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 10בינלאומי תקן חשבונאות 

 תקופת הדיווחאירועים לאחר 

International Accounting Standard 10 

Events after the Reporting 

period 

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

2023. 
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 10בינלאומי תקן חשבונאות 

 1תקופת הדיווחאירועים לאחר 

 פורטמ IAS 10)) תקופת הדיווחאירועים לאחר  10תקן חשבונאות בינלאומי 
מחייבים באותה מידה, אך נשמרה . כל הסעיפים בתקן ובנספח 24-1בסעיפים 

. יש לקרוא את תקן IASB-אומץ על ידי ההייתה בעת שתבנית התקן, כפי ש
להקדמה למטרת התקן ולבסיס למסקנות, בהקשר  10חשבונאות בינלאומי 

. תקן חשבונאות לדיווח כספימושגית הלתקני דיווח כספי בינלאומיים ולמסגרת 
מספק  ,ויים באומדנים חשבונאיים וטעויותמדיניות חשבונאית, שינ 8בינלאומי 

  .מדיניות חשבונאית בהעדר הנחיות מפורשות של ויישוםלבחירה בסיס 
 

 מטרת התקן

 מטרת התקן היא לקבוע: .1
 

הכספיים בגין  הבדוחותי וםאילבצע ת ישותמתי על  (א)
 וכן ;תקופת הדיווח אירועים לאחר

 
רו בו אוששבדבר התאריך  ישותמ יםהנדרש יםאת הגילוי (ב)

תקופת ובדבר אירועים לאחר  הדוחות הכספיים לפרסום
 .הדיווח

 
 הכספיים על הערוך את דוחותיתלא  ישותהתקן ש דורשבנוסף, 
תקופת הדיווח אם אירועים לאחר  ,חיהעסק הנחת הבסיס 

 .ראויהמצביעים על כך שהנחת העסק החי אינה 
 

 תחולה

פת הדיווח תקובאירועים לאחר טיפול החשבונאי בתקן זה ייושם  .2
 .אלהל אירועים שגילוי בו

 

                                                           
שינתה הועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים את הכותרת  2007טמבר בספ  1

 -לאירועים לאחר תאריך המאזן -מ 10של תקן חשבונאות בינלאומי 
כתוצאה מעדכון של תקן חשבונאות אירועים לאחר תקופת הדיווח 

 .2007בשנת  הצגת דוחות כספיים 1בינלאומי 
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 הגדרות

 :המוגדרת להלן משמעותבמשמשים בתקן זה באים מונחים הה .3
 

 Events after the reporting) תקופת הדיווחאירועים לאחר 

period) המתרחשים בתקופה יםשלילי וא יםהם אירועים, חיובי ,
ת הדוחו מאושריםבו שלבין התאריך  תקופת הדיווחסוף שבין 

 הכספיים לפרסום. ניתן לזהות שני סוגים של אירועים:
 
תקופת בסוף ראיה לתנאים ששררו  ספקיםהמאירועים  (א)

 קופת הדיווחלאחר ת תיאום חייבימאירועים )הדיווח 
(Adjusting events after the reporting period);) וכן 

 
 תקופת הדיווח לאחר נוצרושאירועים המצביעים על תנאים  (ב)

 קופת הדיווחתלאחר  תיאום םחייבימ שאינם אירועים)
(Non-adjusting events after the reporting period)). 

 
בהתאם  ישתנההתהליך הכרוך באישור הדוחות הכספיים לפרסום  .4

 עריכתדרישות חוקיות, והנהלים הננקטים לצורך  ל,והילמבנה הנ
 הדוחות הכספיים והשלמתם.

 
הכספיים  יהאת דוחות גישהל תנדרש ישותבמקרים מסוימים,  .5

לאחר שהדוחות הכספיים פורסמו.  ה לאישורבעלי מניותיל
, הדוחות הכספיים מאושרים לפרסום בתאריך הבמקרים אל

את הדוחות  מאשריםבו בעלי המניות שולא בתאריך  פרסוםה
  .הכספיים

 

 דוגמה

את טיוטת הדוחות  ישות משלימההנהלת  28.2.20X2ביום 
 18.3.20X2. ביום 31.12.20X1יום סתיימה בשנה שנהכספיים ל

אשרם לפרסום. מאת הדוחות הכספיים ו דירקטוריוןה סוקר
נבחר  מידע כספיעל ו יהרווחעל  ישותה מודיעה 19.3.20X2ביום 
בעלי מניות נעשים זמינים ל. הדוחות הכספיים שלה אחר

מאשרים את הדוחות  . בעלי המניות1.4.20X2אחרים ביום לו
הדוחות הכספיים ו 15.5.20X2השנתית ביום אסיפתם הכספיים ב

 17.5.20X2המאושרים מוגשים באופן רשמי לאחר מכן ביום 
 לגוף רגולטורי.

)התאריך  18.3.20X2הדוחות הכספיים מאושרים לפרסום ביום 
 ר הדירקטוריון את הדוחות הכספיים לפרסום(.שאמבו ש
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 יהדוחות את פיקנדרשת לה ישותבמקרים מסוימים, הנהלת  .6
מנהלים( לשם אישורם.  תכולל השאינח )וקיפ ועדתלכספיים ה

לפרסום כאשר  מאושרים , הדוחות הכספייםהבמקרים אל
 .פיקוחה ועדתבפני  פרסוםלאותם ההנהלה מאשרת 

  

 דוגמה

את הדוחות הכספיים  ישותהנהלת ה מאשרת 18.3.20X2ביום 
עשויה  ועדת הפיקוח. לוועדת הפיקוח עליהלצורך הגשתם 

 ה, אך אינאחרים חיצוניים ענייןבעלי עובדים ונציגים של  לכלול
את הדוחות  מאשרת ועדת הפיקוח של הישות. מנהלים תכולל

הדוחות הכספיים נעשים זמינים . 26.3.20X2הכספיים ביום 
מאשרים . בעלי המניות 1.4.20X2אחרים ביום לבעלי מניות ול

 15.5.20X2יום השנתית באת הדוחות הכספיים באסיפתם 
לגוף  17.5.20X2מוגשים לאחר מכן ביום והדוחות הכספיים 

 . רגולטורי

)התאריך  18.3.20X2ביום לפרסום  מאושרים הדוחות הכספיים
דוחות הכספיים לצורך הגשתם ה מאשרת ההנהלה את בוש

 לוועדת הפיקוח(.
 
כוללים את כל האירועים עד תקופת הדיווח אירועים לאחר  .7

לפרסום, גם אם  מאושריםהדוחות הכספיים  בושלתאריך 
מידע  עלרווח או  על לציבורלאחר הודעה  התרחשו האירועים אל

 אחר. נבחרכספי 
 

 הכרה ומדידה

 תקופת הדיווחלאחר  תיאום חייבימאירועים 

הכספיים כדי  הדוחותיהסכומים שהוכרו בלהתאים את  ישותעל  .8
 .וחפת הדיוותקלאחר  אוםית חייבימאירועים  שקףל

 
תקופת הדיווח לאחר  תיאוםחייבי מלהלן דוגמאות לאירועים  .9

 הבדוחותילסכומים שהוכרו  וםאילבצע ת ישותה תשבגינם נדרש
 הכספיים, או להכיר בפריטים שלא הוכרו קודם לכן:

 
, בית משפטבהמתנהל של הליך תקופת הדיווח לאחר הסדר  (א)

 מחויבותלישות היתה תקופת הדיווח בסוף המאשר כי 
הישות מתאימה הפרשה כלשהי שהוכרה קודם לכן . ווהבה

בהתאם לתקן  המתנהל בבית משפטהקשורה להליך זה 
הפרשות, התחייבויות תלויות  37חשבונאות בינלאומי 

או מכירה בהפרשה חדשה. הישות לא ונכסים תלויים 
מאחר  ,תן גילוי בלבד להתחייבות התלויהסתפק במת
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ש להביאה בחשבון אשר י ,מספק ראיה נוספתשההסדר 
 .37של תקן חשבונאות בינלאומי  16בהתאם לסעיף 

 
נפגם  נכסכך שהמצביע על תקופת הדיווח קבלת מידע לאחר  (ב)

, או על הצורך בהתאמתו של סכום תקופת הדיווחבסוף 
 שהוכר קודם לכן כהפסד מירידת ערך הנכס. לדוגמה: 

 
(i) תקופת המתרחשת לאחר  ,פשיטת רגל של לקוח

עקב  פגוםהיה  לקוחמאשרת שה ,ך כללבדר ,הדיווח
 וכן  ;תקופת הדיווחבסוף  סיכון אשראי

 
(ii)  ראיה  ספקעשויה לתקופת הדיווח מכירת מלאי לאחר

 .תקופת הדיווחבסוף  של המלאי טוהמימוש נשווי ל
 

של עלות נכסים שנרכשו, או תקופת הדיווח קביעה לאחר  (ג)
 .חתקופת הדיווסוף , לפני שנמכרו מנכסים קבוליםשל ת

 
של סכומי השתתפות ברווחים תקופת הדיווח קביעה לאחר  (ד)

תקופת הדיווח בסוף היתה  ישותלאו תשלומי בונוסים, אם 
 present legal orאו משתמעת ) משפטיתבהווה מחויבות 

constructive obligationם כאמור כתוצאה מיתשלוביצוע ( ל
 19)ראה תקן חשבונאות בינלאומי מועד זה מאירועים לפני 

 . (הטבות עובד
 
שהדוחות הכספיים  ראותשל תרמיות או טעויות המ גילוין (ה)

 . (incorrect) שגויים
 

תקופת  לאחר תיאום םחייבימאירועים שאינם 
 הדיווח

הכספיים כדי  יהסכומים שהוכרו בדוחותאת ה תאיםתלא  ישות .10
 .תקופת הדיווח לאחר תיאום םחייבימלשקף אירועים שאינם 

 
היא תקופת הדיווח לאחר  תיאום חייבמינו דוגמה לאירוע שא .11

 תקופת הדיווחסוף של השקעות בתקופה שבין  הוגן שוויבירידה 
לפרסום. בדרך מאושרים הדוחות הכספיים  בושהתאריך לבין 
בסוף של ההשקעות  מצבןל קשורהאינה  הוגן שוויב ירידההכלל, 

. לפיכך, מכן לאחר נוצרוש, אלא משקפת נסיבות תקופת הדיווח
הכספיים  הבדוחותיאת הסכומים שהוכרו  מהמתאי האינ ישות
את הסכומים  נתמעדכ האינ ישותההשקעות. בדומה לכך, הבגין 

, תקופת הדיווחבסוף  יוכפי שהשקעות השניתן להם גילוי בגין ה
 להלן. 21למרות שייתכן ויש צורך לתת גילוי נוסף כמצוין בסעיף 
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 םנדידיביד

מחזיקי מכשירים הוניים ל םנדידיבידעל ישות מכריזה אם  .12
מכשירים פיננסיים:  32)כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי 

 האל םנדידיבידבכיר תלא  ישותה, תקופת הדיווחלאחר ( הצגה
 .תקופת הדיווחבסוף  כהתחייבות

 
אולם לפני  ,תקופת הדיווחלאחר מוכרזים  םנדידיבידאם  .13

לא יוכרו  םנדידיבידהשהדוחות הכספיים מאושרים לפרסום, 
מחויבות  שלא קיימתכיוון  ,תקופת הדיווחבסוף  תכהתחייבו

נדים כאמור ניתן בביאורים בהתאם לתקן דיבידלגילוי  .תע הבאות
 .דוחות כספיים הצגת 1חשבונאות בינלאומי 

 
 עסק חי

הכספיים על בסיס הנחת עסק חי  האת דוחותיערוך תלא  ישות .14
כי היא מתכוונת לחסל  הדיווח תקופתאם ההנהלה קובעת לאחר 

 חלופה, או שאין לה הפעילותאו להפסיק את  ישותהאת עסקי 
 אחרת מלבד זאת. מעשית

 
 תקופת הדיווחמצב הכספי לאחר בבתוצאות הפעולות ו הידרדרות .15

עשויה להצביע על הצורך לשקול אם הנחת העסק החי עדיין 
כה היא , ההשפעה ראויה עוד. אם הנחת העסק החי אינה ראויה

החשבונאי,  טיפולהשינוי יסודי בבסיס  דורשגורפת עד כי תקן זה 
ולא רק התאמתם של הסכומים שהוכרו בהתאם לבסיס המקורי 

 החשבונאי. טיפולשל ה

 

 :אםנדרשים  יםגילוי פרטמ 1תקן חשבונאות בינלאומי  .16
 

 ;חיהעסק הנחת ההדוחות הכספיים אינם ערוכים על בסיס  (א)
 או

 
 ותת מהותייוודאו-של אי ןיומלק מודעתההנהלה  (ב)

תנאים אשר יכולים להטיל ספק ללאירועים או  ותהמתייחס
להמשיך ולפעול כעסק  ישותשל ה המשמעותי בדבר יכולת

 עשויים להיווצרגילוי  מחייביםהתנאים האירועים או החי. 
  .תקופת הדיווחלאחר 
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 גילוי 

 אישור לפרסום תאריך

ים ישרו הדוחות הכספבו אוש תאריךלתת גילוי ל ישותעל  .17
או לאחרים הסמכות  ישותהלפרסום ועל ידי מי אושרו. אם לבעלי 

לתת גילוי  ישותהאת הדוחות הכספיים לאחר פרסומם, על  תקןל
 לעובדה זו.

 
הדוחות הכספיים אושרו קיימת חשיבות למשתמשים לדעת מתי  .18

הכספיים אינם משקפים אירועים לאחר הדוחות שלפרסום, מאחר 
 ה.תאריך ז

 

תקופת סוף עדכון הגילוי בדבר תנאים ששררו ב
  הדיווח

בדבר תנאים ששררו  תקופת הדיווחמידע לאחר  תקבלמ ישותאם  .19
 מתייחסיםה גילוייםהלעדכן את  יה, עלתקופת הדיווחבסוף 

 , לאור המידע החדש.הלתנאים אל
 

 יהדוחותב גילוייםלעדכן את ה כהצרי ישותבמקרים מסוימים,  .20
, גם תקופת הדיווחשקף מידע שהתקבל לאחר הכספיים כדי ל

שהיא מכירה בהם המידע אינו משפיע על סכומים  כאשר
 ניתנת להשגההופכת הכספיים. לדוגמה, כאשר ראיה  יהבדוחות
בסוף בדבר התחייבות תלויה שהייתה קיימת  תקופת הדיווחלאחר 

 עליה בנוסף לשיקול אם. ים, יש צורך בעדכון הגילויתקופת הדיווח
 37הכיר בהפרשה או לשנותה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי ל

, ישות מעדכנת את הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים
 התחייבות התלויה לאור ראיה זו.הגילויים שלה בדבר ה

 

תקופת לאחר  תיאום םחייבימאירועים שאינם 
 הדיווח

ם ה תקופת הדיווחלאחר  תיאום םחייבימאירועים שאינם  אם .21
 שפיעי בגינם גילוימתן  איניתן לצפות באופן סביר שמהותיים, 

 ספייםדוחות הכבהעיקריים המשתמשים  שמקבלים החלטותעל 
אלה, המספקים מידע  דוחות כספייםבסיס על למטרות כלליות 

לגלות  ישותעל בהתאם לכך,  .כספי לגבי ישות מדווחת ספציפית
 תיאום חייבמ ואינשל אירוע ש הותיאת המידע הבא לכל סוג מ

 :תקופת הדיווחלאחר 
 

 וכן ;אופי האירוע (א)
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כי לא ניתן לערוך  הצהרה, או וההשפעה הכספית של אומדן (ב)
 .כאמוראומדן 

 

תקופת לאחר  תיאום םחייבימלהלן דוגמאות לאירועים שאינם  .22
  :יינתן להם גילוי ,בדרך כלל ,אשר ,הדיווח

 
ן דיווח )תק תקופת הדיווחצירוף עסקים משמעותי לאחר  (א)

גילויים מסוימים  דורש ,צירופי עסקים ,3כספי בינלאומי 
  ;של חברה בת משמעותית מושאו מיבמקרים אלה( 

 
 ;הודעה על תוכנית להפסקת פעילות (ב)

 
סיווג של נכסים כמוחזקים רכישות משמעותיות של נכסים,  (ג)

נכסים לא  ,5למכירה בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 
מימושים , ירה ופעילויות שהופסקושוטפים המוחזקים למכ

יים על ידי או הפקעת נכסים משמעותאחרים של נכסים, 
 ;הממשלה

 
תקופת י על ידי שריפה לאחר יצור משמעותמתקן הרס  (ד)

 ;הדיווח
 
או התחלת משמעותי  (restructuring) ישינוי מבנ הודעה על (ה)

 ;(37בינלאומי )ראה תקן חשבונאות  ו של שינוי כאמוריישומ
 
ועסקאות משמעותיות ת משמעותיות במניות רגילות עסקאו (ו)

)תקן  תקופת הדיווחלאחר במניות רגילות פוטנציאליות 
 ילויגתת למישות דורש  רווח למניה 33חשבונאות בינלאומי 

כאשר עסקאות כאמור  למעטתאר עסקאות כאמור, המ
פיצולי ב, (capitalization) הנפקת מניות הטבהבכרוכות 

, אשר בגין (reverse share splits) מניות איחודיבמניות או 
 ;(33בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  וםאיכולן נדרש ת

 
ין או בשערי חליפ יםבמחירי נכס חריגבאופן גדולים שינויים  (ז)

 ;תקופת הדיווחחוץ לאחר  ותשל מטבע
 
, (enacted) שינויים בשיעורי המס, או בחוקי המס, שחוקקו (ח)

הם יש ל, שתקופת הדיווחלאחר , הודעהעליהם שנמסרה או 
השפעה משמעותית על נכסים והתחייבויות בגין מסים 

מסים על  12)ראה תקן חשבונאות בינלאומי  שוטפים ונדחים
 ;(הכנסה
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כניסה להתקשרויות משמעותיות או התחייבויות תלויות  (ט)
ערבויות  באמצעות הנפקתמשמעותיות, לדוגמה, 

 וכן ;משמעותיות
 
נובעת אך ורק שפטית משמעותית דיינות משתההתחלת  (י)

 .תקופת הדיווחמאירועים שהתרחשו לאחר 
 
 תחילהמועד 

בינואר  1תקופות שנתיות המתחילות ביום לתקן זה ישות תיישם  .23
מומלץ. אם ישות מיישמת  יותראו לאחריו. יישום מוקדם  2005

גילוי עליה לתת , 2005בינואר  1תקופה המתחילה לפני לתקן זה 
 .לעובדה זו

 

שפורסם במאי מדידת שווי הוגן , 13 תקן דיווח כספי בינלאומי .א23
כאשר היא  . ישות תיישם תיקון זה11את סעיף , תיקן 2011

 .13מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 
 

, כפי שפורסם מכשירים פיננסיים 9תקן דיווח כספי בינלאומי  . ב23
כאשר היא . ישות תיישם תיקון זה 9, תיקן את סעיף 2014ביולי 

 .9מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 
 

ולתקן  1)תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי  הגדרה של מהותי ג. 23
, תיקן את סעיף 2018(, שפורסם באוקטובר 8חשבונאות בינלאומי 

ת ותקופבאופן של מכאן ולהבא לישות תיישם תיקונים אלה  .21
. יישום מוקדם ו לאחריוא 2020לינואר  1ביום  ותת המתחילושנתי

 מתמוקדלתקופה מותר. אם ישות מיישמת תיקונים אלה יותר 
. ישות תיישם תיקונים אלה יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו

 7כאשר היא מיישמת את התיקונים להגדרה של מהותי בסעיף 
לתקן חשבונאות  6-ו 5סעיפים לו 1לתקן חשבונאות בינלאומי 

 .8בינלאומי 
 

בשנת  עודכןשכפי ) 10ן חשבונאות בינלאומי תק ביטול
1999) 

אירועים לאחר  10תקן חשבונאות בינלאומי את מחליף תקן זה  .24
 .(1999בשנת  שעודכןכפי ) תאריך המאזן


