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 14 בינלאומי דיווח כספי תקן

 חשבונות פיקוח נדחים

 International Financial Reporting 

Standard 14 

Regulatory Deferral 

Accounts  

גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים אשר 
לינואר  1ומועד תחילתם לא מאוחר מיום  2022מאי ב 31פורסמו עד 

2023. 
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  תוכן עניינים
 החל מסעיף 

  14דיווח כספי בינלאומי תקן 

  חשבונות פיקוח נדחים

 1 מטרת התקן
 5 תחולה
 9 , ירידת ערך וגריעהמדידההכרה, 

 8לתקן חשבונאות בינלאומי  11פטור זמני מסעיף 
מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים 

 9 וטעויות
 11 שבונאית קיימתהמשך השימוש במדיניות ח

 13 שינויים במדיניות חשבונאית
 16 קשרי גומלין עם תקנים אחרים

 18 הצגה 
 18 שינויים בהצגה

 20 סיווג יתרות חשבונות פיקוח נדחים
 22 סיווג תנועות ביתרות חשבונות פיקוח נדחים

 27 גילוי
 27 מטרת הגילוי

 30 הסבר הפעילויות הכפופות לפיקוח תעריפים
 32 סבר לגבי סכומים שהוכרוה

  :נספחים
  מונחים מוגדרים -נספח א 
  הנחיות יישום -נספח ב 
  מועד תחילה והוראות מעבר  -נספח ג 

אימוץ  1דיווח כספי בינלאומי  ןתיקונים לתק - דנספח 
  †לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים

אישור על ידי הוועדה הבינלאומית של תקן 
חשבונות פיקוח נדחים  14ח כספי בינלאומי דיוו

  *2014שפורסם בינואר 
של תקן דיווח כספי בינלאומי  בסיס למסקנות

  *חשבונות פיקוח נדחים 14

 

  *דעות מנוגדות

  *דוגמאות להמחשה

  לא תורגם לעברית  *

                                                 
הנובעים מנספח זה  1 דיווח כספי בינלאומי ןבספר זה שולבו התיקונים לתק  †

 .1 דיווח כספי בינלאומי ןבתק
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 14תקן דיווח כספי בינלאומי 

 חשבונות פיקוח נדחים
 רטופמ IFRS 14)) חשבונות פיקוח נדחים 14דיווח כספי בינלאומי תקן 

. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה. ד-ובנספחים א 36-1בסעיפים 
, מייצגות את העקרונות העיקריים באותיות מודגשות הוראות התקן, המובאות

בפעם  באותיות מוטותשל התקן. מונחים המוגדרים בנספח א מופיעים 
הגדרות של מונחים אחרים מובאות במילון  בה הם מופיעים בתקן.שהראשונה 

את תקן דיווח כספי יש לקרוא המונחים לתקני דיווח כספי בינלאומיים. 
להקדמה לתקני דיווח ולבסיס למסקנות,  בהקשר למטרת התקן 14בינלאומי 

 8תקן חשבונאות בינלאומי . המושגית לדיווח כספיכספי בינלאומיים ולמסגרת 
מספק בסיס  ,ויים באומדנים חשבונאיים וטעויותמדיניות חשבונאית, שינ

  .לבחירה ויישום של מדיניות חשבונאית בהעדר הנחיות מפורשות
 

 התקן מטרת

יתרות עבור הכספי את דרישות הדיווח  לקבועמטרת תקן זה היא  .1
או  כאשר ישות מספקת סחורות ותנוצרש חשבונות פיקוח נדחים

 .פיקוח תעריפיםפוף לשיעור הכשירותים ללקוחות במחיר או ב
 
 תקן דורש:הם מטרה זו, יקיעל מנת ל .2
 

 ר יושמהשאחשבונאית ה למדיניותמוגבלים שינויים  (א)
 previousקודמים )מקובלים כללי חשבונאות בהתאם ל

GAAP) מתייחסיםפיקוח נדחים, אשר יתרות חשבונות  לגבי 
 ןלהצגה של חשבונות אלה; וכבעיקר 

 
 :אשרגילויים  (ב)

 
(i) בדוחות  ווכרהשם מיים את הסכומזהים ומסביר

 פיקוח תעריפים; וכןמ הנובעיםהכספיים של הישות 
 

(ii) דוחות הכספיים להבין את הלמשתמשי  מסייעים
תזרימי מזומנים  לשודאות וה חוסרועיתוי הסכום, ה

עתידיים שנובעים מיתרות חשבונות פיקוח נדחים 
 שהוכרו.כלשהם 

 
יתרות ב טפלמשיך ללהשבתחולתו תקן זה מתירות לישות דרישות  .3

שבדוחותיה הכספיים בהתאם לכללי חשבונות הפיקוח הנדחים 
תקני את כאשר היא מאמצת שלה חשבונאות מקובלים קודמים 

כאמור , בכפוף לשינויים המוגבלים םייבינלאומהדיווח הכספי ה
 .לעיל 2בסעיף 
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אחדים  פטוריםאו  אחדיםחריגים תקן זה מספק כמו כן,  .4
על דיווח צורך ל רותגדו. כל הדרישות המריםתקנים אח מדרישות

או פטורים כלשהם חריגים יתרות חשבונות פיקוח נדחים, ו
ליתרות אלה,  מתייחסיםשתקנים אחרים של מדרישות כלשהם 

 .אלה בתקנים אחריםכלולים בתקן זה במקום 
 

  תחולה

הכספיים  יהדוחותתקן זה ב ישות רשאית ליישם את דרישות .5
 :היא אם ורק אם יםי דיווח כספי בינלאומיתקנ לפיהראשונים 

 
 ; וכןפיקוח תעריפיםהכפופות לפעילויות  נהלתמ (א)

 
כיתרות חשבונות פיקוח נדחים הכשירים כירה בסכומים ה (ב)

מקובלים החשבונאות הבדוחותיה הכספיים בהתאם לכללי 
 שלה. קודמיםה

 
בדוחותיה הכספיים בתקופות דרישות תקן זה ישות תיישם את  .6

לפי תקני ם ורק אם, בדוחותיה הכספיים הראשונים עוקבות א
כירה ביתרות חשבונות פיקוח הדיווח כספי בינלאומיים, היא 

 דרישות תקן זה.את  ישםליבחרה מאחר שנדחים 
 
בהיבטים אחרים של טיפול חשבונאי על ידי תקן זה אינו מטפל  .7

 פיקוח תעריפים.הכפופות לאשר עוסקות בפעילויות ישויות 
או להכיר בהם כנכסים  נדרשאשר מותר או לשהם סכומים כ

כהתחייבויות בהתאם לתקנים אחרים לא ייכללו בסכומים 
 .ביישום דרישות תקן זה כיתרות חשבונות פיקוח נדחיםהמסווגים 

 
יישם את כל , ושבוחרת ליישם תקן זה, תישות שבתחולת תקן זה .8

בעים ת חשבונות הפיקוח הנדחים שנוהתקן לגבי כל יתרודרישות 
 .פיקוח תעריפיםל הכפופותמכל פעילויותיה 

 
 הכרה, מדידה, ירידת ערך וגריעה 

 8לתקן חשבונאות בינלאומי  11פטור זמני מסעיף 
מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים 

 חשבונאיים וטעויות

 היאשופיקוח תעריפים ל הכפופותישות שיש לה פעילויות  .9
 12-ו 10שם את סעיפים , תיימובתחולת תקן זה, ובוחרת לייש

המדיניות החשבונאית שלה בפיתוח  8לתקן חשבונאות בינלאומי 
של יתרות חשבונות גריעה הערך והמדידה, ירידת ההכרה, הגבי ל

 . פיקוח נדחים
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מקורות  פרטיםמ 8לתקן חשבונאות בינלאומי  12-11 סעיפים .10
נדרשת או רשאית לשקול ההנהלה ר שא ותהנחיללדרישות ו
, אם אין תקן רלוונטי שחל יניות חשבונאית לפריטבפיתוח מד

לתקן  11ם סעיף וייש. תקן זה פוטר ישות מספציפית על פריט זה
לגבי המדיניות החשבונאית שלה להכרה,  8חשבונאות בינלאומי 

מדידה, ירידת ערך וגריעה של יתרות חשבונות פיקוח נדחים. 
וח נדחים, יתרות חשבונות פיקבישויות שמכירות , מכך כתוצאה

כפריטים נפרדים או כחלק מהערך בספרים של נכסים 
והתחייבויות אחרים, בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים 

רשאיות להמשיך להכיר ביתרות אלה בהתאם , ןשלההקודמים 
, 8לתקן חשבונאות בינלאומי  11עיף מסדרך הפטור  זה לתקן

 19-18ם הנדרשים על ידי סעיפיבהצגה כלשהם ם בכפוף לשינויי
 לתקן זה.

 
  ת קיימתמדיניות חשבונאיב ך השימושהמש

מדיניות הביישום לראשונה של תקן זה, ישות תמשיך ליישם את  .11
כללי החשבונאות המקובלים הקודמים חשבונאית בהתאם לה

של יתרות חשבונות להכרה, מדידה, ירידת ערך וגריעה  שלה
י סעיפים המותרים על ידפיקוח נדחים, פרט לשינויים כלשהם 

דרישות ההצגה לה תציית לסכומים כאה של צגהולם, ה. א15-13
של  מדיניות ההצגהללדרוש שינויים  יותעשואשר  של תקן זה,

)ראה סעיפים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים קודמים הישות 
19-18.) 

 
עקבי אופן ב 11בהתאם לסעיף  שנקבעהישות תיישם את המדיניות  .12

ם על ידי סעיפים ילשינויים כלשהם המותרת, פרט עוקבובתקופות 
15-13. 

 
 שינויים במדיניות חשבונאית

ישות לא תשנה את המדיניות החשבונאית שלה על מנת להתחיל  .13
לשנות את רק להכיר ביתרות חשבונות פיקוח נדחים. ישות יכולה 

המדיניות החשבונאית שלה להכרה, מדידה, ירידת ערך וגריעה 
ח נדחים אם השינוי יביא לדוחות של יתרות חשבונות פיקו

ים לצרכי קבלת החלטות כלכליות של רלוונטיכספיים יותר 
, או יותר מהימנים ולא פחות 1המשתמשים ולא פחות מהימנים

                                                 
 ות כספיים ולהצגתםהמסגרת להכנת דוחהחליף את  IASB-, ה2010בשנת   1

מסגרת ב (המסגרת) 2001בשנת  IASB-שאומצה על ידי ה, IASC-של ה
בו נעשה  המושג "מצג נאמן" .)מסגרת מושגית(המושגית לדיווח כספי 

ושנעשה בו גם שימוש  2010שפורסמה בשנת  במסגרת המושגיתשימוש 
 כולל את, 2018שפורסמה בשנת  המסגרת המושגיתבגרסה המעודכנת של 

 13"מהימנות". הדרישה בסעיף  כינתההמסגרת מאפיינים העיקריים שה
, אשר השאיר 8לתקן זה מבוססת על הדרישות של תקן חשבונאות בינלאומי 

 את המושג "מהימנות".
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תוך רלוונטיות ומהימנות  תבחןלצרכים אלה. ישות רלוונטיים 
  .8לתקן חשבונאות בינלאומי  10שימוש בקריטריונים בסעיף 

 

לתקן  15-14 סעיפים או 10ף ם סעיופוטר ישויות מיישתקן זה אינו  .14
כדי . שינויים במדיניות חשבונאיתגבי ל 8חשבונאות בינלאומי 

ליתרות חשבונות פיקוח  השלמדיניות החשבונאית בלהצדיק שינוי 
השינוי יביא את הדוחות הכספיים שלה נדחים, על ישות להוכיח כי 

לתקן חשבונאות  10הקריטריונים בסעיף לקיום קרוב יותר 
ציות מלא  להשיגאולם, השינוי אינו צריך  .8בינלאומי 

הכרה, מדידה, ירידת ערך וגריעה של גבי קריטריונים אלה לל
 יתרות חשבונות פיקוח נדחים.

 
ביישום לראשונה של  יבוצעועל שינויים שהן חלים  14-13סעיפים  .15

 . בתקופות דיווח עוקבות יבוצעועל שינויים שהן תקן זה, ו
 

  עם תקנים אחרים קשרי גומלין

ספציפיות או דרישות נוספות ספציפי , פטור ספציפיחריג כל  .16
של תקן זה עם תקנים אחרים  קשרי הגומליןל מתייחסיםה

כל חריג, פטור בהיעדר  (.28ב-7בתקן זה )ראה סעיפים ב כלולים
, תקנים אחרים יחולו לגבי יתרות או דרישות נוספות כאלה

הם חלים על נכסים,  ושב ו אופןח נדחים באותחשבונות פיקו
בהתאם לתקנים התחייבויות, הכנסה והוצאות אשר מוכרים 

 אחרים.
 

רך ליישם תקן אחר ליתרת ויהיה צייתכן ש ,אחדיםבמצבים  .17
מדיניות החשבונאית של בהתאם ל החשבונות פיקוח נדחים שנמדד

ו יתרה זלשקף  על מנת 12-11בהתאם לסעיפים  שנקבעה הישות
להיות  ותלדוגמה, לישות יכול .בדוחות הכספיים באופן הולם

 ןהיבלגשמדינה זרה בתעריפים פיקוח ל הכפופותפעילויות 
שאינו נקובים במטבע העסקאות ויתרות חשבונות הפיקוח הנדחים 

יתרות חשבונות הפיקוח הפעילות של הישות המדווחת. מטבע 
יישום תקן  מתורגמות על ידיהנדחים והתנועה ביתרות אלה 

השפעות השינויים בשערי חליפין של  21חשבונאות בינלאומי 
 .מטבע חוץ

 
 הצגה

 שינויים בהצגה

, לגבי 26-20, המפורטות בסעיפים תקן זה מציג דרישות הצגה .18
-12לסעיפים יתרות חשבונות פיקוח נדחים אשר מוכרות בהתאם 

יושם, יתרות חשבונות הפיקוח הנדחים מ. כאשר תקן זה 11
לנכסים ולהתחייבויות  ףוסנב בדוח על המצב הכספי תרווכמ
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אלה מפרידות הצגה דרישות מוכרים בהתאם לתקנים אחרים. ה
מדרישות  יתרות חשבונות פיקוח נדחיםהכרה בשפעה של את הה

 הדיווח הכספי של תקנים אחרים. 

 

בנוסף לפריטים שנדרשים להיות מוצגים בדוח על המצב הכספי  .19
רווח או הפסד ורווח כולל אחר בהתאם לתקן  עלדוחות( בובדוח )

, ישות אשר הצגה של דוחות כספיים 1חשבונאות בינלאומי 
מיישמת תקן זה תציג את כל יתרות חשבונות הפיקוח הנדחים 

  .26-20בהתאם לסעיפים והתנועה ביתרות אלה 
 

  סיווג יתרות חשבונות פיקוח נדחים

 :עבור הכספיבדוח על המצב  יםנפרדסעיפים ישות תציג  .20
 

 חשבונות פיקוח נדחים; וכן ה שלחוב תיתרוכל סך  (א)
 

 חשבונות פיקוח נדחים.של כל יתרות זכות סך  (ב)
 

נכסים שוטפים ולא שוטפים, והתחייבויות כאשר ישות מציגה  .21
בדוח על המצב הכספי  יםנפרד יםשוטפות ולא שוטפות כסיווג

הנדחים חשבונות הפיקוח  יתרות להכך ס סווג אתהיא לא תשלה, 
 סעיפים הנפרדים, הזאת . במקוםלא שוטפיםככשוטפים או 

ההתחייבויות ממהנכסים ודלו ביו 20הנדרשים על ידי סעיף 
המוצגים בהתאם לתקנים אחרים על ידי השימוש בסיכומי 

 יתרות חשבונות הפיקוח הנדחיםשלפני יוצגו ביניים, אשר 
 .מוצגות

  
 חיםסיווג תנועות ביתרות חשבונות פיקוח נד

רווח כולל אחר בדוח על רווח או הפסד ורווח חלק של ישות תציג, ב .22
כולל אחר, את התנועה נטו בכל יתרות חשבונות פיקוח נדחים 

ברווח כולל  ווכרהשלפריטים מתייחסת לתקופה המדווחת ש
לפריטים  מתייחסתש נטו ישמשו לתנועה יםנפרדסעיפים אחר. 

 אשר, בהתאם לתקנים אחרים:
 

 לרווח או הפסד; וכן מחדש לאחר מכן לא יסווגו (א)
 

כאשר מתקיימים לרווח או הפסד מחדש לאחר מכן יסווגו  (ב)
 ספציפיים. תנאים

 
נפרד בחלק של רווח או הפסד בדוח על רווח או סעיף ישות תציג  .23

עבור , או בדוח הנפרד על רווח או הפסד, הפסד ורווח כולל אחר
ח הנדחים תנועה נטו שנותרה בכל יתרות חשבונות הפיקוה
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שאינן משתקפות ברווח או לתקופה המדווחת, למעט תנועות 
נפרד זה יובדל מההכנסות סעיף  כמו סכומים שנרכשו. ,הפסד

בהתאם לתקנים אחרים על ידי השימוש וההוצאות שמוצגות 
לפני התנועה נטו ביתרות חשבונות  יוצגביניים, אשר  םבסיכו

 פיקוח נדחים.
 

 יםאו בהתחייבות מס יםנדח םיכאשר ישות מכירה בנכס מס .24
 ישותה ה מהכרה ביתרות חשבונות פיקוח נדחים, עלכתוצא יםנדח

ואת  הנובע מכך יםהנדח יםנכס )התחייבות( המסלהציג את 
עם יתרות  יםהנדח יםהתחייבות( המסלנכס )מתייחסת להתנועה ה
תנועות ביתרות אלה, הו מתייחסיםהנדחים הפיקוח החשבונות 

בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  מוצגה הכלך סהבתוך במקום 
 יםנדח יםמס)התחייבויות( נכסי עבור  מסים על ההכנסה 12

 (.12ב-9והוצאת )הכנסת( המס )ראה סעיפים ב
 

בהתאם או קבוצת מימוש שהופסקה פעילות כאשר ישות מציגה  .25
מוחזקים הנכסים לא שוטפים  5לתקן דיווח כספי בינלאומי 

יתרות חשבונות על הישות להציג , ופסקשהופעילויות ולמכירה 
, כלשהן ואת התנועה נטו ביתרות אלהמתייחסות פיקוח נדחים 

התנועות נדחים והפיקוח ה, עם יתרות חשבונות אם רלוונטי
פעילויות שהופסקו בקבוצות המימוש וב, במקום ביתרות אלה

  (.22ב-19)ראה סעיפים ב
 

שבונאות בינלאומי כאשר ישות מציגה רווח למניה בהתאם לתקן ח .26
רווח ונוסף למניה  יבסיסרווח להציג , על הישות רווח למניה 33

ם רווחי סכומיבאמצעות , אשר מחושבים נוסף למניהמדולל 
התנועות  לאאך ל 33ם לתקן חשבונאות בינלאומי הנדרשים בהתא

 (.14ב-13ביתרות חשבונות פיקוח נדחים )ראה סעיפים ב
 

 גילוי

 ת הגילוימטר

שמאפשר ר בוחרת ליישם תקן זה תיתן גילוי למידע ישות אש .27
  למשתמשים להעריך:

 
פיקוח ל, מתייחסים, ואת הסיכונים ההמהותאת  (א)

הישות ש( ים)המחיר את המחיר אשר קובעהתעריפים 
שהיא שירותים הסחורות או היכולה לחייב לקוחות עבור 

 מספקת; וכן
 

, התעריפים על המצב הכספי שלה קוחיאת ההשפעות של פ (ב)
 .שלה מזומניםהרימי זות שלההכספיים ביצועים ה
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אינם נחשבים  36-30בסעיפים  המפורטיםכלשהם אם גילויים  .28
, ניתן להשמיטם 27רלוונטיים כדי לקיים את המטרה בסעיף 

בהתאם לסעיפים  המסופקים. אם הגילויים מהדוחות הכספיים
, ישות 27אינם מספיקים כדי לקיים את המטרה בסעיף  36-30

 לקיים מטרה זו. על מנת הדרוש נוסףלמידע יתן גילוי ת

 

, ישות תשקול את כל 27כדי לקיים את מטרת הגילוי בסעיף  .29
  באים:פרטים הה

 
 כדי לספק את דרישות הגילוי; הדרושהרמת הפירוט  (א)

 
 לכל אחת מהדרישות השונות;שיש לתת גש מידת הד (ב)

 
 ; וכןשל המידע פיצולהאו הקיבוץ מידת  (ג)

 
כדי בדוחות הכספיים זקוקים למידע נוסף  אם המשתמשים (ד)

 גילוי.לו כמותי שניתן את המידע הלהעריך 
 

 פיקוח תעריפיםל הכפופותהסבר הפעילויות 

, ואת המהותדוחות הכספיים להעריך את בלמשתמש  סייעכדי ל .30
של תעריפים פיקוח ל הכפופותפעילויות ל ,יםמתייחסהסיכונים ה

 הכפופהכל סוג של פעילות גבי הישות, על ישות לתת גילוי, ל
  :תעריפים פיקוחל

 
פיקוח הכפופה להפעילות היקף ו מהותשל  תיאור קצר (א)

 ;על ידי גוף הפיקוח התעריףקביעת  תהליך מהותותעריפים 
 

המפקח ח )המפקחים( על התעריפים. אם קהזהות של המפ (ב)
בתקן חשבונאות  תוהגדרעל התעריפים הוא צד קשור )כ

(, הישות תיתן גילוי רהקשר לצד קשוגילויים ב 24מי בינלאו
 הקשר; מהותלעובדה זו, יחד עם הסבר לגבי 

 
האופן שבו ההשבה העתידית של כל קבוצה )כלומר כל סוג  (ג)

חשבונות פיקוח  ה שלשל יתרת חוב של עלות או הכנסה(
נות חשבושל  יפוך של כל קבוצה של יתרת זכותנדחים או ה

 , לדוגמה:ודאות חוסרמנדחים מושפעת מסיכונים ו פיקוח
 

(i)  גישות הצרכן, )לדוגמה, שינויים ב ביקושסיכון
או רמת זמינותם של מקורות חלופיים לאספקה 

 (;התחרות
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(ii) קביעת התעריף ל בקשהת הגש)לדוגמה,  פיקוח סיכון
הערכת הישות לגבי קביעת התעריף או  שלאישור או 

 (; וכןותחזויהפיקוח העתידיות הפעולות 
 

(iii) דוגמה, סיכוני מטבע או סיכוני שוק סיכונים אחרים )ל
 (.אחרים

 

יינתנו בדוחות הכספיים  30הנדרשים לפי סעיף הגילויים  .31
או ייכללו על ידי הפנייה מהדוחות הכספיים לדוח אחר, בביאורים 

כמו סקירת ההנהלה או דוח על סיכונים, שזמינים למשתמשים 
ה כמו הדוחות הכספיים ובאות תנאיםבדוחות הכספיים באותם 

בדרך של בדוחות הכספיים או נכלל נכלל אינו המידע אם עת. 
 .הפנייה, הדוחות הכספיים אינם שלמים

 
 הסבר לגבי סכומים שהוכרו

יתרות חשבונות מוכרות ונגרעות ו שלפיישות תיתן גילוי לבסיס  .32
נמדדות לראשונה ובתקופות , ולגבי האופן שבו הן  נדחיםהפיקוח ה

יתרות חשבונות פיקוח נדחים  שבוכיצד האופן עוקבות, כולל 
הפסד מוקצה  האופן שבוהשבה ובדיקת יכולת צורך ל נבחנות

  .מירידת ערך כלשהו
 

, ישות תיתן גילוי תעריפים פיקוחל הכפופהלכל סוג של פעילות  .33
 של יתרת חשבונות פיקוח נדחים:למידע הבא לגבי כל קבוצה 

 
, פהובסוהתקופה בתחילת הערך בספרים של התאמה  (א)

 פעילהישות ת .יותר אחר מתאים פורמטבטבלה אלא אם כן 
)ראה  הדרושהשיקול דעת בהחלטה לגבי רמת הפירוט 

, אך הרכיבים הבאים בדרך כלל יהיו (29-28סעיפים 
 רלוונטיים:

 
(i)  הסכומים שהוכרו בתקופה הנוכחית בדוח על המצב

 הכספי כיתרות חשבונות פיקוח נדחים;
 

(ii) על רווח או הפסד  (ותהסכומים שהוכרו בדוח )בדוח
ים ליתרות שהושבו )לעתים מתייחסו ורווח כולל אחר

בתקופה הנוכחית;  בוטלואו  (יםפחתמומתוארים כ
 וכן

 
(iii)  ,על  ושפיעהבנפרד, אשר  וזוהשיסכומים אחרים

, ת ערךויתרות חשבונות הפיקוח הנדחים, כמו יריד
פריטים , בצירוף עסקיםשניטלו פריטים שנרכשו או 
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חוץ או מטבע שערי השפעות השינויים ב , אומומשוש
 שיעורי היוון;

 
 חאו טווור ההיוון )כולל שיעור אפס או שיעשיעור התשואה  (ב)

כדי לשקף את ערך הזמן  ששימשו( אם רלוונטישל שיעורים, 
של יתרת חשבונות פיקוח שם לכל קבוצה ושל הכסף אשר י

 נדחים; וכן
 

)או להשיב צופה הישות  ןשלאורכהתקופות שנותרו  (ג)
חובה כל קבוצה של יתרת של להפחית( את הערך בספרים 

 לבטל כל קבוצה של יתרתאו  חשבונות פיקוח נדחיםשל 
 .זכות של חשבונות פיקוח נדחים

 
של הוצאת  כאשר פיקוח תעריפים משפיע על הסכום והעיתוי .34

, הישות תיתן גילוי להשפעה של פיקוח על ההכנסה)הכנסת( מסים 
מסים השוטפים והמסים הנדחים שהוכרו. ה תעריפים על סכומי

יתרת חשבונות פיקוח נדחים נפרד לבכמו כן, הישות תיתן גילוי 
 ה זו.מתייחסת ליתרהלמיסוי ולתנועה  מתייחסתכלשהי ש

 
 12בתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי כאשר ישות מספקת גילויים  .35

 כלולה אוחברה חברה בת,  גביל גילוי של זכויות בישויות אחרות
פיקוח תעריפים ל הכפופותעסקה משותפת שיש להן פעילויות 

יתרות חשבונות פיקוח נדחים בהתאם לתקן זה, בגינן מוכרות וש
חשבונות  ה שלהכלולים ביתרות חוב סכומיםלהישות תיתן גילוי 

ולתנועה נטו  חשבונות פיקוח נדחיםשל פיקוח נדחים ויתרות זכות 
-25גילוי )ראה סעיפים בם לה ןביתרות אלה לגבי הזכויות שנית

 (.28ב
 

כבר ה שיתרת חשבונות פיקוח נדחים נסקגיעה למכאשר ישות מ .36
באופן מלא, עליה לתת גילוי לעובדה  ביטוללא ניתנת להשבה או ל
ניתנת  ינהת חשבונות הפיקוח הנדחים אזו, לסיבה לכך שיתר

יתרת חשבונות הפיקוח הנדחים  שבוולסכום  ביטוללהשבה או ל
 הופחתה.
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 נספח א
 מונחים מוגדרים

 התקן.של נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד 

דוחות כספיים ראשונים לפי 
 תקני דיווח כספי בינלאומיים

(First IFRS financial 

statements) 

הדוחות הכספיים השנתיים הראשונים 
שבהם ישות מאמצת תקני דיווח כספי 

על ידי הצהרה מפורשת בינלאומיים, 
על ציות לתקני דיווח ובלתי מסויגת 

 כספי בינלאומיים.

 מאמץ לראשונה
(First-time adopter) 

ראשונים  דוחות כספייםישות שמציגה 
 .תקני דיווח כספי בינלאומייםלפי  שלה

כללי חשבונאות מקובלים 
 קודמים

(Previous GAAP) 

מאמץ בסיס הטיפול החשבונאי ש
השתמש בו מייד בסמוך לפני  לראשונה

 .י דיווח כספי בינלאומייםתקנאימוץ 

פיקוח הכפופות לפעילויות 
 תעריפים

(Rate-regulated activities) 

פיקוח ל ותישות אשר כפופשל פעילויות 
 .תעריפים

 

 פיקוח תעריפים
(Rate regulation) 

 

מחירים שניתן לחייב הערכת לקביעת מ
עבור סחורות ושירותים לקוחות בהם 

ו לאישור ו/א זו כפופה לפיקוח ערכתומ
 .מפקח על תעריפיםעל ידי 

 פקח על התעריפיםמ
(Rate regulator) 

 העל פי חוק או תקנ הוסמךוסמך שגוף מ
טווח את או  התעריפיםאת  קבועל
המפקח על  שמחייבים ישות. תעריפיםה

צד  הואיכול להיות גוף ש התעריפים
הוועדה או צד קשור לישות, כולל שלישי 

ם גוף זה , אעצמה של הישות המנהלת
 קבועתקנה לי חוק או פנדרש על 

כדי הן הלקוחות וטובת להן תעריפים 
הפיננסית להבטיח את יכולת הקיום 

 הכוללת של הישות.

יתרת חשבונות פיקוח 
 תעריפים

(Regulatory deferral 

account balance) 

 

 הכנסה(או הוצאה ) חשבון היתרה של
כנכס או  תוכרהיתה משלא  יכלשה

בהתאם לתקנים אחרים,  כהתחייבות
 ,הכלול מאחר שהיאלדחייה  האך כשיר

על ידי המפקח על להיכלל  החזויאו 
התעריף )התעריפים(  קביעתבהתעריפים 

 שניתן לחייב בהם לקוחות.
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 נספח ב 

 יישום הנחיות
  

 התקן.של נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד 
 

 תעריפים פיקוחל הכפופותפעילויות 

, אולם הפעילויות של ישותכל יש ובעבר פיקוח תעריפים חל על  .1ב
 ביזוררכישות,  כיום הוא חל רק על חלק מפעילויותיה עקב

פיקוח הכפופות לפעילויות  לישות ישכך שוהסרת פיקוח,  פעילויות
תקן זה חל רק על הפעילויות  פיקוח.ל כפופותופעילויות שאינן 

 ת חוקיות או רגולטוריותבלוהגאשר כפופות לפיקוח ל הכפופות
סוג הישות קשר ל, ללא מפקח על תעריפיםשל באמצעות פעולות 

  או הענף שאליו היא משתייכת.
 
בפיקוח עצמי, כלומר  פעילויות לעישות לא תיישם תקן זה  .2ב

שנמצאת בפיקוח ו/או המחרה מערכת פעילויות שאינן כפופות ל
 ישות להיותמהמונע  לאמאושרת על ידי מפקח על תעריפים. זה 

 ליישם תקן זה כאשר: זכאית
 

הן קובעים תעריפים צד קשור של הישות עצמה או  מנהלגוף  (א)
יכולת הקיום  אתכדי להבטיח הלקוחות והן לטובת 

המחרה ת מערכמסגרת ב הכוללת של הישותהפיננסית 
 ; וכןמוגדרת

 
גוף מוסמך  לפיקוח ו/או אישור על ידי כפופה ערכתהמ (ב)

  .ותאו תקנל ידי חוק סמך עוהש
  

 מדיניות חשבונאית קיימתך השימוש בהמש

יתרה של כ תוגדרמיתרת חשבונות פיקוח נדחים למטרות תקן זה,  .3ב
כנכס או  תוכרהיתה מהכנסה( כלשהו שלא או חשבון הוצאה )

מאחר לדחייה  הכהתחייבות בהתאם לתקנים אחרים, אך כשיר
יפים להיכלל על ידי המפקח על התער החזוי, או הכלול שהיא

פריטים  התעריף )התעריפים( שניתן לחייב בהם לקוחות. קביעתב
לתעריף ם להיות מחוץ ימסוימים של הוצאה )הכנסה( עשוי

ים להתקבל על חזויהסכומים אינם , לדוגמה, כיבפיקוח  (ם)תעריפי
על או מכיוון שאינם בתחולת פיקוח ידי המפקח על התעריפים 

וכר כהכנסה או כהוצאה , פריט כזה ממכך התעריפים. כתוצאה
בערך שייכלל , אלא אם תקן אחר מתיר או דורש התהוותו תעב

 בספרים של נכס או התחייבות.
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על ישות במקרים מסוימים, תקנים אחרים אוסרים במפורש  .4ב
להכיר, בדוח על המצב הכספי, ביתרות חשבונות פיקוח נדחים 

ם סעיפימסגרת בנפרד או להיכלל בהיות מוכרים, שעשויים ל
כללי  פירכוש קבוע בהתאם למדיניות חשבונאית לאחרים כמו 

לתקן זה,  11מקובלים קודמים. אולם, בהתאם לסעיף  ותחשבונא
הכספיים הראשונים  יהישות אשר בוחרת ליישם תקן זה בדוחות

 11מסעיף לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים תיישם את הפטור 
יישם את המדיניות להמשיך לכדי  8לתקן חשבונאות בינלאומי 

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים קודמים שלה החשבונאית 
יתרות חשבונות פיקוח  לשלהכרה, מדידה, ירידת ערך וגריעה 

נדחים. מדיניות חשבונאית כזו עשויה לכלול, לדוגמה, את 
  הבאות: פרקטיקותה

 
ישות לכאשר  חשבונות פיקוח נדחיםשל הכרה ביתרת חובה  (א)

של ות חזויההממשיות או פעולות הה מיש זכות, כתוצא
תעריפים בתקופות עתידיות המפקח על התעריפים, להגדיל 

)כלומר של הישות המותרות  יותולהשיב את העל על מנת
לספק  נועד בפיקוח שעבורן התעריף )התעריפים(העלויות 

 השבה(;
 

זכות של חשבונות פיקוח יתרת הכרה, כיתרת חובה או  (ב)
או מימוש מהפסד או רווח כלשהם השווה לנדחים, בסכום 

נכסים בלתי של בוע ושל פריטי רכוש קיציאה מכלל שימוש 
דרך תעריפים  יבוטלוחזוי שיושבו או מוחשיים, אשר 

 עתידיים;
 

חשבונות פיקוח נדחים כאשר הישות של זכות הכרה ביתרת  (ג)
נדרשת לעשות כן, כתוצאה מהפעולות הממשיות או 

ים, להקטין תעריפים של המפקח על התעריפהחזויות 
עלויות על מנת לבטל השבה ביתר של בתקופות עתידיות 

ההשבה -סכום ברההעולים על  )כלומר סכומיםמותרות 
 על ידי המפקח על התעריפים(; וכן שהוגדר

 
או לא מהוון מדידת יתרות חשבונות פיקוח נדחים על בסיס  (ד)

שיעור או ריבית ב נעשה בו שימושאשר  מהוון בסיסעל 
 על ידי המפקח על התעריפים. הוגדרון שניכי

 
שמפקחים על התעריפים עשויים של עלויות דוגמאות לסוגים להלן  .5ב

עשויה, אם כן, להכיר קביעת תעריף ושישות לבהחלטות  להתיר
 ביתרות חשבונות פיקוח נדחים:

 
(i)  היקף או מחיר רכישה;סטיות 
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(ii)  מעבר)מאושרות  "אנרגיה ירוקה" של יוזמותעלויות 
בהתאם  מעלות הרכוש הקבועם שמהוונים כחלק סכומיל

 (;רכוש קבוע 16לתקן חשבונאות בינלאומי 
 

(iii)  אשר  הניתנות לייחוס באופן לא ישירעקיפות עלויות
לצורך פיקוח תעריפים )אך אינן מטופלות כעלויות הוניות 
, להיכלל 16חשבונאות בינלאומי מותרות, בהתאם לתקן 

 פריט רכוש קבוע(;בעלות של 
 

(iv) ות ביטול פרויקט;עלי 
 

(v) וכןסערהיות נזקי ועל ; 
 

(vi) אמצעי מימוןכרים כריבית נחשבת )כולל סכומים המו 
לישות תשואה על  יםמספקו ההקמהבמהלך  יםהמשמש

 (.גם אשראיהעצמי של הבעלים כמו הון ה
 
הפרשי עיתוי בין גות ייציתרות חשבונות פיקוח נדחים בדרך כלל מ .6ב

כרה ההלצרכי פיקוח לבין פריטי הוצאה או הכנסה של ההכרה 
ישות משנה מדיניות  . כאשרלצרכי דיווח כספיאלה בפריטים 

 יםבעת אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיחשבונאית 
ן, הפרשי עיתוי עודכמאו בעת היישום לראשונה של תקן חדש או 

חשבונות פיקוח וליצור יתרות  נים עשויים לנבועעודכחדשים או מ
מונע מישות ה 13. האיסור בסעיף ותנאו מעודכ ותנדחים חדש

את המדיניות החשבונאית שלה על מנת להתחיל להכיר לשנות 
הכרה ביתרות חשבונות  אוסראינו יתרות חשבונות פיקוח נדחים ב

שינויים אחרים נובעות מר שא ותנעודכאו מ ותפיקוח נדחים חדש
י הנדרשים בהתאם לתקני דיווח כספ חשבונאיתבמדיניות 

ההכרה ביתרות חשבונות פיקוח נדחים ש זאת מאחר בינלאומיים.
מדיניות ההכרה הקיימת ה עקבית עם הית ההפרשי עיתוי כאלבגין 

ל מדיניות ש הצגה ייצגולא ת 11המיושמת בהתאם לסעיף 
ביתרות אינו אוסר הכרה  13באופן דומה, סעיף  חשבונאית חדשה.

קיימים  לא היויתוי שמהפרשי ע בעותחשבונות פיקוח נדחים הנו
הם אך לתקני דיווח כספי בינלאומיים פני מועד המעבר מיד ל

בהתאם  קבעהעקביים עם המדיניות החשבונאית של הישות שנ
  (.סערה)לדוגמה, עלויות נזקי  11לסעיף 

 
 ישימות של תקנים אחרים

, ןתוישות שנמצאת בתחולת דרישות התקן, ובוחרת ליישם א .7ב
ניות החשבונאית שלה בהתאם לכללי ליישם את המדיתמשיך 

יתרות חשבונאות קודמים להכרה, מדידה, ירידת ערך וגריעה של 
כי, במצבים קובעים  17-16חשבונות פיקוח נדחים. אולם, סעיפים 
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לגבי יתרות  ליישם תקנים אחריםייתכן שיהיה צורך מסוימים, 
בדוחות  הולםבאופן  םחשבונות פיקוח נדחים על מנת לשקף אות

תקנים את קשרי הגומלין בין  מתארים. הסעיפים הבאים כספייםה
הסעיפים הבאים מבהירים בפרט, . דרישות תקן זה ןלביאחרים 
ת ונוספ דרישות וגילויופטורים לתקנים אחרים וספציפיים חריגים 

 .שיחולו חזויש
 

אירועים  10יישום תקן חשבונאות בינלאומי 
  לאחר תקופת הדיווח

בהכרה הנחות ברך להשתמש באומדנים ותצטשות יתכן שיי .8ב
הישות תיישם . שלה יתרות חשבונות פיקוח נדחיםשל ובמדידה 

על מנת לזהות אם יש להתאים  10את תקן חשבונאות בינלאומי 
שמתרחשים בין סוף כדי לשקף אירועים  האלאומדנים והנחות 

 מאושרים הדוחות הכספיים שבומועד הלבין  תקופת הדיווח
 .לפרסום

 
מסים על  12שום תקן חשבונאות בינלאומי יי

 ההכנסה

חריגים מוגבלים  למעט, דורש 12תקן חשבונאות בינלאומי  .9ב
להכיר בהתחייבות מסים נדחים ובנכס מסים מישות מסוימים, 

לכל ההפרשים הזמניים. ישות )בכפוף לתנאים מסוימים( נדחים 
 12ונאות בינלאומי פיקוח תעריפים תיישם את תקן חשבהכפופה ל

, פיקוח תעריפיםהכפופות לכל פעילויותיה, כולל פעילויותיה  על
 ההכנסה שיש להכיר בו. ים עלמסשל  סכוםהכדי לזהות את 

 
, המפקח על תעריפיםפיקוח אחדות הכפופות ל תוכניותב .10ב

את התעריפים העתידיים  התעריפים מתיר או דורש מישות להגדיל
או את  כנסה שלההים על הת מסוהוצאמשלה על מנת להשיב חלק 

להכיר ביתרת הדבר עלול לגרום לישות כאלה, נסיבות . בחלקן
למס הכנסה בדוח על המצב  מתייחסתהחשבונות פיקוח נדחים 

לפי המדיניות החשבונאית שלה שנקבעה בהתאם לסעיפים הכספי, 
 מתייחסתזו ה. ההכרה ביתרת חשבונות פיקוח נדחים 12-11

 שבגינועצמה הפרש זמני נוסף הכנסה עלולה ליצור בה ים עללמס
 .נוסף מסים נדחיםסכום יוכר 

 
, 12ההצגה והגילוי של תקן חשבונאות בינלאומי דרישות על אף  .11ב

מכירה בנכס מסים נדחים או התחייבות מסים נדחים כאשר ישות 
כלול תא להכרה ביתרות חשבונות פיקוח נדחים, הישות מכתוצאה 

)התחייבות( נכס ת יתרובתוך סך סכום זה של מסים נדחים 
)התחייבות( הישות תציג את נכס , זאת במקום .המסים הנדחים

כתוצאה מהכרה ביתרות חשבונות פיקוח צר שנומסים נדחים 
  באחת מהדרכים הבאות: נדחים
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חשבונות פיקוח של יתרות חובה עם הסעיפים המוצגים לגבי  (א)
 חשבונות פיקוח נדחים; או של נדחים ויתרות זכות 

 

חשבונות פיקוח נדחים של יתרות חובה רד לצד כסעיף נפ (ב)
 חשבונות פיקוח נדחיםשל זכות בויתרות  ותמתייחס
 .ותמתייחס

 
מסים )התחייבות( כאשר ישות מכירה בתנועה בנכס באופן דומה,  .12ב

מהכרה ביתרות חשבונות פיקוח נדחים, נדחים שנוצרת כתוצאה 
סעיף  סכום מסים נדחים זה בתוךאת התנועה בהישות לא תכלול 

על רווח או הפסד  (אשר מוצג בדוח )בדוחות יםמס)הכנסת( הוצאת 
 . במקום12ורווח כולל אחר בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

מסים נדחים )התחייבות( הישות תציג את התנועה בנכס , זאת
מהכרה ביתרות חשבונות פיקוח נדחים באחת אשר נוצר כתוצאה 

 מהדרכים הבאות:
  

צגים בדוח )בדוחות( על רווח או הפסד שמוהסעיפים  עם (א)
התנועות ביתרות חשבונות פיקוח  בגיןורווח כולל אחר 

 נדחים; או
 

בדוח  יםמוצגאשר  יםמתייחסה פיםכסעיף נפרד לצד הסעי (ב)
התנועות  בגין)בדוחות( על רווח או הפסד ורווח כולל אחר 

 ביתרות חשבונות פיקוח נדחים.
 

  רווח למניה 33יישום תקן חשבונאות בינלאומי 

דורש מישויות מסוימות  33לתקן חשבונאות בינלאומי  66סעיף  .13ב
על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, רווח בסיסי למניה  להציג, בדוח

הן ומשכות יות נלוימפערווח או הפסד הן לגבי ורווח מדולל למניה 
של החברה  בעלי המניות הרגיליםמיוחס לה רווח או הפסדלגבי 
דורש מישות  33לתקן חשבונאות בינלאומי  68סעיף  כמו כן, האם.

הרווח על סכומי לתת גילוי  ,שהופסקה אשר מדווחת על פעילות
פעילות שהופסקה, גבי ללמניה  מדוללה והרווחלמניה י בסיסה

 על רווח או הפסד ורווח כולל אחר או בביאורים.בדוח 
 
ת רווח למניה שמוצג בהתאם לתקן חשבונאושל כל סכום  לגבי .14ב

רווח בסיסי סכומי מת תקן זה תציג יישהמ, ישות 33בינלאומי 
באותה דרך, נוספים אשר מחושבים למניה ורווח מדולל למניה 

ביתרות נטו את התנועה  כללולא ישסכומים אלה פרט לכך 
לתקן  73באופן עקבי עם הדרישה בסעיף  חשבונות פיקוח נדחים.

הנדרש לפי  למניה חתציג את הרוו, ישות 33חשבונאות בינלאומי 
רווח למניה הנדרש ה לאותה רמת הבלטה שבלתקן זה  26סעיף 

  לכל התקופות המוצגות. 33לפי תקן חשבונאות בינלאומי 
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ירידת ערך  36יישום תקן חשבונאות בינלאומי 
 נכסים

דורשים מישות להמשיך ליישם את המדיניות  21-11סעיפים  .15ב
קובלים קודמים החשבונאית שלה בהתאם לכללי חשבונאות מ

יתרות בגין ביטול של ירידת ערך כלשהי הכרה, מדידה וזיהוי, לגבי 
תקן  ,מכך אהצ. כתוהוכרושלה ש נדחיםהפיקוח החשבונות 

נפרדות של חשבונות  אינו חל על יתרות 36חשבונאות בינלאומי 
 וכרו.השפיקוח נדחים 

 
 בצעידרוש מישות ל 36אולם, ייתכן שתקן חשבונאות בינלאומי  .16ב

ללת יתרות ומזומנים אשר כ-ה מניבתמבחן ירידת ערך לגבי יחיד
דרש כיוון שהיחידה ייייתכן שמבחן זה  חשבונות פיקוח נדחים.

או יותר  דמזומנים כוללת מוניטין, או כיוון שאח-מניבת
 36בתקן חשבונאות בינלאומי  יםהמתוארירידת ערך ל סימניםהמ

, סעיפים כאלה צביםמזומנים. במ-בהתייחס ליחידה מניבת וזוה
כוללים דרישות לזיהוי  36לתקן חשבונאות בינלאומי  79-74

. ומניםזהמ-ההשבה והערך בספרים של היחידה מניבת-הסכום בר
יתרות חשבונות אחת מכדי להחליט אם אלה ישות תיישם דרישות 

-הוכרו נכללת בערך בספרים של היחידה מניבתשהפיקוח הנדחים 
תקן  לשרידת הערך. הדרישות הנותרות מבחן י צורךהמזומנים ל

חולו אז להפסד מירידת ערך כלשהו י 36חשבונאות בינלאומי 
 מוכר כתוצאה ממבחן זה. ה

 
צירופי  3יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 

 עסקים

עסק רוכש ש הוא 3של תקן דיווח כספי בינלאומי  מרכזיעקרון הה .17ב
 הוגןה יםוויבש ניטלושים הנרכשים ובהתחייבויות מכיר בנכס

מספק חריגים  3. תקן דיווח כספי בינלאומי במועד הרכישה
לתקן זה  18סעיף ב שלהם. מדידההכרה וההעקרונות מוגבלים ל

 מספק חריג נוסף.
 
דורשים מישות להמשיך ליישם את המדיניות  12-11סעיפים  .18ב

החשבונאית שלה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים קודמים 
ערך וגריעה של יתרות חשבונות פיקוח להכרה, מדידה, ירידת 

עסק, היא תיישם, , אם ישות רוכשת מכך נדחים. כתוצאה
בדוחותיה הכספיים המאוחדים, את המדיניות החשבונאית שלה 

לגבי ההכרה והמדידה של יתרות  12-11שנקבעה בהתאם לסעיפים 
יתרות חשבונות  במועד הרכישה. הנרכשחשבונות פיקוח נדחים של 

של יוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים  הנרכשנדחים של הפיקוח ה
ללא קשר אם החברה הנרכשת מכירה למדיניותו,  הרוכש בהתאם

  בדוחותיה הכספיים.אלה ביתרות 
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לא נכסים  5יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 
  שהופסקוופעילויות  מוחזקים למכירהשוטפים ה

המדיניות את להמשיך ליישם דורשים מישות  12-11סעיפים  .19ב
החשבונאית הקודמת שלה להכרה, מדידה, ירידת ערך וגריעה של 

דרישות המדידה של , מכך יתרות חשבונות פיקוח נדחים. כתוצאה
על יתרות חשבונות הפיקוח לו וחי לא 5תקן דיווח כספי בינלאומי 

  הוכרו.שהנדחים 
 
 יחיד לגביסכום שיוצג דורש  5לתקן דיווח כספי בינלאומי  33סעיף  .20ב

בדוח )בדוחות( על רווח או הפסד ורווח כולל  ות שהופסקיופעילו
בוחרת ליישם תקן הכאשר ישות אחר. למרות דרישות סעיף זה, 

מציגה פעילות שהופסקה, היא לא תכלול את התנועה ביתרות זה 
 פיקוחל הכפופותיות ואשר נוצרו מפעיל חשבונות פיקוח נדחים

ם הנדרשים על ידי סעיף סעיפיבשל הפעילות שהופסקה תעריפים 
, הישות תציג את זאת במקום .5לתקן דיווח כספי בינלאומי  33

שנוצרו מפעילויות התנועה ביתרות חשבונות פיקוח נדחים 
של הפעילות שהופסקה באחת תעריפים פיקוח ל הכפופות

 מהדרכים הבאות:
  
יתרות חשבונות בתנועות את הג ימצר שא ףסעיהבתוך  (א)

 ; אולרווח או הפסד ותייחסהמת נדחיםהפיקוח ה
 

תנועות את הג ימצאשר כסעיף נפרד לצד הסעיף המתייחס  (ב)
לרווח או  ותהמתייחס נדחיםהפיקוח היתרות חשבונות ב

 .הפסד
 
לתקן דיווח כספי בינלאומי  38באופן דומה, למרות דרישות סעיף  .21ב

לא תכלול את סך  , כאשר ישות מציגה קבוצת מימוש, הישות5
ויתרות הזכות של  חשבונות פיקוח נדחיםיתרות החובה של 

חלק מקבוצת המימוש בתוך הסעיפים  ןשה חשבונות פיקוח נדחים
 . במקום5לתקן דיווח כספי בינלאומי  38סעיף הנדרשים על ידי 

, הישות תציג את סך יתרות החובה של חשבונות פיקוח נדחים זאת
שהן חלק מקבוצת  ויתרות הזכות של חשבונות פיקוח נדחים

 המימוש באחת מהדרכים הבאות:
 

יתרות החובה של חשבונות את  יםגימצה פיםסעיתוך הב (א)
 ; אופיקוח נדחים ויתרות הזכות של חשבונות פיקוח נדחים

 
יתרות החובה של חשבונות פיקוח לצד  יםנפרד פיםכסעי (ב)

 .אחרותהנדחים ויתרות הזכות של חשבונות פיקוח נדחים 
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חשבונות הפיקוח הנדחים ואת  בוחרת לכלול את יתרותאם ישות  .22ב
לפעילות המתייחסות לקבוצת המימוש או אלה התנועות ביתרות 

לחשבונות פיקוח נדחים,  יםהמתייחס פיםשהופסקה בתוך הסעי
לתת להן גילוי בנפרד כחלק מניתוח סעיפי  היה צורךיייתכן ש

 לתקן זה. 33המתוארים בסעיף  נדחיםהפיקוח החשבונות 
 

דוחות  10ספי בינלאומי יישום תקן דיווח כ
 28ותקן חשבונאות בינלאומי  מאוחדיםכספיים 

 השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות

חברה אם תכין "דורש כי  10לתקן דיווח כספי בינלאומי  19סעיף  .23ב
 האחיד תוך שימוש במדיניות חשבונאיתדוחות כספיים מאוחדים 

לתקן זה  8סעיף  ."לגבי עסקאות ואירועים דומים בנסיבות דומות
תיישם  ,תקן זהבוחרת ליישם ש, וזה שישות שבתחולת תקןדורש 

 כל יתרות חשבונות הפיקוח הנדחיםגבי את כל הדרישות שלו ל
 . כתוצאהתעריפיםפיקוח ל הכפופות יהפעילויותמכל  שנובעים

, אם חברה אם מכירה ביתרות חשבונות פיקוח נדחים מכך
תאם לתקן זה, עליה ליישם את בההמאוחדים בדוחותיה הכספיים 

אותה מדיניות חשבונאית ליתרות חשבונות פיקוח נדחים הנוצרים 
הוראה זו תחול ללא קשר אם החברות  בכל החברות הבנות שלה.

 הבנות מכירות ביתרות אלה בדוחות הכספיים העצמיים שלהן.
 
 יםדורש 28לתקן חשבונאות בינלאומי  36-35באופן דומה, סעיפים  .24ב

וכנו י ישותכספיים של ההדוחות ה"ם שיטת השווי המאזני, ביישוש
לגבי עסקאות ואירועים  האחיד תחשבונאי תוך שימוש במדיניות

על מנת תיאומים יש לבצע  לפיכך, ."דומים בנסיבות דומות
כלולה או חברה האת המדיניות החשבונאית של הלהתאים 

של הכרה, מדידה, ירידת ערך וגריעה גבי העסקה המשותפת ל
המשקיעה ביישום  ישותה זו שלפיקוח נדחים ליתרות חשבונות 

 שיטת השווי המאזני.
 

גילוי של  12יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 
 ישויות אחרותבזכויות 

מישות לתת גילוי,  דורש 12לתקן דיווח כספי בינלאומי  )ה(12סעיף  .25ב
ת לגבי כל אחת מהחברות הבנות שלה שיש להן זכויות שאינן מקנו

 ורווח או הפסד שהוקצללישות המדווחת, הן מהותיות ששליטה 
במהלך תקופת של החברה הבת  לזכויות שאינן מקנות שליטה

בהתאם  הדיווח. ישות המכירה ביתרות חשבונות פיקוח נדחים
לתקן זה תיתן גילוי לתנועה נטו ביתרות חשבונות פיקוח נדחים 

על ידי סעיף לוי בתוך הסכומים אשר נדרש לתת להם גי ההכלול
 .12)ה( לתקן דיווח כספי בינלאומי 12
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, דורש מישות לתת גילוי 12)ז( לתקן דיווח כספי בינלאומי 12סעיף  .26ב
לגבי כל אחת מהחברות הבנות שלה שיש להן זכויות שאינן מקנות 

על  מתומצת מידע פיננסילשליטה שהן מהותיות לישות המדווחת, 
ן דיווח כספי בינלאומי לתק 10כפי שמצוין בסעיף ב החברה הבת,

 12לתקן דיווח כספי בינלאומי  (ii)ב()21. באופן דומה, סעיף 12
וחברה כלולה  עסקה משותפתלתת גילוי, לגבי כל  דורש מישות

שהן מהותיות לישות המדווחת, למידע פיננסי מתומצת כפי 
 16. סעיף ב12דיווח כספי בינלאומי לתקן  13ב-12שמצוין בסעיף ב

את המידע הפיננסי  מפרט 12יווח כספי בינלאומי לתקן ד
כל החברות הכלולות  גילוי לגבילו שישות נדרשת לתת המתומצת 

בפני עצמן והעסקאות המשותפות האחרות שאינן מהותיות 
  .12)ג( לתקן דיווח כספי בינלאומי 12בהתאם לסעיף 

 
ן לתק 16ב-, ו13ב-12, ב10, ב21, 12בנוסף למידע המפורט בסעיפים  .27ב

ביתרות חשבונות פיקוח , ישות המכירה 12דיווח כספי בינלאומי 
חובה של ה תיתרסך נדחים בהתאם לתקן זה תיתן גם גילוי ל

זכות של חשבונות פיקוח ה תסך יתרל ,חשבונות פיקוח נדחים
בין סכומים תוך פיצול המידע , נדחים והתנועות נטו ביתרות אלה

המוכרים ברווח כולל אחר, המוכרים ברווח או הפסד לבין סכומים 
תקן דיווח כספי אלה של הגילויים הנדרשים לגביה כל ישות שעבור 

  .12בינלאומי 
 
שות יאת המידע שמפרט  12לתקן דיווח כספי בינלאומי  19סעיף  .28ב

כאשר הישות מכירה ברווח או בהפסד  לתת לו גילוינדרשת 
ווח לתקן די 25בחברה בת, מחושב בהתאם לסעיף באיבוד שליטה 

לתקן  19הנדרש על ידי סעיף  למידע בנוסף. 10כספי בינלאומי 
תיתן  , ישות אשר בוחרת ליישם תקן זה12דיווח כספי בינלאומי 

לגריעת יתרות  הניתן לייחוסגילוי לחלק ברווח או בהפסד 
 בחברה הבת לשעבר במועד איבוד השליטה. חשבונות פיקוח נדחים
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 נספח ג 

 בר מעהוראות מועד תחילה ו
 תקן.של החלק בלתי נפרד  מהווהנספח זה 

 
 והוראות מעברמועד תחילה 

 מועד תחילה

הראשונים השנתיים אם דוחותיה הכספיים ישות תיישם תקן זה  .1ג
 1ביום ה המתחילה לתקופהם לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים 

אם ישות  .מותריותר ריו. יישום מוקדם או לאח 2016בינואר 
הראשונים לפי השנתיים דוחותיה הכספיים זה במיישמת תקן 

עליה לתת  ,יותר מתמוקדלתקופה תקני דיווח כספי בינלאומיים 
 .גילוי לעובדה זו

 


