח דוד גולדברג

  רו"ח דורון דבי
  "ח אבי דויטשמןרו

  רו"ח צחי חבושה
  רו"ח אדיר עבר

  רו"ח מוטי פרידמן
  רו"ח יזהר קה

  חברי הוועדה:
  יו"ר הוועדה - רו"ח דב ספיר 
  רו"ח חיים אסיאג

  רו"ח יגאל גוזמן
  פרופסור אריה גס, רו"ח

  רו"ח אבי זיגלמן
  רו"ח משה פרץ

  פרופסור אפרים צדקה

    
  הוק- צוות מקצועי אד

  יו"ר –אן רו"ח גיא טביבי
  רו"ח אסף ברשטיין

  רו"ח איתי גוטליב
  רו"ח יעל ג'רסי

  רו"ח אבי דויטשמן
  רו"ח די ויטאן

  רו"ח גיל שדה

  צוות מקצועי:
  רו"ח שרון מימון צדיק

  מר משה זלצר
  מר יריב רגב

  
  : יועץ מקצועי לוועדה

  רו"ח רון משס

  

  המועצה של המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות
  

 סגן יו"ר המועצה - יו"ר רשות י"ע מר משה טרי, 
 סגן יו"ר המועצה - רו"ח ראובן שיף, שיא לשכת רו"ח 

 מר אייל בן שלוש
 מר שאול ברופלד, יו"ר דירקטוריון הבורסה ליירות ערך

 רשות יירות ערך -מהל מחלקת תאגידים  - ד"ר משה ברקת, רו"ח 
 רו"ח אלכס הילמן, שיא לשכת רואי חשבון לשעבר

 פרופסור צבי טלמון (רו"ח), שיא לשכת רואי חשבון לשעבר
 מר רון לובש

 רו"ח עופר מירב, שיא שקדם של לשכת רואי חשבון
 מר עמוס מר חיים, ציג איגוד החברות הציבוריות הרשומות בבורסה

 בויאג'ו-עו"ד (רו"ח) מיכל עבאדי
 לייםרו"ח פחס קימלמן, לשכת התיאום של הארגוים הכלכ

 מר איתן רוב
 רו"ח יוסי שחק, שיא לשכת רואי חשבון לשעבר

 רו"ח ישראל שטראוס, שיא לשכת רואי חשבון לשעבר
 מר מוטי שפיגל, סגן המפקח על הבקים

 


