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2
- לרבות תקני ביקורת ופרסומים רלוונטים  ('סופיות ב)נושאים לבחינות המועצה בביקורת חשבונות 

20165-15יולי 

16-28לשכת רואי חשבון114-115מדריך פרקטי ליישום תקני ביקורת פרסום3

29-32לשכת רואי חשבון99 לתקן ביקורת 6הבהרה פרסום4

33-36לשכת רואי חשבון110 לתקן ביקורת 1הבהרה פרסום5

פרסום6
נוסח דוח סקירה של רואה חשבון מבקר על מידע כספי - 1 לתקן סקירה 2' הצעה להבהרה מס

37-39לשכת רואי חשבוןלתקופות ביניים של רשויות מקומיות

פרסום7
של דוח רואה  (בלתי מסוייג) בדבר הנוסח האחיד 108- ו99הצעה לתקן בדבר תיקון תקני ביקורת  

40-68לשכת רואי חשבוןחשבון מבקר על דוחות כספיים ותיקונים עקיפים

69-223המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאותהבדלים עיקריים בין התקינה בחשבונאית בישראל לתקינה הבינלאומיתפרסום8

מאמר9
ערנות מוגברת של רואה חשבון מבקר לשיעבוד פיקדון בחברה כנגד - רואה החשבון קיבל גיבוי

2016224-227בטאון רואה חשבון מרץ BACK TO BACKהלוואה פרטית של בעל שליטה בהלוואת 

2015228-232בטאון רואה חשבון דצמבר בחדרי הדירקטוריונים ובשוק ההון" עניין האישי"פרדוקס ה- הכל אישימאמר10

מאמר11
על ההבדלים בין דירקטור בלתי תלוי לבין דירקטור חיצוני והשפעתם על ? תלויים–האמנם בלתי

2015233-235בטאון רואה חשבון דצמבר אפקטיביות הממשל התאגידי בחברות הציבוריות בישראל

2015236-244בטאון רואה חשבון דצמבר ש בגין רכישת מעריב"ד נגד נוחי דנקנר ודסק"תיאור פס- שקיעה במעריבמאמר12

245-257רשות ניירות ערך(דוח סולו)הצעת חקיקה בעניין מידע כספי נפרד פרסום13

פרסום14
מקרים שבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת )כללי ניירות ערך - היתר לדוח הצעת מדף

258-260רשות ניירות ערך2016- ו"התשע, (רשות ניירות ערך

261-263רשות ניירות ערך21דוח ריכוז ממצאים בנושא גילוי בדבר תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בהתאם לתקנה פרסום15

264-270רשות ניירות ערך בדבר פרמטרים לבחינת מהותיות105-23הבהרה לעמדה משפטית פרסום16

271-272רשות ניירות ערךהקלות לחברות מנפיקותפרסום17

273-274רשות ניירות ערךהקלות בהוראות ממשל תאגידי לחברות ציבוריותפרסום18

275-280ח"רו, אריאל פטלמצגת צו איסור הלבנת הון פרסום19

281-292פסק דין'מ ואח"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע' נ' מ ואח"רוזלם גולד בע'חפציבה ג- פסק דיןד"פס20

EY293-299קוסט פורר גבאי את קסירר 15בחינת אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר פרסום21

300-305ח"רו, הרצל פטל' פרופהתפטרות רואה חשבון מבקר מתפקידו תוך מהלך ביצוע עבודתופרסום22

פרסום23
תדריך בדבר קווים מנחים כלליים להתנהלות רואה חשבון שמונה לבקר את דוח ההתאמה - הצעה

306-308לשכת רואי חשבוןלמס של ישות אך לא מונה לבקר את דוחותיה הכספיים

309-326מועצת רואי חשבוןרואי חשבון שהתחייבו בדין בעבירות פליליות- החלטות בדיון משמעתי פרסום24

327לשכת רואי חשבוןדוח מבקר על עסק בחיסול - 58לתקן ביקורת ' נוסח מוצע שיבוא במקום נספח בפרסום25

328-362לשכת רואי חשבון2015בחינת מועצה חורף פרסום26

363-390לשכת רואי חשבון2015בחינת מועצה יסודות סתיו פרסום27

כתבות רלוונטיות ופרסומים נוספים

בחינות מועצה אחרונות

2016הכנה לבחינת מועצה מתקדמת מועד קיץ -ביקורת חשבונות מתקדמת
2016חודש יולי 

נושאים לבחינה

פרסומים חדשים של לשכת רואי חשבון והמוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

כתבות מבטאוני רואי חשבון אחרונים ואחרים

החלטות ופרסומים של הרשות לניירות ערך

Page 1 of 390



1 
 

 מיקוד לבחינה בנושא ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות
 4102ממועד סתיו החל 

 
 
 

תקני הביקורת, ההבהרות והנחיות של לשכת רואי חשבון, הוראות  לחומר הבחינה כולל את כ
והנחיות של גופים סטטוטוריים בישראל, החוק ותקנותיו המתייחסים למקצוע ראיית החשבון, 
חידושים ועידכונים המפורסמים ע"י לשכת רואי חשבון, לרבות הצעות לתקנים חדשים, חידושים 

 והתפתחויות במקצוע בארץ ובחו"ל.
 
 
 דרישות קדם .0
 

 נושאים הכלולים בנושא "יסודות ביקורת החשבונות" )נושא שני בבחינות ביניים חלק ב'(. 
 
 

 תקני ביקורת ופרסומים  
   עקרונות כלליים .4

    מטרת ביקורת דוחות כספיים ועקרונות כלליים 1.1 
 111ת"ב   לעריכת ביקורת  
 11ת"ב    דוחות כספייםמכתב התקשורת לביצוע ביקורת של  1.1 
 76ת"ב   תדריך בדבר בקרת איכות במשרדי רואי חשבון 1.2 
 111ת"ב   תיעוד ביקורת 1.2 
   אחריות המבקר לשקול אפשרות קיומה של תרמית 1.2 
 11ת"ב   במסגרת ביקורת של דוחות כספיים  
 בקרת העל תקשורת עם הגורמים המופקדים על  1.7 

 בגוף המבוקר              
 67ת"ב  

   בדיקת אפקטיביות הבקרה הפנימית ודיווח עליה  1.6 
  (SOX )   111, 116, 117, 112, 112ת"ב 
 PCAOB 2ת"ב     

 תקנות ני"ע
של רשות  111-1עמדה משפטית 

 ע"ני
   ביקורת ישויות קטנות 1.2 
 ISA 121  ציות לחוקים ולתקנות החלים על הגוף המבוקר 1.1 
 הנחיות ושאלון סקר עמיתים  סקירת עמיתים 1.11 

 )אתר הלשכה(
   הערכת סיכונים ומענה לסיכונים שהוערכו .3

 62ת"ב   תכנון הביקורת 2.1 
   הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, והערכת הסיכונים 2.1 
 12ת"ב   המתייחסים להצגה מוטעית מהותית  
 27ת"ב   ובביצוע הביקורתמהותיות בתכנון  2.2 

של הרשות  11-2החלטה עדכון   
 לני"ע

 12ת"ב   מענה המבקר לסיכונים שהוערכו 2.2 
   שיקולי ביקורת הקשורים לגופים מבוקרים 2.2 
 12ת"ב   המשתמשים בלשכות שירות  
 12ת"ב   יישום תקני ביקורת בסביבת סחר אלקטרוני 2.7 
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 תקני ביקורת ופרסומים  
   ראיות ביקורת ונהלי ביקורת .2

 21ת"ב   ראיות ביקורת 2.1 
   שיקולים נוספים לגבי פריטים –ראיות ביקורת  2.1 
 22ת"ב   מסוימים  
 22ת"ב   אישורים חיצוניים 2.2 
   ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר 2.2 
 66ת"ב   ביקורת לראשונה  
 61ת"ב   יםינהלים אנליט 2.2 
 21ת"ב   ביקורת אומדנים בחשבונאות 2.7 
 16ת"ב   ביקורת המדידה והגילוי של שווי הוגן 2.6 
 21ת"ב   נוהלי ביקורת לגבי עסקאות עם צדדים קשורים 2.2 
   אירועים לאחר תאריך המאזן ולאחר תאריך 2.1 
 111ת"ב   דוח רואה חשבון המבקר  
 22ת"ב   העסק החי 2.11 

של רשות  11-1, 11-1החלטות   
 ני"ע

 11ת"ב   הצהרת מנהלים 2.11 
   
   שימוש בעבודה של אחרים .5

 1ת"ב   הסתמכות המבקר על מבקרים אחרים  2.1 
   בדוחות כספיים מאוחדים   
 22ת"ב   התחשבות בעבודת הביקורת הפנימית 2.1 
 17ת"ב   שימוש בעבודת מומחה 2.2 

   
   הביקורת והדיווח עליהןמסקנות  .6

   הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה 7.1 
 112-ו 111, 11, 11ת"ב   חשבון מבקר  
 112-ו 11ב "לת 2הבהרה   דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי מהנוסח  7.1 
 61ת"ב   האחיד של חוות הדעת  
 62ת"ב   התייחסות המבקר לדוחות כספיים השוואתיים 7.2 
   במסמכים המכילים דוחות כספייםמידע אחר  7.2 
 62ת"ב   מבוקרים  
 /מכתב להנהלה הדוח המפורט 7.2 

              (LONG FORM REPORT/MANAGEMENT LETTER) 
  

     
   
   דוחות מיוחדים של רואה חשבון .7

 61, 6ת"ב   דוחות מיוחדים של רואי חשבון 
   
   יםרשירותים אח .8

 2ת"ב   כספיים ודוחות חשבונאיים בלתי מבוקריםדוחות  2.1 
   סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת 2.1 
  1תקן סקירה   על ידי רואה חשבון המבקר של היישות  
  ISAE 2211  בדיקה של מידע כספי עתידי 2.2 
 פרסומי רשות ני"ע  דוחות פרופורמה  2.2 
 תדריך הלשכה לרואי חשבון  ביקורת דוח התאמה -היבט המסים בביקורת   2.2 
 בפרקטיקה במסים  לצרכי מס  
   ("DUE DILIGENCE") בדיקת נאותותשקידה נאותה/ 2.7 
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 תקני ביקורת ופרסומים  
   
 12, 12, 12ת"ב   ביקורת טכנולוגית המידע .9

    טכנולוגיות ממ"מ 1.1 
   חשבונות בסביבת ממ"מניהול ספרי  1.1 
    תכנון הביקורת 1.2 
   סיכוני ביקורת וסקר הבקרה הפנימית 1.2 
   ראיות ביקורת 1.2 
   טכניקות ביקורת באמצעות מחשב 1.7 
   אבטחת מידע והערכות לשעת חירום 1.6 

   
   אתיקה מקצועית .01

 רו"חתקנות   כללי התנהגות מקצועית של רואי חשבון  11.1 
 כללי הלשכה    
 והנחיות רשות ני"ע הוראות    
 כללי התנהגות מקצועית לרואי חשבון 11.1 

  בפרקטיקה למסים              
תדריך הלשכה בפרקטיקה  

 במסים
     

   
   אחריותו המקצועית של רואה החשבון .00

 חוק רו"ח  אחריותו המקצועית של רואה חשבון 11.1 
 החברותחוק   
 חוק ני"ע  
 פסיקה  

   פסיקה בביקורת חשבונות )סטייה מכללי 11.1 
 נטייםבפסקי דין רל  חשבונאות מקובלים וכד'(  

   
   ביקורת בענפים ותאגידים מיוחדים .04

 חוק מבקר המדינה  ביקורת המדינה  11.1 
 קווים מנחים לרו"ח באיגוד    
 חוק העמותות  מלכ"רים 11.1 
 חוק החברות     
   קבלנים ועבודות מתמשכות 11.2 
     
 פקודת העיריות   המגזר המוניציפאלי 11.2 

הנחיות אגף הביקורת במשרד 
 הפנים

 חוק החברות הממשלתיות  חברות ממשלתיות 11.2 
 הנחיות רשות החברות    
 "(START – UPחברות הזנק )" 11.7 
   

  

   
   שוק ההון .03

 היבטים מיוחדים בביקורת חברות ציבוריות 12.1 
 וחברות מדווחות  

 חוק ני"ע ותקנותיו 
הוראות, החלטות והנחיות 

 ע"נירשות 
   "(COMFORT LETTER)" מכתב נוחות  12.1 
         

  

 : תקני ביקורת, לרבות הבהרות ודוגמאות שפורסמוהערה
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 ים לבחינות המועצה בביקורתנושא
 תקני ביקורתחשבונות )סופיות ב'( לרבות 

 2016יולי  - ופרסומים רלוונטים
 2015ת מועצה סופית ב' של שנת ולבחינ רואי חשבוןמה שמודגש צויין במיקוד של מועצת 

הם לוונטיים אליו, במסמך זה היתה על הנושא בלבד ללא שאר הנושאים הר המועצה יובהר שישנם מקרים בהם הדגשת
 אין זה אומר שלא עשויים להופיע בבחינה. דגשושלא הו יםו. כמו כן נושאידינעל הודגשו 

 

- 1 - 

                     
 סע'

ישראלי  תקן ביקורתתדריך,  נושא
 וכו'

תקן ביקורת/ 
 ישראלי פרסום

 תקן ביקורת
 בינלאומי

 פרסום
 אמריקאי

     יסודות הביקורת: .1
      
פס"ד הבנקאים, תקנה  א.מטרות הביקורת 

א' מתקנות רואה חשבון 21
)דרך פעולתו של רואה 

, 1973-חשבון(, התשל"ג
 14לגילוי דעת  הבהרה

, 110תקן ביקורת 
תיקונו בתקן 

 117ביקורת 
לתקן  1הבהרה ו

 .110ביקורת 

120 ,100 
ISA 
210 ,200  

 

      
תפקיד רואה החשבון .ב 

 במשק
רשימת פרסום הלשכה בדבר 

 םהניתני םמקצועיי םשירותי
 ךדר ןידי רואה חשבו-על

 .שירות לכל
 

   

 
מבנה המקצוע בארץ .ג

 ולםובע

מוסד לתקינה + לשכת רואי 
חשבון + מועצת רואי חשבון 

 E.I.T.F+ צוות 
מדרג ציות תקינה חשבונאית 

תקן חשבונאות  -ישראלית
35  
 

הצעה למוסד 
 לראיית חשבון,

 IPCAOBהצעה ל 

גופים  
מקצועיים 

 בינלאומיים

גופים 
מקצועיים 

 בארה"ב

      
תקני ביקורת   פער הציפיות ד. 

י והצעות לתקנ
 ביקורת בשנים 

2002-2014 

 61 - 53 SAS 

      
הבנה של הגוף המבוקר .ה 

סביבתו והערכת הסיכונים ו
המתייחסים להצגה 

 מוטעית מהותית

על  דיוןכולל  - 93 
ליקויים בבקרה 

לגורמים  הפנימית
המופקדים על 
הממשל התאגידי 

 ולהנהלה

ISA 315  

      
     תקני ביקורת .2

 מיומנות א.

 

  ISA 310  5תקן 

אי תלות )לרבות הנחיות .ב
אי תלות רשות לני"ע, 

תקנות רואה חשבון ]ניגוד 
עיניינים ופגיעה באי תלות 

כתוצאה מעיסוק אחר[, 
+ אי   2008 -התשס"ח 

תלות בבנקים + אי תלות 
 - OXELEYבארה"ב + 

SARBANES 

החלטה משפטית   6תקן 

בעניין סיוע בהכנת 

ועריכת הדוחות 

הכספיים עבור 

המבוקר + חברות 

מאוחדות וכלולות 

 מהותיות.

  

  7תקן  זהירות ג.
 

   

 ISA 22 SAS 300 74 8תקן  תכנון ופיקוח        ד.

 מוצע

 הנחיות

 ליישום

 

 הנחיות

 ליישום
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תקן ביקורת/ 
 ישראלי פרסום

 תקן ביקורת
 בינלאומי

 פרסום
 אמריקאי

 בקרה פנימית ה.
ו  404)לרבות כלל 

ISOX)  לרבות
בדיקת אפקטיביות 

הבקרה הפנימית 
( SOXודיווח עליה )

ותקנות ניירות ערך 
 )דוחות תקופתיים
ומידיים( )תיקון(, 

תשס"ט, 
,לרבות תיקון 2009

 לחוק החברות 16
 

 9תקן 
 
 
 
 
 

כולל דיון על  ,98
ליקויים בבקרה 
הפנימית לגורמים 
המופקדים על 
הממשל התאגידי 

כולל , ולהנהלה
ניירות ערך תקנות 

 דוחות תקופתיים(
)תיקון(  (ומיידיים

 2009ט "תשס
 בנוגע לבדיקת

 תפקטיביוא
ת בבקרה הפנימי

 -עליה ודיווח
ISOX,  כולל הצעה

לדיווח על הבקרה 
הפנימית בקשר 
לדוח רואה חשבון 

+ הבהרה  המבקר
 להחלטה משפטית

בעניין אי  105-18
תלות רואה חשבון 
המבקר: מתן 
שירותים למבוקר 
בקשר עם יישום 
הוראות תקנות 

+  ניירות ערך
הודעת רשות 
ניירות ערך בדבר 
הימנעות מהמלצה 

ולות על נקיטת פע
אכיפה בקשר עם 

 -יישום תקנות ה
ISOX  בדוח

עמדה  .הרבעוני
 199-9משפטית 

של הרשות לניירות 
, 103. תקנים ערך
104 ,105 ,106 ,
107 ,109 ,111 ,116 

 הבהרהכולל  118-ו
לתקן  1מספר 

 ,104ביקורת 
הנחיות הרשות 
לניירות ערך 
להקלות בתאגידים 

 .קטנים
 

610 ,400 ISA 55 SAS, AS2 
שתוקן ע"י 

AS5  של ה
PCAOB 

 ביקורת+תעוד+ה תהליךו.
 ביקורת לרבות ראיות

לפריטים  נוספים שיקולים
 מסויימים

  ,10 תקן
 תדריכים והצעות לתדריכים

82,83,101 
ת אכיפה והחלט

, 13-1בביקורת 
13-2. 

500 ,230 
ISA 
505 ,501  

SAS 
41,67,96  

3AS 

      

 הנחיות

 ליישום
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ישראלי  תקן ביקורתתדריך,  נושא
 וכו'

תקן ביקורת/ 
 ישראלי פרסום

 תקן ביקורת
 בינלאומי

 פרסום
 אמריקאי

 בתיכנון ובביצועמהותיות  .3
 וסיכוני ביקורתהביקורת 

 םוניכ)מענה המבקר לסי
 שהוערכו(

הרשות לניירות ערך ת והנחי
+ עדכון  בנושא מהותיות
בענין  99-4 החלטת הרשות

קווים מנחים לבחינת 
מהותיות של טעות בדוחות 

הכספיים + עמדה משפטית 
בדבר אופן פרסום דוחות 

הנחיות +  כספיים מתוקנים
רשות ניירות ערך בדבר ה

גילוי בדבר הצגה מחדש של 
הצעה לתקן  ,דוחות כספיים

ביקורת בדבר מהותיות 
בתכנון ובביצוע של 

 הביקורת.

114 ,115 ,98 ,80 
 )בוטל( 86, )בוטל(

 
מדריך פרקטי 

תקני  ליישום
 .115-ו 114 ביקורת

ISA 320, 
, 400330  

47 AS5, SAS 

      
רואה חשבון וח .דא .4

-)הנוסח האחידהמבקר
של דוח רו"ח  -בלתי מסוייג

המבקר וכן דוח רו"ח 
המבקר כולל שינוי מהנוסח 
 האחיד של חוות הדעת (

 ותקני דווח

לתקן  1הצעת הבהרה מס' 
 72ביקורת 

הצעה לתיקון תקן ביקורת 
 IFRS-על רקע ה 102 -ו 99

נה ואימוץ התקי
 . הבינלאומית בביקורת

9 ,72 ,90 ,99 ,102 ,
, 1   הבהרות  ,108

לתקן  6-ו 5, 4, 3, 2
 .108-ו 99ביקורת 

 נוסח אחיד בהתאם 
 108לתקן ביקורת 

כולל דוח על בסיס 
 מזומן

ISA 700, 

701, 705, 

706 

58 SAS 

על  המבקר ב.הסתמכות
דוחות ב מבקרים אחרים

 )לרבות מאוחדים כספיים
ועקרונות יסוד  ותבכלול

 (בעבודת ביקורת משותפת

לתקן ביקורת  1הבהרה מס' 
, הצעה לחברות כלולות 9

 בדוח רואה חשבון המבקר

9 , 113. 600 ISA  

ארועים לאחר  א. .5
 תאריך המאזן

, 4הבהרה לשאלה מקצועית 
לתקן  1הבהרה הצעת 

 )תשקיפים(, 11ביקורת 

, תקן 100
 7חשבונאות 

10  IAS   
560 ISA 

46 SAS 

      
 IAS 10   10הצעה לתקן חשבונאות  תלויות ב. 

37 IAS 
5 FAS 

      
 א.ביקורת יתרות פתיחה .6

בגוף בו עורך המבקר 
 ביקורת לראשונה

 77 510 ISA  

      
מבקר לדוחות התיחסות ה.ב 

 השוואתיים כספיים
הצעה לתקן ביקורת והצעת 

 78לתקן ביקורת  1הבהרה 
78 

תקן ל 2הבהרה 
 99ביקורת 

710 ISA  

      
 ה של מידע כספי א.סקיר .7

הנערכת  לתקופות ביניים
ע"י רואה חשבון המבקר 

 היישותשל 
 

לתקן סקירה  1הבהרה מס' 
לתקן  2והצעת הבהרה  1

 1סקירה 

 ISRE 2410 100 SAS 1תקן סקירה 

      
תקנות ני"ע )דוחות  ב.הטיפול בדוחות ביניים 

ים(, תקופתיים ומידי
לרבות על  1970-התש"ל
 IFRSרקע ה 

60 
 14תקן חשבונאות 
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תקן ביקורת/ 
 ישראלי פרסום

 תקן ביקורת
 בינלאומי

 פרסום
 אמריקאי

י נלתק 1הצעת הבהרה  דוחות מיוחדים .8
נוסח דוחות , 7-ו  70ביקורת 

מיוחדים שאושרו ע"י 
 הלשכה והצעות לנוסחים

 מידעעבור  לרבות דוח מיוחד
ג'   9ות לפי תקנ כספי נפרד

דוחות ) ני"ע ותד' לתקנ 38-ו
             (מידייםו תקופתיים

 .1970  התש"ל, 

7 ,70 800, 805 ISA 62 SAS 

 
     

כספיים ודוחות  דוחות .9
 בלתי מבוקרים חשבונאיים

 8   

      

חשבונאות  , תקן96  שימוש בעבודת מומחה .10
15 

545 ,620 ISA 101 ,73 SAS 

      

 נוהלי ביקורת א. .11
 

 

 הנחיות לנוהלי ביקורת
 
 

 נייםאישורים חיצו
 

83 
 
 

84 

 1 SAS 
 
 

ISA505 
 

 SAS 12  83 הצעה לתקן ביקורת נוהל פניה לעו"ד ב. 
      

נהלים / סקירה אנליטית .12
 אנליטיים

 79 520 ISA 56 SAS 

      

  עסקאות עם צדדים קשורים .13
 עניין ובעלי   

    

תקנות ניירות ערך )דוחות  גילוי א.
"ע כספיים שנתיים(, התש

 סעיפים מסויימים 2010

29  57 FAS 

  ISA 550 52  ביקורת ב.
      

בביקורת  םסייהמ יהיבט .14
חוות  ביקורת ומתן )לרבות

דעת על דוח התאמה לצרכי 
 (מס הכנסה

 
 
 
 

כללי  בדבר תדריך
 ההתנהגות 

הנחיות  ,בפרקטיקה במסים
להגשת דוח על בסיס 

,פסק דין מזומן/מצטבר
יים בעניין הגשת דוחות שנת

למס הכנסה במועד לאחר 
הסתייגות רואה חשבון עקב 

 הגבלה בביקורת

   

      

היבטים מיוחדים בביקורת  .15
גופים הכפופים לחוק ני"ע 

 )לרבות תשקיפים(

    

      

שקידה  א. 
 DUEראויה/בדיקת נאותות

DILIGENCE 

    לתקן ביקורתהצעה 

גילוי  ב. 
)בחברות ציבוריות בדוחות

 (ופרטיות

תקנות ניירות ערך )דוחות 
התש"ע כספיים שנתיים(, 

 IFRS-שתוקנו לאור ה 2010
תקנות ניירות ערך )דוחות 

תקופתיים ומיידים(, 
 ותיקוניהן 1970-התש"ל

,תקן 29תקן 
בדבר  34חשבונאות 

הצגה בדוחות 
 הכספיים
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 ישראלי פרסום

 תקן ביקורת
 בינלאומי

 פרסום
 אמריקאי

תקנות ניירות ערך )דוחות  דיווחים לרשויות ג. 
, תקופתיים ומיידים(

 ותיקוניהן 1970-התש"ל
)לרבות תיקון ועדת ברנע, 
גילוי בדבר מורשי חתימה 
-בתאגיד והנחיות לנושא ה

IFRS ,)לרבות  חוק החברות
תקנות החברות )הוראות 

לעניין הליך אישור הדוחות 
, 2010התש"ע  -הכספיים (

הנחיות רשות ניירות ערך 
גילוי והבורסה לניירות ערך.

וי בדבר אי תלות מעריך שו
 .ומהותיות מעריך שווי

לחוק  17תיקון 
החברות בנושא 
תאגיד אג"ח ,תיקון 

לחוק החברות  20
בנושא תגמול 

 בכירים

  

      
פעולות בין תאגיד לבעל  ד. 

 שליטה בו
תקן חשבונאות  

 23מספר 
 48 SAB 

      
          לרבות חוק ניירות ערך ה.אחריות לתשקיף 
תקנות ניירות ערך )פרטי  וו.מבנה התשקיף וצורת 

וטיוטת התשקיף  התשקיף
-(, התשכ"טמבנה וצורה –

)לרבות  ותיקוניהן 1969
תיקון ועדת ברנע והנחיות 

כולל .(IFRS-לנושא ה
הקלות בחתימה מחדש על 
דוחות כספיים המצורפים 

 בתשקיף

   

      
לתקן  1הצעת הבהרה  ז.נהלי ביקורת בתשקיפים 

 .11ביקורת 
   

      
 ח.תובענות ייצוגיות 

 
    לרבות חוק ניירות ערך.

      
הצעה לתקן ביקורת בדבר  ט.    חוות דעת לתשקיף 

מכתב הסכמה להכללת דוח 
 רואה חשבון מבקר בתשקיף
כולל נוסח פסקאות בדוח 

ונוסח  רואה חשבון המבקר
מכתב הסכמה ודוח 

 אירועים.

90,99,102,108   

      
  לתשקיף י. הצהרת מנהלים 
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 ,תדריכים בנושא העסק החי .16
 58 לתקן ביקורת 1הבהרה 

אכיפה בביקורת החלטות + 
של רשות ניירות ערך בנושא 

 .12-1,  10-1 עסק חי

 ISA 570 והצעה לתיקונו 58

לרבות בחינת 

הנושא ב 

IFRS  לגבי

העתיד 

 הנראה לעין

59 SAS 

סקרי -ביקורת ממ"מ .17
ITGC , בקרות

כלליות,בקרות יישום , 
טכניקות ביקורת 

טכנולוגיות ממ"מ,ניהול ,
ספרי חשבונות בסביבת 

תכנון  ממ"מ,
הביקורת,סיכוני ביקורת 

וסקר בקרה פנימית, ראיות 
טכנולוגיות  ביקורת,
 מחשב,באמצעות ביקורת 

 אבטחת מידע ושמירתו
מושגי יסוד  )לרבות

אסטרטגיות ביקורת, 
אלקטרוני מסחר 

 Euro,באינטרנט, 
ERP,Web-Trust, שיקולי

ביקורת הקשורים לגופים 
מבוקרים המשתמשים 

לשכות שירות ומיקור ב
 חוץ, אבטחת מידע, תוכניות

לשעת חירום,  הערכות 
 טכניקות ביקורת(.

 הוראות ניהול ספרים
)לרבות החדשות למסמכים 

סרוקים וניהול ארכיב 
, חוק המחשבים, דיגיטלי(

וק חתימה , ח1995התשנ"ה 
, 2001אלקטרונית התשס"א 

 חוק הגנת הפרטיות 

  93 ,94 ,95, 98 ,66 
 .בוטל( 66)תקן 

 
בוטל על  95)תקן 

ידי פרסום תקן 
 (.112ביקורת 

 

תקן בינלאומי 
 חדש 

402 ,401 
ISA 

 

94 ,80 SAS 
88 ,70 SAS 

      

תדריך )העתקה מנהלי  דגימה בביקורת .18
 הביקורת של הלשכה(

85 530 ISA  

      

    כללים, חוק מבקר המדינה ביקורת המדינה .19
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 –ביקורת בענפים מיוחדים  .20
א. ענפים שהודגשו במיוחד 

על ידי מועצת רואי חשבון 
  2015לשנת 

 
 משרדי ממשלה

 
)חוק יסוד  ביקורת המדינה

חוק מבקר  המדינה,
המדינה,קווים מנחים לרו"ח 

 .באיגוד(
 

)חוק  "צ,חלעמותה,מלכ"ר 
 העמותות,חוק החברות,

 מושגי יסוד בחשבונאות,
לרבות מוסדות  נהלי ביקורת(

  .בתי חולים ,להשכלה גבוהה
 

נוסח ) רשות מקומיתהמגזר 
דוח רואה החשבון המבקר 

מושגי יסוד ודוח סקירה, 
 נהלי ביקורת, בחשבונאות,

פקודת העיריות והנחיות אגף 
  (.הביקורת במשרד הפנים

 
 ודות מתמשכותועב קבלנים

)מושגי יסוד בחשבונאות 
  .ונהלי ביקורת(

 
)חוק  חברות ממשלתיות

 החברות הממשלתיות,
 .הנחיות רשות החברות(

 
  עסקים קטנים ובינוניים,

 
 .(START -UPחברות הזנק )

 (קרנות הון סיכון)לרבות 
 

הודגשו על ידי  שלאב. ענפים 
מועצת רואי חשבון לשנת 

2015  
 

דה שתופית, בנק, בטוח, אגו
קרן פנסיה,  קרן נאמנות, 

קיבוצים, קופות גמל, קרנות 
השתלמות, בתי מלון, קופות 

חולים, חברות אחזקות, 
חתם, ניהול תיקים ויעוץ 

 , שותפות נפט וגזלהשקעות
 ועוד.

חוקים,תקנות והנחיות 
 .ספציפיות לכל ענף

 ,9הצעה לתקן 
הצעה לגילוי דעת לעסקים 

 ,קטנים
שלה על תקנים במשרדי ממ

רקע הקמת המוסד לתקינה 
כולל הבהרה  .ממשלתית

 99לתקן ביקורת  3מספר 
בדבר הנוסח האחיד של דוח 

רואה חשבון המבקר של 
 5הבהרה  ,משרד ממשלתי

דוח  -99+108לתקן ביקורת 
רואה חשבון המבקר 

, בדיקות רו"ח במלכר"ים
ונוסח חוות דעתו באשר 

( "אנפה"לחבילות דיווח )
 .ממשלתיות של חברות

 
נוסח דוח רואה חשבון מבקר 

של  על דוחות כספיים
 6הבהרה  -רשויות מקומיות

 .99לתקן ביקורת 
 

, הנחיות אי 69
 תלות בבנקים,

תקני חשבונאות 
 1,2,3,4,5,18מספר 

 של המוסד לתקינה
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

תקן חשבונאות 
  32מספר 
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כללי התנהגות מקצועית  .21
 של רואה חשבון

כללי התנהגות המקצועית 
של לשכת רואה החשבון 

בישראל ותקנות רואה 
החשבון )התנהגות שאינה 
הולמת את כבוד המקצוע(, 

על  1965התשכ"ה 
 + תדריכיםתיקוניהן

 

  SAS 84 

      

         :חקירות .22
      

חשבונאיות  א. 
למטרות 

יוחדות )קניית מ
עסק, אשראי, 

 מיזוג וכו'(

    

      

 חוקעל פי  ב. 
 החברות

    החברות חוק

      

בפשיטות רגל,  ג. 
במעילות 

 ובקביעת נזקים

    

      

למען מוסדות  ד. 
ממשלתיים 

 ואחרים

    

      

     הונאות:טעויות ו .23
אתור מעילה,  א.

 זיוף וטעות
בדבר  הצעה לתקן ביקורת

ההשפעה של הצגות 
מוטעות שזוהו במהלך 

 הביקורת

92 240, 450 ISA  SAS 53,82,99 

אתור מעשה  ב. 
בלתי חוקי של 

 לקוחות

 SAS 54   לתקן ביקורתהצעה 

      
לחוקים ציות ג.       

ותקנות בביקורת 
 דוחות כספיים

 הלבנת הוןד. 

 לתקן ביקורתהצעה 
 
 

צו איסור הלבנת הון ) חובות 
זיהוי , ניהול רישומים של 
נותן שירות עסקי למניעת 
הלבנת הון ומימון טרור ( , 

 2014התשע"ה 

 250 ISA  

      
מכתב נוחות/נחמה  .24

("COMFORT LETTER") 
מכתב המיועד כדוגמת 

למסירה לחתם )ולגורמים 
 פיננסים אחרים(

לרבות  לתקן ביקורתהצעה 
הצעה לתקן ביקורת בדבר 

ה חשבון הסכמה של רוא
המבקר להכללת הדוחות 
שלו בתשקיף או במסמך 

 הצעה אחר

  72 SAS 

      

דוחות רואי חשבון להנהלת  .25
, מכתב להנהלההמפעל 

 הדוח המפורט

MANAGEMENT 

LETTER/LONG FORM 

REPORT 

 הנחיות לדוח מפורט
, ברשות מקומית ,)בבנקים

 המדינה ועוד(. של מבקר

103, 104. ISA265 תקן
תקשור חדש ל

בדבר ליקויים 
בבקרה 

 הפנימית

60 SAS 

      
מכתב התקשרות בין רו"ח  .26

לבין לקוחו ובין רו"ח לרו"ח 
 אחר

, הצעה להתקשרות תדריך 
בדבר מכתב הסכמה לדוח 

 אירועים בתשקיף

על תיקונו בתקן  91
 1סקירה 

210 ISA 83 SAS 
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דוגמא נוספת הצעה ל הצהרת מנהלים .27

 הליםלהצהרת מנ
 ISA 85 SAS 580 1ותקן סקירה  21

      
בקרת איכות + סקר  .28

והמוסד לסקירת  עמיתים
 (ISO 9002)לרבות  עמיתים

, סקירת עמיתים הבהרות
,הנחיות  בישראל וממצאים

לרבות ושאלון סקר עמיתים 
 .באתר הלשכה

 67שבוטל,   62
 והצעה לתקן

 
-הליך חקיקת ה

IPCAOB. 

220 ISA 25 SAS 

      
 כספיים חזוייםדוחות  .29

 פרופורמה(דוחות )כולל 
, לתקן ביקורתהצעה 

רשות לני"ע בנוגע הפרסומי 
למידע צופה  וכן לפרופורמה

  פני עתיד

 810 ISA, 
דוחות 

פרופורמה 
3400 ISAE 

 

      
 כספייםדוחות ב מידע אחר .30

 מבוקרים:
    

      
הצעת הבהרה לתקן ביקורת  האחריות א. 

75 
 ISA SAS 8 720 1, ותקן סקירה 75

     
דוח  ב.

 הדירקטוריון
תקנות ניירות ערך )דוחות 

תקופתיים ומיידים(, 
לרבות  1970  -"להתש

התיחסות בדוח דירקטוריון 
ו/או בדוח תקופתי בדבר 

הערכות שווי, סיכוני שוק, 
תרומות, דירקטורים בעלי 

מיומנות חשבונאית פיננסית 
יירות ערך והנחיות רשות נ

בנושא מבקר פנים, 
אומדנים קריטיים, סקר 

, שכר טרחה רואה עמיתים
, IFRSחשבון, אימוץ תקני 

הליך אישור הדוחות 
 הכספיים בתאגיד מדווח,

מידע כספי  תגמול בכירים,
תחזית תזרים ,פרופורמה

מזומנים להתחייבויות 
מינוי נשים  אג"ח,

לדירקטוריון והצעות לקוד 
 וממשל תאגידיאתי 

 פרסומי
לאור  FAQ 1-19-ה

 IFRS-המעבר ל
 
קן לת 1רה בהה

 99ביקורת 

  

      

           רואה חשבון בחוק: .31
חוק רואה חשבון  א. 

 + תקנות
    

      
לרבות תיקונו, תקנות  חוק החברות ב. 

 חדשות והצעות לתיקונו
-113תקן ביקורת 

עקרונות יסוד 
בעבודת ביקורת 

על רקע  משותפת
איזכור בחוק ה

 החברות
 

הצעה לתיקון חוק 
החברות בדבר 
מבחן הרווח 

 בחלוקת דיבידנד
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חוק ניירות ערך  ג. 
 + תקנות

)היבטים בשוק 
 ההון(

     לרבות תיקוניו

      
חוקים אחרים  ד. 

)הסעיפים 
הרלוונטיים 

לביקורת 
 חשבונות(

 חוק הביקורת הפנימית
התחשבות בעבודת +

חוקים  ימית +הביקורת הפנ
והנחיות רלבנטיים בענפים 

 מיוחדים.

88 ISA 610  

      
חוק ניירות ערך, חוק  אחריותו החוקית של רו"ח .32

 החברות, פקודת מס הכנסה 
פסקי דין  ח"חוק רו

 רלוונטיים 
 

אכיפה מנהלית של הרשות 
 לניירות ערך נגד רואי חשבון

 

 930 ,920 ISA  

      
בביקורת ים פסיקה ותקדימ .33

 בישראל ובעולםחשבונות 
 

 פסקי דין בארץ ובעולם
 רלוונטים

   

            
ביקורת אומדנים  .34

 בחשבונאות
הנחיית הרשות לני"ע 
לאומדנים חשבונאיים 

 קריטיים

,תקן חשבונאות 81
בדבר מדיניות  35

חשבונאית,  
 אומדנים וטעויות

540 ISA 57 SAS 

      
דות תקשורת עם הוע .35

וכו'( ועם  כספים)ביקורת, 
הדירקטורים )לרבות 

 חוק החברותדח"צים( 
לחוק  16לרבות תיקון 

 וכו' החברות 

הליך  ,חוק החברותלרבות 
אישור הדוחות הכספיים 

לבחינה ואישור בועדת 
  הדוחות הכספיים

 ווהצעה לתיקונ 76
לממשל שר בק

ותקן תאגידי 
 1סקירה 

260 ISA SAS 61,89,90 

      

ביקורת מכשירים פיננסיים  .36
 נגזריםו

 

 SAS 92   הצעה לתקן ביקורת

       

ביקורת המדידה והגילוי  .37
 של שווי הוגן

 97 ISA 540, 545  

       

38. 
 
 
 

דיווח חברתי ואחריות 
וממשל  חברתית בעסקים

 תאגידי

 הצעה לתקן חברתי 
וממשל הצעה לקוד אתי 

 תאגידי

הצעה לתקן  
ISO 

 

פרסומים מקצועיים בישראל  .39
 ובעולם:

    

גילויי דעת  א. 
והנחיות 

מקצועיות 
אחרות שפורסמו 

ע"י לשכת רו"ח 
 בישראל

    

פרסומים של  .ב 
 איפ"ק

    

פרסומים  .ג 
מקצועיים בעולם 
 )בעיקר בארה"ב(
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מדריך פרקטי ליישום 

 תקני ביקורת
 

 מהותיות בתכנון ובביצוע של ביקורת – 114
הערכת ההשפעה של הצגות מוטעות  – 115

 ביקורתמהלך השזוהו ב

 

 

 

 

  

      

      

      

      

הוכן על ידי הסגל המקצועי בלשכת רואי מדריך זה 
תקן, הוראה או הנחיה  חשבון בישראל והוא לא מהווה

אין . של לשכת רואי חשבון בישראל כמשמעותם בדין
אין ולהשתמש במדריך זה כתחליף לתקני הביקורת 

ההיבטים הנכללים בתקני  להוא מתייחס לכל
הביקורת. תקני הביקורת שפורסמו הינם הנוסח 

המחייב היחיד ומדריך זה נועד להוות רק כלי עזר 
 .תוכםביישום היבטים מסוימים מ

 2016, מרס - 1מהדורה 
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1 

 

 מבוא .1

"מהותיות בתכנון ובביצוע של  114פרסמה לשכת רואי חשבון את תקן ביקורת  2016בחודש ינואר 
תקני "הערכת ההשפעה של הצגות מוטעות שזוהו במהלך הביקורת".  115ביקורת" ותקן ביקורת 

שתאריך הדוח על המצב הכספי הביקורת האמורים יחולו לגבי ביקורת של דוחות כספיים 
 86או לאחר מכן. עם כניסתם לתוקף, תקן ביקורת  2016בדצמבר  31האחרון הכלול בהם הוא 

 "מהותיות בביקורת" יבוטל.

המדריך הפרקטי שלפניכם נועד לסייע ביישום היבטים מסוימים מתוך תקני הביקורת האמורים. 
תקן, הוראה  י חשבון בישראל והוא לא מהווההוכן על ידי הסגל המקצועי בלשכת רוא מדריך זה

או הנחיה של לשכת רואי חשבון בישראל כמשמעותם בדין. אין להשתמש במדריך זה כתחליף 
אין הוא מתייחס לכלל ההיבטים הנכללים בתקני הביקורת. תקני הביקורת ולתקני הביקורת 

עזר ביישום היבטים  שפורסמו הינם הנוסח המחייב היחיד ומדריך זה נועד להוות רק כלי
 מסוימים מתוכם.

תקני ביקורת מקובלים בישראל, המתפרסמים על ידי לשכת רואי חשבון, חלים על כל ביקורת של 
דוחות כספיים, בין אם מדובר בישות נסחרת או פרטית ובין אם מדובר בישות גדולה או קטנה. על 

ת, תקני הביקורת האמורים כוללים ביקורת של ישויות קטנולגם  יתנו מענהמנת שתקני הביקורת 
התייחסויות להיבטים מסוימים בביקורת של ישויות קטנות. התייחסויות אלה מצויות בסעיפים 

 הבאים:

  הקובעת שבנסיבות מסוימות אין צורך  114בתקן ביקורת  11לסעיף  6הערת שוליים
 במדריך זה להלן( 4.0.1לקבוע מהותיות לצרכי ביצוע הביקורת )ר' סעיף 

 המתייחס לנקודת הייחוס בחברה שבה הבעלים מושך  114בתקן ביקורת  9סעיף א
 במדריך זה להלן( 3.1.1)ר' סעיף  את מרבית הרווח בצורה של תגמול

  רואה החשבון המבקר אינו נדרש שהקובעת  115בתקן ביקורת  5הערת שוליים
)למשל,  לקיים את אותה תקשורת מספר פעמים עם אותם גורמים בתפקידם השונה

 מנהל שמכהן גם בדירקטוריון וגם בהנהלה(-בעלים

 מדריך זה כולל גם דוגמאות לאופן יישום עקרון המהותיות בישויות פרטיות/קטנות.

 מהי מהותיות? .2

בדוחות הכספיים לגבי החלטות כלכליות  המובא שיש למידעלחשיבות מהותיות מתייחסת 
משתמשים על בסיס הדוחות הכספיים. הקונספט של מהותיות מכיר בכך שעניינים  מקבליםש

 שמקבלים החלטות כלכליותלמשתמשים בעלי חשיבות מסוימים, בין בנפרד או במצטבר, הם 
 כאמור.

של  החלטותהיא משמעותית מספיק כדי לשנות  , בנפרד או במצטבר,כאשר הצגה מוטעית
, הרי שמדובר בהצגה מוטעית מהותית. מתחת שפיע עליהןאו לה משתמשים בדוחות הכספיים

 לסף זה ההצגה המוטעית נחשבת בדרך כלל כלא מהותית.

המהותיות שנקבעת בתכנון הביקורת אינה , 114לתקן ביקורת  6בהתאם לסעיף על אף זאת, 
סף כמותי שמתחתיו הצגות מוטעות שלא תוקנו, בנפרד או במצטבר, מתייחסת בהכרח רק ל

אלא גם להיבט האיכותני שלפיו הצגות מוטעות תיחשבנה מהותיות  ה תמיד כלא מהותיותתחשבנ
 . בשל אופיין גם אם הן מתחת לסף הכמותי

אין זה מעשי לתכנן נוהלי ביקורת כדי לזהות את כל ההצגות המוטעות קובע כי  האמור סעיףה
של הצגות מוטעות  באופי התחשבות , אולםשעשויות להיות מהותיות רק בשל אופיין
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מענה  מתן לשםביקורת  הליונ שללתכנון  רלוונטית הינה בדוחות הכספיים בגילויים פוטנציאליות
לסיכונים להצגה מוטעית מהותית. בנוסף, כאשר רואה החשבון המבקר מעריך את ההשפעה של 

ודל של , הוא מביא בחשבון לא רק את הגכל ההצגות המוטעות שלא תוקנו על הדוחות הכספיים
ת הנסיבות הספציפיות שבהן התרחשו )ר' הצגות מוטעות שלא תוקנו אלא גם את אופיין וא

 " בהמשך(.הצגות מוטעות שהן מהותיות בשל אופיין"

 3מתייחס לשני ספי מהותיות: "מהותיות לדוחות הכספיים בכללותם" )ר' פרק  114תקן ביקורת 
 להלן(. 4פרק "מהותיות לצרכי ביצוע הביקורת" )ר' -להלן( ו

 מהותיות לדוחות הכספיים בכללותם .3

מהותיות לדוחות הכספיים הסף שמעליו הדוחות הכספיים ייחשבו כמוטעים מהותית, נקרא "
מבוססת, אפוא, על התפיסה של רואה החשבון  מהותיות לדוחות הכספיים בכללותם". בכללותם
ים לב לדיון שקיים לגבי בש צרכי המידע הכספי של משתמשים בדוחות הכספייםאת המבקר 

קונספט זה במסגרת הדיווח הכספי המתאימה )ואם לא קיים דיון כזה במסגרת הדיווח הכספי 
. רואה החשבון (114לתקן ביקורת  2אזי בשים לב למאפיינים שמופיעים בסעיף  -המתאימה 

קבלת המבקר ייקבע מהותיות זו כסכום הגבוה ביותר של הצגה מוטעית שלא תשפיע על 
משתמשים עיקריים בדוחות הכספיים. קביעה זו דורשת הפעלת על ידי ההחלטות הכלכליות 

 שיקול דעת מקצועי.

 כיצד קובעים מהותיות לדוחות הכספיים בכללותם? 3.1
כנקודת מוצא לקביעת המהותיות, בדרך כלל נעשה שימוש בנקודת ייחוס כלשהי. האופי של 

שייושם לגביה דורשים הפעלת שיקול דעת מקצועי. קביעת נקודת הייחוס  והשיעורנקודת הייחוס 
 גורמים כגון: להיות מושפעים מוהשיעור שייושם לגביה יכולים 

 )מרכיבי הדוחות הכספיים )לדוגמה, נכסים התחייבויות, הון, הכנסות, הוצאות 

 קיומם של פריטים שבהם נוטים להתמקד משתמשים בדוחות הכספיים של הישות 
הספציפית )לדוגמה, לצורך הערכת הביצועים הפיננסיים משתמשים עשויים להתמקד 

 ברווח, בהכנסות או בנכסים נטו(

  האופי של הישות, לרבות המיקום שלה במחזור החיים והסביבה הכלכלית שבה היא
  פועלת

 או נסחרת היא האם לרבות, האופן שבו הישות ממומנתמבנה הבעלות של הישות ו 
)לדוגמה, אם ישות ממומנת רק באמצעות חוב, משתמשים עשויים  בה עניין יש שלציבור

 לתת דגש רב יותר לנכסים ולתביעות הקיימות לגביהם מאשר לרווחי הישות(

 ( תנודתי מאוד או שהוא , אם הרווח או ההפסד לדוגמההתנודתיות של נקודת הייחוס
 (קרוב לאיזון, יתכן כי אין מדובר בנקודת ייחוס מתאימה

היא עניין של שיקול דעת מקצועי ולא חישוב קביעת נקודת הייחוס והשיעור שיש ליישם לגביה 
עם זאת, בפרקטיקה נעשה . בעניין זהטכני, ולכן בתקן הביקורת לא ניתנות הנחיות ספציפיות 

(. אם נקודת ייחוס זו אינה 3-10%לות נמשכות )ומפעלפני מס לעתים קרובות שימוש ברווח 
 נקודות ייחוס אחרות, לגבי ישויות שאינן למטרות רווח(, אז ניתן לשקול לדוגמה)כמו, רלוונטית 

יודגש כי השיעורים  (.1-5%(, או הון )0.5-3%(, נכסים )0.5-5%כגון: הכנסות או הוצאות )
 יותר נמוכים או גבוהים בשיעורים המשתמשים יששהובאו לעיל מהווים אינדיקציה בלבד ו

  .סיבותבנ כתלות

כאשר, כנקודת מוצא, מהותיות לדוחות הכספיים בכללותם נקבעת עבור ישות מסוימת בהתבסס 
על שיעור מהרווח לפני מס מפעולות נמשכות, נסיבות הגורמות לירידה או לעלייה חריגה ברווח 
כזה, עשויות להביא את רואה החשבון המבקר למסקנה שיהיה זה מתאים יותר לקבוע את 
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( לפני מס מפעולות normalizedלדוחות הכספיים בכללותם בהתבסס על רווח מתוקנן )המהותיות 
נסיבות כאלה כוללות מצבים כגון:  .(114לתקן ביקורת  6א)ר' סעיף  תוצאות עבר סמך עלנמשכות 

צפויה לחזור אך  הפסידההיא בתקופה המבוקרת לאורך זמן הישות הייתה רווחית אולם 
הישות רשמה ; הישות ביצעה עסקה חריגה שלא צפויה לחזור על עצמה בעתיד; לרווחיות בעתיד

( שלא צפויה לחזור על ירידת ערך מוניטין)לדוגמה,  היקפה ובתדירותהאופייה, בחריגה בהוצאה 
 או שתנאי השוק היו תנודתיים באופן שלא צפוי להימשך בעתיד.עצמה בעתיד; 

( שטרם start-up, משום שמדובר בחברת הזנק )דוגמהל) לפני מסמתמשך הפסד כאשר לישות יש 
, על רואה )מלכ"ר( התחילה להפיק הכנסות(, או כאשר מדובר בישות שאינה פועלת למטרות רווח

כנקודת ייחוס  שימוש בהוצאות ,לדוגמה) להתאים את נקודת הייחוס לנסיבותהחשבון המבקר 
 .(למלכ"רכנקודת ייחוס  נכסים או הוןאו ב, לחברות הזנק

 אילו שיקולים קיימים בישויות קטנות? 3.1.1

כנקודת ייחוס מפעולות נמשכות גם בישויות קטנות לעתים קרובות נעשה שימוש ברווח לפני מס 
כאשר הרווח לפני מס מפעולות נמשכות של ישות הוא נמוך מאוד בקביעת המהותיות. אולם, 

(nominalבאופן עקבי, כפי שהדבר עשוי להיות ב )המנוהל על ידי הבעלים,  פרטי מקרה של עסק
שבו הבעלים מושך את מרבית הרווח לפני מס בדרך של תגמול, נקודת ייחוס כגון רווח לפני מסים 

השיעור כמו כן,  .(114לתקן ביקורת  9א)ר' סעיף  יותר ולפני תגמול עשויה להיות רלוונטית
השיעור מ)במסגרת הטווחים המצוינים לעיל( גבוה יותר  הוא לעתים פרטיותשייושם לגבי ישויות 

בשים לב וזאת , מהרווח לפני מס( 10%, עד לדוגמה) שלציבור יש עניין בהןישויות שייושם לגבי 
כגון מבנה הבעלות של הישות, האופן שבו היא ממומנת והאופי של המשתמשים בדוחות  לנסיבות

 הכספיים וציפיותיהם. 

 קאות, יתרות חשבון וגילויים מהותיות ספציפית לסוגי עס 3.2
הסף ישנם מצבים שבהם ניתן לצפות באופן סביר כי הצגות מוטעות בסכומים נמוכים יותר מאשר 

מהותיות לדוחות הכספיים בכללותם עשויים להשפיע על החלטות כלכליות של הכמותי ל
ספיים לגבי : גילויים רגישים בדוחות הככגוןמשתמשים המתקבלות על בסיס הדוחות הכספיים, 

דירקטוריון והנהלה, עסקאות עם צדדים קשורים, אי עמידה באמות מידה פיננסיות, חברי תגמול 
. (114לתקן ביקורת  12א-11א)ר' סעיפים  גילויים לגבי מגזרים או צירוף עסקים משמעותי ועוד

ון רואה החשבון המבקר ישקול את קיומם של עניינים כאלה לגבי סוגי עסקאות, יתרות חשב
וגילויים )אחד או יותר(. במקרים כאלה תיקבע מהותיות ספציפית )וכן מהותיות ספציפית לצרכי 

 ר' בהמשך( לאותם סוגי עסקאות, יתרות חשבון וגילויים.  –ביצוע הביקורת 

 *1דוגמה 

החברה מקיימת יחסי מסחר ענפים בתחום שיווק המזון. הפועלת  נסחרתישות א' הינה חברה 
רואה החשבון המבקר של ישות א' עומד לקבוע את המהותיות באופן יחסי עם צדדים קשורים. 

של התקופה השוטפת. רואה  הדוחות הכספיים לביקורתלדוחות הכספיים בכללותם בנוגע 
 החשבון המבקר קבע כי מאחר שהחברה נסחרת בבורסה, נקודת הייחוס המתאימה ביותר

נסיבות הידועות בלות נמשכות. בהתחשב והינה הרווח לפני מס מפעכאמור מהותיות הלקביעת 
לרואה החשבון המבקר, ותוך הפעלת שיקול דעת מקצועי, רואה החשבון המבקר קבע שראוי 

את הרווח לפני  העריךלגבי נקודת הייחוס שנבחרה. רואה החשבון המבקר  5%ליישם שיעור של 
 ליון ש"ח, ולפיכך נקבעה מהותיותימ 100כות לתקופה השוטפת בסכום של מס מפעילויות נמש

 ליון ש"ח. ימ 5של  לדוחות הכספיים בכללותם בסך

החשיבות שמייחסים המשתמשים העיקריים בדוחות ההיבט האיכותני דוגמת כמו כן, בשל 
כאלה  לעסקאות נקבעה מהותיות ספציפית ,הכספיים למידע בדבר עסקאות עם צדדים קשורים

                                                      
יובהר כי בנסיבות המתוארות בכל הדוגמאות שלהלן רואי חשבון מבקרים שונים עשויים להגיע למסקנות שונות.  *

 לפיכך, אין להתייחס לנקודות הייחוס שנבחרו והשיעורים )אחוזים( שיושמו לגביהם כמחייבים מכל סיבה שהיא. 
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מיליון ש"ח )או בסכום אחר  3נמוך יותר מהמהותיות לדוחות הכספיים בכללותם, למשל בסכום 
על בסיס היקפי העסקאות המקובלים בין הישות לבין צדדים קשורים  כתלות בנסיבות( וזאת

 .שלה

 2דוגמה 

הפועלת בתחום הביגוד וההנעלה. מאחר שהעסק מבוסס זה שנים ולא  פרטיתישות ב' הינה חברה 
יציב באופן מפעולות נמשכות חלו בו שינויים משמעותיים בתקופה האחרונה, הרווח לפני מס 

כנקודת הייחוס לקביעת שהוא המתאים ביותר לשמש יחסי ולכן רואה החשבון המבקר קבע 
שלישות יש מידה מועטה של חוב לעובדה  . בשים לבלדוחות הכספיים בכללותם מהותיותה

לגבי נקודת הייחוס  10%, רואה החשבון המבקר קבע שראוי ליישם שיעור של לגורמים חיצוניים
רואה החשבון המבקר העריך את הרווח לפני מס מפעילויות נמשכות לתקופה השוטפת שנבחרה. 

ליון ימ 1של  ים בכללותם בסךלדוחות הכספי ליון ש"ח, ולפיכך נקבעה מהותיותימ 10בסכום של 
 ש"ח.

 3דוגמה 

. הקמעונאות, אשר מייבאת את תוצרתה מחו"להפועלת בתחום  קטנהפרטית ישות ג' הינה חברה 
מפעילות שוטפת.  המזומנים והיא ממומנת בעיקר באמצעות תזרים מזערי לישות יש חוב חיצוני

 יםתנודתיל םאות שהופךדבר , בשערי חליפין משמעותית מתנודות חדות יםמושפעהחברה  רווחי
ובשים לב לאופי החברה ולפרמטרים בהתחשב בתנודתיות משמעותית של הרווח לפני מס, . מאוד

נקודת רואה החשבון המבקר קבע כי אשר מעניינים את המשתמשים בדוחותיה הכספיים, 
מקצועי רואה החשבון . לאחר הפעלת שיקול דעת הייחוס המתאימה ביותר הינה הכנסות הישות

רואה החשבון המבקר לגבי נקודת הייחוס שנבחרה.  2%המבקר קבע שראוי ליישם שיעור של 
לדוחות  ליון ש"ח, ולפיכך נקבעה מהותיותימ 8לתקופה השוטפת בסכום של  ההכנסותהעריך את 

 ש"ח. אלפי 160של  הכספיים בכללותם בסך

 4 דוגמה

המפעילה רשת בתי מלון שאינם בבעלותה )באמצעות זיכיון( הפרוסים  פרטיתישות ד' הינה חברה 
ברחבי הארץ. לישות אין חוב חיצוני משמעותי. מיום היווסדה, סיימה הישות כל אחת מהשנים 

כנקודת הייחוס לקביעת מפעולות נמשכות ברווח ורואה החשבון המבקר השתמש ברווח לפני מס 
, חלה ירידה העתים"צוק ", בעקבות מבצע 2014בשנת  המהותיות לדוחות הכספיים בכללותם.

רגילה רווחיות להוא חזרה  2015חדה בהכנסותיה של הישות, כאשר הצפי של הישות לגבי שנת 
 . העתים"צוק "כפי שהיה טרם מבצע 

, רואה החשבון המבקר לרווחיות רגילהכיוון שהישות צופה כי בעתיד הנראה לעין היא תחזור 
 לדוחות הכספיים בכללותם תלהמשיך ולקבוע את נקודת הייחוס לקביעת המהותיוסבר כי ניתן 

מאחר שהשנה הנוכחית הינה שנה חריגה, ובשים לב לעובדה  מפעולות נמשכות. כרווח לפני מס
שמדובר בחברה פרטית שאין לה חוב משמעותי, רואה החשבון המבקר קבע כי יש ליישם שיעור 

 2011לפני מס בשלוש השנים האחרונות: שנת  ממוצע רווחי הישות לגבי נקודת ייחוס של 10%של 
ש"ח. בהתאם, נקבעה  2,100,000 – 2013ש"ח, שנת  1,850,000 – 2012ש"ח, שנת  2,000,000 –

)לצרכי נוחות ניתן לעגל  198,333=  10%*1,983,333מהותיות לדוחות הכספיים בכללותם בסך של 
 .(את התוצאה

 5 דוגמה

בארץ ובחו"ל. לישות חוב חיצוני משמעותי  מניב נכסי נדל"ןבתחום  נסחרת הה חברישות ה' הינ
של שינויים בשווי ההוגן רווחי החברה מושפעים בעיקר מהמשמש למימון רכישת נכסי הנדל"ן. 

לפיכך,  שערוכים הנוטים להיות שונים באופן משמעותי מתקופה לתקופה. - להשקעה הנדל"ן 
רואה החשבון המבקר בחר בנכסים כנקודת הייחוס המתאימה. לאחר שהפעיל שיקול דעת, 

על נקודת הייחוס האמורה. רואה החשבון  1%החליט רואה החשבון המבקר ליישם שיעור של 
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מליון ש"ח, ולפיכך נקבעה מהותיות לדוחות  500המבקר מעריך את נכסי החברה בסכום של 
 מליון ש"ח.  5הכספיים בכללותם בסכום של 

 6 דוגמה

המפתחת אפליקציה לטלפונים  אפ" )חברת הזנק( פרטית-חברת "סטארטישות ו' הינה 
סלולריים. החברה טרם החלה להפיק הכנסות כלשהן וכל פעילותה ממומנת על ידי גורמים 

נקודת הייחוס המתאימה הינה סך ההוצאות התפעוליות פרטיים. רואה החשבון המבקר קבע כי 
ש"ח. רואה החשבון המבקר מצא לנכון  500,000, העומדות על )כולל הוצאות מו"פ( ברהשל הח

לנקודת הייחוס שנבחרה ולפיכך נקבעה מהותיות לדוחות הכספיים  2%ליישם שיעור של 
 ש"ח. 10,000בכללותם בסך 

 

 מהותיות לצרכי ביצוע הביקורת .4

את הסיכוי שסך ההצגות  מחובתו של רואה החשבון המבקר להקטין לרמה נמוכה מתאימה
על המהותיות לדוחות הכספיים  ההמוטעות שלא תוקנו ושלא זוהו בדוחות הכספיים עול

כדי לזהות הצגות  רק בכללותם. אם רואה החשבון המבקר היה מתכנן לבצע נהלי ביקורת
קיים סיכון שסך היה מוטעות בודדות שעולות על המהותיות לדוחות הכספיים בכללותם, הרי ש

לדוחות הכספיים  מהותיות שלא זוהו במהלך הביקורת יחצה את סף המהותיות-צגות הלאהה
. לכן, רואה החשבון המבקר נדרש לבצע עבודה נוספת שתספק לו מרווח בטחון ביחס בכללותם

"מהותיות לצרכי ביצוע  –לשם כך קיים סף מהותיות נוסף להצגות מוטעות שלא זוהו. 
 הביקורת". 

ביצוע הביקורת מאפשרת לרואה החשבון המבקר לקבוע סכומי מהותיות מהותיות לצרכי 
)וזאת בניגוד למהותיות  שמשקפים את הערכת הסיכונים לגבי תחומים שונים בדוחות הכספיים
כלומר, להבדיל מסך . לדוחות הכספיים בכללותם אשר אינה מושפעת מסיכון הביקורת(

מנקודת מבטם של המשתמשים בדוחות המהותיות לדוחות הכספיים בכללותם אשר נקבע 
הכספיים, הרי שהמהותיות לצרכי ביצוע הביקורת נקבעת מנקודת מבטו של רואה החשבון 

על המהותיות  תמבוסס המבקר בהתחשב בסיכון הביקורת. המהותיות לצרכי ביצוע הביקורת
נהלי לקביעת האופי וההיקף של  תא משמשיממנה, וה כהלדוחות הכספיים בכללותם אך נמו

סכום נמוך זה מספק מרווח בטחון בין  , מה גודל המדגם שיבוצע(.לדוגמהביקורת שיבוצעו )
המהותיות שנעשה בה שימוש כדי לקבוע את האופי וההיקף של נהלי ביקורת )מהותיות לצרכי 

 ביצוע הביקורת( לבין המהותיות לדוחות הכספיים בכללותם.

ש"ח ונהלי הביקורת תוכננו כדי  20,000לותם היא לדוגמה, אם מהותיות לדוחות הכספיים בכל
לזהות הצגות מוטעות העולות על סכום זה, הרי שבהחלט יתכן שלא תזוהה הצגה מוטעית בסך 

כל אחת ש"ח  8,000שלוש הצגות מוטעות בסכום של היו קיימות נניח, לדוגמה, ש"ח. אם  8,000
טעים מהותית. לעומת זאת, אם מהותיות מוהיו הדוחות הכספיים הרי שש"ח בסך הכל(,  24,000)

שלפחות אחת  להניח ש"ח, הרי יותר סביר 12,000לצרכי ביצוע הביקורת נקבעת בסכום של 
בכללותם ש"ח תזוהה, ואם היא תתוקן הרי שהדוחות הכספיים  8,000מההצגות המוטעות בסך 
 לא יהיו מוטעים מהותית.

פה להפעלת שיקול דעת מקצועי ואינה חישוב הקביעה של מהותיות לצרכי ביצוע הביקורת כפו
טכני פשוט. קביעה זו מושפעת מההבנה של רואה החשבון המבקר את הישות )הבנה המתעדכנת 
במהלך ביצוע נהלי הערכת סיכונים(, איכות הבקרה הפנימית והערכת הסיכונים שביצע רואה 

ורת קודמות וכתוצאה מכך החשבון המבקר, וכן מהאופי וההיקף של הצגות מוטעות שזוהו בביק
לתקן  13א)ר' סעיף  מהציפיות של רואה החשבון המבקר ביחס להצגות מוטעות בתקופה הנוכחית

)מהמהותיות לדוחות הכספיים  50%פרקטית, השיעורים נעים בדרך כלל בין . (114ביקורת 
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ם סיכון בכללותם או ממהותיות ספציפית לסוגי עסקאות, יתרון חשבון וגילויים(, כאשר קיי
כאשר הסיכונים המוערכים להצגה מוטעית מהותית  85%גבוה יותר להצגה מוטעית, לבין 

יש המשתמשים יודגש כי השיעורים שהובאו לעיל מהווים אינדיקציה בלבד ו נמוכים יותר.
  בשיעורים גבוהים או נמוכים יותר כתלות בנסיבות.

 אילו שיקולים קיימים בישויות קטנות? 4.0.1

, לעתים לא יהיה זה נחוץ להשתמש במהותיות שאינן נסחרות בתכנון הביקורת של ישויות קטנות
לצרכי ביצוע הביקורת, וזאת משום שההיקף המתוכנן של פעולות הביקורת מקיף מלכתחילה 
חלק משמעותי של המצגים שביסוד הדוחות הכספיים בהיקף העולה על זה שהיה מתבקש במקרה 

 (.114בתקן ביקורת  11לסעיף  6 )ר' הערת שולייםזה  של שימוש בקונספט

 

 7דוגמה 

בשנה האחרונה לא חל שינוי בעסקי הישות, , ידוע כי )חברה נסחרת( לעיל 1בהמשך לנתוני דוגמה 
, בסיכונים להצגה מוטעית מהותית או בגורמי ההנהלה בהשוואה לשנים שלה בבקרה הפנימית

קודמות שבהם הישות הייתה מבוקרת על ידי רואה החשבון המבקר. אחוז ההצגות המוטעות 
. הצגות מהמהותיות לדוחות הכספיים בכללותם 20-25%-הינו כ באותן שניםתוקנו  שזוהו ולא

רואה החשבון המבקר קבע מוטעות אלה אינן משפיעות על הדוחות הכספיים של השנה השוטפת. 
לפיכך, רואה החשבון המבקר מליון ש"ח.  5את המהותיות לדוחות הכספיים בכללותם בסכום של 

 המהותיות מסף 75% תעמוד על שיעור גבוה יחסית שלקבע כי המהותיות לצרכי ביצוע הביקורת 
כמו כן, רואה החשבון המבקר קבע  ליון ש"ח.ימ 3.75היינו,  – ות הכספיים בכללותםלדוח

מהמהותיות  75%מהותיות ספציפית לביצוע הביקורת על עסקאות צדדים קשורים בשיעור 
 ש"ח. מיליון 2.25היינו  -ש"ח(  מיליון 3הספציפית שנקבעה לעסקאות אלה )

 8דוגמה 

המנוהלת על ידי הבעלים. הדוחות הכספיים משמשים  אודפרטית קטנה מ חברהישות ח' הינה 
וניהול  באופן יחסי עסקאות רבות פעילויות שאינן מייצרותבעיקר את רשויות המס. לישות 

רשומות פשוט. נוכח הנסיבות האמורות, רואה החשבון המבקר מתכנן לבדוק את רובם המכריע 
קבע רק מהותיות לדוחות  שבון המבקר, רואה החלפיכך .של המצגים שבבסיס הדוחות הכספיים

, שכן ממילא היקף הפעולות קביעת מהותיות לצרכי ביצוע הביקורתהכספיים בכללותם ללא 
 .המהותיותשינקוט צפוי לעלות על זה שהיה מתבקש אילו השתמש בקונספט 

 מהותיות בדוחות הכספיים המאוחדים .5

קובע כללים לגבי קביעת המהותיות בחברות מאוחדות, חברות  114א בתקן ביקורת 11סעיף 
 המטופלות בשיטת האיחוד היחסי וחברות המטופלות בשיטת השווי המאזני. הכללים הם:

  על רואה החשבון המבקר של הישות המחזיקה לוודא כי  -לגבי ישויות מאוחדות
מהותיות לצרכי ביצוע הביקורת בכל אחת והבכללותם המהותיות לדוחות הכספיים 

מהישויות המאוחדות, שהן בעלות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים של 
הישות המחזיקה, נקבעו ברמה נמוכה מהסכומים המקבילים שנקבעו לדוחות הכספיים 

 המוטעות ותגהמאוחדים, באופן שמקטין לרמה נמוכה קבילה את ההסתברות שסך ההצ
 וקנו ושלא זוהו יגרום להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים המאוחדים;שלא ת

 

  הכלל דומה לזה שחל  -לגבי ישויות המטופלות בשיטת האיחוד היחסי או השווי המאזני
בשיעור )לשקלל( לגבי ישויות מאוחדות, אולם רואה החשבון המבקר רשאי גם להתחשב 
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חלק של הישות המחזיקה ברווח או הפסד הבעלות של הישות באותן ישויות מוחזקות וב
 של הישות המוחזקת.

הקביעה, אם המהותיות שנקבעה בישויות מוחזקות נקבעה ברמה נמוכה שמקטינה לרמה נמוכה 
שלא תוקנו ושלא זוהו יגרום להצגה מוטעית  ההצגות המוטעותקבילה את ההסתברות שסך 

ול דעת מקצועי המתחשב בגורמים מהותית בדוחות הכספיים המאוחדים, היא עניין של שיק
כמותיים ואיכותניים התלויים בעניינים כגון מספר הישויות המוחזקות, האופי שלהן והמאפיינים 

 שלהן.

 9דוגמה 

לאחת  - חברת החזקות, נטולת פעילות משל עצמה, המחזיקה בשתי חברות בנות' הינה ישות ט
מליון ש"ח, כך שהרווח  20ני מס בגובה מליון ש"ח ולשנייה הפסד לפ 50רווח לפני מס בגובה 

מליון ש"ח. החברות הבנות נדרשות לעבור ביקורת  30-המאוחד לפני מס של ישות ט' הוא כ
סטטוטורית ומונו להן רואי חשבון מבקרים אחרים. רואה החשבון המבקר של ישות ט' סבור כי 

מהרווח המאוחד לפני  5%יש לקבוע את המהותיות לדוחות הכספיים המאוחדים בכללותם בגובה 
רואה החשבון המבקר של החברה הבת הרווחית קבע את המהותיות ש"ח(.  מליון 1.5מס )היינו, 

מליון ש"ח, בעוד שרואה החשבון המבקר של החברת  2.5היינו,  -מהרווח של אותה חברה  5%-כ
 -"ח( מליון ש 60שהן מההכנסות של אותה חברה ) 2%-הבת המפסידה קבע את המהותיות כ

מליון ש"ח. מאחר שסף המהותיות שקבע רואה החשבון המבקר המכהן בחברה  1.2היינו, 
על רואה החשבון המבקר לוודא כי המהותיות  הרווחית גבוה מסף המהותיות לדוחות המאוחדים,

מהמהותיות לדוחות  נמוכהתהיה  יעבוד אותו רואה חשבון מבקר המכהן בחברה הבתשלפיה 
, באופן שיקטין לרמה נמוכה קבילה את ההסתברות שסך ההצגות בכללותם הכספיים המאוחדים

  .המוטעות שלא תוקנו ושלא זוהו יגרום להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים המאוחדים

עדכון ספי המהותיות עם התקדמות  .6

 הביקורת

עוד בטרם  הביקורת במצבים מסוימים רואה החשבון המבקר עשוי לקבוע מהותיות לצרכי תכנון
הכנת הדוחות הכספיים שיבוקרו. במקרים כאלה שיקול הדעת של רואה החשבון המבקר עשוי 

 להתבסס על היקש מהדוחות הכספיים לתקופות ביניים או על תקופות שנתיות קודמות.

על רואה החשבון המבקר לעדכן את המהותיות לדוחות הכספיים בכללותם )וכאשר רלוונטי, את 
ותיות לסוגי עסקאות, יתרות חשבון או גילויים ספציפיים( במקרה שבמהלך סף או ספי המה

הביקורת הוא התוודע למידע אשר אילו היה מודע לו מלכתחילה היה גורם לו לקבוע סכום שונה 
החלטה למכור רכיב משמעותי של מצבים הדורשים עדכון עשויים להיות:  )או סכומים שונים(.

שינויים משמעותיים בכלכלה בכללותה או בענף שבו פועלת , יעסקי הישות או מיזוג משמעות
כל אלה עשויים לגרום לכך  ועוד. שינוי בהבנה של רואה החשבון המבקר את הישות, הישות

 שהתוצאות הכספיות בפועל תהיינה שונות מאלו שנחזו מלכתחילה. 

ו שנקבעה אם אכן מסתבר לרואה החשבון המבקר שנדרש לקבוע מהותיות נמוכה יותר מז
נדרש לעדכן  לקבוע אם נחוץ לעדכן את המהותיות לצרכי ביצוע הביקורת ואם עליומלכתחילה, 

 . (114לתקן ביקורת  14א-א13א)ר' סעיפים  האופי, העיתוי וההיקף של נוהלי ביקורת נוספים את 
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 צבירה של הצגות מוטעות .7

הצגות מוטעות שזוהו במהלך  לצבוררואה החשבון המבקר על קובע כי  115תקן ביקורת 
הצבירה של הצגות  .(115לתקן ביקורת  5)ר' סעיף  למעט כאלה שהינן זניחות בעלילהביקורת, 

והן כדי  תומהותיהצגות מוטעות דוחות הכספיים יש במוטעות משמשת אותו, הן כדי להעריך אם 
  לדווח עליהן לגורמים הרלוונטיים בישות.

 "זניח בעליל" 7.1
 ותבעל תהיינהבעליל  ותזניח ןשהינ הצגות מוטעות"לא מהותי". -ליל" אינו ביטוי נוסף ל"זניח בע

לא שתיקבענה כ מאלו, לחלוטין שונה אופי בעלות אוסדר גודל שונה לחלוטין )קטן יותר(, 
בנפרד או  ותנבחנ ןחשיבות בעליל, בין אם ה ותחסר ןשהינ הצגות מוטעות ומהותיות. אל

)ובכלל זאת  על בסיס קריטריון כלשהו של גודל, אופי או נסיבות ותנבחנ ןבמצטבר, ובין אם ה
וודאות כלשהי האם -. כאשר קיימת אינסיבות כגון האם ההצגות המוטעות נעשו במכוון או לא(

)ר' סעיף  בעליל הזניח השאינ וככז תנחשב ההצגה המוטעיתפריט, אחד או יותר, הוא זניח בעליל, 
 .(115לתקן ביקורת  2א

תיצבר על ידי רואה המונח "זניח בעליל" משמש אך ורק לצורך הקביעה אם הצגה מוטעית 
, אם לאו. תקן הביקורת אינו קובע הנחיות ספציפיות כיצד יש לקבוע את סף החשבון המבקר

הזניחות, אולם פרקטית מקובל לגזור את הסף הזה כשיעור מתוך המהותיות לדוחות הכספיים 
 (. סף נמוך יותרמהמהותיות או  5%, לדוגמהבכללותם )

 סוגי הצגות מוטעות 7.2
כדי לסייע לרואה החשבון המבקר בהערכת ההשפעה של הצגות מוטעות שזוהו ובדיווח של הצגות 

 (:115לתקן ביקורת  6אמוטעות, ניתן לעשות ביניהן הבחנה כדלקמן )ר' סעיף 

  הצגות מוטעות שלגביהן לא קיים ספק.  –הצגות מוטעות עובדתיות 

 

 הבדלים הנובעים משיקול דעת של  – הצגות מוטעות המתייחסות לשיקול דעת
, לרבות כזה הנוגע להכרה, מדידה, הצגה וגילוי בדוחות הכספיים ההנהלהו הדירקטוריון

, אשר רואה החשבון המבקר מוצא כבלתי (בחירה או יישום של מדיניות חשבונאית )כולל
 . סביר או בלתי ראוי

 

  האומדן הטוב ביותר של רואה  – ל האוכלוסיהלעל כ שיש להן השלכההצגות מוטעות
החשבון המבקר ביחס להצגות מוטעות באוכלוסיות, הכרוך בהשלכה של הצגות מוטעות 

 שזוהו בדגימות בביקורת לכלל האוכלוסיות שמהן נלקחו הדגימות. 

 10 דוגמה

הסכום הזניח , קבע רואה החשבון המבקר את של ישות י' 2015לשנת  בביקורת הדוחות הכספיים
מהמהותיות לדוחות הכספיים בכללותם )המהותיות לדוחות הכספיים בכללותם  5%-כ בעליל

ש"ח(. במסגרת ביקורת  75,000הוא  הסכום הזניח בעלילש"ח ולכן  1,500,000נקבעה בסכום של 
 החשבון המבקר את ההצגות המוטעות הבאות:, זיהה רואה 2015הדוחות הכספיים לשנת 

 ש"ח בגין פריט רכוש קבוע מסוים. 80,000רישום פחת בסכום  -אי .1

 ש"ח על הלוואת בעלים.  35,000בסך  שטרם שולמו של הוצאות מימון מכווןרישום -אי .2

רישומה כהוצאה מראש ש"ח כהוצאה ברווח והפסד במקום  50,000רישום עלות בסך  .3
 .ספיבדוח על המצב הכ
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ש"ח, כאשר רואה  20,500,000הצגת נדל"ן להשקעה )במודל שווי הוגן( בסכום של  .4
ש"ח על רקע חילוקי דעות  19,500,000החשבון המבקר סבור שיש לרשמו בסכום של 

 הנדל"ן נרכש בתחילת התקופה. בנוגע להנחות ששימשו בהערכת השווי של הישות.

מעלות רכישת המלאי מהיצרן( כהוצאה  5%רישום עלויות מכס לרכישת מלאי )המהוות  .5
ברווח והפסד במקום היוונן למלאי. הצגה מוטעית זו זוהתה בכל פריטי המלאי שנדגמו 
על ידי רואה החשבון המבקר ולפיכך הוא הסיק כי היא חלה לגבי האוכלוסיה בכללותה. 

רווח ש"ח הוכרו ב 1,200,000כתוצאה מכך, רואה החשבון המבקר הסיק כי עלויות בסך 
 והפסד, כאשר לתום התקופה הן היו צריכות להיות מוכרות בדוח על המצב הכספי.

 4שנים במקום תקופה של  5הפחתת רכוש קבוע שנרכש במהלך השנה על פני תקופה של  .6
ש"ח בגין הוצאות  250,000שנים כפי שסבר רואה החשבון המבקר. מדובר בתיקון בסך 

 ת ההצגה המוטעית האמורה.הפחת שנרשמו בתקופה. הישות תיקנה א

 לא קיימות הצגות מוטעות המתייחסות לתקופות קודמות שלא תוקנו.

 להלן נתונים נוספים אודות הדוחות הכספיים בש"ח )לפני תיקון ההצגות המוטעות(:

 –; התחייבויות שוטפות 250,000,000 –; נכסים בלתי שוטפים 50,000,000 –נכסים שוטפים 
 –; רווח נקי 45,000,000 –; הון 220,000,000 –יות בלתי שוטפות ; התחייבו35,000,000
22,500,000. 

רואה החשבון המבקר הכין נייר עבודה לצבירה של הצגות מוטעות שזוהו כדלקמן. בבחינת 
ההשפעה של הצגות מוטעות, רואה החשבון המבקר מביא בחשבון גם את השפעות המס של אותן 

הניחו כי יתרות המס נטו מהוות התחייבות, ולפיכך כל  .25% שיעור של , שעומד עלהצגות מוטעות
 התאמה ליתרות המס מהווה התאמה להתחייבויות.

 הצגה
 מוטעית

 נכסים
 שוטפים

 נכסים
 בלתי

 שוטפים

' התח
 שוטפות

' התח
 בלתי

 שוטפות

 רווח
 והפסד

OCI הון 

 תוקנו שלא מוטעות הצגות
 :עובדתיות מוטעות הצגות

אי רישום 
 פחת

 (80,000)  20,000 
 )מס

 (נדחה

60,000  (60,000) 

אי רישום 
הוצאות 

 מימון

  (35,000) 8,750 
)מס 

 נדחה(

26,250  (26,250) 

 :דעת לשיקול המתייחסות מוטעות הצגות
שערוך 
נדל"ן 

 להשקעה

 (1,000,000)  250,000 
 )מס

 (נדחה

750,000  (750,000) 

 :האוכלוסיה ללכ על השלכה להן שיש מוטעות הצגות
עלויות 

 מכס
1,200,000  (300,000) 

 )מס(
 (900,000)  900,000 

 63,750 - (63,750) 278,750 (335,000) (1,080,000) 1,200,000 "כסה
 שתוקנו מוטעות הצגות
אומדן 

 פחת
 (250,000)  62,500 

 )מס
 (נדחה

187,500  187,500 

בגין רישום ההוצאה מראש שכן היא ההצגה המוטעית תשומת הלב שנייר העבודה אינו כולל את 
מנגד, ההצגה המוטעית בגין  שבגינו צוברים הצגות מוטעות. הסכום הזניח בעלילאינה חוצה את 

בנייר על אף שאינה חוצה את הסכום הזניח בעליל היות שהיא  האי רישום הוצאות המימון מופיע
 מהותית בשל אופייה )נעשתה במכוון(.
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 8בפרק ון המבקר שוקל כיצד להתייחס להצגות המוטעות שזוהו ותועדו כמפורט רואה החשב
 להלן.

התייחסות להצגות מוטעות שזוהו עם  .8

 התקדמות הביקורת

בתקן  6-14)סעיפים  כאשר זוהו הצגות מוטעות במהלך הביקורת, על רואה החשבון המבקר
 :(115ביקורת 

 

 השלכה על דוח רואה החשבון המבקר

רואה החשבון המבקר, כפי שמנוסחת בחוות דעתו, מביאה בחשבון את הערכתו בדבר  מסקנתו של
. כאשר רואה החשבון השפעתן של הצגות מוטעות שלא תוקנו, אם קיימות, על הדוחות הכספיים

לדוחות  (בנפרד או במצטבר)המבקר מגיע למסקנה כי הצגות מוטעות שלא תוקנו הן מהותיות 
 .(115לתקן ביקורת  1)ר' סעיף  72פעול בהתאם להוראות תקן ביקורת עליו להכספיים בכללותם, 

רואה החשבון המבקר נדרש לתעד את מסקנתו באשר להצגות מוטעות שלא תוקנו אם הן 
 (.115לתקן ביקורת  15מהותיות )בנפרד או במצטבר(, ואת הבסיס לאותה מסקנה )ר' סעיף 

 אילו שיקולים קיימים בישויות קטנות? 8.0.1

תקן הביקורת דורש שפעולות מסוימות )כגון בירור לגבי הצגות מוטעות שזוהו( יבוצעו מול 
ההנהלה בעוד שפעולות אחרות )כגון דיווח על הצגות מוטעות( יבוצעו מול גורמים בדירקטוריון. 

לעתים אף אדם אחד בלבד( מכהנים הן בתפקיד בהנהלה ויתכן כי אותם גורמים )בישויות קטנות 
מנהל. במצב דברים כזה, רואה החשבון המבקר אינו נדרש -פקיד בדירקטוריון, כגון בעליםוהן בת
 5)ר' הערת שוליים  השונה בתפקידםאותם גורמים את אותה תקשורת מספר פעמים עם לקיים 

 .(115לתקן ביקורת 

עדכון תכנית  
 הביקורת

 :ואת תכנית הביקורת כאשר( אסטרטגיית הביקורת)לבחון אם יש לעדכן את התכנון הכולל של הביקורת •
 ההצגות המוטעות שזוהו מצביעות על קיומן האפשרי של הצגות מוטעות נוספות אשר עשויות להיות מהותיות( א)
 ההיקף הכולל של הצגות מוטעות שנצברו מתקרב לסף המהותיות( ב)

 קיום בירורים

 לערוך בירורים עם גורמי הנהלה רלוונטיים ולהעלות את הצורך בביצוע תיקונים•

 לבצע נהלי ביקורת נוספים כדי לוודא אם בעקבות תיקונים שבוצעו נותרו הצגות מוטעות•

 ביצוע תיקונים-להבין את הסיבות לאי•

הערכת ההשפעה  
 של מה שלא תוקן

הן ביחס לסוגי  , גודלן ואופיין של ההצגות המוטעות( 1: )בשים לב ל, בנפרד או במצטבר, לקבוע אם הצגות מוטעות שלא תוקנו הן מהותיות•
השפעתן של  ( 2); והנסיבות הספציפיות שבהן התרחשו, יתרות חשבון או גילויים ספציפיים והן ביחס לדוחות הכספיים בכללותם, עסקאות

הצגות מוטעות שזוהו ולא תוקנו שדווחו על ידי רואי חשבון המכהנים בישויות  ( 3); הצגות מוטעות שלא תוקנו המתייחסות לתקופות קודמות
 מוחזקות

דיווח של הצגות 
 מוטעות

 לגורמים כמפורט בתקןעם התבררות העניין  מהותיותלדווח על הצגות מוטעות •

 לגורמים כמפורט בתקןבעיתוי המתאים שנצברו כלל ההצגות המוטעות לדווח על •

קבלת הצהרות 
 בכתב

 לקבל הצהרות בכתב מהדירקטוריון וההנהלה כי השפעותיהן של הצגות מוטעות שלא תוקנו אינן מהותיות ולצרף רשימה של פריטים כאמור•
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 שהן מהותיות בשל אופייןהצגות מוטעות  8.1
על מנת לסייע לרואה החשבון  אף הןל נצברות שאינן זניחות בעלי איכותניותהצגות מוטעות 

ם וניתן לסכ לאאף ש .הדוחות הכספייםהמבקר בהערכת ההשפעה של הצגות מוטעות כאלה על 
 של מוטעות הצגות של במקרה אפשרי שהדבר כפי ,שהן מוטעות בשל אופי או נסיבות הצגות

)כלומר,  ובמצטבר בנפרד מוטעות הצגות אותן את להעריך נדרש המבקר החשבון רואה ,סכומים
 .(115לתקן ביקורת  5א)ר' סעיף  מהותיות הן האם לקבוע כדי( אחרות מוטעות הצגות עם ביחד

בקביעה אם הצגה מוטעית שלא תוקנה הינה מהותית בשל אופייה, רואה החשבון המבקר מביא 
ת להיחשב בחשבון הצגות מוטעות שלא תוקנו בסכומים ובגילויים. הצגות מוטעות כאלה עשויו

כמהותיות בנפרד או במצטבר עם הצגות מוטעות אחרות. לדוגמה, כתלות בהצגות המוטעות 
 שזוהו בגילויים, רואה החשבון המבקר עשוי לשקול אם:

 טעויות שזוהו הינן חוזרות ונשנות או בעלות השפעה נרחבת; או (א)

במצטבר הן עשויות מספר הצגות מוטעות שזוהו רלוונטיות לאותו עניין וכשהן נבחנות  (ב)
 להשפיע על ההבנה של המשתמשים לגבי אותו עניין.

שיקול זה לגבי הצגות מוטעות שזוהו הינו שימושי גם כאשר רואה החשבון המבקר שוקל אם 
ההצגה בכללותה של הדוחות הכספיים נפגמה על ידי הכללת מידע שאינו רלוונטי או שמעיב על 

 .(115לתקן ביקורת  18א)ר' סעיף  גילויהבנה ראויה של העניינים שניתן להם 

הנסיבות הנוגעות להצגות מוטעות מסוימות עשויות לגרום לרואה החשבון המבקר להעריך אותן 
עם הצגות מוטעות אחרות שנצברו במהלך הביקורת, גם אם הן  במצטברכמהותיות, בנפרד או 

נסיבות העשויות להשפיע על אותה הערכה  המהותיות לדוחות הכספיים בכללותם.מנמוכות 
, על אמות מידה פיננסיות, דרישות לדוגמהכוללות את המידה שבה ההצגה המוטעית משפיעה, 

 .(115לתקן ביקורת  21א)ר' סעיף  רגולציה, יחסים פיננסיים, תגמול ההנהלה ועוד

 הצגה מוטעית המתייחסת לסיווג 8.1.1

לסיווג הינה מהותית, כרוכה בהערכה של שיקולים  הקביעה, אם הצגה מוטעית המתייחסת
( של חוב או על covenantsיים, כגון ההשפעה של אותה הצגה מוטעית על אמות מידה )נאיכות

בדוחות  ביניים-אמות מידה חוזיות אחרות, ההשפעה שלה על סעיפים בודדים או על סיכומי
בנסיבות מסוימות וחות הכספיים. הנובעים מהד , או ההשפעה שלה על יחסים עיקרייםהכספיים

רואה החשבון המבקר עשוי להסיק כי הצגה מוטעית המתייחסת לסיווג אינה מהותית לדוחות 
הכספיים בכללותם, גם אם היא עשויה לעבור את סף או ספי המהותיות שיושמו בהערכתן של 

היחשב כמהותי הצגות מוטעות אחרות. לדוגמה, סיווג שגוי בין סעיפים מאזניים עשוי שלא ל
לדוחות הכספיים בכללותם אם סכום הסיווג השגוי קטן ביחס לגודל הסעיפים המאזניים 
 המתייחסים והסיווג השגוי אינו משפיע על דוח רווח או הפסד או יחסים עיקריים כלשהם

 .(115לתקן ביקורת  20א)ר' סעיף  הנובעים מהדוחות הכספיים

 11 דוגמה

ליון ש"ח מבנק "העמלים" אשר מסווגת בהתחייבויות שאינן ימ 3הלוואה בסך יא' לישות 
שוטפות. תנאי ההלוואה קובעים כי במידה והיחס בין סך התחייבויות הישות לבין סך ההון שלה 

, ההלוואה תעמוד לפירעון מיידי. רואה החשבון המבקר קבע את המהותיות לדוחות 3יעלה על 
מתוך הרווח לפני מס(. במסגרת ביקורת  5%בסיס  ליון ש"ח )עלימ 1הכספיים בכללותם בסך של 

רכישת מלאי הדוחות הכספיים מצא רואה החשבון המבקר כי הישות לא ביצעה רישום של 
אלפי ש"ח. אילו  500ההתחייבויות בסכום של הן את את הנכסים והן אשר מגדילה  באשראי

ידה הפיננסיות שנקבעו , הדבר היה גורם להפרה של אמות המהרכישההייתה רושמת החברה את 
אין  כשלעצמההרכישה רישום -לאיבהלוואה, ולפיכך הייתה מביאה לסיווגה כהתחייבות שוטפת. 

ההצגה אף שהשפעה כמותית מהותית על תוצאות הפעולות של החברה או על מצבה הכספי. 
, םלדוחות הכספיים בכללות המוטעית של הנכסים וההתחייבויות אינה מהותית מבחינה כמותית
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בשל השפעתה  מבחינת אופייה, וזאת רואה החשבון המבקר קבע שמדובר בהצגה מוטעית מהותית
 על אמות המידה הפיננסיות ואופן הצגת ההלוואה בדוח על המצב הכספי.

 12 דוגמה

אגרות חוב לגופים מוסדיים  )בהנפקה פרטית( ' הינה חברה נסחרת. הישות הנפיקהבישות י
להנפקה,  יםהמתייחסדוחות הכספיים ל יםתיה הכספיים. בביאורותיארה את ההנפקה בדוחו

הנפקת האג"ח הייתה כרוכה בשעבוד ספציפי של נכס נדל"ן של החברה הישות לא ציינה כי 
. רואה החשבון המבקר סבר כי על אף שלתיאור לטובת מחזיקי האג"ח במקרה של חדלות פירעון

וצאות הפעולות, השינויים בהון או תזרימי כאמור אין כל השפעה כמותית על המצב הכספי, ת
לדוחות הכספיים בכללותם המזומנים, הרי שהשמטת מידע כאמור מהווה הצגה מוטעית מהותית 

 משתמשים העיקריים בדוחות הכספיים.ה שמייחסים לולאור החשיבות 

 תיעוד .9

 דרישות תיעוד מרואה החשבון המבקר, כגון:גם כוללים  115-ו 114תקני ביקורת 

  ספי המהותיות שנקבעו על ידי רואה החשבון המבקר והגורמים שהובאו בחשבון
לתקן ביקורת  14בקביעתם, לרבות עדכון כלשהו שבוצע עם התקדמות הביקורת )ר' סעיף 

114) 

  (115לתקן ביקורת  15הסכום שמתחתיו הצגות מוטעות נחשבות כזניחות בעליל )ר' סעיף 

 לתקן  15הביקורת והאם הן תוקנו )ר' סעיף  כל ההצגות המוטעות שנצברו במהלך
 (115ביקורת 

 הצגות מוטעות שלא תוקנו הן שאלה האם מסקנתו של רואה החשבון המבקר באשר ל
 (115לתקן ביקורת  15מהותיות, בנפרד או במצטבר, והבסיס לאותה מסקנה )ר' סעיף 
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 לשכת רואי חשבון בישראל

 

 )*( 108-ו 99ביקורת  נילתק 6מס'  הבהרה

 בדבר 

נוסח דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים 
 של רשויות מקומיות

 
 

 
 

 תוכן עניינים
 

 
 
 סעיפים 
  
  

 1 מבוא
  

 2 הבהרה
  

 3-4 הבהרה זוכניסה לתוקף של 
  

  נספח

                                                           
הבהרה זו אושרה על ידי הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת בהתאם  ()*

 ועל ידי המועצה המקצועית בהתאם להחלטתה 12.1.2016להחלטתה מיום 
ופרסומה אושר על ידי הוועד המרכזי בהתאם להחלטתו מיום  26.1.2016מיום 

1.2.2016. 
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 מבוא
 
האחיד של דוח רואה פרסמה הלשכה את הנוסח  1995בשנת  .1

חשבון מבקר על דוחות כספיים מבוקרים של רשות מקומית. מאז 
המתייחסים לנוסח האחיד  תקני הביקורת ,פורסם הנוסח האמור

 תיקונים משמעותיים.עברו  של דוח רואה החשבון המבקר
 

מטרת הבהרה זו הינה לקבוע את הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של 
  דוחות כספיים של רשות מקומית. דוח רואה חשבון מבקר על

 
 

 הבהרה
 
הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון מבקר על דוחות  .2

 כספיים של רשות מקומית יהיה הנוסח שבנספח להבהרה זו.
 
 

 כניסה לתוקף של הבהרה זו
 
 המאזןשתאריך הבהרה זו תחול על ביקורת של דוחות כספיים  .3

 .או לאחר מכן 2015מבר בדצ 31האחרון הכלול בהם הוא 
 

נוסח דוח רואה חשבון  בטלעם כניסתה לתוקף של הבהרה זו,  .4
אושר על  ומבקר על דוחות כספיים של רשויות מקומיות, שפרסומ

 .3.7.1995ידי הוועד המרכזי בהתאם להחלטתו מיום 
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 נספח
 

הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון מבקר על 
 (1)ות מקומיתדוחות כספיים של רש

 
 

מנהל/ת אגף בכיר לביקורת דוח רואה החשבון המבקר ל
 הפנים עלממונה על החשבונות במשרד ברשויות המקומיות וה

 [שם הרשות המקומיתהדוחות הכספיים של ]
 
 

 31לימים  [שם הרשות המקומית]של  המאזנים המצורפיםביקרנו את 
ם של התקציב ריכוז תקבולים ותשלומיואת  20X1 -ו 20X2בדצמבר 

הרגיל לפי פרקי תקציב, ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הבלתי 
הרגיל וריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל, הבלתי הרגיל וקרן 

)להלן: לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים  לעבודות פיתוח
. דוחות כספיים אלה הינם באחריות ראש הרשות "דוחות כספיים"(

ומית וגזבר הרשות המקומית. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות המק
 כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 
על בסיס  הוכנוהכספיים הדוחות לדוחות הכספיים,  1כאמור בביאור 

הממונה על החשבונות הנחיות ל שיטת המזומנים המתוקנת בהתאם
ותקנות  משרד הפנים בדבר עריכת דוחות כספיים ברשויות מקומיותב

)להלן ביחד  1988-הרשויות המקומיות )הנהלת חשבונות(, תשמ"ח
לרשויות מסגרת דיווח כספי ההנחיות האמורות מהוות "ההנחיות"(. 

 כללי חשבונאות מקובלים.השונה ממקומיות 
 

בישראל, לרבות  ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, 

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -. על1973-התשל"ג
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים 

. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית בהתאם להנחיות הצגה מוטעית מהותית
איות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורתנו של ר

כללה גם בחינה של יישום הכללים שנקבעו בהנחיות ושל האומדנים 
המשמעותיים שנעשו על ידי ראש הרשות המקומית וגזבר הרשות 
המקומית וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה 

מספקת בסיס נאות לחוות בהתאם להנחיות. אנו סבורים שביקורתנו 
 דעתנו.

 

                                                           
נוסח זה מתייחס למצב בו מספרי ההשוואה מוצגים לשנה אחת בכל הדוחות   (1)

 הכספיים ואותו רואה חשבון מבקר ביצע את הביקורת על שתי שנות הדיווח.
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 )המשך( נספח
 
 

, בהתאם להנחיות משקפים באופן נאותלדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל 
מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של הרשות המקומית לימים 

ואת התקבולים, התשלומים והעודף/גרעון  20X1 -ו 20X2בדצמבר  31
אחת מהשנים שהסתיימו באותם מפעולותיה לכל  מחק את המיותר[]

 תאריכים.
 
 

      []חתימת רואה  החשבון המבקר                                                     []תאריך
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 לשכת רואי חשבון בישראל

 

 )*( 110לתקן ביקורת  1מס'  הבהרה

 בדבר 

דרך של הפניה בבדוחות הכספיים מידע המוצג 
 אחרלמסמך 
 
 
 
 

 תוכן עניינים
 
 

 סעיפים 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מבוא
 
1-3 

 4-6 הבהרה

 7-8 כניסה לתוקף של הבהרה זו

 
 
 
 

                                                           
הבהרה זו אושרה על ידי הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת בהתאם  ()*

ועל ידי המועצה המקצועית בהתאם להחלטתה  12.1.2016להחלטתה מיום 
ופרסומה אושר על ידי הוועד המרכזי בהתאם להחלטתו מיום  26.1.2016 מיום

1.2.2016. 
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 מבוא

 
לספק , פייםספצי, במקרים מתירותמסגרות דיווח כספי מסוימות  .1

מידע שנדרש על פי המסגרת בדרך של הפניה למידע המוצג מחוץ 
לדוחות הכספיים. למשל, בתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים 

(IFRS:ניתן לבצע הפניה כזו במקרים הבאים ) 
 
   בהתאםגילויים הנדרשים לגבי מכשירים פיננסיים 

 IFRS 7 דיווח כספי בינלאומי לתקן 31-42סעיפים הוראות ל
סעיף הוראות בהתאם ל -, כאשר מדובר בחברות ביטוח או

39(d) דיווח כספי בינלאומי לתקן IFRS 4. 

 

  גילויים הנדרשים לגבי פעילויות שהמחיר שלהן מפוקח (rate 

regulated activities) דיווח  לתקן 30סעיף הוראות בהתאם ל
 .IFRS 14 כספי בינלאומי

 
תקני הדיווח הכספי בנקבע דוגמאות המוזכרות לעיל ב 

למסמך דרך של הפניה בהכללת המידע כי  (IFRSהבינלאומיים )
האחר זמין למשתמשים בדוחות המסמך אחר מותרת רק אם 

הדוחות שבהם זמינים באותם תנאים ובאותו מועד הכספיים 
 הכספיים.

 

למסמך דרך של הפניה בהאפשרות להכליל מידע בדוחות הכספיים  .2
)ב( 13הגדרה של "דוחות כספיים" בסעיף גם ב ביטויאחר קיבלה 

, בין נקבע 110 תקן ביקורתלא 1. בסעיף א(1)110לתקן ביקורת 
 :כי היתר,

 
 במפורש מתירה"כאשר מסגרת הדיווח הכספי המתאימה 

לבצע הפניה למיקום שבו דברי ההסבר או המידע התיאורי 
מצויים, וההפניה אליהם בוצעה באופן נאות, אזי הם יהוו חלק 

 הדוחות הכספיים".מ

 

סיפקה הנחיות לרואה החשבון  (2)99לתקן ביקורת  1 מס' הבהרה .3
( IFRS 4)או  IFRS 7המבקר במצב שבו נכלל מידע הנדרש על פי 

 דוח הדירקטוריון של הישות. בדרך של הפניה ל

                                                           
בדבר "מטרות ראשיות של רואה החשבון המבקר ועריכת  110תקן ביקורת ר'   (1)

, כפי שתוקן על ידי תקן ביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל"
 .117ביקורת 

על  IFRS-7-דבר "מידע המוצג בהתאם לב 99לתקן ביקורת  1הבהרה מס' ר'   (2)
 דרך של הפניה לדוח הדירקטוריון".
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 99לתקן ביקורת  1 מס' הלשכה מצאה לנכון לבטל את הבהרה 

יצד על רואה החשבון המבקר להבהיר באופן כללי כבמקום זאת ו
מהסיבות וזאת , לעיל 1-2המתוארים בסעיפים לפעול במצבים 

 הבאות:
 

המונח "דוחות כספיים" , 110בהתאם לתקן ביקורת  (א)
מצבים שבהם ניתן להכליל בדוחות במפורש ל כעת תייחסמ

  ;אחר למסמך דרך של הפניהב הכספיים מידע

 

בתקני  נקבע 99לתקן ביקורת  1מאז פרסום הבהרה מס'  (ב)
ניתן לבצע  ושב ףנוס ההדיווח הכספי הבינלאומיים מקר

 IFRS 14לתקן דיווח כספי בינלאומי  30)בסעיף  הפניה כאמור
 ;לעיל( 1בסעיף  כמתואר -

 
הפניה כאמור אינה מוגבלת בהכרח לדוח הדירקטוריון של  (ג)

 ;99לתקן ביקורת  1, כפי שנקבע בהבהרה מס' הישות
 

התייחסות בדוח רואה  עוד י לא נדרשתהלשכה סבורה כ (ד)
 החשבון המבקר אל המידע המצוי במסמך אחר כאמור.

 
 

 הבהרה
 
בדרך של הפניה למידע במסמך בדוחות הכספיים כאשר מידע נכלל  .4

התנאים כל שמתקיימים  לוודאאחר, על רואה החשבון המבקר 
 הבאים:

 

מסגרת הדיווח הכספי המתאימה מתירה להכליל מידע  (א)
 וכן ;למסמך אחר הכספיים בדרך של הפניהבדוחות 

 

הפניה ייראו ב ,ההפניה בוצעה באופן נאות. לעניין זה (ב)
ה שבוצעה באופן המקיימת את כל התנאים הבאים כהפני

 נאות:

 

בדוחות הכספיים נעשתה הפניה ברורה וממוקדת  (1)
הכולל את המידע  למיקום המידע במסמך האחר

מסגרת על ידי  בדוחות הכספיים שנדרש להיכלל
 הדיווח הכספי המתאימה;
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המידע האחר נשוא ההפניה מובדל באופן ברור מיתר  (2)
המידע האחר )למשל, על ידי הכללתו בסעיפים 

 נפרדים או בעמודים נפרדים(;

 

המידע האחר נשוא ההפניה ערוך באופן שהיה  (3)
בדוחות  (as-is) מאפשר לכלול אותו כפי שהוא

 הכספיים; וכן
 

באותו מועד זמין אשר חר אלמסמך ההפניה בוצעה  (4)
הדוחות הכספיים באותם תנאים שבהם זמינים ו

 .המבוקרים

 

לעיל, על רואה  4אם מתקיימים כל התנאים המפורטים בסעיף  .5
כחלק  ,שנכלל בדרך של הפניה ,מידעלהתייחס ל החשבון המבקר

 הדוחות הכספיים.אינטגרלי מביקורת 

 

 4ים בסעיף אם לא מתקיימים אחד או יותר מהתנאים המפורט .6
לעיל, והישות מסרבת לבצע את התיקונים הנדרשים לדעת רואה 

 .(3)72לנהוג כאמור בתקן ביקורת  יוהחשבון המבקר, על

 
 

 כניסה לתוקף של הבהרה זו
 
שתאריך הדוח על הבהרה זו תחול על ביקורת של דוחות כספיים  .7

או לאחר  2015בדצמבר  31המצב הכספי האחרון הכלול בהם הוא 
בפברואר  15לגבי דוח רואה חשבון מבקר הנחתם לאחר יום  מכן

2016. 
 

 99לתקן ביקורת  1 'עם כניסתה לתוקף של הבהרה זו, הבהרה מס .8
 בטלה. -

  
 

                                                           
 "דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד". 72ר' תקן ביקורת   (3)
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 1 

 
 לשכת רואי חשבון בישראל

 

 )*( 1לתקן סקירה  2מס'  הבהרההצעה ל

 בדבר 

רואה חשבון מבקר על  סקירה של נוסח דוח
של רשויות  מידע כספי לתקופות ביניים

 מקומיות
 

 
 
 

 תוכן עניינים
 

 
 
 סעיפים 
  
  

 1 מבוא
  

 2 הבהרה
  

 3-4 הבהרה זוכניסה לתוקף של 
  

  נספח

                                                           
 אושרה על ידי הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת להבהרה זוהצעה  ()*

קצועית בהתאם ועל ידי המועצה המ 3.5.2016בהתאם להחלטתה מיום 
 .29.6.2016מיום  להחלטתה

 

העקרונות, ההוראות וההנחיות שבהצעה זאת יחייבו את רואי החשבון  
 .לתוקף הובכפוף למועד כניסת תהסופי ההבהרההמבקרים לאחר הוצאת 
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 31.7.2016ותגובות הציבור עד להערות 
 

 2 

 מבוא
 
 סקירה של פרסמה הלשכה את הנוסח האחיד של דוח 1995בשנת  .1

של רשות  מידע כספי לתקופות בינייםרואה חשבון מבקר על 
אשר  1פורסם תקן סקירה  ,מקומית. מאז פורסם הנוסח האמור

 .ביצע שינויים משמעותיים לנוסח דוח הסקירה
 

מטרת הבהרה זו הינה לקבוע את הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של 
 מידע כספי לתקופות בינייםרואה חשבון מבקר על קירה של סדוח 

  של רשות מקומית.

 
 

 הבהרה
 
רואה חשבון סקירה של  הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח .2

של רשות מקומית יהיה  מידע כספי לתקופות בינייםמבקר על 
 הנוסח שבנספח להבהרה זו.

 
 

 כניסה לתוקף של הבהרה זו
 
ה של מידע כספי לתקופות ביניים סקירהבהרה זו תחול על  .3

או לאחר  2017ביוני  30הוא  והאחרון הכלול ב המאזןשתאריך 
 .מכן

 
רואה  סקירה של נוסח דוח בטלעם כניסתה לתוקף של הבהרה זו,  .4

של רשויות  לתקופות ביניים חשבון מבקר על דוחות כספיים
אושר על ידי הוועד המרכזי בהתאם להחלטתו  ומקומיות, שפרסומ

 .3.7.1995יום מ
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 3 

 נספח
 

רואה חשבון סקירה של הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח 
 של רשות מקומית מידע כספי לתקופות בינייםמבקר על 

 
דוח סקירה של רואה החשבון המבקר למנהל/ת אגף בכיר 

לביקורת ברשויות המקומיות והממונה על החשבונות במשרד 
 שות המקומית[הפנים על הדוחות הכספיים של ]שם הר

 
 מבוא

 
[ הכולל את שם הרשות המקומיתסקרנו את המידע הכספי המצורף של ]

ואת הדוחות התמציתיים על  XX20ביוני  30התמציתי ליום  המאזן
 של התקציב הבלתי הרגילותקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל 

הרשות  באותו תאריך. ראש הלתקופה של שישה חודשים שהסתיימ
להכנה ולהצגה של מידע  וגזבר הרשות המקומית אחראים המקומית

כספי לתקופת ביניים זו על בסיס שיטת המזומנים המתוקנת בהתאם 
להנחיות הממונה על החשבונות במשרד הפנים בדבר עריכת דוחות 
כספיים ברשויות מקומיות ותקנות הרשויות המקומיות )הנהלת 

ההנחיות האמורות  "(.)להלן ביחד "ההנחיות 1988-חשבונות(, תשמ"ח
מהוות מסגרת דיווח כספי לרשויות מקומיות השונה מכללי חשבונאות 

אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו  מקובלים.
 בהתבסס על סקירתנו.

 
 היקף הסקירה

 
של לשכת רואי חשבון  1בהתאם לתקן סקירה  ערכנו את סקירתנו

פי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה בישראל "סקירה של מידע כס
החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 

האחראים לעניינים בעלי תפקידים מורכבת מבירורים, בעיקר עם 
הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. 

ר ביקורת הנערכת סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאש
בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו 
להשיג בטחון שניודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות 

 מזוהים בביקורת. בהתאם לכך אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
 

 מסקנה
 

סבור על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו ל בהתבסס
, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם אינו ערוךשהמידע הכספי הנ"ל 

 להנחיות. 
 

 ]חתימת רואה החשבון המבקר[          ]שם העיר או המקום[, ]תאריך[
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 1  

 לשכת רואי חשבון בישראל
 
 

 )*( הצעת תקן ביקורת
 

 ר ב ד ב
 
 

הנוסח בדבר  108-ו 99ביקורת  ניתקתיקון 
דוח רואה חשבון האחיד )בלתי מסוייג( של 

 עקיפיםותיקונים  על דוחות כספיים מבקר
 

 
 תוכן עניינים

 
 סעיפים 
  

 1-3 מבוא
  

 4 108-ו 99ביקורת  ניתיקון תק
  

 5-12 בתקני ביקורת אחרים תיקונים
  

 13 כניסה לתוקף של תקן ביקורת זה
  

   נספחים
 

                                                           
 ביקורת זה אושרה על ידי הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת לתקןהצעה  )*(

ועל ידי המועצה המקצועית בהתאם  1.3.2016בהתאם להחלטתה מיום 
 .10.4.2016מיום  תהלהחלט

 

העקרונות, ההוראות וההנחיות שבהצעה זאת יחייבו את רואי החשבון  
  הסופי ובכפוף למועד כניסתו לתוקף. התקןהמבקרים לאחר הוצאת 
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   2 

 מבוא
 

 34 מספר פרסום תקן חשבונאות
 
פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן  2014בשנת  .1

על  החל בדבר "הצגה של דוחות כספיים" 34 מספר חשבונאות
 2014בינואר  1 לתקופות שנתיות המתחילות ביום דוחות כספיים

הנוסח האחיד )בלתי נוצר צורך לעדכן את . בשל כך או לאחריו
 שהוכנו יג( של דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספייםימסו

בגין ( Israeli GAAPבהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל )
  :העניינים הבאים

 
 1המונח "מאזן" במונח "דוח על המצב הכספי" החלפת. 
 דוחות כחלק מההכולל  דיווח על הרווח תהוספת דריש

 .ייםכספה
  הפסד והוספת התייחסות למצב שבו מוצג "דוח רווח

ועודפים" חלף הצגת דוח על הרווח הכולל ודוח על השינויים 
 8, כפי שמתאפשר במצבים מסוימים לפי סעיף העצמי בהון

 .34 מספר לתקן חשבונאות
 

מסוייג( של דוח בעקבות תיקון המונחים בנוסח האחיד )בלתי  .2
רואה החשבון המבקר כמתואר לעיל, נוצר צורך גם לעדכן את 

 783-ו 722בתקני ביקורת  האזכורים הרלוונטיים הנכללים
 המתייחסים לשינויים אפשריים בנוסח האחיד.

 
 בתקני ביקורת אחריםנוספים תיקונים 

 
בתקן ביקורת  23ובסעיף  1034בתקן ביקורת  24בנוסף, בסעיף  .3

נקבע כי רואה החשבון המבקר נדרש להוסיף פיסקת קישור  1045

                                                           
, ניתן להשתמש בשמות אחרים לתיאור 34בהתאם לתקן חשבונאות מספר   1

מתוארים בשמות אחרים כאמור, יש להתאים גם את הדוחות. כאשר הדוחות 
הנחיה דומה קיימת גם לגבי דוחות  .דוח רואה החשבון המבקר לאותם שמות

 (.IFRSכספיים הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )
 
 מהנוסח האחיד". בדבר "דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי 72תקן ביקורת   2
 
 בדבר "התייחסות המבקר לדוחות כספיים השוואתיים". 78תקן ביקורת   3
 
בדבר "ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי המשולבת  103תקן ביקורת   4

 עם ביקורת של דוחות כספיים".
 
 בדבר "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי". 104תקן ביקורת   5
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   3 

ביקורת של בקרה ל המתייחסתבדוח שלו על הדוחות הכספיים 
על דיווח כספי. אותם סעיפים  )או רכיבי בקרה פנימית( פנימית

 906מתייחסים לנוסח דוח רואה החשבון המבקר לפי תקני ביקורת 
רואה החשבון  , אולם בשל תיקונים שבוצעו לנוסח דוח997-ו

ותקן ביקורת  1088המבקר בתקנים מאוחרים יותר )תקן ביקורת 
פיסקת הקישור ש 104-ו 103נדרש להבהיר בתקני ביקורת זה(, 

 .לפי הנוסח העדכני ביותרתתווסף בדוח רואה החשבון המבקר 
 
 

 108-ו 99ביקורת  ניתיקון תק
 
 ,108ת , כפי שתוקנו בתקן ביקור99 לתקן ביקורת 'ה-נספחים א' .4

ז' -נספחים א'הנוסחים החדשים כמובא בובמקומם יבואו  בטלים
 .המצורפים לתקן ביקורת זה

 
 

 תקני ביקורת אחריםתיקונים ב
 

 72תיקונים בתקן ביקורת 
 
יתוקן כלהלן )טקסט חדש מוצג עם קו  72לתקן ביקורת  2סעיף  .5

 תחתון וטקסט שהושמט מוצג עם קו חוצה(:
 
דוח על מאזןזה:  בתקן ביקורתתם "דוחות כספיים" משמעו "

דוח על דוח על הרווח הכולל, , דוח רווח והפסד, המצב הכספי
וכן  )*(השינויים בהון העצמי, דוח על תזרימי המזומנים

הביאורים המצורפים אליהם )הן כל דוח בפני עצמו והן כל 
ובנפרד לגבי כל תקופת דיווח הכלולה  הדוחות כמקשה אחת(,

 "בדוחות הכספיים.

                                                                                                                             
 
וייג( של דוח רואה חשבון מבקר בדבר "הנוסח האחיד )בלתי מס 90תקן ביקורת   6

 על דוחות כספיים.
 
בדבר "הנוסח האחיד )בלתי  90בדבר "תיקון תקן ביקורת  99תקן ביקורת   7

 ."מסוייג( של דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים"
 
בדבר  90"תיקון תקן ביקורת  99בדבר "תיקון תקן ביקורת  108תקן ביקורת   8

 ."ייג( של דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים'"'הנוסח האחיד )בלתי מסו
 

כאשר בהתאם למסגרת הדיווח הכספי המתאימה מערכת שלמה של דוחות  )*(
כספיים כוללת )או עשויה לכלול( דוחות אחרים מאלה המוזכרים בהגדרה זו, 

 .יש להתאים את ההגדרה לפי העניין

Page 42 of 390



 165.16.עד  -הצעה להערות ותגובות הציבור 
 

   4 

 
יתוקן כלהלן )טקסט חדש מוצג עם קו  72לתקן ביקורת  9סעיף  .6

 תחתון וטקסט שהושמט מוצג עם קו חוצה(:
 

הנוסח האחיד של דוח רואה חשבון מבקר, הממלא אחר "
מרכיבים: פיסקת מבוא,  ארבעהחמישההדרישות הנ"ל, כולל 

 ,פיסקת היקף )תיאור מהות הביקורת(, פיסקת חוות הדעת
ופיסקת ציון בסיס הדיווח בדוחות  ח האחידתוספות לנוסו

 . הכספיים
 

המבקר יוכל לתת חוות דעת בלתי מסוייגת, אם ביצע את 
, בישראל בהתאם לתקני ביקורת מקובלים ביקורתובדיקתו

הניחו את דעתו כי הדוחות הכספיים  ביקורתובדיקתוותוצאות 
, מכל הבחינות מקובלים כללי חשבונאותלבהתאם  ערוכים

תוך בהתאם למסגרת הדיווח הכספי המתאימה המהותיות, 
, וניתן בהם גילוי נאות. במקרה זה מסגרת זאתיישום עקיב של 

תהיה חוות דעתו "חוות דעת בלתי מסוייגת", לאמור: דוח שבו 
הוא מחווה דעתו, ללא הסתייגות, כי הדוחות הכספיים 

מכל  בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, ,משקפים באופן נאות
הכספי של החברה, את  המצבההמהותיות, את הבחינות 

תוצאות פעולותיה, השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים 
 ".)**( למסגרת הדיווח הכספי המתאימהבהתאם  שלה

 
המילים "כללי חשבונאות מקובלים" או "כללי דיווח  18.1בסעיף  .7

 .מקובלים" יוחלפו במילים "מסגרת הדיווח הכספי המתאימה"
 

יתוקן כלהלן )טקטס חדש מוצג עם קו  72לתקן ביקורת  22.5סעיף  .8
 תחתון וטקסט שהושמט מוצג עם קו חוצה(: 

 
"במקרה של חוות דעת שלילית יציין המבקר כי לדעתו הדוחות 

בהתאם לכללי החשבונאות  הכספיים אינם משקפים באופן נאות
הכספי של  המצבהכל הבחינות המהותיות, את , מהמקובלים

הרלבנטי, ו/או את  הדוח על המצב הכספיהמאזןהחברה לתאריך 
תוצאות פעולותיה ו/או השינויים בהונה העצמי ו/או תזרימי 

בהתאם למסגרת  המזומנים שלה בתקופת הדיווח הרלבנטית
 ".הדיווח הכספי המתאימה

 

                                                           
)או מסגרת  (IFRSינלאומיים )כאשר הדיווח הוא בהתאם לתקני דיווח כספי ב  )**(

, ((Israeli GAAPשאינה כללי חשבונאות מקובלים בישראל )אחרת דיווח כספי 
 זה. בסעיף המוזכריםשמות הדוחות הכספיים עשויים להיות שונים מאלה 
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המצורף לתקן ח' נספח יוחלף ב 72נספח ההדגמות בתקן ביקורת  .9
 ביקורת זה.

 
 78תיקונים בתקן ביקורת 

 
 ט' יוחלפו בנוסחים הקיימים בנספח 78בתקן ביקורת  1-3נספחים  .10

 המצורף לתקן ביקורת זה.
 

 103תיקונים בתקן ביקורת 
 

תתוקן כלהלן  103לתקן ביקורת  24בסעיף הפיסקה הראשונה  .11
 )טקסט חדש מוצג עם קו תחתון(:

 
ואה החשבון , כאשר דוח רPCAOB 5תקן ב 88יף בהתאם לסע" 

הדוח ניתן בנפרד מ עניין בקרה פנימית על דיווח כספיבהמבקר 
)כפי שנקבע בתקן ביקורת זה על  שלו על הדוחות הכספיים

יש להוסיף פיסקת קישור בסוף דוח רואה החשבון  נספחיו(,
המבקר על הדוחות הכספיים. בהתאם לכך, רואה החשבון 

סיף פיסקת קישור )כמפורט להלן( בסוף הדוח שלו על המבקר יו
 99-ו 90הדוחות הכספיים, לאחר הנוסח לפי תקני ביקורת 

 "., על תיקוניהםבישראל
 

 104תיקונים בתקן ביקורת 
 

תתוקן כלהלן  104לתקן ביקורת  23בסעיף הפיסקה הראשונה  .12
 )טקסט חדש מוצג עם קו תחתון(:

 
סקת קישור )כמפורט להלן( רואה החשבון המבקר יוסיף פי" 

בסוף הדוח שלו על הדוחות הכספיים, לאחר הנוסח לפי תקני 
 .", על תיקוניהם99-ו 90ביקורת 

 
 

כניסה לתוקף של תקן ביקורת זה

 
הדוח שתאריך  זה יחול על ביקורת של דוחות כספייםביקורת תקן  .13

 או 2016בדצמבר  31הוא על המצב הכספי האחרון הכלול בהם 
 . יישום מוקדם אפשרי.חר מכןלא
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 נספח א'
 

על דוחות  הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון מבקר
 תכאשר לא נדרש -אשונה כספיים המתייחסים לשנת הפעילות הר

 תקנות ניירות ערךעמידה ב
 

 ___________________דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של
 

המצורף של __________________  הדוח על המצב הכספיביקרנו את 
הדוח על  הפסד,ודוח רווח  ואת XX20בדצמבר  31החברה( ליום  -)להלן 

והדוח על תזרימי  2נויים בהון העצמיהדוח על השי ,1הרווח הכולל
3לשנההמזומנים 

דוחות כספיים אלה הינם  שהסתיימה באותו תאריך. 
באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה 

 על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 
 

, לרבות בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, 

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -. על1973-התשל"ג
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים 
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות 

שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה התומכות בסכומים ובמידע 
של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 
 הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות

הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות 
 דעתנו. 

 

 
 
 
 
 

                                                           
כאשר דוח רווח והפסד אינו מוצג בנפרד מהדוח על הרווח הכולל, המלים "דוח   1

 10Aאו סעיף  34בתקן חשבונאות מספר  61יף רווח והפסד" תימחקנה )ר' סע
 , לפי העניין(.IAS 1בתקן חשבונאות בינלאומי 

 
כאשר ישות מכינה דוחות כספיים לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל   2

(Israeli GAAP ומציגה דוח רווח והפסד ועודפים חלף הצגת דוח על הרווח )
לתקן  8שר לפי סעיף הכולל ודוח על השינויים בהון העצמי )כמתאפ

(, אזי במקום "דוח רווח והפסד, הדוח על הרווח הכולל, 34חשבונאות מספר 
הדוח על השינויים בהון העצמי" יבוא "דוח רווח והפסד ועודפים". במצב כזה, 
פיסקת חוות הדעת תישאר ללא שינוי היות שדוח רווח והפסד ועודפים מציג 

 ת.גם את השינויים בהונה העצמי של הישו
 
 כאשר תקופת הדיווח הראשונה שונה משנה, במקום "לשנה" יבוא "לתקופה".  3
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 )המשך(  'אנספח 
 

מכל הבחינות  משקפים באופן נאות, לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל
ואת  XX20בדצמבר  31מצב הכספי של החברה ליום ההמהותיות, את 

תוצאות פעולותיה, השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה 
 לכללי חשבונאות מקובליםבהתאם  לשנה שהסתיימה באותו תאריך

.         4(IFRSמיים )לתקני דיווח כספי בינלאובהתאם /  (Israeli GAAP)בישראל 
 ]מחק את המיותר[

 
 

 [החשבון המבקר ה ]חתימת רוא                                                   [  ]תאריך

                                                           
(, שמות IFRSכאשר הדיווח הוא בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )  4

הדוחות הכספיים עשויים להיות שונים מאלה המופיעים בנספח זה. במקרה 
ו לשמות כזה, שמות הדוחות הכספיים בדוח רואה החשבון המבקר יותאמ

 להלן(. ז'-ה'הדוחות שבהם נעשה שימוש בפועל )כגון שמותיהם בנספחים 
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 'בנספח 
 

על דוחות  הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון מבקר
  1תקנות ניירות ערךעמידה ב תכאשר לא נדרש -כספיים 

 
 ___________________בון המבקר לבעלי המניות שלדוח רואה החש

 
של _______________  המצורפים על המצב הכספיהדוחות ביקרנו את 

רווח  דוחותואת  X120-ו X220בדצמבר  31 לימיםהחברה(  -)להלן 
 3על השינויים בהון העצמי הדוחות ,2הדוחות על הרווח הכוללהפסד, ו

באותם  לכל אחת מהשנים שהסתיימוים על תזרימי המזומנ והדוחות
באחריות הדירקטוריון וההנהלה של  . דוחות כספיים אלה הינםתאריכים

החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על 
 ביקורתנו. 

 
, לרבות בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

ן )דרך פעולתו של רואה חשבון(, תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבו
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -. על1973-התשל"ג

ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים 
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות 

גם בחינה  התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת
של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 
הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות 

 דעתנו. 
 
 
 
 

                                                           
נוסח זה מתייחס למצב בו מספרי ההשוואה מוצגים לשנה אחת בכל הדוחות   1

 שתי שנות הדיווח. לעהכספיים ואותו רואה חשבון מבקר ביצע את הביקורת 
 
הדוחות על הרווח הכולל, כאשר דוחות רווח והפסד אינם מוצגים בנפרד מ  2

 34בתקן חשבונאות מספר  61המלים "דוחות רווח והפסד" תימחקנה )ר' סעיף 
 , לפי העניין(.IAS 1בתקן חשבונאות בינלאומי  10Aאו סעיף 

 
כאשר ישות מכינה דוחות כספיים לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל   3

(Israeli GAAPומציגה דוחות רווח והפסד ועודפי ) ם חלף הצגת דוחות על הרווח
לתקן  8הכולל ודוחות על השינויים בהון העצמי )כמתאפשר לפי סעיף 

(, אזי במקום "דוחות רווח והפסד, הדוחות על הרווח 34חשבונאות מספר 
הכולל, הדוחות על השינויים בהון העצמי" יבוא "דוחות רווח והפסד 

שינוי היות שדוח רווח  ועודפים". במצב כזה, פסקת חוות הדעת תישאר ללא
 והפסד ועודפים מציג גם את השינויים בהונה העצמי של הישות.
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 )המשך(  'בנספח 

 
מכל הבחינות  פים באופן נאות,לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משק

-ו X220בדצמבר  31 לימיםהכספי של החברה  המצבהמהותיות, את 
X120  ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים

לכללי תאריכים בהתאם  באותם שהסתיימו לכל אחת מהשניםשלה 
יווח כספי לתקני דבהתאם /  (Israeli GAAP)בישראל  חשבונאות מקובלים

 .                                  ]מחק את המיותר[4(IFRSבינלאומיים )


 5חל, תתווסף פיסקת הקישור הבאה:[ 103]כאשר תקן ביקורת 
 

בדבר ביקורת של בקרה  בארה"ב PCAOB-בהתאם לתקני הביקרנו גם, 
, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, פנימית על דיווח כספי

, 20X2בדצמבר  31את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום 
בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית 

כלל חוות דעת  20X3והדוח שלנו מיום __ ב____  COSOעל ידי  השפורסמ
 בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.



 
 [     החשבון המבקר ה ]חתימת רוא                                                   [  ]תאריך

                                                           
(, שמות IFRSכאשר הדיווח הוא בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )  4

הדוחות הכספיים עשויים להיות שונים מאלה המופיעים בנספח זה. במקרה 
לשמות  מויותא דוח רואה החשבון המבקרשמות הדוחות הכספיים בכזה, 

 להלן(. ז'-ה'הדוחות שבהם נעשה שימוש בפועל )כגון שמותיהם בנספחים 
 
כאשר בדוח רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח   5

כספי מדווחת חולשה מהותית )אחת או יותר( יש לבצע התאמות בפיסקת 
 .103לתקן ביקורת  24הקישור כמפורט בסעיף 
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 'גנספח 
  

על דוחות  הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון מבקר
 תקנות ניירות ערךעמידה ב תכאשר לא נדרש -כספיים מאוחדים 

רואי חשבון וכאשר דוחות כספיים של חברות מאוחדות בוקרו על ידי 
  1מבקרים אחרים

 
_______וח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של ____________ד  

  
של  המצורפים על המצב הכספיהמאוחדים  הדוחות את ביקרנו

 X120-ו X220בדצמבר  31 לימיםהחברה(  -________________  )להלן 
בהון  השינויים ,2הרווח הכולל, הפסדורווח  ות המאוחדים עלדוחהואת 

לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תזרימי המזומנים ו 3העצמי
אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של  דוחות כספייםתאריכים. 

אלה בהתבסס על  החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים
 ביקורתנו. 

 
נכסיהן  אשר שאוחדולא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות  

מכלל הנכסים  ____%-וכ____ %-הכלולים באיחוד מהווים כ
והכנסותיהן  בהתאמה, X120-ו X220בדצמבר  31 מיםהמאוחדים לי

____ מכלל ההכנסות %-וכ ____%-הכלולות באיחוד מהוות כ
. הדוחות כים, בהתאמהתארי םבאות ושהסתיימ יםהמאוחדות לשנ

ואי חשבון אחרים שדוחותיהם הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי ר
הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין 

 אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים. 

 
  

 
 
 

                                                           
וסח זה מתייחס למצב בו מספרי ההשוואה מוצגים לשנה אחת בכל הדוחות נ  1

 שתי שנות הדיווח. לעהכספיים ואותו רואה חשבון מבקר ביצע את הביקורת 
 
כאשר דוחות רווח והפסד אינם מוצגים בנפרד מהדוחות על הרווח הכולל,   2

או  34 מספר בתקן חשבונאות 61)ר' סעיף  המלים "רווח והפסד" תימחקנה
 ., לפי העניין(IAS 1בתקן חשבונאות בינלאומי  10Aסעיף 

  
מכינה דוחות כספיים לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל כאשר ישות   3

(Israeli GAAPו ) מציגה דוחות רווח והפסד ועודפים חלף הצגת דוחות על הרווח
לתקן  8)כמתאפשר לפי סעיף  הכולל ודוחות על השינויים בהון העצמי

במקום "רווח והפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון אזי , (34 מספר חשבונאות
סקת חוות הדעת תישאר יבמצב כזה, פ העצמי" יבוא "רווח והפסד ועודפים".

ללא שינוי היות שדוח רווח והפסד ועודפים מציג גם את השינויים בהונה 
 העצמי של הישות.
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, לרבות בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים 

)דרך פעולתו של רואה חשבון(, תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון 
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -על .1973-התשל"ג

 ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות 

גם בחינה  התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת
של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 
הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון 

 האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו. 
 

ל הדוחות של רואי חשבון אחרים, לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו וע
הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, 

 31ם מילישלה  המאוחדותהכספי של החברה והחברות  המצבאת 
, השינויים בהון העצמי פעולותיהןואת תוצאות  X120-ו X220בדצמבר 

באותם תאריכים לכל אחת מהשנים שהסתיימו  הןותזרימי המזומנים של
/ בהתאם  (Israeli GAAP)בישראל  בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

 .                        ]מחק את המיותר[4(IFRSלתקני דיווח כספי בינלאומיים )
 

 5חל, תתווסף פיסקת הקישור הבאה:[ 103]כאשר תקן ביקורת 
 

בקרה  בדבר ביקורת של בארה"ב PCAOB-בהתאם לתקני הביקרנו גם, 
, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, פנימית על דיווח כספי

, 20X2בדצמבר  31את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום 
בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית 

כלל חוות דעת  20X3והדוח שלנו מיום __ ב____  COSOעל ידי  השפורסמ
 מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה. בלתי

 
      [החשבון המבקר ה ]חתימת רוא                                                     []תאריך

                                                           
(, שמות IFRSי בינלאומיים )כאשר הדיווח הוא בהתאם לתקני דיווח כספ  4

הדוחות הכספיים עשויים להיות שונים מאלה המופיעים בנספח זה. במקרה 
לשמות  מודוח רואה החשבון המבקר יותאשמות הדוחות הכספיים בכזה, 

 להלן(. ז'-ה'הדוחות שבהם נעשה שימוש בפועל )כגון שמותיהם בנספחים 
 
ביקורת של בקרה פנימית על דיווח  כאשר בדוח רואה החשבון המבקר בדבר  5

כספי מדווחת חולשה מהותית )אחת או יותר( יש לבצע התאמות בפיסקת 
 .103לתקן ביקורת  24הקישור כמפורט בסעיף 
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וחות על ד הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון מבקר
 תקנות ניירות ערךעמידה ב תכאשר לא נדרש -כספיים מאוחדים 

 הכספיים של חברות מאוחדות בוקרו על ידי רואהדוחות גם הוכאשר 
  1 מבקרהחשבון ה
 
_______וח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של ____________ד  

  
של  הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים את ביקרנו

 X120-ו X220בדצמבר  31 לימיםהחברה(  -________  )להלן ________
, השינויים בהון 2, הרווח הכוללהפסדורווח  ות המאוחדים עלדוחהואת 

לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תזרימי המזומנים ו 3העצמי
אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של  דוחות כספייםתאריכים. 

אלה בהתבסס על  ת דיעה על דוחות כספייםהחברה. אחריותנו היא לחוו
 ביקורתנו. 

  
, לרבות בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים 

תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, 
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -על .1973-התשל"ג

 של ביטחון שאין בדוחות הכספיים ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות 
התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה 
של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 

ות ההצגה בדוחות הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאות
בסיס נאות לחוות  מספקתהכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו 

 דעתנו. 
 
 
 

                                                           
נוסח זה מתייחס למצב בו מספרי ההשוואה מוצגים לשנה אחת בכל הדוחות   1

 ת הדיווח.שתי שנו לעהכספיים ואותו רואה חשבון מבקר ביצע את הביקורת 
 
כאשר דוחות רווח והפסד אינם מוצגים בנפרד מהדוחות על הרווח הכולל,   2

 10Aאו סעיף  34בתקן חשבונאות  61המלים "רווח והפסד" תימחקנה )ר' סעיף 
 , לפי העניין(.IAS 1בתקן חשבונאות בינלאומי 

  
כאשר ישות מכינה דוחות כספיים לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל   3

(Israeli GAAP ומציגה דוחות רווח והפסד ועודפים חלף הצגת דוחות על הרווח )
לתקן  8הכולל ודוחות על השינויים בהון העצמי )כמתאפשר לפי סעיף 

(, אזי במקום "רווח והפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון 34 מספר חשבונאות
הדעת תישאר העצמי" יבוא "רווח והפסד ועודפים". במצב כזה, פיסקת חוות 

ללא שינוי היות שדוח רווח והפסד ועודפים מציג גם את השינויים בהונה 
  העצמי של הישות.
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לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות 

הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה  המצבהמהותיות, את 
, השינויים בהון פעולותיהן ואת תוצאות X120-ו X220בדצמבר  31ם מילי

לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם  הןהעצמי ותזרימי המזומנים של
/  (Israeli GAAP)בישראל  בהתאם לכללי חשבונאות מקובליםתאריכים 

 .         ]מחק את המיותר[4(IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )
 

 5הבאה:[ רת הקישוחל, תתווסף פיסק 103]כאשר תקן ביקורת 
 

בדבר ביקורת של בקרה  בארה"ב PCAOB-בהתאם לתקני הביקרנו גם, 
, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, פנימית על דיווח כספי

, 20X2בדצמבר  31את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום 
בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית 

כלל חוות דעת  20X3והדוח שלנו מיום __ ב____  COSOעל ידי  הסמשפור
 בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

 
 
 

 [     החשבון המבקר ה ]חתימת רוא                                                 [    ]תאריך

                                                           
(, שמות IFRSכאשר הדיווח הוא בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )  4

הדוחות הכספיים עשויים להיות שונים מאלה המופיעים בנספח זה. במקרה 
ה החשבון המבקר יותאמו לשמות כזה, שמות הדוחות הכספיים בדוח רוא

 להלן(.ז' -ה'הדוחות שבהם נעשה שימוש בפועל )כגון שמותיהם בנספחים 
 
כאשר בדוח רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח   5

כספי מדווחת חולשה מהותית )אחת או יותר( יש לבצע התאמות בפיסקת 
 .103לתקן ביקורת  24כמפורט בסעיף הקישור 
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על דוחות  ל דוח רואה חשבון מבקרהנוסח האחיד )בלתי מסוייג( ש
 1תקנות ניירות ערךעמידה ב תכאשר נדרש -כספיים 

 
 ___________________דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 

  
של  פיםהמצור הדוחות על המצב הכספיביקרנו את 

 X220בדצמבר  31ם מיהחברה( לי -)להלן  ______________________
על  הדוחות, 2הדוחות על הרווח הכוללהפסד, או רווח דוחות ואת  X120-ו

לכל אחת משלוש השנים תזרימי המזומנים והדוחות על השינויים בהון 
דוחות כספיים אלה הינם . X220בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום 

באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה 
 על ביקורתנו.  על דוחות כספיים אלה בהתבסס

 
, לרבות בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, 
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -. על1973-התשל"ג

ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים 
מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות  הצגה

התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה 
של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 

סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות הכספיים בכללותה. אנו 
 דעתנו. 

 
מכל הבחינות  ,לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות

-ו X220בדצמבר  31ם ימיהכספי של החברה ל המצבהמהותיות, את 
X120  ותזרימי המזומנים שלה  בהונהואת תוצאות פעולותיה, השינויים

 X220בדצמבר  31יימה ביום לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסת
תקנות ניירות והוראות  (IFRSלתקני דיווח כספי בינלאומיים )בהתאם 

 .2010-התש"עערך )דוחות כספיים שנתיים(, 
 
 
 

                                                           
נוסח זה מתייחס למצב בו הדוחות הכספיים כוללים מספרי השוואה המוצגים   1

לשנה אחת בדוח על המצב הכספי ולשנתיים בדוחות הכספיים האחרים ואותו 
 רואה חשבון מבקר ביצע את הביקורת לגבי שלוש שנות הדיווח.

 
הכולל,  כאשר דוחות רווח או הפסד אינם מוצגים בנפרד מהדוחות על הרווח  2

במקום "דוחות רווח או הפסד, הדוחות על הרווח הכולל" יבוא "דוחות רווח או 
 .(IAS 1בתקן חשבונאות בינלאומי  10A)ר' סעיף  "הפסד ורווח כולל אחר
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 3הבאה:[ ת הקישורחל, תתווסף פיסק 103]כאשר תקן ביקורת 

 
בקרה בדבר ביקורת של  בארה"ב PCAOB-בהתאם לתקני הביקרנו גם, 

, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, פנימית על דיווח כספי
, 20X2בדצמבר  31את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום 

בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית 
כלל חוות דעת  20X3והדוח שלנו מיום __ ב____  COSOעל ידי  השפורסמ

 מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.בלתי 
 

 3הבאה:[ ת הקישורחל, תתווסף פיסק 104]כאשר תקן ביקורת 
 

של לשכת רואי חשבון בישראל  104ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 
רכיבי על תיקוניו, "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי", 

, והדוח 20X2בדצמבר  31כספי של החברה ליום בקרה פנימית על דיווח 
כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של  20X3שלנו מיום __ ב____ 

 אותם רכיבים באופן אפקטיבי.
 

 ]חתימת רואה החשבון המבקר[                                                      ]תאריך[

                                                           
לתקן  24בנסיבות מסוימות יש לבצע התאמות בפיסקת הקישור כמפורט בסעיף   3

י העניין )למשל, כאשר בדוח , לפ104לתקן ביקורת  23או בסעיף  103ביקורת 
רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת של ]רכיבי[ בקרה פנימית על דיווח כספי 

 מדווחת חולשה מהותית(.
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על דוחות  של דוח רואה חשבון מבקרהנוסח האחיד )בלתי מסוייג( 
וכאשר  תקנות ניירות ערךעמידה ב תכאשר נדרש -כספיים מאוחדים 

דוחות כספיים של חברות מאוחדות בוקרו על ידי רואי חשבון מבקרים 
 1אחרים

 

 _____דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של ______________
 

פים המצורי הדוחות המאוחדים על המצב הכספ את ביקרנו
 X220בדצמבר  31 םמיהחברה( לי -_ )להלן __של________________

, 2הכוללהרווח הפסד, או רווח המאוחדים על  דוחותהואת  X120-ו
לכל אחת משלוש השנים בתקופה תזרימי המזומנים והשינויים בהון 

דוחות כספיים אלה הינם באחריות  .X220בדצמבר  31שהסתיימה ביום 
וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות  הדירקטוריון

 כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 
 

שאוחדו אשר נכסיהן לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות 
כלל הנכסים מ _____ %-וכ_____ %-הכלולים באיחוד מהווים כ

, והכנסותיהן בהתאמה X120-ו X220 בדצמבר 31ם ימיהמאוחדים ל
מכלל  _____ %-וכ _____ %-כ ,_____%-כלולות באיחוד מהוות כה

 X220 ,X120בדצמבר  31לשנים שהסתיימו בימים ההכנסות המאוחדות 
. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי , בהתאמהX020-ו

חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא 
בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי מתייחסת לסכומים שנכללו 

  החשבון האחרים. 
 

, לרבות בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, 

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -. על1973-התשל"ג
סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים ולבצעה במטרה להשיג מידה 

הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות 
התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה 
של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 

ותות ההצגה בדוחות הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נא
הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון 

 האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.
                                                           

נוסח זה מתייחס למצב בו הדוחות הכספיים כוללים מספרי השוואה המוצגים   1
לשנה אחת בדוח על המצב הכספי ולשנתיים בדוחות הכספיים האחרים ואותו 

 בון מבקר ביצע את הביקורת לגבי שלוש שנות הדיווח.רואה חש
 
כאשר דוחות רווח או הפסד אינם מוצגים בנפרד מהדוחות על הרווח הכולל,   2

 במקום "רווח או הפסד, הרווח הכולל" יבוא "רווח או הפסד ורווח כולל אחר"
 .(IAS 1בתקן חשבונאות בינלאומי  10A)ר' סעיף 
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 )המשך(  'ונספח 
 

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, 
הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  הכספיים המאוחדיםהדוחות 
שלה המאוחדות והחברות  מצב הכספי של החברההות, את המהותי

, השינויים בהון פעולותיהןואת תוצאות  X120-ו X220בדצמבר  31ם מילי
לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה  הןותזרימי המזומנים של

 (IFRSלתקני דיווח כספי בינלאומיים ) בהתאם X220בדצמבר  31ביום 
 .2010-התש"ע)דוחות כספיים שנתיים(, תקנות ניירות ערך והוראות 

 
 3חל, תתווסף פיסקת הקישור הבאה:[ 103]כאשר תקן ביקורת 

 
בדבר ביקורת של בקרה  בארה"ב PCAOB-בהתאם לתקני הביקרנו גם, 

, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, פנימית על דיווח כספי
, 20X2בדצמבר  31 את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום

בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית 
כלל חוות דעת  20X3והדוח שלנו מיום __ ב____  COSOעל ידי  השפורסמ

 בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
 

 3חל, תתווסף פיסקת הקישור הבאה:[ 104]כאשר תקן ביקורת 
 

של לשכת רואי חשבון בישראל  104ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 
רכיבי על תיקוניו, "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי", 

, והדוח 20X2בדצמבר  31בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 
כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של  20X3שלנו מיום __ ב____ 

 ם באופן אפקטיבי.אותם רכיבי
 
 

 ]חתימת רואה החשבון המבקר[                                                      []תאריך

                                                           
לתקן  24ע התאמות בפיסקת הקישור כמפורט בסעיף בנסיבות מסוימות יש לבצ  3

, לפי העניין )למשל, כאשר בדוח 104לתקן ביקורת  23או בסעיף  103ביקורת 
רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת של ]רכיבי[ בקרה פנימית על דיווח כספי 

 מדווחת חולשה מהותית(.
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  'זספח נ
 

על דוחות  הנוסח האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה חשבון מבקר
וכאשר  ניירות ערך תקנותעמידה ב תכאשר נדרש -כספיים מאוחדים 

חשבון ה הכספיים של חברות מאוחדות בוקרו על ידי רואהדוחות גם ה
 1מבקרה
 

 _____דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של ______________
 

פים המצורהדוחות המאוחדים על המצב הכספי  את ביקרנו
 X220בדצמבר  31 םמיהחברה( לי -_ )להלן __של________________

, 2הכוללהרווח הפסד, או רווח המאוחדים על  דוחותהואת  X120-ו
לכל אחת משלוש השנים בתקופה תזרימי המזומנים והשינויים בהון 

דוחות כספיים אלה הינם באחריות  .X220בדצמבר  31שהסתיימה ביום 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות 

 ביקורתנו. כספיים אלה בהתבסס על 
 

, לרבות בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, 

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -. על1973-התשל"ג
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים 

עית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות הצגה מוט
התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה 
של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 

בסיס נאות לחוות  מספקתם שביקורתנו הכספיים בכללותה. אנו סבורי
 דעתנו.

 
הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל  הכספיים המאוחדיםלדעתנו, הדוחות 

והחברות המאוחדות  מצב הכספי של החברהההבחינות המהותיות, את 
, השינויים פעולותיהןואת תוצאות  X120-ו X220בדצמבר  31ם מילישלה 

ת משלוש השנים בתקופה לכל אח הןבהון ותזרימי המזומנים של
לתקני דיווח כספי  בהתאם X220בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, והוראות  (IFRSבינלאומיים )
 .2010-התש"ע

                                                           
שוואה המוצגים נוסח זה מתייחס למצב בו הדוחות הכספיים כוללים מספרי ה  1

לשנה אחת בדוח על המצב הכספי ולשנתיים בדוחות הכספיים האחרים ואותו 
 רואה חשבון מבקר ביצע את הביקורת לגבי שלוש שנות הדיווח.

 
כאשר דוחות רווח או הפסד אינם מוצגים בנפרד מהדוחות על הרווח הכולל,   2

ורווח כולל אחר"  במקום "רווח או הפסד, הרווח הכולל" יבוא "רווח או הפסד
 (.IAS 1בתקן חשבונאות בינלאומי  10A)ר' סעיף 
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 )המשך(  'זנספח 

 
 3הבאה:[ ת הקישורחל, תתווסף פיסק 103]כאשר תקן ביקורת 

 
בדבר ביקורת של בקרה  רה"בבא PCAOB-בהתאם לתקני הביקרנו גם, 

, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, פנימית על דיווח כספי
, 20X2בדצמבר  31את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום 

בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית 
כלל חוות דעת  20X3והדוח שלנו מיום __ ב____  COSOעל ידי  השפורסמ

 בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
 

 3הבאה:[ ת הקישורחל, תתווסף פיסק 104]כאשר תקן ביקורת 
 

של לשכת רואי חשבון בישראל  104ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 
רכיבי על תיקוניו, "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי", 

, והדוח 20X2בדצמבר  31קרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום ב
כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של  20X3שלנו מיום __ ב____ 

 אותם רכיבים באופן אפקטיבי.
 
 

 ]חתימת רואה החשבון המבקר[                                                      []תאריך

                                                           
לתקן  24בנסיבות מסוימות יש לבצע התאמות בפיסקת הקישור כמפורט בסעיף   3

, לפי העניין )למשל, כאשר בדוח 104לתקן ביקורת  23או בסעיף  103ביקורת 
ווח כספי רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת של ]רכיבי[ בקרה פנימית על די

 מדווחת חולשה מהותית(.
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 9)ר' סעיף  72לתקן ביקורת נספח ההדגמות תיקון  -ח' ספח נ
 לעיל(

 
 תקן הביקורתהדגמות שנועדו לסייע ביישום  -נספח 

 )*(( מתקן הביקורת)אינו מהווה חלק 
 

- - -  
 

 ודאות -הפניית תשומת לב בדוח רואה החשבון המבקר למצבי אי
 (12)סעיף 

 
 , יבוא כדלקמן: בסוף דוח רואה החשבון המבקר א.

ג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב מבלי לסיי 
לאמור בביאור____ לדוחות הכספיים בדבר תביעה משפטית 

תשלום תמלוגים. -שהוגשה נגד החברה בגין הפרת זכות פטנט ואי
הדיונים נמצאים בשלבים ראשוניים, ולא ניתן לאמוד את 
תוצאותיה הסופיות של התביעה. בדוחות הכספיים לא נכללה 

 שה בגין תביעה זו. הפר
 
 , יבוא כדלקמן: בסוף דוח רואה החשבון המבקר ב.

מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב  
לאמור בביאור____ לדוחות הכספיים בדבר ערעור שהגישה 

______ על שומות מס הכנסה -החברה לבית המשפט המחוזי ב
רות להעריך את לשנים ____ עד ____. אין בשלב זה אפש

תוצאותיו הסופיות של הערעור. בדוחות הכספיים לא נכללה 
 הפרשה בגין הסכום השנוי במחלוקת. 

 
 (RESTATEMENTהתאמה בדרך של הצגה מחדש )

 ( 14)סעיף 

 
 , יבוא כדלקמן: בסוף דוח רואה החשבון המבקר

מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור 
ור ____ לדוחות הכספיים בדבר התאמה בדרך של הצגה מחדש בביא

(restatement)  על מנת לשקף -של הדוחות הכספיים לשנים ____ו ____

                                                           
לדוחות כספיים שהוכנו בהתאם לכללי חשבונאות  ההדגמות שלהלן מתייחסות  )*(

שמות הדוחות הכספיים הנכללים בדוח רואה . (Israeli GAAPמקובלים בישראל )
מאלה המופיעים בדוגמאות שלהלן  שוניםהחשבון המבקר עשויים להיות 

ר' את הנוסח האחיד  -כתלות במסגרת הדיווח המתאימה. להתאמות הנדרשות 
-ו 90)בלתי מסוייג( של דוח רואה החשבון המבקר כפי שמופיע בתקני ביקורת 

 , על תיקוניהם.99
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בהם למפרע את השפעת תיקון הטעות בחישוב ההתחייבות בגין סיום 
 מעביד. -יחסי עובד

 
 

 הסכמה  של  המבקר  בקשר-הסתייגות  בחוות  הדעת  עקב  אי
 לי חשבונאות ודיווח בדוחות הכספיים הכוללים ליישום  כל

  )*(מספרי השוואה
 (18.1)סעיף 

 
 בפיסקת המבוא: 

 -המצורפים של _________ )להלן  הדוחות על המצב הכספיביקרנו את 
 … .1X20-ו 2X20בדצמבר  31החברה( לימים 

 
 )לאחר פיסקת ההיקף(:  בפיסקת ביניים

  2X20בדצמבר  31החברה ליום   של הכספי בדוח על המצבלא נכללה 
לשנה שהסתיימה באותו תאריך, הפרשה בסך  ובדוח רווח והפסד

 ______ ש"ח לחוב מסופק )ראה ביאור____ לדוחות הכספיים(. 
 

 בפיסקת חוות הדעת: 
הכללת הפרשה לחוב מסופק כאמור לעיל, הדוחות -לדעתנו, פרט לאי

, מכל הבחינות המהותיות, את הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות
ואת תוצאות  1X20-ו 2X20בדצמבר  31הכספי של החברה לימים  מצבה

פעולותיה, השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת 
בהתאם לכללי חשבונאות  מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים

  .(Israeli GAAP)בישראל  מקובלים
 

 הסתייגות בחוות הדעת עקב הגבלה בביקורת 
 (18.2)סעיף 

 
 בפיסקת המבוא: 

 31החברה( ליום   -של______ )להלן  הדוח על המצב הכספיביקרנו את 
הדוח על  הדוח על הרווח הכולל,ואת דוח רווח והפסד,  2X20בדצמבר 

ו השינויים בהון והדוח על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה באות
תאריך. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של 
החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על 

 ביקורתנו. 
 
ולשנה שהסתיימה  1X20בדצמבר  31ליום  של החברהכספיים הדוחות ה

שלו הדוח אשר  קודםבאותו תאריך בוקרו על ידי רואה חשבון מבקר 

                                                           
נוסח זה מתייחס למצב בו מספרי ההשוואה מוצגים לשנה אחת בכל הדוחות   )*(

  ואותו רואה חשבון ביצע את הביקורת לגבי שתי שנות הדיווח. הכספיים
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 . כלל חוות דעת בלתי מסוייגת 2X20עליהם מיום _____ 
 
 

 בפיסקת ההיקף: 
 בסוף פיסקת ההיקף יבוא: ", פרט לאמור להלן." 

 
 )לאחר פיסקת ההיקף(: בפיסקת ביניים 

, לא 2X20כיוון שנתמנינו כרואה חשבון מבקר של החברה לאחר שנת 
להיות נוכחים בעת מיפקד המלאי לסוף שנה זו, ולא היה יכולנו 

 באפשרותנו לנקוט נהלים חלופיים לאימות כמויות המלאי. 
 

 : בפיסקת חוות הדעת
לדעתנו, פרט להשפעה האפשרית של ההתאמות שהיו עשויות להידרש, 
אם בכלל, אילו נכחנו בעת מיפקד המלאי כאמור לעיל, הדוחות הכספיים 

הכספי  מצבה, מכל הבחינות המהותיות, את משקפים באופן נאות הנ"ל
ואת תוצאות פעולותיה, השינויים  2X20בדצמבר  31של החברה ליום 

 ותזרימי המזומנים שלה לשנה שהסתיימה באותו תאריךהעצמי בהונה 
 . (Israeli GAAP)בישראל  בונאות מקובליםבהתאם לכללי חש

 
 הסתייגות בחוות הדעת עקב שילוב של סיבות בדוחות 

  )*(כספיים הכוללים מספרי השוואה
 (18.2-ו 18.1)סעיפים 

 
 בפיסקת המבוא: 

 -לן המצורפים של ______ )לה הדוחות על המצב הכספיביקרנו את 
 … . 1X20-ו 2X20בדצמבר  31החברה( לימים 

 
 בפיסקת ההיקף: 

 בסוף פיסקת ההיקף יבוא: ", פרט לאמור להלן." 
 

 )לאחר פיסקת ההיקף(: בפיסקת ביניים 
כמה מלקוחות החברה הגישו נגדה תביעה בסך של ____ ש"ח עקב 
נזקים, שנגרמו להם, לטענתם, מחמת הספקת תוצרת המפעל אשר, 

, לקויה. לא הוצגו בפנינו ראיות שמהן ניתן לאמוד את סיכויי לטענתם
החברה לא להתחייב בתביעה הנ"ל ואם יש צורך ביצירת הפרשה בגין 

 התביעה. 
 

ולשנה  2X20בדצמבר  31כמו כן, לא ניתן בדוחות הכספיים ליום 

                                                           
נוסח זה מתייחס למצב בו מספרי ההשוואה מוצגים לשנה אחת בכל הדוחות  )*(

  הכספיים ואותו רואה חשבון מבקר ביצע את הביקורת לגבי שתי שנות הדיווח.
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פי -שהסתיימה באותו תאריך גילוי לתביעה האמורה לעיל, כנדרש על
  .(Israeli GAAP)בישראל  מקובליםכללי חשבונאות 

 
 : פיסקת חוות הדעתב

לדעתנו, פרט להשפעה האפשרית של ההתאמות שהיו עשויות להידרש, 
ופרט לכך שלא ניתן גילוי  ראיות כאמור לעילאם בכלל, אילו הומצאו לנו 

 לתביעה הנ"ל, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות... . 
 

  )*(דעת שלילית על דוחות כספיים הכוללים מספרי השוואה חוות
 (19)סעיף 

 
 בפיסקת המבוא:  א.
 

המצורפים של ______ )להלן  הדוחות על המצב הכספיביקרנו את  
 …  .1X20-ו 2X20בדצמבר  31החברה( לימים  -

 
 )לאחר פיסקת ההיקף(: בפיסקת ביניים  

 
בדצמבר   31 ת מוחזקות ליוםהחברה הציגה את השקעותיה בחברו 

2X20 1-וX20 ובסך______ ש"ח  לפי העלות בסך_____ ש"ח
בישראל  כללי חשבונאות מקובליםשבהתאם לבעוד  ,בהתאמה

(Israeli GAAP)  ______ יש להציגן לפי שיטת השווי המאזני בסך
 ובסך______ ש"ח, בהתאמה.  ש"ח

 
 בפיסקת חוות הדעת:  

 
מאחר שההשקעות בחברות שיש להציגן לפי שיטת השווי המאזני  

, לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל אינם )**(כאמור לעיל הן ניכרות
 … . משקפים באופן נאות

 
 בפיסקת המבוא: ב.
 

המצורפים של ______ )להלן  על המצב הכספיהדוחות ביקרנו את  
 …  .1X20-ו 2X20בדצמבר 31 החברה( לימים -

                                                           
)*(

 הדוחות נוסח זה מתייחס למצב בו מספרי ההשוואה מוצגים לשנה אחת בכל
 הכספיים ואותו רואה חשבון מבקר ביצע את הביקורת לגבי שתי שנות הדיווח.

  
)**(
 השימוש במונח "ניכר" בדוגמאות אלה משמעו שהנושא הנדון הוא מהותי עד

כדי כך, שהוא מחייב מתן חוות דעת שלילית או הימנעות ממתן חוות דעת על 
  הדוחות הכספיים בכללותם.
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 )לאחר פיסקת ההיקף(:בפיסקת ביניים 

 
הציגה החברה את השקעותיה בחברות  1X20בדצמבר  31עד ליום 

 כללי חשבונאות מקובליםלבהתאם מוחזקות על פי שיטת השווי המאזני 
הוצגו השקעות אלה  2X20בינואר  1החל מיום  .(Israeli GAAP)בישראל 

כללי חשבונאות שבהתאם לבסך ____ ש"ח בעוד על פי שיטת העלות 
יש להציגן לפי שיטת השווי המאזני  (Israeli GAAP)בישראל  מקובלים

הינה בסך של ____  או הפסדרווח בסך _____ ש"ח כשההשפעה על 
 , כאמור בביאור _____ לדוחות הכספיים.ש"ח

 
 בפיסקת חוות הדעת:

 
בדצמבר  31מאחר והשפעת השוני בין השיטה בה נהגה החברה ליום 

2X20  בישראל  כללי חשבונאות מקובליםלבהתאם לבין השיטה הנדרשת
(Israeli GAAP), נו, הדוחות הכספיים , לדעת)*(כאמור לעיל הינה ניכרת

 מצבה, מכל הבחינות המהותיות, את הנ"ל אינם משקפים באופן נאות
ואת תוצאות פעולותיה,  2X20בדצמבר  31הכספי של החברה ליום 

השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה לשנה שהסתיימה באותו 
. יחד (Israeli GAAP)בישראל  ליםכללי חשבונאות מקובבהתאם ל תאריך

, מכל עם זאת, לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות
 1X20בדצמבר  31הכספי של החברה ליום  מצבההבחינות המהותיות, את 

ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה 
 כללי חשבונאות מקובליםבהתאם ל באותו תאריך לשנה שהסתיימה

 .(Israeli GAAP)בישראל 
 

 הימנעות מחוות דעת 
 (20)סעיף 

 
 בפיסקת המבוא:  א.
 

המצורף של ______  על המצב הכספיהדוח נתבקשנו לבקר את  
ואת דוח רווח והפסד,  2X20בדצמבר  31החברה( ליום  -)להלן 

השינויים בהון העצמי והדוח על  הדוח עלהדוח על הרווח הכולל, 
תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה באותו תאריך. דוחות כספיים 

 אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. 
 

                                                           
ח "ניכר" בדוגמאות אלה משמעו שהנושא הנדון הוא מהותי עד השימוש במונ  )*(

כדי כך, שהוא מחייב מתן חוות דעת שלילית או הימנעות ממתן חוות דעת על 
 הדוחות הכספיים בכללותם.
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)המשפט האחרון: "אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים  
 מושמט( -אלה בהתבסס על ביקורתנו" 

 
 אם לנסיבות(: )נערכים שינויים, בהת פיסקת ההיקף

 
. על פי תקנים 1973-התשל"ג… , ערכנו את ביקורתנו בהתאם  

 אלה ... וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה, 
 פרט לאמור להלן. 

 
)המשפט האחרון: "אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות  

 מושמט(.  -לחוות דעתנו" 
 

סיבות מסוימות , בנזה ביקורתלתקן  22.6.2)בהתאם לסעיף  
 (פיסקת ההיקף תושמט

 
 )לאחר פיסקת ההיקף(:  בפיסקת ביניים 

 
, כאמור בביאור___ )*(החברה נתנה ערבויות בסכומים ניכרים 

לדוחות הכספיים, להבטחת הלוואות שקיבלו צדדים קשורים. לא 
קיבלנו מידע על מצבם הכספי של הצדדים הקשורים ועל יכולתם 

 . לעמוד בהתחייבויותיהם
 

 : בפיסקה שתבוא במקום פיסקת חוות הדעת 
 

האפשרית על הדוחות הכספיים, העלולה  )*(בשל ההשפעה הניכרת 
להיגרם מחמת מצבם הכספי של הצדדים הקשורים, שעליו לא 
נתקבל מידע כנ"ל, אין אנו מחווים דיעה על הדוחות הכספיים 

 הנ"ל. 
  

 
 : בפיסקת המבוא ב.
 

 ______המצורף של  הדוח על המצב הכספינתבקשנו לבקר את  
ואת דוח רווח והפסד,  2X20בדצמבר  31 החברה( ליום -)להלן 

ינויים בהון העצמי והדוח על הדוח על השהדוח על הרווח הכולל, 
ו כן, תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה באותו תאריך. כמ

ולשנה  1X20בדצמבר  31 ביקרנו את הדוחות הכספיים ליום

                                                           
)*(

 השימוש במונח "ניכר" בדוגמאות אלה משמעו שהנושא הנדון הוא מהותי עד
הימנעות ממתן חוות דעת על  כדי כך, שהוא מחייב מתן חוות דעת שלילית או

 . הדוחות הכספיים בכללותם
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שהסתיימה באותו תאריך. דוחות כספיים אלה הינם באחריות 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על 

 דוחות כספיים שבוקרו על ידינו. 
 

 פיסקת היקף:  
 

 בסוף פיסקת ההיקף יבוא:  
ורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו, ככל אנו סבורים שביק 

ולשנה  1X20בדצמבר  31שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ליום 
 סתיימה באותו תאריך, פרט לאמור להלן.הש

 
 )לאחר פיסקת ההיקף(: בפיסקת ביניים  

 
 2X20 בדצמבר 31 כאמור בביאור ____ לדוחות כספיים ליום 

נים על השווי המאזני של ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, הנתו
השקעה בחברה מוחזקת בסך ____ ש"ח והנתונים על חלקה של 

_____ ש"ח מבוססים על  המוחזקת בסך החברה ברווחי החברה
 דוחות כספיים בלתי מבוקרים. 

 
 : בפיסקת חוות הדעת 

 
, אין אנו )*(מאחר שההשקעה האמורה בחברה מוחזקת היא ניכרת 

ולשנה  2X20בדצמבר  31 על הדוחות הכספיים ליוםמחווים דיעה 
שהסתיימה באותו תאריך. יחד עם זאת, לדעתנו, הדוחות 

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך,  1X20בדצמבר  31הכספיים ליום 
הכספי  מצבה, מכל הבחינות המהותיות, את משקפים באופן נאות

ואת תוצאות פעולותיה,  1X20ר בדצמב 31של החברה ליום 
השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה לשנה שהסתיימה 

 Israeli)בישראל  כללי חשבונאות מקובליםבהתאם ל תאריךבאותו 

GAAP).  
 

                                                           
)*(

 השימוש במונח "ניכר" בדוגמאות אלה משמעו שהנושא הנדון הוא מהותי עד
כדי כך, שהוא מחייב מתן חוות דעת שלילית או הימנעות ממתן חוות דעת על 

  הדוחות הכספיים בכללותם.
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 10)ר' סעיף  78לתקן ביקורת  3-1 נספחיםתיקון  - 'טספח נ
 לעיל(

 

 )*(נספחים 
 

דוגמה לדוח רואה חשבון מבקר כשהדוחות הכספיים ההשוואתיים  .1
כאשר דוח רואה חשבון מבקר הקודם  ,קודםידי מבקר -בוקרו על

 על הדוחות הכספיים ההשוואתיים כלל חוות דעת בלתי מסוייגת  
 )א(( 9 )סעיף

 

של ________________ המצורף  הדוח על המצב הכספיביקרנו את 
הדוח על ואת דוח רווח והפסד,  2X20בדצמבר  31החברה( ליום  -)להלן 

והדוח על תזרימי  העצמי הדוח על השינויים בהוןהרווח הכולל, 
שהסתיימה באותו תאריך. דוחות כספיים אלה הינם  המזומנים לשנה

יעה באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות ד
 על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 

 

ולשנה שהסתיימה  1X20בדצמבר  31הדוחות הכספיים של החברה ליום 
אשר הדוח שלו  קודםידי רואה חשבון מבקר -באותו תאריך בוקרו על

 כלל חוות דעת בלתי מסוייגת.  2X20 ______עליהם מיום 
 

, לרבות בישראל מקובלים ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת
תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, 

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -. על1973-התשל"ג
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים 
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות 
התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה 

ידי -של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 
הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות 

 דעתנו. 
 

, מכל הבחינות נו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאותלדעת
ואת  2X20בדצמבר  31הכספי של החברה ליום  מצבההמהותיות, את 

ותזרימי המזומנים שלה  העצמי תוצאות פעולותיה, השינויים בהונה
 בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים לשנה שהסתיימה באותו תאריך

 . (Israeli GAAP)בישראל 
 
 ן המבקר[]חתימת רואה החשבו        תאריך[]

                                                           
וחות כספיים שהוכנו בהתאם לכללי לד הדוגמאות שלהלן מתייחסות  )*(

ים הנכללים שמות הדוחות הכספי. (Israeli GAAPחשבונאות מקובלים בישראל )
בדוח רואה החשבון המבקר עשויים להיות שונים מאלה המופיעים בדוגמאות 

ר' את הנוסח  -ות שלהלן כתלות במסגרת הדיווח המתאימה. להתאמות הנדרש
האחיד )בלתי מסוייג( של דוח רואה החשבון המבקר כפי שמופיע בתקני 

 ., על תיקוניהם99-ו 90ביקורת 
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 דוגמה לדוח רואה חשבון מבקר כשהדוחות הכספיים ההשוואתיים  .2
, כאשר דוח רואה חשבון מבקר הקודם קודםידי מבקר -בוקרו על

 על הדוחות הכספיים ההשוואתיים כלל חוות דעת מסוייגת
 )א(( 9 )סעיף

 

המצורף של __________________  דוח על המצב הכספיהביקרנו את 
הדוח על ואת דוח רווח והפסד,  2X20בדצמבר  31 החברה( ליום - )להלן

על השינויים בהון העצמי והדוח על תזרימי  הדוחהרווח הכולל, 
המזומנים לשנה שהסתיימה באותו תאריך. דוחות כספיים אלה הינם 
באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה 

 בהתבסס על ביקורתנו. על דוחות כספיים אלה 
 

ולשנה שהסתיימה  1X20בדצמבר  31הדוחות הכספיים של החברה ליום 
אשר הדוח שלו  קודםידי רואה חשבון מבקר -באותו תאריך בוקרו על

כלל חוות דעת מסוייגת עקב כך שההפרשה  2X20 _____עליהם מיום 
 בגין חובות מסופקים היתה בלתי הולמת.

 
לרבות  ,בישראל מקובליםו בהתאם לתקני ביקורת ערכנו את ביקורתנ

תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, 
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -. על1973-התשל"ג

ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים 
קה מידגמית של ראיות הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדי

התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה 
של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 

לחוות  הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות
 דעתנו. 

 
ולא נכללה  2X20בדצמבר  31החובות המסופקים הנ"ל טרם נגבו ליום 

בגינם הפרשה הולמת בדוחות הכספיים. בהתאם לכך, ההפרשה בגין 
צריכה להיות גדולה  2X20חובות מסופקים לתאריך הנ"ל ולתחילת שנת 

 2X20ש"ח, ויתרת הרווח לתאריך הנ"ל ולתחילת שנת  XXXבסך של 
 ש"ח. XXXה להיות קטנה בסך של צריכ

 
הדוח על המצב לדעתנו, פרט להשפעת האמור בפיסקה הקודמת על 

ועל הדוח על השינויים בהון העצמי לשנה  2X20 בדצמבר 31ליום  הכספי
, שהסתיימה באותו תאריך, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות

בדצמבר  31הכספי של החברה ליום  מצבההמהותיות, את מכל הבחינות 
2X20  ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהונה העצמי ותזרימי

כללי בהתאם ל תאריךהמזומנים שלה לשנה שהסתיימה באותו 
 .(Israeli GAAP)בישראל  חשבונאות מקובלים

  
 

 ]חתימת רואה החשבון המבקר[        ]תאריך[

Page 67 of 390



 165.16.עד  -הצעה להערות ותגובות הציבור 
 

   29 

 
דוגמה לדוח רואה חשבון מבקר כשהדוחות הכספיים ההשוואתיים  .3

 (5)( 4לא בוקרו )סעיף 
 

 
המצורף של ________________  ספיוח על המצב הכהדביקרנו את 

הדוח על ואת דוח רווח והפסד,  2X20בדצמבר  31 החברה( ליום -)להלן 
הדוח על השינויים בהון העצמי והדוח על תזרימי הרווח הכולל, 

המזומנים לשנה שהסתיימה באותו תאריך. דוחות כספיים אלה הינם 
היא לחוות דיעה  באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו

 על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 
 

ולשנה שהסתיימה  1X20בדצמבר  31הדוחות הכספיים של החברה ליום 
 בוקרו. לאבאותו תאריך 

  
, לרבות בישראל מקובליםערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת 

(, תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת -. על1973-התשל"ג

ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים 
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות 
התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה 

שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי  של כללי החשבונאות
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 

בסיס נאות לחוות  מספקת הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו
 דעתנו. 

 
, מכל הבחינות לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות

ואת  2X20בדצמבר  31הכספי של החברה ליום  מצבהאת המהותיות, 
תוצאות פעולותיה, השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה 

 כללי חשבונאות מקובליםבהתאם ל לשנה שהסתיימה באותו תאריך
  .(Israeli GAAP)בישראל 

 
 

 ]חתימת רואה החשבון המבקר[        ]תאריך[
 

                                                           
 מעל הדוחות הכספיים ההשוואתיים יבוא המילים "בלתי מבוקר". (5)
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  מבוא

  

 2006שפורסם בחודש יולי , )IFRSאימוץ תקי דיווח כספי בילאומיים (, 29תקן חשבואות מספר 

ומחויבות לדווח על פי תקותיו של חוק  1968 -שכפופות לחוק יירות ערך, התשכ"ח ישויות קבע כי 

לתקופות המתחילות ) IFRS( הדיווח הכספי הבילאומיים ה, יערכו את דוחותיהן הכספיים לפי תקיז

ואין  1968 –לעומת זאת, ישויות שאין כפופות לחוק יירות ערך, התשכ"ח  .2008ביואר  1החל ביום 

לפי תקי  מחויבות לדווח על פי תקותיו של חוק זה, אין מחויבות לערוך את דוחותיהן הכספיים

  .  1כללי החשבואות המקובלים בישראל ה זה חלים עליהםדיווח כספי בילאומיים ובמקר

  

ובחיות מועצת רואי חשבון כוללים במוסדות להשכלה גבוהה  תהקיימלימודי החשבואות תוכית 

 איםבקיאים אך ורק את תקי הדיווח הכספי הבילאומיים. כפועל יוצא בוגרי לימודי החשבואות 

גילויי הדעת של לשכת רואי החשבון בו תקי החשבואות של המוסד הישראלי לתקיה בחשבואותב

מבקרים רו"ח עבודתם של מדווחים ושל חלק יכר מ . אולם בפרקטיקהבישראל אשר אומצו על ידו

  .ואות מקובלים בישראלשל חברות שחייבות בדיווח לפי כללי חשבכספיים עוסק בדוחות 

  

 ,ההכרה כלליחוברת זו שמטרתה זיהוי ההבדלים העיקריים ב הכיןמכך, עלה הצורך ל כתוצאה

  תקי החשבואות בישראל. דיווח הכספי הבילאומיים לבין הי תקבין וההצגה המדידה 

  

צוות ו , מתדבים וספיםוועדה המקצועיתב ם ומשתתפיםחבריידי ה על כהושחוברת הדרכה זו 

 לאך איה מתיימרת להקיף את כל ,בזיהוי ההבדלים העיקריים כאמור יעועדה לסי המוסד לתקיה

דגיש . , כך שיתכו הבדלים וספים מעבר לאלו הכלולים בחוברתבכל ושאבין התקיות ההבדלים 

הגילוי הדרש בתקיה היקף הגילוי הדרש בתקיה הבילאומית רחב בהרבה לעומת כי היקף 

 ההבדליםכוללת פירוט חלקי בלבד בקשר עם ולכן חוברת זו טיות הישראלית המיועדת לחברות פר

לוחיות הקוראים, בכל ושא מופיעה הפיה לסעיפים העוסקים . בין התקיות בדרישות הגילוי

  בדרישות הגילוי בכל תקן.

  

  . ים במלואםהתקקריאת איה מהווה תחליף להיה כלי עזר והחוברת 

  

 םכשה י הדיווח הכספי הבילאומייםתקאות בישראל ועל תקי החשבומבוססת על  ההשוואה

חודש לעד  יםמעודכי דיווח כספי 2015 וארימבלי להביא בחשבון אימוץ מוקדם של תק ,

ותקן  מכשירים פיסיים 9(כגון תקן דיווח כספי בילאומי  בילאומיים שטרם כסו לתוקף מחייב

איה השוואה . ה)2018ביואר  1לתם המחייב הוא שמועד תחי הכסות 15דיווח כספי בילאומי 

בתקיה הבילאומית או לפרקטיקה ההוגה בישראל, אם פרקטיקה ההוגה כוללת התייחסות ל

, לרבות ישראלי פרקטיקה כזו לא עוגה במסגרת תקן דיווח כספי בילאומי או תקן חשבואות

 במקרים בהם קיימת פרקטיקהגם  .הפרשויות להם המפורסמות על ידי גופי התקיה האמורים

  מסוימת, אך אין הוראה במסגרת התקים עצמם, צוין בהשוואה "אין התייחסות".בתקיה 

                                                 
יש לציין כי חברות העומדות בתאים מוגדרים רשאיות בהתאם לתקות יירות ערך לדווח לפי כללי  1

  .מקובלים בארה"ב) (כגון כללי חשבואות חשבואות אחרים
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  צוות המוסד לתקיה
  

  יו"ר הוועדה המקצועית - רו"ח דב ספיר 

  רו"ח שרון מימון צדיק

  
  

  

שסייעו  ועדה ומשתתפים חברי  מתדבים שסייעו בהכת החוברת

  בהכת החוברת

  חיים אסיאגרו"ח   רו"ח יוסי אביאן

  רו"ח אודי גריברג  רו"ח ליאת אשכזי

  די ויטאןרו"ח   ן יחזקאלרו"ח דדי ב

  עידו וקסלבאוםרו"ח   רו"ח יהודה בר

  רו"ח גיא טביביאן  שירן ג'רסי

  רון משסרו"ח   רו"ח אבי דוס

  רו"ח משה פרץ   רו"ח אלכס וולקוב

  רו"ח ארון רצ'קובסקי  רו"ח ייב יוחן

    דקלה יוסףרו"ח 

    רו"ח סער לויסון

    רו"ח לירון רביוביץ

    שחר רו"ח ארון

    רו"ח איתי שלום
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 הבילאומיתהחשבואית ההבדלים העיקריים בין התקיה 
       לבין התקיה החשבואית בישראל

  תוכן העייים

  עמוד    

    

   הקדמה

  5  מקורות התקיה החשבואית   

  7 מסגרת מושגית - 1פרק   

  9 הצגה של דוחות כספיים - 2פרק   

  23  מדייות חשבואית, שיויים באומדים חשבואיים וטעויות - 3פרק   

  25  צירופי עסקים – 4פרק   

  32  הגדרת שליטה ודוחות כספיים מאוחדים - 5פרק   

  41 דוחות כספיים פרדים - 6פרק   

  43 ולות השקעות בחברות כל - 7פרק   

  58  הסדרים משותפים - 8פרק   

  60 השפעות השיויים בשערי חליפין של מטבע חוץ - 9פרק   

  63  מלאי – 10פרק   

  64 רכוש קבוע - 11פרק   

   67כסים בלתי מוחשיים - 12פרק   

   70דל"ן להשקעה - 13פרק  

  73  ירידת ערך כסים - 14פרק   

  75 ופסקושהקים למכירה ופעילויות כסים לא שוטפים המוחז - 15פרק   

  82 מכשירים פיסיים - 16פרק   

  108 תשלום מבוסס מיות - 17פרק   

  112 טבות עובדה - 18פרק   

  119 הכסות  - 19 פרק  

  131 עלויות אשראי - 20פרק   

  135  מיסים על ההכסה - 21פרק   

    139קי ממשלהעמ - 22פרק   

  143  המזומיםדוח על תזרימי  - 23פרק   

  149  אירועים לאחר תקופת הדיווח - 24פרק   

 151  צדדים קשוריםגילויים בהקשר ל - 25פרק   
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  מקורות התקיה החשבואית   

  

  תקיה בילאומית

  או תקיה בילאומית בחוברת זו מתייחס לפרסומים הבאים: IFRSהשימוש במושגים תקי 

 );International Financial Reporting Standards( IFRSתקי   )א(

 ); וכןInternational Accounting Standardsתקי חשבואות בילאומיים (  )ב(

 הבהרות שפרסמה הוועדה הבילאומית להבהרות לגבי דיווח כספי   )ג(

)International Financial Reporting Interpretations Committee [IFRIC] או הוועדה (

 ).Standing Interpretations Committee [SIC]הקודמת להבהרות (

  

  מדרג חשבואי

  :המדרג החשבואי לבחירת מדייות חשבואית כדלקמןבע את וק 8תקן חשבואות בילאומי 

 , דיווח כספי בילאומי (כולל פרשות)תקן  )1(
 

 מידעשיישומה יביא ל ת,חשבואי מדייותפעיל את שיקול דעתה בפיתוח וישום ת ישותה )2(
 רלווטי ומהימן. 

  

הפעלת שיקול הדעת הישות תתחשב ותשקול את הישימות של המקורות הבאים, ב  )א(
 לפי סדר יורד:

  

דרישות והחיות בתקי חשבואות והבהרות, שעוסקים בושאים דומים  )1(
 וקשורים. 

 
המדידה של כסים, התחייבויות, עקרוות הכרה ול הקריטריויםההגדרות,  )2(

 .הכסות והוצאות שקבעו במסגרת המושגית
  

הישות יכולה גם להביא בחשבון פרסומים עדכיים, אם הם אים עומדים בסתירה   )ב(
 לסעיף (א) לעיל, לפי סדר יורד, של:

 
 שלהם מסגרת מושגית דומה לפיתוח תקי חשבואות; גופי תקיה אחרים, )1(

 
 ;חשבואית אחרת- ספרות מקצועית )2(

  

  פרקטיקות עפיות מקובלות. )3(
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  תקיה ישראלית

היה לשכת רואי חשבון  1997ן על הסדר התקיה בחשבואות בישראל עד שת הגוף שהיה אמו

  בישראל. גוף זה הסדיר את התקיה הישראלית על ידי פרסום גילויי דעת. 

  

המוסד לתקיה) על ידי רשות  –הוקם המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות (להלן  1997בשת 

אליו הסמכות לקבוע תקי חשבואות מחייבים יירות ערך ולשכת רואי חשבון בישראל והועברה 

המוסד לתקיה הוחלט על אימוץ כל הוועדה המקצועית של הראשוה של  הבישיבתבישראל. 

גילויי הדעת של לשכת רואי חשבון בישראל בושא חשבואות וכן את ההבהרות להם כתקים 

  חשבואיים. 

  

  מדרג חשבואי

המדרג החשבואי לבחירת קבע את  2013פטמבר ס, אשר פורסם ב35תקן חשבואות מספר 

  :מדייות חשבואית כדלקמן

 או הבהרה,  חשבואותתקן  )1(
 

 (פרקטיקה מקובלת), כלל חשבואי מקובל בישראל )2(
 

 מידעשיישומה יביא ל ת,חשבואי מדייותפעיל את שיקול דעתה בפיתוח וישום ת ישותה )3(
 רלווטי ומהימן. 

  

ב ותשקול את הישימות של המקורות הבאים, בהפעלת שיקול הדעת הישות תתחש  )א(
 לפי סדר יורד:

  

דרישות והחיות בתקי חשבואות והבהרות, שעוסקים בושאים דומים  )1(
 וקשורים. 

 
המדידה של כסים, התחייבויות, עקרוות הכרה ול הקריטריויםההגדרות,  )2(

 .הכסות והוצאות שקבעו במסגרת המושגית
  

פרסומים עדכיים, אם הם אים עומדים בסתירה  הישות יכולה גם להביא בחשבון  )ב(
 לסעיף (א) לעיל, לפי סדר יורד, של:

 
  תקי דיווח כספי בילאומיים; )1(

 
שלהם מסגרת מושגית דומה לפיתוח תקי חשבואות,  גופי תקיה אחרים, )2(

כגון תקיה אמריקאית ותקן הדיווח הכספי הבילאומי לישויות קטות 
 ישות קטה או ביוית כהגדרתה בתקן האמור;וביויות, אם הישות היא 

 
 חשבואית אחרת. - ספרות מקצועית )3(
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  המושגית המסגרת
התבססה על המסגרת המושגית הבינלאומית. אולם, בספטמבר  2005המסגרת המושגית לעריכת דוחות כספיים והצגתם אשר פורסמה על ידי המוסד לתקינה בשנת 

  הבינלאומית ולא בוצעו תיקונים מקבילים בתקינה הישראלית. נערכו תיקונים למסגרת המושגית 2010
   

  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל

  ולהצגתם כספיים דוחות להכנת מושגית מסגרת  כספי לדיווח המושגית המסגרת  הרלוונטי המסמך

 הכנת בבסיס העומדות המושגיות התפיסות את מפרטת המסגרת  תחולה
 כלל גביל חיצוניים משתמשים בעבור הצגתםו הכספיים הדוחות
 כספי דיווח לתקני בהתאם הכספיים דוחותיהם את העורכות הישויות

 הדיווח תקני את ליישם שבוחר ר"מלכ על גם, כלומר( בינלאומיים
  )זאת לעשות מחויב אינו שהוא למרות, הבינלאומיים הכספי

  )]ד, (ומעמדה המושגית המסגרת מטרת, מבוא[

  כל של רחב ייעוד בעלי כספיים דוחות על היא מךהמס תחולת
 אינם) רים"מלכ( רווח כוונת ללא מוסדות משמע, העסקיות הישויות
  .המסמך בתחולת נכללים

  
  

  ]הקדמה[

 עריכת על אחריות
 הכספיים הדוחות
  והצגתם

 וההנהלה הדירקטוריון באחריות הם והצגתם כספיים הדוחות עריכת   התייחסות קיימת לא
  שותהי של

  ]11 סעיף[

  :הם הבסיסיים האיכותיים המאפיינים כי קובעת המסגרת  איכותיים מאפיינים
 )מהותיות כולל( רלוונטיות �
 )טעויות ונטול ניטרלי, שלם תיאור: כולל( נאמן מצג �

 כן כמו. נאמנה ולהציג רלוונטי להיות עליו שימושי יהיה שמידע כדי
: כדלקמן םהבסיסיי המאפיינים הרחבת את המסגרת קובעת

,  אימות בר, להשוואה ניתן הוא אם גדלה מידע של השימושיות
  .ומובן נכון בעיתוי

  

  ]3.34-3.4 סעיפים[

 המידע את הופכים אשר איכותיים מאפיינים 4 מציינת המסגרת
 :למשתמשים לשימושי הכספיים בדוחות המוצג

 מובנות �
 )למהותיות התייחסות לרבות( רלוונטיות �
, זהירות, ניטרליות, לצורה קודמת מהות, נאמן מצג( מהימנות �

 )מלא מידע
  השוואתיות �

  

  ]42-24 סעיפים[
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  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל

 בסיס מספק זה בסיס על המידע כי חשובה הינה צבירה חשבונאות  צבירה בסיס
    .הישות ביצועי להערכת יותר טוב

  ]1.17 סעיף[

  .יסוד הנחת מהווה צבירה בסיס

  ]22 סעיף[

 לספקו שניתן המידע על גורף אילוץ אהי עלות כי קובעת המסגרת  אילוצים
  .הכספי בדיווח

  

  ]3.39-3.35, 3.3 סעיפים[

  :אילוצים שלושה קיימים כי קובעת המסגרת

  נכון עיתוי �
  לעלות תועלת בין איזון �
  איכותיים מאפיינים בין איזון �

  ]45-43[סעיפים 

 תקני ושל איכותייםה המאפיינים של יישומם כי מציינת המסגרת   התייחסות קיימת לא  נאותה הצגה
 המשקפים כספיים דוחות של ליצירתם מביא, מתאימים חשבונאות

 בהון השינויים, הפעולות תוצאות, הכספי המצב את נאות באופן
  .המזומנים ותזרימי העצמי

  ]46 סעיף[
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  כספיים דוחות ה שלהצג
מספר הבדלים  בין התקנים קיימים במכוון, אולם 1בסס על תקן חשבונאות בינלאומי הת 2014אשר פורסם על ידי המוסד לתקינה בחודש ינואר  34חשבונאות מספר  תקן

  לחברות פרטיות בישראל. הישראלי על מנת להתאים את התקן 
  

  תקינה ישראלית בינלאומית תקינה  נושא

  הצגה של דוחות כספיים 34תקן חשבונאות מספר   )IAS 1 –(להלן  הצגת דוחות כספיים 1תקן חשבונאות בינלאומי   המסמך הרלוונטי

  מיסים על ההכנסה 19תקן חשבונאות מספר 

אם  .רווח- המתאימים לישויות מוכוונות במינוחיםהתקן משתמש   תחולה

במגזר הפרטי או במגזר שאינן למטרות רווח ישויות, להן פעילויות 

יהיו צריכות לתקן את התיאורים הציבורי מיישמות תקן זה, ייתכן שהן 

 הדוחות של התיאוריםאת וימים בדוחות הכספיים ושל סעיפים מס
  .עצמם הכספיים

  

]1 IAS  5סעיף[  

 69חל על מלכ"רים לגביהם חל גילוי דעת  ינוהתקן מבהיר כי הוא א
  על תיקוניו.

  
  

  

  ]2סעיף  34חשבונאות מספר  תקן[
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  תקינה ישראלית בינלאומית תקינה  נושא

 כולל רווח של הגדרה
  אחר

 רווח של הרכיבים ל אחר.רשימה סגורה של רכיבי רווח כול קיימת
  :כוללים אחר כולל

  
 16בקרן הערכה מחדש (ראה תקן חשבונאות בינלאומי  שינויים  )א(

 );מוחשיים בלתי נכסים 38ותקן חשבונאות בינלאומי  קבוע רכוש
  

להטבה מוגדרת (ראה תקן  תוכניותמחדש של  מדידות  )ב(

 ;)עובד הטבות 19חשבונאות בינלאומי 
  

מתרגום הדוחות הכספיים של פעילות והפסדים שנובעים  רווחים  )ג(

השפעות השינויים  21חוץ (ראה תקן חשבונאות בינלאומי 
 );בשערי חליפין של מטבע חוץ

  
והפסדים בשל מדידת נכסים פיננסיים זמינים למכירה  רווחים  )ד(

 הכרה: פיננסיים מכשירים 39(ראה תקן חשבונאות בינלאומי 
 );ומדידה

  
 מגדרים מכשירים בגין יםוהפסד רווחים של האפקטיבי החלק  )ה(

 ).39 בינלאומי חשבונאות תקן(ראה  מזומנים תזרים בגידור

]1 IAS 7 סעיף[  

רשימת הרכיבים של רווח כולל אחר הינה רשימת דוגמאות לא סגורה. 

  דוגמאות לפריטים שנזקפים לרווח כולל אחר, כוללות, בין היתר:
  

 27 שינויים בקרן הערכה מחדש (ראה תקן חשבונאות מספר  )א(
 );נכסים בלתי מוחשיים 30ותקן חשבונאות מספר  רכוש קבוע

 
רווחים והפסדים שנובעים מתרגום הדוחות הכספיים של פעילות   )ב(

השפעות השינויים בשערי  13חוץ (ראה תקן חשבונאות מספר 
 );חליפין של מטבע חוץ

  
הפרשי שער הנובעים מהתחייבות במטבע חוץ, המהווה גידור   )ג(

 .)13לות חוץ (ראה תקן חשבונאות מספר של השקעה נטו בפעי
   
  
  
  
  
  
  

  ]5סעיף  34חשבונאות מספר  תקן[

 לשימוש אפשרות
  אחרים במונחים

  

תקן משתמש במונחים "רווח כולל אחר", "רווח או הפסד" הש למרות

רווח כולל", ישות יכולה להשתמש במונחים אחרים כדי  הכלו"סך 

ברורה. לדוגמה, ישות  לתאר את הסיכומים האלה כל עוד שהמשמעות

  יכולה להשתמש במונח "רווח נקי" כדי לתאר רווח או הפסד.

]1 IAS 8 סעיף[  

  אין התייחסות
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  תקינה ישראלית בינלאומית תקינה  נושא

 עלדוח  מהצגת פטור
  מזומנים תזרימי

במקרים בהם הדוח על תזרימי מזומנים אינו מוסיף מידע בעל   התייחסות אין

ין משמעות על המידע המצוי בחלקים האחרים בדוחות הכספיים, א
  חובה לכלול דוח זה.

  ]7סעיף  34חשבונאות מספר  תקן[

 המצב על נוסף דוח
  הכספי

 הקודמת התקופה לתחילת כספי מצב על דוח להציג נדרשת ישות
 הצגה מבצעת או למפרע חשבונאית מדיניות מיישמת ישות כאשר
 מסווגת היא כאשר או, שלה הכספיים בדוחות פריטים של מחדש
 על מהותית השפעה לכך ויש, הכספיים יהבדוחות פריטים מחדש
  .הקודמת התקופה לתחילת הכספי המצב על בדוח המידע

]1 IAS ד]40-א40 - ו (ו)10 סעיפים  

  דרישה להצגת דוח נוסף על המצב הכספי. אין 

 דוח להציג אפשרות
  ועודפים והפסד רווח

  אפשרות  אין
  

  

יהן מוצגים אם השינויים היחידים בהון העצמי במהלך התקופות שלגב

הדוחות הכספיים נבעו מרווח או הפסד, הכרזה של דיבידנדים, תיקון 

טעויות בתקופות קודמות ושינויים במדיניות החשבונאית, הישות 

רשאית להציג דוח רווח והפסד ועודפים יחיד במקום דוח על הרווח 

כוללים הנחיות  88-87סעיפים  הכולל ודוח על השינויים בהון העצמי.

  ידע שיש להציג בדוח כזה.לגבי מ

  ]88-87 - ו 8סעיפים  34חשבונאות מספר  תקן[

 ציות על הצהרה
  החשבונאות לכללי

 הכספי הדיווח לתקני מצייתים שלה הכספיים שהדוחות ישות
 זה ציות על מסויגת ובלתי מפורשת הצהרה תכלול הבינלאומיים

 ייתיםשמצ כספיים כדוחות כספיים דוחות תתאר לא ישות. בביאורים
 לכל מצייתים הם אם אלא, הבינלאומיים הכספי הדיווח לתקני

  .הבינלאומיים הכספי הדיווח תקני של הדרישות

]1 IAS 16 סעיף[  

  אין התייחסות
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  תקינה ישראלית בינלאומית תקינה  נושא

 מכללי סטייה
  החשבונאות

קיימות נסיבות נדירות ביותר שבהן ההנהלה מגיעה למסקנה שציות 

מטרת הדוחות לדרישה של תקן יהיה כה מטעה כך שהוא יסתור את 

הכספיים המפורטת במסגרת המושגית. כאשר ישות סוטה מדרישה 

  של תקן דיווח כספי בינלאומי עליה לתת גילוי כמפורט בסעיפים
24-20.  

 ]1 IAS 24-19 סעיפים[  

  אין התייחסות

ההערכה אם הנחת העסק החי היא נאותה, ההנהלה מביאה  בעת  חי עסק

 12- ל לפחותלגבי העתיד, שהוא בחשבון את כל המידע הניתן להשגה 
  .זו לתקופה מוגבל לא אךחודש מסוף תקופת הדיווח, 

  

  

]1 IAS רישא 26 סעיף[  

בעת ההערכה אם הנחת העסק החי היא נאותה, ההנהלה מביאה 

בחשבון את כל המידע הזמין לגבי העתיד הנראה לעין, שמשמעו 

ות , אלא אם היו נסיבחודש מתום תקופת הדיווח 12תקופה של 

קדם תום תקופת הדיווח ביותר משנה ממועד . המורות בעליל אחרת

אישור הדוחות הכספיים, תוארך התקופה האמורה עד מועד אישור 

  הדוחות הכספיים.

  רישא] 15סעיף  34חשבונאות מספר  תקן[

 בסיס לפי חשבונאות
  מזומן

ישות תכין את דוחותיה הכספיים, למעט מידע על תזרים מזומנים, תוך 

אין אפשרות לשימוש  ימוש בחשבונאות לפי בסיס צבירה.ש

  בחשבונאות לפי בסיס מזומן.

  

  
]1 IAS  27סעיף[  

ישות תכין את דוחותיה הכספיים, למעט מידע על תזרים מזומנים, תוך 

ישות שימוש בחשבונאות לפי בסיס צבירה. על אף האמור לעיל, 

כספי על  הפועלת בתחום שבו הפרקטיקה המקובלת מאפשרת דיווח

בסיס מזומן או מזומן מעורב, רשאית לערוך את דוחותיה הכספיים לפי 

בסיס כזה, ובלבד שבדוחות הכספיים ינתן גילוי לגבי בסיס הדיווח 

   .שיושם

  ]16סעיף  34חשבונאות מספר  תקן[
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  תקינה ישראלית בינלאומית תקינה  נושא

 כספיים דוחות ומציגה שלה הדיווח תקופת סוף את משנה ישות כאשר  הדיווח תדירות
 גילוי תיתן ישות, אחת משנה יותר קצרה או יותר ארוכה לתקופה
  :הכספיים הדוחות ידי על שכוסתה לתקופה בנוסף, הבאים לפרטים

 וכן, יותר קצרה או יותר ארוכה בתקופה לשימוש הסיבה  )א(

 ניתנים אינם הכספיים בדוחות המוצגים שהסכומים העובדה  )ב(
 .מלא באופן להשוואה

כספיים באופן עקבי לתקופה של שנה  באופן רגיל ישויות מכינות דוחות

אחת. אולם, מסיבות מעשיות, ישויות מסוימות מעדיפות לדווח 

 שבועות. תקן זה לא מונע יישום של נוהג זה. 52לדוגמה, לתקופה של 

]1 IAS 37, 36 פיםסעי[  

  אין התייחסות

 הכספיים לדוחות בנוסף השוואתי מידע להציג יכולה ישות  נוסף השוואתי מידע
, בינלאומיים כספי דיווח תקני לפי שנדרשים המינימליים השוואתייםה

 מידע. בינלאומיים כספי דיווח לתקני בהתאם מוכן זה מידע עוד כל
 10 שסעיף מהדוחות יותר או אחד דוח לכלול יכול זה השוואתי
. כספיים דוחות של שלמה מערכת לכלול צריך אינו אך, אליהם מתייחס

 לדוחות המתייחס מידע בביאורים תציג תהישו, המקרה זה כאשר
  .אלה נוספים

 אחר כולל ורווח הפסד או רווח על דוח להציג יכולה ישות, לדוגמה
 ותקופה הקודמת התקופה, השוטפת התקופה את להציג(ובכך  שלישי
 כספי מצב על דוח להציג נדרשת אינה הישות, אולם). להשוואה נוספת
 שלישי בהון שינויים על דוח או לישיש מזומנים תזרימי על דוח, שלישי

 בביאורים, להציג נדרשת הישות). להשוואה נוסף כספי דוח(כלומר 
 או רווח על לדוח המתייחס ההשוואתי המידע את, הכספיים לדוחות
   .הזה הנוסף אחר כולל ורווח הפסד

]1 IAS ד38 - ג38פים סעי[  

  אין התייחסות
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 סיווגגילוי הסיבה ל
  מחדש

סווגת מחדש סכומים השוואתיים, עליה לתת גילוי כאשר ישות מ

  לסיבה שבגינה סווגו מחדש אותם סכומים.

]1 IAS (ג)]41ף סעי  

  אין התייחסות

 המוצגים פריטים
 המצב על בדוח

  הכספי

 את שמציגים סעיפים, הפחות לכל, יכלול הכספי המצב על הדוח
  ובין היתר: הבאים הסכומים

  
  נכסים ביולוגיים; •

ונכסים שנכללים  ים שמסווגים כמוחזקים למכירהנכס הכלך ס •

בקבוצות מימוש שמסווגות כמוחזקות למכירה בהתאם לתקן דיווח 

 ופעילויות למכירה המוחזקים שוטפים לא נכסים 5כספי בינלאומי 
  ;שהופסקו

ונכסים בגין מיסים שוטפים, כפי שהוגדרו בתקן  התחייבויות •

  ;מיסים על הכנסה 12חשבונאות בינלאומי 

 בתקן שהוגדרו כפי, נדחים מיסים ונכסי נדחים מיסים התחייבויות •
  ;12 בינלאומי חשבונאות

שנכללות בקבוצות מימוש שמסווגות כמוחזקות  התחייבויות •

  ;5למכירה בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 

  וכן; ההון בתוך המוצגות, שליטה מקנות שאינן זכויות •

  .  האם החברה של לבעלים שמיוחסות וקרנות מונפק הון •

  

]1 IAS 54ף סעי[  

 את שמציגים סעיפים, הפחות לכל, יכלול הכספי המצב על הדוח
  :ובין היתר הבאים הסכומים

  

  אין התייחסות •
הכל נכסים העומדים למימוש במסגרת פעילות מופסקת  סך •

 ;מופסקות פעילויות 8בהתאם לתקן חשבונאות מספר 
  
  

  אין התייחסות •
  

ים ונכסי מסים נדחים לזמן ארוך, כפי מסים נדח התחייבויות •

 ;ההכנסה על מסים 19שהוגדרו בתקן חשבונאות מספר 
 בהתאם מופסקת פעילות במסגרת שנכללות התחייבויות הכל סך •

 ;8 מספר חשבונאות לתקן
 וכן; העצמי ההון לבין ההתחייבויות בין המוצגות, מיעוט זכויות •
 .הון וקרנות מניות על פרמיה, מונפק הון •

  

  ]38 סעיף 34קן חשבונאות מספר ת[
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 שוטפות והתחייבויותשוטפים, - ולא שוטפים נכסים מציגה ישות כאשר  נדחים מסים סיווג
 לא היא, שלה הכספי המצב על בדוח נפרדים כסיווגיםשוטפות, - ולא

(התחייבויות  שוטפים כנכסים נדחים מסים(התחייבויות)  נכסי תסווג
  ).שוטפות

  
  

]1 IAS 56ף סעי[  

 נכסיםנכסי מסים נדחים (התחייבויות מסים נדחים) כ סווגישות ת
לסיווג הנכס או  התאםב שוטפים שאינם וא שוטפים(התחייבויות) 

נכס  אם. הנדחים המסיםבגינם נוצרו נכסי (התחייבויות)  התחייבותה

הנדחים נוצר בגין הפסדים לצורכי מס והטבות מס שטרם  המסים

ף או שאינו שוטף בהתאם שוט כנכס הנדחים המסיםג נכס יסוונוצלו, 
  למועד הצפוי לניצול ההפסדים לצורכי מס והטבות המס שטרם נוצלו.

  ]70סעיף  19תקן חשבונאות מספר [

גילוי לסכום שחזוי 

שיושב או יסולק 

 12 -לאחר יותר מ
   חודש

או לפי נזילות),  שוטף לא/שוטף(לפי  שאומצה הצגה של שיטה בכל
 12 -מ יותר לאחר יסולק או שיושב שחזוי לסכום ויגיל תיתן ישות
 :בין שמשלב והתחייבות נכס של סעיף לכל בהתייחס, חודש

חודש  12שחזוי שיושבו או יסולקו לכל היותר לאחר  סכומים  )א(

 לאחר תקופת הדיווח, לבין 

 לאחר חודש 12 - מ יותר לאחר יסולקו או שיושבו שחזוי סכומים  )ב(
 .הדיווח תקופת

]1 IAS 65 -ו 61ים פסעי[  

  אין התייחסות

 שווה או מזומן הוא הנכס אם היתר בין שוטף כנכס נכס תסווג ישות  שוטף כנכס סיווג
 הנכס אם אלא) 7 בינלאומי חשבונאות בתקן שהוגדר(כפי  מזומן
 לסלק כדי בו להשתמש או אותו להחליף ניתן שלא כך מוגבל

  .הדיווח תקופת לאחר לפחות חודש 12 במשך התחייבות
  

  

]1 IAS (ד)]66ף סעי  

ישות תסווג נכס כנכס שוטף בין היתר אם הנכס הוא מזומן או שווה 

מוגבל כך שלא ניתן  נכסאם ה) אלא 51מזומן (כפי שהוגדר בג"ד 

חודש  12 להחליף אותו או להשתמש בו כדי לסלק התחייבות במשך

 תקופת לאחרלפי העניין, תקופת המחזור התפעולי,  במשך אולפחות 
  .דיווחה

  

  (ד)]46 סעיף 34 מספר חשבונאות[תקן 
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 כהתחייבות סיווג
  כללי - שוטפת

 לישות אין אם היתר בין שוטפת כהתחייבות התחייבות תסווג ישות
 לפחות למשך ההתחייבות של הסילוק את לדחות מותנית בלתי זכות

  .הדיווח תקופת לאחר חודש 12

]1 IAS (ד)]69ף סעי  

חייבות שוטפת בין היתר אם אין לישות ישות תסווג התחייבות כהת

זכות בלתי מותנית לדחות את הסילוק  במועד אישור הדוחות הכספיים

  חודש לאחר תקופת הדיווח. 12של ההתחייבות למשך לפחות 

  ](ד)49 סעיפים 34 מספר חשבונאות[תקן  

התחייבויות שאינן 

משמשות את הישות 

בפעילות התפעולית 

  שלה

ם כגון אגרות חוב שהונפקו והלוואות שהתקבלו, שאינם פריטי  אין התייחסות

משמשים את הישות בפעילות התפעולית שלה, מסווגים כהתחייבויות 

חודש  12 - לא שוטפות אם מועד הסילוק שלהן יחול לאחר יותר מ

לאחר תקופת הדיווח, גם אם מועד הסילוק יחול במהלך המחזור 

  התפעולי הרגיל של הישות.

  ]50ף סעי 34 מספר חשבונאות[תקן 

סיווג התחייבויות 

מיחזור או  -פיננסיות 

  גילגול הסדר הלוואה

 rollאם ישות מצפה, ויכולה לפי שיקול דעתה, למחזר או לגלגל (
overחודש לפחות לאחר תקופת הדיווח בהתאם  12 -) מחויבות ל

) קיים, היא מסווגת את ההתחייבות loan facilityלהסדר הלוואה (
  ת...שוטפ -כלא

]1 IAS 73ף סעי[  

 rollאם ישות מצפה, ויכולה לפי שיקול דעתה, למחזר או לגלגל (
overחודש לפחות לאחר תקופת הדיווח בהתאם  12 -) מחויבות ל

 תנאים באותם מלווה אותו עם) קיים loan facilityלהסדר הלוואה (
  שוטפת... - , היא מסווגת את ההתחייבות כלאדומים בתנאים או

  ]53ף סעי 34 מספר בונאותחש[תקן 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  

Page 84 of 390



 צגה של דוחות כספייםה – 2פרק 

17 
 

  תקינה ישראלית בינלאומית תקינה  נושא

סיווג התחייבויות 

הפרת  -פיננסיות 

  תנאי הלוואה

 של תנאי, זה תאריך לפני או, הדיווח תקופת בסוף מפירה ישות כאשר
 להיות הופכת ההתחייבות מכך וכתוצאה ארוך לזמן הלוואה הסכם

 גם, פתכשוט ההתחייבות את לסווג עליה, דרישה לפי לפירעון עומדת
 הדוחות של האישור ולפני הדיווח תקופת לאחר, הסכים המלווה אם

מסווגת  ישות. מההפרה כתוצאה תשלום לדרוש לא, לפרסום הכספיים

 לישות איןמשום שבסוף תקופת הדיווח,  כשוטפתאת ההתחייבות 
חודש לפחות  12לדחות את הסילוק שלה למשך  מותנית לא זכות

  לאחר תאריך זה.
  

 הסכים המלווה אם שוטפת כלא ההתחייבות את מסווגת ותיש, אולם
 12) שמסתיימת לפחות grace( ארכה לספק הדיווח תקופת לסוף עד

חודש לאחר תקופת הדיווח, שבמהלכה הישות יכולה לתקן את 

  .מיידיההפרה ובמהלכה המלווה לא יכול לדרוש פירעון 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

]1 IAS 75-74פים סעי[  

בסוף תקופת הדיווח, או לפני תאריך זה, תנאי של כאשר ישות מפירה 

הסכם הלוואה לזמן ארוך וכתוצאה מכך ההתחייבות הופכת להיות 

עומדת לפירעון לפי דרישה, עליה לסווג את ההתחייבות כשוטפת. 

אם לאחר תקופת  הישות מסווגת את ההתחייבות כלא שוטפתאולם, 

ום מתקיים אחד הדיווח ולפני האישור של הדוחות הכספיים לפרס

 מהתנאים הבאים: 

 12) שמסתיימת לפחות graceהמלווה הסכים לספק ארכה (  )א(
חודש לאחר תקופת הדיווח, שבמהלכה הישות יכולה לתקן את 

  ההפרה ובמהלכה המלווה לא יכול לדרוש פירעון מיידי,
הישות הנפיקה למלווה מחויבות לזמן ארוך או ניירות ערך הוניים   )ב(

 או  קצר, חלף המחויבות לזמן
), או לדחיית מועדי פירעון refinanceהושלם הסכם למיחזור (  )ג(

  של תשלומים, לזמן ארוך, ומתקיימים התנאים הבאים:
)i(  חודש מסוף תקופת הדיווח של  12ההסכם לא יפוג תוך

הישות ובמהלך אותה תקופה, ההסכם אינו ניתן לביטול על 

ידי הצד שכנגד, אלא במקרה של הפרה של הוראה 

  אות ההסכם.מהור
)ii(  הצד שכנגד שאיתו הישות התקשרה בהסכם מימון מחדש

 חזוי להיות מסוגל מבחינה כלכלית לכבד את ההסכם.
  

משום שבמועד אישור  כלא שוטפתישות מסווגת את ההתחייבות 

לדחות את הסילוק  לישות יש זכות לא מותניתהדוחות הכספיים, 

  חודש לפחות לאחר תקופת הדיווח. 12שלה למשך 

  

  ]54ף סעי 34 מספר חשבונאות[תקן 

Page 85 of 390



 צגה של דוחות כספייםה – 2פרק 

18 
 

  תקינה ישראלית בינלאומית תקינה  נושא

שאינן  בזכויות תנועה

מקנות שליטה/ 

  מיעוטזכויות 

 התנועה בזכויות שאינן מקנות שליטה מובאת בדוח על השינויים בהון 
תוך גילוי בנפרד לשינוי כתוצאה מ: רווח או הפסד; רווח כולל אחר; וכן 

של  עסקאות עם הבעלים מכוח מעמדם כבעלים, תוך הצגה בנפרד

השקעות וחלוקות וכן שינויים בזכויות הבעלות בחברות בנות 

   שתוצאתם אינה איבוד שליטה.

]1 IAS 106ף סעי[  

ישות תציג בביאורים פירוט של התנועה ביתרה של זכויות המיעוט בין 

תחילת תקופת הדיווח לבין סופה כולל חלק המיעוט ברווח או הפסד, 

  דיבידנד וכו' חלק המיעוט ברכיבי רווח כולל אחר,

  

  

  ]60 סעיף 34 מספר חשבונאות[תקן 

 הפסד או רווח של לחלק בנוסף, הבאים הפריטים את תציג ישות  הכולל הרווח הצגת
 כולל רווח ושל הפסד או רווח של כהקצאה, אחר כולל רווח של ולחלק

  :לתקופה אחר
 :לייחוס שניתן לתקופה הפסד או רווח  )א(

)i( ןוכ; שליטה מקנות שאינן לזכויות 
)ii( האם החברה של לבעלים. 

  :לייחוס שניתן לתקופה כולל רווח  )ב(
)i( וכן; שליטה מקנות שאינן לזכויות  
)ii( של החברה האם.  לבעלים 

 של הייחוס את להציג עליה נפרד בדוח הפסד או רווח מציגה ישות אם
  .זה בדוח(א)  בסעיף כאמור לתקופה הפסד או רווח

]1 IAS ב]81- א81פים סעי  

ת חלק המיעוט ברווח מהווה הוצאה, הצגת מאחר שבתקינה הישראלי
הדוח על הרווח הכולל היא שונה. ראה גם מידע שיוצג על גבי דוח 

  רווח או הפסד.
  

  
  
  
  
  

  ]61 סעיף 34 מספר חשבונאות[תקן 
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 גבי על שיוצג מידע
  הפסד או רווח דוח

, יםאחר בינלאומיים כספי דיווח תקני ידי על הנדרשים לפריטים בנוסף
 סעיפים יכלול הפסד או רווח על הדוח או הפסד או רווח של החלק

 :, ובין היתרלתקופה הבאים הסכומים את שמציגים

ושל עסקאות משותפות  כלולות חברות שלחלק ברווח או הפסד  •

 ;המאזנישמטופלות לפי שיטת השווי 

 כספי דיווח תקן(ראה  שהופסקו הפעילויות לסך יחיד סכום •
 .)5 בינלאומי

  

  

  

 התייחסות אין •

  אין התייחסות •

 אין התייחסות •

 אין התייחסות •

  

 אין התייחסות •

 

 אין התייחסות •

  אין התייחסות •

]1 IAS 82ף סעי[  

הדוח על הרווח הכולל יכלול, לכל הפחות, סעיפים שמציגים את 

  :, ובין היתרהסכומים הבאים לתקופה

 

חלק ברווח או הפסד של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת  •

 שווי המאזני;ה

  סכום יחיד שמורכב מהסכום של: •

)i(  הרווח או ההפסד לאחר מס מפעילויות שהופסקו, ושל 

)ii(  הרווח או ההפסד לאחר מס שהוכר בעת המדידה לפי סכום

השבה או בעת המימוש של הנכסים או של הפעילות -בר

  שהופסקה; 

  רווח או הפסד לפני חלק המיעוט; •

  חלק המיעוט ברווח או הפסד; •

  הפסד; רווח או •

כל רכיב של רווח כולל אחר מסווג לפי מהותו (למעט סכומים  •

 שמוצגים לפי (י));

חלק ברווח הכולל האחר של חברות מוחזקות המטופלות לפי  •

  שיטת השווי המאזני; 

 חלק המיעוט ברכיבי רווח כולל אחר; וכן •

 סך הכל רווח כולל. •

  ח.- יפים אאם ישות מציגה דוח רווח והפסד נפרד עליה להציג את הסע

  ]63-62 סעיפים 34 מספר חשבונאות[תקן 
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  תקינה ישראלית בינלאומית תקינה  נושא

 בחלק שיוצג מידע
  אחר כולל רווח של

החלק של הרווח הכולל האחר יציג סעיפים עבור סכומים של רווח כולל 

(כולל חלק ברווח הכולל האחר של אחר בתקופה, שיסווגו לפי מהותם 
  :כאלהויקובצו לחברות המטופלות תוך שימוש בשיטת השווי המאזני) 

  ; וכןשלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או להפסד  •

שיסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או להפסד כאשר יתקיימו תנאים  •

  ספציפיים.

]1 IAS א]82ף סעי  

שמציגים את הסכומים הבאים  סעיפיםהדוח על הרווח הכולל יכלול 

  לתקופה:

כל רכיב של רווח כול אחר מסווג לפי מהותו (למעט סכומים  •

 מוצגים לפי האמור להלן)ש

חלק ברווח הכולל האחר של חברות המטופלות לפי שיטת השווי  •

 המאזני.

  )](י-)ט(62סעיף  34 חשבונאות מספר [תקן

 דעת לשיקול גילוי
 מדיניות ביישום

   חשבונאית

לגבי גילוי לשיקולי הדעת שהופעלו בתהליך היישום של  הוראות

הם את ההשפעה המדיניות החשבונאית של הישות ושיש ל

  המשמעותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים. 

]1 IAS 124-122 פיםסעי[  

  אין דרישת גילוי

 ודאות חוסר על גילוי
  באומדן

לא מעשי לתת גילוי למידת ההשפעות האפשריות של הנחה  לפעמים

 במקרים. הדיווח תקופת בסוף באומדן ודאות חוסר של אחר גורם או
), reasonably possible( שאפשרי לכך גילוי נותנת הישות, אלה

 שנת במהלך) outcomes( שתוצאות, הקיים הידע על בהתבסס
 מהותי תיאום לדרוש עשויות מההנחה שונות שיהיו הקרובה הכספים

 ישות, מקרה בכל. שמושפעים התחייבות או נכס של בספרים לערך
 של(או  ההתחייבות של או הנכס של בספרים ולערך למהות גילוי תיתן

 שמושפעים הספציפיים) ההתחייבויות קבוצת של או הנכסים קבוצת
   .מההנחה

 ]1 IAS 131ף סעי[  

  אין התייחסות 
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  תקינה ישראלית בינלאומית תקינה  נושא

 שלה הכספיים בדוחות למשתמשים שמאפשר למידע גילוי תיתן ישות  הון ניהול על גילויים
  .הוןה לניהול שלה והתהליכים המדיניות, המטרות את להעריך

 :הבאים לפרטים גילוי לתת הישות על, לעיל לדרישה לציית מנת על

מידע איכותי לגבי המטרות, המדיניות והתהליכים שלה לניהול   )א(

 ההון, כולל: 
)i( כהון ידה על שמנוהל מה של תיאור; 

)ii( גורמים ידי על שהוכתבו הון לדרישות כפופה הישות כאשר 
 אלה דרישות ואיך אלה דרישות של המהות, חיצוניים

 וכן; ההון בניהול משולבות

)iii( שלה ההון ניהול במטרות עומדת הישות איך.  

תמצית של נתונים כמותיים לגבי הפריטים שמנוהלים על ידה   )ב(

כהון. ישויות מסוימות מתייחסות להתחייבויות פיננסיות מסוימות 

) כחלק subordinated –(לדוגמה סוגים מסוימים של חוב נדחה 
מחריגות מההון רכיבי הון מסוימים מההון. ישויות אחרות 

 תזרים מזומנים).  מגידורי(לדוגמה רכיבים שנובעים 
 

 .הקודמת מהתקופה(ב)  -ו(א)  -ב כלשהם שינויים  )ג(
 

אם במהלך התקופה היא צייתה לדרישות הון כלשהן שהוכתבו   )ד(

  על ידי גורמים חיצוניים שלהם היא כפופה. 
 

 ידי על שהוכתבו כאלה הון לדרישות צייתה לא הישות כאשר  )ה(
  .כאמור הציות אי של ההשלכות, חיצוניים גורמים

]1 IAS 136-134פים סעי[  

  אין התייחסות
  

  אין התייחסות
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  תקינה ישראלית בינלאומית תקינה  נושא

הדוגמאות בתקן הישראלי שונות במידה מסוימת מהתקן הבינלאומי     דוגמאות נספח

  בשל שוני בהוראות התקן.

  דרישות גילוי
]IAS 1  106-94, 80, 69, 60-56סעיפים  34[תקן חשבונאות מספר   ] 138-117, 104, 90, א80-77סעיפים[  
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  מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות
ספר הבדלים על במכוון מ בין התקנים קיימים, אולם 8, התבסס על תקן חשבונאות בינלאומי 2013, אשר פורסם על ידי המוסד לתקינה בשנת 35תקן חשבונאות מספר 

  לחברות הפרטיות בישראל.  הישראלי מנת להתאים את התקן
  

  תקינה ישראלית תקינה בינלאומית  נושא

מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים  8תקן חשבונאות בינלאומי   המסמך הרלוונטי
  )IAS 8 –(להלן חשבונאיים וטעויות 

באומדנים מדיניות חשבונאית, שינויים  35תקן חשבונאות מספר 
  חשבונאיים וטעויות

תקן דיווח כספי בינלאומי החל ספציפית על עסקה, אירוע או מצב  .1  מידרג חשבונאי

 אחרים
יש להפעיל שיקול דעת בפיתוח ויישום מדיניות חשבונאית לעסקה,  .2

 אירוע או מצב אחרים
בהפעלת שיקול הדעת ההנהלה תתחשב ותשקול את   )א(

 ר יורד:הישימות של המקורות הבאים, לפי סד
)i(  הדרישות בתקני דיווח כספי בינלאומיים, הדנים

 בנושאים דומים וקשורים;
)ii(  ההגדרות, הקריטריונים להכרה ועקרונות המדידה של

נכסים, התחייבויות, הכנסה והוצאות שנקבעו במסגרת 

  המושגית.
בהפעלת שיקול הדעת, ההנהלה יכולה גם להביא בחשבון   )ב(

גופי תקינה אחרים,  ) שלmost recentפרסומים עדכניים (

שלהם מסגרת מושגית דומה לפיתוח תקני חשבונאות, 

חשבונאית אחרת, ופרקטיקות ענפיות - ספרות מקצועית

עומדים בסתירה למקורות בסעיף  מקובלות, אם אלה אינם

 (א) לעיל. בתקן לא נקבע סדר עדיפות למקורות אלה.
  

]8 IAS  12-7סעיפים[  

 סקה, אירוע או מצב אחריםתקן חשבונאות החל ספציפית על ע .1
כלל חשבונאי מקובל בישראל (פרקטיקה מקובלת) הנהוג לגבי  .2

 העסקה, האירוע או המצב האחרים
יש להפעיל שיקול דעת בפיתוח ויישום מדיניות חשבונאית לעסקה,  .3

 אירוע או מצב אחרים
בהפעלת שיקול הדעת ההנהלה תתחשב ותשקול את   )א(

 ר יורד:הישימות של המקורות הבאים, לפי סד
)i(  הדרישות בתקני חשבונאות, הדנים בנושאים דומים

 וקשורים;
)ii(  ההגדרות, הקריטריונים להכרה ועקרונות המדידה של

נכסים, התחייבויות, הכנסה והוצאות שנקבעו במסגרת 

  המושגית.
יכולה הישות גם להביא בחשבון פרסומים עדכניים,  כמו כן,  )ב(

לפי א) לעיל, אם הם אינם עומדים בסתירה למקורות בסעיף (

 של: ,סדר יורד
)i( תקני דיווח כספי בינלאומיים  

  

  המשך...
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  תקינה ישראלית תקינה בינלאומית  נושא

 מידרג חשבונאי
 (המשך)

 
  

  
  
  
  
  
  
  

  

)ii(  גופי תקינה אחרים, שלהם מסגרת מושגית דומה

לפיתוח תקני חשבונאות, כגון התקינה האמריקאית ותקן 

הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות (אם 

או בינונית כהגדרתה בתקן הישות היא ישות קטנה 

 האמור)
)iii( חשבונאית אחרת.-ספרות מקצועית 

  
  ]13-7סעיפים  35[תקן חשבונאות מספר 

גילוי לתקנים חדשים 

  לפני יישומם
במקרה שהישות טרם יישמה תקן דיווח כספי בינלאומי חדש, אשר 

  פורסם, אך טרם נכנס לתוקף, קיימות דרישות גילוי.
  

]8 IAS  30סעיף[  

ישות טרם יישמה תקן חשבונאות חדש, אשר פורסם, אך במקרה שה

ואשר חזויה להיות לו השפעה מהותית על הדוחות טרם נכנס לתוקף, 

  , קיימות דרישות גילוי.הכספיים של הישות

  ]31סעיף  35[תקן חשבונאות מספר 

גילוי לגבי שינוי 

  באומדן חשבונאי
נאי, אשר לו ישות תיתן גילוי למהות ולסכום השינוי באומדן חשבו

או שחזויה להיות לו השפעה בתקופות השפעה בתקופה הנוכחית 

עתידיות, למעט גילוי על ההשפעה בתקופות עתידיות, כאשר אין זה 

  מעשי לאמוד השפעה זו. 
במקרה שלא ניתן גילוי לסכום ההשפעה בתקופות העתידיות, מכיוון 

  עובדה זו.שאין זה מעשי לאמוד את ההשפעה, על הישות לתת גילוי ל

]8 IAS  40-39סעיפים[  

ישות תיתן גילוי למהות ולסכום השינוי באומדן חשבונאי, אשר לו 

  השפעה בתקופה הנוכחית.
  
  
  
  

  ]40סעיף  35[תקן חשבונאות מספר 

  ]49, 40, 32-29סעיף  35ות מספר [תקן חשבונא  ]49, 40-39, 31-28סעיפים  IAS 8[  דרישות גילוי
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           צירופי עסקים
  

והוא עוסק  1989משנת  27התבסס על תקן חשבונאות בינלאומי  57על ידי לשכת רואי חשבון. ג"ד  1994פורסם בשנת  דינים וחשבונות כספיים מאוחדים 57גילוי דעת 

  נתה.על ידי פרסומים שונים, אך תחולתו לא השת 57רק בדוחות כספיים מאוחדים ולא בצירופי עסקים. ממועד פרסומו תוקן ג"ד 
עוסק בנושאים הבאים  3ועודכן לאחר מכן על ידי פרסומים שונים. תקן דיווח כספי בינלאומי  2004פורסם לראשונה בשנת  צירופי עסקים 3תקן דיווח כספי בינלאומי 

  לגביהם אין התייחסות בתקינה הישראלית:
 נסיבות בהן אין לטפל בעסקה כצירוף עסקים .1
 זיהוי צירוף העסקים והגדרת עסק .2
 שיטת הרכישה .3
 זיהוי הרוכש .4
 קביעת מועד הרכישה .5
 סיווג או ייעוד של נכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל התחייבויות שניטלו בצירוף עסקים .6
 נכסים הכפופים לחכירות תפעוליות שבהן הנרכש הוא המחכיר (עקרון המדידה) .7
 הדרך שבה משתתפים אחרים בשוק היו משתמשים בהם (עקרון המדידה)נכסים אשר הרוכש מתכוון לא להשתמש בהם, או להשתמש בהם בדרך השונה מ .8
 אופן מדידת התמורה .9

 תקופת המדידה .10
 עלויות הקשורות לרכישה .11
 קביעה מה מהווה חלק מעסקת צירוף עסקים .12
 רכישה במהופך .13
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  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל

  )57ג"ד  - (להלן  דינים וחשבונות כספיים מאוחדים, 57גילוי דעת   סקיםצירופי ע, 3תקן דיווח כספי בינלאומי   המסמך הרלוונטי

הטיפול החשבונאי במוניטין  (מתוקן) 20קן חשבונאות מספר ת
  ובנכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה מוחזקת

הכרה בנכסים 

הניתנים לזיהוי 

שנרכשו ובהתחייבויות 

(עקרון שניטלו 
  ההכרה)

כשו וההתחייבויות שניטלו חייבים הנכסים הניתנים לזיהוי שנר •

לקיים במועד הרכישה את ההגדרות של נכסים והתחייבויות. 

בנוסף, הנכסים וההתחייבויות חייבים להיות חלק ממה שהרוכש 

והנרכש החליפו בעסקת צירוף העסקים, ולא כאלה שנוצרו 

 מעסקאות נפרדות. 

  -  חכירות תפעוליות •

 - בהן הנרכש הוא החוכרנכסים הכפופים לחכירות תפעוליות ש
במידה והתנאים של חכירה התפעולית שבה הנרכש הוא החוכר 

הם עדיפים או נחותים ביחס לתנאי השוק, יש להכיר בנכס בלתי 

  מוחשי או בהתחייבות, בהתאמה. 
משום  - כוח עבודה מגובש ופריטים אחרים שאינם ניתנים לזיהוי •

יש להכיר בו בנפרד שכוח עבודה מגובש אינו נכס הניתן לזיהוי ש

מהמוניטין, ערך כלשהו שמיוחס אליו נכלל במוניטין. בנוסף, הרוכש 

כולל במוניטין ערך כלשהו שיוחס לפריטים שאינם כשירים כנכסים 

 .במועד הרכישה
  
]3 IFRS  40ב- 37, ב30ב-28, ב14-10סעיפים[  

  

 אין התייחסות ספציפית •

 
 
 
 

 אין התייחסות •

  
  

 
 

של חברה בת מייצג את ההטבות מוניטין הנובע מרכישה  •

הכלכליות הצפויות מהנכסים, אשר לא ניתן להכיר ולזהות אותם 

 בנפרד
  
  
  

  ]7סעיף  (מתוקן) 20[תקן חשבונאות מספר 

 
  

  

    
  

Page 94 of 390



 צירופי עסקים – 4פרק 

27 
 

  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל

בכל צירוף עסקים, הרוכש ימדוד במועד הרכישה רכיבים של  •  מדידת זכויות מיעוט

בהווה  זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכש שהן זכויות בעלות

ומזכות את מחזיקיהן בחלק יחסי מהנכסים נטו של הישות בעת 

 פירוק לפי:
 שווי הוגן; או  )א(
החלק היחסי של מכשירי הבעלות בהווה בסכומים שהוכרו   )ב(

 בגין הנכסים נטו הניתנים לזיהוי של הנרכש. 
ימדדו בשווי  -רכיבים אחרים של זכויות שאינן מקנות שליטה  •

ם כן בסיס מדידה אחר נדרש לפי הוגן למועד הרכישה, אלא א

 תקני דיווח כספי בינלאומיים.
  
]3 IFRS  45ב- 44ב -ו 19סעיפים[  

  

זכויות המיעוט בהון העצמי של חברה בת יחושבו על בסיס שווים 

  הפנקסני של הנכסים וההתחייבויות בספרי חברת הבת. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]3.8.1סעיף  57[ג"ד 
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  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל

 חריגים לעקרונות
  ההכרה או המדידה 

  חריג לעקרון ההכרה:
יש להכיר במועד הרכישה בהתחייבות תלויה  -התחייבויות תלויות 

שניטלה בצירוף עסקים אם היא מחויבות בהווה שנובעת מאירועים 

  בעבר והשווי ההוגן שלה ניתן למדידה באופן מהימן.
  :חריגים לעקרונות ההכרה והמדידה

דוד התחייבות (או נכס) המתייחס הרוכש יכיר וימ - הטבות עובד

 . IAS 19להסדרי הטבות עובד של הנרכש בהתאם ל 
הרוכש יכיר בנכס השיפוי באותו זמן שבו הוא מכיר בפריט  - נכסי שיפוי

בגינו ניתן השיפוי, כאשר הוא נמדד לפי אותו בסיס שלפיו נמדד 

 הפריט בגינו ניתן השיפוי, בכפוף לצורך בהפרשה לירידת שווי בגין
 סכומים שאינם ניתנים לגבייה. 

   :חריגים לעקרון המדידה
רוכש ימדוד את השווי של הזכות שנרכשה   - זכויות שנרכשו חזרה 

חזרה, שהוכרה כנכס בלתי מוחשי, על בסיס יתרת התקופה החוזית 

של החוזה המתייחס, ללא קשר אם משתתפים בשוק היו מביאים 

  עת מדידת שוויה ההוגן.בחשבון חידושים חוזיים פוטנציאליים ב
יש להשתמש בשיטה שנקבעה ב  -עסקאות תשלום מבוסס מניות 

IFRS 2  לצורך מדידת התחייבות או מכשיר הוני המתייחס לעסקאות

תשלום מבוסס מניות של הנרכש או להחלפה של עסקאות תשלום 

  מבוסס מניות של הנרכש.
מוש) שנרכש, נכס לא שוטף (או קבוצת מי  - נכסים המוחזקים למכירה

המסווג כמוחזק למכירה במועד הרכישה, יימדד בהתאם להוראות 

IFRS 5 .בשווי הוגן בניכוי עלויות למכירה  
  
  
]3 IFRS  41ב -ו 36ב-35, ב31-21סעיפים[  

 

   - התייחסות רק להתחייבויות תלויות 
בקביעת שווים הנאות של הנכסים וההתחייבויות המזוהים לצורך 

להביא בחשבון גם התחייבויות תלויות שהובאו חישוב המוניטין יש 

  בחשבון בהסכם רכישת ההשקעה בחברה הבת. 
  

  בהתחייבות התלויה) לתנאי ההכרה(אין התייחסות ספציפית 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]3.4.8סעיף  57[ג"ד 
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  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל

צירוף עסקים שהושג 

  בשלבים
בצירוף שהושג בשלבים, הרוכש ימדוד מחדש את הזכות ההונית  •

החזיק לפני כן בנרכש בשווי הוגן שלה במועד הרכישה, ויכיר שהוא 

 ברווח או בהפסד שנוצר, אם נוצר.

במידה והרוכש הכיר בשינויים בערך של הזכות ההונית הקודמת  •

ברווח כולל אחר, יש לטפל ברווח הכולל האחר כפי שהיה נדרש 

אילו הרוכש היה מממש ישירות את הזכות ההונית שהחזיק לפני 

 כן.

]3 IFRS  42-41 -ו 32סעיפים[  
 

כאשר השקעה בחברה בת נרכשת בחלקים ייקבע המוניטין לגבי כל 

רכישה בנפרד, אולם רכישות חלקיות שנעשו עד אשר שיעור ההחזקה 

מההון המונפק של הבת  25% - של החברה האם הגיע לראשונה ל

יובאו בחשבון כאילו נעשו ביום שבו עלתה ההשקעה לראשונה על 

  ר האמור.השיעו
  
  
  

  ]3.7.1סעיף  57[ג"ד 

רכישות במחיר 

  הזדמנותי
לפני שהרוכש מכיר ברווח בגין רכישה במחיר הזדמנותי, הרוכש  •

יעריך מחדש אם הוא זיהה בצורה נכונה את כל הנכסים שנרכשו 

וההתחייבויות שניטלו ויכיר בנכסים ובהתחייבות נוספים כלשהם 

 שזוהו בסקירה זו. 
הנהלים בהם נעשה שימוש כדי למדוד את הרוכש יסקור את  •

הסכומים שתקן זה דורש להכיר בהם במועד הרכישה לגבי כל 

 הפריטים הבאים:
 הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו וההתחייבויות שניטלו -
 הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכש -
 הזכות ההונית שהוחזקה לפני כן על ידי הרוכש -
 התמורה שהועברה. -
תר רווח לאחר ביצוע הסקירה, הרווח יוכר ברווח במידה ועדיין נו •

 והפסד וייוחס לרוכש. 
  
]3 IFRS  36-34סעיפים[  

  

עודף חלקה של החברה האם בשווים ההוגן של הנכסים הניתנים 

לזיהוי (לרבות נכסים בלתי מוחשיים) בניכוי שווין ההוגן של 

) ההתחייבויות הניתנות לזיהוי של החברה הבת (לאחר ייחוס מיסים
על עלות הרכישה של ההשקעה בחברה הבת ינוכה תחילה מחלקה 

של החברה האם בנכסים הבלתי מוחשיים של החברה הבת והיתרה 

תנוכה מחלקה של החברה האם בנכסים הלא כספיים האחרים של 

החברה הבת, באופן יחסי לשווים ההוגן של נכסים אלה. יתרת העודף 

  ח רווח או הפסד בעת הרכישה. שתיוותר לאחר הניכוי כאמור תוכר בדו
  
  
  
  
  
  

  ]10סעיף  (מתוקן) 20[תקן חשבונאות מספר 
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  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל

מוניטין הכלול 

במאזנים של חברות 

בנות בעת רכישת 

  השליטה בהן

מוניטין הכלול במאזנים של חברות בנות בעת רכישת השליטה בהן,   אין התייחסות 

ם אינו נחשב לנכס מזוהה והחלק היחסי שנרכש על ידי חברת הא
יבוטל במהלך קביעת המוניטין הנובע מרכישת ההשקעה בחברה 

  הבת. 
  

  ]3.4.7סעיף  57[ג"ד 

מדידה וטיפול 

  חשבונאי עוקבים
ככלל, לאחר צירוף העסקים רוכש ימדוד נכסים שנרכשו, התחייבויות 

שניטלו או התהוו ומכשירים הוניים שהונפקו בצירוף עסקים, ויטפל 

פי בינלאומיים אחרים שחלים על בהתאם לתקני דיווח כסבהם, 

  . פריטים אלה, לפי מהותם
  אולם, התקן קובע חריגים:

זכות שנרכשה חזרה שהוכרה כנכס בלתי  -זכויות שנרכשו חזרה 

מוחשי תופחת על פני יתרת התקופה החוזית של החוזה שבו הוענקה 

  הזכות.
   -  התחייבויות תלויות

ייבות מסולקת, לאחר ההכרה הראשונה, ועד למועד שבו ההתח

  מבוטלת או פוקעת, הרוכש ימדוד התחייבות תלויה לפי הגבוה מבין:
 IAS 37(א) הסכום שהיה מוכר בהתאם ל 

(ב) הסכום שהוכר לראשונה, בניכוי, כאשר רלוונטי, הפחתה נצברת 
  .IAS 18שהוכרה בהתאם ל 

הרוכש ימדוד נכס שיפוי שהוכר במועד הרכישה לפי אותו  -  נכס שיפוי

ס שלפיו נמדדים ההתחייבות או הנכס בגינם ניתן השיפוי, בכפוף בסי
למגבלות חוזיות כלשהן על סכומו, וכן לגבי נכס שיפוי שלאחר מועד 

הרכישה לא נמדד בשווי הוגן, בכפוף להערכת ההנהלה לגבי יכולת 

הגבייה של נכס השיפוי. הרוכש יגרע את נכס השיפוי רק כאשר הוא 

  ותו או מאבד בדרך אחרת את הזכות לקבלו.גובה את הנכס, מוכר א
  המשך...

הפרשים שיתבררו בעתיד כתוצאה מיישוב או סילוק התחייבויות 

תלויות בסכומים השונים מאלה שהובאו בחשבון לצורך חישוב 

המוניטין או המוניטין השלילי במועד רכישת ההשקעה בחברה בת 

  יטופלו כדלהלן:
שלמה אחת שלאחר  הפרשים שיתבררו עד תום שנת עסקים  - א

תיקון יתרת המוניטין. אם ביום הרכישה נוצר מוניטין  - הרכישה

 זקיפה לרווח וההפסד.- שלילי

הפרשים שיתבררו לאחר תום שנת עסקים שלמה אחת שלאחר   - ב

 זקיפה לרווח והפסד התקופתי. - הרכישה

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]2.8.9סעיף  57[ג"ד 
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  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל

מדידה וטיפול 

חשבונאי עוקבים 

  (המשך)

  - תנית תמורה מו
הרוכש יטפל בשינויים בשווי הוגן של תמורה מותנית, שאינם תיאומי 

  תקופת מדידה, בדרך הבאה:
תמורה מותנית המסווגת כהון לא תימדד מחדש, וסילוקה העוקב  

 יטופל במסגרת ההון.
שינויים בשווי ההוגן יוכרו ברווח  -תמורה מותנית שאינה מסווגת כהון 

 והפסד.
  
]3 IFRS  63ב - ו 58-54סעיפים[  

  

  

  ]21סעיף  (מתוקן) 20(ה), תקן חשבונאות מספר  3.15סעיף  57[ג"ד   ]67ב- 64ב - ו 63-59סעיפים  IFRS 3[  דרישות גילוי
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  הגדרת שליטה ודוחות כספיים מאוחדים         
 1989שפורסם בשנת  27י הדעת התבסס על תקן חשבונאות בינלאומי על ידי לשכת רואי חשבון. גילו 1994פורסם בשנת  דינים וחשבונות כספיים מאוחדים 57גילוי דעת 
  על ידי פרסומים שונים. 57. ממועד פרסומו תוקן ג"ד IASBעל ידי ה 

יים דוחות כספ 10את תקן דיווח כספי בינלאומי   IASB -פרסם ה 2011תוקן ופורסם בגרסאות עדכניות מספר פעמים. במאי  27במקביל, תקן חשבונאות בינלאומי 
  דן בדוחות כספיים נפרדים בלבד. 27תקן חשבונאות בינלאומי כיום בנושא זה.  27שהחליף את תקן חשבונאות בינלאומי  מאוחדים
   

  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל

 –(להלן  דוחות כספיים מאוחדים, 10תקן דיווח כספי בינלאומי   המסמך הרלוונטי
IFRS 10(  

 , גילוי של זכויות בישויות אחרות12בינלאומי  תקן דיווח כספי
  )IFRS 12 –(להלן 

 מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה, 39תקן חשבונאות בינלאומי 
  )IAS 39 –(להלן 

 –(להלן  מכשירים פיננסיים: הצגה, 32תקן חשבונאות בינלאומי 
IAS 32(  

  )57ג"ד  –(להלן  דינים וחשבונות כספיים מאוחדים, 57גילוי דעת 
  )68ג"ד  –(להלן שיטת השווי המאזני , 68גילוי דעת 

   מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה, 22תקן חשבונאות מספר 
בחינת קיום שליטה לעניין איחוד דוחות כספיים  ,5הבהרה מספר 

   במצבים בהם לבעלי מניות המיעוט יש זכויות אישור או זכויות וטו
  

סייגים לאיחוד דוחות 

גת או להצכספיים 

דוחות כספיים 

  מאוחדים

חברה אם אינה נדרשת להציג דוחות כספיים מאוחדים, אם מתקיימים 

  ארבעה תנאים במצטבר:
הינה בבעלות מלאה או שהיא בבעלות חלקית של ישות אחרת  •

וכל יתר בעלי המניות אינם מתנגדים לאי עריכת דוחות כספיים 

 מאוחדים
 סחרים בציבוראין לה מכשירי חוב או מכשירים הוניים הנ •
 אינה נמצאת בתהליך הנפקה •
החברה האם הסופית או חברה אם כלשהי בשרשרת השליטה  •

 עורכת דוחות כספיים מאוחדים הזמינים לציבור.
  

]10 IFRS  4סעיף[  

חברה בבעלות מלאה אינה חייבת לערוך דוחות כספיים מאוחדים,  •

 למעט מתוקף חוק
או יותר  75%אין לאחד דוחות כספיים של חברה בת שבה  •

מהמניות המקנות חלק ברווחים מוחזקות על ידי בעלי מניות 

 חיצוניים 
שליטה ארעית כאשר החברה נרכשה ומוחזקת מלכתחילה  •

 במטרה לממשה בעתיד הקרוב.
החברה הבת פועלת בחו"ל בתנאים של הגבלות כלכליות  •

ביכולתה ומוניטריות שאינן ארעיות ופוגעות באופן משמעותי 

 ם לחברה האם.להעביר כספי

  ]3.1, 2.4.1סעיפים  57[ג"ד  
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  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל

  ) IAS 19תוכניות הטבה לעובדים (  חריגים לתחולה

]10 IFRS  4סעיף[  

  אין התייחסות

  שליטה מתקיימת כאשר מתקיימים שלושת המרכיבים הבאים:   הגדרת שליטה
 כוח השפעה על הישות המושקעת  •
 חשיפה, או זכויות, לתשואות משתנות ממעורבות בישות •

 המושקעת
היכולת להשתמש בכוח ההשפעה כדי להשפיע על סכום  •

 התשואות של המשקיע 

"שליטה" היא היכולת לקבוע את המדיניות הכספית והתפעולית של 
  תאגיד כדי להפיק הטבות ממשאביו ומפעולותיו.

שליטה נחשבת כמתקיימת כאשר החברה האם מחזיקה במישרין או 

ית זכויות ההצבעה בחברה הבת בעקיפין מניות המקנות יותר ממחצ

והזכויות למינוי מרבית חברי הדירקטוריון, אלא אם כן קיימות נסיבות 

  המונעות בעליל מהחברה האם יישום השליטה בפועל.

    
  כוח השפעה:

זכויות ההצבעה רלוונטיות לקביעת כוח השפעה. אולם למשקיע 

ויות יכול להיות כוח השפעה גם אם הוא מחזיק פחות  ממרבית זכ

  ההצבעה אם זכויותיו מקנות לו כוח השפעה: 
 בשל הסדר חוזי בין המשקיע לבין בעלי זכויות ההצבעה האחרים •
בשל זכויות שנובעות מהסדרים חוזיים אחרים (שילוב של זכויות  •

 הצבעה עם זכויות אחרות לקבלת החלטות)
בשל היחס לאחזקותיהם של בעלי הזכויות האחרים ('שליטה  •

 אפקטיבית')
 בשל זכויות הצבעה פוטנציאליות ממשיות בעת הערכת שליטה •
  

יכול להשפיע באופן משמעותי על  ואינמשקיע במקרים בהם 

(לדוג' באמצעות זכויות הצבעה התשואות של הישות המושקעת 
כאשר זכויות ההצבעה מתייחסות רק למשימות ניהוליות ואילו 

הרלוונטיות), הסדרים חוזיים קובעים את ההתוויה של הפעילויות 

על המשקיע לקבוע אם יש לו זכויות מספיקות כדי להקנות לו כוח 

  השפעה. 
  המשך... 

  
שליטה עשויה להתקיים גם בהעדר החזקת מרבית המניות המקנות 

  זכויות הצבעה בכל אחד מהמקרים כדלהלן:
החזקת מרבית זכויות ההצבעה מכוח הסכם שאינו נושא אופי  .1

 ם בחברה המוחזקת;ארעי עם בעלי מניות אחרי
קביעת המדיניות הפיננסית והתפעולית מכוח הסכם שאינו  .2

 נושא אופי ארעי עם בעלי מניות אחרים;
 החזקת זכויות למינוי מרבית חברי הדירקטוריון; .3
 זכות ההכרעה בהצבעות בדירקטוריון. .4

  
  
  
  
  
  
  
  

  ]2.3, 2.1סעיפים  57[ג"ד 
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 - הגדרת שליטה 
  המשך

  משתנות: חשיפה או זכויות לתשואות
תשואות משתנות שאינן קבועות ויש להן פוטנציאל להשתנות כתוצאה 

  מביצועים של הישות המושקעת. 
  

 יכולת להשתמש בכוח ההשפעה כדי להשפיע על התשואות:
משקיע צריך להעריך אם הוא בעל מניות עיקרי או סוכן שמועסק 

ל בעיקר כדי לפעול בשם צד אחר או לטובתו ולפיכך אינו שולט ע
  .הישות

  
]10 IFRS  75ב-2, ב6-18סעיפים[    

  

בהסכם זיכיון יש לבחון אם הזכויות לקבלת החלטות שבידי נותן   הסכם זיכיון

הזיכיון מקנות לו שליטה על הזכיין או רק הגנה על הסימן המסחרי 

  שלו.
  
]10 IFRS 33ב- 29סעיפים ב[  

  אין התייחסות

המטרה והמבנה של 

  הישות המושקעת
ת שליטה יש להביא בחשבון את המטרה והמבנה של בעת הערכ

 רק מתייחסות כלשהן הצבעה הישות המושקעת. לעיתים, זכויות
 באמצעות מותוות הרלוונטיות ואילו הפעילויות ניהוליות למשימות
חוזיים. על המשקיע לקבוע אם יש לו זכויות מספיקות כדי  הסדרים

  להקנות לו כוח השפעה.
  
]10 IFRS 54ב-51- , ב17ב ,8סעיפים ב[  

  אין התייחסות
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זכויות הצבעה 

  פוטנציאליות
בעת הערכת שליטה, משקיע יתחשב בזכויות הצבעה  •

פוטנציאליות שלו כמו גם בזכויות הצבעה פוטנציאליות שמוחזקות 

על ידי צדדים אחרים, כדי לקבוע אם למשקיע יש כוח השפעה. 

זכויות הן זכויות הצבעה פוטנציאליות מובאות בחשבון רק אם ה

 ממשיות.
כאשר קיימים זכויות הצבעה פוטנציאליות או נגזרים שמכילים  •

זכויות הצבעה פוטנציאליות, החלק היחסי ברווח או הפסד 

ובשינויים בהון, המוקצים לחברה האם ולזכויות שאינן מקנות 

שליטה בדוחות המאוחדים נקבעים על בסיס זכויות בעלות 

 נוכחיות.

  

  
]10 IFRS  91ב- 89בסעיפים[  

 אין להתחשב בזכויות הצבעה פוטנציאליות לצורך הערכת שליטה. •
  
 

 
 

בתקופה שבין ההנפקה לבין מימוש כתבי האופציה או המרת  •

המכשירים הפיננסיים המורכבים שהונפקו על ידי חברה מוחזקת 

לצדדים שלישיים יחושב החלק בהון העצמי ובתוצאות של החברה 

נפקות בפועל, בלי להביא בחשבון המנפיקה על בסיס המניות המו

את קיום כתבי האופציה או את הרכיב ההוני של המכשירים 

  הפיננסיים המורכבים.

  

  (ב)]101סעיף  22[תקן חשבונאות מספר 
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דיווח על תוצאות 

הפעילות של החברה 

  הבת 

ישות כוללת את ההכנסות וההוצאות של חברה בת בדוחות הכספיים 

משיגה שליטה עד לתאריך שהישות  המאוחדים מהמועד שבו היא

 מפסיקה לשלוט על החברה הבת.

  

  

  

  

  

  

  

]10 IFRS 88סעיף ב[   

רכישת השקעה בחברה בת ומכירת השקעה בחברה בת במהלך 

התקופה המדווחת מחייבת בדרך כלל התחלת האיחוד של דוח רווח 

או הפסד או הפסקתו במועד המדוייק של הרכישה או המכירה. ברם, 
נים מלאים, ניתן מטעמי נוחות לאחד את תוצאות פעולותיה בהעדר נתו

של חברה בת שההשקעה בה נרכשה במהלך התקופה המדווחת או 

לחדול מלאחד את תוצאות פעולותיה של חברה בת שההשקעה בה 

מומשה במהלך התקופה המדווחת, מתחילת אותה תקופה או 

 פי המועד הקרוב יותר למועד-מתחילת התקופה שלאחריה על
  הרכישה או המימוש בפועל של ההשקעה. 

אם כתוצאה מדרך טיפול זו שונה חלקה של החברה האם בתוצאות 

פעולותיה של החברה הבת במידה מהותית מהחלק כאמור המחושב 

פי המועדים המדוייקים של הרכישה או המימוש של ההשקעה, - על

  ההפרש הנובע מכך יטופל בשיטת השווי המאזני. 

  ]3.6סעיף  57[ג"ד 

מועד דיווח שונה בין 

החברה האם לבין 

  החברה הבת 

יש להשתמש במועדי דיווח זהים, ובמידת הצורך אף החברה  •

 הבת תכין דוחות כספיים נוספים לצורך האיחוד
אם הדבר אינו מעשי, ניתן לאחד רק במקרה בו הפער בין מועדי  •

 הדיווח אינו עולה על שלושה חודשים
אות משמעותיות או אירועים יש לבצע תיאום בגין עסק •

 משמעותיים. (לא קיימת בתקן רשימה של אירועים)
  
  
  
  
  

]10 IFRS 93ב- 92סעיפים ב[  

תאריכי הדוחות הכספיים של החברה האם ושל החברות הבנות  •

שלה צריכים להיות זהים, אלא אם כן החברה הבת רשומה 

ופועלת במדינת חוץ שחוקיה מחייבים זאת ותאריך המאזן שלה 

 דים את זה של החברה האם, אך לא ביותר משלושה חודשים.מק
קיימת רשימה של אירועים המחייבים תיאום מכיוון שהתרחשו  •

בפער הזמן, למעט כאשר החברה הבת עורכת דוחות כספיים 

רבעוניים הזמינים במועד עריכת הדוחות הכספיים של החברה 

 האם.
זמינים כאשר החברה הבת עורכת דוחות כספיים רבעוניים ה •

במועד עריכת הדוחות הכספיים של החברה האם, יש להסתמך 

   .על דוחות רבעוניים אלה בעת האיחוד

  ]22סעיף  68ג"ד  ,3.3סעיף  57[ג"ד 
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שינויים בזכויות 

הבעלות ללא איבוד 

  שליטה 

שינויים בזכויות הבעלות של החברה האם שתוצאתם אינה כרוכה בכך 

ם כעסקאות הוניות (אין הכרה שהחברה האם מאבדת שליטה מטופלי
  . ברווח/הפסד)

  
  
  

  

]10 IFRS  96, ב23סעיפים[   

קיטון בזכויות הבעלות של החברה האם שתוצאתם אינה כרוכה  •

 הווה מימוש השקעה וישבכך שהחברה האם מאבדת שליטה מ
חלקה של החברה האם בחברה הבת לאחר השינוי  את חשבל

 .הלצורך קביעת הרווח/הפסד ממימוש ההשקע
יש לחשב מוניטין והפרשים מקוריים  –גידול בזכויות הבעלות  •

 .מיוחסים בגין כל רכישה

  

 פיםסעי 22תקן חשבונאות מספר  ,3.7.3 -ו 3.7.2סעיפים  57[ג"ד 
   ](ד)103 - (ג) ו103(ג), 102, )ב(102

  
שינויים בהון של 

החברה הבת ללא 

שינוי בשיעור 
ההחזקה (כולל 

פקיעה של כתבי 

פדיון של אופציה ו

מכשירים פיננסיים 

  מורכבים)

כאשר החלק היחסי של ההון המוחזק על ידי הזכויות שאינן מקנות 

שליטה משתנה, יש להתאים את הערכים בספרים של הזכויות 

שמקנות שליטה ושל הזכויות שאינן מקנות שליטה כדי לשקף את 

השינויים בזכויות היחסיות שלהן בחברה הבת. הפרש כלשהו בין 

כום התיאום של הזכויות שאינן מקנות שליטה לבין השווי ההוגן של ס

התמורה שהתקבלה/ שולמה מוכר ישירות בהון ומיוחס לבעלים של 

  החברה האם.
  
]10 IFRS 96ב ףסעי[  

  

בדוחות הכספיים המאוחדים יוכר רווח או הפסד בגובה חלק הקבוצה 

של  בתקבולים מהנפקת כתבי האופציה שפקעו או ברכיב ההוני

המכשיר הפיננסי המורכב שנפדה בניכוי ההשקעה של הקבוצה באותו 

  ., אם הייתה כזופריט
  
  
  
  

  ](ה)103 - ו (ד)102 (ד),101פים סעי 22[תקן חשבונאות מספר 

 זקיפת הפסדים
שאינן מקנות זכויות ל

שליטה / לזכויות 

  המיעוט 

 יטהשאינן מקנות שלייחוס הרווח הכולל לבעלי החברה האם ולזכויות 
  .ה תהיה שליליתאליתבצע גם אם כתוצאה מכך יתרת זכויות 

  

]10 IFRS 94סעיף ב[  

המיעוט יישא בחלקו בהפסדים של חברה בת בגבולות חלקו היחסי 

בהון העצמי, למעט כאשר למיעוט קיימת התחייבות בדרך של מתן 

  וכד'. ערבות או הלוואת בעלים

  ]3.8.3, 3.8.2סעיפים  57[ג"ד 
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שאינן ת הצגת זכויו

מקנות שליטה / 

מיעוט בדוח זכויות 

  על המצב הכספי

מוצגות בדוח על המצב הכספי המאוחד  שאינן מקנות שליטהזכויות 

  במסגרת ההון, בנפרד מההון של הבעלים של החברה האם.
 
 

]10 IFRS  22סעיף[  

(לרבות תקבולים של חברה בת מהנפקת כתבי אופציה זכויות המיעוט 
על ההוני של מכשירים פיננסיים מורכבים שהונפקו  לחיצוניים והרכיב

מוצגות בסעיף נפרד בדוח על המצב הכספי לחיצוניים) ידי חברה בת 

  .המאוחד, בין ההתחייבויות להון העצמי

  ](ה)101סעיף  22ותקן חשבונאות מספר  3.8.4סעיף  57[ג"ד 

הזכויות מדידת חלק 

שאינן מקנות שליטה 

המיעוט / זכויות 

הרווח  בדוח על

  הכולל והצגתו

ישות תייחס את הרווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר  •

 שאינן מקנות שליטהלבעלים של החברה האם ולזכויות 
נדרשת הצגת הרווח או ההפסד לתקופה שניתן לייחוס לזכויות  •

שאינן מקנות שליטה בנפרד מזה שניתן לייחוס לבעלים של 

  החברה האם.
ל לתקופה שניתן לייחוס לזכויות שאינן נדרשת הצגת רווח כול •

מקנות שליטה בנפרד מזה שניתן לייחוס לבעלים של החברה 

 האם.

]10 IFRS 1 - ו 95ב- 94סעיפים ב IAS ב]81, סעיף  

חלקו של המיעוט ברווח הנקי יוצג בסכום אחד, כניכוי מהרווח  •

 .שלאחר מיסים על הכנסה
 .חלקו של המיעוט ברווח כולל אחר מוצג בנפרד •

  
  
  
  

  

  (יא)] 62סעיף  34תקן חשבונאות מספר  ,3.8.5סעיף  57[ג"ד 

החזקה הדדית של 

  אגרות חוב
אם ישות רוכשת בחזרה חלק מהתחייבות פיננסית, על הישות 

להקצות את הערך בספרים הקודם של ההתחייבות הפיננסית בין 

החלק שממשיכים להכיר בו לבין החלק שנגרע, בהתבסס על שוויים 

יחסי של חלקים אלה במועד הרכישה חזרה. ההפרש בין (א) ההוגן ה

הערך בספרים שהוקצה לחלק שנגרע לבין (ב) התמורה ששולמה, 

כולל נכסים כלשהם שאינם במזומן שהועברו או התחייבויות כלשהן 

  שניטלו, בגין החלק שנגרע, יוכר ברווח או הפסד.

]39 IAS  42סעיף[  

ההתחייבות בספרי החברה  ההפרש בין עלות הרכישה לבין סכום

המנפיקה ייזקף לרווח או הפסד המאוחד כפריט נפרד במסגרת סעיף 

המימון בתקופה שבה בוצעה הרכישה. הרווח או ההפסד נחשבים 

  במלואם כרווח או הפסד של החברה המנפיקה.
  
  
  

   ]3.10סעיף  57[ג"ד 
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החזקה הדדית של 

  ניירות ערך המירים
דם או רוכשת חזרה מכשיר הניתן כאשר ישות פודה בפדיון מוק

להמרה לפני מועד הפדיון, כאשר זכות ההמרה המקורית נותרת ללא 

שינוי, הישות מקצה את התמורה ששולמה וכל עלויות עסקה, בגין 
הרכישה חזרה או הפדיון המוקדם, לרכיב ההתחייבות ולרכיב ההוני 

של המכשיר במועד העסקה. השיטה המשמשת בהקצאת התמורה 

למה ועלויות העסקה לרכיבים הנפרדים היא עקבית עם זו ששו

ששימשה להקצאה המקורית של התקבולים שהתקבלו על ידי הישות 

  כאשר המכשיר הניתן להמרה הונפק.

  

  

]32 IAS 33סעיף א[  

ההשקעה תימדד בעלות בדוחות הכספיים של  –כתבי אופציה  •

ים הבת. ההשקעה תקוזז כנגד ההון העצמי הכולל את התקבול

מהנפקת האופציות. מימוש האופציות יטופל כרכישת מניות 

 בהתאם לשיטת "מניות באוצר".
ההשקעה תפוצל בדוחות הכספיים  –מכשירים פיננסיים מורכבים  •

של החברה הבת לרכיב הוני ולרכיב התחייבותי והרכיבים יטופלו 

כהשקעות קבע. ההשקעה ברכיב ההתחייבותי תטופל בהתאם 

חזקה הדדית של אגרות חוב (כלומר, הרווח או להוראות לגבי ה

ההפסד נחשבים במלואם כרווח או הפסד של החברה המנפיקה). 

ההשקעה ברכיב ההוני תקוזז כנגד ההון העצמי. המרת המכשיר 

 תטופל כרכישת מניות בהתאם לשיטת "מניות באוצר".

   ]3.11סעיף  57ג"ד  ,105סעיף  22[תקן חשבונאות מספר 

רים טיפול בהסד

מרובים המובילים 

  לאיבוד שליטה

על מנת לקבוע אם לטפל במספר הסדרים המובילים לאיבוד שליטה 

כעסקה אחת חברה אם תביא בחשבון את כל התנאים של ההסדרים 

  ואת ההשפעות הכלכליות שלהם.

]10 IFRS 97סעיף ב[  

  אין התייחסות

נותרה בשווי ההוגן, בעת איבוד שליטה, יש להכיר בהשקעה כלשהי ש  איבוד שליטה 

  משמע רווח יוכר גם על ההשקעה הנותרת. 

]10 IFRS  99, ב98, ב25סעיפים[  

חלק ההשקעה שמומש (אלא אם כן ההשקעה  בגיןרווח יוכר רק 

 שנותרה מהווה השקעה בניירות ערך המסווגת כהשקעה שוטפת).

   ]3.7.3, 3.7.2סעיפים  57[ג"ד 

רווחים ע"י חברות בנות לצורכי הנפקת מניות הטבה אינו טעון היוון   אין התייחסות  היוון רווחים

  היוון מקביל בדוחות המאוחדים.

  ] 3.12סעיף  57ג"ד [
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  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל

דוחות כספיים משולבים נבדלים מדוחות כספיים מאוחדים בכך שהם   אין התייחסות  דוחות משולבים

אינם כוללים את הדוחות הכספיים של החברה האם. נהלי השילוב של 

  הכספיים דומים ביסודם לנוהלי איחוד הדוחות הכספיים. הדוחות

  ]2.18סעיף  57[ג"ד 

  ]3.15סעיף  57[ג"ד    ] 26ב- 21, ב11ב-2, ב31-24ז, 19-7, 4-2סעיפים  IFRS 12[  דרישות גילוי
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  כספיים נפרדים דוחות
  פרסם  2011תוקן ופורסם בגרסאות עדכניות מספר פעמים. במאי  27י . תקן חשבונאות בינלאומIASBעל ידי ה  1989פורסם בשנת  27תקן חשבונאות בינלאומי 

דן בדוחות  27תקן חשבונאות בינלאומי כיום בנושא זה.  27שהחליף את תקן חשבונאות בינלאומי  דוחות כספיים מאוחדים 10את תקן דיווח כספי בינלאומי   IASB-ה
  כספיים נפרדים בלבד. 

  
  ינה ישראליתתק  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל

  )68ג"ד  –(להלן שיטת השווי המאזני  68גילוי דעת   דוחות כספיים נפרדים 27תקן חשבונאות בינלאומי   המסמך הרלוונטי

התקן מיושם בטיפול החשבונאי בהשקעות בחברות בנות, בעסקאות   הגדרותותחולה 

להציג  נדרשת, או בוחרתמשותפות ובחברות כלולות, כאשר ישות 

יים נפרדים. התקן אינו קובע על אילו ישויות חלה חובה דוחות כספ

להפיק דוחות כספיים נפרדים, אך הוא חל כאשר ישות מכינה דוחות 

  כספיים נפרדים.
הצגת דוחות כספיים נפרדים אינה פוטרת ישות מהצגת  דוחות 

כספיים מאוחדים, אלא אם חל הפטור מהצגת דוחות מאוחדים 

  .10ווח כספי בינלאומי (א) לתקן די 4בהתאם לסעיף 

]27 IAS  8, 7, 6, 3, 2סעיפים[  

  התייחסות אין 
  
  
  
  
  

  

טיפול בהשקעה 

בחברה בת, בעסקה 

משותפת ובחברה 

כלולה בדוחות 

  כספיים נפרדים

כאשר ישות מכינה דוחות כספיים נפרדים, עליה לטפל בהשקעותיה 

בחברות בנות, בעסקאות משותפות ובחברות כלולות באחת משלוש 

  אפשרויות הבאות: ה
 לפי עלות )א(
 39בינלאומי  חשבונאותבהתאם לתקן  )ב(
(אפשרות זו נובעת  IAS 28 - בהתאם לשיטת השווי המאזני ב )ג(

 )1.1.16 -מתיקון שייכנס לתוקף החל מ

]27 IAS  10סעיף[  

  אין התייחסות
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  ינה ישראליתתק  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל

  ישות צריכה ליישם את אותו טיפול חשבונאי לכל קבוצה של השקעות.   עקביות

]27 IAS 10 סעיף[  

  אין התייחסות

דיבידנד מחברה בת, 

עסקה משותפת או 

  חברה כלולה

חברה כלולה יוכרו מעסקה משותפת או מבת,  המחבר יםדיבידנד

ברווח או הפסד, למעט כאשר הישות בוחרת לעשות שימוש בשיטת 

. במקרה )1.1.16 -כנס לתוקף החל מתי(אפשרות זו  השווי המאזני
  מהערך בספרים של ההשקעה.כזה, הדיבידנד יוכר כהפחתה 

]27 IAS  12סעיף[  

דיבידנד מחברה מוחזקת שההשקעה בה כלולה לפי שיטת השווי 

  המאזני ייזקף כהקטנת ההשקעה ולא ייכלל כהכנסה.
  
  

  ]19סעיף  68[ג"ד 

  אין התייחסות  ]17-15סעיפים  IAS 27[  דרישות גילוי
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  השקעות בחברות כלולות 
  

טיפול חשבונאי בהשקעות  1989שפורסם בשנת  28על ידי לשכת רואי חשבון. גילוי הדעת התבסס על תקן חשבונאות בינלאומי  1997פורסם בשנת  68גילוי דעת 
 הטיפול החשבונאי בירידת ערך השקעה בחברה(מתוקן)  20על ידי פרסומים שונים. כמו כן, פורסם תקן חשבונאות מספר  68ממועד פרסומו תוקן ג"ד  בחברות כלולות.

. בעקבות תיקון של התקינה הבינלאומית בנושא ירידת ערך השקעה בחברה כלולה, פרסם המוסד לתקינה את תקן חשבונאות 2006בשנת מוחזקת שאינה חברה בת 
הטיפול  1 , ועדכן את הבהרה מספרהטיפול החשבונאי בירידת ערך השקעה בחברה מוחזקת שאינה חברה בת 10) ואת הבהרה מספר 2009(מעודכן  15מספר 

  .הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים של חברה מוחזקת, שאינה חברה בת 6ואת הבהרה מספר  החשבונאי בירידת ערך השקעה בחברה מוחזקת שאינה חברה בת
  . 2011תוקן ופורסם בגרסאות עדכניות מספר פעמים ובפעם האחרונה בשנת  28במקביל, תקן חשבונאות בינלאומי 

  
  תקינה ישראלית  ינה בינלאומיתתק  נושא ההבדל

השקעות בחברות כלולות ובעסקאות  28תקן חשבונאות בינלאומי   המסמך הרלוונטי 
  )IAS 28 –(להלן  משותפות

  )IAS 18 –(להלן  הכנסות 18תקן חשבונאות בינלאומי 

  )IFRS 3 –(להלן  צירופי עסקים 3תקן דיווח כספי בינלאומי 

ים לא שוטפים המוחזקים למכירה נכס 5תקן דיווח כספי בינלאומי 
  )IFRS 5 –(להלן  ופעילויות שהופסקו

(להלן  גילוי של זכויות בישויות אחרות 12תקן דיווח כספי בינלאומי 
– IFRS 12(  

  

   )68ג"ד  –(להלן  שיטת השווי המאזני 68גילוי דעת 

  )57ג"ד  –(להלן דינים וחשבונות כספיים מאוחדים  57גילוי דעת 

הטיפול החשבונאי במוניטין (מתוקן)  20ת מספר תקן חשבונאו
  תובנכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה מוחזק

  מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה 22תקן חשבונאות מספר 

הטיפול החשבונאי בירידת ערך ) 2009(מעודכן  1הבהרה מספר 
  שקעה בחברה מוחזקת שאינה חברה בתה

ול החשבונאי בירידת ערך הטיפ) 2009(מעודכן  6 הבהרה מספר 
  ם של חברה מוחזקת, שאינה חברה בתנכסי

הטיפול החשבונאי בירידת ערך השקעה בחברה  10הבהרה מספר 
  מוחזקת שאינה חברה בת

  
  תחולה

התקן ייושם על ידי כל הישויות שהן משקיעות בעלות שליטה משותפת 

  השפעה מהותית על ישות מושקעת.  או

  

]28 IAS  2סעיף[  

חל על השקעה של חברה המחזיקה בחברה מוחזקת לטווח  68ג"ד 

חל על עסקאות משותפות  ואינו ארוך ויש לה בה השפעה מהותית

  (בדוחות המאוחדים).

  ]5סעיף  68[ג"ד 

Page 111 of 390



  השקעות בחברות כלולות  – 7פרק 

44 
 

  תקינה ישראלית  ינה בינלאומיתתק  נושא ההבדל

קיום השפעה 

המאפיין  –מהותית 

  הכמותי 

אם ישות מחזיקה, במישרין או בעקיפין (לדוגמה, באמצעות חברות 

מכוח ההצבעה בישות מושקעת, ניתן להניח  אחוז או יותר 20בנות), 

שלישות יש השפעה מהותית, אלא אם כן ניתן להוכיח בעליל שאין זה 

המקרה. ולהיפך, אם הישות מחזיקה, במישרין או בעקיפין (לדוגמה, 

אחוז מכוח ההצבעה בישות  20 -באמצעות חברות בנות), פחות מ

אלא אם כן ניתן  מושקעת, ניתן להניח שלישות אין השפעה מהותית,

  להוכיח בעליל השפעה כזאת.

]28 IAS  5סעיף[  

אם המשקיעה מחזיקה (במישרין או באמצעות חברות בנות) במניות 

או או יותר  20%המושקעת המקנות לה זכות הצבעה בשיעור של 
ההנחה היא  או יותר מחברי הדירקטוריון, %20שיש לה הזכות למנות 

א אם כן ניתן להראות בעליל שיש למשקיעה השפעה מהותית, אל

 20% - שאין זה המצב. ולהיפך, אם המשקיעה מחזיקה פחות מ
מהזכויות האמורות במושקעת ההנחה היא שלמשקיעה אין השפעה 

  מהותית, אלא אם כן ניתן להראות בעליל השפעה כזאת.

  ]8סעיף  68[ג"ד 

אינדיקטורים 

איכותיים לבחינת 

  השפעה מהותית  

ת בידי ישות מוכח, בד"כ, באחת או יותר קיום השפעה מהותי
  מהדרכים הבאות:

  ייצוג בדירקטוריון (או בגוף מקביל לו),  )א(
השתתפות בהליכי קביעת מדיניות (כולל השתתפות בהחלטות  )ב(

 לגבי דיבידנדים או חלוקות אחרות), 
 עסקאות מהותיות בין הישות לבין הישות המושקעת,  )ג(
 שקעת, של הסגל הניהולי של הישות המוהחלפה  )ד(
  .הספקת מידע טכני חיוני )ה(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

]28 IAS  6סעיף[  

קיום או אי קיום השפעה מהותית על מנת להפריך את ברירת המחדל 

  של גילוי הדעת יוכח על פי גורמים משפיעים עיקריים, כגון:
 למשקיעה בדירקטוריון המושקעת.  משמעותי ייצוג )1
 שקעת השתתפות המשקיעה בהליכי קביעת המדיניות של המו )2
הסכם הצבעה לטווח ארוך המחייב את המשקיעה ואת הצדדים  )3

 האחרים להסכם לפעול ביחד בהסכמה מוקדמת
עיסקאות מהותיות בין המשקיעה לבין המושקעת, כאשר  )4

עיסקאות אלו מראות על תלות עיסקית כגון מצבים בהם חלק 

עיקרי מפעילותה העיסקית של המושקעת נשען על זיכיון, זכות 

- פטנט, אספקת ידע או מידע חיוני וכיו"ב שניתנו לה עלשימוש ב
 ידי המשקיעה

של המשקיעה על מינויים פנימיים בסגל הניהולי  יכולת השפעה )5

 של המושקעת
מידת הפיזור או ריכוזיות החזקת הבעלות על ידי בעלי המניות  )6

 האחרים במושקעת
יכולתה של המשקיעה לקבל את המידע הדרוש לה לצורך יישום  )7

 השווי המאזני שיטת

  ]9סעיף  68[ג"ד 
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  תקינה ישראלית  ינה בינלאומיתתק  נושא ההבדל

זכויות הצבעה 

פוטנציאליות לצורך 

בחינת השפעה 

  מהותית 

הניתנות למימוש או המרה  ,קיומן של זכויות הצבעה פוטנציאליות •

באופן מיידי, והשפעתן, כולל זכויות הצבעה פוטנציאליות, 

המוחזקות על ידי ישויות אחרות, מובאים בחשבון כאשר מעריכים 

 השפעה מהותית.אם יש 
בעת ההערכה של זכויות הצבעה פוטנציאליות, אין להתחשב  •

בכוונה  של ההנהלה והיכולת הפיננסית לממש או להמיר זכויות 

 אלה.
  
]28 IAS  8 -ו 7סעיפים[  

בחישוב שיעור כוח ההצבעה יש להתחשב בהון המניות המונפק מבלי 

ייבויות להתייחס לזכויות לרכישת מניות (כתבי אופציה או התח

 הניתנות להמרה) שניתנו, אם ניתנו, למשקיעה או לאחרים.
  
  
  
  
  

  ]10סעיף  68[ג"ד 

השפעת העדר ייצוג 

בדירקטוריון של 

  החברה המושקעת 

ייצוג בדירקטוריון מהווה אחד האינדיקטורים לקיומה של השפעה 

מהותית. העדר ייצוג בדירקטוריון אינו מונע מהחברה המשקיעה לדווח 

  תה לפי שיטת השווי המאזני. על השקע
  
  
  
  
]28 IAS  (א)6סעיף[  

מהחברה  מונעהעדר ייצוג כלשהו בדירקטוריון של החברה המושקעת 

חברה אם המשקיעה לדווח על השקעתה לפי שיטת השווי המאזני. 

השפעה מהותית בחברה מושקעת של חברות בת שלה ויש שיש לה 

כל אחת תחשב  , הסכמי הצבעה לתאום עמדותבין חברות הקבוצה 

כבעלת השפעה מהותית, אף ללא ייצוג כלשהו  מהחברות המשקיעות 

  המושקעת.החברה בדירקטוריון 
  

  ]12-11סעיפים  68[ג"ד 
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פטורים מיישום 

שיטת השווי המאזני 

ומצבים בהם אין 

ליישם את שיטת 

  השווי המאזני

 :מיישום שיטת השווי המאזני פטוריםלהלן 
רוכשת השקעה במטרה בלעדית לממש אותה לאחר  כאשר ישות •

מכן, ההשקעה תסווג כמוחזקת למכירה במועד הרכישה רק אם 

חזוי שתוך שנה אחת המכירה תהיה כשירה להכרה כמכירה 

 ).  IFRS 5 - ל 8שהושלמה (בהתאם לסעיף 
ישות לא תיישם את שיטת השווי המאזני אם היא חברה אם אשר  •

 -(א) ב4ם מאוחדים בהתאם לסעיף פטורה מהכנת דוחות כספיי
IFRS 10 . 

ישות לא תיישם את שיטת השווי המאזני כאשר כל התנאים  •

 הבאים מתקיימים (תנאים מצטברים): 
הישות הינה חברה בת בבעלות מלאה או בבעלות חלקית של  )א(

ישות אחרת והבעלים האחרים שלה, כולל אלה שאינם 

ם מתנגדים רשאים להצביע, קבלו הודעה על כך והם אינ

 שהישות לא תיישם את שיטת השווי המאזני,
 אין לישות מכשירי חוב או מכשירים הוניים הנסחרים בציבור, )ב(
הישות לא הגישה ואינה נמצאת בתהליך של הגשת דוחות  )ג(

כספיים לרשות ניירות ערך או לגוף פיקוח אחר, במטרה 

 להנפיק קבוצה כלשהי של מכשירים בשוק ציבורי,
פית או חברה אם כלשהי בשרשרת החברה האם הסו )ד(

הזמינים   IFRSהשליטה מפיקה דוחות כספיים מאוחדים לפי 

 לשימוש הציבור.
כאשר השקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת (או חלקה),  •

מוחזקת במישרין או בעקיפין על ידי קרן הון סיכון, קרן נאמנות או 

(או את ישויות דומות, הישות יכולה לבחור למדוד את ההשקעות 
הישות תיישם את אותו חלק) בשווי הוגן דרך רווח או הפסד (

ידי קרן הון סיכון על החלק שאינו מוחזק על שיטת השווי המאזני 

 ). וישויות דומות

]28 IAS  5, 19-17סעיפים IFRS 11, סעיף[  

  את שיטת השווי המאזני: אין ליישםמפורטים ארבעה מצבים בהם 
שה ומוחזקת מלכתחילה ההשקעה בחברה המושקעת נרכ )א(

 במטרה לממשה בעתיד הקרוב.
החברה המושקעת פועלת במדינת חוץ בתנאים של הגבלות  )ב(

כלכליות ומוניטריות, שאינן נושאות אופי ארעי, הפוגעות באופן 

 משמעותי ביכולתה להעביר כספים לחברה המשקיעה.
החברה המושקעת פועלת במדינת חוץ בתנאים של מגבלות  )ג(

שאינן נושאות אופי ארעי, הפוגעות באופן  אובייקטיביות,

משמעותי ביכולתה להעביר דוחות כספיים לחברה המשקיעה 

 באופן סדיר.
ההשפעה של החברה המשקיעה אינה קיימת בפועל (כגון  )ד(

בנסיבות של חודל פירעון של החברה המושקעת שניטשה או 

 שהועברה לידי מפרק או כונס נכסים).
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]13ף סעי 68[ג"ד 
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עודף של חלק הישות 

בשווי ההוגן של 

הנכסים 

וההתחייבויות 

הניתנים לזיהוי של 

הישות המושקעת על 

עלות ההשקעה 

  (מוניטין שלילי)

העודף נכלל כהכנסה בקביעת חלק הישות ברווח או הפסד של 

החברה הכלולה או העסקה המשותפת בתקופה בה נרכשה 

  ההשקעה.
  
  
  
  
  

]28 IAS  32סעיף[  

ות לגבי עודף השווי ההוגן של הנכסים נטו על עלות ההשקעה ההורא

של חברה בת יחולו גם על עודף כאמור שנוצר ברכישת חברה 

  מוחזקת שאינה חברה בת. 
ההפרש ינוכה תחילה מחלקה של החברה האם בנכסים הבלתי 

מוחשיים של החברה המוחזקת והיתרה תנוכה מחלקה של החברה 

חרים של החברה המוחזקת, באופן יחסי האם בנכסים הלא כספיים הא

לשווים ההוגן של נכסים אלה. יתרת העודף שתיוותר לאחר הניכוי 

  כאמור תוכר ברווח והפסד בעת הרכישה.

  (ב)]19 –ו  10סעיפים  (מתוקן) 20[תקן חשבונאות מספר 

יישום שיטת השווי 

התייחסות  –המאזני 

לזכויות הצבעה 

  פוטנציאליות

בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת נקבעות  הזכויות של הישות •

אך ורק על בסיס זכויות הבעלות הקיימות, ואינן משקפות מימוש או 

, אלא אם כן המרה אפשריים של זכויות הצבעה פוטנציאליות
קיימים מכשירים הכוללים זכויות הצבעה פוטנציאליות שבמהות 

מעניקים כיום גישה לתשואות שמיוחסות לזכויות בעלות 

. בנסיבות כאלה החלק היחסי שמוקצה לישות ברה המושקעתבח
נקבע על ידי הבאה בחשבון של המימוש האפשרי של אותן זכויות 

הצבעה פוטנציאליות ומכשירים נגזרים אחרים שכיום מעניקים 

 לישות גישה לתשואות.
כאשר מכשירים כוללים זכויות הצבעה פוטנציאליות שבמהות  •

ת שמיוחסות לזכויות בעלות בחברה מעניקות כיום גישה לתשואו

 IFRSכלולה או בעסקה משותפת, מכשירים אלה אינם כפופים ל 
. בכל יתר המקרים, מכשירים שכוללים זכויות הצבעה 92

 .IFRS 9פוטנציאליות יטופלו בהתאם ל 

]28 IAS  14-12סעיפים[  

בתקופה שבין ההנפקה לבין מימוש לצורך יישום שיטת השווי המאזני, 

האופציה או המרת המכשירים הפיננסיים המורכבים שהונפקו  כתבי

על ידי חברה מוחזקת לצדדים שלישיים יחושב החלק בהון העצמי 

ובתוצאות של החברה המנפיקה על בסיס המניות המונפקות בפועל, 

בלי להביא בחשבון את קיום כתבי האופציה או את הרכיב ההוני של 

  המכשירים הפיננסיים המורכבים.
  
  
  
  
  
  
  
   

  ]10סעיף  68ג"ד , (ב)101סעיף  22[תקן חשבונאות מספר 

                                                 
  IAS 39 -ל הפניהיש לקרוא את ההפניה כ IFRS 9לא יושם  עודכל  2
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אופן חישוב חלק 

החברה בחברה 

הכלולה או בעסקה 

  משותפת

חלק הקבוצה בחברה כלולה או בעסקה משותפת מהווה את הצירוף 

של החזקות החברה האם והחברות הבנות שלה באותה חברה כלולה 

עלם מההחזקות של או באותה עסקה משותפת. לצורך זה יש להת

חברות כלולות אחרות ושל עסקאות משותפות אחרות של הקבוצה 

  באותה חברה כלולה או בעסקה משותפת.
  
]28 IAS  27סעיף[  

  

  התייחסותאין 

רכישת השקעה 

  בחלקים
כאשר ההשקעה בחברה נרכשת בחלקים, ייקבע המוניטין לגבי כל   אין התייחסות

שנעשו עד אשר החברה נהייתה רכישה בנפרד, אולם רכישות חלקיות 

לבעלת השפעה מהותית בחברה המושקעת, יובאו בחשבון כאילו 

נעשו ביום שבו החברה המשקיעה נהייתה לראשונה לבעלת השפעה 

  מהותית בחברה המושקעת. 

  ]26סעיף  68[ג"ד 

 

 

  

  

  

  
  
  
  

  
  

  

Page 116 of 390



  השקעות בחברות כלולות  – 7פרק 

49 
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החשבונות 

המושפעים מדחייה 

של רווחים שטרם 

  מומשו  

 אין התייחסות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  החשבונות המושפעים מדחיית הרט"מ:
 

   –במקרה של מכירה לכיוון מטה  .ב
  

מכירות, עלות המכירות  –במכירה של מלאי: סעיפים תוצאתיים 

יתרת זכות (רווח שלא  –והוצאות מסים; סעיפים מאזניים 

  מומש) ומסים נדחים; 
  

רווח הון והוצאות  –במכירה של רכוש קבוע: סעיפים תוצאתיים 

יתרת זכות (רווח שלא מומש) ומסים  –סעיפים מאזניים  מסים;

  נדחים. 
  

על אף האמור לעיל, ניתן לבטא את דחיית הרווח נטו (לאחר 

חלקה של החברה המחזיקה  –מס) כהקטנה בסעיף התוצאתי 

ברווחי החברות המוחזקות וכהקטנה מהשקעות בחברות 

בהצגת וזאת כאשר טיפול כאמור אינו גורם לעיוות  –מוחזקות 

  הרווח או ההפסד והדוח על המצב הכספי. 
  

      - במקרה של מכירה לכיוון מעלה  .ג
  

חלקה של החברה המחזיקה ברווחי החברות  –סעיף תוצאתי 

השקעות בחברות מוחזקות, או,  –המוחזקות וסעיף מאזני 

  כהפחתה מהנכס הנרכש.  
  

  ]42-41סעיפים  68ג"ד [
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הפשרת הרווחים 

  שטרם מומשו
רווחים שנוצרו בעיסקאות שבין חברה מחזיקה לבין חברה מוחזקת, או   יחסותאין התי

חברתיות), - עיסקאות בין –בין חברות מוחזקות בינן לבין עצמן (להלן 

ידי -עד למימושם עליידחו במלואם או בחלקם, כאמור בפרק זה, 

  .מכירה מחוץ לקבוצה או בדרך של הפחתה

  ]35סעיף  68[ג"ד 
  

ה מוחזקת אחרי המועד שבו נוצרה העיסקה במקרה שנמכרה חבר

פי הכללים לעיל ולפני מימוש המלאי (או נכס - שהרווח ממנה נדחה על
ידי מכירה מחוץ לקבוצה ("תקופת הביניים"), הכלל הוא - אחר) על

שאם נמכרה החברה המוחזקת שקנתה את המלאי יש להכיר ברווח 

רה החברה שנדחה שהרי המלאי אינו עוד בקבוצה, ואילו אם נמכ

שמכרה את המלאי והחברה הקונה עודה בקבוצה אין להכיר ברווח 

  ידי מכירה מחוץ לקבוצה.-שנדחה כל עוד לא מומש המלאי על
  

  ]44סעיף  68[ג"ד 
  

ירידה בשיעור ההחזקה מהווה מכירה חלקית של ההשקעה. על כן 

כאשר חלה ירידה בשיעור ההחזקה בחברה שקנתה את המלאי יש 

  יחסי חלקי בשיעור הירידה בשיעור ההחזקה. להכיר ברווח
  

  ]45סעיף  68[ג"ד 
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שוני בין תאריך 
הדוחות הכספיים של 

החברה המחזיקה 

לבין תאריך הדוחות 

הכספיים של החברה 

  המוחזקת

יש להשתמש במועדי דיווח זהים, ובמידת הצורך אף החברה  •

ת השווי המוחזקת תכין דוחות כספיים נוספים לצורך יישום שיט

המאזני. אם הדבר אינו מעשי, ניתן ליישם את שיטת השווי המאזני 

רק במקרה בו הפער בין מועדי הדיווח אינו עולה על שלושה 

  חודשים.
 

יש לבצע תיאום בגין עסקאות משמעותיות או אירועים משמעותיים  •

 (לא קיימת בתקן רשימה של אירועים).
  

 אין התייחסות. •
  
  
  

]28 IAS  34-33סעיפים[  

תאריכי הדוחות הכספיים של החברה המשקיעה ושל החברה  •

המושקעת אמורים להיות זהים, אולם לא תמיד ניתן לכפות על 

החברה המוחזקת לערוך דוחות כספיים לתאריך זהה. ניתן 

להשתמש בדוחות כספיים של החברה המוחזקת כשהם ערוכים 

דוחות לתאריך שונה, אם דוחותיה ערוכים לתאריך המקדים את ה

 הכספיים של החברה המחזיקה, אך לא ביותר משלושה חודשים.
קיימת רשימה של אירועים המחייבים תיאום מכיוון שהתרחשו  •

 בפער הזמן.
כאשר החברה המוחזקת עורכת דוחות כספיים רבעוניים הזמינים  •

במועד עריכת הדוחות הכספיים של החברה המחזיקה, יש 

עת יישום שיטת השווי המאזני להסתמך על דוחות רבעוניים אלה ב

 ואין לבצע תיאומים בגין אירועים שהתרחשו בפער הזמן.
  

  ]23-21סעיפים  68[ג"ד 
  

מדיניות חשבונאית 

  אחידה
הדוחות הכספיים של הישות יוכנו תוך שימוש במדיניות חשבונאית 

  אחידה לגבי עסקאות ואירועים דומים בנסיבות דומות. 
  
  

]28 IAS  36-35סעיפים[  

אין חובה ליישם מדיניות חשבונאית אחידה במידה והכלל החשבונאי 
 שיושם על ידי החברה המושקעת הוא כלל חשבונאי מקובל בישראל

   לרבות תקינה בינלאומית
  

  ]15סעיף  68[ג"ד 
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חלק הישות בהפסדי 

חברה מוחזקת עולה 

על זכויותיה בחברה 

  המוחזקת

ה מוחזקת שווה או עולה אם חלקה של הישות בהפסדים של חבר •
על זכויותיה בחברה המוחזקת, הישות מפסיקה להכיר בחלקה 

בהפסדים נוספים. לאחר שהזכויות של הישות הוקטנו עד לאפס, 

הפסדים נוספים נרשמים ומוכרת התחייבות רק במידה שלמשקיע 

התהוו מחויבויות משפטיות או מחויבויות משתמעות או במידה 

 ר החברה המוחזקת.שבוצעו תשלומים בעבו
 
 

כוללות את הערך בספרים של ההשקעה זכויות בחברה מוחזקת  •

ביחד עם זכויות כלשהן בחברה מוחזקת לפי שיטת השווי המאזני 

, מהוות חלק מההשקעה נטו של הישות במהותלזמן ארוך אשר, 
 בחברה המוחזקת

הפסדים המוכרים לפי שיטת השווי המאזני מעבר להשקעתה של  •

יות רגילות מיוחסים לרכיבים אחרים של הזכויות של הישות במנ

 הישות בחברה המוחזקת בסדר הפוך לבכירותם.

]28 IAS  39-38סעיפים[  

שאינה חברה בת הופחתה כליל,  ההשקעה בחברה מוחזקתאם  •

אין ליצור הפרשה נוספת להפסדיה, אלא אם כן ערבה החברה 

לה  המחזיקה להתחייבויותיה של החברה המוחזקת או שיש

התחייבות אחרת לתמוך בחברה המוחזקת תמיכה כספית; סכום 

ההפרשה הנוספת שתיכלל בנסיבות כאמור לא יעלה על סכום 

הערבות או ההתחייבות האחרת. אם החברה המוחזקת תפיק 

רווחים בעתיד, החברה המחזיקה לא תכלול את חלקה ברווחים 

 ר לעיל. אלה, עד כדי סכומי ההפסד שהיא לא כללה בעבר, כאמו
 אין התייחסות  •

 
 
 

 אין התייחסות •
  
  

  ]17סעיף  68[ג"ד 

סיווג כמוחזק 

  למכירה
על השקעה או על חלק מהשקעה,  IFRS 5נדרש יישום תקן  •

בחברה כלולה או בעסקה משותפת שמקיימת את הקריטריונים 

 לסיווג כמוחזק למכירה.  
החלק שנותר בהשקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת שלא  •

יטופל תוך שימוש בשיטת השווי המאזני  –ג כמוחזק למכירה סוו

 ויסווג כנכס לא שוטף. 
במצב בו ההשקעה או חלק מהשקעה שסווגה קודם לכן  •

כמוחזקת למכירה אינה מקיימת עוד את הקריטריונים לסיווג 

 ככזו, נדרש שימוש בשיטת השווי המאזני למפרע.

]28 IAS  21-20, 15סעיפים[  

  אין התייחסות
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לגבי הנחיות נוספות 

 ירידת ערך השקעה
ובהבהרה מספר  1אין התייחסות למצבים המתוארים בהבהרה מספר 

6.  
מספקות כלים חישוביים  6והבהרה מספר  1הבהרה מספר  •

 נוספים לצורך בחינת ירידת ערך.

כוללת התייחסות למצב בו יש להכיר מנקודת  6הבהרה מספר  •

דת ערך לעודפי עלות שיוחסו ראות החברה המחזיקה בירי

  לנכסים של החברה המוחזקת.

היוון רווחים על ידי חברות מוחזקות לצורכי הנפקת מניות הטבה אינו   אין התייחסות  היוון רווחים 
  טעון היוון מקביל בדוחות הכספיים של החברה המחזיקה.

  ]49-47סעיפים  68[ג"ד 

טיפול חשבונאי 

בחברה מחזיקה בגין 

י אופציה הנפקת כתב
ומכשירים פיננסיים 

ידי -מורכבים על

  חברה מוחזקת

הנפקה של כתבי אופציה או מכשירים פיננסיים מורכבים על ידי חברה   אין התייחסות

מוחזקת מגדילה את ההון העצמי של החברה המוחזקת, אך אינה 

משנה את חלקה בפועל של החברה המחזיקה בהון העצמי של אותה 

כיר ברווח או בגידול בהון העצמי של החברה חברה מוחזקת. אין לה

  המחזיקה. 
להוראות המעבר לתקן  104-101קיימות הנחיות לטיפול בסעיפים 

  .22חשבונאות מספר 

  ]104-101סעיפים  22תקן חשבונאות מספר  ,א28סעיף  68[ג"ד 

טיפול חשבונאי 

בחברה מחזיקה בגין 

כתבי פקיעה של 

פדיון של  ואאופציה 

כבים מכשירים מור

ידי ל הונפקו עש

  חברה מוחזקת 

בגין חלקה של החברה תגדל יתרת ההשקעה בחברה המנפיקה   אין התייחסות
המחזיקה בתקבולים מהנפקת כתבי אופציה שלא מומשו או ברכיב 
ההוני של מכשירים פיננסיים מורכבים שלא הומרו, בהתאמה. הגדלה 

 יקה.זו תיכלל כרווח בדוח הרווח וההפסד של החברה המחז

אם לחברה המחזיקה השקעה בכתבי האופציה או במכשירים 

הפיננסיים המורכבים, חישוב הרווח או ההפסד יכלול ניכוי בגין 

  ההשקעה באותו פריט.
  

  ]104 - (ה) ו103(ד), 102, (ד)101 פיםסעי 22[תקן חשבונאות מספר 
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ירידה בשיעור 

ההחזקה ללא איבוד 

  השפעה מהותית

 אין התייחסות •
 
 

ויות הבעלות של ישות בחברה כלולה/עסקה משותפת אם זכ •

מוקטנות, אך הישות ממשיכה ליישם את שיטת השווי המאזני, 

סכומים שהוכרו בעבר ברווח כולל אחר בהתייחס לאותה השקעה 

יסווגו מחדש לרווח והפסד באופן יחסי להקטנה בזכויות הבעלות 

אם הם היו מסווגים לרווח והפסד בעת מימוש הנכסים 

 מתייחסים או ההתחייבויות המתייחסות.ה
  
  
]28 IAS  25סעיף[  

  

בירידה בשיעור החזקה (על ידי מימוש או הנפקת מניות לצד ג')  •

יש להכיר  - כאשר נותרת השפעה מהותית על הישות המוחזקת 

 ברווח או הפסד.
חלה ירידה בשיעור ההחזקה בחברה מוחזקת אוטונומית ונזקפו  •

י תרגום להון העצמי יועבר חלק יחסי בעבר בגין השקעה זו הפרש
מתוך הפרשי התרגום שהצטברו לדוח הרווח או ההפסד, והוא 

  יהווה חלק בלתי נפרד מהרווח או ההפסד ממימוש ההשקעה.
  
  
  

  
  ]29, 28, 27סעיפים  68[ג"ד 

  
מעבר מחברה כלולה 

לעסקה משותפת 

  ולהיפך 

דדת מחדש הישות ממשיכה ליישם את שיטת השווי המאזני ואינה מו

  את ההשקעה.

]28 IAS  24סעיף[  

  לא רלוונטי

בדיקת ירידת ערך 

כתוצאה מהכרה 

בהפסד כתוצאה 

מירידה בשיעור 

  ההחזקה 

בכל מקרה בו נוצר הפסד כתוצאה מירידה בשיעור החזקה יש לבדוק   אין התייחסות

  אם חלה ירידת ערך שאינה זמנית בגין יתרת ההשקעה.
  
  

  ]30סעיף  68[ג"ד 
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שינויים בזכויות 

מקרים  -בעלות 

ספציפיים הקשורים 

לירידה בשיעור 

  החזקה

ירידה בשיעור החזקה בחברה מוחזקת כתוצאה מהנפקה לצד ג'   אין התייחסות 

בסמוך למועד ייסודה של החברה המוחזקת או כאשר החברה 

המוחזקת הינה חברה שטרם החלה בפעילות עסקית או שהיא בשלבי 

רם ביצעה מכירות משמעותיות ונוצר רווח מירידה מחקר ופיתוח וט

יש לזקוף את הרווח כהכנסה נדחית ולהכיר בו  -בשיעור החזקה 

 בעתיד ברווח והפסד, בהתאם להוראות הסעיף.

  ]31סעיף  68[ג"ד 

איבוד השפעה 

  מהותית 
ישות מאבדת השפעה מהותית על ישות מושקעת, כאשר היא מאבדת 

ת בדבר המדיניות הפיננסית והתפעולית את הכוח לקחת חלק בהחלטו
  של הישות המושקעת. 

  :איבוד השפעה מהותית יכול להתרחש כתוצאה מ
 שינוי בשיעור בעלות, באופן מוחלט או יחסי, או בלעדיו  -
מעבר של חברה מוחזקת לשליטה של ממשלה, בית משפט,  -

 מנהל או כונס נכסים או גוף פיקוח 
 הסדר חוזי -

  
]28 IAS  9סעיף[  

 ות יכולה לאבד השפעה מהותית:יש
(ד) -(ב) 13אם התרחש אחד האירועים המפורטים בסעיף  •

(הגבלות כלכליות ומוניטריות על יכולת להעביר כספים, הגבלות 
אובייקטיביות הפוגעות ביכולת להעביר דוחות כספיים, חברה 

 בפירוק או בכינוס נכסים). 
נוצרו נסיבות אם כתוצאה ממימוש או מהנפקת מניות לצד שלישי  •

שאינן מאפשרות המשך דיווח על פי שיטת השווי המאזני, יש 

 להפסיק את הטיפול החשבונאי על פי שיטת השווי המאזני
  

  ]32 - ו 14, 13סעיפים  68[ג"ד 
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הטיפול החשבונאי 

בעת הפסקת 

השימוש בשיטת 

 –השווי המאזני 
איבוד השפעה 

  מהותית

השווי המאזני החל מהמועד בו ישות תפסיק להשתמש בשיטת 

 ההשקעה מפסיקה להיות חברה כלולה או עסקה משותפת כדלקמן:
הישות תכיר ברווח או - אם ההשקעה שנותרה היא נכס פיננסי •

 :הפסד בכל הפרש בין
השווי ההוגן של השקעה כלשהי שנותרה ומטופלת בהתאם  )א

ותמורה כלשהי ממימוש חלק מההשקעה  IFRS 93 -ל

 ו בעסקה המשותפת, לביןבחברה כלולה א
הערך בספרים של ההשקעה במועד בו הופסק השימוש  )ב

 בשיטת השווי המאזני. 
  

סכומים שהוכרו בעבר ברווח כולל אחר בהתייחס לאותה השקעה 

יטופלו כאילו מומשו הנכסים או ההתחייבויות המתייחסים, על ידי 

  .המוחזקת עצמההחברה 
  
  
  
  
]28 IAS  23 -ו 22סעיפים[  

  

יבוד השפעה מהותית בקרות אחד האירועים המפורטים בעת א •

(ד), תמשיך ההשקעה להיות מוצגת באותו ערך, - (ב)13בסעיף 
שבו הייתה רשומה בעת קרות המקרה. אם חלה ירידה בשווי 

), 2009(מעודכן  15ההשקעה, בהתאם לתקן חשבונאות מספר 
  תופחת ההשקעה בהתאם.

 -בעת מימוש השקעה במוחזקת  •
התמורה לעלות המימוש יוכר ברווח או הפסד  ההפרש בין

  ממימוש ההשקעה.
החלק היחסי של ההשקעה, כפי שהיא רשומה  - ("עלות המימוש"

על פי שיטת השווי המאזני, כולל החלק היחסי של המוניטין 

  שטרם הופחת)
אם כתוצאה ממימוש או מהנפקת מניות לצד שלישי נוצרו נסיבות  •

פי שיטת השווי המאזני, יש  שאינן מאפשרות המשך דיווח על

להפסיק את הטיפול החשבונאי על פי שיטת השווי המאזני 

ולהשאיר את ההשקעה בסכומה הפנקסני, כפי שהוא סמוך אחרי 

 המימוש או ההנפקה.
  

  ]32 - ו 27סעיפים  68[ג"ד 
  

הטיפול החשבונאי 

בעת מעבר 

השפעה מהותית מ

  לשליטה

הישות תטפל   - ת הופכת לחברה בבחברה כלולה אם ההשקעה 

שהוחזקה קודם השקעה עסקה כצירוף עסקים ותמדוד מחדש את הב

   לכן בשווי הוגן. 
 
]28 IAS  3 -ו 22סעיף IFRS 32, סעיף[  

ההשקעה   –אם ההשקעה בחברה כלולה הופכת לחברה בת 

שהוחזקה קודם לכן אינה נמדדת מחדש בשווי הוגן והמוניטין נקבע 

  לגבי כל רכישה בנפרד.
  
  ]3.7.1סעיף  57ד ג"[

  

                                                 
  .IAS 39, יש לקרוא את ההפניה כהפניה ל IFRS 9כל עוד לא יושם  3
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הטיפול בדיבידנד 

לאחר הפסקת יישום 

  שיטת השווי המאזני

ות כאשר זכותו של בעל המניות לקבלת ר כהכנסוכדיבידנד שהתקבל י

  נצברו הרווחים. ןבחנה בין התקופות בההללא  תשלום מבוססת,
  
  
  
  
]18 IAS  30סעיף[   

המאזני דיבידנד מחברות שלגביהן נפסק הרישום לפי שיטת השווי 

ייכלל בהכנסה של החברה המחזיקה בגבולות חלקה ברווחים שנצברו 

מאז הפסקת הרישום ועד תאריך הדוח הכספי האחרון ערב ההכרזה. 

יתרת הדיבידנד העולה על הרווחים שנצברו כאמור תנוכה מהסכום 

  הפנקסי של ההשקעה.
  

  ]33סעיף  68[ג"ד 
  

  ] 20ב-12, ב6ב- 2, ב23-20, 9-7, 4-2סעיפים  IFRS 12[  דרישות גילוי

  

סעיפים  68, ג"ד 22-21סעיפים  (מתוקן) 20תקן חשבונאות מספר [
  ]א55-54
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  הסדרים משותפים
  

 1989שפורסם בשנת  27על ידי לשכת רואי חשבון. גילוי הדעת התבסס על תקן חשבונאות בינלאומי  1994פורסם בשנת  דינים וחשבונות כספיים מאוחדים 57גילוי דעת 
הסדרים  11תקן דיווח כספי בינלאומי  .IASBעל ידי ה  1990שפורסם בשנת  דיווח כספי על זכויות בעסקאות משותפות 31ועל תקן חשבונאות בינלאומי  IASBל ידי ה ע

  .31ביטל את תקן חשבונאות בינלאומי  2011פורסם בשנת ש משותפים
  

  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל

   סדרים משותפיםה 11בינלאומי  דיווח כספיתקן   וונטי המסמך הרל
  )IFRS 11 –(להלן 

(להלן  גילוי של זכויות בישויות אחרות 12תקן דיווח כספי בינלאומי 
– IFRS 12(  

  )57ג"ד  –(להלן  נים וחשבונות כספיים מאוחדיםיד 57גילוי דעת 

ין עסקה משותפת לבין במצב בו קיים הסדר משותף, קיימת הבחנה ב  סיווג הסדר משותף
  פעילות משותפת:

עסקה משותפת היא הסדר משותף שבו לצדדים שיש שליטה  •

 משותפת על ההסדר, יש זכויות לנכסים נטו של ההסדר.
פעילות משותפת היא הסדר משותף שבו לצדדים שיש להם  •

שליטה משותפת על ההסדר יש זכויות לנכסים, ומחויבויות 

 .להתחייבויות המיוחסות להסדר
  
]11 IFRS  33ב- 14ב - ו 19-14סעיפים[  

בתקינה קיימת התייחסות רק לחברה בשליטה משותפת שבה המהות 

הכלכלית של ההסדר מקנה לחברה המחזיקה חלק יחסי בהטבות 

הכלכליות העתידיות הגלומות בנכסים ובהתחייבויות של חברה 

  המוחזקת בשליטה משותפת.
  
  
  
  

  ]2.6.3סעיף  57[ג"ד 
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  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל

יפול החשבונאי הט

  בהסדרים
 IAS 28יישום שיטת השווי המאזני בהתאם ל  –עסקה משותפת  •
 הכרה ביחס לזכותו בפעילות המשותפת: –פעילות משותפת  •

o בנכסיו, כולל חלקו בנכסים כלשהם המוחזקים במשותף 
o  בהתחייבויותיו, כולל חלקו בהתחייבויות כלשהן שהתהוו

 במשותף
o תפוקה שנובעת מהפעילות בהכנסותיו מהמכירה של חלקו ב

 המשותפת
o  בחלקו בהכנסות ממכירת התפוקה על ידי הפעילות

 המשותפת 
o .בהוצאותיו, כולל חלקו בהוצאות כלשהן שהתהוו במשותף 

  
]11 IFRS  37ב-34ב - ו 25-24, 22-20סעיפים[  

  

דוחותיהן הכספיים של חברות בשליטה משותפת יטופלו בדרך של 

שם בדרך של חיבור חלקה היחסי של איחוד יחסי. איחוד יחסי מיו

החברה המחזיקה בכל אחד מפריטי הנכסים, ההתחייבויות, ההוצאות 

וההכנסות של החברה המוחזקת עם אותם פריטים בדוחותיה 

  הכספיים של החברה המחזיקה.
  
  
  
  
  
  

  ]3.2 - ו 2.6.4סעיפים  57[ג"ד 

  ]  3.15סעיף  57[ג"ד  ]20ב-12, ב6ב- 2, ב23-20, 9-7, 4-2סעיפים  IFRS 12[  דרישות גילוי
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  השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ
). ממועד פרסום תקן חשבונאות 2005( 21התבסס על תקן חשבונאות בינלאומי  2007(מתוקן) אשר פורסם על ידי המוסד לתקינה בשנת  13תקן חשבונאות מספר 

  (מתוקן). 13, שלא בוצעו בתקן חשבונאות מספר 21בינלאומי  (מתוקן) בוצעו מספר תיקונים לתקן חשבונאות 13מספר 
  

  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  ההבדלנושא 

השפעות השינויים בשערי חליפין של  21תקן חשבונאות בינלאומי   המסמך הרלוונטי
  )IAS 21 –(להלן מטבע חוץ 

מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה  39תקן חשבונאות בינלאומי 
  )IAS 39 –(להלן 

 –(להלן דוחות כספיים מאוחדים  10תקן דיווח כספי בינלאומי 
10IFRS (  

השפעות השינויים בשערי (מתוקן)  13תקן חשבונאות מספר 
   חליפין של מטבע חוץ

  

התקן חל על נגזרים במטבע חוץ (שאינם בתחולת תקן חשבונאות   תחולה

  ).39בינלאומי 
  

]21 IAS  4סעיף[  

  אין התייחסות

רשי שער בגין הפ

התחייבות במטבע 

חוץ המהווה גידור 

של השקעה נטו 

  בפעילות חוץ

אין התייחסות בתקן זה. הוראות לגבי גידור של השקעה נטו בפעילות 
ובתקן דיווח כספי בינלאומי  39חוץ קיימות בתקן חשבונאות בינלאומי 

. בהתאם לתקנים אלה, החלק של הרווח או ההפסד בגין המכשיר 9
שנקבע כגידור אפקטיבי יוכר ברווח כולל אחר ויסווג מחדש המגדר 

לתקן חשבונאות בינלאומי  49-48לרווח או הפסד בהתאם לסעיפים 

  בעת מימוש או מימוש חלקי.  21
  
]39 IAS 102ף סעי[  

  

הפרשי שער, הנובעים מהתחייבות במטבע חוץ, המהווה גידור של 

אחר בדוחות כספיים השקעה נטו בפעילות חוץ, יסווגו ברווח כולל 

הכוללים גם את פעילות החוץ וגם את הישות המדווחת, עד למימוש 

ההשקעה נטו, ובמועד האמור יוכרו ברווח או בהפסד בהתאם לסעיף 

48.  

  

  א]34 ,5פים סעי (מתוקן) 13[תקן חשבונאות מספר 
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  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  ההבדלנושא 

למטבע תרגום 

מספרי ההצגה של 

  השוואה של ההון ה

של ההון העצמי לכל דוח על המצב הכספי מוצג  מספרי ההשוואה  .אין התייחסות

יתורגמו לפי שער הסגירה במועד אותו דוח על המצב הכספי. כל 

התנועות ההוניות במהלך השנה יתורגמו לפי שערי החליפין במועדי 

  ההכרה בתנועות אלה;

  ]39סעיף  (מתוקן) 13[תקן חשבונאות מספר 

מימוש חלקי של 

  פעילות חוץ
כות של ישות בפעילות חוץ הוא קיטון כלשהו בזכות מימוש חלקי של ז

, אשר בסעיף הבאהמתוארים הבעלות בפעילות חוץ, למעט המקרים 
  מטופלים כמימוש.

  
במימוש חלקי של חברה בת שכוללת פעילות חוץ, הישות תייחס 

מחדש חלק יחסי של הסכום המצטבר של הפרשי השער שהוכרו 

  ות שליטה באותה פעילות חוץ. ברווח כולל אחר לזכויות שאינן מקנ

]21 IAS  ד]48-ג48סעיפים  

  אין התייחסות
  
  
  

במימוש חלקי של חברה מאוחדת שנותרה בשליטת החברה לאחר 

  המימוש החלקי, מבוצע מימוש חלקי של הפרשי השער שנצברו. 
  

  ]49-48 פיםסעי (מתוקן) 13תקן חשבונאות מספר [

מימוש חברה בת 

הכוללת פעילות חוץ 

קיימות זכויות  כאשר

  שאנן מקנות שליטה

בנוסף למימוש כולל של זכויות של ישות בפעילות חוץ, המימושים 

 החלקיים הבאים מטופלים כמימושים: 
כאשר במימוש החלקי מעורב איבוד שליטה בחברה בת שכוללת  .א

פעילות חוץ, בלי להתחשב אם הישות מחזיקה בזכויות שאינן 

 לאחר המימוש החלקי; וכןמקנות שליטה בחברה הבת לשעבר 
כאשר הזכות שנותרה לאחר המימוש החלקי של הזכות בהסדר  .ב

משותף או מימוש חלקי של זכות בחברה כלולה שכוללים פעילות 

 חוץ היא נכס פיננסי שכולל פעילות חוץ.

במימוש של חברה בת שכוללת פעילות חוץ, הסכום המצטבר של 

מיוחס לזכויות שאינן  הפרשי שער המתייחס לפעילות חוץ זו ואשר

  מקנות שליטה יגרע, אך לא יסווג מחדש לרווח או הפסד.

]21 IAS ב48- א48 סעיפים[  

אין התייחסות מפורשת בתקן. מאחר שבתקינה הישראלית לא קיימת 
"תפישת המימוש הרעיוני" בעת איבוד שליטה בחברה מוחזקת, רואים 

כמימוש  במימוש חלקי של חברה מאוחדת ההופכת לחברה כלולה

  חלקי של הפרשי השער שנצברו.
  

בעת המימוש של פעילות חוץ, הסכום המצטבר של הפרשי השער 

המתייחסים לאותה פעילות חוץ, אשר הוכרו ברווח כולל אחר ונצברו 

כרכיב נפרד בהון העצמי, יסווגו מחדש לרווח או הפסד (כתיאום בגין 

  מהמימוש.סיווג מחדש) באותה תקופה בה הוכר רווח או הפסד 

  

  ]48סעיף  (מתוקן) 13[תקן חשבונאות מספר 
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  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  ההבדלנושא 

תשלום דיבידנד 

  המהווה מימוש חלקי
תשלום דיבידנד מהווה חלק ממימוש רק כאשר תשלום הדיבידנד   .אין התייחסות

מהווה למעשה החזר ההשקעה. לדוגמה, כאשר דיבידנד משולם 

  מרווחים טרום הרכישה.
  

  ]49יף סע (מתוקן) 13[תקן חשבונאות מספר 
  

  ]57-51סעיפים  (מתוקן) 13[תקן חשבונאות מספר   ]57-51סעיפים  IAS 21[  דרישות גילוי
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  מלאי
בוצעו  26. ממועד פרסום תקן חשבונאות מספר 2, התבסס על תקן חשבונאות בינלאומי 2006, אשר פורסם על ידי המוסד לתקינה בשנת 26תקן חשבונאות מספר 

  . 26שלא בוצעו בתקן חשבונאות מספר  2שבונאות בינלאומי מספר תיקונים קלים לתקן ח
  

  תקינה ישראלית תקינה בינלאומית  נושא

  )IAS 2 –(להלן מלאי  2תקן חשבונאות בינלאומי   המסמך הרלוונטי
  

  מלאי 26תקן חשבונאות מספר 

  תחולה
  

  תקן זה חל על כל סוגי המלאי, למעט:
כולל חוזי שירות  עבודה בתהליך הנובעת בהתאם לחוזי ביצוע, .א

חוזי  11הקשורים במישרין (ראה תקן חשבונאות בינלאומי 
 הקמה);

 מכשירים פיננסיים; וכן .ב
נכסים ביולוגיים הקשורים לפעילות חקלאית ולתוצרת חקלאית  .ג

 חקלאות). 41בנקודת האסיף (ראה תקן חשבונאות בינלאומי 
  
  

]2IAS   2סעיף[  

  תקן זה חל על כל סוגי המלאי, למעט:
ודה בתהליך הנובעת בהתאם לחוזי ביצוע, כולל חוזי שירות עב .א

חוזי  11הקשורים במישרין (ראה תקן חשבונאות בינלאומי 
 הקמה);

הקמת  2מלאי בניינים למכירה (ראה תקן חשבונאות מספר  .ב
 בניינים למכירה);

 מכשירים פיננסיים; וכן .ג
נכסים ביולוגיים הקשורים לפעילות חקלאית ולתוצרת חקלאית  .ד

  חקלאות). 41קודת האסיף (ראה תקן חשבונאות בינלאומי בנ

  ]2סעיף  26[תקן חשבונאות מספר 

שווי הוגן מוגדר כמחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או שהיה משולם   הגדרת שווי הוגן
להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד 

  המדידה.

]2IAS   6סעיף[  

יתן להחליף נכס או לסלק התחייבות שווי הוגן מוגדר כסכום שבו נ

בעסקה בתום לב בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון, הפועלים בצורה 

  מושכלת.

  ]6סעיף  26[תקן חשבונאות מספר 

  ] 39-36סעיפים  26[תקן חשבונאות מספר   ]39-36סעיפים   2IAS[  דרישות גילוי
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  רכוש קבוע
בוצעו  27. ממועד פרסום תקן חשבונאות מספר 16, התבסס על תקן חשבונאות בינלאומי 2006סד לתקינה בשנת , אשר פורסם על ידי המו27תקן חשבונאות מספר 

  . 27שלא בוצעו בתקן חשבונאות מספר  16מספר תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 
  

  תקינה ישראלית תקינה בינלאומית  נושא

  )IAS 16 –להלן (רכוש קבוע  16תקן חשבונאות בינלאומי   המסמך הרלוונטי
של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי  1פרשנות מספר 

שינויים בהתחייבויות קיימות בגין פירוק ושיקום, ובהתחייבויות 
  )IFRIC 1 –(להלן דומות 

  רכוש קבוע 27תקן חשבונאות מספר 

יה שווי הוגן מוגדר כמחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או מחיר שה  הגדרת שווי הוגן

משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק 

  במועד המדידה.

]16IAS   6סעיף[  

שווי הוגן מוגדר כסכום שבו ניתן להחליף נכס או לסלק התחייבות 

בעסקה בתום לב בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון, הפועלים בצורה 

  מושכלת.

  ]6סעיף  27[תקן חשבונאות מספר 

- הגדרת סכום בר
  השבה

 השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירההשבה מוגדר כגבוה מבין - סכום בר
  של נכס לבין שווי השימוש בו.

  

]16IAS   6סעיף[  

של נכס לבין  מחיר המכירה נטוהשבה מוגדר כגבוה מבין - סכום בר

  שווי השימוש בו

  

  ]6סעיף  27[תקן חשבונאות מספר 

חלקי חילוף וציוד 

  עזר
לוף, ציוד גיבוי וציוד עזר מוכרים בהתאם לתקן פריטים כמו חלקי חי

זה, כאשר הם מקיימים את ההגדרה של רכוש קבוע. אחרת, פריטים 

  .אלה מסווגים כמלאי
  
  

  

]16IAS  8 סעיף[  

חלקי חילוף וציוד עזר מוצגים, בדרך כלל, כמלאי ומוכרים ברווח או 

בהפסד עם צריכתם. אולם, חלקי חילוף משמעותיים וציוד עזר 

שמעותי מקיימים את הקריטריונים של רכוש קבוע, כאשר ישות צופה מ

באופן דומה, אם ניתן להשתמש בהם למשך יותר מתקופה אחת. 

להשתמש בחלקי חילוף ובציוד עזר רק בהקשר עם פריט רכוש קבוע, 

  הם מטופלים כרכוש קבוע.

  ]8 סעיף 27 מספר חשבונאות[תקן 
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  תקינה ישראלית תקינה בינלאומית  נושא

 –מודל העלות 
שינויים בסכום 

יבות בגין התחיה

 פירוק ושיקום
  שהוכרה

ופחת מהעלות של הנכס לא יעלה על הערך בספרים שלו. יהסכום ש

אם קיטון בהתחייבות עולה על הערך בספרים של הנכס, יש להכיר 

  בעודף מיידית ברווח או הפסד.

]1IFRIC  (ב)]5 סעיף  

  אין התייחסות

ות אם כתוצאה מהתיאום נגרמת תוספת לעלות של נכס, על היש

לשקול האם עובדה זו מהווה סימן לכך שהערך החדש בספרים של 

הנכס עשוי שלא להיות בר השבה במלואו. אם עובדה זו מהווה סימן 

ההשבה של הנכס כדי לבחון -כאמור, על הישות לאמוד את הסכום בר

האם קיימת בנכס ירידת ערך, ועליה לטפל בהפסד כלשהו מירידת 

  .36בינלאומי ערך, בהתאם לתקן חשבונאות 

]1IFRIC   (ג)]5סעיף  

  אין התייחסות

במקרה שבו קיטון בהתחייבות עולה על הערך בספרים שהיה מוכר 

במצב שבו הנכס היה נמדד לפי מודל העלות, העודף יוכר מיידית 

  ברווח או הפסד.

]1IFRIC   (ב)]6סעיף  

  אין התייחסות

עריך מחדש את שינוי בהתחייבות מהווה סימן לכך שיתכן שנדרש לה

הנכס כדי להבטיח שהערך בספרים אינו שונה מהותית מהערך 

בספרים שהיה נקבע לפי שווי הוגן במועד המאזן. כל הערכה מחדש 

כזו תובא בחשבון לצורך קביעת הסכומים שיוכרו ברווח או הפסד או 
ברווח כולל אחר. אם נדרשת הערכה מחדש, כל הנכסים מאותה 

  קבוצה יוערכו מחדש.

]1IFRIC   (ג)]6סעיף  

  אין התייחסות
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  תקינה ישראלית תקינה בינלאומית  נושא

אופן מדידת שווי 

  הוגן
-השווי ההוגן של קרקע ובניינים, בדרך כלל, נקבע מראיות מבוססות .IFRS 13 מדידת שווי הוגן מבוצעת בהתאם להוראות 

שוק באמצעות הערכת שווי, שבדרך כלל מבוצעת על ידי מעריכי שווי 

מכונות וציוד הוא, בדרך כלל, שווי מוסמכים. השווי ההוגן של פריטי 

  השוק שלהם, שנקבע על ידי הערכת שווי.
 

שוק לשווי הוגן, כתוצאה מהמהות הייחודית - אם אין ראיות מבוססות

של פריט רכוש קבוע והפריט נמכר לעיתים רחוקות, למעט כחלק 

), ייתכן שהישות צריכה לאמוד continuing businessמעסק ממשיך (
) או income approachגן באמצעות גישת ההכנסה (את השווי ההו

 depreciated replacement costגישת עלות השחלוף המופחתת (
approach.(  

  
  ]33-32 סעיפים 27 מספר חשבונאות[תקן 

  

  ]79-73סעיפים  27תקן חשבונאות מספר [   ]79-73פים סעי IAS 16[  גילוידרישות 
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  נכסים בלתי מוחשיים
נערכו תיקונים לתקן חשבונאות  2007. משנת 38התבסס על תקן חשבונאות בינלאומי  2007אשר פורסם על ידי המוסד לתקינה בשנת  30ספר תקן חשבונאות מ

  על ידי פרסומים שונים. לא בוצעו תיקונים מקבילים בתקינה הישראלית.  38בינלאומי 
  

  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל

  )IAS 38 -(להלן נכסים בלתי מוחשיים 38קן חשבונאות בינלאומי ת  המסמך הרלוונטי

  )IFRS 3 –(להלן  עסקיםצירופי  3תקן דיווח כספי בינלאומי 

  )IFRS 13 –(להלן  מדידות שווי הוגן  13דיווח כספי בינלאומי  תקן

  נכסים בלתי מוחשיים 30תקן חשבונאות מספר 

יה מתקבל במכירת נכס או מחיר שהיה שווי הוגן מוגדר כמחיר שה  הגדרת שווי הוגן

משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק 

  .במועד המדידה

]38 IAS  8סעיף[  

שווי הוגן מוגדר כסכום שבו ניתן להחליף נכס או לסלק התחייבות 

בעסקה בתום לב בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון, הפועלים בצורה 

  .מושכלת

  ]8סעיף  30ספר מתקן חשבונאות [

מגדיר שוק פעיל  IFRS 13ושונתה.  IFRS 13 -ההגדרה הועברה ל  הגדרת שוק פעיל

כשוק שבו עסקאות של הנכס או של ההתחייבות מתרחשות בתדירות 

מספיקה ובנפח מספיק כדי לספק מידע לגבי תמחור על בסיס 

  מתמשך.
  

]13 IFRS ['נספח א  

  כל התנאים הבאים קיימים: ) הוא שוק בוActive marketשוק פעיל (
 הפריטים שנסחרים בשוק הם הומוגניים; )א(
בכל עת ניתן למצוא, בדרך השגרה, מוכרים מרצון וקונים  )ב(

 מרצון; וכן
 מחירים זמינים לציבור. )ג(

  ]8סעיף  30תקן חשבונאות מספר [

הגדרת מועד 

  ההסכם
מגדיר את  IFRS 3 (2008) .3 IFRSההגדרה הושמטה עם אימוץ 

  כמועד שבו הרוכש משיג שליטה על הנרכש. המועד הרכיש
  
  
  
  

]3 IFRS ['נספח א  

) לגבי צירוף עסקים הוא המועד בו Agreement dateמועד ההסכם (
) בין הצדדים לצירוף Substantive agreementהושגו עיקרי ההסכם (

ובמקרה של ישויות ציבוריות ניתנה הודעה על עיקרי הסכם אלה 

ות עוינת, המועד המוקדם ביותר שבו לציבור. במקרה של השתלט

הושגו עיקרי ההסכם בין הצדדים לצירוף, הוא המועד בו מספר מספיק 

של הבעלים של הישות הנרכשת הסכימו להצעת הרוכש, כך שמושגת 

  שליטה לרוכש.

  ]8סעיף  30תקן חשבונאות מספר [
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  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל

קריטריון המדידה 

המהימנה וחוסר 

יכולת למדוד באופן 

 מהימן נכס בלתי
מוחשי שנרכש 

  בצירוף עסקים

אם נכס שנרכש בצירוף עסקים ניתן להפרדה או נובע מזכויות חוזיות 

או זכויות משפטיות אחרות, קיים מידע מספיק כדי למדוד את השווי 
ההוגן של הנכס באופן מהימן. לכן, קריטריון המדידה המהימנה בסעיף 

ם שנרכשו (ב) נחשב תמיד כמתקיים לגבי נכסים בלתי מוחשיי 21

  בצירופי עסקים.
  

 ]38 IAS  33סעיף[  

אין חזקה שקריטריון המדידה המהימנה נחשב תמיד כמתקיים לגבי 

  נכס בלתי מוחשי שנרכש בצירוף עסקים. 
  

  

  

  ]38, 35סעיפים  30תקן חשבונאות מספר [ 

הפרדה הקשורה 

  בפריט אחר
ן ייתכן שנכס בלתי מוחשי, אשר נרכש בצירופי עסקים, יהיה נית

. חוזה קשור, נכס ניתן לזיהוי או התחייבותלהפרדה, אולם רק יחד עם 
במקרים אלה, הרוכש מכיר בנכס בלתי מוחשי בנפרד ממוניטין, אך 

  יחד עם הפריט הקשור.
  

  

]38 IAS  36סעיף[  

ייתכן שנכס בלתי מוחשי, אשר נרכש בצירופי עסקים, יהיה ניתן 

או נכס בלתי מוחשי  נכס מוחשי קשורלהפרדה, אולם רק יחד עם 

. במקרים אלה, הרוכש מכיר בקבוצת נכסים כנכס יחיד בנפרד קשור
אם השווי ההוגן של כל אחד מהנכסים בקבוצה אינו ניתן ממוניטין, 

  .למדידה באופן מהימן

  

  ]36סעיף  30תקן חשבונאות מספר [

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    

Page 136 of 390



 נכסים בלתי מוחשיים – 12פרק 

69 
 

  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל

הכרה עיתוי ה

בהוצאה בגין יציאה 

שמתהווה על מנת 

בות לספק הט

כלכליות עתידיות 

לישות אך לא נרכש 

או נוצר כל נכס בלתי 
מוחשי או נכס אחר 

  אשר ניתן להכיר בו

במקרה של הספקת סחורות, הישות מכירה ביציאה כהוצאה  •

כאשר יש לישות זכות לגישה לסחורות אלה. במקרה של הספקת 

שירותים, הישות מכירה ביציאה כהוצאה כאשר היא מקבלת את 

   השירותים.
  
לישות יש זכות גישה לסחורות כאשר הסחורות בבעלותה. באופן  •

דומה, יש לישות זכות גישה לסחורות כאשר הם הוקמו על ידי 

ספק בהתאם לתנאי חוזה הספקה והישות יכולה לדרוש מסירה 

שלהם בתמורה לתשלום. שירותים מתקבלים כאשר הם 

כאשר  מבוצעים על ידי ספק בהתאם לחוזה למסירתם לישות ולא

הישות משתמשת בהם לבצע שירות נוסף, לדוגמה, למסור 

  פרסום ללקוחות.

]38 IAS א69 ,69 פיםסעי[  

  אין התייחסות •
  
  
  
  
  אין התייחסות •
  
  
  
  
  

  

  ]128-118פים סעי 30תקן חשבונאות מספר [   ]128-118פים סעי IAS 38[  גילוידרישות 
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  נדל"ן להשקעה
, בוצעו 16. ממועד פרסום תקן חשבונאות מספר 40התבסס על תקן חשבונאות בינלאומי  2007די המוסד לתקינה בשנת אשר פורסם על י 16תקן חשבונאות מספר 

, שהעיקרי שבהם הוא השמטת כל ההוראות לגבי קביעת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה, בעקבות פרסומו של תקן דיווח כספי 40מספר תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי 
  .16. תיקונים אלה לא בוצעו בתקן חשבונאות מספר 13בינלאומי 

  
  ישראלית תקינה  בינלאומית תקינה   נושא

  )IAS 40 –(להלן  נדל"ן להשקעה 40 חשבונאות בינלאומי תקן  המסמך הרלוונטי

  )IFRS 13 –(להלן מדידות שווי הוגן  13תקן דיווח כספי בינלאומי 

   נדל"ן להשקעה 16 מספר חשבונאות תקן

 משולם שהיה או נכס ממכירת מתקבל שהיה כמחיר מוגדר הוגן שווי  הוגן שווי הגדרת
 במועד בשוק משתתפים בין רגילה בעסקה התחייבות להעברת
  ).הוגן שווי מדידת 13 בינלאומי כספי דיווח תקן ראה. (המדידה

  
  הנחיות למדידת השווי ההוגן של זכות בנדל"ן מפורטות בסעיפים

  .13ובתקן דיווח כספי בינלאומי  52 -ו 50, 48, 41, 40, 35-33

]40IAS  26 -ו 5 פיםסעי[  

סכום שבו ניתן להחליף נכס בעסקה בין קונה מרצון כ מוגדרשווי הוגן 

  לבין מוכר מרצון שאינם קשורים, הפועלים בצורה מושכלת.
  
  

הנחיות לקביעת השווי ההוגן של זכויות בנדל"ן מפורטות בסעיפים 

  וי ההוגן.לגבי מודל השו 52-33

  ]5 סעיף 16 מספר חשבונאות[תקן 

 ן"נדל של עלות
  בהקמה להשקעה

כוללת את עלות רכישתו  עצמית בהקמההעלות של נדל"ן להשקעה   התייחסות אין

וכן את כל היציאות שניתן לייחס במישרין להקמה או לפיתוח של 

הנדל"ן להשקעה כגון: עלויות עובדים (כולל פיקוח) באתר, עלויות 

  רים המשמשים בהקמה והפחתת רכוש קבוע המשמש בהקמה. חומ

  ]22 סעיף 16 מספר חשבונאות[תקן 

Page 138 of 390



 נדל"ן להשקעה – 13פרק 

71 
 

  ישראלית תקינה  בינלאומית תקינה   נושא

 -ההוגן  השווי מודל
  מחיר

מדידת שווי הוגן מניחה שהנכס או ההתחייבות מוחלפים בעסקה 

  רגילה.
  

]13 IFRS 15 סעיף[  

 תנאים עקב, מופחת או מנופח למחיר אומדן כולל אינו הוגן שווי
 מכירה הסדרי, רגיל בלתי מימון כגון מיוחדות סיבותנ או מיוחדים
 צד ידי על שהוענקו, ויתורים או מיוחדות תמורות, חזרה וחכירה
  .למכירה הקשור

  ]36 סעיף 16 מספר חשבונאות[תקן 

 –ההוגן  השווי ודלמ
  מדידת שווי הוגן

ישות תשתמש בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים 

תונים שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך עבורן מספיק נ

מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש 

בנתונים שאינם ניתנים לצפייה. שלוש טכניקות הערכה שנעשה בהם 

 שימוש נרחב:
גישת השוק (מחיר ניתן לצפייה של נכס זהה או נכס שניתן  .א

 או תמחור מטריצה)להשוואה, שימוש במכפילי שוק 
 גישת העלות (עלות שחלוף שוטפת), או .ב
 גישת ההכנסה (טכניקת ערך נוכחי). .ג
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

]13IFRS  30ב-5, ב62-61 פיםסעי[  

הראיה הטובה ביותר לשווי הוגן היא, בדרך כלל, מחירים שוטפים 

בשוק פעיל לנדל"ן דומה באותו מיקום ובאותו מצב והכפוף לחכירה 

דומים. ישות נוקטת זהירות בזיהוי כל ההבדלים ולחוזים אחרים 

הקשורים למהות, למיקום או למצב הנדל"ן, או לתנאי החכירה וחוזים 

  אחרים, הקשורים לנדל"ן.
בהעדר מחירים שוטפים בשוק פעיל מהסוג המתואר, ישות שוקלת 

  מידע ממגוון של מקורות, כולל: 
 מצב, מהות יבעל"ן לנדל פעיל בשוק) currentמחירים שוטפים ( )א(

) שונים אחרים חוזים או לחכירה הכפוף(או  שונים מיקום או
  ,אלו הבדלים לשקף כדי המותאם

מחירים עדכניים של נדל"ן דומה בשווקים פחות פעילים, עם  )ב(

תיאומים כדי לשקף שינויים כלשהם בתנאים הכלכליים מהמועד 

  שבו התרחשו העסקאות במחירים אלו, וכן
מזומנים, המתבססות על אומדנים מהימנים היוון תחזיות תזרים  )ג(

של תזרימי מזומנים עתידיים, הנתמכים על ידי התנאים של כל 

חכירה או חוזים אחרים קיימים, ועל ידי ראיות חיצוניות (במידת 

האפשר), כגון דמי שכירות שוטפים לנדל"ן דומה באותו מיקום 

ות שוק ובאותו מצב, ותוך שימוש בשיעורי היוון, המשקפים הערכ

שוטפות בדבר חוסר הוודאות לגבי הסכום והעיתוי של תזרימי 

 המזומנים.

  ]46-45 סעיפים 16 מספר חשבונאות[תקן 
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  ישראלית תקינה  בינלאומית תקינה   נושא

 – ההוגן השווי מודל
  יציאה הונית עתידית

  אין התייחסות
  

  

השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה אינו משקף יציאה הונית עתידית 

)future capital expenditure ,(וכן"ן הנדל את תרחיב או שתשפר 
  .זו עתידית מיציאה העתידיות ההטבות את משקף אינו

  ]51 סעיף 16 מספר חשבונאות[תקן 

שימוש חלופי מיטבי 

  בנכס
IFRS 13  מחייב להתחשב בקביעת השווי ההוגן בשימוש אחר מיטבי

יותר בנכס אם זה תורם לעליית שוויו ההוגן בהשוואה לשימוש הקיים 

  .וש המיטבי ביותרבנכס שאינו השימ

]13IFRS  ,29ף סעי[  

  אין התייחסות

   ]79-74פים סעי 16 מספר חשבונאות[תקן   ]79-74 פיםסעי  40IAS[  גילוי דרישות
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  ירידת ערך נכסים
נערכו תיקונים  2009משנת . )2004( 36התבסס על תקן חשבונאות בינלאומי  2009בשנת בנוסח מעודכן אשר פורסם על ידי המוסד לתקינה  15תקן חשבונאות מספר 

  על ידי פרסומים שונים. לא בוצעו תיקונים מקבילים בתקינה הישראלית.  36לתקן חשבונאות בינלאומי 

  

  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא

  )IAS 36 –(להלן  ירידת ערך נכסים 36 חשבונאות בינלאומי תקן  הרלוונטי המסמך

  )IFRS13 –(להלן  שווי הוגן מדידת 13תקן דיווח כספי בינלאומי 

(להלן  ירידת ערך נכסים) 2009(מעודכן  15 מספר חשבונאות תקן
  )15תקן חשבונאות מספר  –

השקעות  –תחולה 

  בחברות בנות
36 IAS  חברות בנות, כהגדרתן נכסים פיננסיים המסווגים כחל על  
  .IFRS 10 –ב 

]36IAS  (א)4 סעיף[  

  התקן אינו חל על חברות בנות.
  

  ](א)4 סעיף 15 מספר חשבונאות[תקן 

מגדיר שוק פעיל  IFRS 13ושונתה.  IFRS 13 -ההגדרה הועברה ל  הגדרת שוק פעיל

כשוק שבו עסקאות של הנכס או של ההתחייבות מתרחשות בתדירות 

מספיקה ובנפח מספיק כדי לספק מידע לגבי תמחור על בסיס 

  מתמשך.
  
  
  

  

  

  

  

]13 IFRS ['נספח א  

) הוא שוק בו כל התנאים הבאים Active marketשוק פעיל (
  קיימים:מת

 הפריטים שנסחרים בשוק הם הומוגניים; )א(

, מוכרים מרצון וקונים מרצון; אופן רגילבכל עת ניתן למצוא, ב )ב(

 וכן

 זמינים לציבור.הינם מחירים  )ג(

  

  

  

  ]6סעיף  15תקן חשבונאות מספר [
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  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא

אופן מדידת שווי 

  הוגן 
 IFRS 13אומי הושמטו עם אימוץ סעיפים מקבילים בתקן הבינל

  IFRS 13 - והוראות למדידת שווי הוגן נכללות ב
  בניכוי עלויות מימושכוללים הוראות למדידת שווי הוגן  27-25סעיפים 

  ]27-25 פיםסעי 15תקן חשבונאות מספר [

אומדני תזרימי 

שיעור  –מזומנים 

   צמיחה שלילי

  שיעור הצמיחה עשוי להיות שלילי או אפס.
  
]36IAS  36 סעיף[  

  

  אין התייחסות

אי השלמת הקצאת 
מוניטין עד תום 

התקופה השנתית 

הראשונה בה בוצע 

  צירוף העסקים

בצירוף עסקים, לא ניתנת  שנרכש, מוניטין של הראשונית ההקצאה אם

להשלמה לפני תום התקופה השנתית שבה בוצע צירוף העסקים, 

 הראשונה השנתית התקופה תום לפני תושלם זו ראשונית הקצאה
  .הרכישה מועד לאחר המתחילה

  
]36IAS   85-84סעיפים[  

  

  התייחסות אין

הכרה בירידת ערך 

 יםנכסהבגין 
 יבים אתכמרה
יחידה מניבת ה

מזומנים, אשר אליה 

  הוקצה מוניטין

, ורק מרכיבים את היחידהה יםנכסה לשיש לבחון תחילה ירידת ערך 
אשר הוקצה ליחידה מניבת  לאחר מכן לבחון ירידת ערך למוניטין

  מזומנים.
  
]36IAS  רישא 97 סעיף[  

  

בודדים  לנכסיםשל ירידת ערך  בחינה לביצועהתייחסות  אין

), המוניטין הוקצה אליה, מזומנים המניבה היחידה את המרכיבים(
טרם ביצוע הבחינה לירידת ערך של היחידה המניבה מזומנים, 

  הכוללת את המוניטין.

  ]136-126סעיפים  15[תקן חשבונאות מספר   ]137-126פים סעי  36IAS[  גילוידרישות 
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  ופסקושה פעילויותנכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ו
 דיווח תקן פורסם 2004 במרס. 35 בינלאומי חשבונאות תקן על התבסס, 2001 בשנת לתקינה המוסד ידי על פורסם אשר מופסקות פעילויות, 8 מספר חשבונאות תקן
 כללי בקביעת ורק אך דן 8 מספר חשבונאות תקן, לפיכך. בהתאם הוחלף לא 8 מספר חשבונאות תקן. 35 בינלאומי חשבונאות תקן את החליף אשר, 5 בינלאומי פיכס

 למכירה המוחזקים מימוש בקבוצות אולא שוטפים  בנכסים החשבונאי בטיפול דןש 5 מספר בינלאומי כספי דיווח תקן זאת לעומת. מופסקות לפעילויות) וגילוי הצגה( דיווח
  . ריטים שבתחולתולפ) וגילוי הצגה( הדיווחהן לכללי ו המדידה כלליל הןוכן בפעילויות מופסקות מתייחס ) לבעלים לחלוקה או(
  

  ישראלית תקינה  בינלאומית תקינה  נושא

 למכירה המוחזקים שוטפים לא נכסים 5 בינלאומי כספי דיווח תקן  הרלוונטי המסמך
  )IFRS 5 – להלן( שהופסקו ופעילויות

   מופסקות פעילויות 8 מספר חשבונאות תקן

  הצגה של דוחות כספיים 34תקן חשבונאות מספר 

נכסים לא שוטפים וקבוצות מימוש המקיימים את הקריטריונים לסיווג   תחולה

  כמוחזקים למכירה או כמוחזקים לחלוקה לבעלים ופעילויות שהופסקו. 

 ]5IFRS  א]5 - ו 2יפים סע  

  פעילויות מופסקות
  

  ]1 סעיף 8 מספר חשבונאות תקן[

 לא נכסשל  מדידה
 המוחזק שוטף

או לחלוקה  למכירה
שאינו כלול  לבעלים

  בפעילות שהופסקה

נכסים לא שוטפים או קבוצות מימוש המקיימים את הקריטריונים 

לסיווג כמוחזקים למכירה או כמוחזקים לחלוקה לבעלים ימדדו לפי 

הנמוך מבין הערך בספרים לבין שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה או 

  של נכסים אלה ייפסק. (הפחתה) עלויות לחלוקה, בהתאמה, ופחת 

]5IFRS   25א, 15 – 15סעיפים[  

  אין התייחסות
  
  
  
   

 לא נכסשל  מדידה
 המוחזק שוטף

או לחלוקה  למכירה
שכלול  לבעלים

 בפעילות שהופסקה/
  בפעילות מופסקת

נכסים לא שוטפים או קבוצות מימוש המקיימים את הקריטריונים 

לסיווג כמוחזקים למכירה או כמוחזקים לחלוקה לבעלים ימדדו לפי 

הנמוך מבין הערך בספרים לבין שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה או 

  של נכסים אלה ייפסק. (הפחתה) עלויות לחלוקה, בהתאמה, ופחת 
  
 
]5IFRS   25א, 15 – 15סעיפים[  

יש ליישם כללי הכרה ומדידה שנקבעו בתקני חשבונאות אחרים לצורך 

החלטה מתי וכיצד להכיר ולמדוד את השינויים בנכסים והתחייבויות 

  המתייחסים לפעילות מופסקת.
  
  
  

  ]17סעיף  8[תקן חשבונאות מספר 
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  ישראלית תקינה  בינלאומית תקינה  נושא

 סיווג המחייב אירוע
  לראשונה

 אם למכירה כמוחזק) שמימו קבוצת(או  שוטף לא נכס תסווג ישות
 ולא מכירה עסקת באמצעות בעיקר יושב שלו בספרים הערך

 או( הנכסים על, יתקיים זה שמצב כדי. מתמשך שימוש באמצעות

 :הבאים בקריטריונים לעמוד) המימוש קבוצות

, הנוכחי במצבם מיידית למכירה זמינים להיות חייבים הנכסים )א
 נכסים של במכירות םומקובלי רגילים שהם לתנאים רק בכפיפות

  .כאלה

  ).highly probable( גבוהה ברמה צפויה להיות חייבת המכירה )ב

נכס לא שוטף (או קבוצת מימוש) מסווג כמוחזק לחלוקה לבעלי 

המניות כאשר הישות מחויבת לחלק את הנכס (או קבוצת המימוש) 

  לבעלי המניות. כדי שמצב זה יתקיים:

  , הנוכחי במצבם מיידית חלוקהל זמינים להיות חייבים הנכסים )א

  ).highly probable( גבוהה ברמה צפויה להיות חייבת חלוקהה )ב

  
]5IFRS   א]12 – 6סעיפים  

  

  :השניים מבין המוקדם הוא מופסקת לפעילות הראשוני הגילוי אירוע

למעשה  הנכסים כל למכירת מחייב מכירה בהסכם התקשרות )א

 .מופסקת לפעילות המתייחסים

 פורמלית תכנית אישר דירקטוריון/ניהולית תסמכו בעל גוף )ב
  .כך על פומבית הודעה ומסר הפעילות להפסקת

  

  

  

  

  

  

  

  
  ]16 סעיף 8 מספר חשבונאות תקן[
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  ישראלית תקינה  בינלאומית תקינה  נושא

 פעילות הגדרת
שהופסקה/ פעילות 

  מופסקת

  וכן, למכירה כמוחזק שמסווג או שמומש ישות של רכיב
 שהוא, פעילויות של גאוגרפי אזור או, עסקית פעילות תחום מייצג �

 ;ונפרד עיקרי
 פעילות תחום של למימוש ומתואם יחיד מתכנון חלק מהווה �

 ;ונפרד עיקרי שהוא, פעילויות של גאוגרפי אזור או, עסקית
  .מחדש מכירה למטרת בלעדית שנרכשה בת חברה הוא �
  

נכס לא שוטף או קבוצת מימוש המיועדים לנטישה לא יסווגו כמוחזקים 

  למכירה.
  

של ישות מורכב מפעילויות ותזרימי מזומנים שניתנים להבחנה  רכיב

  משאר הישות. ,בבירור, מבחינה תפעולית ולמטרות דיווח כספי
  
  
  

  

]5IFRS  ונספח א] 32 -ו 13פים סעי  

  :הבאים הקריטריונים כל את המקיים התאגיד של מרכיב
ש למעשה בשלמות כגון מממ התאגיד אשר, פעילות של מרכיב �

כירת המרכיב בעסקה אחת, או בדרך של הפרדה בדרך של מ

)demerger) או פיצול (spin-off הבעלות באותו מרכיב והעברתו (
שלבים כגון על ידי מכירת ב אותו ממש, לבעלי המניות של התאגיד

מביא לידי סיומו  או נכסי המרכיב וסילוק התחייבויותיו אחת אחת

  ;הנטיש בדרך של
 משמעותי גאוגרפי אזור אועותי משמ עסקים קו מייצג המרכיב �

 ;פעילויות של נפרד
ניתן להפריד  .פיננסי דיווח ולצרכי תפעולית להפרדה ניתן המרכיב �

  מרכיב מתאגיד מבחינה תפעולית ולצורכי דיווח כספי אם:
ניתן לייחס לו באופן ישיר את נכסיו והתחייבויותיו  )א(

  התפעוליות,
  חזור ברוטו), וכןניתן לייחס לו באופן ישיר את הכנסותיו (מ )ב(
ניתן לייחס לו באופן ישיר לפחות את מרבית הוצאותיו  )ג(

  התפעוליות.
  

  ]11-ו 2 פיםסעי 8 מספר חשבונאות[תקן 

על  שליטה דוביא

  בת חברה
 חברהעל  שליטה דוביבא כרוכהאשר  ,מכירה וןלתכנ מחויבתש ישות

כמוחזקים  הבת החברהתסווג את כל הנכסים וההתחייבויות של , בת

, וזאת מתקיימים לסיווג כמוחזק למכירה הקריטריונים כאשר כירהלמ
ללא קשר אם לישות יישארו זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה הבת 

  . לשעבר לאחר המכירה
  

]5IFRS   א]8סעיף  

ניתן  לפיכך, בשלמות שימומש תאגיד של מרכיב היא מופסקת פעילות

המימוש יישארו  , כאשר לאחרבת חברה ללהבין כי איבוד שליטה ע

 של להצגה מביא אינולישות זכויות מיעוט בחברה הבת לשעבר 
  .מופסקת פעילות

  
  

  ]2 סעיף 8 מספר חשבונאות[תקן 
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  ישראלית תקינה  בינלאומית תקינה  נושא

 וגילוי הצגה דרישת
לפעילות  במאזן

שהופסקה/ לפעילות 

  מופסקת

 לפעילות המיוחסים וההתחייבויות לנכסים במאזן הגילוי דרישות �
 להגדרת עונה שהופסקה ותהפעיל כאשר רק יחולו שהופסקה

 הנכסים סך יוצגו אלו ובמקרים, המוחזקת למכירה "מימוש קבוצת"
  .אחד במספר ההתחייבויות במספר אחד וסך

 קבוצות/נכסים יסווגו סעיף באיזה מפורש באופן קובע התקן אינו �
 נראה אולם, .במאזן לבעלים ולחלוקה למכירה המיועדות מימוש

 לדוגמה ובהתאם IAS 1 ב נקבעוש הכלליים לעקרונות שבהתאם
  .השוטפים הנכסים/ההתחייבויות במסגרת יוצגו הם IFRS 5 ל 12

  .השוואה מספרי מחדש לסווג אין �

  

]5IFRS  1 ,40 -ו 38 סעיף IAS  (טז)54 -(י) ו54סעיפים[  

   :המאזן בגוף
 לפעילות המיוחסים הנכסים סך של המאזן ליום בספרים הערך �

   האחר. הרכוש לאחריוצג בסכום אחד  המופסקת
 

 המיוחסות ההתחייבויות סך של המאזן ליום בספרים הערך �
 לזמן ההתחייבויות לאחריוצג בסכום אחד  המופסקת לפעילות

 .ארוך
 

  .השוואה מספרי מחדש לסווג יש �

  

, תקן חשבונאות מספר 45-(א) ו40פים סעי 8 מספר חשבונאותתקן [
  ](יד)38 -(ט) ו38סעיפים  34

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

Page 146 of 390



 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו – 15פרק 

79 
 

  ישראלית תקינה  בינלאומית תקינה  נושא

 וגילוי הצגה דרישת
 הפסד וא רווח בדוח

בגין פעילות 

/ פעילות  שהופסקה
  מופסקת 

  :של מסיכום המורכב הכולל הרווח על בדוח יוכר יחיד סכום

 ;שהופסקו פעילויות של מס לאחר הפסד או הרווח )א

 הוגן שווי לפי המדידה בעת שהוכר מס לאחר ההפסד או הרווח )ב
 המהווים המימוש קבוצות של וא הנכסים של המימוש בעת או נטו
 .שהופסקה הפעילות את

 של ניתוח הכולל הרווח על בדוח או בביאורים או תציג הישות, כן כמו
  :לפי לעיל כאמור היחיד הסכום

 פעילויות של מס לפני ההפסד או והרווח ההוצאות, ההכנסות )א
 וכן; הכנסה על מיסים של הקשורה וההוצאה, שהופסקו

 או נטו הוגן שווי לפי המדידה בעת כרשהו ההפסד או הרווח )ב
 הפעילות את שמהווים המימוש קבוצת של או הנכסים של במימוש

 שהופסקה וההוצאה הקשורה של מיסים על ההכנסה.
  

  השוואה מספרי מחדש לסווג יש �

]5IFRS  1 ,34 -ו (ב)33(א), 33 סעיפים IAS  (הא)82סעיף[  

 רגילות מפעולות הפסדים או רווחים להציג יש הפסד וא רווח דוח בגוף
 המיעוט וחלק הכנסה על מיסים ניכוי לאחר( המופסקת הפעילות של

 או נכסים של ממימושם ההפסד או הרווח סכום לרבות), בגינם
 המיעוט וחלק הכנסה על מיסים ניכוי לאחר( התחייבויות של מסילוקן

  .ברווח המיעוט חלק לאחר אחת בשורה) בגינם
  

, הכנסות סכומי את הכספיים לדוחות ריםהביאו במסגרת לפרט יש
 ולאחר מסים לאחר הפסד או ורווח ,מסים לפני הפסד או רווח, הוצאות

 במשך המופסקת לפעילות המתייחסים רגילות מפעולות המיעוט חלק
 המיעוט וחלק ההכנסה ומסי ,השוטפת הכספי הדיווח תקופת

  .המתייחסים
  
  
  
  
  השוואה מספרי מחדש לסווג יש �

תקן חשבונאות  ,45 - (ו) ו27(ב), 40 סעיפים 8 מספר ונאותחשב[תקן 
  ](ה)62סעיף  34מספר 

 וגילוי הצגה דרישת
 תזרימי על בדוח

  המזומנים

 לפעילויות לייחס שניתן נטו המזומנים לתזרימי גילוי לתת יש �
  .שהופסקו פעילויות של מימון ופעילות, השקעה פעילות, שוטפת

 בביאורים או מזומנים תזרים חדו בגוף הגילוי את להציג ניתן �
  .  הכספיים לדוחות

 .השוואה מספרי מחדש לסווג יש �

]5IFRS  34 - ו(ג) 33 סעיפים[  

 פעילות, שוטפת מפעילות נטו מזומנים לתזרימי גילוי לתת יש �
 בשורה המופסקת, לפעילות המיוחסים, מימון ופעילות השקעה

  .פעילות סוג לכל אחת

  המזומנים. תזרים על הדוח לתת את הגילוי בגוף יש �

 .השוואה מספרי מחדש לסווג יש �

  ]45 - ו )ג(40 סעיפים 8 מספר חשבונאות תקן[
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  ישראלית תקינה  בינלאומית תקינה  נושא

 – גילוי דרישות
 שנרכשה בת חברה

 למכור במטרה
  מחדש

 היחיד של הסכום הניתוח, המזומנים תזרימי על בדוח הגילוי דרישות
 רלאח הפסד או הרווח של) הכולל הרווח על דוח בגוף או בביאורים(

וכן גילוי לסוגים העיקריים של נכסים , שהופסקה הפעילות של מס

 לאחרונה שנרכשו בנות חברות והתחייבויות אינם נדרשים בגין
 לסיווג הקריטריונים על עונות ואשר מחדש אותן למכור במטרה

  .רכישתן בעת למכירה כמוחזקות

]5IFRS  39 - ו )ג(33  ,)ב(33 סעיפים[  

  התייחסות אין

 ווגסי הפסקת
 –למכירה  כמוחזק

למעט נכס לא שוטף 

או קבוצת מימוש 
שהם חברה בת, 

פעילות משותפת, 

עסקה משותפת, 

חברה כלולה או חלק 

מזכות בעסקה 

משותפת או בחברה 

  כלולה.

 אינם למכירה כמוחזקים לסיווג נכס או קבוצת מימוש הקריטריונים אם
בוצת הישות תפסיק לסווג את הנכס (או את ק, עוד מתקיימים

 לערך שנדרש תיאום כל תכלול הישותהמימוש) כמוחזק למכירה. 
 ברווח הופסק, למכירה כמוחזקים ושסיווג שוטף לא נכס של בספרים

נמשכות בתקופה שבה הקריטריונים לא מתקיימים  מפעולות הפסד או

  .עוד

לא שוטף שאינו מסווג עוד כמוחזק למכירה (או שאינו כלול עוד נכס 

  ימדד לפי הנמוך מבין: המסווגת כמוחזקת למכירה)בקבוצת מימוש 
בספרים לפני שהנכס (או קבוצת המימוש) סווג כמוחזק  וערכ )א(

למכירה, מותאם בגין פחת, הפחתה או הערכות מחדש כלשהן 

שהיו מוכרים אם הנכס (או קבוצת המימוש) לא היה מסווג 

 כמוחזק למכירה, לבין

  קבת שלא למכור.ההשבה שלו במועד ההחלטה העו -הסכום בר )ב(

 התכנון את לשנות ההחלטה התקבלה שבה בתקופה גילוי תיתן ישות
 תיאור שיכלול) המימוש קבוצת או( שוטף הלא הנכס את למכור

 תוצאות על השפעה וכן להחלטהשהובילו  והנסיבות העובדות
  .מוצגותש קודמות ולתקופות לתקופה הפעילות

]5IFRS  42, 29-27פים סעי[  

 נסוג או, מופסקת כפעילות בעבר שדווחה, תוכנית שנוט תאגיד אם
 כולל ההשפעה בדבר גילוי .והשפעתה זו לעובדה גילוי נדרש, ממנה
 בעבר שהוכרו ערך ירידת בגין כלשהם הפרשה או הפסד של היפוך

  .מופסקת לפעילות בהקשר
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]37-36סעיפים  8[תקן חשבונאות מספר 
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  ישראלית תקינה  בינלאומית תקינה  נושא

 סיווג הפסקת
–רה למכי כמוחזק

נכס לא שוטף או 

קבוצת מימוש שהם 

חברה בת, פעילות 

משותפת, עסקה 

משותפת, חברה 

כלולה או חלק מזכות 

בעסקה משותפת או 

  בחברה כלולה.

שהם  למכירה כמוחזקים לסיווג נכס או קבוצת מימוש הקריטריונים אם

חברה בת, פעילות משותפת, עסקה משותפת, חברה כלולה או חלק 

דוחות  ,עוד מתקיימים תפת או בחברה כלולה אינםמזכות בעסקה משו

  יתוקנו בהתאם. כספיים לתקופות ממועד הסיווג כמוחזק למכירה 
  

 התכנון את לשנות ההחלטה התקבלה שבה בתקופה גילוי תיתן ישות
 תיאור שיכלול) המימוש קבוצת או( שוטף הלא הנכס את למכור

 הפעילות תוצאות על השפעה וכן להחלטה והנסיבות העובדות
  .מוצגות קודמות ולתקופות לתקופה

]5IFRS  42 -ו 28פים סעי[  

  אין התייחסות

 שלמחדש  סיווג
 לפעילות תכנית

  שננטשה מופסקת

 לסווג ישאם ישות מפסיקה לסווג רכיב של ישות כמוחזק למכירה, 
 בפעילויות כן לפני שהוצגו הרכיב של הפעילויות תוצאות את מחדש

 התקופות לכל נמשכות מפעילויות בהכנסה ןאות ולכלול שהופסקו
  .המוצגות

]5IFRS   36סעיף[  

  .מחדש לסיווג דרישה אין
  
  

  

  ]36סעיף  8[תקן חשבונאות מספר 
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  מכשירים פיננסיים
  .33ירים נקבעו בג"ד וכללי ההכרה והמדידה לגבי ניירות ערך סח מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה 39בתקינה הישראלית לא אומץ תקן חשבונאות בינלאומי 

תוקן מספר  IAS 32 ,. מאזמכשירים פיננסיים: הצגה וגילוי) 2003( 32מבוסס על תקן חשבונאות בינלאומי  מכשירים פיננסיים: הצגה וגילוי 22תקן חשבונאות מספר 

תוקן תקן דיווח כספי  2005הועברו אליו. מחודש אוגוסט  32י וכל דרישות הגילוי מתקן חשבונאות בינלאומ 7פורסם תקן דיווח כספי בינלאומי  2005פעמים. באוגוסט 

  מספר פעמים. 7בינלאומי 
. מאחר 2014הכולל פורסם ביולי  9. תקן דיווח כספי בינלאומי 2015בינואר  1כאמור במבוא לחוברת זו, ההשוואה בכל הנושאים מבוססת על תקנים שבתוקף ליום 

, השוואה זו אינה מתייחסת להוראותיו. יש לציין כי תקן זה משנה באופן משמעותי את דרישות ההכרה והמדידה של 2018אר בינו 1שמועד התחילה של התקן הוא מיום 
  . 39שכלולות כיום בתקן חשבונאות בינלאומי  (לרבות הטיפול החשבונאי בירידת ערך וחשבונאות גידור), מכשירים פיננסיים
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      הכרה ומדידה  3.1

    נושא ההבדל

  

  תקינה ישראלית  קינה בינלאומיתת

 מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה 39תקן חשבונאות בינלאומי   תקנים רלוונטיים
  )IAS 39 –(להלן 

בחינה של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי  9פרשנות מספר 
  )IFRIC 9 –(להלן  מחדש של נגזרים משובצים

ספי בינלאומי של הוועדה לפרשנויות של דיווח כ 16פרשנות מספר 

  )IFRIC 16 –(להלן  גידורים של השקעה נטו בפעילות חוץ
  )IFRS 13 –(להלן  מדידת שווי הוגן 13תקן דיווח כספי בינלאומי 

ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה ותעודות  33גילוי דעת 
  )33ג"ד  –(להלן  השתתפות בקרנות השקעה בנאמנות

  יים: הצגה וגילוימכשירים פיננס 22תקן חשבונאות מספר 
השפעות השינויים בשערי (מתוקן)  13תקן חשבונאות מספר 
  חליפין של מטבע חוץ

      תחולה והגדרות

חל על כל הסוגים של מכשירים פיננסיים, למעט אלה  IAS 39  תחולה

  שהוחרגו במפורש מהתקן.
   

  
  
]IAS 39  7-2סעיפים[  

חוב, מניות, אגרות  –חל על "ניירות ערך סחירים" בלבד  33ג"ד 

כתבי אופציה ואגרות חוב להמרה, הרשומים למסחר בבורסה 

אינו  33לניירות ערך ותעודות השתתפות בקרנות נאמנות (ג"ד 
  כולל סעיף תחולה, וזו נלמדת מההגדרות שנכללו בו).

  
  ]3.1.1סעיף  33ג"ד [
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      הכרה ומדידה  3.1

    נושא ההבדל

  

  תקינה ישראלית  קינה בינלאומיתת

  יפות יותר:ההגדרה בתקינה הבינלאומית כוללת הנחיות מק  שיטת הריבית האפקטיבית
  
יש לאמוד את תזרים המזומנים בהתחשב בכל התנאים  -

החוזיים של המכשיר (לדוגמה, פירעון מוקדם, אופציות רכש 

 וכדומה), אך לא בהפסדי אשראי עתידיים;
חזקה כי תזרימי המזומנים ואורך החיים החזוי ניתנים לאמידה  -

באופן מהימן, וקביעה כי במקרים הנדירים בהם הדבר אינו 

 יש להשתמש בתזרימי המזומנים החוזיים. –תקיים מ

]IAS 39  9סעיף[  

הגדרה דומה לתקינה הבינלאומית, אך מצומצמת יותר, נכללת 

  .22לתקן חשבונאות מספר  11בסעיף 
  אין התייחסות -
  
  אין התייחסות -
  
  
  

  ]11סעיף  22תקן חשבונאות מספר [

ופרמיות או ככלל, עלויות עסקה, עמלות, נקודות ששולמו/ התקבלו   

ניכיונות אחרים שנכללו בחישוב שיעור הריבית האפקטיבי 

מופחתים במשך אורך החיים החזוי של המכשיר הפיננסי, אולם יש 

להשתמש בתקופה קצרה יותר אם זו התקופה אליה מתייחסות 

  העמלות, הנקודות, עלויות העסקה והפרמיות או הניכיונות.
  
]IAS 39 6סעיף א[  

חתות מההתחייבות הפיננסית ומובאות בחשבון עלויות עסקה מופ

  בחישוב שיעור הריבית האפקטיבי.
  
  ]37סעיף  22תקן חשבונאות מספר [
  

אין התייחסות למצבים בהם יש להפחית עלויות עסקה לתקופה 

  שקצרה מאורך החיים החזוי של ההתחייבות הפיננסית.

  הבאים: כמו כן, התקינה הבינלאומית כוללת הנחיות יישום למצבים  
נכס פיננסי שנרכש בניכיון עמוק שמשקף הפסדי אשראי  -

 שהתהוו;
 מכשירים פיננסיים בריבית משתנה; -
הטיפול החשבונאי כאשר ישות מעדכנת את האומדנים לגבי  -

  תשלומים/תקבולים של המכשיר הפיננסי. 
  
]IAS 39 8א-7, א5סעיפים א[  

  אין התייחסות
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      הכרה ומדידה  3.1

    נושא ההבדל

  

  תקינה ישראלית  קינה בינלאומיתת

נכס או שהיה משולם להעברת המחיר שהיה מתקבל ממכירת   שווי הוגן

  התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.
מותאם בגין עלויות  אינוהמחיר שמשמש למדידת השווי ההוגן 

  עסקה.
  
  
  
  
  

]IAS 39  9סעיף ,IFRS 13  25סעיף[  

חל רק על ניירות ערך סחירים, ההגדרה בגילוי  33מכיוון שג"ד 

 בניכוי, שמוגדר כשווי דלהלן הדעת הינה של "שווי השוק"
ההוצאות (לרבות היטלים) הכרוכות במימושם של "ניירות הערך 

  הסחירים":
 השווי בבורסה בסוף תקופת הדיווח; –לגבי אגרות חוב ומניות  -
שער הפדיון בסוף  –לגבי תעודות השתתפות בקרנות  נאמנות  -

  תקופת הדיווח, כפי שמתפרסם בגין קרן הנאמנות.
  

  י השוק מוגדר בניכוי הוצאות למימוש.כלומר שוו

  ]3.1.5סעיף  33ג"ד [

  IFRS 13  קובע מידרג שווי הוגן, אשר מעניק את העדיפות

הגבוהה ביותר למחירים מצוטטים (שלא תואמו) בשווקים פעילים 

) ואת העדיפות הנמוכה ביותר 1עבור פריטים זהים (נתוני רמה 
  ).3מה לנתונים שאינם ניתנים לצפייה (נתוני ר

מחירים מצוטטים עבור פריטים זהים או דומים בשווקים שאינם 

  .2פעילים הינם נתוני רמה 

]IFRS 13  (ב)82, 72סעיפים[  

IFRS 13  כולל הנחיות מפורטות לקביעה האם הנפח או הרמה

של פעילות של נכס או של התחייבות ירדה באופן משמעותי, אולם 

וע תיאומים משמעותיים הוא אינו קובע את המתודולוגיה לביצ

  לעסקאות או למחירים מצוטטים.

]IFRS 13 47ב- 37סעיפים ב[  

אין מידרג שווי הוגן. לגבי השקעות בניירות ערך סחירים, נקבע כי 
במקרה של הפסקת מסחר שאינה זמנית, השער האחרון ערב 

ההפסקה אינו משקף בהכרח את שווי ההשקעה ויש להעריך את 

  .השווי בהתחשב בנסיבות
  
  
  ]3.2.3סעיף  33ג"ד [
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      הכרה ומדידה  3.1

    נושא ההבדל
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  נגזרים ונגזרים משובצים

נגזר משובץ הוא רכיב של מכשיר מעורב שכולל גם חוזר מארח   נגזרים משובצים

נגזר אשר משפיע על תזרימי המזומנים של המכשיר המשולב -לא

  באופן דומה לנגזר העומד בפני עצמו.
אם  נגזר משובץ מופרד מהחוזה המארח ומטופל כנגזר אם ורק

(א) המאפיינים והסיכונים הכלכליים של הנגזר המשובץ אינם 
קשורים באופן הדוק למאפיינים ולסיכונים הכלכליים של החוזה 

  המארח, 
(ב) מכשיר נפרד עם אותם התנאים כמו של הנגזר המשובץ היה 
מקיים את ההגדרה של נגזר וכן (ג) המכשיר המעורב בכללותו 

  ווח או הפסד.אינו נמדד בשווי הוגן דרך ר
הבחינה אם נדרש להפריד נגזר משובץ מהחוזה המארח נעשית 

בעת ההכרה לראשונה בלבד, אלא אם חל שינוי בתנאי החוזה 

אשר משנה באופן משמעותי את תזרימי המזומנים בגינו או אם 

  הנכס הפיננסי סווג מחדש מקבוצת שווי הוגן דרך רווח או הפסד.
  
]IAS 39 11-10 סעיפים ,IFRIC 9 7, סעיף[  

  

, לא לעניין ההגדרות ולא לעניין אין התייחסות לנגזרים משובצים
  .הטיפול החשבונאי
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  נכסים פיננסיים  –סיווג 

  נכסים פיננסיים מסווגים לאחת מארבע קבוצות:  קבוצות סיווג
נכסים פיננסיים המוחזקים  –שווי הוגן דרך רווח או הפסד  )א(

עט נגזרים מגדרים), ונכסים למסחר, לרבות נגזרים (למ

פיננסיים שיועדו כשווי הוגן דרך רווח או הפסד בעת ההכרה 

 לראשונה (תוך עמידה בתנאים לייעוד).
נגזרים, -נכסים פיננסיים לא –השקעות המוחזקות לפדיון  )ב(

בעלי תשלומים קבועים או ניתנים לקביעה ובעלי מועד פדיון 

לת להחזיקם עד קבוע, אשר לישות יש כוונה מפורשת ויכו

 למועד הפדיון.
נגזרים, בעלי -נכסים פיננסיים לא –הלוואות וחייבים  )ג(

תשלומים קבועים או ניתנים לקביעה, שאינם מצוטטים בשוק 

 פעיל.
נגזרים -נכסים פיננסיים לא –נכסים פיננסיים זמינים למכירה  )ד(

המיועדים כזמינים למכירה או שאינם מסווגים לאחת מקבוצות 

 ות.המדידה האחר
  
]IAS 39  45, 9סעיפים[  

  

  ניירות ערך סחירים מסווגים כ:
השקעה בניירות ערך סחירים שלפי  –השקעה שוטפת  )א(

מהותה ניתנת למימוש מיידי ומהווה חלק מהאמצעים הנזילים 

) השקעה במניות סחירות או באגרות חוב 1והיא אינה: (
סחירות הניתנות להמרה שכוונת ההנהלה להחזיק בה לזמן 

) השקעה באגרות חוב סחירות אשר הגוף המחזיק 2ך או (ארו
 התחייב להחזיק בה עד למועד הפדיון; או

השקעה בניירות ערך סחירים שאינה  –השקעת קבע  )ב(

 השקעה שוטפת.
  
  

בתקינה הישראלית אין התייחסות לסיווג של מכשירים פיננסיים 

למעט לעניין השקעה בניירות ערך של חברות בנות  לא סחירים

  .7ופרק  5ה פרק כלולות ראחברות או ו/
  
  
  ]3.1.7-3.1.6סעיפים  33ג"ד [

  
התקינה הבינלאומית כוללת הנחיות לגבי האפשרות לשינוי סיווג   שינוי סיווג

  בין הקבוצות ולאופן הטיפול החשבונאי בשינוי סיווג כאמור.
  
  
]IAS 39 ו50-ב50(ג), 50(ב), 50 (א),50 סעיפים[ 

  

סיווג מהשקעה שוטפת להשקעת קבע  מאפשר שינוי 33ג"ד 

ומהשקעת קבע להשקעה שוטפת וכולל הנחיות לגבי אופן הטיפול 

 החשבונאי בשינוי סיווג כאמור.
  
  ]3.6.4 - ו 3.6.2סעיפים  33ג"ד [
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השקעות מוחזקות לפדיון: 

  "הכתמה"
נכסים פיננסיים כלשהם כמוחזקים לפדיון, אם  לא ניתן לסווג

פת או במהלך שתי שנות הדיווח במהלך שנת הדיווח השוט

יותר מסכום שאינו  סיווגה מחדשאו  מכרההקודמות הישות 

משמעותי (ביחס לסך ההשקעות המוחזקות לפדיון) של השקעות 

 מוחזקות לפדיון, למעט מכירות או סיווגים מחדש מסוימים.
  
]IAS 39  54, 9סעיפים[  

  

  .דומה לא קיימת סנקציה

  יות התחייבויות פיננס –סיווג 

  התחייבויות פיננסיות מסווגות לאחת משתי קבוצות:  קבוצות סיווג

התחייבויות פיננסיות  –שווי הוגן דרך רווח או הפסד  )א(

המוחזקות למסחר, לרבות נגזרים (למעט נגזרים מגדרים), 

והתחייבויות פיננסיות שיועדו כשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 לייעוד). בעת ההכרה לראשונה (תוך עמידה בתנאים

התחייבויות פיננסיות שאינן  – התחייבויות פיננסיות אחרות )ב(

מסווגות כשווי הוגן דרך רווח או הפסד (קבוצה זו לא מוגדרת 

 במפורש בתקינה הבינלאומית).

כחוזה הדורש  חוזה ערבות פיננסיתמגדיר  IAS 39כמו כן, 

מהמנפיק לבצע תשלומים מוגדרים על מנת לשפות את המחזיק 

הפסד שהתהווה לו משום שלווה מסוים נכשל לבצע תשלום בגין 

  במועדו בהתאם לתנאים המקוריים או המתוקנים של מכשיר חוב.

  

]IAS 39 47, 9 סעיף[  

  אין התייחסות לסיווג לפי קבוצות של התחייבויות פיננסיות.
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  תקינה ישראלית  קינה בינלאומיתת

      הכרה וגריעה

מכשיר פיננסי מוכר בדוח על המצב הכספי רק כאשר הישות   הכרה

  ת לצד להוראות החוזיות של המכשיר.הופכ

  

]IAS 39 14 סעיף[  

  

  נושא.לאין התייחסות 
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  תקינה ישראלית  קינה בינלאומיתת

החוזיות לתזרימי  פקעו הזכויותנכס פיננסי נגרע רק אם   נכסים פיננסיים –גריעה 

כמוסבר  מועבר בהעברה כשירה לגריעההמזומנים או כאשר הוא 

  להלן.

ת נכס פיננסי רק אם היא מעבירה את הזכויו מעבירהישות 
החוזיות לקבל את תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או היא 

שומרת את הזכויות החוזיות לקבל את תזרימי המזומנים, אך 

נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימים אלה לגוף אחר 

  בהסדר שמקיים תנאים מסוימים.

האם העבירה כאשר ישות מעבירה נכס פיננסי, עליה להעריך 

על  כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות באופן מהותי את

  הנכס הפיננסי, ולגרוע/להמשיך להכיר בנכס בהתאם.

אם הישות לא מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות 

הנובעים מהבעלות על הנכס, אך כל הסיכונים וההטבות גם לא 

על הנכס  נשמרה בידיה שליטהנותרו בידה, עליה לקבוע אם 

ם לא נשמרה בידיה שליטה על הנכס הפיננסי, הוא הפיננסי. א

ייגרע, אם השליטה כן נשמרה, הישות תמשיך להכיר בנכס 

  שלה בו. המעורבות הנמשכתהפיננסי בהתאם למידת 

  
]IAS 39  20-17סעיפים[  
  

IAS 39  כולל הנחיות מפורטות בדבר יישום הטיפול החשבונאי

  בגריעה של נכסים פיננסיים.

  

]IAS 39 52א-36, א37-21 םסעיפי[  

  נושא.לאין התייחסות 

Page 158 of 390



 מכשירים פיננסיים – 16פרק 

91 
 

      הכרה ומדידה  3.1

    נושא ההבדל
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התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת (כלומר, כאשר   התחייבויות פיננסיות –גריעה 

המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת, מבוטלת או פוקעת), כאשר 

מכשיר החוב מוחלף במכשיר חוב בעל תנאים שונים באופן מהותי 

  תנאיה. או כאשר נעשה שינוי משמעותי ב
רכישה בחזרה של מכשיר חוב שהישות הנפיקה מהווה סילוק גם 

  אם בכוונת הישות למכור אותו מחדש בטווח הקצר.
  
]IAS 39  58א ,57א ,40-39סעיפים[  

  נושא.לאין התייחסות 

      מדידה

בתוספת  בשווי הוגןבעת ההכרה לראשונה, מכשיר פיננסי נמדד   מדידה לראשונה

יר הפיננסי אינו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, או בניכוי, אם המכש

עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה של 

  המכשיר.
כמו כן, קיימות הנחיות למקרים בהם השווי ההוגן של המכשיר 

  הפיננסי בעת ההכרה לראשונה שונה ממחיר העסקה.
  
]IAS 39 76א, א43-43 סעיפים[  

ט הגדרת "עלויות עסקה" שזהה נושא (למעלאין התייחסות 

  לתקינה הבינלאומית). 
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פיצול השווי ההוגן בהנפקת 

  חבילה
הכללים אין התייחסות ספציפית להנפקת חבילה. אולם מתוך 

יש לייחס את ש שנקבעו לגבי מכשיר פיננסי מורכב, ניתן להסיק

התמורה תחילה להתחייבות לפי שוויה ההוגן ושארית התמורה 

  תיוחס להון.
  
  
  

]IAS 32  31סעיף[  

בהנפקה של מספר סוגים של מכשירים פיננסיים בחבילה, יש 

לפצל את השווי ההוגן של החבילה בעת ההכרה לראשונה 

למכשירים הפיננסיים השונים המרכיבים את החבילה לפי שוויים 

  ההוגן.
  
  
  

  ](ב)15סעיף  22תקן חשבונאות מספר [

נכסים  –מדידה עוקבת 

  פיננסיים
, ללא בשווי הוגןה לראשונה, נכסים פיננסיים נמדדים לאחר ההכר

ניכוי כלשהו בגין עלויות עסקה שיכולות להתהוות בעת 

  המכירה/המימוש, למעט:
בעלות הלוואות וחייבים והשקעות המוחזקות לפדיון, הנמדדים  -

 ,מופחתת
השקעות במכשירים הוניים שאין להם מחיר מצוטט בשוק פעיל  -

ווי ההוגן שלהם באופן מהימן, ושלא ניתן למדוד את הש

  . בעלותהנמדדות 
  
  

]IAS 39 46 סעיף[  

שלהן (כלומר, בניכוי  שווי השוקהשקעות שוטפות נמדדות לפי 

  ההוצאות הכרוכות במימושן).
  
  ]3.2.1סעיף  33 ד"ג[
  

  .העלות המופחתתאו  העלותהשקעות קבע נמדדות לפי 
  

  ]3.2.2 סעיף 33 [ג"ד
  

ייחסות למדידה עוקבת של נכסים בתקינה הישראלית אין הת

  פיננסיים לא סחירים.
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התחייבויות  –מדידה עוקבת 

  פיננסיות
בעלות לאחר ההכרה לראשונה, התחייבויות פיננסיות נמדדות 

, למעט התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או מופחתת
ולמעט מספר חריגים נוספים (כגון  בשווי הוגןהפסד, הנמדדות 

רבות פיננסית ומחויבויות למתן הלוואה בשיעור ריבית חוזי ע

הנמוך משיעור ריבית השוק שלא יועדו כשווי הוגן דרך רווח או 

 הפסד).
  

]IAS 39  47סעיף[  

בתקינה הישראלית אין התייחסות למדידה עוקבת של 

  התחייבויות פיננסיות.
  

  ח או הפסד:מכשירים פיננסיים שסווגו כשווי הוגן דרך רוו  רווחים והפסדים
  רווחים/הפסדים משינוי בשווי ההוגן מוכרים ברווח או הפסד.

  נכסים פיננסיים זמינים למכירה:
רווחים/הפסדים משינוי בשווי ההוגן מוכרים ברווח כולל אחר, 

למעט דיבידנדים בגין מכשיר הוני וריבית והפרשי שער בגין מכשיר 

  ח או הפסד.חוב ולמעט הפסדים מירידת ערך, אשר מוכרים ברוו
  מכשירים פיננסיים בעלות מופחתת:

רווח או הפסד כתוצאה מתהליך ההפחתה מוכרים ברווח או הפסד 

  (לרבות הפסד מירידת ערך כאשר נפגם ערכו של נכס פיננסי).
  

]IAS 39  56-55סעיף[  

  

  השקעות שוטפות:
  הפרש בין הערך בספרים לבין שווי השוק מוכר ברווח או הפסד.

  
  השקעות קבע:

  ריבית שנצברה וירידת ערך מוכרים ברווח או הפסד.
  
  
  
  
  

  ]3.3סעיף  33ג"ד [
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יש להעריך בסוף כל תקופת דיווח אם קיימת ראיה אובייקטיבית   ירידת ערך

כולל הנחיות מפורטות לביצוע הערכה  IAS 39לירידת ערך. 

  כאמור.
הפסד מירידת ערך מוכר רק כאשר "אירוע ההפסד" התרחש 

לראשונה בנכס הפיננסי ולאירוע ההפסד יש לאחר ההכרה 

השפעה על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים של הנכס הפיננסי 

  שניתן לאמוד אותה באופן מהימן.
  
]IAS 39  62-58סעיפים[  
  

  סכום ההפסד מירידת ערך נקבע בהתאם לסיווג הנכס הפיננסי.
  
]IAS 39  68-66, 63סעיפים[  

  

שאינה בעלת אופי קעת קבע כאשר חלה ירידה בשווי של הש

  , יש להפחית את ההשקעה בהתאם.זמני
  
  ]3.2.2סעיף  33ג"ד [
  

בתקינה הישראלית אין התייחסות לירידת ערך נכסים פיננסיים 

  לא סחירים.

בחינת ירידת ערך לגבי כל 

  נייר ערך בנפרד או קבוצתית
ניתן לבצע בחינה קבוצתית של ירידת ערך לנכסים פיננסיים 

  בעלות מופחתת. הנמדדים
  
]IAS 39  92א-87, א64סעיפים[  

  ירידת הערך תיבחן לגבי כל נייר ערך בנפרד.
  
  
  ]3.2.2סעיף  33ג"ד [
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      הכרה ומדידה  3.1

    נושא ההבדל

  

  תקינה ישראלית  קינה בינלאומיתת

  נכסים פיננסיים בעלות מופחתת:  ביטול הפסד מירידת ערך
יש לבטל הפסד מירידת ערך רק אם ניתן לייחס באופן אובייקטיבי 

כרה ירידת הערך. את הקיטון בהפסד לאירוע שהתרחש לאחר שהו

הביטול לא יגרום לכך שהערך בספרים יהיה גבוה מהעלות 

המופחתת שהייתה צריכה להיות במועד הביטול אילו לא היו 

  מכירים בירידת הערך, והוא יוכר ברווח או הפסד.
  
]IAS 39  65סעיף[  
  

  נכסים פיננסיים המוצגים בעלות:
  ם.הפסדים מירידת ערך של נכסים כאמור אינם מבוטלי

  
]IAS 39  66סעיף[  
  

  נכסים פיננסיים זמינים למכירה:
הפסדים מירידת ערך בגין מכשיר חוב מבוטלים דרך רווח או 

הפסד רק אם ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את העלייה בשווי 

  ההוגן לאירוע שהתרחש לאחר שהוכרה ירידת הערך.
ווח או הפסדים מירידת ערך בגין מכשיר הוני אינם מבוטלים דרך ר

  הפסד, אלא דרך רווח כולל אחר.
  
]IAS 39  70-69סעיפים[  
  
  

  

יש לבטל הפסד מירידת ערך כאשר אירעו נסיבות המורות על 

עליית השווי של ההשקעה. סכום הביטול יהיה בגבול ירידת 

  הערך שהוכרה ויוכר ברווח או הפסד.
  
  ]3.6.3סעיף  33ג"ד [
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      הכרה ומדידה  3.1

    נושא ההבדל

  

  תקינה ישראלית  קינה בינלאומיתת

      חשבונאות גידור

  שלושה סוגי גידורים: קיימים  סוגי גידור
גידור החשיפה לשינויים בשווי ההוגן של  –גידור שווי הוגן  )א(

נכס או התחייבות שהוכרו או של התקשרות איתנה שלא 

 הוכרה.
גידור החשיפה להשתנות של תזרימי  –גידור תזרים מזומנים  )ב(

מזומנים שניתן לייחס לסיכון ספציפי המיוחס לנכס או 

ה חזויה שצפויה ברמה גבוהה להתחייבות שהוכרו או לעסק

 וכן שיכולה להשפיע על רווח או הפסד.
"השקעה נטו בפעילות  –גידור השקעה נטו בפעילות חוץ  )ג(

 .21חוץ", כהגדרתה בתקן חשבונאות בינלאומי 
  

]IAS 39  86סעיף[  

גידור השקעה נטו בפעילות  –יש התייחסות רק לסוג גידור אחד 

  חוץ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]5(מתוקן) סעיף 13ר תקן חשבונאות מספ[
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      הכרה ומדידה  3.1

    נושא ההבדל

  

  תקינה ישראלית  קינה בינלאומיתת

יחסי גידור כשירים לחשבונאות גידור רק בהתקיים כל   תנאים ליישום

  הקריטריונים הבאים:
קיים ייעוד ותיעוד פורמאלי של יחסי הגידור ושל מטרת ניהול  -

 הסיכונים והאסטרטגיה לביצוע הגידור;
 הגידור חזוי להיות בעל אפקטיביות גבוהה; -
 דידה באופן מהימן;אפקטיביות הגידור ניתנת למ -
הגידור נבחן על בסיס מתמשך ונקבע בפועל שהוא בעל  -

אפקטיביות גבוהה במהלך תקופות הדיווח שאליהן יועד 

 הגידור;
לגבי גידורי תזרים מזומנים, העסקה החזויה המגודרת צפויה  -

ברמה גבוהה וחייבת להציג חשיפה לשינויים בתזרימי מזומנים 

 ע על רווח או הפסד.שיכולים בסופו של דבר להשפי

]IAS 39  88סעיף[  

  אין התייחסות בתקינה הישראלית.

ככלל, רק מכשירים נגזרים כשירים לייעוד כמכשירים מגדרים,   מכשירים מגדרים

אולם, עבור גידור סיכון מטבע חוץ, ניתן לייעד גם מכשירים 

  נגזרים.- פיננסיים לא
  

]IAS 39  72סעיף[  

מפורשת, אך מלשון הסעיף  אמנם לא קיימת לכך התייחסות

שעוסק בגידור השקעה נטו בפעילות חוץ משתמע כי מכשיר מגדר 

  הינו התחייבות במטבע חוץ.
  

  א]34(מתוקן) סעיף 13[תקן חשבונאות מספר 

ניתן לייעד כמכשירים מגדרים רק מכשירים בהם מעורב צד שהוא   

  חיצוני לישות.
  

]IAS 39  73סעיף[  

  

Page 165 of 390



 מכשירים פיננסיים – 16פרק 

98 
 

      הכרה ומדידה  3.1

    נושא ההבדל

  

  תקינה ישראלית  קינה בינלאומיתת

ו התחייבות שהוכרו, התקשרות איתנה שלא הוכרה, עסקה נכס א  פריטים מגודרים
  חזויה שצפויה ברמה גבוהה או השקעה נטו בפעילות חוץ.

  

]IAS 39  72סעיף[  

  יש התייחסות רק לגידור השקעה נטו בפעילות חוץ.
  
  

  א]34, 5(מתוקן) סעיפים 13[תקן חשבונאות מספר 

צד שהוא  ניתן לייעד כפריטים מגודרים רק פריטים בהם מעורב  

קבוצתי שאינו -חיצוני לישות, למעט סיכון מטבע חוץ של פריט תוך

  מבוטל במלואו במסגרת האיחוד
  

]IAS 39  80סעיף[  

  

בגידור השקעה נטו, ניתן ליישם חשבונאות גידור רק על הפרשי   

שער של מטבע חוץ שנובעים מהשוני בין מטבע הפעילות של 

  החברה המשקיעה.פעילות החוץ לבין מטבע הפעילות של 
  

]IFRIC 16  10סעיף[  

  

אם הפריט המגודר הוא נכס לא פיננסי או התחייבות לא פיננסית,   

הוא צריך להיות מגודר בשלמותו לגבי כל הסיכונים  או לגבי סיכוני 

  מטבע חוץ בלבד.
  

]IAS 39  82סעיף[  
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      הכרה ומדידה  3.1

    נושא ההבדל

  

  תקינה ישראלית  קינה בינלאומיתת

עת יצירת הגידור רואים בגידור כבעל אפקטיביות גבוהה רק אם ב  הערכת אפקטיביות גידור

ובתקופות העוקבות הגידור חזוי להיות בעל אפקטיביות גבוהה 

בהשגת שינויים מקזזים בשווי ההוגן או בתזרימי המזומנים שניתן 

לייחס לסיכון המגודר בתקופת הגידור ואם התוצאות בפועל של 

  אחוזים. 125-80הגידור נמצאות בטווח של 
  
]IAS 39 105סעיף א[  
  

אומית כוללת הנחיות מפורטות כיצד יש להעריך התקינה הבינל

  אפקטיביות של גידורים.
  

]IAS 39 113א- 106סעיפים א[  

  אין התייחסות בתקינה הישראלית.
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      הכרה ומדידה  3.1

    נושא ההבדל

  

  תקינה ישראלית  קינה בינלאומיתת

  גידורי שווי הוגן:  טיפול חשבונאי
רווח/הפסד בגין מדידה מחדש של המכשיר המגדר בשווי הוגן או 

ח/הפסד של רכיב מטבע החוץ המהווה חלק מערכו בספרים ורוו
בגין הפריט המגודר שניתן לייחס לסיכון המגודר מוכרים ברווח או 

  הפסד.

]IAS 39  89סעיף[  
  

  גידורי תזרים מזומנים:
החלק של הרווח/ההפסד בגין המכשיר המגדר, שנקבע כגידור 

  אפקטיבי, מוכר ברווח כולל אחר.
החלק הלא אפקטיבי של הרווח/ההפסד בגין המכשיר המגדר מוכר 

  או הפסד.ברווח 

]IAS 39  95סעיף[  

  

  גידורי השקעה נטו בפעילות חוץ:  

החלק של הרווח/ההפסד בגין המכשיר המגדר, שנקבע כגידור 

  אפקטיבי, מוכר ברווח כולל אחר.

החלק הלא אפקטיבי של הרווח/ההפסד בגין המכשיר המגדר מוכר 

  ברווח או הפסד.

]IAS 39  102סעיף[  

  ץ:גידורי השקעה נטו בפעילות חו

הפרשי שער הנובעים מהתחייבות במטבע חוץ, המהווה גידור 

  השקעה נטו בפעילות חוץ, מוכרים ברווח כולל אחר.

  א]34(מתוקן) סעיף 13[תקן חשבונאות מספר 

  אין הבחנה בין חלק אפקטיבי לבין חלק לא אפקטיבי בגידור.
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      הכרה ומדידה  3.1

    נושא ההבדל

  

  תקינה ישראלית  קינה בינלאומיתת

אם: המכשיר  יש להפסיק את חשבונאות הגידור מכאן ולהבא,  הפסקת חשבונאות גידור

המגדר פוקע או נמכר, מבוטל או ממומש; הגידור אינו מקיים עוד 

את הקריטריונים לחשבונאות גידור; העסקה החזויה אינה חזויה 

  עוד להתרחש; או הישות מבטלת את הייעוד.

]IAS 39  101, 91סעיפים[  

  אין התייחסות בתקינה הישראלית.
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      הצגה וגילוי 3.2

  תקינה ישראלית  נה בינלאומיתתקי    נושא ההבדל

 –(להלן  מכשירים פיננסיים: הצגה 32תקן חשבונאות בינלאומי   תקנים רלוונטיים
32 IAS(  

של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי  2פרשנות מספר 

   -  (להלן מניות החברים באגודות שיתופיות ומכשירים דומים
2 IFRIC(  

   - (להלן  שירים פיננסיים: גילוייםמכ 7תקן דיווח כספי בינלאומי 
7 IFRS(  

  )IFRS 13 - (להלן מדידת שווי הוגן 13תקן דיווח כספי בינלאומי 

  מכשירים פיננסיים: הצגה וגילוי 22תקן חשבונאות מספר 

ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה ותעודות  33גילוי דעת 
  )33ג"ד  –(להלן  השתתפות בקרנות השקעה בנאמנות

      תחולה

  .22בתחולת תקן חשבונאות מספר  אינה  .IFRS 7ובתחולת  IAS 32בתחולת   תמורה מותנית בצירוף עסקים
  
  ](ג)4סעיף  22תקן חשבונאות מספר [

כוללים אמירה מפורשת כי הם חלים על חוזי  IFRS 7-ו IAS 32  חוזי ערבות פיננסית

 להכרה ולמדידה IAS 39ערבות פיננסית, אם המנפיק מיישם את 
  של חוזים אלה.

]IAS 32  (ד), 4סעיףIFRS 7 (ד)]3 סעיף  

  אין התייחסות

      הגדרות

הגדרה זהה לתקינה הישראלית, למעט התייחסות לנגזר שיסולק   נכס פיננסי

  או עשוי להיות מסולק על ידי מכשירים פיננסיים בני מכר.
  
]IAS 32  סעיף ד( 11סעיף)ii[("להגדרת "נכס פיננסי (  

  התייחסות כאמור.  ללאתקינה הבינלאומית, הגדרה זהה ל
  

) להגדרת "נכס 2(סעיף ד( 11סעיף  22[תקן חשבונאות מספר 
  פיננסי")]
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      הצגה וגילוי 3.2

  תקינה ישראלית  נה בינלאומיתתקי    נושא ההבדל

  הגדרה זהה לתקינה הישראלית, למעט:  התחייבות פיננסית
בדבר מכשירים בני מכר ובדבר מכשירים  הכללת החריגים -

אשר מטילים על הישות מחויבות להעביר לצד אחר חלק יחסי 

 הנכסים נטו של הישות רק בעת פירוק (ראה להלן)מ
באופן יחסי לכל בהנפקת זכויות במטבע חוץ  טיפול חשבונאי -

  הבעלים הקיימים.
  
]IAS 32  סעיף ב( 11סעיף)ii והסיפא להגדרת "התחייבות (

  פיננסית")]

  החריגים כאמור.  ללאהגדרה זהה לתקינה הבינלאומית, 
  
  
  
  
  
  
) להגדרת 2(סעיף ב( 11יף סע 22תקן חשבונאות מספר [

  ]"התחייבות פיננסית")

 להעברתהמחיר שהיה מתקבל ממכירת נכס או שהיה משולם   שווי הוגן
התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה 

  ).מדידת שווי הוגן 13(ראה תקן דיווח כספי בינלאומי 
  

ה התחייבות, בעסק לסלקהסכום שבו ניתן להחליף נכס, או 
בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון שאינם קשורים, הפועלים 

  בצורה מושכלת.
  

בהגדרה יש שימת דגש לכך שהשווי ההוגן הוא מראיית   

  משתתפים בשוק ושהוא, ככלל, אינו ספציפי לישות.

]IAS 32  11סעיף[  

  
  

  ]11סעיף  22תקן חשבונאות מספר [

      התחייבויות והון

 fixed forנת העמידה בתנאי ה"קבוע עבור קבוע" (לצורך בחי  הנפקת זכויות
fixed זכויות, אופציות או כתבי אופציה לרכישת מספר קבוע של ,(

 במטבע כלשהומכשיריה ההוניים של הישות תמורת סכום קבוע 
הם מכשירים הוניים אם הישות מציעה אותם באופן יחסי לכל 

  א נגזרים.הבעלים הקיימים מאותו סוג של מכשיריה ההוניים הל

]IAS 32  (ב)(16סעיףii[(  

  אין התייחסות.
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      הצגה וגילוי 3.2

  תקינה ישראלית  נה בינלאומיתתקי    נושא ההבדל

מכשיר בר מכר הינו מכשיר פיננסי אשר מעניק למחזיק את   מכשירים בני מכר
הזכות להחזיר את המכשיר למנפיק תמורת מזומן או נכס 
פיננסי אחר או שהמכשיר מוחזר למנפיק באופן אוטומטי בעת 

או פרישה של  מוות התרחשות אירוע עתידי שאינו ודאי או
  מחזיק המכשיר.

]IAS 32  11סעיף[  
כחריג להגדרת התחייבות פיננסית, מכשיר פיננסי בר מכר מסווג 

  כמכשיר הוני אם יש לו את כל המאפיינים הבאים:
הוא מזכה את המחזיק בחלק יחסי נטו של הישות בעת פירוק  -

 הישות
הוא בקבוצה של מכשירים אשר נחותה מכל הקבוצות האחרות  -

 מכשירים של
לכל המכשירים הפיננסיים בקבוצה של המכשירים, שנחותה  -

 מכל הקבוצות האחרות של המכשירים, יש מאפיינים זהים
מלבד המחויבות החוזית של המנפיק לרכוש חזרה או לפדות  -

את המכשיר, הוא אינו כולל מחויבות חוזית שעומדת בהגדרת 
 התחייבות פיננסית

שניתן לייחס למכשיר במהלך סך תזרימי המזומנים החזויים  -
חייו מבוסס במהות על הרווח או ההפסד, על השינוי בנכסים 
נטו שהוכרו או על השינוי בשווי ההוגן של הנכסים נטו שהוכרו 

  ולא הוכרו (למעט השפעות כלשהן של המכשיר).
]IAS 32  א]16סעיף  

IAS 32  כולל דרישות נוספות על מנת שמכשיר בר מכר יסווג
  ני והנחיות יישום לגבי המאפיינים והדרישות כאמור.כמכשיר הו

]IAS 32  י]14א-א14ב, א16סעיפים  
כמו כן, נדרש לסווג מחדש מכשיר בר מכר כמכשיר הוני או 
כהתחייבות פיננסית מהמועד בו הוא מקיים את התנאים בהתאם 
לחריג זה או מהמועד בו הוא חדל לקיים את התנאים בהתאם 

  לחריג זה, בהתאמה.
]IAS 32  ה]16סעיף  
 

  

  .הוניים אינו קייםהחריג לסיווג מכשירים בני מכר כמכשירים 
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      הצגה וגילוי 3.2

  תקינה ישראלית  נה בינלאומיתתקי    נושא ההבדל

מכשירים אשר מטילים על 

הישות מחויבות להעביר לצד 

אחר חלק יחסי מהנכסים נטו 

  של הישות רק בעת פירוק

מכשירים אלה יוצרים מחויבות חוזית של הישות המנפיקה 

וודאי שפירוק יתרחש להעביר חלק יחסי מהנכסים נטו מאחר ש

והדבר מחוץ לשליטתה של הישות (למשל, ישות בעלת אורך חיים 

מוגבל) או מאחר שאין ודאות שפירוק יתרחש, אך למחזיק 

  המכשיר זכות לגרום לפירוק.
כחריג להגדרת התחייבות פיננסית, מכשיר הכולל מחויבות כזו 

  מסווג כמכשיר הוני אם יש לו את כל המאפיינים הבאים:
וא מזכה את המחזיק בחלק יחסי נטו של הישות בעת פירוק ה -

 הישות
הוא בקבוצה של מכשירים אשר נחותה מכל הקבוצות האחרות  -

 של מכשירים
לכל המכשירים הפיננסיים בקבוצה של המכשירים, שנחותה  -

מכל הקבוצות האחרות של המכשירים, יש מחויבות חוזית זהה 

הנכסים נטו שלה של הישות המנפיקה להעביר חלק יחסי מ

 בפירוק.

]IAS 32  ג]16סעיף  

IAS 32  כולל דרישות נוספות על מנת שמכשיר המטיל על הישות

  מחויבות כאמור יסווג כמכשיר הוני והנחיות יישום נוספות.

]IAS 32  י]14א-א14ד, א16סעיפים  

כמו כן, נדרש לסווג מחדש מכשיר המטיל מחויבות על הישות 

ם נטו בעת פירוק כמכשיר הוני או להעביר חלק יחסי מהנכסי

כהתחייבות פיננסית מהמועד בו הוא מקיים את התנאים בהתאם 

לחריג זה או מהמועד בו הוא חדל לקיים את התנאים בהתאם 

  לחריג זה, בהתאמה.

]IAS 32  ה]16סעיף  

  

החריג לסיווג מכשירים המטילים מחויבות על הישות להעביר חלק 

  .ק כמכשירים הוניים אינו קייםיחסי מהנכסים נטו בעת פירו
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      הצגה וגילוי 3.2

  תקינה ישראלית  נה בינלאומיתתקי    נושא ההבדל

- מניות החברים באגודות
  שיתופיות ומכשירים דומים

מכשירים פיננסיים מסוימים, כגון "מניות חברים", מעניקים 

למחזיק בהם, בנוסף לזכויות בעלות מאפיינים הוניים (זכויות 

הצבעה והשתתפות בחלוקות), את הזכות לבקש פדיון, אך זכות זו 

  ופה למגבלות על הפדיון או לכלול הגבלות כאמור.עשויה להיות כפ
מניות חברים, שהיו מסווגות כהון במצב שבו לחברים לא הייתה 

  זכות לבקש פדיון, תסווגנה כהון בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
 לישות יש זכות בלתי מותנית לסרב לפדיון של מניות החברים -
ישות, לפי חוקים או תקנות או לפי מסמך ההתאגדות של ה -

 הפדיון אסור באופן בלתי מותנה
למניות החברים יש את כל המאפיינים ומתקיימים כל התנאים  -

לגבי מכשירים בני מכר או מכשירים אשר מטילים על הישות 

מחויבות להעביר לצד אחר חלק יחסי מהנכסים נטו של הישות 

 רק בעת פירוק, כמוסבר לעיל.
  
]IFRIC 2  8-6סעיפים[  
  

IFRIC 2 הנחיות נוספות לצורך יישום דרישות אלה. כוללת  

  אין התייחסות.

תוספת מימוש ומחיר המרה 

הנקובים בסכומים צמודי מדד 

  או במטבע חוץ

בהתאם להגדרת התחייבות פיננסית, מכשיר נגזר, אשר יסולק או 

עשוי להיות מסולק שלא בדרך של החלפת סכום קבוע של מזומן 

קבוע של מכשיריה ההוניים  או נכס פיננסי אחר בתמורה למספר

  של הישות יסווג כהתחייבות פיננסית. 
  
  
  
]IAS 32  11סעיף[  

  

תוספת מימוש של נקבע חריג להגדרת התחייבות פיננסית לפיו 

כתבי אופציה הנקובה בסכומים צמודי מדד מחירים לצרכן או 

בסכומים צמודי מטבע חוץ, וכן מחיר המרה של התחייבויות 

קובות בסכומים צמודי מדד מחירים לצרכן או הניתנות להמרה הנ

לצורך תנאי  כסכומים קבועיםבסכומים צמודי מטבע חוץ ייחשבו 

  ).fixed for fixedה"קבוע עבור קבוע" (
  

  א]24סעיף  22[תקן חשבונאות מספר 
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      הצגה וגילוי 3.2

  תקינה ישראלית  נה בינלאומיתתקי    נושא ההבדל

      מניות באוצר

  אין התייחסות מפורשת להצגה כרכיב נפרד בהון.  הצגה

  

]IAS 32  33סעיף[  

דורש שמניות באוצר תוכרנה כרכיב  22ונאות מספר תקן חשב

  נפרד בהון העצמי עד לפקיעת המכשירים.

  ]33סעיף  22[תקן חשבונאות מספר 

מוסד פיננסי  –כאשר ישות מחזיקה בהונה עבור אחרים, לדוגמה   החזקה עבור אחרים

המחזיק בהונו עבור לקוח, יש יחסי סוכנות וכתוצאה מכך החזקות 

  לות בדוח על המצב הכספי של הישות.אלו אינן נכל

]IAS 32 36סעיף א[  

  אין התייחסות.

  ריבית, דיבידנדים, הפסדים ורווחים

      גילויים

קובע את דרישות הגילוי בתקינה הבינלאומית לגבי  IFRS 7  דרישות גילוי

  מכשירים פיננסיים.

) קובע דרישות 99-94- (ח) ו-(א)93-91(סעיפים  IFRS 13כמו כן, 
  י נוספות בדבר מדידות שווי הוגן של מכשירים פיננסיים.גילו

IFRIC 2  קובע דרישת גילוי כאשר שינוי באיסור פדיון 13(סעיף (
של "מניות חברים" באגודות שיתופיות או מכשירים דומים מוביל 

  להעברה בין התחייבויות פיננסיות להון.

) קובע את דרישות 95-51(סעיפים  22תקן חשבונאות מספר 
  הגילוי העיקריות בתקינה הישראלית לגבי מכשירים פיננסיים.

) כולל דרישות גילוי מצומצמות לגבי ניירות ערך 3.9(סעיף  33ג"ד 
  סחירים.

  

  
  
 

Page 175 of 390



 תשלום מבוסס מניות – 17פרק 

108 
 

  תשלום מבוסס מניות
, בוצעו מספר 24תקן חשבונאות מספר  . ממועד פרסום2התבסס על תקן דיווח כספי בינלאומי  2004אשר פורסם על ידי המוסד לתקינה בשנת  24תקן חשבונאות מספר 

  .24, אשר לא בוצעו בתקן חשבונאות מספר 2תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 
  

  ישראלית תקינה  בינלאומית תקינה  נושא

   תשלום מבוסס מניות 24 מספר חשבונאות תקן  )IFRS 2 – להלן( תשלום מבוסס מניות 2 בינלאומי כספי דיווח תקן  הרלוונטי המסמך

מכשירים  -תחולה 

הוניים שהונפקו 

במסגרת צירוף 

עסקים תחת אותה 

שליטה או עבור 

השקעה בהסדר 

  משותף

ישות לא תיישם תקן זה לעסקאות בהן היא רוכשת סחורות כחלק 

מהנכסים נטו שנרכשו בצירוף של ישויות או עסקים תחת אותה 

  שליטה או בהשקעה של עסק בעת ההקמה של עסקה משותפת. 

  

  

]2IFRS   5סעיף[  

  אין התייחסות
  
  
  
   

הטיפול החשבונאי 

במצב בו השווי 

ההוגן של הסחורות 

והשירותים הניתנים 

לזיהוי שהתקבלו 

נמוך מהשווי ההוגן 

של המכשירים 

המוענקים או 

  ההתחייבות שניטלה

מצב זה מצביע באופן רגיל שתמורה אחרת (כלומר, סחורות או 

התקבלה (או תתקבל) על ידי הישות. שירותים שאינם ניתנים לזיהוי) 

הישות תמדוד את הסחורות או השירותים הניתנים לזיהוי שהתקבלו 

בהתאם לתקן זה. הישות תמדוד את הסחורות או השירותים שאינם 

ניתנים לזיהוי אשר התקבלו (או יתקבלו) בהפרש בין השווי ההוגן של 

שירותים  התשלום מבוסס מניות לבין השווי ההוגן של סחורות או

ניתנים לזיהוי כלשהם שהתקבלו (או יתקבלו). הישות תמדוד סחורות 

או שירותים שאינם ניתנים לזיהוי אשר התקבלו במועד הענקה. אולם, 
עבור עסקאות המסולקות במזומן, ההתחייבות תימדד מחדש בסוף כל 

  תקופת דיווח עד לסילוקה.

  

]2IFRS   א]13סעיף  

  אין התייחסות 
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  ישראלית תקינה  בינלאומית תקינה  נושא

תנאים טיפול ב

  שאינם תנאי הבשלה
ישות תביא בחשבון את כל התנאים שאינם תנאי הבשלה באמידת 

השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים. לכן, בגין הענקות של 

מכשירים הוניים עם תנאים שאינם תנאי הבשלה, הישות תכיר 

בסחורות ובשירותים שהתקבלו מהצד שכנגד ואשר מקיימים את כל 

שלה שאינם תנאי שוק (לדוגמה, שירותים שהתקבלו מעובד תנאי ההב

שנשאר בשירות לתקופת השירות המוגדרת), ללא קשר אם התקיימו 

  התנאים שאינם תנאי הבשלה.

]2IFRS   א]21סעיף  

  אין התייחסות 

  

ביטול או סילוק של 

הסדר תשלום 

מבוסס מניות הכולל 

  רכיב של התחייבות

לל רכיבים של התחייבות, הישות אם הסדר תשלום מבוסס מניות כ

תמדוד מחדש את השווי ההוגן של התחייבות במועד הביטול או 

הסילוק. כל תשלום שבוצע על מנת לסלק את רכיב ההתחייבות יטופל 

  כסילוק של ההתחייבות.

]2IFRS   (ב)]28סעיף  

  אין התייחסות

אי עמידה בתנאי 
  שאינו תנאי הבשלה

ם לבחור אם לקיים תנאי שאינו תנאי אם הישות או הצד שכנגד יכולי
הבשלה, הישות תטפל באי העמידה בתנאי שאינו תנאי הבשלה על ידי 

  הישות או על ידי הצד שכנגד במהלך תקופת ההבשלה כביטול.

]2IFRS   א]28סעיף  

  אין התייחסות
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  ישראלית תקינה  בינלאומית תקינה  נושא

ל בו תלויים מחיר המימוש, הבשלה או יכולת המימוש ש תנאי ביצוע  הגדרת תנאי שוק
המכשירים של  (או לשווי)אשר קשור למחיר השוק  מכשיר הוני,

(או של מכשירים הוניים של ישות אחרת באותה של הישות  ההוניים
  , כגון:קבוצה)

 שלערך פנימי השגת מחיר מניה מוגדר או סכום מוגדר של  )א(
 אואופציה למניה; 

השגת יעד מוגדר, המבוסס על מחיר השוק (או השווי) של   )ב(

(או של מכשירים הוניים של של הישות  ההוניים המכשירים
ביחס למדד מחירי שוק של  ישות אחרת באותה קבוצה)

 של ישויות אחרות. מכשירים הוניים

תנאי שוק דורש מהצד שכנגד להשלים תקופת שירות מוגדרת (כלומר 

  ); דרישת השירות יכולה להיות מפורשת או משתמעת.תנאי שירות

  

]2IFRS [נספח א ,  

מכשיר י בו תלויים מחיר המימוש, הבשלה או יכולת המימוש של תנא

של הישות,  המכשירים ההונייםאשר קשור למחיר השוק של  הוני,

 שלשווי פנימי כגון השגת מחיר מניה מוגדר או סכום מוגדר של 
או השגת יעד מוגדר, המבוסס על מחיר השוק של אופציה למניה, 

מכשירים למדד מחירי שוק של של הישות ביחס  המכשירים ההוניים

  של ישויות אחרות. הוניים
  
  
  
  
  
  
  

  , נספח א]24[תקן חשבונאות מספר 
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  ישראלית תקינה  בינלאומית תקינה  נושא

  שדורש: תנאי הבשלה  הגדרת תנאי ביצוע
תנאי מהצד שכנגד להשלים תקופה מוגדרת של שירות (כלומר  )א(

  ); דרישת השירות יכולה להיות מפורשת או משתמעת. וכןשירות
כאשר הצד שכנגד די) ביצוע מוגדר (מוגדרים) עמידה ביעד (יע )ב(

 (א). -מספק את השירות הנדרש ב

  
  התקופה של השגת יעד (יעדי) הביצוע:

  לא תמשך מעבר לתום תקופת השירות; וכן )א(
יכולה להתחיל לפני תקופת השירות בתנאי שמועד התחילה של  )ב(

 יעד הביצוע אינו קודם לתחילת תקופת השירות באופן משמעותי.

  
  יצוע מוגדר ביחס ל:יעד ב

הפעילויות העצמיות של הישות או הפעילויות של ישות אחרת  )א(

  באותה קבוצה (כלומר, תנאי שאינו תנאי שוק); או
של הישות או  המכשירים ההונייםהמחיר (או השווי) של  )ב(

המכשירים ההוניים של ישות אחרת באותה קבוצה (כולל מניות 

  ).תנאי שוק) (כלומר אופציות למניותו
  

יעד ביצוע עשוי להתייחס לביצוע של הישות בכללותה או לחלק כלשהו 

  של הישות (או לחלק של הקבוצה), כגון מחלקה או עובד בודד.

  

]2IFRS [נספח א ,  

 אין הגדרה נפרדת. בהגדרת תנאי הבשלה (ראה לעיל) מצוין כי תנאי
ביצוע, הוא תנאי המחייב עמידה ביעדי ביצוע מוגדרים (כגון גידול 

  וגדר ברווח הישות על פני תקופת זמן מוגדרת).מ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  , נספח א]24[תקן חשבונאות מספר 

  ]52-44, סעיפים 24[תקן חשבונאות מספר   ]52-44, סעיפים  2IFRS[  דרישות גילוי
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  הטבות עובד
  

  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל
התקנים 

  הרלוונטיים
 )IAS 19 –(להלן  הטבות עובד, 19 תקן חשבונאות בינלאומי •
של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי,  14פרשנות מספר  •

המגבלה על נכס הטבה מוגדרת,  – 19תקן חשבונאות בינלאומי 
  )IFRIC 14 -(להלן  דרישות הפקדה מינימלית ויחסי הגומלין ביניהן

 זכאות בילג הדיווח וכללי החשבונאי הטיפול, 19גילוי דעת מספר  •
  )19ג"ד  –להלן ( לחופשה עובדים

 פיצויי לגבי הדיווח וכללי החשבונאי הטיפול, 20גילוי דעת מספר  •
  )20ג"ד  –להלן ( ופנסיה פרישה פיצויי, פיטורים

  תחולה
  

התקן מיושם על ידי מעסיק בטיפול החשבונאי לגבי כל הטבות עובד, 

תשלום מבוסס  2למעט אלה שעליהן חל תקן דיווח כספי בינלאומי 
  .מניות

דירקטורים וחברי הנהלה אחרים נחשבים עובדים לצורך הטיפול 

  .IAS 19החשבונאי לפי 
  
]IAS 19  7-6, 4, 2סעיפים [  

גילויי הדעת עוסקים רק בנושא של זכאות עובדים לחופשה, פיצויי 

  פיטורין, פרישה ופנסיה.
ובדים שהם גילויי הדעת חלים במקרה של יחסי עובד מעביד, לרבות ע

  בעלי עניין או בעלי שליטה.
  
  
  ]3.1סעיף  20ד ", ג2.1סעיף  19ד "[ג
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  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל
הטבות עובד מסווגות לארבע קטגוריות, אשר על פיהן נקבע הטיפול   כללי - סיווג 

  החשבונאי:
הטבות עובד שחזויות להיות מסולקות  - הטבות עובד לטווח קצר  .1

פת הדיווח השנתית בה העובדים חודש מתום תקו 12במלואן לפני 

 מספקים את השירות המתייחס.

הטבות עובד שעומדות לתשלום לאחר  - הטבות לאחר סיום העסקה  .2

 סיום ההעסקה.

הטבות המסופקות בתמורה לפיטורין של  -הטבות בגין פיטורין  .3

 עובד כתוצאה מ:

החלטה של ישות לפטר עובד לפני המועד הרגיל של פרישה  .3.1

  לגמלאות; או

לטה של עובד להסכים להצעה של הטבות בתמורה הח .3.2

 לפיטורין.

כל הטבות העובד שאינן הטבות  –לטווח ארוך אחרות הטבות עובד  .4

 עובד לטווח קצר, הטבות לאחר סיום העסקה והטבות בגין פיטורין.

  
]IAS 19  8,  5סעיפים[  

קובע ככלל את מסגרת הטיפול החשבונאי  19ד "אין הבחנה דומה. ג

קובע ככלל את מסגרת הטיפול החשבונאי  20ד "ופשה וגבהטבות ח

  בהטבות פיצויים.

מדידת הטבות 

עובד לטווח 

קצר ולטווח 

  ארוך

הטבות עובד לטווח קצר נמדדות על בסיס צבירה, ללא היוון וללא  •

 חישובים אקטואריים.
 

המדידות והטבות עובד לטווח ארוך נמדדות על בסיס אקטוארי  •

או ההפסדים האקטואריים) נזקפות לרווח או מחדש (כלומר הרווחים 
 הפסד.

]IAS 19  157-154, 11סעיפים[  

  הבחנה בין הטבות כאמור. 19ד "אין בג
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  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל
היעדרויות 

בתשלום 

(לרבות חופשה 
  ומחלה)

ישות תכיר בעלות חזויה של הטבות עובד לטווח קצר בצורה של 

  היעדרויות בתשלום כלהלן:
ת, כאשר העובדים מספקים במקרה של היעדרויות בתשלום נצברו )א(

 שירות אשר מגדיל את זכאותם להיעדרויות בתשלום בעתיד.
במקרה של היעדרויות בתשלום שאינן נצברות, כאשר ההיעדרויות  )ב(

  מתרחשות.
 מדידה לעיל). סיווג ו(ראה כללי 

]IAS 19 18-13 פיםסעי[  

חבות מעביד בקשר עם ימי חופשה מחושבת לפי המשכורת או השכר  •

עורים הקבועים בחוק, בהסכם עבודה או כמקובל אצל ולפי השי

פי המשכורת האחרונה או השכר האחרון) -כלל על-המעביד (בדרך

בתוספת נלוות. החבות תירשם על בסיס מצטבר ותוצג במאזן 

 כהתחייבות שוטפת. 
 התייחסות ספציפית להיעדרויות בתשלום בגין מחלה. 19אין בג"ד  •

  ]2.2סעיף  19[ג"ד 

ענקים תכניות מ

ושיתוף ברווחים 

  (בונוסים)

יש להכיר בהפרשה בגין העלות החזויה של תשלומי שיתוף ברווחים 

ותשלומי מענקים כאשר יש לישות מחויבות משפטית או משתמעת 

  בהווה וכאשר ניתן לאמוד באופן מהימן את המחויבות.
 מדידה לעיל). סיווג ו(ראה כללי 

]IAS 19  24-19סעיפים[  

  אין התייחסות
  

כלל כהטבות עובד לטווח ארוך, ובהתאם -מענקי יובל מטופלים בדרך  מענקי יובל

  נמדדים על בסיס אקטוארי (שינויים אקטואריים נזקפים לרווח או הפסד).

]IAS 19  153סעיף[  

  אין התייחסות
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  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל
 לאחר הטבות

 - העסקה סיום
  כללי

כניות להטבה בין תכניות להפקדה מוגדרת לבין ת קיימת הבחנה •

 סיום לאחר מוגדרת. תכניות להפקדה מוגדרת הן תכניות הטבה
נפרדת  לישות קבועים משלמת תשלומים ישות שלפיהן העסקה

 לשלם משתמעת או מחויבות משפטית לה שתהיה (קרן) מבלי
 כל את לשלם כדי נכסים יהיו מספיק לא לקרן אם נוספים תשלומים

 השוטפת בתקופה ובדהע המתייחסות לשירות העובד הטבות
הקודמות. תכניות להטבה מוגדרת הן תכניות הטבה  ובתקופות

 לאחר סיום העסקה שאינן תכניות להפקדה מוגדרת.  
בהתחשב בתנאים המזכים עובדים בפיצויים בישראל, יש לטפל  •

בהתחייבויות לפיצויים בישראל כהתחייבות להטבה מוגדרת. עם 

לחוק פיצויי  14לסעיף זאת, התחייבויות המוסדרות בהתאם 

 פיטורים יטופלו כתכנית להפקדה מוגדרת.
ככלל, במסגרת הטיפול החשבונאי בתכנית להטבה מוגדרת, מוכרת  •

התחייבות (נכס) נטו בגין הטבה מוגדרת, בהתאם לגירעון או לעודף 

 בתכנית.

  

]IAS 19  57, 30-26, 8סעיפים[  

תכניות הפקדה אינו עורך באופן מפורש הבחנה דומה בין  20ד "ג •

כלל תכניות להפקדה -לבין תכניות הטבה, למרות שבפועל, בדרך

 מוגדרת מטופלות באותו האופן תחת שתי התקינות.
יש להכיר בעתודה בגין חבות מעביד לשלם בבוא העת פיצויי  •

פיטורים, פיצויי פרישה או פנסיה, בכל מקרה שקיים יחס של עובד 

 ומעביד.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  ]3.1סעיף  20 [ג"ד

  "נכסי תכנית" כוללים: •  נכסי תכנית
 "נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך"; וכן .1
 "פוליסות ביטוח כשירות". .2

IAS 19  מגדיר את שני המונחים לעיל ומציב תנאים על מנת שאלה

  יוכלו להיחשב "נכסי תכנית".
אם קיים עודף בתכנית להטבה מוגדרת (כלומר נכס נטו), הסכום  •

  שיוכר כנכס בדוח על המצב הכספי מוגבל ב"תקרה". 

]IAS 19  64 -ו 8סעיפים, IFRIC 14  7סעיף[  

אינו כולל הגדרה למונח "יעודה" או תנאים המכשירים נכס  20ד "ג •
 להיחשב כ"יעודה". 

  
  
  

  .20ד "אין התייחסות בג •
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  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל
מדידת תכנית 

להטבה מוגדרת 

(עתודה בגין 
  חבות מעביד)

  הבאים: את השלבים כולל מוגדרת להטבה ניותבתכ חשבונאי טיפול •
  קביעת הגירעון או העודף. קביעה זו כוללת: .1

חישוב ההטבה המוגדרת תוך שימוש בטכניקה אקטוארית  .א

  ובהיוון.
ניכוי השווי ההוגן של נכסי תכנית כלשהם מהערך הנוכחי  .ב

 של המחויבות להטבה מוגדרת.
בה מוגדרת קביעת הסכום של ההתחייבות (הנכס) נטו בגין הט .2

כסכום הגירעון או העודף שנקבע לעיל, תוך בחינת הצורך 

לבחון האם יש להגביל את ההכרה בנכס נטו בגין הטבה 

 ר' להלן). –מוגדרת (האם יש לקבוע "תקרה לנכס" 
 קביעת סכומים שיש להכיר בהם ברווח או הפסד. .3

העתודה בגין חבות המעביד, מחושבת בהנחה שכל העובדים יפרשו  •

. כלומר, דיווחים שיזכו אותם לפיצויים מלאים בתאריך הבתנא
ההפרשה אינה מחושבת באופן אקטוארי, והיא אינה מתחשבת 

במשך העבודה הצפוי של העובדים, בערך הזמן (אלמנט היוון), 

בצפי לעליית שכר, באפשרות שעובדים יפרשו בתנאים שלא יזכו 

  אותם בפיצויים מלאים וכיוצא בהנחות אלה. 
ה לפיצויים אינה מחושבת על בסיס אקטוארי. שינויים הפרש •

 בהפרשה מוכרים מיידית בדוח רווח והפסד.  
  

  ]3.3, 3.1סעיף  20[ג"ד 

קביעת המדידות מחדש של ההתחייבות (הנכס) נטו בגין הטבה  .4  

 מוגדרת, אשר יוכרו ברווח כולל אחר.
 מדידה מחדש של התחייבות (נכס) נטו בגין הטבה מוגדרת מוכרת •

  :בעיקרת וברווח כולל אחר. מדידות מחדש כולל
 רווחים והפסדים אקטואריים; .1
תשואה על נכסי תכנית שלא נכללה בריבית נטו על ההתחייבות  .2

 (נכס) נטו בגין הטבה מוגדרת.
הטיפול החשבונאי לא מוגבל רק למחויבות המשפטית של הישות  •

גם בהתאם לתנאים הפורמאליים של תכנית להטבה מוגדרת, אלא 

  במחויבות משתמעת כלשהי הנובעת מדפוסי פעילות לא פורמאליים.

]IAS 19  62-61, 57סעיפים[  
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  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל
תכנית להפקדה 

  מוגדרת
או  המשפטית המחויבות ,מוגדרת להפקדה לתכנית בהתאם •

להפקיד  מסכימה שהיא לסכום מוגבלת הישות של המשתמעת

העובד  יקבלש העסקה סיום לאחר הטבות של בקרן. לכן, הסכום

ידי  על גם ישות (ויתכן ידי על שהופקדו ההפקדות סכום לפי נקבע

 ביטוח, ביחד לחברת או העסקה סיום לאחר הטבה העובד) לתוכנית
 מההפקדות.  הנובעת על השקעה תשואה עם

לחוק פיצויי  14דוגמה לתכניות אלה הן תכניות הכפופות לסעיף  •

  פיטורים.

]IAS 19  50, 28סעיפים[  

הסכם  פי-פנסיה על או גמל לקופת כספים משלם מעביד כאשר •

 המעביד חבות את תמורת התשלום עצמה על מקבלת הקופה שלפיו
 מתשלום אותו ומשחררת עבודה או מהסכמי הפיצויים מחוק הנובעת

 נוסף, ככלל אין להכיר בעתודה (יש לתת גילוי בביאור). 

  

  

  

  ]3.2סעיף  20[ג"ד 

הטבות בגין 

  פיטורין
הכיר בהתחייבות ובהוצאה עבור הטבות בגין פיטורין במועד יש ל •

המוקדם מבין המועדים הבאים: (א) כאשר הישות אינה יכולה עוד 

לבטל את ההצעה של אותן הטבות; וכן (ב) כאשר הישות מכירה 

אשר כולל תשלום של  IAS 37בעלויות בגין שינוי מבני שבתחולת 

 הטבות בגין פיטורין.
פיטורין שעומדות לתשלום כתוצאה מהחלטה של  עבור הטבות בגין •

העובד לקבל הצעה של הטבות בתמורה לפיטוריו (למשל בתכניות 

פרישה מרצון), המועד שבו ישות אינה יכולה עוד לבטל את ההצעה 

של הטבות בגין פיטורין היא המוקדם מבין: (א) כאשר העובד מקבל 

חוקית, פיקוחית, את ההצעה; וכן (ב) כאשר מגבלה (לדוגמה מגבלה 

דרישה חוזית או מגבלה אחרת) על היכולת של הישות לבטל את 

 ההצעה היא אפקטיבית. 

  

  

  

]IAS 19  167-165, 160-159, 8סעיפים[  

מכתיב מודל אחיד לטיפול בפיצויי פרישה ובפיצויי פיטורין  20ד "ג •

(ר' לעיל). זאת, בהתאם לגישה הרואה בחבות לתשלום פיצויי 
ישה ופנסיה כחבות ממשית אשר אינה על תנאי. עם פיטורין, פר

מתייחס לחבות המעביד, כפי שזו עוגנה בחוק פיצויי  20ד "זאת, ג

  .1963-פיטורין, התשכ"ג

  

  

  

  

  

  

  

  

  ]1.1 ףסעי 20[ג"ד 
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  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל
השווי ההוגן של נכסי תכנית כלשהם ינוכה מהערך הנוכחי של  •  הצגה

 .המחויבות להטבה מוגדרת בקביעת הגירעון או העודף
 

התחייבויות נטו ונכסים נטו בגין תכניות נפרדות מוצגים בנפרד  •

 ).שהקיזוז מותר(למעט במקרים 

 ]IAS 19  131, 113, 57סעיפים[ 

• IAS 19  אינו מורה היכן להציג את עלות השירות השוטף ואת

כן, - הריבית נטו על ההתחייבות (הנכס) נטו להטבה מוגדרת. כמו
IAS 19 ציג את שני רכיבים אלה ביחד או אינו מציין האם יש לה

 . IAS 1לחוד. התקן קובע כי רכיבים אלה יוצגו בהתאם להוראות 
  
  
  

  

]IAS 19  134סעיף[  

יש לקזז את סכום היעודה וסכום העתודה, תוך ציון הסכומים שקוזזו  •

(עודף סכום העתודה על סכום היעודה יוצג כהתחייבות; עודף סכום 

 כנכס). היעודה על סכום העתודה יוצג
דרישה להציג בנפרד עודף סכומי עתודה ויעודה בגין  20ד "אין בג •

 תכניות שונות.
 
 

והפסד יש להציג במסגרת סעיף השכר את סכום  רווח בדוח •

עבודה.  או הסכמי הפיצויים חוק פי-על לפיצויים השוטפת ההפרשה

 החבות שנוצרה לכיסוי ההפרשה הדרושה פירושה שוטפת הפרשה
כן, במסגרת סעיף השכר יש להציג - דיווח בלבד. כמוה תקופת בגין

בשנת החשבון  שהתהווה קודמות, לשנים גם את הסכום המיוחס

היעודה. אם  כספי על הרווחים על (בגין עליית השכר), העולה

הדרושה, יש לכלול את  ההשלמה סכום עולים על אלה רווחים

  .אחרות הכנסות היתרה בסעיף

  ]3.3, 2.3סעיפים  20[ג"ד  

  ]3.2 ף, סעי20ג"ד , 2.3סעיף  19ג"ד [  ]171, 158, 152-135, 54-53, 25פים סעי IAS 19[  דרישות גילוי
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  הכנסות
פורסמו על ידי המוסד לתקינה גם  2006. בשנת 18התבסס על תקן חשבונאות בינלאומי  2006אשר פורסם על ידי המוסד לתקינה בשנת  25תקן חשבונאות מספר 

העוסקות בהכנסות מעסקאות תוכנה ובדיווח הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו ואשר התבססו על תקינה אמריקאית. ממועד פרסום תקן  9- ו 8הבהרות מספר 

, 2בונאות מספר על מנת לכלול הנחיות לגבי דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו. בנוסף, תקן חש 18, תוקן תקן חשבונאות בינלאומי 25חשבונאות מספר 
עוסק בחוזי  11. בתקינה הבינלאומית תקן חשבונאות בינלאומי 1999חוזי ביצוע פורסמו על ידי המוסד לתקינה בשנת  4הקמת בניינים למכירה ותקן חשבונאות מספר 

   .18הקמה ואילו הכרה בהכנסות מהקמת בניינים למכירה נכללת במסגרת תקן חשבונאות בינלאומי 
  

  תקינה ישראלית  בינלאומיתתקינה   נושא

  )IAS 18 –(להלן  הכנסות 18תקן חשבונאות בינלאומי   המסמך הרלוונטי
של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי   18פרשנות מספר 

  )IFRIC 18 - (להלן  העברות של נכסים מלקוחות
של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי  13פרשנות מספר 

  )IFRIC 13 - (להלן  מנות לקוחותתכניות נא

   הכנסות 25תקן חשבונאות מספר 
  הכנסות מעסקאות תוכנה 8הבהרה מספר 
  דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או בסיס נטו 9הבהרה מספר 

שווי הוגן מוגדר כמחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או שהיה משולם   הגדרת שווי הוגן
פים בשוק במועד להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתת

  מדידת שווי הוגן). 13המדידה (ראה תקן דיווח כספי בינלאומי 

]18IAS   7סעיף[  

שווי הוגן מוגדר כסכום שבו ניתן להחליף נכס או לסלק התחייבות 

בעסקה בתום לב בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון, הפועלים בצורה 

  מושכלת.

  ]7סעיף  25[תקן חשבונאות מספר 

ות בגין הכרה בהכנס

  דיבידנדים
אין התייחסות ספציפית לדיבידנדים בגין ניירות ערך הוניים מרווחים 

הכנסות מדיבידנד מוכרות כאשר זכותו של בעל  שנבעו קודם לרכישה.

  המניות לקבלת תשלום מבוססת.
  

  
  

]18IAS   (ג)30סעיף[  

כאשר מוכרזים דיבידנדים בגין ניירות ערך הוניים מרווחים שנבעו 

לרכישה, מנוכים דיבידנדים אלה מעלות ניירות הערך. אם קיים קודם 

קושי בהקצאה כאמור, וניתן לבצע הקצאה על בסיס שרירותי בלבד, 

הדיבידנדים מוכרים כהכנסות, אלא אם הדיבידנדים מייצגים בברור 

  השבה של חלק מעלות ניירות הערך ההוניים.
  

 ]32סעיף  25[תקן חשבונאות מספר 
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  תקינה ישראלית  בינלאומיתתקינה   נושא

ת על דיווח הכנסו
בסיס ברוטו או בסיס 

  נטו

קיימים סימנים לקביעה האם ישות פועלת כספק עיקרי או כסוכן. ישות 

פועלת כספק עיקרי כאשר היא חשופה לסיכונים והטבות משמעותיים 

  המתייחסים למכירת סחורות או להספקת שירותים. 
 מאפיינים המצביעים שישות פועלת כספק עיקרי כוללים: 

 העיקרית להספקת השירותים או הסחורותלישות האחריות  )א(
לישות סיכון מלאי לפני או לאחר הזמנת הלקוח, במהלך המשלוח  )ב(

 או בהחזרת סחורות
 לישות חופש פעולה בקביעת מחירים )ג(
 הישות נושאת בסיכון האשראי ללקוח )ד(
  
  
  

]18 IAS  להנחיות יישום] 21סעיף  

  ברוטו:סימנים המצביעים על כך שיש לדווח על ההכנסות על בסיס 
 לישות האחריות העיקרית להספקת השירותים או הסחורות )א(
לישות אחריות כללית לסיכון המלאי לפני הזמנת הלקוח או  )ב(

 במקרה של החזרות 
הישות נושאת בסיכון להפסד פיזי של מלאי (לאחר הזמנת הלקוח  )ג(

 או במהלך המשלוח)
 לישות יש יכולת לקבוע את מחיר העסקה )ד(
 מבצעת חלק מהשירותהישות משנה את המוצר או  )ה(
 לישות היכולת לבחור את ספק המוצר או השירות )ו(
 הישות מעורבת בתהליך אפיון המוצר או השירות )ז(
 הישות נושאת בסיכון האשראי ללקוח )ח(
  

  ]11סעיף  8[הבהרה מספר 

דיווח הכנסות על 

בסיס ברוטו או בסיס 

מידת חשיבות  –נטו 

  של המאפיינים

הן לדיווח על בסיס ברוטו והן לדיווח על בסיס  כאשר קיימים סימנים  אין התייחסות
נטו, יש לבחון את הסימנים לפי מידת חשיבותם בנסיבות המקרה, 

וזאת מאחר ויש סימנים המצביעים באופן ברור יותר על אופי 

המעורבות של הישות בעסקה. כך לדוגמה, מחויבות עיקרית בעסקה, 

ווח של הישות אחריות כללית לסיכון המלאי וכן אופן קביעת הר

(האפשרות של הישות לקבוע את המחיר) עשויים להוות סימנים 
משמעותיים יותר לגבי בסיס הדיווח לעומת סימנים של סיכון להפסד 

  פיזי של מלאי וסיכון אשראי, אשר להם משקל נמוך יותר.
  

  ]13סעיף  8[הבהרה מספר 
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  תקינה ישראלית  בינלאומיתתקינה   נושא

תכניות נאמנות 

הקצאת  –לקוחות 

  התמורה

פלו כרכיב הניתן לזיהוי בנפרד של עסקת המכירה זיכויי מענק יטו

שבה הם מוענקים ("המכירה הראשונית"). השווי ההוגן של התמורה 

שהתקבלה או שיש זכות לקבלה בגין המכירה הראשונית יוקצה בין 

זיכויי המענק (לפי השווי ההוגן שלהם) לבין הרכיבים האחרים של 

  המכירה.

]13 IFRIC  5סעיף[  

  אין התייחסות

תכניות נאמנות 

הכרה  –לקוחות 

בהכנסות כאשר 

הישות מספקת את 

  המענקים

התמורה שהוקצתה לזיכויי המענק תוכר כהכנסות כאשר זיכויי המענק 

  נפדים והישות מקיימת את מחויבויותיה לספק מענקים.
  
  

]13 IFRIC  7סעיף[  

  אין התייחסות

תכניות נאמנות 

הכרה  –לקוחות 

בהכנסות כאשר צד 

י מספק את שליש
  המענקים

אם צד שלישי מספק את המענקים, על הישות לקבוע אם היא ספק 

עיקרי או סוכן. אם הישות ספק עיקרי, הישות תכיר בהכנסות כאשר 

היא מקיימת את המחויבויות שלה בגין המענקים. אם הישות פועלת 

כסוכן, הישות תכיר בסכום נטו כהכנסות כאשר הצד השלישי הופך 

  יב לספק את המענקים וזכאי לקבל תמורה בגין פעולה זו.להיות מחו
  
]13 IFRIC  8סעיף[  

  אין התייחסות

הכרה בהכנסות 

  מעסקאות תוכנה
בתקינה הישראלית יש הנחיות ייחודיות לצורך בחינת היבטים   אין התייחסות ספציפית לעסקאות תוכנה

, מסוימים של תנאי ההכרה בהכנסות בעסקאות תוכנה (תנאי המסירה
הספקת שירותים הקשורים בעסקאות תוכנה, מדידה באופן מהימן של 

סכום ההכנסות, צפי להטבות כלכליות) ובנוסף הנחיות לגבי זיהוי 

  הרכיבים בעסקה.
  

  ] 9[הבהרה מספר 
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  תקינה ישראלית  בינלאומיתתקינה   נושא

העברות של נכסים 

  מלקוחות
בעת קבלת נכס מלקוח, ראשית, יש לבחון האם מתקיימת לגביו 

שגית. במידה וכן יש להכיר בנכס הגדרת נכס בהתאם למסגרת המו

בשווי הוגן ומנגד להכיר בהכנסות מראש. הישות תזהה את השירותים 

הניתנים לזיהוי בנפרד שעליה לספק בתמורה לנכס. אם מזוהה רק 

שירות אחד, הישות תכיר בהכנסות כאשר השירות מבוצע. אם מזוהה 

לה או יותר משירות אחד, השווי ההוגן של התמורה הכוללת שהתקב

  שהישות זכאית לקבל תוקצה לכל אחד מהשירותים. 

]18 IFRIC  21-9סעיפים[  

  אין התייחסות

  ]36-35סעיפים  25[תקן חשבונאות מספר   ]36-35סעיפים  IAS 18[  דרישות גילוי

  
  חוזי הקמה/חוזי ביצוע

  

  עבודות על פי חוזה ביצוע 4בונאות מספר תקן חש  )IAS 11 –(להלן  חוזי ביצוע 11תקן חשבונאות בינלאומי   המסמך הרלוונטי

הגדרת חוזה הקמה/ 

  חוזה ביצוע
חוזה הקמה הוא חוזה שנערך באופן ספציפי להקמת נכס או שילוב 

של נכסים הקשורים ביניהם או תלויים אחד בשני באופן הדוק באשר 

  לתכנון, טכנולוגיה ותפקוד או במטרה או בשימוש הסופיים שלהם.
  

]11 IAS  3סעיף[  

עבודה על פי חוזה ביצוע היא עבודה הנעשית על פי הזמנה של לקוח 

ובהתאם למפרט ספציפי והמתייחסת לבניה או לייצור נכס, כאשר 

  תחילת הביצוע היא בתקופת דיווח אחת וסיומה בתקופת דיווח אחרת.
  

  ]3סעיף  4[תקן חשבונאות מספר 
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  תקינה ישראלית  בינלאומיתתקינה   נושא

תנאים לפיצול 

  עבודות
ס למספר נכסים, ההקמה של כל אחד מהנכסים כאשר חוזה מתייח

  תטופל כחוזה הקמה נפרד כאשר:

 הוגשו הצעות נפרדות לגבי כל אחד מהנכסים, )א(
כל אחד מהנכסים היה נתון למשא ומתן נפרד והקבלן והלקוח היו  )ב(

יכולים לקבל או לדחות אותו חלק מהחוזה המתייחס לכל אחד 

 מהנכסים, וכן
  נסות של כל אחד מהנכסים.ניתן לזהות את העלויות וההכ )ג(
  

]11 IAS  8סעיף[  

 יש לפצל עבודות שונות הכלולות בחוזה ביצוע אחד לעבודות נפרדות
  בהתקיים כל התנאים הבאים:

  הוגשו הצעות נפרדות  לגבי כל עבודה; )א(
הכללתה של כל אחת מהעבודות בחוזה הביצוע הייתה תוצאה  )ב(

  של משא ומתן  נפרד;
  עלויותיהן הנפרדות של העבודות;ניתן לזהות את הכנסותיהן ו )ג(
אין קשר חוזי בין העבודות המתנה את קבלת התמורה מאחת  )ד(

 מהן או את ביצועה בביצועה של העבודה האחרת.

  ב]9סעיף  4[תקן חשבונאות מספר 

  הכנסות חוזה יכללו:  מרכיבי ההכנסה 

 סכום ההכנסות הראשוני שהוסכם עליו בחוזה; וכן )א(
 תביעות ותמריצים: שינויים בעבודה לפי חוזה, )ב(

)i(  במידה שצפוי שהם יגרמו להכנסות; וכן 
)ii( .ניתן למדוד אותם באופן מהימן 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

]11 IAS  14-11סעיפים[  

  הכנסה מעבודה תכלול את המרכיבים הבאים:

  הסכום הבסיסי של ההכנסות, כמוסכם בחוזה; )1(
  שינויים ותוספות לחוזה;  )2(
  ים על פי החוזה;תשלומי עידוד, פרמיה, בונוסים, קנסות והחזר )3(
שיפוי מהלקוח (בגין עיכובים בעטיו, ביטול ההזמנה או רכיבים  )4(

  שלה וכד');
הכנסות במסגרת העבודה מגופים שלישיים, כגון תמיכה מגופים  )5(

    ממשלתיים או מקומיים;
התמורה בגין חומרים וציוד הנרכשים עבור מזמין העבודה על ידי  )6(

 .ותם וקבילותםהקבלן, אם לקבלן אחריות על אפיונם, איכ
  

הסכומים יכללו כאשר הם ניתנים לאומדן  -   3,4,5לעניין פסקאות 

  ) להתממש.probableמהימן וצפויים (

  

  ב]4 - א ו4סעיפים  4[תקן חשבונאות מספר 
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ישנה התייחסות לכך שניתן להקטין את העלויות  - עלויות ישירות •  מרכיבי עלויות

ה בהכנסות החוזה, הישירות על ידי הכנסה משנית שאינה כלול
לדוגמה הכנסה ממכירת חומרים עודפים וממימוש רכוש קבוע 

 בסיום החוזה. 
שניתן לייחס באופן כללי לפעילות לפי חוזה   -עלויות עקיפות •

ושניתן להקצות לחוזה מוקצות על ידי שימוש בגישות שיטתיות 

ורציונאליות ויש ליישמן באופן עקבי לכל העלויות בעלות 

הקצאת העלויות תבוסס על רמה רגילה של ומים. מאפיינים ד

 פעילות ההקמה.
  

]11 IAS  21-16סעיפים[  

 אין התייחסות להקטנת העלויות הישירות על ידי הכנסה משנית.  •
 
 

  
העלויות העקיפות המשותפות ייוחסו לעבודה על בסיס סביר אשר  •

משקף במידת האפשר את צריכת העלויות המשותפות על ידי 

 ושם באופן עקיב.העבודה והמי
  

  
  

  ]7סעיף  4[תקן חשבונאות מספר 

הכנסות חוזה נמדדות בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה או   מדידת הכנסות

  התמורה שהישות זכאית לקבל.

  

]11 IAS 12ף סעי[  

  אין התייחסות

הכרה ברכיבי 

ההכנסה ובתוצאות 

החוזה מהקמת 

  בניינים

חוזה במחיר  -  יש הבדל בתנאי ההכרה בהתאם לסוג החוזה •

 קבוע או חוזה עלות בתוספת רווח. 
 אין מגבלה לגבי הכרה בהכנסה בהקשר לשיעור ההשלמה.  •

 
אין התייחסות לאי יכולתו של הקבלן המבצע לעמוד בתנאים  •

 החוזיים עם הלקוח.
  
  
]11 IAS  24-22סעיפים[  

  

אין הבחנה בין סוגי החוזים השונים בהקשר לעמידה בתנאי  •

 חוזה במחיר קבוע וחוזה עלות בתוספת רווח.  - ההכרה בהכנסה 
בעת הקמת בניינים, הכנסה תוכר החל מהמועד בו שיעור  •

 .  25%ההשלמה הינו מעל 
אחד התנאים להכרה בהכנסה הוא שלא קיימת אי ודאות מהותית  •

באשר ליכולת הקבלן המבצע להשלים את העבודה ולעמוד 

  בתנאים החוזיים עם הלקוח.
  

  ]5סעיף  4מספר  [תקן חשבונאות
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דחיית הכרה 

בהכנסה לסיום 

  ההקמה

קבלן המבצע עבודות רבות שמשך ביצוען קצר (פחות משנה) יוכל   אין התייחסות

לדחות את ההכרה בהכנסה עד גמר ביצוע העבודות ומסירתן, אם 

  הדחייה כאמור לא תביא לעיוות בתוצאות העסקיות.
  

  ]6סעיף  4[תקן חשבונאות מספר 

אות הכרה בתוצ

התייחסויות  -החוזה 

  ספציפיות 

ישנה התייחסות לעיתוי שבו הישות מסוגלת לקבוע אומדנים  •

מהימנים (בד"כ לאחר שהיא הסכימה לחוזה אשר קובע את 

 הזכויות הניתנות לאכיפה, התמורה, אופן ותנאי הסילוק).
 אין התייחסות •

 
  
  
  
  
]11 IAS  35-25סעיפים[  

 אין התייחסות •
 

  
ו העבודה מהווה אספקת יחידות זהות וחזויות התייחסות למצב ב •

הזמנות נוספות מעבר להזמנה הראשונית. במצב כזה, העלויות 

הראשוניות המאפיינות את סדרת הייצור הראשונה, אך אינן 

חזויות לחזור בהזמנות הבאות ייפרסו על פני ההזמנה הקיימת 

 ואותן ההזמנות הצפויות בעתיד.
  

  ]11ף סעי 4מספר  [תקן חשבונאות

התקיימות התנאים 

להכרה בהכנסה לפי 

שיטת שיעור 

ההשלמה לאחר אי 

  התקיימותם

ישנה התייחסות למצב בו אי וודאויות, שלא אפשרו לאמוד באופן 

מהימן את תוצאות החוזה, אינן קיימות עוד. במצב כזה, יש להפסיק 

  את שיטת "מרווח אפס" ולהכיר בתוצאות החוזה לפי שיעור ההשלמה. 
  
]11 IAS  35סעיף[  

  אין התייחסות ספציפית

קביעת הרווח 

  וההכנסה
לצורך קביעת סכום ההכנסות וההוצאות לתקופה קיימת הבחנה בין   אין התייחסות

מצב בו שיעור ההשלמה נקבע על בסיס העלות ומצב בו הוא לא נקבע 

  על בסיס העלות. 
  

  ]15-12סעיפים  4[תקן חשבונאות מספר 
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רוטו לקבל /לשלם מהלקוחות בגין עבודה לפי החוזה מהווה סכום ב  הצגה במאזן

  את הסכום נטו של: 
  העלויות שהתהוו בתוספת רווחים שהוכרו, פחות •
 הסכום של הפסדים שהוכרו וחשבונות על התקדמות העבודה •
  
  
]11 IAS  44-42סעיפים[  

עבודות בביצוע: לפי העלות בניכוי חלק העלויות שנזקף להכנסות  •

ים ובניכוי עודף תקבולים מלקוחות ע"ח ביצוע והפרשה להפסד

 עבודות על סכום ההכנסות שהוכרו. 
הכנסות לקבל: סכום ההכנסות שהוכרו בניכוי תקבולים  - חייבים  •

  ע"ח ביצוע עבודות 
  

  ]18-17סעיפים  4[תקן חשבונאות מספר 

  ]19ף סעי IAS 11[  ]45-39 סעיפים IAS 11[  דרישות גילוי

 
 ירהקמת בניינים למכה
  

  )IAS 18 –(להלן  הכנסות 18תקן חשבונאות בינלאומי   המסמך הרלוונטי
של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי  15פרשנות מספר 

  )IFRIC 15 - (להלן  הסכמים להקמת מבנים

   הקמת בניינים למכירה 2תקן חשבונאות מספר 
  

ה מסוגל כאשר הקונ IAS 11הסכם להקמת מבנה הוא בתחולת  תחולה

לקבוע את הרכיבים המבניים העיקריים של עיצוב המבנים, לפני 

שההקמה מתחילה, ו/או לבצע שינויים מבניים עיקריים מהמועד שבו 

ההקמה נמצאת בתהליך. במקרה כזה ההסכם מקיים את ההגדרה 

  של חוזה הקמה.
  

כאשר לקונה יש יכולת  IAS 18הסכם להקמת מבנה הוא בתחולת 

להשפיע על העיצוב של המבנים או לבצע רק שינויים מוגבלת בלבד 

 מזעריים לעיצוב הבסיסי. 
   
]15 IFRIC  12-11סעיפים[  

  אין התייחסות
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פרויקט הינו מבנה, קבוצת מבנים או מתחם בנייה שלם הנבנים לשם   התייחסות דומהאין  הגדרת פרויקט

  מכירתם או מכירת חלקים מתוכם.
  

  ]3סעיף  2[תקן חשבונאות מספר 
  

הגדרת מכירה ועיתוי 

 ההכרה בהכנסה
במידה וההסכם לא מקיים את הגדרת חוזה הקמה, הוא יהיה בתחולת 

IAS 18 במקרה זה, על הישות לקבוע האם ההסכם הוא הסכם .
  להספקת שירותים או הסכם למכירת סחורות. 

אם הישות אינה נדרשת לרכוש ולספק חומרי הקמה, ההסכם יכול 

הספקת שירותים וההכנסות יוכרו לפי שלב להיות רק הסכם ל

מתקיימים   IAS 18של  20ההשלמה בעסקה אם הקריטריונים בסעיף 

  (ראה להלן). 
אם הישות נדרשת לספק שירותים יחד עם חומרי ההקמה כדי לבצע 

ההסכם הוא הסכם  ,את מחויבותה החוזית למסור את המבנים לקונה

רו במלואן אם הקריטריונים למכירת סחורות. במקרה כזה ההכנסות יוכ
  מתקיימים (ראה להלן).  IAS 18של  14בסעיף 

  
  

 אין הגדרה למכירה.
  
  
  
]15 IFRIC  18, 16-15סעיפים IAS  20 - ו 14סעיפים[  

ההכנסה לתקופת הדיווח תיקבע כמכפלת תמורת המכירות שנצברו 

מתחילת הפרויקט עד תום תקופת הדיווח בשיעור ההשלמה של 

תקופת הדיווח, בניכוי הסכומים המצטברים שהוכרו  הפרויקט בתום

  כהכנסה מהפרויקט בתקופות דיווח קודמות.
  

ההוצאה שתיזקף כנגד ההכנסה שחושבה לעיל, תיקבע כמכפלת 

  אותה הכנסה בשיעור העלות החזוי ליתרת הפרויקט.
  

  מכירה תיחשב ככזו בהתקיימות כל התנאים הבאים:
 למכירה הצדדים את המחייב חוזה נחתם הדיווח תקופת תום עד .א

 שלה. המהותיים כל התנאים את והקובע
 מתלים תנאים המכירה לגבי קיימים לא הדיווח תקופת בתום .ב

 לא יושבו. אשר מהותיים
 מתמורת  15% לפחות המדווח הגוף גבה הדיווח תקופת תום עד .ג

 .אותו חלק של המכירה
  יגבותלה (probable)צפויה  חלק אותו של המכירה תמורת יתרת .ד
  

  ]15 -ו  6, 5, 3סעיפים  2שבונאות מספר [תקן ח
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תנאים להכרה 

  בהכנסה
  והוא הסכם למכירת סחורות,  IAS 18במידה וההסכם בתחולת 

הבאים  התנאים כל כאשר תוכרנה סחורות ממכירת ההכנסות

 :מתקיימים
 וההטבות המשמעותיים הסיכונים את לקונה העבירה הישות .א

 ;הסחורות על מהבעלות הנובעים
 ,המיוחסת ברמה נמשכת ניהולית שומרת מעורבות אינה הישות .ב

 על האפקטיבית את השליטה שומרת ואינה כלל, לבעלות בדרך
 ;שנמכרו הסחורות

 ;מהימן באופן למדידה ניתן ההכנסות סכום  .ג
  וכן יזרמו לישות; לעסקה המיוחסות הכלכליות שההטבות צפוי  .ד
 למדידה באופן ניתנות עסקהה בגין שיתהוו או שהתהוו העלויות .ה

  .מהימן
  והוא הסכם להספקת שירותים,  IAS 18במידה וההסכם בתחולת 

הבאים  התנאים כל כאשר תוכרנה מהספקת שירותים ההכנסות

 :מתקיימים
 סכום ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן )א(
 צפוי שההטבות הכלכליות המיוחסות לעסקה יזרמו לישות )ב(
ף תקופת הדיווח ניתן למדידה שלב ההשלמה של העסקה בסו )ג(

 באופן מהימן
העלויות שהתהוו במסגרת העסקה והעלויות הנדרשות  )ד(

  להשלמתה ניתנות למדידה באופן מהימן

  

]18 IAS  20 -ו 14סעיפים[  

 מתקיימים שבה הדיווח בתקופת תחל מפרויקט בהכנסה ההכרה
 :הבאים התנאים כל
 או 25% ינוה הדיווח תקופת בתום הפרויקט של ההשלמה שיעור .א

 יותר.
 תקופת תום ועד הפרויקט מתחילת שנצברו המכירות תמורת .ב

 .הפרויקט הכנסות מסך או יותר 50% הינה הדיווח
 ניתנים או ידועים הפרויקט עלויות וסך הפרויקט הכנסות סך .ג

 .מהימן לאומדן
 להשלים המדווח הגוף ליכולת באשר מהותית ודאות אי קיימת לא .ד

 הרוכשים. עם החוזיים בתנאים ודהפרויקט ולעמ בניית את
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ]4סעיף  2[תקן חשבונאות מספר 
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אופן חישוב הפרשה 

 להפסד
 אין התייחסות 

  
, 100%במקרה בו שיעור העלות החזוי ליתרת הפרויקט עולה על 

תיזקף להוצאות, הפרשה בסכום השווה למכפלת שיעור ההפסד החזוי 

עור העלות החזוי ליתרת אחוז מתוך שי 100(החלק העולה על 

הפרויקט) בסך הכנסות הפרויקט לאחר שנוכו מהן הסכומים 

  המצטברים שהוכרו כהכנסה מהפרויקט עד תום תקופת הדיווח.

  ]7סעיף  2[תקן חשבונאות מספר 

עלויות הפרויקט יכללו עלויות ישירות המזוהות עם הפרויקט  •  אין התייחסות  עלויות הפרויקט

 ו ולפרויקטים אחרים.ועלויות המשותפות ל
קיימת התייחסות להקצאת עלויות הפרויקט כאשר חלק  •

 מהפרויקט מיועד לשמש כרכוש קבוע או כהשקעה לזמן ארוך.

  ]10-8סעיפים  2[תקן חשבונאות מספר 

עלויות אשראי, 

הנהלה, מכירה 

  ואחרות

היוון  -  3עלויות אשראי יטופלו בהתאם לתקן חשבונאות מס'  •  אין התייחסות
 ויות אשראי.על

עלויות הנהלה וכלליות הן הוצאות תקופתיות ואין לזוקפן לעלות  •

הבנייה, פרט לעלויות שניתן לזהותן באופן ברור ומובהק עם 

 הפרויקט הבודד ועמו בלבד.
עלויות מכירה הן הוצאות תקופתיות ואין לזוקפן לעלות הבנייה,  •

ויקט פרט לעלויות שניתן לזהותן באופן ברור ומובהק עם הפר

הבודד ועמו בלבד, כגון עמלה מהמכירות לסוכני המכירות של 

הפרויקט, שלטי חוצות, דירה לדוגמה, שכר עובדי המכירה 

ועלויות האחזקה של משרד מכירות באתר, או פרסום אתר 

 הפרויקט באמצעי התקשורת.
הוצאות פחת והוצאות הפעלה ואחזקה של מוצבה וציוד שאינם  •

בנייה הן הוצאות תקופתיות ואין לזוקפן פעילים בפרויקטים של 

 לעלות הפרויקט.

  ]14-11סעיפים  2[תקן חשבונאות מספר 
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בתקן ישנן הנחיות ספציפיות בנוגע לטיפול החשבונאי בעסקאות   אין התייחסות  עסקאות קומבינציה

  קומבינציה
  

  ]17-16סעיפים  2[תקן חשבונאות מספר 

של נכסים והתחייבויות הקשורים/קשורות להקמת  ההצגה במאזן  אין התייחסות  הצגה במאזן

  בניינים למכירה: 
  : מלאי בניינים למכירה ולקוחות.בצד הנכסים

  : מקדמות מלקוחות.בצד ההתחייבויות
  

  ]18סעיף  2[תקן חשבונאות מספר 

  ]19, סעיף 2[תקן חשבונאות מספר   ]36-35, סעיפים IAS 18[  דרישות גילוי

Page 198 of 390



 מסים על ההכנסה – 21פרק 

131 
 

  עלויות אשראי
  

ופורסם בגרסה מעודכנת  1993פורסם בשנת  23. תקן חשבונאות בינלאומי 1999פורסם על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בשנת  3ונאות מספר תקן חשב
  . 2007בשנת 

  
  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא 

  )IAS 23 –(להלן  עלויות אשראי 23תקן חשבונאות בינלאומי   המסמך הרלוונטי

-דיווח כספי בכלכלות היפר 29ונאות בינלאומי תקן חשב
  )IAS 29 –(להלן  אינפלציוניות

  היוון עלויות אשראי 3תקן חשבונאות מספר 

נכס כשיר הוא נכס שנדרש פרק זמן מהותי כדי להכין אותו לשימוש   הגדרת "נכס כשיר"
  המיועד שלו או למכירתו.

  
ת, בפרק זמן קצר, נכסים פיננסיים ומלאי שמיוצר, או מופק בדרך אחר

  אינם נכסים כשירים.
  

נכסים שבעת רכישתם מוכנים לשימוש המיועד שלהם או למכירתם, 
  אינם נכסים כשירים.

  
ישות אינה נדרשת ליישם את התקן על עלויות אשראי שניתן ליחסן 

  במישרין לרכישה, להקמה או לייצור של נכס כשיר הנמדד בשווי הוגן.
  
  
  
  
  
  
  
  
]23IAS  5 ,4 פים סעי[  

נכס בהכנה או בהקמה שאינו משמש עדיין את ייעודו, אשר הכנתו 
לשימוש המיועד לו או למכירתו מצריכה פרק זמן ניכר והנמנה על 

  אחת מקבוצות הנכסים הבאות:
  נכס שנועד לשימוש עצמי.  א.
נכס  שנועד למכירה ואשר, בעת תחילת הקמתו או הכשרתו   ב.

  תנאים הבאים:לייעודו, מקיים לפחות את אחד ה
תקופת הקמתו או הכשרתו החזויה חריגה ביחס לתקופת   .1

ההקמה או ההכשרה המקובלת של נכסים כשירים למכירה 
  באותו עסק;

  תקופת הקמתו או הכשרתו החזויה עולה על שלוש שנים;   .2
ההשקעה הכרוכה בהקמתו או בהכשרתו חריגה בהיקפה   .3

מכירה באותו ביחס להשקעה המקובלת בנכסים כשירים ל
  עסק.

מלאי המיוצר דרך שיגרה או מיוצר בכמויות גדולות, באופן חוזר 
  ונשנה, תוך פרק זמן קצר, אינו נכס כשיר.

  
  אין התייחסות לנכסים כשירים הנמדדים בשווי הוגן.

  
  

  לדברי ההסבר] 36-35וסעיפים  2סעיף  3[תקן חשבונאות מספר 
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הגדרת עלויות 
  אשראי

) הן ריבית ועלויות אחרות Borrowing costsעלויות אשראי (
  ) באשראי.fundsשמתהוות לישות בקשר לקבלת כספים (

   
  :לכלול עשויות אשראי עלויות

 הריבית האפקטיבית בשיטת שימוש תוך שחושבו ריבית הוצאות •
 הכרה פיננסיים: מכשירים39 בינלאומי  חשבונאות כמתואר בתקן

 ;ומדידה
 שהוכרו בהתאם מימוניות ירותלחכ המתייחסות מימון עלויות •

 וכן ;חכירות 17 בינלאומי חשבונאות לתקן
שהם  במידה חוץ, במטבע מאשראי הנובעים שער הפרשי •

 .ריבית לעלויות כתיאום נחשבים
  

דיווח כספי  29כאשר ישות מיישמת את תקן חשבונאות בינלאומי 
אינפלציוניות, הישות מכירה כהוצאה בחלק  -בכלכלות היפר

האשראי שמפצה בגין האינפלציה במהלך אותה תקופה  מעלויות

  לאותו תקן. 21בהתאם לסעיף 
  
  
  
  
  
]23IAS   9, 6-5סעיפים[  

עלויות אשראי הן עלויות ריבית, הפרשי הצמדה, הפרשי שער 
. בדוחות ועלויות נלוות שנגרמו לעסק כתוצאה מקבלת אשראי
אליות (על מותאמים משמעותן של עלויות אשראי הן עלויות אשראי רי

לרבות עלויות פי בסיס המדידה המשמש לעריכת אותם דוחות), 

  .שליליות
עלויות אשראי, לצורך תקן זה, הן אותן עלויות אשראי הנובעות 

  ההתחייבויות הבאות:
  אשראי לזמן קצר, להוציא אשראי ספקים לזמן קצר; •
  הלוואות לזמן ארוך; •
  התחייבויות בגין חכירה מימונית; •
  לזמן ארוך;אשראי ספקים  •
  אג"ח (כולל אג"ח להמרה); •
  הלוואות שנתקבלו מבעלי שליטה. •
  

לצורך קביעת עלויות האשראי בגין כל אחד ממקורות המימון אשר 
נמנו לעיל, תנוכה או תתוסף ההשפעה של עסקאות שנעשו לצורך 

  גידור אותן עלויות.
  

הפרשי שער הם חלק מעלויות האשראי שכן הם מהווים תחליף 
  ריבית. לעלויות

  
  לדברי ההסבר] 39וסעיף  2סעיף  3[תקן חשבונאות מספר 

  
היוון עלויות אשראי 

  שליליות
  היוון עלויות אשראי כולל גריעה כאשר עלות האשראי היא שלילית.  אין התייחסות

  
  לדברי ההסבר] 45וסעיף  2סעיף  3[תקן חשבונאות מספר 
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עודף מקדמות על 
ההשקעה בנכסים 

  הכשירים

  ין התייחסותא
  
  
  

  

התקבלו מקדמות מלקוחות לבניית נכס כשיר שיועד למכירה בסכום 
העולה על ההשקעה באותו הנכס וניתן לזהות ספציפית השקעות 
נושאות ריבית שנעשו בסכום המקדמות, יזוכה הסכום העודף של 
המקדמות על ההשקעה באותן הכנסות מריבית. לא ניתן לזהות 

זוכה העודף של המקדמות בריבית בשיעור ספציפית השקעות אלו, י
ריבית הזכות הממוצעת על ההשקעות. היו ההשקעות שהניבו את 
הכנסות המימון נמוכות מעודף המקדמות, יזוכה עודף המקדמות עד 
לסכום ההשקעות לפי שיעור ריבית הזכות הממוצע של אותן השקעות, 

וכה בשיעור ואילו ההפרש בין עודף המקדמות ליתרת אותן השקעות יז
ההיוון. לא היו הכנסות מימון, יזוכה עודף המקדמות על פי שיעור 

  ההיוון.
  

  ]9סעיף  3[תקן חשבונאות מספר 
  

עלויות אשראי 
 –הראויות להיוון 

ניכוי הכנסות 
מהשקעה זמנית של 

 האשראי

במידה שישות לווה כספים במיוחד לצורך השגת נכס כשיר, הישות 
ת האשראי הראויות להיוון לפי עלויות תקבע את הסכום של עלויו

בניכוי האשראי בפועל אשר התהוו בגין אשראי זה במהלך התקופה, 
  . כל הכנסה שנבעה מההשקעה הזמנית של אותו אשראי

  
 הסדרי המימון לגבי נכס כשיר יכולים לגרום לכך שישות תקבל כספים
 באשראי ויתהוו לה עלויות אשראי קשורות לפני שכל הכספים או
חלקם שימשו ליציאות בגין הנכס הכשיר. בנסיבות אלו, לעתים 
קרובות, הכספים מושקעים באופן זמני עד למועד בו הם ישמשו 
ליציאה בגין הנכס הכשיר. כדי לקבוע את הסכום של עלויות האשראי 
הראויות להיוון במהלך תקופה, כל הכנסה מהשקעות כספים אלה 

  מנוכה מעלויות האשראי שהתהוו. 
  
]23IAS   13-12סעיפים[  

  

כאשר השקעה בנכס כשיר ממומנת על ידי אשראי ספציפי, תהוון לנכס 

  עלות האשראי הספציפי בגין אותה ההשקעה.

כאשר העסק מקבל אשראי ספציפי למימון נכס כשיר וכספי האשראי 
מושקעים, כולם או חלקם, בנכסים פיננסיים עד לביצוע ההשקעה 

קן הבינלאומי להפחית את ההכנסות בנכס הכשיר, יש לפי הת
מהשקעת אותו סכום של אשראי שהתקבל, מעלויות האשראי שיהוונו 
לנכס. גישה זו שונה במהותה מהגישה בתקן האמריקני, לפיה יש 
להוון עלויות מימון רק מיום ההשקעה ולא מיום נטילת האשראי ולפיכך 

לאמץ את לא תיזקפנה הכנסות מימון לעלות הנכס. הועדה החליטה 
  גישתו של התקן האמריקני.

  
  

  לדברי ההסבר] 44וסעיף  5סעיף  3[תקן חשבונאות מספר 
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תקופת הדיווח לצורך קביעת שיעור ההיוון ולצורך קביעת התקרה של   אין התייחסות.  תקופת הדיווח
  הסכום המותר בהיוון תהיה תקופת הדיווח הקצרה ביותר של התאגיד.

  לדברי ההסבר] 49וסעיף  12עיף ס 3ספר [תקן חשבונאות מ

ישות תפסיק להוון עלויות אשראי כאשר באופן מהותי כל הפעילויות   הפסקת  ההיוון
הנדרשות לשם הכנת הנכס לשימושו המיועד או למכירתו הושלמו. 
בדרך כלל, נכס מוכן לשימושו המיועד או למכירתו כאשר ההקמה 

ית שגרתית ייתכן אף אם עבודה מנהלת הפיזית של הנכס הושלמה,
  שעדיין נמשכת. 

  
  
  
  
  
]23IAS   23-22סעיפים[  

  

היוון עלויות אשראי יופסק כאשר הושלמו מהותית כל הפעילויות 
הדרושות להכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו, אף 

 כאשר עבודה מנהלתית שגרתית נמשכת.
  

שה בדרך היוון עלויות אשראי לא יימשך מעבר לתקופה הסבירה הדרו
  כלל להקמתו של הנכס או להכנתו לשימוש המיועד בו.

  
תקופת ההיוון של עלויות האשראי בגין פרויקטים של בנייה למכירה 

  תסתיים עם תחילת ההכרה בהכנסה מהפרויקט.

לדברי  53וסעיף  22, 20, 18סעיפים  3[תקן חשבונאות מספר 
  ההסבר]

היוון עלויות אשראי 
  בפרויקטים של בניה

עילויות שנדרשות לשם הכנת הנכס לשימושו המיועד או למכירתו הפ
כוללות פעילויות נוספות מעבר להקמה הפיזית של הנכס. הן כוללות 
עבודה טכנית ומנהלתית שקודמות לתחילת ההקמה הפיזית, כמו 
הפעילויות הקשורות להשגת היתרים לפני תחילת ההקמה הפיזית. 

את ההחזקה של נכס כאשר כלל לא  אולם, פעילויות אלו אינן כוללות
מבוצע ייצור או פיתוח שמשנה את מצבו של הנכס. לדוגמה, עלויות 
אשראי המתהוות כאשר הקרקע היא בפיתוח מהוונות בתקופה שבה 
מבוצעות הפעילויות שקשורות לפיתוח. אולם, עלויות אשראי 
המתהוות כאשר קרקע שנרכשה למטרת בנייה מוחזקת ללא פעילות 

  ח קשורה כלשהי, אינן כשירות להיוון. פיתו

]23IAS   19סעיף[  

לצורך הקביעה אם פרויקט בנייה הכולל השקעה בקרקע עומד 
בהגדרה של נכס כשיר, יחל מניין תקופת ההכשרה וההקמה מיום 

  תחילת הבנייה.
תקופת ההיוון של עלויות אשראי בגין השקעה בקרקע תחל במועד 

תחילת עבודות הבנייה, המוקדם בקשת היתר הבנייה או במועד 
  מביניהם.

עלויות אשראי שהוונו הקשורות לרכישתה ולהכנתה של קרקע 
  בפרויקט לבנייה, יתווספו לעלות הבנייה.

  

לדברי  55-54וסעיפים  25-23סעיפים  3[תקן חשבונאות מספר 
  ההסבר]

   ]26סעיף  3ר [תקן חשבונאות מספ  ]26סעיף   23IAS[  דרישות גילוי
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  ים על הכנסהמיס
 12. אולם, הוחלט לסטות מתקן חשבונאות בינלאומי 12, התבסס על תקן חשבונאות בינלאומי 2004, אשר פורסם על ידי המוסד לתקינה בשנת 19תקן חשבונאות מספר 

   .19בתקן חשבונאות מספר שלא בוצעו  12בוצעו מספר תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי  19במספר נושאים. ממועד פרסום תקן חשבונאות מספר 
  

  תקינה ישראלית   תקינה בינלאומית   נושא

  )IAS 12 –(להלן  מיסים על ההכנסה 12תקן חשבונאות בינלאומי   המסמך הרלוונטי

  )IAS 1 –(להלן  הצגת דוחות כספיים 1תקן חשבונאות בינלאומי 

  מיסים על ההכנסה 19תקן חשבונאות מספר 

במקרים בהם מוכרת התחייבות מיסים נדחים בגין דיבידנד של חברה    אין התייחסות.  "מפעל מאושר"

מוחזקת, ונוצרת לחברה המוחזקת חבות מס (למשל, במקרה של 

חברה מוחזקת שלה מפעל מאושר במסלול הטבות חלופי), התחייבות 

המיסים הנדחים בדוחות הכספיים של החברה המחזיקה בגין 

ת המיסים שישולמו על ידי ההשקעה המוחזקת בכללותה, כוללת גם א
  .בעת חלוקת הדיבידנדהחברה המוחזקת 

  
  א]42סעיף  19[תקן חשבונאות מספר 

  
תשלום לרשויות 

המס בגין דיבידנד 

שחולק (ניכוי מס 

  במקור)
  

אם ישות נדרשת לשלם לרשויות המס חלק  מהדיבידנדים עבור בעלי 

כחלק מניותיה (ניכוי מס במקור), יזקפו הסכומים הנ"ל להון 

  מהדיבידנדים.
  
]12IAS   א]65סעיף  

  

  אין התייחסות.

 
 
  

    

Page 203 of 390



 מסים על ההכנסה – 21פרק 

136 
 

  תקינה ישראלית   תקינה בינלאומית   נושא

הטיפול החשבונאי 

במקרים בהם 

ההטבה 

הפוטנציאלית 

בהפסד מועבר 

לצרכי מס של 

הנרכש או מיסים 

נדחים אחרים לא 

עמדו בקריטריונים 

להכרה כנכס נפרד 

בעת הטיפול 

החשבונאי בצירוף 

  העסקים

קדימה לצורכי מסים על  ההטבה הפוטנציאלית של הפסד מועבר

ההכנסה של הנרכש, או של נכסי מסים נדחים אחרים של הנרכש, 

עשויה לא לקיים את הקריטריונים להכרה נפרדת כאשר צירוף 

העסקים טופל לראשונה, אך עשויה להתממש לאחר מכן. ישות תכיר 

 בהטבות מסים נדחים שהיא מימשה לאחר צירוף העסקים כלהלן:
  
ים שנרכשו, אשר הוכרו בתקופת המדידה הטבות מסים נדח )א(

כתוצאה ממידע חדש לגבי עובדות ונסיבות שהיו קיימות במועד 

הרכישה יקטינו את הערך בספרים של המוניטין המתייחס 

לרכישה זו. אם הערך בספרים של מוניטין זה הוא אפס, הטבות 

 מסים נדחים שנותרו יוכרו ברווח או הפסד.
 
רות שנרכשו, ואשר מומשו יוכרו כל הטבות מסים נדחים אח )ב(

 ברווח או הפסד (או, אם התקן דורש כך, מחוץ לרווח או הפסד).
  
  
  
  
  
  
]12IAS   68סעיף[  

אם ההטבה הפוטנציאלית בהפסד מועבר לצרכי מס של הנרכש או 

נכסי מסים נדחים אחרים לא עמדו בקריטריונים להכרה כנכס נפרד 

תקופות מאוחרות יותר נכס בעת הטיפול הראשוני בצירוף עסקים, וב

המסים הנדחים מוכר בדוחות הכספיים המאוחדים, הרוכש יכיר 

. בנוסף, על דוח רווח או הפסדבהכנסות מסים נדחים, הנובעות מכך ב
  הרוכש:

 
להקטין את הערך בספרים של המוניטין לסכום שהיה מתקבל   (א)

אילו נכס המסים הנדחים היה מוכר כנכס מזוהה במועד צירוף 

  העסקים.
 

להכיר בהפחתה של הערך בספרים של המוניטין כהוצאות מסים   (ב)

  נדחים.
  

אם במועד צירוף העסקים נוצר מוניטין שלילי, יוכר נכס המסים 
אם במועד צירוף . דוח רווח או הפסדהנדחים והכנסות מסים נדחים ב

העסקים היה נוצר מוניטין שלילי עקב ההכרה בנכס מסים נדחים, 

רך בספרים של המוניטין עד לאיפוסו (עודף נכס המסים יוקטן הע

  ).דוח רווח או הפסדהנדחים על המוניטין יוכר כהכנסות מסים נדחים ב
  

  ]68סעיף  19[תקן חשבונאות מספר 
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  תקינה ישראלית   תקינה בינלאומית   נושא

סיווג נכסי 

והתחייבויות מיסים 

נדחים בדוח על 

  המצב הכספי

בדוח על המצב והתחייבויות מיסים נדחים יסווגו  מסים נדחים נכסי 

  .כלא שוטפיםהכספי 
  
  
  
  
  
]1IAS   56סעיף[  

  

נכסי והתחייבויות מיסים נדחים יסווגו בדוח על המצב הכספי 

, בהתאם לסיווג הנכס או ההתחייבות כשוטפים או כלא שוטפים
שבגינם נוצרו. אם נכס המסים הנדחים נוצר בגין הפסדים לצורכי מס 

מסים הנדחים כנכס שוטף או והטבות מס שטרם נוצלו, יסווג נכס ה

שאינו שוטף בהתאם למועד הצפוי לניצול ההפסדים לצורכי מס 

  והטבות המס שטרם נוצלו.
  

  ]70סעיף  19[תקן חשבונאות מספר 

מיסים נדחים בגין 

  נדל"ן להשקעה
לגבי מדידת מיסים נדחים בגין נדל"ן להשקעה, קיימת הנחה הניתנת 

  יושב באמצעות מכירה.להפרכה, שהערך בספרים של הנדל"ן 
  
]12IAS  ד51 - ו ג51 פיםסעי[  

  

  אין התייחסות.

     גילוי
]12IAS   88-79סעיפים[  

  ]88-79סעיפים  19[תקן חשבונאות מספר 
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  מענקי ממשלה
נערכו תיקונים לתקן  1983שנת מ. 1983אשר פורסם בשנת  20התבסס על תקן חשבונאות בינלאומי  1984אשר פורסם על ידי לשכת רואי חשבון בשנת  35גילוי דעת 

  על ידי פרסומים שונים. לא בוצעו תיקונים מקבילים בתקינה הישראלית.  20חשבונאות בינלאומי 
  

  ישראלית תקינה  בינלאומית תקינה  נושא

הטיפול החשבונאי במענקים , 20תקן חשבונאות בינלאומי   המסמך הרלוונטי
  )IAS 20 – (להלן ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי

סיוע של הוועדה המתמדת לפרשנויות,  10פרשנות מספר 
   ללא קשר ספציפי לפעילויות תפעוליות -ממשלתי 

  )SIC  10 -(להלן 

  )35ג"ד  –(להלן  הטיפול החשבונאי במענק השקעות 35גילוי דעת 

התקן חל על מענקים ממשלתיים. מענקים ממשלתיים מוגדרים  •  תחולה

של העברות של משאבים לישות  כסיוע של הממשלה בצורה

בתמורה לציות בעבר או בעתיד לתנאים מסוימים המיוחסים 

לפעילויות התפעוליות של הישות. מענקים ממשלתיים אינם כוללים 

אותן צורות של הסיוע הממשלתי שלא ניתן לייחס להן ערך באופן 

סביר ועסקאות עם הממשלה שלא ניתן להבדיל ביניהן לבין 

רגילות של הישות. מענקים ממשלתיים כוללים, בין עסקאות מסחר 

היתר, מענקים המתייחסים לנכסים, מענקים המתייחסים להכנסה 

  והלוואות הניתנות למחילה.
  התקן אף עוסק בגילוי של סיוע ממשלתי בדרכים אחרות. •
  , התקן חל גם על סיוע ממשלתי שאינו קשורSIC 10בהתאם ל  •

  ישות, מלבד הדרישה לפעולספציפית לפעילות התפעולית של ה
  באזורים מסוימים או במגזרים ענפיים מסוימים.

  
]20 IAS  10 - ו 6-1סעיפים SIC 3, סעיף[  

  

חל על מענק השקעות ו/או מענק הישבון המתקבל מאוצר  35ג"ד 

  כספיים.- המדינה כמענק לרכישתם של נכסים לא
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ] 2סעיף  35ד "[ג
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  ישראלית תקינה  בינלאומית תקינה  נושא

  את הבאים:  מתחולתו מוציאהתקן   החרגה מתחולה
 סיוע בצורת הטבות מסים.  )א(
בעיות העולות ממענקים שמשקפים השפעות של מחירים  )ב(

 משתנים.
 השתתפות הממשלה בבעלות על הישות. )ג(
 41מענקים ממשלתיים שמכוסים על ידי תקן חשבונאות בינלאומי  )ד(

  חקלאות.
  
]20 IAS  2סעיף[  

  

  אין התייחסות
  
  
  
  

  

  ממשלתיים לא יוכרו לפני שקיים ביטחון סביר ש:מענקים   עיתוי ההכרה במענק
 הישות תציית לתנאים הנלווים לקבלת המענק. )א(
 המענקים יתקבלו )ב(
  
]20 IAS  8-7סעיפים[  

  

יש להכיר בדוחות הכספיים במענק במועד היווצרות הזכאות ובלבד 

שבוצעו ההשקעות בגינם נוצרה הזכאות (בין אם המענק התקבל ובין 

  אם לאו).
  
  ] 5סעיף  35ד "[ג

טיפול בהלוואות 

  הניתנות למחילה
ההלוואה תטופל כמענק כאשר קיים בטחון סביר שהישות תקיים את 

  התנאים למחילה של ההלוואה.
  
]20 IAS  10סעיף[  

  

  אין התייחסות

טיפול בהלוואת 

ממשלה בשיעור 

ריבית נמוך מריבית 

  השוק

בשווי  39ההלוואה תוכר ותימדד בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

הוגן. ההטבה מהלוואת ממשלה בשיעור ריבית נמוך מריבית השוק 
  מטופלת כמענק ממשלתי.

]20 IAS  א]10סעיף  

  אין התייחסות
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  ישראלית תקינה  בינלאומית תקינה  נושא

טיפול במענק 

  ממשלתי לא כספי
במקרה בו המענק הממשלתי מתקבל על ידי העברה של נכס לא כספי 

הן לשימוש הישות, נהוג להעריך את השווי ההוגן של הנכס ולטפל 
במענק והן בנכס לפי שווי הוגן זה. חלופה אחרת היא לרשום את 

  הנכס והמענק בסכום סמלי. 

]20 IAS  23סעיף[  

  אין התייחסות

מדידה בתקופות 

הכרה  –עוקבות 

  ברווח או הפסד

מענקים ממשלתיים יוכרו ברווח או בהפסד על בסיס שיטתי על פני 

הוצאה שבגינן התקופות שהישות מכירה בעלויות המתייחסות כ

  המענקים מיועדים לתת פיצוי.

]20 IAS  23סעיף[  

המענק יוצג בדוחות הכספיים כניכוי מעלות הנכס, שבגינו נתקבל, 

  .והפחת יחושב על בסיס הסכום נטו
  

  ] 6סעיף  35ד "[ג

עיתוי ההכרה ברווח 

  או הפסד
באותה תקופה בה  –באשר למענקים בעבור הוצאות ספציפיות  •

  הרלוונטית. מוכרת ההוצאה
באשר לפיצוי עבור הוצאות או הפסדים שכבר התהוו או במטרה  •

בתקופה בה נוצרת הזכאות לקבלת  –לתת סיוע כספי מיידי 

 המענק.
על פני התקופות  –באשר למענקים המתייחסים לנכסים בני פחת  •

 והשיעורים בהן מוכרות הוצאות פחת.
ואשר באשר למענקים המתייחסים לנכסים שאינם בני פחת  •

על פני התקופות  –לגביהם נדרש קיום מחויבויות מסוימות 

  שנושאות בעלות של קיום המחויבויות.

]20 IAS  22-17סעיפים[  

  אין התייחסות •
 

 אין התייחסות •
  
 

המענק יוצג בדוחות הכספיים כניכוי מעלות הנכס, שבגינו נתקבל,  •

 .והפחת יחושב על בסיס הסכום נטו
 

  אין התייחסות •

  

  ] 6עיף ס 35ד "[ג
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  ישראלית תקינה  בינלאומית תקינה  נושא

הצגה של מענקים 

המתייחסים לנכסים 

  והפחת בגינם

 מאזן  •
  המענק יוצג כהכנסה נדחית; או  )1(
 המענק יוצג כניכוי מעלות הנכס שבגינו התקבל )2(

 הפסד  וארווח  •
הכרה ברווח על בסיס  -אם המענק מוצג כהכנסה נדחית  )1(

 שיטתי על פני אורך החיים השימושי של הנכס
הפחת בגין הנכס  –לות הנכס אם המענק מוצג כניכוי מע )2(

 יחושב על בסיס נטו
 דוח תזרים מזומנים •

לעיתים קרובות ניתן גילוי לרכישת הנכסים וקבלת המענק 

כפריטים נפרדים בדוח על תזרימי המזומנים, בין אם המענק 

  מנוכה מהנכס המתייחס לצורך ההצגה במאזן ובין אם לאו.

]20 IAS 28-24, סעיפים[  

 מאזן •
  כניכוי מעלות הנכס שבגינו התקבלהמענק יוצג 

  
 דוח רווח והפסד •

  הפחת בגין הנכס יחושב על בסיס נטו
  
  
  

  דוח תזרים מזומנים •
דורש הצגה בנפרד של תזרים מזומנים ששימש לרכישת  51ג"ד 

  נכסים ושל תקבול בגין מענק השקעה.
  

  ] 3.2.3, סעיף 51ד "וג 6, סעיף 35ד "[ג

הצגה של מענקים 

  סההמתייחסים להכנ
 הפסד וארווח  •

 המענק יוצג בסעיף נפרד; )1(
 המענק יוצג כפריט הכנסה אחרת; או )2(
 המענק ינוכה מההוצאה המתייחסת. )3(

  

]20 IAS 31-29, סעיפים[  

 אין התייחסות •
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  ישראלית תקינה  בינלאומית תקינה  נושא

החזר מענקים 

  ממשלתיים
מענק ממשלתי שנוצרה החובה להחזירו יטופל כשינוי אומדן בהתאם ל 

IAS 8. 
ההחזר יוכר על ידי הגדלת הערך  – מענק המתייחס לנכס .א

בספרים של הנכס או על ידי הקטנת יתרת ההכנסה הנדחית 

בסכום שאותו נדרש להחזיר. פחת מצטבר נוסף שהיה מוכר 

ברווח או הפסד עד למועד זה ללא המענק יוכר מיידית ברווח או 

  הפסד.
ההחזר ייזקף תחילה כנגד יתרת זכות  – מענק המתייחס להכנסה .ב

לשהי שטרם הופחתה בגין המענק. במידה שההחזר נדחית כ

עולה על יתרת זכות נדחית שכזאת, או כאשר לא קיימת כל יתרת 

  זכות נדחית, ההחזר יוכר מיידית ברווח או בהפסד.

]20 IAS 33-32, סעיפים[  

הוחזר מענק, בשלמותו או בחלקו מכל סיבה שהיא, יחולו ההוראות 

 הבאות:
 יבוטל –שבגינו נתקבל  הניכוי שהופחת מעלות הנכס •
הריבית והפרשי הצמדה, במידה שיוטלו, ייזקפו לעלויות המימון  •

 תוך ציון הסכומים בגין שנים קודמות בנפרד. 
יחושב פחת מתוקן מיום הרכישה וההפרש יוצג בשנת האירוע  •

  כהוצאות פחת תוך ציון הסכומים בגין שנים קודמות בנפרד.
  

היה ספק לגבי מילויים, תיכלל במידה והופרו התנאים למענק או  •

  בדוחות התחייבות או התחייבות מותנית, לפי הנסיבות.
  

  ] 8-7, סעיפים 35ד "[ג

  ] 10, סעיף 35ד "[ג  ]39 , סעיףIAS 20[  דרישות גילוי
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  דוח על תזרימי מזומנים
  .1992ם בשנת פורס 7. תקן חשבונאות בינלאומי 1989פורסם על ידי לשכת רואי חשבון בשנת  51גילוי דעת 

  

  ישראלית תקינה  בינלאומית תקינה  נושא

  –(להלן  דוח על תזרימי מזומנים 7תקן חשבונאות בינלאומי   המסמך הרלוונטי
IAS  7(  

  )51ג"ד  –(להלן  דין וחשבון על תזרימי המזומנים 51גילוי דעת 

  הצגה של דוחות כספיים 34תקן חשבונאות מספר 

חובת הצגת דוח 

  תזרים מזומנים
על כל ישות המיישמת את התקינה הבינלאומית להציג דוח תזרים 

  מזומנים.
  
  
  
  

]7 IAS  1סעיף[  

במקרה בו הדוח אינו מוסיף מידע משמעותי, אין חובה להציג דוח 

  תזרים מזומנים. 
  

במקרים בהם הדוח על תזרימי מזומנים אינו מוסיף מידע בעל 

הכספיים, אין  משמעות על המידע המצוי בחלקים האחרים בדוחות

  חובה לכלול דוח זה.

  ]7סעיף  34תקן חשבונאות מספר  ,3.1.1סעיף  51 "ד[ג

מאשר בתקינה לשווי מזומנים  יותר קיימת הגדרה רחבה •  הגדרת שווי מזומנים

שווי מזומנים הן השקעות לזמן קצר ברמת נזילות  –הישראלית 

אשר גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכום ידוע של מזומנים ו

  חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינוים בשווי. 
תקופה  רק כאשר נותרה מזומנים שווי להוות כשירה השקעה •

ממועד  פחות או חודשים שלושה של לפירעון, נאמר, קצרה

 הרכישה.
השקעות במכשירים הוניים אינן נכללות בשווי מזומנים, אלא אם כן  •

ה של מניות בכורה הן, במהותן, שווי מזומנים, לדוגמה, במקר

  הנרכשות זמן קצר לפני מועד פירעונן ובעלות מועד פירעון מוגדר.

]7 IAS  7 -ו 6סעיפים[  

שווי מזומנים לעניין זה הם פיקדונות לזמן קצר שהופקדו לתקופה של 
עד שלושה חודשים בבנקים ומילוות ממשלתיים סחירים, שהתקופה 

  על שלושה חודשים.עד למועד פדיונם בעת ההשקעה בהם לא עלתה 
  
  
  
  
  
  

  

  ]3.1.3 - ו 2.1סעיף  51ד "[ג
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הצגה בדוח תזרים 

מזומנים של מזומנים 

ושווי מזומנים 

  (משיכות יתר)

לפי  לפירעון עומדות אשר מבנק יתר מסוימות, משיכות במדינות •

 .ישות של המזומנים מניהול נפרד בלתי חלק מהוות דרישה
מזומנים  של כמרכיב נכללות מבנק יתר אלה, משיכות בנסיבות

שלעיתים  הוא כאלה בנקאיים הסדרים של ושווי מזומנים. מאפיין

 יתר. למשיכת חיובית מיתרה משתנה הבנק יתרת קרובות
ישות תיתן גילוי למרכיבים של מזומנים ושווי מזומנים ותציג  •

התאמה בין הסכומים בדוח על תזרימי המזומנים שלה לבין 

  מדווחים בדוח על המצב הכספי.הפריטים  האקוויוולנטיים ה

]7 IAS  47-45 -ו 8סעיפים[  

 אין לקזז משיכות יתר מיתרת המזומנים ושווי מזומנים •
  
  
  
  
  
  
  

  ]3.1.4 -ו 2.2סעיפים  51ד "[ג

תזרימי מזומנים 

 -מפעילות השקעה 
התנאי לסיווג 

  כפעילות השקעה

רק יציאות שכתוצאה מהן יוכר נכס בדוח על המצב הכספי כשירות 

  סיווג כפעילויות השקעה.ל

]7 IAS  16סעיף[  

  אין התייחסות 

תזרימי מזומנים 

 -מפעילות השקעה 
  התייחסויות מיוחדות 

תזרימי המזומנים בגין חוזה המטופל כגידור של פוזיציה הניתנת  •

לזיהוי יסווגו באופן זהה לזה של תזרימי המזומנים בגין הפוזיציה 

 המגודרת.
מזומנים בגין חוזים עתידיים, חוזי תשלומי מזומנים ותקבולי  •

אקדמה, חוזי אופציה וחוזי החלפה, למעט כאשר החוזים מוחזקים 

 למטרות מסחר, או שהתשלומים/תקבולים מסווגים כפעילות מימון
 

  אין התייחסות ספציפית למענק השקעה •

  

]7 IAS  16סעיף[  

ם, אין התייחסות לגידור של פוזיציה הניתנת לזיהוי, לחוזים עתידיי •
 לחוזי אקדמה, לחוזי אופציה ולחוזי החלפה. 

 
 
 
 
 

  תקבול בגין מענק השקעה יוצג בנפרד •

  

  ]3.2.3סעיף  51 ג"ד[
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תזרימי מזומנים 

 -מפעילות מימון 
  התייחסויות מיוחדות 

 אין התייחסות ספציפית להוצאות הנפקה •
דוגמא לתזרים מזומנים מפעילות מימון היא תשלומי מזומנים  •

  רכוש או לפדות את מניות הישותלבעלים כדי ל

]7 IAS  17סעיף[  

 הוצאות הנפקת הון ואגרות חוב תנוכה מהתמורה בהנפקה.  •
 אין התייחסות ספציפית לרכישת מניות הישות •
  

  )]1(3.2.4סעיף  51 ג"ד[

הצגת תזרים 

 - מפעילות שוטפת
שיטה ישירה או 

  עקיפה

גם לפי מומלץ להציג את הדוח לפי השיטה הישירה. ניתן לדווח 

  השיטה העקיפה.
  

]7 IAS  20-18סעיפים[  

התקן מאמץ את השיטה העקיפה. ניתן לדווח גם לפי השיטה הישירה. 

במקרה כזה, יש לכלול בדוח נספח, ובו פירוט התאמת הרווח הנקי 

לפי דוח רווח או הפסד לסכום שדווח עליו כתזרים מזומנים מפעילות 

  שוטפת.

  ]3.2.2 - ו 2.3סעיף  51 ג"ד[

הצגה של תזרימי 

המזומנים ברוטו או 

  נטו

  ניתן להציג תזרימי מזומנים נטו מהפריטים הבאים:
פריטים בהם המחזור מהיר, הסכומים גבוהים והתקופות לפירעון  .1

קצרות (סכומי הקרן המתייחסים ללקוחות כרטיסי אשראי, רכישה 

ומכירה של השקעות, אשראי לז"ק אחר בעל תקופה לפירעון של 

 ם או פחות)חודשי 3
תקבולים ותשלומים של מזומנים בעבור לקוחות כאשר תזרימי  .2

המזומנים משקפים את הפעילויות של הלקוח ולא את אלה של 

הישות (קבלה והחזר של פיקדונות לפי דרישה של בנק, כספים 

המוחזקים על ידי ישות השקעה בעבור לקוחות, דמי שכירות 

  למים להם)הנגבים בעבור הבעלים של נדל"ן והמשו

]7 IAS  24-22סעיפים[  

  ניתן להציג תזרימי מזומנים נטו מהפריטים הבאים:
פריטים בהם היקף הפעילות גדול והמחזור מהיר (כגון אשראי  .1

לזמן קצר, משיכות יתר מבנקים, השקעות שוטפות בניירות ערך 

 סחירים)
פעולות רכישה או מתן הלוואות, שתקופת ההשקעה המקורית  .2

 מן קצר (עד שנה) בסכום נטו בהן היתה לז
 ניתן להציג את התנועה באשראי לזמן קצר בסכום נטו .3

  
  
  

   ]3.2.3 - ו 3.2.1, 2.4סעיף  51 ג"ד[
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תזרימי מזומנים בגין 

  ריבית 
תזרימי מזומנים עבור ריבית ששולמה יסווגו כפעילות שוטפת או  •

 כפעילות מימון באופן עקבי מתקופה לתקופה
ם מריבית שהתקבלה יסווגו כפעילות שוטפת או תזרימי מזומני •

 כפעילות השקעה באופן עקבי מתקופה לתקופה

]7 IAS  33, 31סעיפים[  

 תזרימי מזומנים עבור ריבית ששולמה יסווגו כפעילות שוטפת •
  אין התייחסות לתזרימי מזומנים בגין ריבית שהתקבלה  •

  
  

  ]2.3סעיף  51 ג"ד[

תזרימי מזומנים בגין 

  דיבידנד 
זרימי מזומנים עבור דיבידנד שהתקבל יסווגו באופן עקבי ת •

 מתקופה לתקופה כפעילות שוטפת או כפעילות השקעה
תזרימי מזומנים מדיבידנד ששולם יסווגו באופן עקבי מתקופה  •

  לתקופה כפעילות שוטפת או כפעילות מימון

]7 IAS  34 - ו 33, 31סעיפים[  

 נד שהתקבלאין התייחסות לתזרים מזומנים עבור דיביד •
 תשלום דיבידנד יוצג כפעילות מימון. •
ששולם לבעלי מניות מיעוט בחברות בנות שאוחדו, יוצג   ,דיבידנד •

  בנפרד מסכום הדיבידנד, ששולם לבעלי מניות האם

  ]3.2.4סעיף  51 ג"ד[

תזרימי מזומנים בגין 

  מסים
תזרימי מזומנים הנובעים ממסים על ההכנסה יסווגו כתזרימי  •

פעילויות שוטפות, אלא אם כן ניתן לזהותם ספציפית מזומנים מ

  עם פעילויות השקעה ופעילויות מימון.
נדרש גילוי נפרד לתזרימי המזומנים הנובעים ממסים על  •

  ההכנסה.

]7 IAS  36-35סעיפים[  

תזרימי מזומנים הנובעים ממסים על ההכנסה יסווגו כתזרימי  •

  מזומנים מפעילויות שוטפות
  
  
  

  הדגמות]נספח  51 ג"ד[
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תזרימי מזומנים 

  במטבע חוץ 
תזרימי מזומנים הנובעים מעסקאות במטבע חוץ יירשמו לפי שער  •

 החליפין בתאריך תזרים המזומנים.
תזרימי המזומנים של חברה בת חוץ יתורגמו לפי שער החליפין  •

 בתאריכים של תזרימי המזומנים.
חוץ על מזומנים או ההשפעה של שינויים בשערי חליפין של מטבע  •

שווי מזומנים המוחזקים במטבע חוץ או העומדים לפירעון במטבע 
  חוץ מוצגת בסעיף נפרד בדוח על תזרימי מזומנים.

  

]7 IAS  28-25סעיפים[  

הדוח על תזרימי המזומנים ייערך על בסיס הסכומים הכלולים  •

 בדוחות הכספיים המאוחדים של היחידה המדווחת. 
  
 

ייחסים ליתרות המזומנים ושווי מזומנים הפרשי השער המת •

בפעילות החוץ במשך תקופת הדיווח יוצגו בסכום נפרד בדוח על 

  תזרימי מזומנים.

  

  ]3.4 -ו 2.7סעיפים  51 ג"ד[

שינויים בזכויות 

בעלות בחברות בנות 

  ועסקים אחרים
  
  
  

תזרימי מזומנים הנובעים משינויים בזכויות הבעלות בחברה בת 

איבוד שליטה, יסווגו כתזרימי מזומנים מפעילות  שתוצאתם אינה

מימון, אלא אם כן החברה הבת מוחזקת על ידי ישות השקעה ונמדדת 

  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

  

]7 IAS  ב]42 -ו 39סעיפים  

אין התייחסות לשינויים בזכויות בעלות בחברה בת שתוצאתם אינה 

 איבוד שליטה. 
  
  

  

  )]4(3.2.3סעיף  51 ג"ד[

תזרימי מזומנים 

מצדדים קשורים 

  ואליהם

יינתן גילוי על תזרימי המזומנים מצדדים קשורים ולצדדים קשורים   אין התייחסות

  הנובעים מפעילות שלא במהלך העסקים הרגיל.

  ]3.5סעיף  51 ג"ד[

עסקאות השקעה 

  ומימון שאינן  במזומן
  
  

בשווי  עסקאות השקעה ומימון שאינן דורשות שימוש במזומנים או

מזומנים לא יכללו בדוח על תזרימי מזומנים. יינתן גילוי לעסקאות 

כאלה במקום אחר בדוחות הכספיים באופן שמספק את כל המידע 

  הרלוונטי לגבי פעילויות השקעה ופעילויות מימון אלה. 

]7 IAS  43סעיף[  

יינתן גילוי לגבי עסקאות שאינן במזומן וסכומיהן במסגרת נספח לדוח 

  זרימי מזומנים.על ת
  
  

  ]3.3סעיף  51 ג"ד[
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רכישת רכוש קבוע 

בהלוואה או בחכירה 

  מימונית

מהווה עסקה שאינה במזומן שלא תיכלל בדוח על תזרימי מזומנים, 

  אך יינתן לה גילוי.

]7 IAS  44סעיף[  

  הרכישה תוצג בברוטו בפעילות השקעה ובפעילות מימון.
  

  )]2(3.2.4 -) ו2(3.2.3, 2.5.4סעיפים  51 ג"ד[

רכישה נכסים 

במסגרת פעילות 

השקעה המבוצעת 

  באשראי ספקים

אם הפירעון בוצע בסמוך למועד ביצוע העסקה, תזרים המזומנים יסווג   אין התייחסות 

כפעילות השקעה ואילו אם הפירעון בוצע שלא בסמוך למועד ביצוע 

  העסקה, תזרים המזומנים יסווג כפעילות מימון.

  )]2(3.2.3 - ו 2.5.2סעיפים  51 ג"ד[

    ]52-48פים סעי IAS 7[  דרישות גילוי
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  אירועים לאחר תקופת הדיווח
במכוון מספר הבדלים.  בין התקנים קיימים, אולם 10התבסס על תקן חשבונאות בינלאומי  2001אשר פורסם על ידי המוסד לתקינה בשנת  7תקן חשבונאות מספר 

    .10עו מספר תיקונים בתקן אשר ביטלו חלק מההבדלים לעומת תקן חשבונאות בינלאומי , בוצ7ממועד פרסום תקן חשבונאות מספר 
  

  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל

אירועים לאחר תקופת הדיווח           10תקן חשבונאות בינלאומי   המסמך הרלוונטי
  )IAS 10 –(להלן 

  )IAS 1 –הלן (להצגת דוחות כספיים  1תקן חשבונאות בינלאומי 

  אירועים לאחר תקופת הדיווח 7תקן חשבונאות מספר 

  הצגה של דוחות כספיים 34תקן חשבונאות מספר 

החרגת אירועים 

מסוימים מהטיפול 

החשבונאי בהתאם 

  לתקן

כל האירועים או העסקאות לאחר תקופת הדיווח יטופלו בהתאם לתקן 

ף תקופת הדיווח . כלומר אם ישות מפירה בסו10חשבונאות בינלאומי 
או לפני תאריך זה תנאי של הסכם הלוואה לז"א וכתוצאה מכך 

ההתחייבות הופכת להיות עומדת לפירעון לפי דרישה, הישות תסווג 

את ההלוואה כהתחייבות שוטפת גם אם המלווה הסכים לאחר תקופת 

הדיווח ולפני האישור של הדוחות הכספיים לפרסום, לא לדרוש 

  פרה. תשלום כתוצאה מהה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
]1IAS   74סעיף[  

אם אירוע או עסקה התרחשו לאחר תקופת הדיווח אך לפני אישור 

הדוחות הכספיים לפרסום והם בתחולת תקן אחר, ישות תיישם את 

. 7ההנחיות שבתקן האמור ולא את ההנחיות בתקן חשבונאות מספר 
קובע כי אם ישות מפירה בסוף תקופת  34תקן חשבונאות מספר 

יווח או לפני תאריך זה תנאי של הסכם הלוואה לז"א וכתוצאה מכך הד

ההתחייבות הופכת להיות עומדת לפירעון לפי דרישה, הישות תסווג 

לאחר תקופת הדיווח אך לפני  את ההלוואה כהתחייבות לז"א אם

  :אישור הדוחות הכספיים, התרחש אחד האירועים הבאים
חודש לאחר  12ות המלווה הסכים לספק ארכה שמסתיימת לפח )א(

תקופת הדיווח שבמהלכה הישות יכולה לתקן את ההפרה 

 ובמהלכה המלווה לא יכול לדרוש פירעון מיידי.
הישות הנפיקה למלווה מחויבות לז"א או ניירות ערך הוניים חלף  )ב(

 המחויבות לז"ק 
הושלם הסכם למיחזור או לדחיית מועדי פירעון של תשלומים  )ג(

 דרים.לז"א ומתקיימים תנאים מוג
  
סעיף  34תקן חשבונאות מספר  ,א1סעיף  7שבונאות מספר [תקן ח

54[  
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  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא ההבדל

גילוי בגין אירועים 

  שאינם מחייבי תיאום
של אירוע שאינו מחייב תיאום  מהותיישות נדרשת לתת גילוי לכל סוג 

לאחר תקופת הדיווח. הגילוי יכלול את אופי האירוע וכן את אומדן 

  י לא ניתן לערוך אומדן כאמור.ההשפעה הכספית שלו או הצהרה כ
  
  
  
]10IAS   21סעיף[  

  

ישות נדרשת לתת גילוי לכל סוג של אירוע שאינו מחייב תיאום לאחר 

. הגילוי יכלול את אופי האירוע וכן בעל חשיבותתקופת הדיווח שהוא 
את אומדן ההשפעה הכספית שלו או הצהרה כי לא ניתן לערוך אומדן 

ט הסיבות בגינן לא ניתן לערוך אומדן כמו כן, נדרש פירוכאמור. 

  כאמור.
  

  ]20סעיף  7[תקן חשבונאות מספר 

דוגמאות לאירועים 

   שאינם מחייבי תיאום
 אין התייחסות •

  
  
  

  

מכירת נכסים או סילוק התחייבויות המיוחסות להפסקת פעילות או  •

כניסה להסכם מחייב למכירת נכסים או לסילוק התחייבויות מסוג 

 זה.
 

  ]21סעיף  7ונאות מספר [תקן חשב

  ]21-16סעיפים  7[תקן חשבונאות מספר   ]22-17סעיפים   10IAS[  דרישות גילוי
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  גילויים בהקשר לצדדים קשורים
מהדורה , אך פורסם מספר פעמים במהדורה מעודכנת. ה1984פורסם בשנת  24. תקן חשבונאות בינלאומי 1989פורסם על ידי לשכת רואי חשבון בשנת  29גילוי דעת 

  .2009המעודכנת האחרונה פורסמה בנובמבר 
  

  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא

 –(להלן  גילויים בהקשר לצד קשור 24תקן חשבונאות בינלאומי   המסמך הרלוונטי
IAS 24(  

  )29ג"ד  –(להלן  צדדים קשורים 29גילוי דעת מספר 

  הגדרת צד קשור 

  

  

הוא בעל שליטה, בעל אדם או בן משפחה קרוב של האדם ש •

 שליטה משותפת או בעל השפעה מהותית על הישות המדווחת
 

אחד מאנשי המפתח בהנהלה של הישות המדווחת או של החברה  •

 האם של הישות המדווחת, וכן בן משפחה קרוב שלו
 

הישות והישות המדווחת חברות באותה קבוצה  (כלומר כל חברה  •

 ות)אם, חברה בת וחברה אחות קשורות לאחר
 

ישות אחת היא חברה כלולה או עסקה משותפת של הישות  •

 האחרת (או של חברה בקבוצה שבה חברה הישות האחרת)
 

 שתי הישויות הן עסקאות משותפות של אותו צד שלישי •
 

ישות אחת היא עסקה משותפת של ישות שלישית והישות האחרת  •

 היא חברה כלולה של הישות השלישית
  

  
  ..המשך.

צד שמחזיק, במישרין או בעקיפין, עשרה אחוזים או יותר מהון  •

ההצבעה בו או מהסמכות  המניות המונפק של הצד האחר או מכוח

 למנות בו מנהלים
 

 צד שרשאי, במישרין או בעקיפין, למנות את המנהל הכללי •
 

 צד שמכהן כמנהל או כמנהל כללי •
 
מהון  25%תאגיד שצד קשור לישות המדווחת מחזיק בו לפחות  •

המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו או מהסמכות למנות 

 מנהליו
 
 בני זוג וקטיניהם •

  
  
  
  
  
  ]4סעיף  29 ג"ד[
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  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא

 - הגדרת צד קשור 
  המשך

שותף על ידי אדם שהוא בעל שליטה, ישות נשלטת או נשלטת במ •

בעל שליטה משותפת או בעל השפעה מהותית על הישות 

המדווחת או שהוא אחד מאנשי המפתח בהנהלה של הישות 

  המדווחת או של החברה האם של הישות המדווחת
 

הישות או ישות אחרת שהיא חברה בקבוצה של הישות, מספקת  •

שירותים של אנשי מפתח בהנהלה לישות המדווחת או לחברה 

 האם של הישות המדווחת.
 

הישות היא תכנית הטבה לאחר סיום העסקה לרווחתם של עובדי  •

 .לישות המדווחת הישות המדווחת או של עובדי ישות קשורה

]24IAS   9סעיף[  

  
  

הגדרות רלוונטיות 

  נוספות 
ילדיו של האדם ובן זוגו, ילדיו של  - בני משפחה קרובים של האדם  •

בן זוגו של האדם, אנשים התלויים כלכלית באדם או בבן זוגו של 
 האדם

 
תיגמול כולל את כל הטבות העובד לרבות הטבות עובד   -  תיגמול •

 IFRS 2שלגביהן חל 
 

אנשים שיש להם סמכות ואחריות לתכנון  - אנשי מפתח בהנהלה •

פעילות הישות, להכוונתן ולשליטה עליהן, במישרין או בעקיפין, 

 לרבות דירקטור כלשהו (פעיל או לא פעיל ) של ישות זו
 

]24IAS   9סעיף[  

  

 התייחסות רק לבני זוג וקטיניהם •
  
 
 

 אין התייחסות להגדרת תיגמול •
 

  
לצד אשר רשאי למנות את המנהל הכללי או מכהן התייחסות רק  •

 29לג"ד  10כמנהל או כמנהל הכללי (אף כי יש דרישה בסעיף 
 לגלות את סכום השכר והמשכורת לחברי הדירקטוריון)

  
  ]4סעיף  29 ג"ד[
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  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא

מהות יחסים בין 

  צדדים קשורים
בבחינת כל יחסי צדדים קשורים אפשריים, תשומת הלב מופנית 

  ולא רק לצורה המשפטית. למהות היחסים

]24IAS   10סעיף[  

  אין התייחסות

  גילוי ליחסי צד קשור
  
  

  

נדרש גילוי ליחסים בין חברה אם לבין החברות הבנות שלה, ללא קשר 

אם היו עסקאות ביניהם. יש לציין את שם החברה האם ושם הצד 

הסופי השולט, אם הוא שונה וכן גילוי לשם החברה האם הבאה 

ביותר אשר מפיקה דוחות כספיים מאוחדים, אם החברות הבכירה 

  שצוינו קודם לכן אינן מפיקות דוחות כספיים כאמור. 

]24IAS   16 -ו 14-13סעיפים[  

נדרש לתת גילוי רק לעסקאות שנעשו עם "צדדים קשורים" ולא 

  ליחסים.
  
  
  

  ]5סעיף  29 ג"ד[

גילוי לסך התיגמול 

לאנשי מפתח 

  בהנהלה
  
  

  

ילוי לסך התיגמול לאנשי מפתח בהנהלה לפי הקטגוריות נדרש ג

  הבאות:
  הטבות עובד לזמן קצר •

  הטבות לאחר העסקה •

  הטבות אחרות לזמן ארוך •

 הטבות בגין פיטורין, וכן •

 תשלום מבוסס מניות •

(חברת ניהול המספקת אנשי מפתח בהנהלה לישות מדווחת או 
דווחת. לכן, לחברת האם של הישות המדווחת היא צד קשור לישות המ

הישות מחויבת לגלות במסגרת עסקאות עם צדדים קשורים, את 

הסכומים המשולמים לחברת הניהול עבור אספקת אנשי מפתח 

בהנהלה, אולם הישות אינה נדרשת ליישם את דרישות הגילוי 

  . )האמורות בחלוקה לקטגוריות

]24IAS   א]17 -ו 17סעיפים  

י הדירקטוריון וההוצאות הנלוות נדרש גילוי רק לשכר ומשכורת לחבר
  להם, למעט סכומים המשתלמים בעד מילוי משרה.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )]1(10סעיף  29 ג"ד[
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  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא

גילוי לעסקאות 

  ויתרות עם צד קשור
אם לישות היו עסקאות עם צדדים קשורים במהלך התקופות  •

המכוסות על ידי הדוחות הכספיים, יינתן גילוי למהות היחסים עם 

למידע לגבי אותן עסקאות ויתרות שטרם נפרעו, כולל צד קשור ו

מחויבויות, הנחוצות למשתמשים להבנת ההשפעה הפוטנציאלית 

של יחסים אלה על הדוחות הכספיים. המידע יכלול את סכום 

העסקאות וכן את סכום היתרות שטרם נפרעו, כולל תנאיהן, וכן 

בות הפרשות לחובות מסופקים בגינן וההוצאה המתייחסת לחו

רעים או מסופקים בגין יתרות אלה. הגילוי יינתן לפי קטגוריות 

  לתקן. 19המפורטות בסעיף 
  

]24IAS   22-21 -ו 19-18סעיפים[  

יינתן גילוי לעסקאות עם צדדים קשורים שנעשו בתקופה שעליה  •

ניתנו הדוחות, או קודם לכן ושהשתקפו או היו צריכות להשתקף 

המצב הכספי או השינויים בו או באותם דוחות בשל השפעתן על 

על התוצאות העסקיות, לרבות חילופי טובין או שירותים גם אם לא 

 קיבלו ביטוי חשבונאי.
  
  
  
  
  
  ]10 -ו 6-5סעיפים  29 ג"ד[

גילוי לתלות כלכלית 

  קיימת
אם פעילויות הישות תלויות בהיקף משמעותי בעסקים של צד אחר, יש   אין התייחסות. 

היר את התלות הכלכלית הקיימת, גם אם שני הצדדים לתת גילוי ולהב

  אינם צדדים קשורים.
  
  ]8סעיף  29 ג"ד[
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  תקינה ישראלית  תקינה בינלאומית  נושא

פטור לישויות 

  קשורות לממשלה
ישות מדווחת פטורה מדרישות הגילוי האמורות לעיל לגבי עסקאות 

  ויתרות עם צד קשור שהוא:
 

ממשלה שיש לה שליטה או שליטה משותפת או השפעה מהותית  •

  דווחתעל הישות המ
ישות אחרת שהיא צד קשור בגלל שלאותה ממשלה יש שליטה או  •

שליטה משותפת או השפעה מהותית הן על הישות המדווחת והן 

 על הישות האחרת.
  

במקום זאת, הישות תיתן גילוי לשם של הממשלה ומהות היחסים עם 

הישות המדווחת, מהות וסכום של כל עסקה משמעותית בפני עצמה 

כותיים וכמותיים לגבי היקפן של עסקאות אחרות שהן וכן נתונים אי

  משמעותיות ביחד, אך אינן משמעותיות בפני עצמן. 
  
]24IAS   27-25סעיפים[  

  אין התייחסות.
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המקצוע והחשבונאות

ביקורת חיצונית

רואה החשבון קיבל גיבוי
ערנות מוגברת של רואה חשבון מבקר לשיעבוד פיקדון בחברה כנגד הלוואה 

פרטית של בעל שליטה בהלוואת BACK TO BACK < אריאל פטל

יונה ב השופט  דחה   2015 באוגוסט 
אטדגי בבית המשפט המחוזי בתל 
50971- )ת"א  תביעתו  את  אביב 
החשבון  רואה  נגד  לונטר  אורי  של   )01-11
בטענה  שהוגשה  המזרח,  חברת  של  המבקר 
לרשלנות שגרמה לנזקים מהשקעתו במניות 
החברה. טענתו של התובע נסבה בעיקר על 

שני נושאים:
צוין, . 1 לא  בדוחות הכספיים של החברה 

מזרחי  בבנק  החברה  של  הפיקדון  כי 
בסכום של 860 אלף שקל היה משועבד 
שנטל  פרטית  הלוואה  החזר  להבטחת 
 )100% )בשיעור  בחברה  שליטה  בעל 
 Back( בחברה  התובע  השקעת  לפני 

 .)Back To Back( להחזר ההלוואה
בסכום  שנה  לאחר  חודשה  ההלוואה 
860 אלף שקל וגם הפיקדון הועמד על אותו 
 .2006 סוף  עד  שנה  מדי  נעשה  כך  סכום. 
מיוחד",  קיזוז  "כתב  על  חתמה  החברה 
המגיע  הסכום  את  לקזז  לבנק  המאפשר 
לחברה מהפיקדון על חשבון חובותיה לבנק. 
השליטה  ובעל  החברה  חתמו  ב–1.1.2006 
על מסמך הנושא את הכותרת "פיקדון כנגד 
נקבע  שבו   ,")Back To Back( הלוואה 

כנגד הפיק כי ההלוואה הועמדה  רבמפורש, 
הפרטי  בחשבון  ניתנה  ההלוואה  כאשר  דון, 
והפיקדון מופקד בחשבון החברה, וכי "לבנק 

עיכ חזקה,  משכון,  שיעבוד,  זכות  רמוקנית 
בון, s Lien׳Banker וקיזוז על כל הכספים 

המוחזקים בפיקדון."
השליטה  בעל  פרסם   2005 בנובמבר 
תמורת  משקיע  לאיתור  בעיתון  מודעה 
הקצאת מניות בחברה. המשקיע פנה לחברת 
D&BB ולרואה חשבון מומחה לקבלת אינדיר
 D&BB קציות ודוח בדיקה על החברה. חברת
כתבה בהתייחסותה, בין השאר, כי "לחברה 
דירוג  "לחברה  ממוצע",  התקשרות  סיכון 
מהממוצע",  גבוה  מעט  התקשרות  סיכון 
ציינה "פיגורים בתשלומים לספקים" ו"מספר 
החברה".  מעורבת  בהן  משפטיות  תביעות 
כמו כן, פורטו השעבודים הקיימים, אך ללא 

השעבוד לטובת בנק מזרחי. 
"על  כי  ציין,  המומחה  החשבון  רואה 
להמליץ  מתקשים  אנו  בדיקתנו  ממצאי  פי 
שלה".  הנוכחי  במבנה  בחברה  השקעה  על 
יתרת  הבעייתיים:  הנושאים  בין  צוינו  כן 
שעמדה  לחברה  השליטה  בעל  של  החוב 
)בנוסף  850–900 אלף שקל  על  ב–30.11.05 
והעתודה  מנהל  שכר  הפרטית(,  להלוואה 

לפיצויי פרישה המחייבים בירור. 
למשקיע  ניתנו  ההתייחסויות  שתי 
ניתנה  הזמנים  ללוחות   .2005 בדצמבר  עוד 
בהמשך.  כמפורט  הדין  בפסק  התייחסות 
 ,2006 ינואר  באמצע  בלבד,  חודש  בחלוף 

To Back(, מאותו בנק ושמומש לאחר 
מכן לפירעון אותה הלוואה, לאחר שזו 

לא נפרעה על ידי בעל השליטה. 
ההכנ. 2 סכום  הוגדל  הכספיים  רבדוחות 

סות לקבל כדי שישקפו הון עצמי גדול 
יותר של החברה, למרות שאלה לא היו 

רשייכות לאותה שנה אלא לשנה שלא
חריה. חוות דעת רואה החשבון המבקר 
ולא  ההשקעה  לתאריך  סמוך  נחתמה 

כללה התייחסות לסוגיה זו.

העובדות
בעיקר  ועבדה  בנין  בקבלנות  עסקה  החברה 
על  הוקמה  ציבוריים,  וגופים  מוסדות  עבור 
ידי יחיד בשנת 1992 ונוהלה על ידו עד שנת 
פרטית  הלוואה  נטל  השליטה  בעל   .2006
העביר  שקל,  אלף   860 בסך  מזרחי  מבנק 
את  שהפקידה  לחברה,  ההלוואה  סכום  את 
אף  שהיה  החברה  בחשבון  בפיקדון  הסכום 
הוא בבנק מזרחי. פיקדון זה שימש כביטחון  רו"ח אריאל פטל, ALLIOTT ישראל
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בעל  החברה,  בין  השקעה  הסכם  נחתם 
נקבע,  בהסכם  החדש.  והמשקיע  השליטה 
יזרים  החברה  ממניות  למחצית  בתמורה  כי 
לחברה  שיועמדו  שקל  מיליון   2 המשקיע 
את  העביר  המשקיע  בעלים.  כהלוואת 
חתימה  כמורשה  מיד  נרשם  ואף  התמורה 

בחשבון הבנק. 
המשר התבקש   2006 סוף  לקראת 

הפיק של  מחודש  שיעבוד  על  לחתום  רקיע 
לא  הפרטית  ומשההלוואה  סירב,  הוא  דון. 
על  השיעבוד  את  מזרחי  בנק  מימש  נפרעה, 
הפיקדון לשם פירעון ההלוואה. סמוך לאחר 
מכן הודיע לו בעל השליטה לשעבר, כי הוא 
אינו מסוגל לממש את ההסכם עימו ושהוא 
מוותר על כל מניותיו בחברה. ב–30.5.2007 
חתם על שטר העברת מניותיו למשקיע, ומיד 
לאחר מכן יצא מן הארץ והוכרז פושט רגל. 
במקביל, צ׳קים של החברה שניתנו לספקים 
לא כובדו, החברה נקלעה לקשיים וחשבונה 
כינוס  הליכי  החלו   2007 יוני  בחודש  הוגבל. 
נכסים של החברה ובחודש ינואר 2008 ניתן 

צו לפירוקה.
שיעבוד  בדבר  המידע  השנים,  לאורך 
בעל  לטובת  מזרחי  בבנק  החברה  פיקדון 
השנתי  היתרה  באישור  צוין  לא  השליטה 

רמהבנק, לא נרשם על ידי הבנק ברשם המש
מרשם  בדוח  נכלל  שלא  גם  ומכאן  כונות 

רהחברות. מידע זה לא נכלל גם בדוחות הכס
מתן  לאי  ביטוי  ניתן  ולא  החברה  של  פיים 

החש רואה  דעת  בחוות  הנדרש  רהגילוי 
הקמת  מיום  בתפקידו  )ששימש  המבקר  בון 

החברה ועד שנת 2006(. 
על  החברה  חתמה  האמור,  לכל  בנוסף 

רערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום להב
השליטה  בעל  של  התחייבויותיו  כל  טחת 
לבנק. גם מידע זה לא נכלל באישור היתרה 
לאחר  הכספיים.  בדוחות  נרשם  ולא  מהבנק 
בנק  תבע  רגל,  פושט  הוכרז  המניות  שבעל 

נוס חוב  יתרות  להחזר  החברה  את  רמזרחי 
פות- תביעה שנדחתה במשפט זה.

רההכנסות לקבל או בשמן הרשמי "עבו
בתקן  מוגדרות  ביצוע"  חוזי  פי  על  דות 
בנייה,  לעבודות  הנוגע   ,4 חשבונאות 
כ"עבודות הנעשות על פי הזמנה של לקוח... 
דיווח  בתקופת  היא  הביצוע  תחילת  כאשר 

במי אחרת".  דיווח  בתקופת  וסיומה  ראחת 
במאזן  לקבל  ההכנסות  סעיף  אחרות:  לים 
העבודות  תמורת  ההכנסות  סך  את  מציין 
ותקבולים  החשבונאי,  הדוח  בשנת  שבוצעו 
בגינם מאת הלקוח יתבצעו בשנה שלאחריו. 
בשנת הדוח 2004 סעיף ההכנסות לקבל עמד 
על 5.8 מיליון שקל, כמחצית מ רכוש החברה, 

שעמד באותה שנה על 11.8 מיליון שקל. 

טיעוני הצדדים
טענות   Back To Back הלוואת  בעניין   >

התובע היו כלהלן: 
גם בנק מזרחי וגם בעל השליטה לא גילו . 1

חתימת  לפני  בבנק  משותפת  בפגישה 
הסכם ההשקעה, כי הפיקדון בסכום של 
החברה  בחשבון  שהיה  שקל  אלף   860

רשימש כביטחון לפירעון ההלוואה הפר
רטית. לדברי המשקיע, הוא גילה שפיק
רדון זה משועבד רק כאשר ביקש להש

מסוימות  התחייבויות  לכיסוי  בו  תמש 
של החברה באוגוסט 2006.

המש. 2 של  העיקרית  תביעתו  רעילת 
הבנ )וכלפי  החשבון  רואה  כלפי  רקיע 

קים( היא רשלנות, בצירוף טענות בדבר 
רהפרת חובותיהם כלפיו כמשקיע פוט

הם:  הרשלנות  עוולת  יסודות  נציאלי. 
וקו מושגית  זהירות  חובת  רקיומה של 

נקרטית, הפרת החובה, קיום נזק, קשר 
להתרחשות  החובה  הפרת  בין  סיבתי 

הנזק. המשקיע והמומחים מטעמו טענו, 
כי היה על רואה החשבון לציין בדוחות 

רהכספיים השנתיים של החברה, כי הפי
קדון בסכום של 860 אלף שקל משועבד 
להבטחת פירעון ההלוואה הפרטית של 

בעל השליטה. 
טענות הנתבעים היו כלהלן: 

רואה החשבון המבקר דחה את הטענות . 1
כלפיו וטען שאם הפיקדון בבנק מזרחי 
ולא  ידע  לא  הוא  משועבד,  אכן  היה 
היה לו יסוד לדעת על כך, משום שהוא 
ברשם  או  המשכונות  ברשם  נרשם  לא 
החברות, ומשום שבאישורי היתרות של 
בנק מזרחי לא צוין שהפיקדון משועבד.

החשבון . 2 רואה  של  העיקרית  טענתו 
על  הסתמך  לא  כלל  שהמשקיע  היתה 
עימו,  או על שיחות שערך  חוות דעתו 

בדי ערך  פוטנציאלי  כמשקיע  ראלא 
 D&BB קות עצמאיות באמצעות חברת

והח נוסף,  חשבון  רואה  רובאמצעות 
תמרורי  למרות  בחברה  להשקיע  ליט 
באותן  שהועלו  הבולטים  האזהרה 

בדיקות.
נאותות . 3 בדיקת  נמנע מלערוך  המשקיע 

מקיפה ויסודית, כפי שנדרש היה לעשות 
המלצתו  למרות  וזאת  להשקעה,  קודם 
הנוסף  החשבון  רואה  של  המפורשת 
החשבון  )רואה  ההשקעה  טרם  ששכר 
שהיה  כך  על  מצביע  והדבר  המומחה(, 

נחוש לבצע את השקעתו בכל מקרה.

פיקדון המופקד בחשבון 
בנק של חברה מהווה חלק 

מרכושה ומנכסיה, ואם 
הפיקדון משמש להבטחת 

פירעונו של חוב שאינו 
מחובות החברה, ייתכן 

שסך רכושה ונכסיה של 
החברה יופחתו כדי סכום 

הפיקדון. נתון זה בוודאי 
רלוונטי לצדדים שלישיים 

המסתמכים על דוחות 
החברה, ובראשם למי 

 שמתעניין להשקיע את 
כספו בה

גם אם שרשרת הסיבתיות 
העובדתית היתה: מצגי 

שווא - השקעה בחברה - 
התמוטטות החברה - נזקים 

למשקיע, הרי שאין קשר 
סיבתי משפטי בין החוליה 
הראשונה של מצגי השווא 

ובין החוליות האחרונות 
של התמוטטות החברה 

והנזקים למשקיע. זאת, משום 
שהתמוטטות החברה נגרמה 

בשל סיבות אחרות
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היו  התובע  טענות  לקבל  הכנסות  בעניין   >
כלהלן: 

סכום . 1 של  סבירותו  לאי  טען  התובע 
שבשנתיים  משום  לקבל,  ההכנסות 
הקודמות )2002–2003( סעיף ההכנסות 
רכוש  מכלל  בלבד  כשליש  היווה  לקבל 
החברה וכן משום שהסכום גדל בשיעור 
70% מסכומי ההכנסות לקבל שנרר  של
שמו בדוחות בשנתיים הקדמות. לטענת 
על  רישום  באותו  הנתבע סמך  התובע, 
שבדק  מבלי  מהחברה  שקיבל  נתונים 
שהעבודות, שהקשר אליהן נרשמו אותן 
להתבצע  שהתחילו  או  בוצעו  הכנסות, 

בשנת 2004. 
הגו. 2 הרווח  שיעור  כי  טען  רהתובע 

למי שקטן בהדרגה במשך השנים צמח 
במפתיע לשיעור בלתי סביר. 

טענות הנתבעים, שכללו את חוות דעתו 
של רו"ח אורי מורד, היו כלהלן:

שנרשמו . 1 לקבל  ההכנסות  כל  בפועל, 
בפועל  התקבלו  אכן   2004 שנת  בדוח 
נבדק  לא  כלל  זה  )מידע   .2005 בשנת 
שתמכו  המומחים  או  התובע  ידי  על 

בגרסתו(.
בכל . 2 הממוצע  הגולמי  הרווח  שיעור 

עמד  התובע  התייחס  אליהן  השנים, 
שיעור  את  התואם  שיעור  כ–10%,  על 

הרווח הגולמי לשנת 2004: 9.67%.
היתה . 3 לקבל  ההכנסות  סעיף  הקטנת 

להקטנת  במקביל  לגרום  צריכה 
כך  דוח,  באותו  שנכללו  ההוצאות 
קטנה  היתה  הרווחיות  על  שההשפעה 
יותר מזו שהוצגה בחוות הדעת מטעם 

התובע.
2.4 מיליון שקל . 4 גידול של  אמנם נרשם 

 2003 משנת  לקבל  ההכנסות  בסעיף 
ירידה  גם  היתה  מנגד  אך   ,2004 לשנת 
בשיעור כמעט דומה בסעיף ה"עבודות 
בביצוע", ובמאזן הסופי לא היה כמעט 

גידול בין השנים הללו. 
כל אלה מצביעים, לטענת הנתבע, על כך 

גידול מלאכותי בסעיף ההכנ כל  רשלא היה 
סות לקבל. 

פסק הדין
עמדת  את  מלא  באופן  קיבל  המשפט  בית 
של  המשקל  כבדת  לסוגייה  באשר  הנתבע 

חוות  על  נסמכה  שכאמור  לקבל,  ההכנסות 
דעתו של מורד, ודחה את התביעה בהקשר זה. 
באשר להלוואת Back To Back - בית 
המשפט לא שלל את הקביעה שהיה על רואה 
החשבון, מכוח אחריותו כרואה חשבון כלפי 
משקיע אפשרי, לדווח על כך שהפיקדון נועד 
להבטחת תשלום ההלוואה הפרטית של בעל 
השליטה, יהיו דרכי מימושה של בטוחה זו - 

משכון, קיזוז, ערבון וכו׳ - אשר יהיו. 
חברה  של  בנק  בחשבון  המופקד  פיקדון 

הפיק ואם  ומנכסיה,  מרכושה  חלק  רמהווה 
דון משמש להבטחת פירעונו של חוב שאינו 

ונכ רכושה  שסך  ייתכן  החברה,  רמחובות 
סיה של החברה יופחתו כדי סכום הפיקדון. 
שלישיים  לצדדים  רלוונטי  בוודאי  זה  נתון 
ובראשם  החברה,  דוחות  על  המסתמכים 
לכן  בה.  כספו  את  להשקיע  שמתעניין  למי 

החש רואה  האם  בשאלה  המשפט  בית  רדן 
החברה  בחשבון  שהפיקדון  כך  על  ידע  בון 
משמש כבטוחה לפירעון ההלוואה הפרטית, 

או שהיה עליו לדעת על כך. 
רואה החשבון אישר במהלך המשפט, כי 
הוא ידע על נטילת ההלוואה הפרטית מהבנק 
לשם  החברה  בחשבון  הכסף  הפקדת  ועל 
לחברה,  השליטה  בעל  חוב  יתרת  הקטנת 
החברה  בחשבון  הפיקדון  שכספי  ואישר 
מקורם בסכום ההלוואה שהועמדה בחשבון 

הפרטי של בעל השליטה. 
הסימ יתר  כי  ציין,  המשפט  רבית 
שהצט הריבית  העברת  כגון   - שנמנו  רנים 

של  הפרטי  לחשבונו  הפיקדון  בחשבון  ברה 
)כנראה לשם תשלום הריבית  בעל השליטה 
עבור ההלוואה( - מביאים למסקנה שהיה על 
רואה החשבון להבין מכך, שהפיקדון משמש 
הפחות  ולכל  ההלוואה,  להחזר  כבטוחה 
היה עליו לבדוק עניין זה עם בעל השליטה, 
זה  במחדלו  הכספיים.  בדוחות  זאת  ולציין 

רהפר רואה החשבון את חובת הזהירות המו
טלת עליו כרואה חשבון מבקר כלפי צדדים 

שלישיים. 
לא  כי  קבע,  המשפט  בית  זאת,  למרות 
שלא  משום  התרשלות,  עילת  לתובע  קמה 
הוכח הקשר הסיבתי–העובדתי שבין מחדלו 

רזה של רואה החשבון ובין החלטתו של המש
כמו  בחברה.  וכשותף  כמשקיע  להיכנס  קיע 
כן, לא הוכח הקשר הסיבתי–המשפטי שבין 
החברה  התמוטטות  ובין  והשקעתו  כניסתו 

רוהנזקים שאירעו בעקבות כך, וכן בשל רשל

נותו התורמת המלאה של המשקיע.
המסקנה של בית המשפט היא, שלמעט 
לא  החשבון,  רואה  של  אחת  חובה  הפרת 
היכולה  כלשהי  חובה  הפרת  במעשיו  נמצאו 
גם  אולם,  הרשלנות.  לעילת  כיסוד  לשמש 
אם היו נמצאות הפרות חובה כאלה וגם אם 
שכדי  הרי  אחת,  חובה  הפר  החשבון  רואה 
שתקום אחריות בנזיקין, צריך להתקיים קשר 
הפגיעה  לבין  המזיק  התנהגות  בין  סיבתי 
בניזוק וכן לגבי הנזק שנגרם. במקרה דנן, לא 

התקיים קשר כזה.
מהראיות שהובאו הוכח שהמשקיע היה 

למצ קשר  כל  ללא  בחברה,  להשקיע  רנחוש 
רגים שהוצגו או שלא הוצגו בפניו, תוך התע

למות מוחלטת מכל סימני ההתראה שהוצגו 
את  מטעמו  שבדק  המומחה  ידי  על  בפניו 

נוס התראה  מסימני  ההשקעה,  רכדאיות 
ותוך   D&BB של  הבדיקה  בדוח  שעלו  פים 

שנד הבדיקות  מעריכת  תמוהה  רהימנעות 
השק כדאיות  הערכת  לשם  באמת  לו  ררשו 

עתו. כך למשל, בפתח חוות דעתו כתב רואה 
בדיקתנו  ממצאי  פי  "על  המומחה:  החשבון 
בחברה  השקעה  על  להמליץ  מתקשים  אנו 
כי  עולה,  מהעדויות  שלה".  הנוכחי  במבנה 
המשקיע בחר לבצע את השקעתו גם משום 
קשרים מסוימים ומיוחדים שנוצרו בינו ובין 
מי שהיה בעל השליטה, ללא קשר לתוצאות 
בדיקותיו ומסקנותיו של המומחה וללא קשר 

לכל המצגים הנטענים. 
המסקנה הנובעת היא, שגם אם כל מצגי 

רהשווא ומעשי הרשלנות שנטענו על ידי המש
רקיע היו מוכחים, הרי שלא הוכח הקשר הסי
רבתי בין כל המצגים הללו ובין החלטתו להש

יחסי  סמך  על  בעיקר  שנעשתה  בחברה,  קיע 
האזהרה  סימני  מכל  התעלמות  תוך  אמון, 
שהוצגו על ידי המומחה מטעמו של המשקיע.

הפר  אכן  כי  נקבע,  החשבון  רואה  לגבי 
עליו  מוטלת  שהיתה  הזהירות  חובת  את 
החברה  של  השנתיים  בדוחות  ציין  כשלא 

להל החברה  של  הפיקדון  שבין  הקשר  ראת 
וואה הפרטית של בעל השליטה, אך לא הוכח 

רהקשר הסיבתי בין הפרת חובה זו ובין ההח
לטה על ההשקעה בחברה. 

גם אם היה מוכח הקשר הסיבתי הנדרש, 
לכדי  עולה  המשקיע  של  שהתנהגותו  הרי 
משמעותית  העולה  מכרעת,  תורמת  רשלנות 
כאמור,  לנתבע.  מייחס  שהוא  הרשלנות  על 
המשקיע התעלם לחלוטין מכל סימני האזהרה 
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וכן הוכח שהיה מודע היטב לקשיים  שהועלו 
נשאל  המומחה  השקעתו.  ערב  לחברה  שהיו 
כמה תעלה בדיקת נאותות והיה ברור ששכר 

הטרחה אינו מבוצע לשם בדיקת נאותות.
ללוחות  חשיבות  מייחס  אטדגי  השופט 
כי  ומציין  האירועים,  בהשתלשלות  הזמנים 
)נובמבר– בלבד  חודשיים  או  כחודש  תוך 
רואה  הפוטנציאלי  המשקיע   ,)2005 דצמבר 

ומס נתונים  ומקבל  מתקשר  המודעה,  ראת 
מקצו עבודות  שתי  מזמין  בסיסיים,  רמכים 

שהועלו  האזהרה  מהערות  ומתעלם  עיות 
כל  ואת  נאותות  בדיקת  מלבצע  נמנע  בהן, 
על  להחליט  כדי  באמת  הנדרשות  הבדיקות 
השקעה בחברה. על סמך הנתונים החלקיים 
החברה,  של  לקשייה  מודעות  ותוך  שבידיו 
שקל,  מיליון   2 בה  להשקיע  מחליט  הוא 
חתימת  לפני  עוד  מוזרמים  מתוכם  ש–75% 
הסכם השקעה מסודר. כל אלה מצביעים על 
מכרעת  וכמעט  גבוהה  בדרגה  תורם  אשם 

שלו עצמו בכל הקשור להשקעתו.

קשר בין הרשלנות 
והתרחשות הנזק

בית המשפט הזכיר, כי לשם הקמת אחריות 
בקשר  די  אין  רשלנות,  עוולת  בשל  נזיקית 
סיבתי עובדתי, אלא נדרש גם קשר סיבתי–
ומחדלים  מצגים  שאותם  הוכח  לא  משפטי. 

היו קשורים באופן כלשהו להתרחשות הנזק: 
והנזקים  התמוטטותה הכלכלית של החברה 
שבאו למשקיע לטענתו בשל כך. כלומר, גם 
היתה:  העובדתית  הסיבתיות  שרשרת  אם 
מצגי שווא - השקעה בחברה - התמוטטות 
קשר  שאין  הרי  למשקיע,  נזקים   - החברה 
של  הראשונה  החוליה  בין  משפטי  סיבתי 
של  האחרונות  החוליות  ובין  השווא  מצגי 
והנזקים למשקיע. זאת,  התמוטטות החברה 
בשל  נגרמה  החברה  שהתמוטטות  משום 

סיבות אחרות. 
בית המשפט הוסיף, כי התובע לא טרח 
החברה  של  להתמוטטותה  גרם  מה  לפרט 
הסיבתי– הקשר  את  מלהוכיח  נמנע  ובכך 
הודה  הוא  הפחות  לכל  הנדרש.  המשפטי 
התחילו  החברה  של  הכלכליות  ש"הבעיות" 
לאחר  רב  זמן  כלומר   ,2007 באוגוסט  רק 
התמוטטות  הנטענים.  השווא  מצגי  הצגת 
אירועים שונים שאינם  נגרמה בשל  החברה 
בשל  גם  וכן  שנטענו,  למצגים  כלל  קשורים 
וגם  עצמם  החברה  בעלי  בין  דעות  חילוקי 

לכך אין קשר כמובן עם אותם מצגים.
המשפט,  בית  קבע  דברים  של  בסיכומם 
חובת  הפרת  הוכחה  החשבון  רואה  כלפי  כי 
סיבתי– קשר  הוכח  לא  אך  אחת,  זהירות 

להש ההחלטה  לבין  זה  מחדל  בין  רעובדתי 
נקבע, שרשלנותו התו כן  כמו  רקיע בחברה. 
בהתע ביטוי  לידי  באה  המשקיע  של  ררמת 

שידע  ומהנתונים  האזהרה  מאותות  למותו 
בדיקת  מעריכת  מהימנעותו  וכן  בעצמו 
זו  ויסודית לחברה. רשלנותו  נאותות מקיפה 
היתה מכרעת והאפילה על הרשלנות שייחס 
לכל הנתבעים, ולא הוכח קשר סיבתי–משפטי 

רבין המצגים והמחדלים הנטענים ובין התמו
טטותה של החברה והנזקים שנטענו על ידו. 
אלף   50 של  הוצאות  בתשלום  חויב  התובע 
שקל לרואה החשבון, שנפטר במהלך המשפט.

סיכום ומסקנות
כי על רואה חשבון  מפסק הדין אנו למדים, 
מבקר מוטלת חובת ערנות מוגברת לשיעבוד 
פיקדון בחברה כנגד הלוואה פרטית של בעל 
שליטה בהלוואת Back To Back ולחובת 
לאותה  הכספיים  בדוחות  גילוי  הכללת 
התחייבות תלויה. אחריות זו מוטלת באופן 
בלעדי על הדירקטוריון וההנהלה, ועל רואה 

החשבון לוודא שהגילוי שניתן הוא נאות. 
בנוסף, במקרה שלפנינו בחן בית המשפט 
את הקשר הסיבתי, ומצא לנכון שלא לחייב 
את רואה החשבון בגין הפרת חובה במקום 
מבלי  התקבלה  ההשקעה  על  ההחלטה  שבו 

רשהדוחות הכספיים של החברה נבחנו לעו
ידי המשקיע, ולכן הפסד ההשקעה  מקם על 
אינו תוצאה ישירה של מתן חוות דעת שגויה 

)מבחן הקשר הסיבתי(. 

המשקיע היה נחוש להשקיע 
בחברה, ללא כל קשר למצגים 
שהוצגו או שלא הוצגו בפניו, 

תוך התעלמות מוחלטת 
מכל סימני ההתראה שהוצגו 
בפניו על ידי המומחה שבדק 

מטעמו את כדאיות ההשקעה, 
מסימני התראה נוספים 

שעלו בדוח הבדיקה של 
D&B ותוך הימנעות תמוהה 

מעריכת הבדיקות שנדרשו לו 
באמת לשם הערכת כדאיות 

השקעתו
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ניהול

ייחודי ח הישראלי  החברות  וק 
סוגים  שלושה  מגדיר  שהוא  בכך 

ציבו בחברה  דירקטורים  רשל 
רית, המובחנים ביניהם במידת תלותם בבעל 
ובחברה בכלל. בקצה האחד  השליטה בפרט 

הרגי הדירקטורים  מצויים  הסקאלה  רשל 
רלים, אלו שקיימים גם בחברות פרטיות ותפ

קידם לדאוג לטובת החברה, אך קיים החשש 
בעלי  רצונם של  לממש את  בפועל  שיעדיפו 
מצוי  בתווך  בחברה.  השליטה  ובעלי  העניין 

הכשי תנאי  אשר  הבלתי–תלוי,  רהדירקטור 
של  לאלו  זהים  אמנם  ממנו  הנדרשים  רות 
השני  בקצה  נמצא  אשר  החיצוני  הדירקטור 

והפיטו המינוי  תנאי  אך  הסקאלה,  רשל 
רין שלו, אשר זהים לאלו של דירקטור רגיל, 
ובבעל  בחברה  יותר  לתלותי  אותו  הופכים 

השליטה. 
למקובל  ביחס  דופן  יוצא  הוא  זה  מדרג 
בעולם. כך לדוגמא, בארה"ב מבחינים אמנם 
דירקטורים,  של  שונים  סוגים  שלושה  בין 
עם  הקשר  אופי  הוא  המכריע  הפרמטר  אך 
החברה ולא אופן המינוי והפיטורין. בהלימה 

רלדברים אלו, מוגדרים בחוק האמריקני דיר
“דיר החברה,  עובדי  שהם  רגילים  רקטורים 

להם   )Gray Directors( אפורים"  קטורים 
בלתי– ודירקטורים  עם החברה,  עסקי  קשר 
תלויים בדומה לחוק הישראלי. מטרת מאמר 
הרגולציה  הייחודיות של  לבחון את  היא  זה 

רהישראלית בנושא. לצורך כך, נעמוד על דרי
ונבחן את ההבדלים  נכון להיום,  שות החוק 

הדירק לבין  הבלתי–תלוי  הדירקטור  רבין 

על  ביניהם  ההבחנה  והשפעת  החיצוני  טור 
האפקטיביות של הממשל התאגידי בחברות 

ציבוריות בישראל.

מי אפקטיבי יותר?
מחקר שפורסם זה מכבר בארה"ב הראה, כי 
קיים קשר מובהק בין מידת האפקטיביות של 

רדירקטור בלתי תלוי לבין מידת קרבתו לנו
שאי המשרה בחברה.1 החוקרים קולס ודניאל 
הוכיחו זאת באמצעות בניית מדד המשקלל 
את אחוז הדירקטורים הבלתי–תלויים שמונו 

רעל ידי המנכ"ל הקודם ונשארו חברי דירקטו
רריון גם לאחר החלפתו, מתוך תפישה בסי

סית לפיה אותם דירקטורים אינם מחויבים 
רלמנכ"ל החדש, פחות תלויים בו, ולכן חופ

כדירקטורים  ייעודם  את  לממש  יותר  שיים 
שאינם תלויים בחברה. 

ממצאי המחקר מעניינים במיוחד בהקשר 
המשמ ההבדל  כאמור  שהרי  רהישראלי, 

עותי בין דירקטור בלתי תלוי לבין דירקטור 
חיצוני הוא באופן המינוי והפיטורין שלהם. 
ממונה  הבלתי–תלוי  שהדירקטור  בעוד  כך, 
ומפוטר כמו דירקטור רגיל בחברה, קרי פעם 

האמנם בלתי–תלויים?
 על ההבדלים בין דירקטור בלתי תלוי לבין דירקטור חיצוני 

 והשפעתם על אפקטיביות הממשל התאגידי בחברות הציבוריות 
בישראל < קרן בר–חוה, רועי כץ

רו"ח ד"ר קרן בר–חוה, ראש החוג 
 לחשבונאות באוניברסיטה העברית.
רו"ח רועי כץ, האוניברסיטה העברית

אולי לא נשנה 
דבר ויתרחש נס?
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הרי  הכללית,  האסיפה  של  בהחלטה  בשנה 
שלגבי דירקטור חיצוני נקבעו כללים נוקשים 

בסעיפים 239–249 לחוק החברות. 
דירקטו כי  נקבע,  המינוי  אופן  רלגבי 

רים חיצוניים ימונו ברוב מיוחד של האסיפה 
תנאים  משני  באחד  עמידה  תוך  הכללית 
המינוי  בעד  רוב  שיתקבל  או  אפשריים: 
לא  שהוא  )מי  המיעוט  מניות  בעלי  מקרב 
באישור  אישי  עניין  בעל  ולא  השליטה  בעל 
המינוי(, או שסך כל קולות המתנגדים בקרב 
יעלה על 2% מכלל  בעלי מניות המיעוט לא 
זכויות ההצבעה בחברה. כך, מצד אחד מדובר 
שמהווה  הבלתי–נגוע  הציבור  של  במינוי 
למיעוט  מאפשרים  לא  שני  ומצד  מיעוט, 

קיצוני להיות סחטן. 
בת  המינוי  לתקופת  בניגוד  ועוד:  זאת 

הני תלוי,  בלתי  דירקטור  של  בלבד  רהשנה 
תשע  של  מצטבר  לסך  עד  להארכה  תנת 
שנות כהונה, דירקטור חיצוני ממונה מראש 
לתקופה בת שלוש שנים, כאשר ניתן למנות 
את אותו דירקטור שלוש תקופות ברציפות, 
שנות  לתשע  הכל  בסך  מגיע  הוא  שגם  כך 

כהונה. 
לגבי אופן פיטורי דירקטור חיצוני נקבע, 
כי לא ניתן לפטרו אלא אם כן הוא כבר איננו 
בהמשך  שיפורטו  הכשירות  בתנאי  עומד 
כלפי  הנדרשת  האמון  חובת  את  שהפר  או 
דירקטור  של  למצבו  בניגוד  וזאת  החברה, 

רבלתי תלוי שעלול להיות מפוטר כמו כל דיר
קטור בחברה. 

ראם כן, בהנחה שתוצאות המחקר האמ
כי  להסיק,  ניתן  בישראל,  גם  תקפות  ריקני 
גבוהה  חיצוני  דירקטור  של  האפקטיביות 
תלוי  בלתי  דירקטור  של  מזו  משמעותית 
המשמעותיים  ההבדלים  מן  יוצא  כפועל 
ממצאים  שלהם.  והפיטורין  המינוי  באופן 

דירק אכן  כי  מלמדים,  שאספנו  ראמפיריים 
שכיח  באופן  מפוטרים  תלויים  בלתי  טורים 
מבנה  שינוי  של  במצבים  ובמיוחד  יחסית, 

הבעלות בחברה. 
לדוגמא, בעת החלפת השליטה בקונצרן 
הדירקטורים  גם  הוחלפו  מכבר,  זה  אי.די.בי 
הבלתי–תלויים ומונו חדשים. זאת ועוד: לפי 
נתונים שאספנו ידנית לגבי חברות ציבוריות 
הכהונה  משך   ,2015–2012 בשנים  בישראל 
הממוצע של דירקטור בלתי תלוי הוא ארבע 
שנים  תשע  של  ממוצע  לעומת  בלבד,  שנים 

לדירקטורים בלתי תלויים בארה"ב. 

הדבר,  ייתכן  כיצד  בוודאי  ישאל  תם 
שהרי קבוע בחוק החברות הישראלי שכחלק 
תלוי  בלתי  דירקטור  של  הכשירות  מתנאי 
ושל דירקטור חיצוני, אסור שהדירקטור יהיה 
קרוב או בעל זיקה לבעל השליטה בחברה או 

המי שתנאי  מאחר  ואולם,  עצמה.  רלחברה 
דירקטור  לגבי  יותר  מקלים  והפיטורין  נוי 
בלתי תלוי, נראה, כי בפועל קיים קשר תלותי 
השליטה  בעלי  לבין  הדירקטור  בין  לכאורה 

בחברה.

שאלה קריטית
אזהרה.  נורת  שידליקו  ראוי  אלו  ממצאים 
בשלוש  החברות,  חוק  שלפי  משום  זאת 

הדירק של  הסטטוטוריות  המשנה  רועדות 
וועדת  מאזן  ועדת  ביקורת,  ועדת   - טוריון 
דירקטורים  של  רוב  שיהיה  חובה   - תיגמול 

החיצו הדירקטורים  )כאשר  תלויים  רבלתי 
אלו,  בוועדות  חברים  להיות  מחויבים  ניים 
והם נספרים כבלתי תלויים(. בנוסף, בהתאם 
על  מומלצות  אשר  תאגידי  ממשל  להוראות 
נכנס  אשר   16 )מתיקון  החברות  חוק  ידי 
דבוקת  ללא  בחברה   ,)2011 בשנת  לתוקף 
הבלתי–תלויים  הדירקטורים  על  שליטה, 
בה  שיש  ובחברה  בדירקטוריון,  רוב  להיות 
מהדירקטורים  שליש  לפחות   - שליטה  בעל 

יהיו בלתי תלויים. 
דירקטור  של  האפקטיביות  שאלת  ובכן, 
הישראלי.  בהיבט  קריטית  היא  תלוי  בלתי 
היא אף מאפשרת בחינה תקדימית שעשויה 
מערביים  בשווקים  מסקנות  להסקת  להביא 

ראחרים, כמו זה האמריקני בו לא קיים דירק
טור חיצוני אלא רק דירקטור בלתי תלוי, על 

רכל המשתמע מכך לגבי שיטת המינוי, הפי
טורין ובהתאם - גם היכולת לשמש כשחקן 

מרכזי בהיבטים של ממשל תאגידי.
שאלה מהותית אשר עולה מדברים אלו 
הדירקטוריון  הרכב  בין  המיתאם  מידת  היא 
יש  האם  אחרות:  במילים  או  איכותו,  לבין 
הבלתי–תלויים  הדירקטורים  אחוז  בין  קשר 
סך  מתוך  החיצוניים  הדירקטורים  ואחוז 
שלו  האפקטיביות  לבין  הדירקטוריון,  חברי 
ויכולתו לבצע את תפקידו כבקרת–העל של 

החברה. 
שוק  לגבי  שאספנו  אמפיריים  ממצאים 
בין  רבה  שונות  על  מלמדים  הישראלי  ההון 
ניתן  כך,  זה.  בנושא  הציבוריות  החברות 

ניתן להסיק, כי האפקטיביות 
של דירקטור חיצוני גבוהה 

משמעותית מזו של דירקטור 
בלתי תלוי כפועל יוצא מן 

ההבדלים המשמעותיים 
באופן המינוי והפיטורין 

שלהם. ממצאים אמפיריים 
שאספנו מלמדים, כי אכן 
דירקטורים בלתי תלויים 

מפוטרים באופן שכיח יחסית, 
ובמיוחד במצבים של שינוי 

מבנה הבעלות בחברה

בדברי ההסבר לתיקון 
לחוק נאמר, כי בישראל יש 

רשת צפופה של קשרים בין 
אישים המכהנים במספר 

דירקטוריונים במקביל, כך 
שנוצר סבך של ניגודי עניינים. 
מצב זה הוא בלתי נסבל לאור 
תפקידם הציבורי הקריטי של 

הדירקטורים החיצוניים

יש צדק בדברי המצדדים 
בהכבדת עול הרגולציה על 
החברות הציבוריות, אך יש 

גם אמת בדברי אלו שדורשים 
להקל בנושא. לדידנו, הצעד 

הראשון הוא ללמוד ולבחון 
באופן אמפירי את המצב נכון 

להיום לפני שקופצים להסקת 
מסקנות, וזאת על מנת שיוכל 

להתקיים דיון ציבורי ראוי 
ומעמיק לפני שינוי החוקים 

והתקנות
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בהוראות  עומדות  שאינן  חברות  למצוא 
בעגת  אשר  המומלצות,  התאגידי  הממשל 
בלבד  זו  לא  האתי".  “הקוד  מכונות  השוק 

לדירקטו רוב  בהן  שאין  חברות  רשקיימות 
רים בלתי תלויים )או שליש במצב של דבוקת 
דירקטורים  שליטה(, אלא שיש חברות ללא 

רבלתי תלויים כלל, מעבר לדירקטורים החי
צוניים שהם כאמור מעין “מקרה פרטי" של 
תמהיל  כי  לפיכך,  נראה,  חיצוני.  דירקטור 
וחשוב  מאוד  משמעותי  הינו  הדירקטוריון 
העניין  בעלי  כלל  ידי  על  בחשבון  שיילקח 

בחברה.
הפער  כמה  עד  השאלה  נשאלת  ואולם, 
הדירקטור  לבין  החיצוני  הדירקטור  בין 
ביטוי  לידי  בא  שהוא  כפי  הבלתי–תלוי, 
מתקיים  אכן  לעיל,  והובהר  החברות  בחוק 
להצעת  ההסבר  לדברי  בהתאם  במציאות. 

האח יולי  מחודש  החברות  לחוק  רתיקון 
זוכה לתמיכה של חברי כנסת הן  רון,2 אשר 
הממשל  מהאופוזיציה,  והן  מהקואליציה 
התאגידי בישראל לוקה בחסר בנוגע להרכב 

הדירקטוריון. 
ריוזמי התיקון מציינים, כי למרות שבה

לא  חיצוני  לדירקטור  החברות  לחוק  תאם 

בחברה,  השליטה  לבעל  זיקה  להיות  אמורה 
הלכה למעשה במרבית החברות הדירקטורים 

החיצוניים נבחרים על ידי בעלי השליטה. 
לתיקון  ההסבר  בדברי  בכך,  די  לא  אם 
לחוק נאמר, כי בישראל יש רשת צפופה של 

בין אישים המכהנים במספר דירק רקשרים 
טוריונים במקביל, כך שנוצר סבך של ניגודי 
לאור  נסבל  בלתי  הוא  זה  מצב  עניינים. 
הדירקטורים  של  הקריטי  הציבורי  תפקידם 
החיצוניים, כפי שהוסבר לעיל. הצעת החוק 
איננה משתמעת לשתי פנים וקובעת, כי נכון 
להיום הדירקטוריון משמש פעמים רבות מדי 
בחברה,  השליטה  בעלי  של  גומי  כחותמת 
החברות  חוק  של  לרציונאל  בניגוד  וזאת 
מאז תיקון 16 לחוק, אשר ביקש לתת פתרון 

לנושא בדמות הדירקטור החיצוני.
הבדלים  קיימים  בישראל  כי  ראינו, 
הבלתי–תלוי  הדירקטור  בין  משמעותיים 
לבין הדירקטור החיצוני, וזאת באופן ייחודי 
למדנו,  מכן  הון אחרים. לאחר  לשוקי  ביחס 
כי לפי הצעת תיקון חדשה לחוק החברות אין 

רלהסתפק בהבדלים אלו, שהרי למעשה ההב
דלים שתוארו הם אות מתה, שכן דה–פקטו 
קיים קשר תלותי בין הדירקטור החיצוני לבין 

בעלי השליטה. 
נורת אזהרה משמ רדברים אלו מהווים 
רעותית לגבי טיבו של הממשל התאגידי ביש

ראל. למעשה, בעוד שחוק החברות הישראלי 
דירק של  סוגים  שלושה  בהגדרתו  רייחודי 

במידת  המובחנים  ציבורית  בחברה  טורים 
תלותם בבעל השליטה, בפועל נראה, כי כולם 

תלויים בבעל השליטה. 
הדרי מראש  ראינו,  שכבר  כפי  רואולם, 
הדי של  והפיטורין  המינוי  אופן  לגבי  רשות 

ביחס  בישראל  מחמירות  החיצוני  רקטור 
לעולם המערבי. למיטב ידיעתנו, ישראל היא 

החיצו הדירקטורים  בה  היחידה  רהמדינה 
ניים הם מינוי של המיעוט הבלתי נגוע. זאת 
פרטיות שהנפיקו  בישראל חברות  רק  ועוד: 
“חברות  השוק  בעגת  )המכונות  לציבור  חוב 
כמעט  נוקשה  ברגולציה  מחויבות  אג"ח"( 
היתר  ובין  רגילות,  ציבוריות  חברות  כמו 

חייבות למנות שני דירקטורים חיצוניים. 
המצדדים  בדברי  צדק  שיש  איפוא  יוצא 

רבהכבדת עול הרגולציה על החברות הציבו
אלו  בדברי  אמת  גם  יש  אך  בישראל,  ריות 
ולצאת למהלך דה– בנושא  להקל  שדורשים 
הוא  לדידנו, הצעד הראשון  נרחב.  רגולטורי 
ללמוד ולבחון באופן אמפירי את המצב נכון 
להיום לפני שקופצים להסקת מסקנות, וזאת 
ראוי  ציבורי  דיון  להתקיים  שיוכל  מנת  על 

ומעמיק לפני שינוי החוקים והתקנות. 

הערות
Coles, Jeffrey L., Daniel, Naveen D.   . 1 

 and Naveen, Lalitha, ״Co-opted
 Boards", Forthcoming, Review of

Financial Studies.

2.   הצעת חוק החברות )תיקון - הקמת ועדה 
לבחירת דירקטורים חיצוניים בחברות 

ציבוריות(, התשע"ה–2015.

אני לא רוצה לשנות 
דבר; אני רוצה 
שאתם תשתנו!
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  כללי

פרסם סגל הרשות הצעה לתיקון הוראות הגילוי בנושא מידע כספי נפרד.  2014מרץ חודש ב

במסגרת הצעה זו, הוצג מודל על פיו תאגידים מדווחים ידרשו לפרסום נתונים כספיים נפרדים, 

מידע " -שאינם דוח כספי נפרד מלא, כשנתונים אלו יכללו במסגרת פרק המימון והנזילות (להלן 

בבסיס המודל שהוצג היה מתן מידע כספי נפרד המבוסס על כללי שעמד קרון י). העכספי נפרד"

ההצעה  החשבונאות המקובלים לעניין דוחות כספיים נפרדים, אך תוך ביצוע התאמות מסוימות.

עדכון ההצעה  .הצעת חקיקה מעודכנת פורסמה להערות הציבור ולאור הערות שהתקבלו גובשה

בין היתר, בשים לב לשינויים שחלו בתקני החשבונאות הבינלאומיים לעניין מידע כספי נעשה 

  27 תקן חשבונאי בינלאומיתוקן  במסגרתו 2014מחודש אוגוסט   IASB-של הם ופרסנפרד ובפרט 

לתקן חלופת מדידה  ספההתווכך ש )"התקן" או "IAS 27" -להלן ( דוחות כספיים נפרדים

, המתווספת שהיא שיטת השווי המאזני בחברות בנות וכלולות בדוח סולוהשקעות שלישית של 

    .ושיטת השווי ההוגן שהיו השיטות שהותרו עובר לתיקון לשיטת העלות

  

ובשים לב לתיקון שפורסם, ביצע סגל  2014להצעת החקיקה מחודש מרץ  הערות הציבור לאור

להחיל על תאגידים מדווחים. בפרט, של מודל המידע הכספי הנפרד שיש  מחודשת הרשות בחינה

 מידע סולו יהיה זה נכון יותר לאמץ מודל של IAS 27 -נוכח התיקון שבוצע ל האםבחן הסגל 

   ללא התאמות והחרגות., IFRS -ערוך לפי תקני ה

  

 ,את מסקנתו , פרסם סגל הרשות הצעת חקיקה מעודכנת במסגרתה הציג2015בחודש פברואר 

יישום חלופת  כיוםמאפשר אשר אף  להיצמד לכלל חשבונאי מוסדר נכון יותר מטעמים רביםלפיה 

, IFRS -ובהתאם לחייב מידע כספי נפרד ערוך בהתאם לתקני ה שיטת השווי המאזנילפי מדידה 

סולו, הדוח מדידה הנוגעות ל הוראות ותיקבע אלוערב בהוראות תתחלף מצב בו הרשות  וזאת

  .ןאות מדידה תהיה מזערית ככל הניתמעורבות הרשות בקביעת הורולמצער לפעול לכך שמידת 

  

 הפרטנית הציבורלשם קבלת התייחסות  הרשותיחד עם זאת, במסגרת הצעת החקיקה פנה סגל 

(שווי הוגן, עלות, שווי אופן מדידת ההשקעות בחברות מוחזקות מסוימות בקשר ל ותלשאל

לאפשר לדווח  הצורך ;המידע הכספי הנפרדהצורך בביקורת/סקירת רואי חשבון את  ;מאזני)

להבחין בין חברות מניות לבין חברות שהציעו לציבור אגרות חוב  ; הצורךמידע כספי נפרד מורחב

   תדירות הדיווח לאותן בחברות.דיווח על מידע כספי נפרד ובאשר להחלת חובת ה

  

   החקיקה.התקבלו הערות ציבור בנוגע להצעת  2015יוני -במהלך החודשים אפריל

  

   .לריכוז הערות הציבור שהתקבלו ראה נספח א' להלן

  

להצעת החקיקה, על הצורך בביצוע התאמות שהתקבלו, בחן סגל הרשות את הציבור הערות  לאור

בסיס ניתוח הרכיבים בהם נמצא מכנה משותף בין המגיבים להצעת החקיקה ובחינת הנחיצות 

  הסתייגויות מהותיות שהועלו.שבביצוע שינויים במודל המוצע נוכח 
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 EFRAG )European -הפרסם  2014בחודש אוגוסט גיבוש ההצעה הסופית,  עם דבב דב

Financial Reporting Advisory Group(הגוף המייעץ לפרלמנט האירופאי בנוגע לדיווח כספי , 

שנערך בקרב מדינות מובילות באירופה במדינות האיחוד, תוצאות מחקר   IFRSואימוץ תקני

ממצאי המחקר העלו את בקשר לחשיבות ונחיצות מידע כספי נפרד למשתמשי הדוחות הכספיים. 

  התובנות הבאות:

 .ליותתפקיד חשוב בעיני משתמשים לצורך קבלת החלטות כלכלדוחות כספיים נפרדים  .1

לבעלי מניות, לנותני דוחות כספיים נפרדים הם שימושיים לתחום רחב של משתמשים:  .2

, לעובדים (בחינת הציות והעמידה בדרישות חוקיות) אשראי, לרשויות מס ורגולטורים

 .ולנושים נוספים

לדוחות כספים נפרדים חשיבות מיוחדת והם שימושיים יותר לנותני אשראי שעושים  .3

 רעון והנזילות של הישות, מאשרישימוש בדוחות אלה בכללותם לצורך הערכת כושר הפ

לבעלי מניות שעושים שימוש בדוחות הללו בעיקר לצורך הערכת יכולת חלוקת 

  דיבידנדים.

 דרישה לפרסם דוחות כספיים נפרדיםעצם האין אחידות במדינות האיחוד באשר ל .4

או בהתאם למערכת תקינה  IFRS -ובאשר לאופן שבו יערכו הדוחות (האם לפי תקני ה

. נמצא כי פרסום מידע כספי נפרד הוא מנדטורי במדינות מסוימות כדוגמת  מקומית)

במדינות מחויב איטליה, קרואטיה, יוון, קפריסין, צ'כיה, דנמרק ולעומת זאת אינו 

 אחרות כדוגמת גרמניה, צרפת, אירלנד, הולנד, פולין וספרד.   

לגבי    Staff-רות של השמצריכות בחינה מחודשת והבה  IAS 27-ישנן סוגיות מסוימות ב .5

כדוגמת הטיפול בעסקאות תחת אותה שליטה, הטיפול  ,יישומן בדוחות כספיים נפרדים

גילוי על , הטיפול בעלויות עסקה בעת רכישת חברה מוחזקת ,בהתחייבויות תלויות

התקן לא כמו כן, צוין במחקר כי  .וגילוי על מגבלות על חלוקות הון מדיניות חשבונאית

 בצורה ברורה מהי מטרת הדוחות הכספיים הנפרדים. מציין

עלתה שאלה באשר לאופן שבו יש למדוד השקעות בחברות מוחזקות (עלות, שווי הוגן או  .6

שווי מאזני). חלק מהמשתתפים במחקר העלו בקשה לדון בצורך לשנות את שיטות 

ד) והביעו המדידה שהיו נהוגות עובר לפרסום ממצאי המחקר (עלות או שווי הוגן בלב

תמיכה במעבר למדידה בשיטת השווי המאזני. על רקע תיקון התקן והוספת חלופת השווי 

    החליט שהדיון בסוגיה זו התייתר.  EFRAG - המאזני בסמוך לביצוע המחקר, ה

  

מתכונת עריכת דוחות הסולו עלתה גם בהקשר של דרישות דיווח מתאגידים שאלת יובהר, כי 

ת פיקוח נוספות ובפרט רשות המסים, מלווים שונים ובראשם בנקים וכן מדווחים על ידי רשויו

אגב הבחינה שמבצע משרד המשפטים בשיתוף רשות ניירות ערך באשר למבחני חלוקת דיבידנד 

ועתיד של מבחן הרווח. המשותף לכל הגורמים המוזכרים לעיל הינו כי ההחלטה על עתידו של דוח 

ה שתוטל על תאגידים מדווחים מצד אותם גורמים. כך למשל, הסולו עשויה להשליך על הרגולצי

כיום, רשות המסים דורשת מתאגידים מדווחים להכין דוחות התאמה לצרכי מס תוך התבססות 

, משרד המשפטים עשוי לקבוע כי ג9ירות ערך מכוח תקנה על דוח הסולו אותו קבעה רשות ני

קבוע כי בהעדר דוחות סולו, בנקים עשויים ל, וIFRSמבחן הרווח יתבסס על דוחות סולו בעתיד 
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. יחד עם זאת, הרציונל תאגידים מדווחים לספק להם דוחות סולו במתכונת כזו או אחרתו שידר

בבסיס ההצעה המובאת במסמך לא נועד לספק מענה כולל לדרישות המגוונות של גופי הפיקוח 

משקיעים להעריך את מצב הנזילות והמלווים השונים, אלא מתמצה במתן מידע שיסייע בידי 

וכושר הפירעון של התאגיד המדווח. הבחנה זו מתחדדת על רקע השוני בין תכלית מתן מידע סולו 

מנקודת מבט רשות ניירות ערך לבין התכליות השונות לדרישת דוחות סולו על ידי הגופים השונים 

אך  גובשהמודל המוצע האמור,  על רקע (אין בין הגופים השונים מכנה משותף לדרישת המידע).

והדרישות הרגולטוריות  ציבור בעלי ניירות הערךהאינטרסים של על  גןהצורך לבשים לב לורק 

         .שיש להשית על תאגידים מדווחים בהקשר זה

  

מידע כספי נפרד וכן התייחסות המודל המוצע לההמלצות הסופיות לגבי ההחלטה ולהלן יפורטו 

לבין ההצעה  2015ם בין המודל שהוצע בהצעת החקיקה מחודש פברואר לשינויים העיקריי

  הסופית.
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  המוצעהמודל 

  :עקרונות המודל המוצע

 ., ללא ביצוע התאמותלעניין דוחות נפרדים IFRS - המידע הכספי יערך בהתאם לתקני ה  .א

 בלבד.שיטת השווי המאזני יטופלו לפי  השקעות בחברות מוחזקות  .ב

לא ידרשו דוחות כספיים נפרדים מלאים, אלא מידע נפרד מסוים הכולל: דוח על המצב   .ג

הכספי, דוח על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר ודוח על תזרימי המזומנים. המידע לא יכלול 

 ביאורים מלאים.

 ג9בשנה הראשונה למעבר לדיווח על פי המודל המוצע חלף דיווח לפי תקנה  - הוראות מעבר   .ד

מספרי השוואה לתקופות  תאגיד יהיה רשאי שלא להציגלתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, 

 קודמות. 

 יכלל במסגרת פרק המימון והנזילות. יהמידע הכספי הנפרד   .ה

שהציע מניות בלבד אחת לשנה בדוח השנתי ועל תאגיד הכספי הנפרד יפורסם על ידי המידע   .ו

 .1מידי רבעוןרק או בנוסף למניות) (ידי תאגיד שהציע תעודות התחייבות 

דהיינו ( על בסיס "סולו מורחב" תאגיד שיבחר לעשות כן יהא רשאי לכלול מידע כספי נפרד  .ז

שיבחר לאחדן ולנהוג בהן כאילו היו התאגיד והן יחדיו  בנות מסוימותהתאגיד בשילוב חברות 

במקרה כאמור, תאגיד  . IFRS -ערוך לפי תקני ה ) רק בנוסף למידע כספי נפרדבבחינת התאגיד

 יידרש לפרט כיצד קבע אילו חברות מתאחדות בסולו המורחב.

סף הפטור ממידע כספי נפרד יקבע ל"מהותיות" תעוגן הוראת פטור מפורשת בתקנות, כאשר   .ח

 כיום).המשמש זניחות עיקרון ה(חלף 

יבל התאגיד ינתן גילוי לגבי סכומי דיבידנד, דמי ניהול, ריבית והחזרי הלוואות שקי  .ט

כלל מידע בדבר ימתאגידים המוחזקים על ידו, בפירוט לפי תאגידים מוחזקים, וכן י

נתן במסגרת הדוח יה יהתקשרויות בין התאגיד לבין התאגידים המוחזקות על ידו. מידע ז

התקופתי, ובמסגרת הדיווח הרבעוני יובאו עדכון בעניין ההתקשרויות בין התאגיד לבין 

 ים על ידו, ככל שחלו שינויים מהותיים בעניין זה ממועד הדוח התקופתי.התאגידים המוחזק
  

  .לתיקון התקנות ראה נספח ב'מעודכנת הצעה לנוסח 

  
  5201 המוצע במסמך זה לבין המודל שהוצע בפרסום מחודש פברוארהסופי ל בין המודהשינויים 

ההחלטה  - המאזני בלבדצמצום חלופת מדידת ההשקעות של חברות מוחזקות לשיטת השווי   .א

לחייב מדידה זו נועדה לשרת את תכלית האחידות ויכולת ההשוואה בין החברות ומתוך 

תפיסה כי שיטת מדידה זו מהווה את הקירוב הטוב ביותר לרווח ולהון המוצגים בדוחות 

 המאוחדים.

ההחלטה  - ביטול האפשרות להצגת מידע כספי נפרד מורחב חלף מידע כספי נפרד "טהור"  .ב

לאפשר פרסום דוח סולו מורחב רק כתוספת לדוח סולו של הישות המשפטית כחברה אם, 

מבוססת על עקרון הישות המשפטית הנפרדת, הרצון שלא להקשות על יכולת נושים 

                                                             
ן מידע יצוין כי בהמשך לדיונים פנימיים שקיים סגל הרשות לא מצא הסגל לנכון להחיל דרישות גילוי שונות בעניי 1

  .החזקהכספי נפרד על חברות 
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, הבעייתיות בהגדרת לנתח את הסיכון הנובע מקיומן של שכבות מימוןמשתמשים נוספים ו

נסיבות המגוונות של כלל החברות המדווחות, יענה על קשת חברת מטה באופן שישרת את ה

ויאפשר  ימנע פרשנויות שונות על ידי חברות שונות, המקרים הרחבה המתאימה לסולו מורחב

 .השוואתיות בין חברות במקרים הנדרשים

ביטול החובה לפרסום מידע כספי נפרד בדוחות רבעונים לגבי חברות שהציעו לציבור מניות   .ג

ת דוח הסולו וההבנה כי דוח זה שימושי הן לבעלי מניות והן לנושים שים לב לתכליב -  בלבד

רעון, יהניתוח של המצב הנזילותי ויכולת הפ תדירותאולם שימושי יותר לנושים מבחינת 

אוי כי מידע זה יינתן הן על ידי חברות שהציעו מניות בלבד והן על ידי רלדעת סגל הרשות 

לצמצם את תדירות  יתןנ חייבות (רק או בנוסף למניות), אם כיחברות שהציעו תעודות הת

ולהסתפק הדיווח של פרסום מידע כספי נפרד ביחס לחברות שהציעו לציבור מניות בלבד 

במתן המידע אחת לשנה בדוח השנתי, בעוד שלגבי שאר החברות יש להותיר את מתכונת 

 הדיווח הרבעוני על כנה. 

 .מספרי השוואה לתקופות קודמות בשנת המעבר הראשונההוספת הקלה לפטור ממתן   .ד
  

Page 250 of 390



7  

 

  ריכוז הערות ציבור דוח סולו -נספח א' 
  

אופן מדידת   ג9או   IFRS  שם הפונה  מס'
  השקעות

ביקורת רואי 
  חשבון 

סולו 
  מורחב

תדירות הדיווח 
  (שנתי/רבעוני)

החלת הדיווח 
על חברות 

  מניות/אג"ח

  התייחסות מוצעת  הערות נוספות

לאפשר את כל   ג9 מגיב א'  1
  החלופות

 -כן   מבוקר
  כתוספת

חברות  -שנתי 
  מניות בלבד

חברות  - רבעוני 
  עם אג"ח

 .IFRSמתנגדים למעבר לדוח סולו לפי  .1  מניות + אג"ח
והוספת  IAS 27 -סבורים כי התיקון ל .2

חלופת שווי מאזני לא פתרו באופן מלא 
את הבעיה של הצגת רווח והון שונים 
מהדוח המאוחד, ומשכך החשש לבלבול 
המשקיעים נותר בעינו. כמו כן, התיקון 
לא פתר את הבעיה הצפויה של הגדרת 
הרווחים הראויים לחלוקה לצורך 
חלוקת דיבידנד ועלול להוביל 

עת להסתמכות חברות על חוות ד
 משפטיות.

אינו גוזר כי  ג9לגישתם מידע סולו  .3
מדובר בדוח שרשות ני"ע קבעה את 
כלליו אלא דוח שמבוסס על מדידה זהה 
לדוח המאוחד. על כן, ככל שלדעת 

 ג9הרשות נדרשת התאמה מקצועית של 
למציאות חשבונאית אחרת, ניתן לבצע 
התאמות אלה בתיאום עם המוסד 

 לתקינה חשבונאית בישראל.
כל שלדעת הרשות יש מחסור בגילוי כ .4

על ערבויות, ניתן לדרוש גילוי נוסף על 
שווי הוגן של ערבויות בפרק המימון 

 והנזילות החדש.
מרבית החברות מגישות כיום דוח סולו  .5

לרשות המסים  ג9מבוקר על פי תקנה 
ולדעתם רשות המסים לא תקבל דוח 

ועל כן הוספת דוח  IFRSסולו 
בדה שלא תואמת הינה הכ  IFRSסולו

 את מאמצי הרשות להקל ברגולציה. 
יש   IFRSככל שנחליט לקדם דוח סולו .6

מוצע לא לקבל את  .1
ההערות שנמסרו בקשר  
להותרת דוח הסולו 

), ג9במתכונתו הנוכחית (
להותרת שיקול הדעת 
באשר לאופן מדידת 
ההשקעות בחברות 
מוחזקות ולגבי החלת 
חובת ביקורת מידע סולו 
על ידי רואי חשבון 

 מבקרים.
מוצע לקבל את ההערות  .2

שנמסרו לגבי החלת 
מידע סולו מורחב רק 
כתוספת למתן מידע סולו 

החלת  "טהור" וכן לגבי
החובה על חברות מניות 

  רק בדוחות שנתיים. 
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לפטור ממספרי השוואה בשנה 
 הראשונה.

סבורים שסולו  -לגבי סולו מורחב  .7
מורחב צריך להינתן רק כתוספת מידע 

 לדוח סולו טהור מבוקר.
מציעים להרחיב את הפטור ממתן דוח  .8

  מהותי.סולו גם לחברות ללא חוב 
אין התייחסות   מגיב ב'  2

  מפורשת
מוצע לא לקבל את  .1  אין  מניות + אג"ח  שנתי  כן  לא מבוקר  שווי מאזני

ההערות שנמסרו בקשר  
על להחלת מידע סולו 

ולגבי מתן  חברות אג"ח
האפשרות לפרסם דוח 
סולו מורחב חלף דוח 

 .סולו "טהור"
מוצע לקבל את ההערות  .2

אופן שנמסרו לגבי 
מדידת השקעות בחברות 

לפי שיטת  מוחזקות
, השווי המאזני בלבד

העדר הצורך בביקורת 
מידע סולו על ידי רואי 

סולו  מידעהחלת חשבון ו
רק על חברות מניות 

  בדוחות שנתיים.
אין התייחסות   מגיב ג'  3

  מפורשת
חברות  -שנתי   כן  מבוקר  שווי מאזני

מניות בלבד + 
חברות עם אג"ח 

ללא סימני 
  אזהרה

חברות  - רבעוני 
עם אג"ח שיש 

להן סימני 
  אזהרה

סבורים שיש לבטל באופן כולל את  .1  אג"ח בלבד
הדרישה לפרסום מידע סולו ולהסתפק 
במידע שמפורסם בדוח המאוחד ובשאר 

 הפרטים הנוספים.
סבורים כי הדרישה לפרסום סולו  .2

IFRS  עלולה לייצר נטל כבד בכל הנוגע
 למדידת אופציות מכר, ערבויות וכו'.

יש לתת את הדעת  -לגבי סולו מורחב  .3
לגבי ההשלכות של מתן דוח כזה על 
יכולת הכללתו בדוחות הכספיים 

  כנתונים מבוקרים.

מוצע לא לקבל את  .1
ר  ההערות שנמסרו בקש

 ביקורת חובת להחלת
 רואי ידי על סולו מידע

מבקרים, לגבי  חשבון
מתן האפשרות לפרסם 
דוח סולו מורחב חלף 
דוח סולו "טהור" ובקשר 

 מידע מתן חובת להחלת
 לא ח"אג חברות על סולו

 בדוחות אזהרה סימני
 .בלבד שנתיים
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 ההערות את לקבל מוצע .2
 אופן לגבי שנמסרו

 בחברות השקעות מדידת
 שיטת לפי מוחזקות

  בלבד המאזני השווי
 על סולו מידע והחלת
 בדוחות רק מניות חברות

  .שנתיים
אין התייחסות   מגיב ד'  4

  מפורשת
    

 -כן   מבוקר  שווי מאזני
  כתוספת

בעולם הבנקאי קיימת דרישה בסיסית  .1  מניות + אג"ח  שנתי +רבעוני
לעגן את חוזה ההלוואה במערך התניות 

שנדרש גם בהתאם ברמת הסולו וככל 
למבנה המימון מוגדרות התניות ברמת 
המאוחד. התניות על בסיס דוח סולו 
מאפשרת ניהול איכותי ואפקטיבי יותר 

 של תיק האשראי.
הצעת סגל הרשות למידע סולו  .2

בעייתית מאחר שהמידע לא   IFRSלפי
כולל ביאורים חיוניים ואינו דוח סולו 

ם מלא. לאור זאת, אין להצהיר על יישו
 IAS  27אלא אם הוראות   IFRSסולו

 מיושמות במלואן.
סבורים כי המידע  - לגבי סולו מורחב  .3

צריך להינתן אך ורק כתוספת מידע 
לדוח סולו טהור. בנוסף, קיים קושי 
בהגדרת חברת מטה וההגדרה של סגל 

 הרשות ניתנת לפרשנות רחבה.
לדעתם קיימת חשיבות לפרסום מידע  .4

לצורך הערכת  סולו למשקיעי אקוויטי
התוחלת בפועל של תשלומי דיבידנדים 

 עתידיים.
לדעתם על סגל הרשות להגן על ציבור  .5

המשקיעים בכללותו מפני הסיכון של 
אפשרות לירידה ברמת המידע הקיים 
בשוק ומפני אפליה בין משקיעים שונים 
מבחינת רמת המידע אותה הם 

 מקבלים.

מוצע לא לקבל את  .1
ההערות שנמסרו בקשר  
להחלת חובת ביקורת 
מידע סולו על ידי רואי 
חשבון מבקרים ובקשר 
להחלת חובת מתן מידע 
סולו על חברות מניות 
בלבד גם בדוחות 

 רבעוניים.
 ההערות את לקבל מוצע .2

 אופן לגבי שנמסרו
 בחברות השקעות מדידת

 שיטת לפי מוחזקות
בלבד  המאזני השווי

ולגבי החלת מידע סולו 
מורחב רק כתוספת למתן 

    מידע סולו "טהור". 
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מציעים לשפר את המידע הכספי הנפרד  .6
לצורך הערכת נזילות הישות לפי 

המשפטית הנפרדת באמצעות הוספת 
דרישות גילוי. כך למשל, גילוי על מארג 
הערבויות אשר בו התקשרה החברה 
המגייסת הינו קריטי להבנת גבולות 
ההתחייבויות המחייבות אותה מתוקף 
החוזה. גילוי על התחייבויות חוץ 
מאזניות, הון חוזר תפעולי, צדדים 

עלי עניין, התחייבויות קשורים וב
תלויות ומשפטיות, ביאורי רווח והפסד, 
טבלת השקעות בחברות מוחזקות 

 במישרין.
מנמקים מדוע שיטת השווי המאזני  .7

עדיפה: אחידות בהצגה; שיטה 
המבוססת על ערך ההון של החברה 
המוחזקת; מהווה קירוב הטוב ביותר 
לדוח המאוחד; שיטה הקרובה ביותר 

כרת ומהימנה; עלות לא ; שיטה מוג9 - ל
 מהותית ליישום השיטה.

סבורים שמבחן הפטור מצירוף מידע  .8
סולו צריך להתבסס על זניחות (מבחן 

) וכן כי יש להגדיר פרמטרים 5% - ה
  כמותיים למונח זניחות.

 -כן   מבוקר  אין התייחסות  ג9  מגיב ה'  5
  כתוספת

המודל המוצע כרוך בבעיות יישום  .1  מניות + אג"ח  שנתי + רבעוני
מורכבות, בעלויות גבוהות להכנת 
המידע, המידע לא ייחשב כדוח ערוך 

מאחר שאינו מהווה  IAS 27לפי 
מערכת מלאה של דוחות כספיים והוא 
יהווה הכבדה רגולטורית ולא מידתית 

 דווקא בעידן של הקלות.
של המודל המוצע בכך  היתרון לכאורה .2

שיהיה מבוסס על מסגרת כללים ברורה 
שלא יצריך מעורבות של רשות ני"ע 
מתפוגג מאליו כאשר המודל המוצע 
אינו מיישם באופן ראוי את הכללים של 

מוצע לא לקבל את  .1
ההערות שנמסרו בקשר  
להותרת דוח הסולו 

), ג9במתכונתו הנוכחית (
לגבי החלת חובת ביקורת 
מידע סולו על ידי רואי 
חשבון מבקרים ולגבי 
החלת חובת דיווח על 
חברות מניות בלבד גם 

 בדוחות רבעוניים.
 ההערות את לקבל מוצע .2

 החלת לגבי שנמסרו
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IAS 27. 
עולה כי מספר   EFRAG-ממחקר של ה .3

המדינות שבחרו לחייב דיווח דוחות 
הוא מועט מאוד וכן יש שלל   IFRSסולו

וגיות משמעותיות ומורכבות שלגביהן ס
אין תשובה ברורה וקיימת שונות 

 בפרקטיקה ביישומן. 
 ג9יש להמשיך במודל הדיווח על בסיס  .4

תוך ביצוע שיפורים והתאמות נדרשות. 
ככל שיש חסרונות למודל יש וניתן 

 לטפל בחסרונות אלה.
אין לכלול מידע כספי נפרד כביאור  .5

להיכלל לדוחות המאוחדים אלא עליו 
כדוח נפרד או כמיקום ברור ואחיד 

  בדוח התקופתי.

 רק מורחב סולו מידע
 סולו מידע למתן כתוספת

  ".טהור"

לאפשר את כל   ג9   2מגיב ו'  6
  החלופות

לאפשר אך   מבוקר
  לא לחייב

רבעוני  או  חצי 
שנתי בהתאם 
לחובת הדיווח 

שתחול על 
החברה (בשים 

לב להצעת 
החקיקה בעניין 
  מדרג רגולציה)

אג"ח בקשיים 
  בלבד

החברות שלאור האפשרות שיתכן  .1
ידרשו לספק מידע אחר מזה המבוקש 
לפי המודל המוצע (לאור יוזמת 
החקיקה לשינוי חוק החברות), אין זו 

 השעה לערוך שינויים במודל;
המודל יגדיל את העומס הדיווחי, ידרוש  .2

 ;תשומות ומשאבים ללא הצדקה
עלות המודל החדש תעלה על התועלת  .3

  שתופק ממנו.

גובות למעירים ת ראו
  .קודמים

                                                             
2
  .בחשבון והביאן ההערות את בחן הרשות סגל, זאת עם; ולאחר אישור מליאת הרשות הציבור להערות התקופה תום לאחר התקבלו המגיב הערות 
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  נוסח מתוקן של ההצעה לתקנות -' נספח ב
  

  ]מעודכן נוסח[ נוסח התיקון המוצע 

  

  
 ]:והנזילות המימון בפרק ישולב[ הוראות לדוח שנתי

   נפרד כספי מידע .1

  :בהתאם להוראות אלהיובא מידע כספי נפרד של התאגיד, 

דוח על רווח או הפסד ורווח כולל  ,המצב הכספי הנפרד של התאגידעל  דוחהמידע הכספי הנפרד יכלול    )א(

 ").נפרד כספי מידע" -על תזרימי המזומנים הנפרדים של התאגיד (להלן  דוחואחר הנפרד של התאגיד 
, בכפוף נפרדיםהמידע הכספי הנפרד יערך בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים לעניין דוחות כספיים    )ב(

 (ג). בתקנת משנהלקבוע 
השקעות בחברות בנות, בעסקאות משותפות ובחברות כלולות, יטופלו במסגרת המידע הכספי הנפרד    )ג(

חברות ", "עסקאות משותפות", "חברות בנות" -בהתאם לשיטת השווי המאזני בלבד. לעניין זה 

 ות המקובלים.כמשמעותם בכללי החשבונא -  "שיטת השווי המאזני" ו"כלולות
 כספי מידע להציג(ג), רשאי תאגיד  עדלמידע הכספי הנפרד בהתאם להוראות תקנות משנה (א) בנוסף    )ד(

התאגיד  היו כאילושבחר התאגיד לאחדם  מוחזקים תאגידים עם שילובמורחב, הנערך על בסיס  נפרד

 נפרד כספי מידע"" והתאגידים שאוחדו" - בתקנה זו( התאגיד ביחד כולםוהתאגידים המוחזקים 

   :לה, והכל בכפוף לא), בהתאמה"מורחב
, (ג), בשינויים המחויבים- המידע הכספי הנפרד המורחב יערך בהתאם לקבוע בתקנות משנה (ב) ו )1(

התאגידים שאוחדו כישות אחת לצורך עריכת המידע הכספי הנפרד ואת ויראו את התאגיד 

הנפרד המורחב בהתאם לכללי החשבונאות  המורחב, כך שהתאגידים שאוחדו יוצגו במידע הכספי

 המקובלים לעניין איחוד דוחות כספיים ולא יטופלו לפי שיטת השווי המאזני.
איחודם לם שאוחדו והנימוקים תאגידיה ויפורטו, ת מתן המידע הכספי הנפרד המורחבעובד תצוין )2(

 במידע הכספי הנפרד המורחב, חלף הצגתם לפי שיטת השווי המאזני.
בכל אחת מהתקופות מתאגידים המוחזקים על ידו רטו סכומים מהותיים שקיבל התאגיד ) יפו1(   )ה(

 :זוהכלולות בדוחות הכספיים לפי טבלה 
  החזר הלוואות  דמי ניהול  ריבית  דיבידנד  

          חברה מוחזקת א'

          חברה מוחזקת ב'

          סכום תקבולים נוספים בלתי מהותיים 

          סה"כ

  

 התאגידים לבין התאגיד בין המהותיים והחיובים הזכויות, המגבלות, ההתקשרויות כלל ) יתוארו2(  

 להעביר, מוחזקים מתאגידים מקורות או נכסים לקבל יכולתו על מגבלה כל לרבות, ידו על המוחזקים  

 דמי לרבות –" מקורות או נכסים, "זה לעניין; התחייבויותיו את לסלק או שלו בנכסים להשתמש או  
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יובא המידע הנדרש בהתאם לסעיף , מורחב נפרד כספי מידע התאגיד הציג. ודיבידנדים הלוואות, ניהול  

 .ישות אחת ם שאוחדוותאגידי התאגידזה גם כאילו היו   
רשאי שלא לכלול את הגילוי הנדרש מכוח סעיף זה מקום בו אין במידע הכלול במידע הכספי תאגיד   )ו(

 על הכלול ביתר חלקי הדוח התקופתי. תהנפרד משום תוספת מהותי
  

  :]ידייםיומ תקופתיים דוחות בתקנות ישולב[הוראות לדוח רבעוני 

   נפרד כספי מידע .2

היו לתאגיד תעודות התחייבות במחזור במועד פרסום הדוח הרבעוני, יובא מידע כספי נפרד כאמור 

  , ביחס לרבעון.לתוספת הראשונה א' 10 בסעיף

  

  הוראת מעבר

בו ניתן הגילוי בהתאם עתי דוח בתאגיד רשאי שלא לכלול נתוני השוואה למידע הכספי הנפרד  .1

  .לראשונהבשנת היישום  לתוספת הראשונה א'
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     רשות ניירות ערך         

 2016ביוני  27                                                                                       

 היתר לדוח הצעת מדף 

                  ניירות ערך )מקרים שבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר  כללי

 2016-ת ערך(, התשע"ומאת רשות ניירו

כללי ניירות ערך )מקרים שבהם פרסום לתוקף נכנסו  2016במאי  10ביום עדכן כי מסגל הרשות 

 (. הכללים -)להלן  2016-דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת רשות ניירות ערך(, התשע"ו

 או אחד בהתקיים ,הרשות מאת היתר טעון יהיה מדף הצעת דוח של פרסומובהתאם לכללים, 

 :הבאים מהמקרים ,יותר

 ;למסחר רשומות שלו החוב שאגרות מדווח תאגיד בידי מניות של לראשונה הצעה .א

 תעודות של חליפין רכש הצעת למעט) חליפין רכש הצעת במסגרת ערך ניירות של הצעה .ב

 (;1"פיננסיים קשיים" רקע על שאינה התאגיד של התחייבות

 או/ו שלילי שעבוד למעט) שעבוד/בבטוחה המגובה התחייבות תעודות סדרת של הצעה .ג

 (; בטוחות של שינוי או הוספה ללא נסחרת סדרה הרחבת

 סוג מבחינת או ותנאיה ההצעה אופן מבחינת תאו חדשני תמורכב ערך ניירות של הצעה .ד

 יראו כהצעה מורכבת או חדשנית, הצעה של אחד מאלה: לא ,זה לעניין .ותנאיו הערך נייר

 התאגיד של רגילות מניות; 

 (חודייםיי תנאים בהן שאין ככל) להמרה ניתנות שאינן התחייבות תעודות;  

 פילו המחזיק דעת שקול פיל ,התאגיד למניות להמרה הניתנות התחייבות תעודות 

 (;חודייםיי תנאים ןבה שאין ככל) קבוע המרה יחס

 לתעודות או התאגיד של רגילות למניות למימוש הניתנים אופציה כתבי 

 למניות להמרה הניתנות התחייבות לתעודות וא להמרה ניתנות שאינן התחייבות

 תנאים םבה שאין ככל) קבוע המרה יחס פילו המחזיק דעת שקול פיל התאגיד

 ;(חודייםיי

 מסחריים ערך ניירות. 

 

 

 

 

                                                           
1
 1970-ל"התש(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות כה 37 תקנה' ר 
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 :וכדלקמן ההיתר בקשת הליך לגבי הבהרות מספר לציין הרשות סגל זו, מבקש הודעה במסגרת

 

בהתקיים אחד או יותר מהמקרים המנויים לעיל, יידרש התאגיד להגיש לרשות בקשת  .1

)התכתבות עם הרשות  021-תטופס  -באמצעות מערכת המגנ"א , היתר לדוח הצעת מדף

ופרסומו של דוח הצעת מדף כאמור (, לא פומביהנוגעת לתשקיפים לאחר קבלת ההיתר( )

 .הרשות היתר קבלת טעון יהיה( 022-טופס ת)

 

( יצרף התאגיד נוסח סופי -לנוסח סופי של דוח הצעת המדף המיועד לפרסום )להלן  .2

  ;לרישום ניירות הערך למסחר בורסהעקרוני של ה אישור

 לפרסם בכוונתו , אםנוסח הסופיל הבורסה אישור את לצרף שלא רשאי , תאגידזאת עם

 משלימה להודעה יצורף הבורסה ואישור 2החסר מדףה הצעת לדוח משלימה הודעה

 .כאמור

 

  – הזמנות להגשת התקופה .3

מיום פרסומו של  ימי עסקים 5ככלל, התקופה להגשת הזמנות תתחיל לא לפני עבור  .א

  .3)בדומה לתשקיף רגיל שמקבל את היתר הרשות( דוח הצעת המדף

תוכל  ,(לעיל ב')מקרה התקופה להגשת הזמנות במקרה של הצעת רכש חליפין  .ב

יהיה  מועד הקיבול האחרוןלהתחיל עם מועד פרסום דוח הצעת המדף, שכן ממילא 

ימים )במקרה של  14ימי עסקים )במקרה של תעודות התחייבות( או בחלוף  5בחלוף 

 ., לכל הפחותמניות(

 יכולה( לעיל ג' מקרה)הזמנות במקרה של הנפקת תעודות התחייבות התקופה להגשת  .ג

 5שעות ומתוכן  7תום לא לפני הצעת המדף ותסתיים  ממועד פרסום דוח להתחיל

עובר לפרסום שהתאגיד  ובלבד, ממועד פרסום דוח הצעת המדףשעות מסחר לפחות 

טופס ) דוח הצעת מדףטיוטת פרסם  (4לפחות מלאים ימי עסקים 2) דוח הצעת המדף

נאמנות השטר הכוללת את  ,טיוטת תשקיף לצורך הצעה לציבור( )פומבי( - 026-ת

וכן את כל הגילוי  5שינויים מהותיים בהשוואה לשטר הנאמנות הסופיו שאין ב

הנדרש ביחס לבטוחות )כדוגמת צירוף דוחות כספיים של חב' מוחזקת ו/או הערכת 

 ; (6שווי וכיו"ב

 הצעת דוח בטיוטת שנכלל למידע ביחס מהותיים שינויים המדף הצעת דוח כלל

 עסקים ימי 2 חלוףב רק הזמנות לקבלת התקופה תתחיל, )טיוטה אחרונה( המדף

 . המדף הצעת דוח של מפרסומו

                                                           
2

ויודגש, דוח הצעת המדף החסר יכלול את תנאי ניירות הערך המוצעים ובכלל זה מחיר וכמות ניירות הערך  
תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה מגבלות הקבועות בייעשו בכפוף ל תנאי ניירות הערךשינויים לעניין . המוצעים

 .2007-וטיוטת תשקיף(, התשס"ז
3

-)להלן 2005-"והתשס(, בתשקיף המוצעים ערך לניירות הזמנות להגשת)תקופה  ערך ניירות לתקנות 1 תקנה' ור 
 .(התקנות

4
 .(ניירות ערך ( לחוק1)א23ור' סעיף בבוקר ) 9:30לפני השעה  
5

דוח הצעת המדף אינה חייבת לכלול, בשלב זה, התייחסות  טיוטתבהקשר זה יובהר כי  .לתקנות. א3 תקנה' ור 
 .שבכוונת התאגיד להציעלכמות ו/או למחיר ניירות הערך 

6
ל ע שניתנו שעבודים או/בטוחות ו בדבר הגילוי נאותות עם בקשר ממצאים: 103-29ה משפטית ור' בעניין זה עמד 

  .התחייבות תעודות פירעון להבטחת מדווחים תאגידים ידי
29.pdf-http://www.isa.gov.il/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Public_Offers/Documents/103  
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 המקרים על נמנות שאינן, משכך, תאגיד המבקש לקצר מועדים בנסיבות מיוחדות

  ., מתבקש לצרף לבקשת ההיתר בקשה מתאימהלעיל המפורטים

 

"אימתי קמה חובה  103-30את האמור בעמדה  מחליפיםכללים אלה למען הסר ספק, יובהר כי 

  . 7לתקן תשקיף מדף"

 

 

ר צוברי, ענת נחמיה וסיגל אטיאס                                    לפנות לעו"ד ליאובשאלות והבהרות ניתן 

 02-6556524, 02-6556419, 02-6556444 פון:טל

 

                                                           
7 

http://www.isa.gov.il/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Public_Offers/Documents/IsaFile_7993.pdf  
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 3מתוך  1עמוד 
 

 מחלקת תאגידים 

 יחידת הביקורת 

 

 בנושא ממצאיםריכוז דוח 

  11בהתאם לתקנה  בכירה נושאי משרהובעלי עניין לתגמולים בדבר גילוי 

6102 יוני

 

 הקדמה

בנושא גילוי רוחב  ביקורתביצעה  "(סגל הרשות)" יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים

לתקנות ניירות ערך  60בהתאם לתקנה  תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירהבדבר 

 2מדגם שכלל ב"( התקנה" או "11 תקנה)" 0791-)דו"חות תקופתיים ומיידיים( התש"ל

 .("המדגםחברות ") תאגידים מדווחים

מתייחסות  אשר עלו במסגרת הביקורות ואשר סוגיותמספר זה מפרט דוח ריכוז ממצאים 

את עמדות  התאגידים המדווחים ציבור בפני שקףלוזאת במטרה  והמדידה, גילויהלהיבטי 

  בכל הנוגע לסוגיות אלה.סגל הרשות 

 הביקורות ממצאיסוגיות שעלו במסגרת 

 11שלמות הגילוי שניתן במסגרת תקנה  .1

מסגרת בדיקה זו, ביקש סגל הרשות לבחון האם קיימת התאמה בין השכר שדווח בב

 השכר של החברות.שתועדו במערכת הנהלת החשבונות ותקנה לבין הנתונים ה

בין השכר שדווח קיימת התאמה חברות המדגם במרבית כי  ועלממצאי הבדיקה ה

השכר של החברות, ו במסגרת התקנה לבין הנתונים שתועדו במערכות הנהלת החשבונות

יחד עם זאת, נמצאו מספר מקרים בודדים בהם  .לעיונו של סגל הרשותכפי שהועברו 

לא נכללו במסגרת הסכומים שהוצגו לנושאי המשרה הוצאות שונות שניתן היה לייחס 

, ות לסיום יחסי עובד מעביד שחושבו לעובדהפרשאות בגין עדכון הוצ בגילוי בתקנה כגון:

ואשר שימש את  בבעלות החברהשהוצאות פחת רכב ייחוס , לעובד שי לחגהוצאות בגין 

 . ששולמו בעבור העובד אגרות בגין חברות בארגונים מקצועייםכן ו העובד

דובר בהפרשים בעלי השפעה זניחה או לא מהותית על הגילוי שניתן במסגרת היות ש

ממצאים לא נדרשו החברות לבצע תיקון לגילוי האמור אולם בדוח התקופתי,  60תקנה 

בדוחות  60הוצאות אלו במסגרת תקנה שיכללו אלה הובאו לידיעת החברות על מנת 

 התקופתיים שיתפרסמו בעתיד.
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 11תקנה ב ם שהוצגו במסגרת הגילויהסכומימדידת נאותות  .1

 סכומים שהוצגו במסגרת הגילויהאם בבדיקה זו, ביקש סגל הרשות לבחון מדגמית 

, העלו כיבקשר לשתי חברות ממצאי הבדיקה המדגמית . באופן נאותנמדדו  בתקנה

 סכומים שהוצגו במסגרת הגילוי לא נמדדו באופן נאות כמפורט להלן:

ות בגין סיום יחסי עובד מעביד שנכללו במסגרת הוצא בחברה אחת נמצא כי .א

התקנה, חושבו על פי תקני חשבונאות ישראלים ולא על פי תקני חשבונאות 

סכומים שונים מה שהוביל לכך שבמסגרת התקנה הוצגו , (IFRS)בינלאומיים 

  מאלה שנכללו בדוחות הכספיים.

נושאי המשרה נמצא כי נפלה טעות בחישוב המענק של אחד מ בחברה אחרת .ב

על פי לו לא היה זכאי הוא סכום עודף אשר  ול ם, כך שבפועל שולבחברה הבכירה

שנערכה, פעלה החברה להשבת הסכום העודף  בעקבות הביקורת. תנאי המענק

  .נושא המשרה הבכירהשניתן ל

כי חברה אינה נוהגת לכלול במסגרת ההפרשה לחופשה  נמצאבמקרה אחר  .ג

וזאת למרות שבעת  ,וציאליות להן זכאים עובדי החברהתוספת בגין הזכויות הס

זכויות סוציאליות. לאור  עבורזכאים עובדי החברה לתשלום  החופשהניצול ימי 

ההפרשה לחופשה אינה משקפת במלואה את התחייבות החברה  ,האמור

החברה ורואה החשבון המבקר בדיקה ממנה  ובעקבות הביקורת ביצעלתשלום. 

 הפער אינו מהותי וכי החברה תפעל לתיקון הנושא בעתיד. עלה כי 

החברות לבצע תיקון למפרע של הגילוי היות  ובהמשך לליקויים שהוצגו לעיל, לא נדרש

בעקבות הביקורת הבהירו , אולם מהותיים או שאינם ודובר בסכומים שהינם זניחים

 מים כנדרש.החברות כי הן תפעלנה בדוחות התקופתיים הבאים למדוד את הסכו

 11 הנדרש בהתאם לתוספת השישית לתקנהגילוי ה .3

בבדיקה זו, ביקש סגל הרשות לבחון האם הגילוי שניתן במסגרת התקנה תואם את 

 .60 הנדרש בהתאם להוראות התוספת השישית לתקנה

קובעת, בין היתר, כי אם ניתן תגמול במסגרת תכנית  60השישית לתקנה  התוספת

תגמולים של התאגיד או תאגיד בשליטתו, יפורטו תנאיה של התוכנית; אם היה התגמול 

, מבוסס על ביצועי התאגיד או על עמידה ביעדים, יובא תיאור מפורט של חלקוכולו או 

המנגנון לקביעת התגמול, ולרבות המדדים והיעדים המשמשים לקביעתו; חושב התגמול 

נוסחה המבוססת על נתונים בדוחות הכספיים, יפורטו מרכיבי הנוסחה וכן אם כלל  לפי

 ים, יצוינו ביצועים ותוצאות אלה.פעמי-התגמול סכומים בשל ביצועים ותוצאות חד

אחת בהתאם למדיניות התגמול של "( נמצא כי האם החברההחברות )"מ באחת

נושא המשרה הבכירה למענק תשלום , "(הבת החברה)"על ידה מהחברות המוחזקות 

 שנתי. בסף מסוים של רווח היה מותנה בעמידההבת  הבחבר

רווח מתואם" "כגם מחושב ה יכול להיות הרווח השנתי כפי שנקבע במדיניות התגמול הי

 פעמיות. -רווח בנטרול הוצאות/הכנסות חדקרי 
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גילוי ההאם לא ניתן של החברה  60תקנה הגילוי שניתן מכוח במסגרת מבדיקתנו עלה כי 

, פירוט המסביר את ההתאמות שבוצעו 60הנדרש בהתאם לתוספת השישית לתקנה 

הדבר אף קיבל  נציין כילרווח הנקי של החברה הבת על מנת לעמוד בתנאי הסף למענק. 

עוד טרם פרסום הדוחות הכספיים  ,חברת הבתלאור דיווח מקדים שפרסמה  משנה תוקף

סכום  וואשר לפי 6102לשנת ברת הבת של חאת תוצאות פעילותה  אשר פירטהשנתיים, 

הרווח המתואם שהוצג היה שונה מזה ששימש בסופו של דבר כרווח המתואם לצורך 

 חישוב סף המענק לאותו נושא משרה.

את הגילוי האמור  להשליםבהתאם לבקשת סגל הרשות, לאור האמור, התבקשה החברה 

 .6102במסגרת הדוחות התקופתיים לשנת  60בתקנה 

 מדידים אישיים יעדים קביעת - נוספים שעלו אגב הביקורת נושאים .4

לחוק החברות נקבע, בין היתר, כי יעדיהם של נושאי משרה בחברה  61תיקון  במסגרת

. טווחובראיה ארוכת  "(מדידיםיעדים )" למדידה הניתנים קריטריוניםיהיו מבוססים על 

חרף כלל זה נקבע כי חברה יכולה לקבוע במדיניות התגמול שלה שחלק לא מהותי 

ממענקי נושאי המשרה יהיו מבוססים על קריטריונים שאינם ניתנים למדידה אלא 

 .דעת בשיקול כמענק

בחברה סמנכ"לים עלה כי היו מקרים בהם בחלק מהיעדים המדידים שנקבעו ל מבדיקתנו

 אובייקטיביתנקבעו קריטריונים הניתנים למדידה לשם בחינה על ידי ועדת התגמול לא 

 של העמידה בהם ולא נקבעו משקולות ליעדים השונים. 

קביעת קריטריונים מדידים אובייקטיביים לבחינת העמידה ביעדים האישיים של  היעדר

נושאי משרה ואי קביעת משקולות ליעדים השונים עלולים להפוך את המענק הניתן על 

 למענק בשיקול דעת.  בסיסם

בכפוף למדיניות אשר  ,61021למרץ  8יום ב לתוקף שנכנסתיקון החקיקה עם זאת, לאור 

אפשר מתן מענק בשיקול דעת לכפופי מנכ"ל באישור ועדת התגמול התגמול מ

ולאור העובדה שמדובר בסכומים לא מהותיים, סגל  והדירקטוריון ללא מגבלת סכום

 את עמדתו בעניין זה.  לא הביעהרשות 

 

 

 
 

*** 

                                                           
 6102 -צו החברות )שינוי התוספת הראשונה א' לחוק(, התשע"ו  1
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בדבר פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות  23-105מדה משפטית מספר הבהרה לע

  : שאלות ותשובות"העמדה") -שווי (להלן 

  27.12.2015מעודכן ליום 

בדבר פרמטרים לבחינת מהותיות  105-23פורסמה עמדה משפטית מספר  2010בדצמבר  22 ביום

שאלות ותשובות בנושא זאת, הכוללת פורסמה הבהרה  2011בפברואר  20הערכות שווי. ביום 

פורסמה עמדה  2014ביולי  16 -ו 2014למארס  13בימים "קובץ שאלות ותשובות").  –(להלן 

 27.12.2015ביום  . בעקבות זאת, הבהרה זאת עודכנה גם היא.105-23משפטית מעודכנת מספר 

  .16עד  11את שאלות ותשובות  במסגרתהעודכנה ההבהרה על מנת לכלול 

  

 השינוי השפעת שבין היחס את לבדוק יש התוצאתי המבחן יישום בעתעל פי העמדה,  שאלה: .1

 או הנקי הרווח סך לבין, העניין לפי, הכולל או הנקי הרווח על ,השווי מהערכת כתוצאה בשווי

האם את  - האמור היחס חישוב בעת בחשבון לקחת יש סכומים אילו. בהתאמה הכולל

 לזכויות המיוחס החלק לבין של החברה לבעלים המיוחס החלק בין חלוקה לפני הסכומים

  ?בלבד החברה של לבעלים המיוחסים הסכומיםאת  לחילופין או, שליטה מקנות שאינן

את השפעת השינוי גם בעת יישום המבחן התוצאתי כאמור לעיל, יש לקחת בחשבון  תשובה:

הכולל, לפי העניין, סך הרווח הרווח הנקי או סך את גם בשווי כתוצאה מהערכת השווי, ו

, בהערכות שווי בהערכות שווי מהותיות מבחן הרווח לעניין המיוחסים לבעלים של החברה.

לצורך בחינת השפעת ההערכה , מאוד ובהערכות שווי מהותיות מאוד בתאגיד קטן מהותיות

   .שליטה מקנות שאינן זכויות בניכוי הוןעל ההון, יילקח ה

  

 נפרדים מבחנים משני מורכב מאוד מהותיות שווי הערכות לצירוף שהמבחן היות :שאלה .2

 שווי הערכות ריבוי של מצב ייתכן), התוצאתי והמבחן המאזני המבחן( תלויים ובלתי

 מהותיות שווי הערכות כמות על מגבלה נהיש האם. לצרף תאגיד נדרש אותן מאוד מהותיות

  ?עמדהה להוראות בהתאם לדיווחיו לצרף תאגיד נדרש אותן מאוד

Page 264 of 390



  
2 

 

 - להלן( 1970- ל"התש), ומידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות לתקנות ב8 תקנה. לא :תשובה

 שווי הערכת שימשה כי קובעת) בהתאמה" ומידיים תקופתיים דוחות תקנות" -ו" ב8 תקנה"

. התקופתי לדוח התאגיד יצרפה, התקופתי בדוח נתונים של ערכם לקביעת מאוד מהותית

 אשר מאוד מהותיות שווי הערכות לכמות באשר מגבלה אין כי עולה התקנה מלשון, היינו

 עוררי השווי הערכות ריבוי עצם בהם מקרים יתכנו, זאת עם יחד. התאגיד לדוחות יצורפו

 יישום לפיה למסקנה מגיע תאגיד שבו מקום ,לפיכך. מאוד מהותיות כולן להיות באשר ספק

 את לסתור שוקל הוא ומשכך, זה ספק מעלה, בעמדה שנקבעו כפי הכמותיים המבחנים

 ערך ניירות רשות לסגל לפנות התאגיד על, אחר מבחן אלה חלף לקבועו הכמותיות החזקות

  . בעניין עמדתו קבלת לשם

  

 דוחות לתקנות) ט(ב8 תקנה פי על הנדרש הגילוי את ליתן יידרש תאגיד כי יודגש, מקרה בכל

 באשר לרבות, מאוד והמהותיות המהותיות השווי הערכות לכל באשר ומידיים תקופתיים

   .לעיל כאמור החברה בעמדת יתערב לא הרשות שסגל ככל וזאת, יצורפו שלא לאלה

  

 הולם מבחן תהווה הכמותית הבחינה כלל בדרך, לעמדה' ג סעיף להוראות בהתאם: שאלה .3

 תוביל איכותית בחינה בהם מקרים ייתכנו, זאת עם יחד, שווי הערכות מהותיות לשאלת

לסתור את המבחנים הכמותיים אחרות. האם ייתכנו מצבים אחרים בהם ניתן  למסקנות

 מעבר לדוגמא המפורטת בעמדה?

כן. ייתכנו מצבים חריגים נוספים בהם בחינה איכותית של עובדות ונסיבות המקרה, : תשובה

תוביל למסקנה לפיה הערכת שווי אשר עמדה במבחנים הכמותיים, אינה מהותית. בכדי 

להגיע למסקנה שכזו, על התאגיד לאבחן את המאפיינים הייחודיים לו ואשר שונים 

כאמור, העיקרון קבוע בעמדה. תאגיד זה יקבע משמעותית מאלו של תאגידים אחרים, שכן 

כלל חלופי ויישמו באופן עקבי תוך מתן גילוי לכלל ולנסיבות החריגות אשר בעטיין סטה מן 

  העיקרון שבעמדה. 

  

 של ערכם קביעתל בסיס שימשה אשר מאוד מהותית שווי הערכת כי קובעת ב8 תקנה :שאלה .4

 מהותיות לבחינת הכמותיים המבחנים האם. התקופתי לדוח תצורף, התקופתי בדוח נתונים

לפי  ,מאוד מהותיות או מהותיות שווי הערכותעל  גם חלים בעמדה שנקבעו שווי הערכות

 על דוח, והפסד רווח דוח, הכספי המצב על הדוח על משפיעות אינן תוצאותיהן אשרהעניין, 

 למידע בסיס שימשה אשר שווי הערכת, למשל( בהון השינויים על דוח או, הכולל הרווח

 של המהותיות מידת את לבחון יש כיצד, שלא ככל)? 1הכספיים לדוחות בביאורים הנכלל

 ?אלה הערכות

 אשר שווי להערכות מתייחסים, בעמדה נקבעו אשר הכמותיים המבחנים. לא :תשובה

, הכולל הרווח על דוח, והפסד רווח דוח, הכספי המצב על הדוח נתוני על משפיעות תוצאותיהן

 בסיס שימשה שתוצאתן שווי הערכות מהותיות, משכך. בלבד בהון השינויים על דוח או

                                                            
הערכות שווי המשמשות בסיס לגילוי שווי הוגן של נכסי נדל"ן להשקעה המוצגים לפי מודל העלות בדוחות  -למשל  1

 .IAS40 -(ה) ל79הכספיים כנדרש על פי סעיף 
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 לעובדות בהתאם תיבחן, מדוחות אלו חלק שאינם ,התקופתי בדוח נתונים של ערכם לקביעת

  . המקרה ולנסיבות

  

 נתונים של ערכם לקביעת בסיס המשמשות שווי הערכות של מהותיות לבחון יש כיצד :שאלה .5

 בסיס שימשה אשר שווי הערכת בו מצב ייתכן והאם, תאגיד של כלולות חברות של בדיווח

 מאוד מהותית אינה ואשר, התאגיד של כלולה חברה של בדיווח נתונים של ערכם לקביעת

 לדיווחי תצורף, התאגיד לנתוני ביחס מאוד מהותית אולם, הכלולה החברה לנתוני ביחס

 ?התאגיד

, ידייםילתקנות דוחות תקופתיים ומ )ז(ב8 תקנה להוראות בהתאם כי יצויןתחילה,  :תשובה

 של ערכם לקביעת בסיס שימשה אשר מאוד מהותית שווי הערכת על חלה לא ב8 תקנה

 לדוחות צורפו הכספיים שדוחותיה כלולה חברה למעט, כלולה חברה של בדיווח נתונים

ניירות ערך  לתקנות 23 תקנה לפי אולתקנות דוחות תקופתיים ומידיים  44 תקנה לפי התאגיד

  . 2010- (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע

 של בדיווח נתונים של ערכם לקביעת בסיס שימשה אשר שווי שהערכת מנת עללעניין זה, 

 עליה, התאגיד לדיווחי תצורף כן ועל מאוד מהותית שווי כהערכת תיחשב, כלולה חברה

  . 2התאגיד לנתוני ביחס והן הכלולה החברה לנתוני ביחס הן המהותיות מבחני את לקיים

  

 )?PPA( רכישה עלויות להקצאת עבודות של המהותיות מידת את לבחון יש כיצד: שאלה .6

 של המהותיות מידת את לבחון התאגיד על, PPA עבודות מהותיות בחינת לצורך :תשובה

  :הבאים הסכומים

, כהגדרתה בתקן דיווח כספי הרכישה תמורת סכום - המאזני המבחן יישום בעת  .א

 .התאגיד נכסי סך מתוך), IFRS 3R(צירופי עסקים (מתוקן)  3 מספר בינלאומי

 שהוכר הזדמנותי במחיר רכישה בגין רווחה סכום - התוצאתי המבחן יישום בעת  .ב

 . כזה שהוכר ככל, PPA - ה מעבודת כתוצאה

  

 בתקופת שווי הערכות למהותיות התוצאתי המבחן יישום, העמדה להוראות בהתאם: שאלה .7

 של, העניין לפי, הצפוי האחר הכולל לרווח ביחס או הצפוי הנקי לרווח ביחס ייעשה, ביניים

 עליה כיצד. מהימן באופן אלה סכומים להעריך מתקשה חברה. בכללותה השוטפת השנה

 ?לפעול

 הרווח את להעריך תאגיד על, ביניים בתקופות שווי הערכות מהותיות בחינת לשם: תשובה

 More של ברמה( בכללותה השוטפת לשנה סביר באופן הצפוי, האחר הכולל הרווח או ,הנקי

likely  than  not .(הנקי הרווח את למדוד החברה על זאת סבירות לרמת להגיע ניתן לא אם 

  .  הדוח ליום הקודמים הרבעונים ארבעת על בהתבסס האחר הכולל הרווח או

                                                            
2

השינוי בשווי כתוצאה  השפעתנתוני הערכת השווי (יובהר כי הבדיקה ביחס לנתוני התאגיד נעשית באמצעות הכפלת  
 ההוני חזקההבשיעור האו הסכום בו מוצג נושא הערכת השווי בדוחות הכספיים של החברה הכלולה) מהערכת השווי 
, וזאת ביחס לסך הנכסים או סך הרווח הנקי או סך הרווח הכולל, לפי העניין, בחברה הכלולהתאגיד האפקטיבי של ה

  בדוחות המאוחדים של התאגיד. 
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 IAS" – להלן( נכסים ערך ירידת, 36 בינלאומי חשבונאות תקןל 66סעיף  :שאלה .8  קובע"), 36

אם לא ניתן לאמוד את הסכום בר ההשבה של הנכס הבודד, על הישות לחשב את דלקמן: "כ

הסכום בר ההשבה של היחידה המניבה מזומנים, אליה שייך הנכס (היחידה המניבה מזומנים 

 . "של הנכס)

 נכסלמהותיות הערכת שווי אשר מטרתה בחינת ירידת ערך  המאזני המבחןבעת יישום 

או  נכסהאם ה - מהו "נושא הערכת השווי" ובפרט, בחינת ירידת ערך של מוניטין, כאמור, 

 לחילופין יחידה מניבת המזומנים?

למהותיות הערכת שווי אשר מטרתה בחינת ירידת  המבחן המאזניבעת יישום א.  :תשובה

ובפרט, מוניטין, של נכס אשר לא ניתן למדוד את סכום בר ההשבה שלו באופן נפרד, ערך 

ביחס לסך נכסי התאגיד.  המוניטיןהערך בספרים של סכום  יש לבחון את מהותיותראשית 

יינתן גילוי באשר מאוד, או מהותי ככל שבחינה זו מעלה כי המוניטין מהווה נכס מהותי 

   או תצורף הערכת השווי, בהתאמה. הערכת השווי ל

 או מהותי מעלה כי המוניטין אינו מהווה נכס מהותי 'האמורה בסעיף אבחינה הככל שב. 

או מהותית מאוד אליה שייך המוניטין היא מהותית  היחידה מניבת המזומניםאך מאוד, 

תאגיד . , בהתאמהערכת השוויאו לצרף את ה ילתת גילוביחס לסך נכסי התאגיד, על התאגיד 

אם הניח את דעתו שלא מתקיימים סממנים במקרה זה  לצרף את הערכת השווי יכול שלא

     לירידת ערך של היחידה מניבת המזומנים האמורה.

  

 IAS :שאלה .9  אם קשר ללא וזאת, לשנה אחת מוניטין של ערך ירידת לבחון יש כי קובע 36

 לבחון שמטרתה שווי הערכת כי החליטל יכול תאגיד האם. לאו אם ערך לירידת סימן קיים

 שנקבעו כפי הכמותיים במבחנים עמידתה אף על, מאוד מהותית אינה, מוניטין ערך ירידת

 ערך ירידת על המעידים סממנים היו לא הכספיים הדוחות שלמועדן הטעם מ וזאת, בעמדה

(במילים אחרות, האם מקרה כאמור מהווה מקרה שבו בחינה איכותית למהותיות  אפשרית

 ? הערכת השווי עשויה להביא לסתירת המבחנים הכמותיים)

. ככל שהערכת השווי שמטרתה בחינת ירידת ערך מוניטין הינה מהותית מאוד לא :תשובה

וזאת ללא קשר לקיומם של בהתאם למבחנים הכמותיים שנקבעו בעמדה, על תאגיד לצרפה, 

סממנים המעידים על ירידת ערך אפשרית (באשר לאופן יישום המבחן המאזני על הערכות 

  . לעיל) 8שווי שמטרתן בחינת ירידת ערך נכסים, ר' שאלה 

  

האם ניתן לצרף את הערכות השווי המהותיות מאוד לדוח התקופתי בהתאם לתקנה שאלה:  .10

לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, בקובץ נפרד  49נה ב או לדוח הרבעוני בהתאם לתק8

 ?930-במסגרת טופס דיווח ת

לצרף את הערכות השווי המהותיות מאוד בקובץ נפרד במסגרת טופס דיווח  כן, ניתן תשובה:

מסגרת הסעיף שכותרתו ביוכל לעשות כן , תאגיד 2011 במארס 1החל מיום , ואף 930- ת

ב (בדוח התקופתי) או 8מאוד אשר צירופן נדרש על פי תקנה קובץ הערכות השווי המהותיות "

, 1970-(בדוח הרבעוני) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל 49תקנה 

  . 930-", בטופס דיווח תבהתאמה
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 – כגון( הוגן בשווי המוצג נכס של שווי פיה על שווי הערכתעל ב חלה 8תקנה  האם :שאלה .11

 לא) באלה וכיוצא סחירה בלתי בחברה פיננסית השקעה, הוגן בשווי הנמדד להשקעה ן"נדל

  ?קודמות לתקופות ביחס השוטפת בתקופה השתנה

 שעצם הרי, חתך תאריך לכל הוגן בשווי נמדד מסוים פריט כאשרלעמדת הסגל, . כן: תשובה

. עצמה בפני שווי הערכת מהווה ,קודמת לתקופה ביחס הפריט שווי את לשנות שלא ההחלטה

 כי נקבע בהם מצבים גם כוללת בתקנות" שווי הערכת" הגדרת כי לציין ראוי, לכך בהקשר

ב(א) קובעת כי היא תחול גם על 8בדומה תקנה  ."בדיווח נתונים של ערכם בשינוי צורך אין"...

ראה גם שאלה  מקרים בהם "...אין צורך בשינוי ערכם של נתונים [בדוח התקופתי]...".

  להלן. 12ותשובה 

  

עורך ההערכה סוקר את ההנחות  - הבאבאופן הערכת שווי מתבצעת  לעיתיםשאלה:  .12

ומחליט אילו הנחות והערכות  ,קודמתמהותית מאוד הערכות שעמדו בבסיס הערכת שווי הו

נעשית הערכה באשר לערכן  לגבי האחרונות. , אם בכלללהתעדכןלא השתנו ואילו צריכות 

תוך  ,ש בהערכה הקודמתעל פי אותו מודל ששיממחושב השווי המוערך  בסוףלהמעודכן. 

 ?. האם במקרה כזה יש לצרף הערכת שווי מלאה חדשהשינוי ההנחות שהוחלט לעדכנן

לבחור הסגל,  לעמדתככלל יש לצרף הערכת שווי מלאה. חלף זאת יכול התאגיד  :תשובה

כי הסתמך על מודל שנעשה בו שימוש בהערכת לפרט  -באופן הבא בתקנות נדרש לגלות את ה

ההסבר לשינוי  לרבות , אם בכלל,את ההנחות והערכות ששונולפרט  שווי שצורפה בעבר;

ן שיתר ההנחות וההערכות נמצאו ככאלו שלא דורשות עדכון תוך יציל ;וביסוס לערכן החדש

  כל אלה על השווי הכולל המוערך.של  ההשפעלפרט את ה - וכן  ;ביסוס למסקנה זופירוט ה

 

נכללת בהגדרת  סבירותו בדיקת או ערך קביעת שמטרתה כלכלית עבודה האם :שאלה .13

"שווי הוגן" כמשמעותו בתקני נועדה לאמוד  לאאף אם היא  ב8 תקנה לצרכי" שווי הערכת"

  ?חשבונאות מקובלים

לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, הערכת שווי הינה "הערכת  1בהתאם לתקנה כן.  :תשובה

 המונחשווי....אשר שימשה בסיס לקביעת ערכם של נתונים בדיווח...". לעמדת סגל הרשות, 

שווי הוגן כהגדרתו  אומדת הכלכלית העבודה שבהם למצבים מוגבל אינו" שווי הערכת"

הפעלת ב הכרוכים אחרים כלכליים תחשיבים גם ר,בין הית כולל והוא, בתקני חשבונאות

 לצורך" שימוש שווי" בגישת השבה בר סכום של תחשיבים משמעותי, לרבות דעת שיקול

בגין הטבות  אקטואריים תחשיבים, )8 ותשובה שאלה גם ראה( נכסים ערך ירידת בחינת

 מופחתת עלות לפי המוצגותפיננסיות  התחייבויות של המהוון הערך של תחשיבים וכןעובד, 

 דעת בשיקול כהכרו אמידתו אשרו לתקופה מתקופה מתעדכן שלהן המזומנים תזרים אשר

   .משמעותי (כגון התחייבות בגין הסכמי קומבינציית תמורות)
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סכומים הנכללים ל המתייחסות שווי להערכות הנוגע בכל ב8 תקנה חלהבאיזה אופן : שאלה .14

  ?")קודמת שווי הערכת("לתקופה שוטפת  השוואה מספריבדוחות הכספיים במסגרת 

מהותיות של הערכת שווי המתייחסת למספרי השוואה  ,הרשות סגל לעמדת ,ראשית: תשובה

  תיבחן ביחס למספרי ההשוואה האמורים. 

המנויה בתקנת משנה של הערכת שווי קודמת אשר הינה מהותית מאוד חובת הצירוף  לעניין

קודם  דיווחל צורפהככל שזו כבר ולצרף הערכת שווי  לחזור צורך אין הרשות סגל לעמדת(א), 

 קודמים דוחותצורפה ל לא קודמת שווי הערכת בהם מצבים ייתכנו, להבדיל. של התאגיד

לצרף את הערכת השווי הקודמת אלא  יש ,כאמור במצב. 3לכך החובה בעבר קמה לאמאחר ש

  :הבאים התנאים כל במצטבר מוהתקיי אם

, אשר הינה מהותית מאוד השווי הערכת נושא של יותר עדכנית שווי הערכת קיימת  )א(

  ");העדכנית השווי הערכת("

 תקנה מכוח הנדרש המידע כלצורפה לדיווחי התאגיד וכוללת את  העדכנית השווי הערכת  )ב(

  ;ב8

 שוויה את וכנ על מותירה או מעדכנת אשר שצורפה עדכנית שווי הערכת, זה לעניין

 הנדרשים הנתונים מלוא את עצמה בפני כוללת אינה אך קודמתה שוויה בהערכת שנקבע

  12 ותשובה שאלה גם ראה( זה סעיףשב בתנאי עומדתכ תיחשב לא, ב8 תקנה מכוח

   .)לעיל

 מאוד מהותית שווי הערכת קיימת כאשרש הינה האמורות הדרישות של משמעותןיודגש כי 

 צורפה שלא(סכומים הנכללים בדוחות הכספיים במסגרת מספרי ההשוואה  המתייחסת

 תידרש , היא)רכישה עלות הקצאת – כגון( באופייה חוזרת בלתי או פעמית חד שהיא) במקור

. בנוסף, נדרש לצרף הערכת שווי מהותית מאוד לתקופת בתקופה השוטפת מצורפת להיות

השווי העדכנית של הפריט אינה מוגדרת דיווח קודמת שלא פורסמה בעבר כאשר הערכת 

   .כמהותית מאוד

 וחיובד פורטו בו מקום הרשות סגל לעמדת, )ט( משנה תקנת מכוח הנדרשים הנתונים לעניין

 נדרש לא, קודמת שווי להערכת המתייחסים המשנה תקנת מכוח הנדרשים הנתונים כל קודם

 נכללו לא האמורים הנתונים אם, זאת לעומת. השוטפת הדיווח בתקופת אלה נתונים לצרף

      .השוטף לדוח לצרפם יש, התאגיד של קודם וחיובד במלואם

 מהותית שווי הערכת מצירוף תאגידים לפטור כדי זו ותשובה בשאלה אין כי למותר לציין 

  .התאגיד לא עשה כןשנדרש הצירוף שלהן בעבר אך  מאוד

   

                                                            
  ).IPO( לציבור ראשונה הצעה בתשקיףלדוגמה  ייתכן כאמור מצב 3
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 מעריך ביצע שלפיהן ההנחות פירוט לעניין) 7)(ט(ב8 בתקנה המנויה הרשימה האם: שאלה .15

  ?סגורה רשימה הינה ההערכה את השווי

 התקנה לשון פי על. סגורה רשימה מהווה אינה במסגרתה המפורטת הרשימה, לא: תשובה

יש לכלול את "...ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה..." קרי, יש לפרט את מלוא 

 ההנחות הרלוונטיות למקרה. התקנה מפרטת מספר דוגמאות ונוקבת לגביהן בלשון

לעמדת הסגל, . זה גילוי מתן בעת דעת שיקול להפעיל התאגיד שעל, אומר הווה". :לרבותו..."

, המוערך השווי על מהותי באופן השפיעו אשר אלה להיות אמורות גילוי יינתן להן ההנחות

 המוערך הפריט במהות, היתר בין, תלוי זה דבר. רב דעת בשיקול כרוכות היו אשר ואלה

. הצמיחה שיעור את כוללת בתקנה הקיימת הרשימה, למשל כך. השווי הערכת ובמודל

 שינויים מניחה השווי בהערכת המזומנים תזרים תחזית מסוימים במקרים, ואולם

 התחלת, פיתוח להשלמת הסתברות: כגון( לצמיחה מעבר החברה בביצועי משמעותיים

 ההנחות פירוט, כאמור במצבים). הקיים למצב ביחס ברווחיות משמעותי שינוי או מכירות

: כגון ההערכה בבסיס המרכזיות ההנחות את להבין יאפשרו אשר פרטים שיכלול ראוי

 תקופת לאורך שהונחו מייצגות/  ממוצעות הכנסות; להצלחה שהונחה מצטברת הסתברות

 שנלקחו מכפילים; התחזית תקופת לאורך שהונחה מייצגת/  ממוצעת רווחיות; התחזית

 .באלה וכיוצא בחשבון

  

של נכס שנמכר עד למועד פרסום מהותית מאוד האם נדרש לצרף הערכת שווי שאלה:  .16

  הדוחות הכספיים?

 ייגרע שהנכס כך הושלמה שהמכירה ובלבד, כאמור שווי הערכת בצירוף צורך אין תשובה:

  .המכירה לסכום גילוי ניתן וכן, העוקבים הכספיים בדוחותלכל המאוחר 
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16.3.2016  

 ערך ניירות רשות

 (IPO)המנפיקות לראשונה  חברותל הקלות

ות המבקשות להנפיק מניות ההקלות לחברבחוק ובתקנות הותקנו להודיע כי  מבקשתהרשות 

  ברשומות. ןנה לתוקף עם פרסומתיכנס ןוה לראשונה

שנים ממועד  5ההקלות מיועדות להעניק לחברות המנפיקות לראשונה תקופת הסתגלות של 

 תלהלן סקירתאגידי. גילוי וממשל  דרישות מקלות בנושאיההנפקה, במהלכה יחולו עליהן 

   1:ההקלות

 או שליטה בעלהתקשרות של חברה עם  – וקרובו שליטה בעל של והעסקה כהונה תנאי  .א

ות חברה שבשליטתו, , במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעמשרה כנושא בה ןהמכה קרובו

 בתשקיף שתוארהוהעסקתו  בידי החברה או לענין תנאי כהונתם קבלת שירותיםעניין ל

 כדין האושר אם ,בנוסף. לציבורית החברה הפיכת ממועד שנים חמשבתום  אישורטעונה 

 החברה הפיכת ממועד שנים חמשטעונה אישור בתום  לציבורית החברה הפיכת לאחר

 .או בתום שלוש שנים ממועד אישורה, לפי המאוחר לציבורית

 :משרה נושאי של והעסקה כהונה תנאי  .ב

ומדיניות למועד ההנפקה לראשונה  עובר שלה התגמול מדיניות את שתקבעחברה  -

 רק מחדש לאישור להביאהנדרשת  ההנפקה לראשונה תגמול זו תתואר בתשקיף

  .ההנפקה ממועד שנים חמשבחלוף 

 שנים חמש במהלך והעסקה כהונה תנאיהתקשרות של חברה עם מנכ"ל לגבי  -

 ,הנפקת החברה לראשונה לא תהיה טעונה אישור אסיפה כללית ממועדראשונות 

ובלבד שהתנאים אינם מיטיבים לעומת תנאי הכהונה וההעסקה של מי שכיהן 

כמנכ"ל במועד ההנפקה לראשונה או שאין שינוי של ממש בתנאים וביתר נסיבות 

 . התגמול מדיניות אתתואמים העניין ושהם 

(ג) או (ד) לחוק לפיה 121תוקף החלטה לפי סעיף  – ל"ומנכ ראש כיושב וקרובו אדם כהונת  .ג

 הכללי רשאי לכהן כמנהלה שקרובו או הכללי רשאי לכהן כמנהלה הדירקטוריון ראש יושב

בתשקיף יהיה לתקופה של חמש שהתקבלה בחברה לאחר שהנפיקה לראשונה או שתוארה 

 .שנים ממועד ההנפקה

                                                             
 בעת ברשומות שחוקקו ויפורסמו כפי החוק והתקנות נוסח הינו המחייב הנוסחבלבד. תמצית  מהווההנ"ל  הסקירה 1

   .הקרובה
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מדף  תשקיף לפרסם רשאית חברה - לראשונה הנפקה במועד מדף תשקיף פרסום אפשרות  .ד

 לראשונה. הנפקתה במועד כבר

ממועד ההנפקה לראשונה  הראשונות השנים חמש במהלך - הפנימית הבקרה אפקטיביות  .ה

 הבקרה אפקטיביות בדבר המבקר החשבון רואה של דעת חוות מקבלת פטורהחברה 

 . הפנימית

במהלך חמש השנים הראשונות להיותה  -השוואתיים בפרק תיאור עסקי התאגיד  נתונים  .ו

 תיאור בפרק השוואתיים נתוניםממועד ההנפקה ובתשקיף ההנפקה תדרש חברה לכלול 

  2.שנים שלוש של תקופה חלף שנתיים של תקופהבתשקיף ובדוחות עיתיים ל התאגיד עסקי

, חלף יום 75למשך תקופה של הוארכה הזמנות  להגשת התקופה - הזמנות להגשת תקופה  .ז

 מתום משלימה הודעה לפרסם יהיה ניתן בה התקופהכך גם תוארך . יום 45תקופה של 

 . יום 75לתקופה של  התשקיף פורסם בסיס דוחותיו הכספיים עלאשר  הרבעון

של  ובמחיר בכמותחברה רשאית לבצע שינויים  – בכמות ומחיר בהודעה משלימהשינויים   .ח

 עלהעולה במסגרת ההודעה המשלימה בשיעור המוצעים לציבור לראשונה ניירות ערך 

 הזמן . במקרה זה, משך50%ועד לשיעור של  הקבועים כיום בתקנות שיעורי השינוי

ההנפקה יעמוד על שני ימי מסחר  מועד ועד המשלימה ההודעה פרסום ממועד המינימלי

 .שעות מסחר כפי שנדרש כיום) 5(חלף 

 על מתמחר כחתם לשמש המיועד חתימת חובתהוסרה  –תשקיף  טיוטת על חתם חתימת  .ט

 לציבור. המפורסמת תשקיף טיוטת

לקיים חברות רשאיות  -  הנפקה הליכי תחילת טרם מסווגים משקיעים עם מפגשים התרת  .י

עוד קודם להגשת טיוטות תשקיף  מסווגיםבכתב או בעל פה עם משקיעים ראשוניים מגעים 

 . באתר הרשות בימים הקרוביםעמדת סגל בנדון תפורסם . לציבור

 נושאי של הפרות עם בקשר מקל באורחתפעל  הרשות מדיניותה במסגרת– מנהלית אכיפה  .יא

, ההנפקה למועד עובר מדווח בתאגיד בכיר בתפקיד כיהנו שלא, ציבורית בחברה משרה

 .ההנפקה ממועד שנים שלוש של תקופה במהלך
  

  

  

  בשאלות והבהרות ניתן לפנות לעו"ד צפנת מזר, מחלקת תאגידים רשות ניירות ערך

  02-6513160 פקס,  02-6556444. טל

                                                             
(ו) לעיל מותנות בהעדר הרשעה של בעל השליטה בחברה בעבירה שמונעת כהונה כדירקטור -ההקלות בסעיפים (ד)  2

  בחברה ציבורית על פי חוק החברות במהלך שלוש השנים הקודמות.
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16.3.2016  

 ערך ניירות רשות

   נסחרות חברותעל  ותבהוראות ממשל תאגידי החל הקלות

בכללי  הקלותבשיתוף עם משרד המשפטים סדרת  הרשות קידמה האחרונים החודשים במהלך

  ממשל תאגידי החלים על חברות נסחרות. 

 1999-, בהתאם לתיקוני חוק החברות, התשנ"טאלו הקלות של קצרה סקירה תובא להלן

  1:והתקנות מכוחו

החובה לבסס רכיבים משתנים בתנאי כהונה  - מענק בשיקול דעת לנושא משרה כפוף מנכ"ל  .א

)(א) לתוספת הראשונה א' לחוק 1(במסגרת פרט (קריטריונים מדידים והעסקה על פי 

על נושאי משרה הכפופים  חלההחברות המפרטת עניינים שיש לכלול במדיניות התגמול) לא 

 בשיקול משתנה מענק להעניק רשאים יהיו התגמול וועדת הדירקטוריוןלמנכ"ל. כלומר, 

  ."למנכ כפופי שהינם משרה לנושאי דעת

ג לתקנות החברות 1בוטלה תקנה  - ות על פי תקנות ההקלותביטול זכות התנגדות לעסקא  .ב

, לפיה ניתנה זכות התנגדות לבעל מניה 2000-(הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס 

ימים, אשר עם  14המחזיק אחוז אחד לפחות מהון המניות או זכויות ההצבעה בחברה בתוך 

ק החברות (אישור האסיפה הגשתה היתה ההתקשרות טעונה אישור בהתאם להוראות חו

 הכללית)

הודעה על אסיפה כללית אפשרות לפרסם  ניתנה - פטור מפרסום הודעה על אסיפה כללית  .ג

יומיים בשפה עיתונים שני במכוח חוק החברות באתר האינטרנט של החברה, חלף פרסומה 

  .העברית

הרוב לאישור כפל כהונה של אדם או קרובו כיו"ר וכמנכ"ל  -רוב לכפל כהונה כיו"ר ומנכ"ל   .ד

החברה יופחת מרוב של שני שליש מקרב מי שאינם בעלי ענין אישי לרוב רגיל מקרב מי 

 .שאינם בעלי עניין אישי

התגמול, ובלבד שהרכב  ועדת ביקורת תוכל לשמש גם ועדת - ועדת ביקורת כועדת תגמול  .ה

 . הועדה יענה על דרישות החוק ביחס לועדת התגמול

תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות  - הפחתת גמול מזערי לדירקטור חיצוני  .ו

קובעות, בין היתר, את התגמול המזערי שעל חברה לשלם  2000- לדירקטור חיצוני), התש"ס

                                                             
 בעת ברשומות שחוקקו ויפורסמו כפי החוק והתקנות נוסח הינו המחייב הנוסחבלבד. תמצית  מהווההנ"ל  הסקירה 1

   .הקרובה
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וריון או ועדותיו, בהתאם לגודל החברה על פי לדירקטור חיצוני בה עבור ישיבה של הדירקט

בחברות  50% - ההון העצמי שלה. במסגרת ההקלות הופחת התגמול המזערי לישיבה ב

מיליון ש"ח. הפחתה זו תחול על דירקטורים שמועמדותם תוצע  275בעלות הון עצמי של עד 

 יום מפרסום התקנות.  30לאסיפה הכללית שתזומן לאחר חלוף 

עם מנכ"ל של חברה נסחרת חידוש או הארכה של התקשרות  -  רות עם מנכ"לחידוש התקש  .ז

התנאים אינם מטיבית לא טעונה אישור אסיפה אם החברה לגבי תנאי כהונתו והעסקתו 

וביתר נסיבות העניין; אין שינוי של ממש בתנאים או ש תלעומת אלה שבהתקשרות הקודמ

ההתקשרות הקודמת אושרה על פי ו של החברה; תואמים את מדיניות התגמולתנאים ה

 .) לחוק החברות1(ג272סעיף 

)(א) 1לצורך פרט ( -  מענק של שלוש משכורות חודשיות על בסיס קריטריונים לא מדידים  .ח

לתוספת הראשונה א' לחוק החברות האמור לעיל נקבע, כי ניתן להעניק מענק בסך כולל של 

שלוש משכורות חודשיות על פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה, בהתחשב בתרומתו של 

 נושא המשרה לחברה. 

נה של נושא משרה שינוי לא מהותי של תנאי כהו - אישור שינוי לא מהותי בתנאי כהונה  .ט

ל לא טעון אישור ועדת תגמול, אלא אישור מנכ"ל ובלבד שהאמור מתאפשר לפי "כפוף מנכ

  .מדיניות התגמול של החברה ותנאי הכהונה עומדים במדיניות התגמול

קשר עסקי או מקצועי קיום  - העדר זיקה עקב זניחות במהלך כהונה של דירקטור חיצוני  .י

הקשר זניח עבור הדירקטור  :אם הווה זיקהמלא חיצוני  דירקטורמינוי שהחלו לאחר 

באופן הדירקטור החיצוני הצהיר שלא ידע ולא יכול היה לדעת החיצוני ועבור החברה; 

וועדת הביקורת  ;ואין לו שליטה על קיומם או סיומםשל הקשרים על היווצרותם סביר 

 ברה ולדירקטור החיצוני. , בהתבסס על עובדות שהוצגו בפניה, שהקשרים זניחים לחאישרה

מתן אפשרות למינוי דירקטורים  -  מינוי דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל  .יא

חיצוניים שאינם תושבי ישראל בחברה שעיקר פעילותה מחוץ לישראל ככל שמאפייני 

פעילותה מצדיקים זאת, שאין בכך בכדי לפגוע ביכולת ההשתתפות של הדירקטור בישיבות 

 דין בישראל. - ן ובלבד שתהיה לדירקטור כתובת למסירת מסמכי ביהדירקטוריו

מקום בו חברת  -  כהונת דירקטור חיצוני בחברת אגרות חוב שהופכת לחברה ציבורית  .יב

אגרות חוב הופכת לחברה ציבורית רשאי הדירקטור החיצוני שכיהן בה ערב הפיכתה 

 245לחברה ציבורית, להמשיך ולכהן בה כדירקטור חיצוני עד תום תקופת כהונתו לפי סעיף 

 לחוק החברות. 

  

  בשאלות והבהרות ניתן לפנות לעו"ד צפנת מזר, מחלקת תאגידים רשות ניירות ערך

  02-6513160 פקס,  02-6556444 טל
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ariel@fatalcpa.com 09-7466614/8

/8

במשפטים מוסמך ,חשבון רואה פטל אריאל

  הון הלבנת למניעת עסקי שירות נותן של רישומים ניהול ,זיהוי חובות( הון הלבנת איסור בצו

 שירות ייתן לא עסקי שירות נותן כי נקבע 2014 בדצמבר 2-ב שפורסם ,)טרור ומימון

 )א(2 סעיףהלקוח הכרת של הליך לגביו שביצע ובלא הלקוח את שזיהה בלא ללקוח עסקי

  .הלקוח סיכון והערכת

.2015 בספטמבר 2-ב לתוקף נכנס הצו

'עסקי שירות'ו 'עסקי שירות נותן' הגדרת

:מגדיר ב8סעיף , )נוסח חדש( 2000-ס"תש, איסור הלבנת הוןחוק 

,  לקוחבעבור , שמבצע או מתבקש לבצע, דין או רואה חשבוןעורך  -עסקינותן שירות "

"מטעמועסקי במסגרת שירות מקצועי שירות 

 עובדאינו חל במסגרת מערכת יחסי כלומר הצו , בחוק ממעטת עובד לקוחהגדרת-    

.בתאגידל כספים "כך למשל סמנכ, מעביד

 כן חל על לקוחות קיימים שמתן השירות ניתן להם לפני כניסת הצו לתוקף וימשיך  הצו

.להינתן לאחר כניסתו לתוקף
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'עסקי שירות'ו 'עסקי שירות נותן' הגדרת

:אחת מהפעולות המפורטות להלןכל -עסקישירות "

;של נכסי דלא ניידיחכירה לדורות או מכירה , קניה)  1(

;של עסקאו מכירה קניה  ) 2(

חשבונות  וכן ניהול , ניירות ערך ונכסי דלא ניידי, ובכלל זה ניהול כספים, הלקוחנכסי ניהול )  3( 

לתוספת   6-ו 1-4לקוח בתאגיד בנקאי או באחד מהגופים המנויים בפרטים של        

;השלישית       

;של כספים לצורך הקמה או ניהול של התאגידהחזקה או העברה , קבלה)  4(

."עסק או נאמנות לאחר, של תאגידאו ניהול הקמה )  5(

  ,מדובר אין מקרה ובכל בפועל ממשיות בפעולות עוסקות הצו הוראות :מודגש

  כשרואה עצמו הלקוח ידי על המבוצעות בפעולות ,אפשרית פרשנות כל פי על

 הפעולות את מבצע ואינו ההחלטות את מקבל שאינו כיועץ משמש החשבון

.בפועל

)הבהרה(חשבון דגשים לחברי לשכת רואי 
 ביקורת  המעניק ללקוחותיו שירותי אינו חל על משרד רואה חשבון הצו

.והנהלת חשבונות      

 ולא על תכנוני מס) לרבות יעוץ מס בינלאומי(הצו אינו חל על מתן שירותי יעוץ מסים.

 תאגידיםאו /ליחידים ו מ"בשעאינו חל על פתיחת תיקים הצו.

הצו אינו חל על ייצוג לקוחות במוסדות השונים ואף לא לגבי דיונים ברשויות המס  .

 הלקוח ולא לגבי סיוע  עבור למוסדות השונים כתיבת שיקים הצו אינו חל על

.במילוי פנקסים     

הצו אינו חל במתן שירותי עיבוד שכר.

 הצו אינו חל בבדיקת נאותות)DD ( מעורב  החשבון למעט במקרים בהם רואה

;הלקוחהמשא ומתן עבור בניהול      

 70-ו 7ב "ת(הצו אינו חל על אישורים מיוחדים שנותן רואה חשבון ללקוחותיו.(

6

)המשך-הבהרה(חשבון דגשים לחברי לשכת רואי 

:  נותן שירות או מלווה לקוח הינךאם 

 ן"מכירה או חכירה לדורות של נדל, פעולות של רכישהביצוע;

כולל עריכת בדיקת נאותות (או מכירה של עסק /ביצוע פעולות של רכישת וDD 

;)בניהול המשא ומתן עבור הלקוחכן מעורב החשבון במידה ורואה      

שאינם כשכיר( חשבות/שירותי ניהול כספים; ניהול נכסים של הלקוח(;

החזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד, קבלה;

עסק או נאמנות לאחר, הקמה או ניהול של תאגיד.

.עליכםהצו כן חל 

7

1 שלב

הצו לתחולת כניסה בחינת •

  ?בחוק כהגדרתו עסקי שירות מתן ידי על הצו לתחולת כניסה קיימת והאם )חשבון רואה או דין עורך( עסקי שירות נותן הנך האם•

.הצו להוראות תחולה קיימת לא ,השאלות משתי לאחת לפחות שלילית התשובה אם רק•

2 שלב

  הלקוח הכרת טופס •

:  בשלב זה מסור ללקוח את טופס הכרת רואה החשבון על פי הטופס  שנקבע בתוספת הראשונה בצו וניתן לאתר אותו בקישור להלן•

]http://index.justice.gov.il/Units/FBPS/Obligations/Pages/Forms.aspx  .ימולא כאמור על ידי הלקוח בעת ההתקשרות  , הקיים בחמש שפות, הטופס האמור
להם ניתן שירות עסקי  , לגבי לקוחות קיימים. וכן בהתקשרות חוזרת כאשר השירות העסקי המבוקש שונה מהותית משירותים קודמים שניתנו ללקוח, הראשונה עמו

.  2.9.2016יש לבצע הליך הכרת לקוח עד יום , מתמשך לפני כניסת ההסדר לתוקף

3 שלב

הלקוח אימות •

).בצו 7על פי ההנחיות בסעיף (שאז יתבצע זיהוי שאינו פנים אל פנים , אלא אם לא קיימת אפשרות כאמור) בצו 6סעיף (יעשה פנים אל פנים  הזיהוי•

.'וכו ההתאגדות מקום ,תאריך ,התאגיד שם כדוגמת לצו )א(3 בסעיף המפורטים המסמכים קבלת ,השאר בין ,יכלול האימות•

  "הלקוח את הכר" נוהל ליישום זרימה תרשים
החלטות וקבלת
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  "הלקוח את הכר" נוהל ליישום זרימה תרשים
החלטות וקבלת

4 שלב

סבירות בחינת •

  ?סבירים אינם לקוח הכרת לטופס המצורפים הזיהוי מסמכי או הפרטים פניהם על האם•

.הלקוח עם בירור לקיים או נוספת פעם הלקוח הכרת של הליך לבצע יש סבירות חוסר שקיים התשובה אם•

5 שלב

  ]לצו )ג(2 סעיף[ טרור ולמימון הון להלבנת הסיכון בחינת •

מקור הכספים לשירות העסקי וסבירות הפרטים שנכללו בטופס הכרת לקוח וכן מידע שפורסם באתר האינטרנט  , סוג השירות העסקי המבוקש, בהתאם למאפייני הלקוח •

.ל"יש לתעד את מועד ביצוע הבדיקות הנ. של הממונה במשרד המשפטים

גבוה בסיכון לקוחות זיהוי •

  בלא גדולים בסכומים  במזומנים פעילות המבצע לקוח ;זר ציבור איש שהוא לקוח :וביניהם גבוה בסיכון לקוחות על להצביע שעשויות נסיבות נכללו הרביעית בתוספת•
  :שלהלן בקישור הטרור ארגוני ברשימת או הטרור פעילי ברשימת מופיע הלקוח האם בדיקה גם מחייבת הסיכון הערכת .ב"וכיוצ עסקי היגיון או הסבר

aspx.il/Units/FBPS/Obligations/Pages/List.gov.justice.//www:http

  "הלקוח את הכר" נוהל ליישום זרימה תרשים
החלטות וקבלת

6 שלב

  ללקוח עסקי שירות מתן אי או מתן בדבר החלטה קבלת •

.הון הלבנת של פעולה בדבר חשש קיים לא או קיים האם החלטה לקבל העסקי השירות נותן על•

  פעולה בו שיש שירות למתן מהחשש לתיתו לא או המבוקש השירות את לתת בכוונתו האם החלטה לקבל ,זו מהחלטה יוצא כפועל•

.הון הלבנת איסור לחוק בניגוד

  לקוחות זיהוי 

גבוה בסיכון

הצו הוראות אחר מילוי אי בגין ענישה
כי לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה ייעץ לפרקליט המדינה  נקבע לחוק  1יג11בהתאם לסעיף 

:רשאי הממונה על נותני שירות במשרד המשפטים לקבוע , להגיש קובלנה

מיליון שקלים לכל הפרהלמעלה משני [ עיצום כספי.[

 באמצעות פנייה [חשבון להשעיה או ביטול רישיונותיהם לעיסוק בראיית  בהליך משמעתילפעול

].2015תיקון -1965 ה"התשכ) התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע(עבירה על תקנות רואי חשבון , למועצה

 הצולא נקבעה אחריות פלילית לאי מילוי חובת הוראות.

 ככל שייעלה חשש לביצוע שירות עסקי אשר יש בו סיכון גבוה להלבנת הון או  2.9.2016החל מיום

אשר תבחן  , רואי החשבוןיועבר המידע למועצת , בהתאם לביקורות שיערוך הממונה, טרורלמימון      

.לדין משמעתי של רואה החשבון שנתן את השירות העסקיהעמדה      

שירותי חשבות 

Page 277 of 390



ו"תשע/אדר ב/'י

4

הבהרה-חשבון רואה ידי על הניתנים שירותים

  כספיים דוחות ביקורת שירותי שמתן ,מובהר חשבון רואי ידי על שהועלו שאלות בעקבות

  נכללים אינם ולפיכך עסקי שירות הגדרת בתחולת נכללים אינם חשבונות הנהלת ושירותי

  הגדרת בתחולת שאינם נלווים שירותים של ארוכה רשימה על נוסף זאת ,הצו במסגרת

  ביקורת ,תמחיר ,עסקי ייעוץ ,מידע מערכות ביישום סיוע ,מס ייעוץ דוגמת "עסקי שירות"

.'וכו שכר חשבות ,הון בגיוס סיוע ,Due-Diligence ,ארגוני ייעוץ  ,פיננסי ליווי ,פנימית

לחברה חשבות שירותי

 השירות אינו הגורם המכריע האם יכנס בתחולת הצושניתן לנותן התואר.

 השירותמידת מעורבותו של נותן הגורם המכריע הינו.

נראה כי יכנס השירות לתוחלת הצו הכספיםבפועל מעורבות בניהול שקיימת ככל , כלומר.

בעלי ההון

מייסדים

חברה
)מ"לרוב בע( 

והופכים להיות

בעלי מניות

דוחות כספיים

ממנים) 1(

מכינים) 2(

מגישים את ) 3(
הדוחות הכספיים

לבעלי המניות

דריקטוריון
והנהלה 

ממנים) 4(

מבצע פעולת ) 5(
ביקורת 

רואה חשבון
מבקר

מגיש את חוות) 6(
דעתו לבעלי המניות

ת
לו

ת
י 
א
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הלקוח עבור החלטות קבלת איסור-תלות אי תקנות

הינו נדבך מרכזי במקצוע ראיית החשבון עיקרון אי התלות.

 רואי  משתקפות היטב בתקנות התלות עיקרון אי לשמירת מגבלות על רואה חשבון מבקר

  2008-ח"התשס, )ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר(חשבון 

הלקוח עבור החלטות קבלת תלות אי תקנות

 ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות (רואי חשבון להלן עיקרי הסעיפים הרלוונטים בתקנות

.  2008-ח"התשס, )כתוצאה מעיסוק אחר

  7(-ו) 6( 2להלן סעיפים:(

הלקוח עבור החלטות קבלת תלות אי תקנות

  14(-ו) 12( 2להלן סעיפים:(

הלקוח עבור החלטות קבלת תלות אי תקנות

  10(3-ו) 6(3, )5(3, )2( 3, )1( 3להלן סעיפים:(
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הלקוח עבור החלטות קבלת תלות אי תקנות

 בתקנות חשבון המבקר את הדוחות הכספיים של ישות מוטלות מגבלות שנקבעו על רואה

.שאוזכרו

מרבית הפעולות  חשבון מבקר מנוע מלכתחילה מביצוע רואה , לאור המגבלות כאמור

.לא יחול על כל רואה חשבון מבקרולפיכך נראה כי הצו , המנויות בצו

הצו תחולת - דין ועורכי חשבון רואי

לרשות באופן ייזום ולמסור פרטים  מוסדות כספיים לדווחבשונה מההוראות המחייבות 

. מכל סוג שהואדיווח  לבצעאינם נדרשים רואי החשבון ועורכי הדין , להלבנת הון

הצו תחולת - דין לעורך בהשוואה חשבון רואה

:ההשוואה בין רואה חשבון לעורכי דין לעניין תחולת הצו שגוייה בעיקרה מיסודה

 וכפועל יוצא מבצעים את הפעולות עבור  באי כוחם של לקוחותיהם עורכי הדין הינם

;לקוחותיהם    

 תלותאינם חייבים באי   דיןעורכי.

המסקנה המתבקשת היא שיש להתייחס באופן

שונה לחלוטין לרואה חשבון בהשוואה  

!לעורך דין

תודה רבה על  
!ההקשבה
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 בחינת אימוץ מוקדם של תקן דיווח
 כספי בינלאומי מספר 15 - הכנסות

 מחוזים עם לקוחות, על חברות יזמיות
בתחום הנדל"ן

מרס 2016
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 6102במרס  9       אל: לקוחות המשרד
 
 
 
 
 
 

הכנסות מחוזים עם לקוחות  51בחינת אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר : הנדון

 על חברות יזמיות בתחום הנדל"ן

 
 
 

של חברה אנו שמחים להביא בפניכם את תמצית תשובת סגל רשות ניירות ערך לפניה מקדמית 

 01יזמית בתחום הנדל"ן אשר ביקשה לאמץ באימוץ מוקדם את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 

ניתן לבצע אימוץ מוקדם של ואת תמצית התנאים אשר בהתקיימם  הכנסות מחוזים עם לקוחות

חוזי  אורך התקדמות הבניה בגיןלהכיר בהכנסה לתנאים בהתקיימם ניתן התקן ואת תמצית ה

 מכר בפרויקטים יזמיים בתחום הנדל"ן.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,         
            

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 רואי חשבון  
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 רקע

 IASB –פרויקט משותף של הוהוא מהווה , 6102פורסם בחודש מאי  01כספי מספר תקן דיווח 

בדבר  IAS 18מחליף את התקנים והפרשנויות הרלוונטיים לרבות . התקן החדש FASB –וה

מספק יותר הנחיות והוראות יישום מאשר . התקן החדש בדבר חוזי הקמה IAS 11 -הכנסות ו

 שר, כא6102בינואר  0 -בשנה ל המחייב נדחה מועד האימוץ 6101בחודש יולי . התקן הקיים

  .אימוץ מוקדם אפשרי

בקשר עם  2שהוגשהמקדמית  לפניה 1פרסם סגל רשות ניירות ערך את תשובתו 6102, במרס 2ביום 

תקן דיווח להלן: ")בדבר הכרה בהכנסה  01כספי בינלאומי מספר אימוץ מוקדם של תקן דיווח 

"(. סגל רשות בונה קבלןיזמית בתחום הנדל"ן )"חברה "( על ידי התקן החדש" או "51כספי מספר 

חוזים למכירת משרדים בישראל כפי במקרה של לפיה החברה הפונה ניירות ערך קיבל את עמדת 

ההכרה בהכנסה תחת התקן החדש תהיה על פני זמן, קרי הכרה  ,שתוארו בפניה המקדמית

 מוקדם אימוץ, המקדמית לפניה הרשות סגל לתשובת בהתאם. בהכנסה לאורך התקדמות הבנייה

וזאת כפי שיתואר  לאחר קיום תהליך הערכות משמעותי וזאת, אפשרי הינו החדש התקן של

 .בהמשך חוזר מקצועי זה

 

 הרלוונטיים לחברות יזמיות בתחום הנדל"ן כללי ההכרה בהכנסה

הסכום והעיתוי של ההכרה בהכנסה יקבעו בהתאם למודל בן חמישה , החדש בהתאם לתקן

קביעת ( 3; )בחוזהזיהוי מחויבויות הביצוע הנפרדות ( 6; )עם הלקוח חוזהזיהוי ה( 0) שלבים:

הכרה בהכנסה ( 1; וכן, )מחיר העסקה למחויבויות ביצוע נפרדות הקצאת( 2; )העסקה מחיר

 .כאשר מתקיימת מחויבות הביצוע

 

בהתאם להוראות התקן החדש ההכנסה תוכר עם קיום מחויבות הביצוע, כאשר מחויבות כאמור 

על הסחורות או השירותים. בנוסף, וכפי שצוין לעיל,  הלקוח משיג שליטהנחשבת שהתקיימה אם 

העברת המודל בין חמשת השלבים קובע כי בשלב החמישי והאחרון הישות נדרשת לבחון האם 

 .פני זמן או בנקודת זמן מסוימתהשליטה נעשית על 

 

 – 2הנחיות ליישום )סעיפים ב –וכן במסגרת נספח ב'  31-33מציג במסגרת סעיפים  החדש התקן

 . (satisfied over time( קריטריונים לקביעה האם מחויבות הביצוע מקוימת על פני זמן )03ב

 :החדש לתקן 31בהתאם לסעיף 

                                                
1
http://www.isa.gov.il/Corporations/Attitudes%20and%20decisions%20regarding%20accounting%20and%20auditing/Staff_Possitions/Preliminary

_Inquiries/Documents/080316_T.pdf 
2
http://www.isa.gov.il/Corporations/Attitudes%20and%20decisions%20regarding%20accounting%20and%20auditing/Staff_Possitions/Preliminary

_Inquiries/Documents/080316_P.pdf 
http://www.isa.gov.il/Corporations/Attitudes%20and%20decisions%20regarding%20accounting%20and%20auditing/Staff_Possitions/Preliminary_

Inquiries/Documents/80316_H1.pdf 
http://www.isa.gov.il/Corporations/Attitudes%20and%20decisions%20regarding%20accounting%20and%20auditing/Staff_Possitions/Preliminary_

Inquiries/Documents/080316_H2.pdf 

http://www.isa.gov.il/Corporations/Attitudes%20and%20decisions%20regarding%20accounting%20and%20auditing/Staff_Possitions/Preliminary_

Inquiries/Documents/080316_H3.pdf 
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או שירות לאורך זמן, ולפיכך, מקיימת מחויבות ביצוע . ישות מעבירה שליטה על סחורה 31"

 הבאים מתקיים: םומכירה בהכנסות לאורך זמן, אם אחד מהקריטריוני

הלקוח מקבל וצורך בו זמנית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי הישות ככל שהישות  (א)

 (;2ב-3מבצעת )ראה סעיפים ב

ודה בתהליך( אשר נשלט על ידי ביצועי הישות יוצרים או משפרים נכס )לדוגמה, עב (ב)

 (; או1)ראה סעיף ב הלקוח תוך כדי יצירתו או שיפורו

ולישות יש ( 32)ראה סעיף  אינם יוצרים נכס עם שימוש אלטרנטיבי לישותביצועי הישות  (ג)

 (."33)ראה סעיף  זכות לתשלום הניתנת לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד

 ]ההדגשות אינן במקור[

 ןההיות ו נדל"ןההראשון והשני אינם רלוונטיים לחברות היזמיות בתחום  קריטריוניםהה כי נרא

הקריטריון השלישי שהוא כאמור הקריטריון הרלוונטי קובע שני  .למתן שירות בחוזים ותעוסק

 לקיום מחויבות ביצוע לאורך זמן: מצטבריםתנאים 

, לנכס אשר החדש לתקן 32סעיף בהתאם ל. אי יצירת נכס עם שימוש אלטרנטיבי לישות – האחד

נוצר אין שימוש אלטרנטיבי אם הישות שיצרה אותו מוגבלת מבחינה חוזית מלכוון בנקל את 

הנכס לשימוש אחר במהלך יצירתו או מוגבלת מבחינה מעשית מלכוון אותו בנקל לאחר השלמתו 

לקבלת הנכס שהובטח לו  מגבלה זו ממשית כאשר הלקוח יכול לאכוף את זכויותיולשימוש אחר. 

 במקרה בו הישות חושבת לכוון את הנכס לשימוש אחר.

 סעיף. בהתאם לזכות ניתנת לאכיפה לתשלום עבור מחויבות שהושלמה עד לאותו מועד – השני

יש להביא בחשבון את תנאי החוזה וחוקים רלוונטיים, בעת הערכה אם לישות  ,החדש לתקן 33

היא אינה צריכה להיות ה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד. יש זכות לתשלום ניתנת לאכיפ

תמורת סכום קבוע, אך בכל נקודת זמן הישות חייבת להיות זכאית לסכום אשר לפחות מפצה 

 אותה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד.

 

 תשלוםלרבות בדרך של אי )כי במידה ולקוח פועל לביטול חוזה  00קובע בסעיף ב החדש התקן

או ), וזאת על אף שבהתאם לתנאי החוזה הוא אינו זכאי לעשות כן, והחוזה (התמורה בגין החוזה

רות או השירותים ללקוח מאפשרים לישות להמשיך להעביר את הסחו (הרלוונטיים החוקים

י התנאי את התמורה שהוסכמה בגין אותם הסחורות או השירותים, אז הלקוח לשלם ולחייב את

אכן  זכות ניתנת לאכיפה לתשלום עבור מחויבות שהושלמה עד לאותו מועד יוםשל ק השני

 .מועד ם עבור מחויבות שהושלמה עד לאותויש זכות ניתנת לאכיפה לתשלו קרי, לישות ,מתקיים

 

 33ע כי בעת הבחינה האם התנאי השני בסעיף נקב החדש לתקן 06בהתאם לסעיף בעוד יצוין כי 

לבחון את התנאים החוזיים כמו גם חוקים או תקדימים משפטיים אשר מתקיים, הישות נדרשת 

(. בעת בחינה זו יש להביא בחשבון, בין היתר, overrideיכולים להוסיף על תנאי החוזה או לבטלו )

חקיקה, פרקטיקה או תקדימים משפטיים גם אם זכות זו אינה נכללת במפורש בחוזה; תקדימים 
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ות תוקף נעל כך כי זכויות תשלום דומות בחוזים דומים אינן במשפטיים רלוונטיים המעידים 

לאכוף את התשלום בגין העבודה שבוצעה וזאת הישות משפטי; או, ההשפעה על זכותה של 

וף את הזכות לתשלום בחוזים באותם המקרים בהם הנוהג העסקי של הישות הוא כזה שלא לאכ

 אחרים.

 

  מקדמיתהפניה הלגבי  ערך תשובת סגל רשות ניירות

הפועלת בתחום חברה מקדמית של לפניה רשות ניירות ערך  סגל לאחרונה התקבלה תשובת

לאמץ מוקדם את התקן החדש בדרך בה הכרה בהכנסה מחוזים ביקשה ואשר  היזמי הנדל"ן

למכירת פרויקטים יזמיים בתחום הנדל"ן תתבצע לאורך זמן, קרי, בהתאם לקצב ההתקדמות, 

לפיה ההכנסות הוכרו  קה שהייתה קיימת עובר למועד האימוץ המוקדםוזאת בשונה מהפרקטי

 .לידי הדייריםהמשרדים עם מסירת 

 

 מכירת משרדיםעולה כי חוזי המכר של  ההפונ ההחבר הבהתאם לחוות דעת משפטיות שקיבל

שנבחנו מקיימים את התנאי השני בסעיף לצורך הכרה בהכנסה לאורך זמן וזאת מאחר וכל עוד 

החברה עומדת בכל התחייבויותיה על פי חוזה המכר, אזי אי תשלום התמורה במועדה על ידי 

הרוכשים מהווה הפרה של החוזה המזכה את החברה, על פי החוזה ועל פי כל דין, בסעד לאכיפת 

 הרוכשים בביצוע התשלומים שהגיע מועד תשלומם.  החוזה ולחיוב

לעמדת סגל הרשות, בעת בחינת קיומה של זכות אכיפה של חוזה במצב של הפרת התחייבות 

מצד הרוכש, יש לבחון את החקיקה והפרקטיקה המשפטית הקיימת באזור בו פועלת החברה. 

כאמור, החברה רשאית במקרים בהם לא קיימת פרקטיקה משפטית ספציפית לנסיבות החברה 

 להסתמך על חוות דעת משפטית מקיפה, מנומקת ומבוססת הבוחנת את זכות האכיפה.

 

 להתערב לנכון מוצא אינו הרשות סגלכאמור בתשובת סגל הרשות לפניה המקדמית צוין כי 

 בסעיף השני התנאי מתקיים ומשכך לעיל, כאמור אכיפה זכות לה קיימת לפיה החברה בעמדת

 עד שהושלמו ביצועים עבור לאכיפה הניתנת לתשלום זכות יש לישות)ג( לתקן החדש לפיו  51

 .מועד לאותו

, שבהתאם למצב המשפטי ההפונ החברה עמדת לשון אחר, סגל רשות ניירות ערך לא התערב עם

תחת התקן  קרי, , העברת השליטה בממכר מתבצעת על פני זמןלמכירת משרדים הסכמי המכרב

 . לאורך זמןהכרה בהכנסה תהיה ה החדש
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  :, כללו, בין היתרבפניה המקדמית לבחון, אגב הדיון רשות ניירות ערךביקש סגל הנושאים אותם 

כתלות בפועל והאם מתבצע  מימוש זכות האכיפה ,חסות לעניין קיומה של זכות אכיפההתיי (0

 הרוכשים. בזהות

 אכיפה בהתאם לחוזה, ניתן לראות בחוזההתייחסות לשאלה האם במקום שבו קיימת זכות  (6

להעברת שליטה על פני זמן, על אף העובדה שזכות זו אינה  החדש ככזה העומד במבחני התקן

 .בפועל בסביבה המשפטית בישראל ממומשת

משקף פיצוי בגין  בנקודת זמן מסוימתהתייחסות לשאלה האם הסכום לו זכאית הישות  (3

 .שבוצעו עד לאותו מועד מחויבויות

 )כפי שיפורט בהמשך(. הפונה של אימוץ התקן החדש על החברה השפעות נוספותבחינת  (2

 .)כפי שיפורט בהמשך( החדש ערכות לאימוץ מוקדם של התקןיהאם ננקטו פעולות לצורך ה (1

 

כפי שצוין לעיל, לעמדת סגל הרשות, טרם קבלת החלטה בדבר אימוץ מוקדם של התקן החדש, 

לקיים תהליך הערכות משמעותי אשר ראוי שיכלול לכל הפחות  תחברה המבקשת ליישמו נדרש

 את המפורט להלן:

 על בוריין; החדש למידת הוראות התקן 

 על פעילותה העסקית של חברה; החדש בחינת מלוא השפעות הוראות התקן 

  בחינה לעומק של הסוגיות היישומיות אשר עשויות לעלות כתוצאה מיישומו בעניינה של

 החברה;

  הצורך בדבר התאמת מערכות מידע של חברה אשר יתמכו ביישום הוראות התקןהערכת 

 ;החדש

 ;קבלת חוות דעת מקצועיות ככל שנדרש 

 ביסוס הנחות, אומדנים ושיקולי דעת משמעותיים הכרוכים ביישום הוראות התקן 

 ;החדש

  בחינת רכיבי הבקרה הפנימית והתאמתן בהתאם לנדרש, לשם השגת בקרה אפקטיבית

, ובפרט בקשר עם סבירות האומדנים ושיקולי החדש ישום נאות של הוראות התקןעל י

 הדעת המשמעותיים הכרוכים ביישום הוראות אלה.

 

צריכות לבחון שהן מקיימות את  החדש לאור זאת, חברות המעוניינות לאמץ מוקדם את התקן

ולעניין ההכרה בהכנסה לאורך זמן  החדש התנאים שפורטו לעיל לעניין אימוץ מוקדם של התקן

חשוב לציין כי לתקן החדש יכולות להיות השלכות נוספות על הדוחות הכספיים  .חוזי מכרבגין 

ולכן אנו ממליצים לחברות ששוקלות לאמץ אותו באימוץ מוקדם לפנות לשותף הביקורת 

וזי מכר בישראל בחעסקה בעיקרה המקדמית הפניה עוד יצוין כי . המטפל/ המחלקה המקצועית
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כמו כן, נציין כי  ועל כן יתכן שהתוצאה תהיה שונה במידה ומדובר בחוזים במדינות אחרות.

 הפניה המקדמית עסקה בנוסף בהכרה בהכנסה בארגון קבוצת רכישה תחת התקן החדש.  

 

 החדש אופן היישום לראשונה של התקן

 ות האמורות להלן:התקן החדש קובע כי יישום התקן יעשה באחת משתי האפשרוי

. בהתאם לאפשרות זו, בשנת  המעבר יישום למפרע מלא, עם הקלות מסוימות שנקבעו בתקן (0

 .התקן החדש הוראות תחת יטופלוחוזים ובשתי שנות ההשוואה שקדמו לה, 

ליתרת  המצטברת של יישום התקן החדש זקיפת ההשפעה, קרי יישום למפרע מותאם (6

שנות ההשוואה החוזים יטופלו  במסגרת. בהתאם לאפשרות זו, עודפיםפתיחה של הה

בהתאם לתקן הישן, ורק החל משנת האימוץ חוזים חדשים וחוזים קיימים שטרם הושלמו 

 נכון למועד האימוץ יטופלו בהתאם לתקן החדש. 
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 התפטרות רואה חשבון מבקר מתפקידו תוך מהלך ביצוע עבודתו

 פרופ' הרצל פטל, רו"ח

 
 כללי

 

 –כותרת המסמך אינה מקרית. בהחלט ייתכן מצב בו רואה החשבון המבקר ]להלן 

המבקר[ חתם על מכתב התקשרות לביצוע ביקורת החל מתאריך .... ובמהלך אותו זמן 

לא  –ידיעתו מידע שאילו היה מודע לו טרם חתימתו הגיע לולפני התחלת ביצוע הביקורת 

היה חותם על מכתב ההתקשרות. עניין זה, משפטי גרידא, ולפיכך אין מקומו על שולחן 

. חוק החוזים )חלק כללי( וחוק החוזים )תרופות לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת הוועדה

 בשל הפרת חוזה(, מסדירים סוגיה זו.

 

ומחליט  מבקר אשר כבר החל בעבודת הביקורת/סקירהון: אם כך, נחזור לנושא הדי

מסיבות שונות להתפטר. או אז נשאלת השאלה אם הוא רשאי להתפטר, ואם כן באילו 

 מה המחיר  )לאו דווקא הכספי( שעליו לשלם. –ומעל לכל  ,נסיבות

 

באשר שם נקבע ותרופות גם סוגיה זו שייכת רובה ככולה לתחום המשפט, דיני החוזים 

או באילו נסיבות רשאי צד להתקשרות לבטל החוזה, הפרה של חוזה פעולה אימתי נחשבת 

 .וכיוצ"ב  מה הן התרופות לכך

 

 מה בין הפרת חוזה לביטול חוזה

 , כלהלן:1970-)תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"אמוגדרת בחוק החוזים  הפרה של חוזה

 מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה -הפרה" "
 

 וזה אפשרי כאשר:ביטול ח

 תה יסודית.יאת החוזה אם הפרת החוזה הילבטל הנפגע זכאי  
 

המבקר לא מקיים את תנאי שבנסיבותיו של חוזה לענייננו היא מצב  הפרהמשמע, 

, ביצוע הביקורת שלא לפי תקני שנקבעו זמניםלוחות ההתקשרות, כגון: אי עמידה ב

הפרה של הסכם ההתקשרות לביקורת  ביקורת מקובלים בישראל וכיוצ"ב. יוצא מכך כי

משום הגבלה בביקורת או  לאהיא מצב בו המבקר מתחיל את עבודתו אך ממאן לסיימה ו

 קשיים שמערים הלקוח. 

 

המבקר יכול שבנסיבותיו אין חוזה בשל הפרה יסודית שבו היא מצב  ביטוללעומת זאת, 

כגון הגבלה בביקורת  להמשיך בעבודתו או לסיימה וזאת בשל קשיים שמערים הלקוח,

 וכיוצ"ב.
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 ביטול חוזה -חלק ראשון 

 

ולפיכך גם על בין ביטול חוזה להפרת חוזה כאמור הבחנה בין בדיני החוזים ישנה 

סוגיה שונה במהותה מהפרת מהווה ביטול חוזה  ,ההשלכות של כל מצב ומצב. מכל מקום

  חוזה ונגזרותיה.

 

משום שמדובר על נסיבות בהן הלקוח מפר  טול חוזהביאדון במסמך זה בסוגיית בתחילה 

הפרה יסודית של ההסכם, כפי שארחיב בהמשך, ובחלקו השני של המסמך אדון בנסיבות 

, כגון כאשר המבקר ממאן לסיים אשר נסיבותיה שונות מנסיבות ביטול חוזהכ הפרת חוזה

 . את פעולת הביקורת

 

את ההתקשרות כהילכתה אך הוא אינו ם לסייהוא מצב בו המבקר מעוניין  ביטול חוזה

קשיים בפניו אשר אינם מאפשרים  ריםמשום שהלקוח מעיכול לסיימה ומבקש להתפטר 

לו לסיים את עבודתו במיומנות וביסודיות הנדרשת על פי החוק ועל פי תקני הביקורת 

 המקובלים בישראל. 

ת טרם זמנה בשל המבקר מבקש לסיים את ההתקשרו הפרת חוזהלעומת זאת, במצב של 

נסיבות שאינן כרוכות בהגבלת ביקורת וכיוצ"ב אלא בעיקר מרצונו להימנע מעימותים עם 

הלקוח רק בשל העובדה כי הוא חושש מתגובת הלקוח למצב בו ייתן חוות דעת שאינה 

 בלתי מסוייגת.

 

ניה השו , מחמת הפרה ביטול חוזה  -גם בסוגיית ביטול חוזה ישנן שתי אפשרויות. האחת 

מחמת . מאליו מובן כי אתייחס במסמך זה לביטול חוזה בשל פגם בכריתתוביטול חוזה  –

 הפרה.

 

ביטול חוזה מחמת הפרה אין משמעותו ביטול מעיקרא, כלומר כאילו שהחוזה לא היה 

הנפגע ) המבקר( והמפר  –מעולם. משמעותו של ביטול החוזה היא שחרור שני הצדדים 

יף ולבצע את חיוביהם על פי החוזה בעתיד. לכן, בנסיבות אלה מחובתם להוס –)הלקוח( 

ביטול החוזה מנתק את הקשר החוזי שבין הצדדים ומשחרר אותם מחיוביהם האקטיביים 

העתידיים. ההתקשרות מתבטלת, אולם החוזה המסדיר את יחסי הצדדים ממשיך להתקיים, 

. על פי ההסדר שאומץ פיו ותוצאות ההפרה, כמו ההשבה ותביעת הפיצויים, נמדדות על

בחוק התרופות, כל הפרה מקנה לנפגע ממנה זכות לבטל את החוזה. זאת ועוד, כאשר 

הזכות לביטול החוזה היא מיידית ומוחלטת! ואילו כאשר ההפרה היא לא  –ההפרה יסודית 

מקנה באורח עקרוני את  –הזכות מסוייגת. לא זאת אף זאת. גם הפרה קלה  –יסודית 

ביטול, גם אם בסייגים ]הסייגים הם שניים: האחד, מתן ארכה ואי קיום החוזה תוך הזכות ל

 זמן סביר לאחר מתן הארכה. השני, על הביטול לעמוד במבחן הצדק[.

 

תרופות ולפיכך אביא להלן את לחוק החוזים  6הפרה יסודית של חוזה מוגדרת בסעיף 

 הנוגעים לענייננו: 8 – 6מקור הסעיפים 

 הגדרה

הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא  -לענין סימן זה, "הפרה יסודית"  .6"
היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה 
שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית; תניה גורפת בחוזה העושה הפרות 

בעת להפרות יסודיות ללא הבחנה ביניהן, אין לה תוקף אלא אם היתה סבירה 
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 כריתת החוזה.

 הזכות לביטול

 הנפגע זכאי לבטל את החוזה אם הפרת החוזה היתה יסודית. )א( .7

היתה הפרת החוזה לא יסודית, זכאי הנפגע לבטל את החוזה לאחר  )ב( 
שנתן תחילה למפר ארכה לקיומו והחוזה לא קויים תוך זמן סביר לאחר מתן 

החוזה בלתי צודק; לא תישמע טענה הארכה, זולת אם בנסיבות הענין היה ביטול 
שביטול החוזה היה בלתי צודק אלא אם המפר התנגד לביטול תוך זמן סביר לאחר 

 מתן הודעת הביטול.

ניתן החוזה להפרדה לחלקים והופר אחד מחלקיו הפרה שיש בה עילה  )ג( 
לביטול אותו חלק, אין הנפגע זכאי לבטל אלא את החלק שהופר; היתה בהפרה גם 

ם הפרה יסודית של כל החוזה, זכאי הנפגע לבטל את החלק שהופר או את משו
 החוזה כולו.

 דרך הביטול

ביטול החוזה יהיה בהודעת הנפגע למפר תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על  .8
)ב( ובכל מקרה אחר שהנפגע נתן למפר 7ההפרה; אולם במקרה האמור בסעיף 

 "לאחר שחלפה הארכה. תוך זמן סביר -תחילה ארכה לקיום החוזה 

 

 מסתברת או מוסכמת -הפרה יסודית  

( בביטול מיידי של החוזה, יכולה להיות הפרה המבקרההפרה היסודית, המזכה את הנפגע )

 יסודית מסתברת או הפרה יסודית מוסכמת.

 

לעיל, הפרה יסודית מסתברת, המזכה את הנפגע בביטול החוזה לאלתר,  6כאמור בסעיף 

ת "שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה היא הפרה כזא

 מראש את ההפרה ותוצאותיה"

 

כחכמים  –אנו מתבוננים מבחן היסודיות המסתברת הוא מבחן אובייקטיבי. כדי להחילו 

 בהפרה שאירעה ובתוצאותיה –לאחר מעשה 

 

 

לביצוע  המבקרתקשרות קרי, לה –ירה שווה מהאמור לעיל לענייננו גזניתן לגזור 

 ביקורת/סקירה אצל הלקוח. 

 

 פרופ' גבריאלה שלו בספרה "דיני חוזים" כותבת:

"יישומו הלכה למעשה של מבחן זה פשוט לעיתים יותר מניסוחו. ישנן הפרות שקל לראות 

עמידה בלוח זמנים בחוזה לייצור חולצות עם -בדיעבד את יסודיותן המסתברת. למשל: אי

" התנהגות פלילית ומנוגדת לאתיקה של סוכןסמל מיוחד עליהן עבור המכביה, או 

 אמישראגז נ' מלבין[. 498/83מכת על פס"ד . ההדגשה נסה.פ ]ההדגשה לא במקור
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 ולענייננו
 קובע לאמור:]לקחתי סעיף זה כמשל[  93לתקן ביקורת  107סעיף 

 

  הבנת המבקר את הבקרה הפנימית עשויה לעורר ספקות באשר להיות"
יתכן שהחששות הדוחות הכספיים של הגוף המבוקר ניתנים לביקורת. 

המבוקר יהיו כה חמורות עד כדי כך שיגרמו  בנוגע ליושרה של הנהלת הגוף
למבקר להגיע למסקנה שהסיכון להצגה מטעה של ההנהלה בדוחות 

יתכן שהחששות . כמו כן, הכספיים הוא כזה שאינו מאפשר עריכת ביקורת
בנוגע למצבן של רשומות חשבונאיות של הגוף המבוקר ומהימנותן יגרמו 

יות ביקורת נאותות ומספיקות למבקר להגיע למסקנה שאין זה סביר שרא
תהיינה זמינות בכדי לאפשר מתן חוות דעת בלתי מסוייגת על הדוחות 

. בנסיבות כאלה, ישקול המבקר את הצורך להסתייג בדוח רואה הכספיים
החשבון המבקר או להימנע ממתן חוות דעת, לפי העניין. חובתו של המבקר 

וי את חוות דעתו, ואין הוא היא להביע דיעה בלתי תלויה ולהביא לידי ביט
יחד עם זאת, במקרים מסוימים, לא יכול להימנע מלמלא אחר חובה זו. 

 ."תהא למבקר אפשרות אחרת אלא לשקול התפטרות מתפקידו

 

היא כי מולו לקוח  ––אותה הוא מביע במכתב ההתקשרות  –המבקר  הנחת העבודה של

 :, בין היתרנורמטיבי אשר מתחייב

 
יצוע הביקורת תוודאו שתהיה לנו נגישות מלאה לכל רישום, לצורך ב  1.10

 תיעוד ומידע אחר שיהיה דרוש לדעתנו בקשר לביקורת. 
 

כמו כן, תתנו לנו אישורים בכתב למצגים  )לרבות תיאורי מצבים או     
נסיבות, הנחות, הערכות, אומדנים וכיוצ"ב( שנקבל מכם במסגרת 

 תהליך הביקורת. 
 

 

המצוטט לעיל מעיד כי אי קיום האמור בו על ידי  91לתקן ביקורת  1.10האמור בסעיף 

לביצוע הביקורת. וכי כיצד ניתן  הפרה יסודית של מכתב ההתקשרותהלקוח מהווה 

לערוך ביקורת אם "קושרים את ידיו של המבקר"? אם לא מעמידים לרשותו כל מסמך 

לחוק החברות המחייב את  168 וכך גם דרישת סעיף –בצורה נכונה ומהימנה  –וכל מידע 

 החברה להעמיד לרשות המבקר כנ"ל.

 

 לחלק זה ת בינייםמסקנ

כגון: הגבלה בביקורת, או כאשר הממונים ,  91אי קיום הוראה מהוראות תקן ביקורת  - 1

על הממשל התאגידי לא נוקטים בפעולות מתקנות כאשר מתגלה אי עמידה בהוראות חוק 

חינת המבקר הפרה יסודית מסתברת של הסכם ההתקשרות מצד מהווה מבותקנות וכיוצ"ב 

ובאופן חד צדדי! וכמובן  –התקשרות לאלתר סכם האי לבטל את הרשהלקוח והמבקר 

 העבודה שנעשתה כבר גם אם הוא לא מסיימה! בעבורלדרוש את הפיצוי 
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ת של מהן ההפרובמפורש כדי להגדיר בו  91יש להיערך בהקדם האפשרי לתיקון תקן  – 2

של החוזה,  מסתברת  כהפרה יסודית יש לראותהסכם ההתקשרות מצד הלקוח אותן 

 .בדומה למה שאנו עושים חדשים לבקרים בחוזי השכירות של נכס

 

 

 

 היבטים אתיים -חלק שני 

 

האמור לעיל התייחס למקרה בו רצה המבקר לבצע ולהשלים את פעולת הביקורת כל 

אך נבצר  ות:  ביצוע ביקורת לשם מתן חוות דעת[לחוק החבר א154]כהגדרתה בסעיף 

שעלו אגב ביצוע הביקורת , כגון: הגבלה  מבחינתו הימנו בשל קשיים אובייקטיביים

 בביקורת, להשלים את מלאכתו.

 

עתה אתייחס למצבים בהם המבקר מעוניין לסיים את ההתקשרות טרם השלמתה וזאת חלף 

 מתן חוות דעת שאינה בלתי מסוייגת.

 

ב זה שונה בתכלית מהמצב שתואר לעיל. כל זמן שלא התעוררו קשיים בביצוע מצ

גילה המבקר נכונות לסיימה גם אם חוות הדעת הייתה לא בלתי מסוייגת.  –הביקורת 

ההיבט האתי הופך לדומיננתי כאשר המבקר אינו מוכן להשלים את עבודתו. סיבות אלה 

וח כי הוא לא מוכן לקבל חוות דעת שאינה יכולות לדוגמה לנבוע מחשש לאיומים מצד הלק

 בלתי מסוייגת.

 

 לאמור: 24הקובע בסעיף  72ביטוי לכך אנו מוצאים בתקן ביקורת 

"לא תהא זאת גישה הולמת של מבקר אם יתפטר מתפקידו, במקום להסתייג, לתת חוות 

 דעת שלילית או להימנע, כאשר הנסיבות מחייבות זאת".

 

מבקר מעוניין לקטוע את ההתקשרות משום שמתחוור לו כי הוא כאן אנו עדים למצב בו ה

 אינו יכול לתת חוות דעת שאינה בלתי מסוייגת ומכונן בליבו החשש מתגובת הלקוח לכך.

 לכן הוא מבקש לסיים ההתקשרות.

 

. אחרת לא נראית החשש מתגובת הלקוחהגורם העיקרי לרצונו של הלקוח להתפטר הוא 

פטר. סוגייה זו היא סבוכה ביותר משום שבדרך כלל לא ניתן סיבה סבירה לרצונו להת

 להוכיח זאת ]את תגובתו העתידית של הלקוח[ והמבקר בבעיה אמיתית!

 

 אז מה עושים?

 

בלית ברירה נפנה לעולם הרפואה. איך היינו מתייחסים לרופא שהחל לטפל בחולה 

להפסיק הוא מבקש  –ת מתברר לו כי החולה נושא נגיפי מחלה מידבקת, קשה וסופנישוכ

 .טרם זמנו את טיפולו בחולה

 

 הגם שנאמר בפרקי אבות, ב', ד':

ְרָך ַעד ֶשַתִגיַע ִלְמקֹומֹו." ִדין ֶאת ֲחבֵּ ר: ַאל תָּ ל אֹומֵּ  "ִהלֵּ
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מחובתו של אותו רופא להמשיך ולטפל בחולה. על כך אין חולק. אפשר להבין את הרופא 

 פסיק את הטיפול בחולה.אבל בהחלט לא להסכים עם החלטתו לה

קל וחומר בענייננו, מבקר אשר הגיע לכלל דיעה כי עליו לתת חוות דעת שאינה בלתי 

 לא יוכל שלא לתיתה גם אם הוא חושש מתגובת הלקוח.  –מסוייגת 

שנקשר בינו לבין הלקוח  הפרת החוזהיהא עליו לשאת בתוצאות  –והיה ויבקש להתפטר 

 ת הדיין מדוע הוא עשה כן.לשכנע א יצטרךובבית הדין  –

. אחרת הוא מפר את הכלל הראשון עליו לסיים את הפעולה בה החל –מבחינה אתית 

 א הקובע לאמור:2באתיקה המקצועית, כלל 

"חבר ישמור בכל מעשיו על מידת היושר וההגינות ועל הרמה המוסרית שכבוד 

 המקצוע מחייב בהן"

אלא אם כן נבצר הימנו יתכבד להשלימה  – פעולת ביקורת""קיבל המבקר על עצמו לבצע 

 מסיבות אובייקטיביות כגון הגבלה בביקורת אשר פורטו בחלקו הראשון של מסמך זה.

 מסקנת ביניים לחלק זה

 – במקרים בהם עילת ההתפטרות נובעת מנוחות המבקר ואי רצונו להתעמת עם הלקוח

התפטרות צבו של המבקר. מבטאות היטב את מ 72לתקן ביקורת  24הרי שהוראות סעיף 

 שיקיימםהווה הפרה של כללי ההתנהגות המקצועית אותם ניתן לצפות מהמבקר ת

 

 

 מסקנה סופית
יש להימנע מפירוט נסיבות ההתייחסויות של התפטרות המבקר בתקני הביקורת עצמם 

ומתקני הביקורת  –הנסיבות לכך  יפתאת מנ 91ומנגד להגדיר במפורש בתקן ביקורת 

 . 91להפנות להוראות תקן  –עצמם 
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 ,לכבוד

 בישראלחברי לשכת רואי חשבון 

 
 

רואה חשבון שמונה לבקר את דוח להתנהלות כלליים  מנחיםים וקותדריך בדבר   הנדון : 
 הכספיים דוחותיה אך לא מונה לבקר את ישותההתאמה למס של 

 
 

 מבוא
 
קיימת  לפיה, בינלאומיותהחברות בעיקר בקבוצת הבשנים האחרונות התפתחה פרקטיקה,  . 1

)להלן: של ישות מסוימת כספיים  דוחותאת ה המבקר אחדרואי חשבון  משרדהפרדה בין 
 לאותהעל מתן שירותי מס  האחראי, אחררואי חשבון  משרד"רואה חשבון מבקר"( לבין 

 "רואה חשבון לצרכי מס"(.)להלן:  ההתאמה לצרכי מס דוחות  ביקורת, לרבות ישות
  
ישות לגבי היבטי המיסוי הקשורים לביקורת רואה חשבון לצרכי מס מבצע במצב זה,  . 2

מבקר. במקביל, עבודת הביקורת של רואה החשבון הועבודתו עשויה להיות רלוונטית לרואה 
צרכי שדוח ההתאמה לבעלת משמעות לרואה חשבון לצרכי מס, מכיוון  הינהחשבון מבקר 

 מבקר.ה חשבוןהידי רואה  עללפני מס שבוקר החשבונאי מס מתבסס על הרווח 
 
הסדיר ולרואה חשבון לצרכי מס לם יכללימנחים  וים וקלקבוע מטרת מסמך זה הינה  . 3

 זאת בעקבות השאלות המתעוררות לאחרונה בנושאו, במצב המתואר לעיל התנהלות אחידה
 .ות שנצפתה בפרקטיקהשונהו

 
 אינםובכל מקרה הם לצרכי מס,  מתייחסים רק לרואה החשבון אלה מנחים ויםוק יובהר כי . 4

שבו מתקיים  מקרה ובכל היבט בכל יש להחיל אשר הפרטניים והנהלים שיטותאת ה כוללים
 לקבועהמשמשים כרואה חשבון לצרכי מס  החשבון רואי משרדי המצב המתואר לעיל. על

 . זה בתדריך המובאים המנחים הקווים ברוח ונהלים שיטות
 

 להתנהלות רואה החשבון לצרכי מס קווים מנחים כלליים להלן
 

( על הדוחות הכספיים כדי re-audit)חוזרת לא נדרש לבצע ביקורת חשבון לצרכי מס הרואה  . 5
לפני מס המשמש כנקודת מוצא לחישוב  החשבונאיהרווח נאותות להניח את דעתו בדבר 

ון המבקר דתו של רואה החשבועל עב מסתמךהוא בעניין זה ולצרכי מס  ההכנסה החייבת
מבקר  הסתמכותשל לשכת רואי חשבון בישראל בדבר  9)כמשמעות המונח בתקן ביקורת 

בכלל, ויישום הנהלים הנוספים  החשבונות על מבקרים אחרים בדוחות כספיים מאוחדים
 אין(. לעומת זאת, , ככל שהם רלוונטיים בנסיבות, בפרטשלו 1הבהרה מספר ל 6שעל פי סעיף 

ההתאמות לבדיקת על עבודתו של רואה החשבון המבקר בכל הנוגע הוא יכול להסתמך  
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2 

הבדיקות הנדרשות את  לגבי אותן התאמות הנדרשות בדוח ההתאמה למס, והוא נדרש לבצע
 בדוח הנדרשות ההתאמות בדיקת לגבי כי יובהר שלמות(.ו חתך )כגון סבירות אומדנים,

  .החשבון אירו שני בין אחריות חלוקת ימתיק לא, מס לצרכי התאמה

 
זאת  לפני מס לא בוקר על ידי רואה החשבון לצרכי מס, עליו לציין החשבונאיכאשר הרווח  . 6

ליום של החברה  הדוחות הכספיים": כמפורט להלן בחוות דעתו על דוח ההתאמה לצרכי מס

מבקר אשר חשבון  העל ידי רוא ובוקרולשנה שהסתיימה באותו תאריך  20X1בדצמבר  31
דוח רואה חשבון המבקר על הדוחות  ן]כאן יובא מועד מת _____ו עליהם מיום הדוח של

 החשבונאי וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לרווח ,כלל חוות דעת בלתי מסויגת הכספיים[
, מבוססת על דוח רואה החשבון הנ"ל לפני מס בהתאם לדוחות הכספיים החשבונאי /הפסד

  ."1המבקר

 
לציין בחוות דעתו על הדוחות רשאי  אינולמען הסר ספק, יובהר כי רואה החשבון המבקר  . 7

 על ידי רואי חשבון אחרים.בוקרו הכספיים כי נושאי המס 

 
לו שהוא עומד לסמוך שידוע לוודא  כדירואה החשבון לצרכי מס יפנה לרואה החשבון המבקר   .8

כפי לפני מס החשבונאי הרווח לנתוני על עבודתו של רואה החשבון המבקר בכל הקשור 
 קבלת מכתב נוחותבדרך של  הייעש הנוהל הנ"ל. מוצג בדוחות הכספיים המבוקריםש
(COMFORT LETTER) , המבקר או בכל דרך אחרת כפי רואה החשבון עם שיחות ובירורים

  .ימצא לנכון לצרכי מסשרואה החשבון 
 
כשלה אפשרית, מחייבים, בדרך כלל את רואה יחסי חברים במקצוע והגנה הדדית מפני ה . 9

ו/או את רואה החשבון לצרכי מס  החשבון המבקר לשתף פעולה עם רואה החשבון לצרכי מס
בדרך של מתן מידע והסברים וככל שרואה החשבון  לשתף פעולה עם רואה החשבון המבקר

שבון המבקר חומר מתוך ניירות העבודה של רואה החעיון בלצרכי מס זקוק להם, לרבות 
 .לצרכי צילום על ידי רואה החשבון לצרכי מס

 
על הקשר שבין רואה החשבון לצרכי מס לבין רואה החשבון המבקר ולהיפך, לא יחולו  . 10

 .מכללי ההתנהגות המקצועית של הלשכה 16הוראות כלל 

 
תנהגות ה "כללי תדריך בדברה הוראות  ותעל רואה החשבון לצרכי מס חללמען הסר ספק,  . 11

 שלועד המרכזי ו, כפי שפורסם על ידי החלטת ה"מקצועית לרואי חשבון בפרקטיקה במסים
 .1991 במאי 13 מיום בישראל חשבון רואי כתשל

 
סקה הבאה יתיכלל הפלבין רואה החשבון לצרכי מס הלקוח בין במסגרת מכתב התקשרות  . 12

 :, כלהלןי מסרואה החשבון לצרכשמטרתה להבהיר ללקוח את האחריות של 

כספיים של החברה המשרדנו והדוחות  על ידי מבוקרים לצרכי מסההתאמה דוחות לכם כי  "ידוע 
לפני מס חוות דעתנו   החשבונאי לרווח, וכי בכל הנוגע המבקריםחשבון הרואי מבוקרים על ידי 

כולים החברה מסכימה ששני רואי החשבון י. מסתמכת על חוות דעתם של רואי החשבון המבקרים
גישה לניירות העבודה של יאפשרו בכלל זה ונוגע לעבודתם כאמור כל הלקיים תקשורת ביניהם ב

ככל  שרואה החשבון האחר ימצא לנכון במסגרת  , נדרש ויספקו כל מידע רואה החשבון האחר
המתיר תקשורות והעברת מידע בין  על מכתבלחתימת החברה ושני רואי החשבון בכפוף ו, עבודתו

 ".  החשבון כאמור רואי
 

                                                      
1

של לשכת רואי  72סוג חוות הדעת שניתנה ישתנה במקרים בהם ניתנה חוות דעת השונה מהנוסח האחיד, בהתאם להוראות תקן  

 חשבון בישראל בדבר דוח רואה חשבון המבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד. 
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3 

הצהרת מנהלים על הנושאים אותם בדק  , בין היתר,על רואה החשבון לצרכי מס לקבל . 13
שמטרתה להבהיר כי החברה במסגרת דוח ההתאמה לצרכי מס ובנוסף תובא בה התייחסות 

דוח ההתאמה לצרכי מס, מסתמך רואה החשבון לצרכי ביקורת מודעת לעובדה כי במסגרת 
 .מס לפני החשבונאידתו של רואה החשבון המבקר בכל הקשור לרווח מס על עבו
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 משרד המשפטים
 מנהלת יחידות מקצועיות

 מועצת רואי חשבון
 

 ן משמעתיובדי החלטות
 5511 –לפי חוק רואי חשבון התשט"ו 

 
 פליליות ות רואי חשבון שהתחייבו בדין בעביר

 
 
 

החוק(, כי בתוקף  -)להלן  1511 –לחוק רואי חשבון, התשט"ו  11מודיעים בזה לפי סעיף  .1

 4) הבכסלו התשע" בי"ק, החליטה מועצת רואי חשבון ביום )ב( לחו11סמכותה לפי סעיף 

, נזיפהעונש של   1145בעל רשיון מס'  דוד גולדברג(, להטיל על רואה חשבון 1114בדצמבר 

משהוא נתחייב בדין בעבירה שיש בה קלון; כמו כן החליטה המועצה לפרסם את 

 ובאתר האינטרנט של המועצה. כלכליההחלטה ברשומות, בעיתון 

הרשיע בית משפט השלום בתל אביב )כבוד השופטת מיכל  1.11.11 ביוםנסיבות המקרה: 

( לפקודת מס הכנסה 1)111בביצוע שש עבירות לפי סעיף את רו"ח גולדברג ברק נבו(, 

)מסירת תרשומת כוזבת בדו"ח במטרה לעזור לאחר  1591-]נוסח חדש[, התשכ"א

)שימוש במרמה, ערמה ( לפקודה 1)111להתחמק ממס(, וכן בביצוע שש עבירות לפי סעיף 

, הותחבולה בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאחר להתחמק ממס(. זאת, לאחר שהוד

)ת"פ  וניתן גזר הדין בעניינ 15.1.14במסגרת הסדר טיעון, בעובדות כתב האישום. ביום 

11141-15-11.) 

, רו"ח גולדברג רט בית המשפט את סעיפי כתב האישום שבהם הורשעיבגזר הדין פ

שירותי ראיית חשבון למר ירון זריף ולחברת גל  1112 – 1111בין השנים  קיהם הענולפי

מסר, בצוותא עם זריף, הלה החברה(. נקבע כי  –ניר תעשיית דפוס וגרפיקה בע"מ )להלן 

תרשומת כוזבת בדוחות החברה, על מנת להעלים את משיכות הכספים של זריף מהחברה 

כדיבידנד, כמענק או כמשכורת. הדרכים החשבונאיות ולמנוע את חיובן כהכנסה, בין אם 

 לגזר הדין, כדלהלן: 1שבהן הושגה מטרה זו מפורטות בסעיף 

א. תרשומת כוזבת בדוחות השנתיים של החברה, תוך הצגת מצג מגמתי לפקיד השומה 

 שלפיו זריף לא חייב כספים כלשהם לחברה.

טיות, תוך הימנעות מלספק ביאור ב. תרשומת כוזבת בכל דו"ח של החברה בשנים הרלוונ

בדוחות הכספיים של החברה על מצב עסקיהם ועל תוצאות פעולותיהם של זריף ושל 

 החברה, כמתחייב מכללי חשבונאות מקובלים ומהחובה לתת גילוי נאות.

ג. הסתרת העובדה כי יתרת החובה של זריף, שהוא בעל עניין בחברה, נסגרה סמוך לפני 

 תה צפויה להימשך בשנית סמוך לאחר סוף השנה.תאריך המאזן, והי

ד. הימנעות מלכלול בדוחות של מר זריף והחברה הכנסה מדיבידנד או מריבית החייבת 

 במס, על מנת להעלים את משיכות הכספים של מר זריף.

בנוסף נקבע כי הפעולות שתוארו לעיל חייבות בדיווח גם על גבי טופס מיוחד המצורף 

, בצוותא עם החברה וזריף, מלדווח על רו"ח גולדברג חרף זאת נמנעלדוח השנתי, אך 

 הפעולות המתוארות לעיל כתכנון מס חייב בדיווח.
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מדובר נשקל כי ההעונש,  תבמסגרת השיקולים שנשקלו לענין חומרהנימוקים לעונש: 

בהתאם  1111-1112בעבירה של אי ביצוע עבודת ביקורת על דו"ח ההתאמה למס לשנים 

במודע ללקוחו  רו"ח גולדברגבכך סייע  , כאשרנדרשיםהביקורת הביקורת ותקני ה לכללי

 ,מדובר בעבירות הקשורות ישירות למקצוע ראיית החשבוןהלהתחמק מתשלום מס. 

הן מבחינת ההרתעה  ,יש להחמיר בענישההמועצה סבורה כי ובמקרים מסוג זה, 

 .בו מון הציבורוהן מבחינת השמירה על רמת המקצוע ועל א ,הציבורית

שקלה המועצה שיקולים לקולא, לאור נסיבות המקרה כפי שהובאו בפסק הדין  ,נגדמ

 רו"ח גולדברגגזור על החליטה לו, רו"ח גולדברגשל  ונסיבותיו האישיות והבריאותיות

 עונש של נזיפה.

 

וקף החוק(, כי בת -)להלן  1511 –לחוק רואי חשבון, התשט"ו  11מודיעים בזה לפי סעיף   .1

 י"א בכסלו התשע"ד)ב( לחוק, החליטה מועצת רואי חשבון ביום 11סמכותה לפי סעיף 

, עונש של הפסקת תוקף הרישיון ניזאר חטיב(, להטיל על רואה חשבון 1111בנובמבר  14)

, משהוא נתחייב בדין בעבירה שיש בה קלון; כמו כן החליטה 11.11.11לתקופה של עד 

 ובאתר האינטרנט של המועצה. כלכלישומות, בעיתון המועצה לפרסם את ההחלטה בר

, לאחר הודאתו, בבית ניזאר חטיבהורשע רו"ח  15.1.1111בתאריך : נסיבות המקרה

משפט השלום בחיפה בעבירות של מסירת דו"ח הכולל ידיעה כוזבת במטרה להתחמק 

או לא מתשלום מס, ניכוי מס תשומות בלי שיש לגביו מסמך, מסירת ידיעה לא נכונה 

מנומקת בלא הסבר סביר, גניבה בידי מורשה, פעולה במטרה להביא לכך שאדם ישתמט 

מתשלום מס, וזיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר ושימוש במסמך מזויף. זאת, על 

+  412)ג(+  151( לחוק מע"מ וסעיפים 1)ב 115(, 1)א()115(, 1)ב()115(, 1)ב()115סעיפים 

העבירות בוצעו הן בתיקו האישי והן בתיקים של . 1555-ל"זלחוק העונשין התש 411

גזר בית המשפט על רוה"ח עונש של מאסר בפועל לתקופה של  14.11.11ביום לקוחותיו. 

 ₪. 11,111חודשים, מאסר על תנאי וקנס של  14

מדובר בשורה ארוכה של עבירות, הן על פי חוק העונשין והן על פי  עולה כי גזר הדין לפי

שבחר להפר את האמון ואת חובותיו כרואה  ניזאר חטיבמע"מ שנעברו ע"י רו"ח חוק 

חשבון כלפי רשויות המס. הנאשם גנב במספר הזדמנויות צ'קים שהפקידו אצלו הלקוחות 

הגיש ניזאר חטיב לצורך תשלום חובותיהם לרשויות המס ושילשל אותם לכיסו. רו"ח 

זבת שבמסגרתם ניכה מס תשומות ללא בשם לקוחותיו דוחות מע"מ שכללו ידיעה כו

תיעוד ופעל במטרה שלקוחותיו יתחמקו מתשלום מס. בנוסף אף זייף צ'קים שהופקדו 

בידו ועשה שימוש בצ'קים המזויפים במטרה לשלשל לכיסו את סכום הצ'ק. במעשיו אלו 

מטופלים על  םגרם נזקים כספיים גדולים ועגמת נפש רבה ללקוחותיו שסברו שענייניה

 ם להם להסתבכויות עם רשויות המס.די איש מקצוע ושגרי

חומרת העונש, המועצה רואה  ןלעניי: במסגרת השיקולים שנשקלו הנימוקים לעונש

בחומרה עבירות מס שנעברו על ידי רואי חשבון הן בתיקו שלו והן בתיקי לקוחותיו, 

ג זה, יש מדובר בעבירות הקשורות ישירות למקצוע לראיית החשבון ובמקרים מסו

להחמיר בענישה הן מבחינת ההרתעה הציבורית והן מבחינת השמירה על רמת המקצוע, 

 על מעמדו של המקצוע, ועל אמון הציבור.
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כנגד שקלה המועצה שיקולים לקולא, המועצה התחשבה בחלוף הזמן, העובדה שמאז 

צטבר , לא שימש כרואה חשבון. בכך ת1111בינואר  11-שרו"ח ניזאר נכנס לכלא, ב

תקופה בת ארבע שנים שבמהלכה לא עסק ולא יעסוק במקצוע. המועצה התרשמה כי 

רו"ח ניזאר אכן עבר שינוי משמעותי ולא יחזור על עבירות מסוג זה. בנוסף, ניתן משקל 

מיוחד לשיקול של שיקומו של רו"ח ניזאר. הקמת המשפחה והסיוע הרב שקיבל 

קלעה לקשיים עקב כך, הביאה את המועצה ממשפחתו להחזר חובותיו, תוך שהמשפחה נ

למסקנה כי הסיכוי לשיקומו רב וכי עקב הפרשה הוא ומשפחתו שילמו מחיר כבד ולכן 

 המועצה לא החמירה בעונשו.

 

החוק(, כי בתוקף  -)להלן  1511 –לחוק רואי חשבון, התשט"ו  11מודיעים בזה לפי סעיף  .1

(, להטיל 1111ביולי  11רואי חשבון ביום ))ב( לחוק, החליטה מועצת 11סמכותה לפי סעיף 

, משהוא נתחייב בדין בעבירה שיש בה קלון; כמו כן נזיפהעל רואה חשבון, עונש של 

ברשומות, בעיתון גלובס  פרטי המקרה ללא פרסום השםהחליטה המועצה לפרסם את 

 ובאתר האינטרנט של המועצה.

, והורשע בשל העברת מידע שימש כמפקח במס הכנסה : רואה החשבוןנסיבות המקרה

בביצוע  1.11.12הורשע בבית המשפט השלום בת"א ביום  רואה החשבוןלחוקר פרטי. 

 העבירות הבאות:

    -)להלן 1555 -לחוק העונשין, התשל"ז 124(  מספר רב של עבירות על הוראת סע' 1)

 מרמה והפרת אמונים. -"חוק העונשין"(

 לביצוע פשע. קשירת קשר -)א( לחוק העונשין 455ע' (  מספר רב של עבירות על הוראת ס1)

 ( לחוק הגנת11-5( )5)1בצירוף סעיפים  1(  מספר רב של עבירות על הוראת סע' 1)

 פגיעה בפרטיות. -1521 -הפרטיות, התשמ"א 

הפרת  -1521 -לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  19(  מספר רב של עבירות על הוראת סע' 4)

 מידע. חובת סודיות במאגרי

( לחוק הגנת 1א')א() 11)ב( בצירוף סע' 2(  מספר רב של עבירות על הוראת סע' 1)

 שימוש לא כדין במאגר מידע. -1521 -הפרטיות, התשמ"א 

חודשי מאסר בפועל, קנס בשיעור  11חודשי מאסר מתוכם  11על רו"ח נגזר עונש של 

חודשים מיום  14ע במשך להימנ₪  11,111וחתימה על התחייבות כספית בסך ₪  11,111

 שחרורו מביצוע העבירות בהן הורשע.

במסגרת השיקולים שנשקלו לענין חומרת העונש, המועצה רואה : הנימוקים לעונש

בחומרה עבירה מסוג של העברת מידע המהווה מעילה באמון. מדובר בעבירות שבוצעו 

ישירה למקצוע  במהלך עבודתו כמפקח מס הכנסה, כאשר מדובר בתפקיד שיש לו זיקה

 ראיית החשבון. 

כנגד שקלה המועצה שיקולים לקולא, נלקח בחשבון חלוף הזמן מאז ביצוע העבירה של 

. כן נשקלו ההליכים הפליליים שבמסגרתם ריצה עונש מאסר וכן ההליכים רואה החשבון

ענישה משמעותית נוספת. כן ניתן  יוהמשמעתיים בנציבות שירות המדינה בהם הוטלה על

לשקם את חייו ושלא לפגוע ביכולתו  לרואה החשבוןקל לרצון המועצה לאפשר מש
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 להתפרנס

 

 
החוק(, כי בתוקף  -)להלן  1511 –לחוק רואי חשבון, התשט"ו  11מודיעים בזה לפי סעיף  .4

 11) ג' בתמוז התשע"ה)ב( לחוק, החליטה מועצת רואי חשבון ביום 11סמכותה לפי סעיף 

, משהוא נתחייב בדין ביום נזיפה, עונש של אלי איילואה חשבון (, להטיל על ר1111ביוני 

כמו כן החליטה המועצה . בעבירה שיש בה קלון19222-11-15במסגרת ת.פ.  11.11.1111

 לפרסם את ההחלטה ברשומות, בעיתון גלובס ובאתר האינטרנט של המועצה.

באוקטובר  11ום רו"ח אלי אייל הורשע בבית המשפט השלום בחיפה בי: נסיבות המקרה

 12עבירות של ניכוי מס תשומות מבלי שיש לו לגביו מסמך כאמור בסעיף  11-ב 1111

לחוק מע"מ. על רו"ח אייל נגזר מאסר בפועל של חמישה חודשים; מאסר על תנאי 

כי לא יעבור עבירה בניגוד לחוק  -חודשים למשך שלוש שנים והתנאי הוא 2לתקופה של 

 ימי מאסר.  51או  ₪ 11,111מע"מ; קנס של 

 החלה החקירה של מע"מ. רו"ח 1112, בשנת 1115עד  1111העבירות נעברו בתקופה שבין 

בדוחותיו האישיים בשל מצוקה ₪  111,111אייל ניכה תשומות מוגזמות בסכום של 

 כלכלית שנקלע אליה בעקבות הפסדו במרוץ לראשות עיריית נהריה.

 נשקלו לענין חומרת העונש, המועצה רואהבמסגרת השיקולים ש :הנימוקים לעונש

בחומרה עבירות מס שנעברו ע"י רואי חשבון גם במקרה שמדובר בתיקו האישי של 

 רוה"ח ולא עבור לקוחותיו. מדובר בעבירות הקשורות ישירות למקצוע ראיית החשבון.

כנגד שקלה המועצה שיקולים לקולא, נלקחו בחשבון בעיקר הנסיבות הייחודיות של 

 קרה כפי שהוצגו בפני המועצה באשר למצבו הרפואי של רוה"ח, וכן נשקלו הודאתוהמ

 ולקיחת האחריות על ידו והרצון שלא לפגוע באופן משמעותי בפרנסתו בנסיבות

 המיוחדות של העניין.

 

החוק(, כי בתוקף  -)להלן  1511 –לחוק רואי חשבון, התשט"ו  11מודיעים בזה לפי סעיף  .1

 11) א' אייר התשע"ג )ב( לחוק, החליטה מועצת רואי חשבון ביום11 סמכותה לפי סעיף

של חשבון, עונש של הפסקת תוקף הרישיון לתקופה ה י(, להטיל על רוא1111באפריל 

בדין בעבירה שיש בה קלון; כמו כן  ונתחייב ם, משהשישה חודשים מיום קבלת ההחלטה

האינטרנט של  ובאתר לכליכהחליטה המועצה לפרסם את ההחלטה ברשומות, בעיתון 

 המועצה.

על סמך הודאתם בעבירות על  9.9.1111הורשעו ביום  רואי החשבון : נסיבות המקרה

₪. מיליון  1.4-וגרעו מקופת המדינה סכום של למעלה מ בתיקם האישיחוק מע"מ 

חודשי  2עונש של שנת מאסר בפועל וכן נגזרו עליהם הוטל עליהם במסגרת הסדר טיעון 

 כל אחד.₪  11,111שנים וקנס כספי בסך  1ל תנאי למשך מאסר ע

בעבירות של מסירת ידיעה כוזבת  הורשעו, הנאשמים 14.11.1111כמצוין בגזר הדין מיום 

בדיווחים התקופתיים, בשימוש במרמה או בתחבולה במטרה להתחמק מתשלום מס 

 הורשעון, ובניכוי מס תשומות בלא שהיה בידם מסמכים כנדרש בחוק מע"מ. כמו כ
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בעבירות של הכנת פנקסי חשבונות כוזבים במטרה להתחמק מתשלום מס ובזיוף 

 .1111-1115העבירות  נשוא ההרשעה בוצעו בשנים  מסמכים.

במסגרת השיקולים שנשקלו לעניין חומרת העונש, המועצה רואה : הנימוקים לעונש

הקשורות ישירות  בחומרה עבירות מס שנעברו על ידי רואי חשבון. מדובר בעבירות

למקצוע ראיית החשבון ובמקרים מסוג זה יש להחמיר בענישה הן מבחינת ההרתעה 

הציבורית והן מבחינת השמירה על רמת המקצוע, על מעמדו של המקצוע ועל אמון 

 הציבור בו.

כנגד שקלה המועצה שיקולים לקולה. נלקחו בחשבון הודאתם של הנילונים  והתרשמות 

נים הפנימו את חומרת העבירה, והביעו חרטה כנה ורצון להשתקם המועצה כי הנילו

ולהחזיר את חובם לרשויות. המועצה אף סברה כי ישנה משמעות לכך שבית המשפט 

אפשר לנילונים לשאת את עונשם באופן מדורג, וכתוצאה מכך הם המשיכו בעבודתם 

ום. כן נלקח בחשבון כרואי חשבון, ועל כן ניתן משקל מיוחד במקרה זה לשיקול של שיק

 חלוף הזמן ממועד ביצוע העבירות, וכי חלפו למעלה משנתיים מיום מתן גזר הדין.

 

החוק(, כי בתוקף  -)להלן  1511 –לחוק רואי חשבון, התשט"ו  11מודיעים בזה לפי סעיף  .9

 5)כ"ה אדר התשע"ג )ב( לחוק, החליטה מועצת רואי חשבון ביום 11סמכותה לפי סעיף 

חשבון, עונש של הפסקת תוקף הרישיון לתקופה של שנה ה(, להטיל על רואה 1111במרץ 

החודשים שהוטל עליו על ידי בית  2אחת מיום סיום תקופת ריצוי עונש המאסר בן 

המשפט, משהוא נתחייב בדין בעבירה שיש בה קלון; כמו כן החליטה המועצה לפרסם 

 של המועצה. ובאתר האינטרנט גלובסאת ההחלטה ברשומות, בעיתון 

על פי הודאתו במסגרת הסדר  רואה החשבוןהורשע  11.1.1111ביום  :נסיבות המקרה

לחוק  151טיעון בבית המשפט המחוזי )מרכז( בשתי עבירות של מתן שוחד לפי סעיף 

"חוק העונשין"(, ושתי עבירות של משדל לביצוע עבירה  –)להלן  1555-העונשין, התשל"ז

לחוק  124שין יחד עם עבירה של מרמה והפרת אמונים לפי סעיף לחוק העונ 11לפי סעיף 

הורשע במתן שוחד לשני עובדים  רואה החשבון(. 9199-15-15העונשין )ת.פ. )מרכז( 

מר ג'קי מצא והגב' אורנה בכר, ובכך ששידל שני עובדי ציבור  –בכירים ברשות המסים 

 בכירים לבצע מעשים של הפרת אמונים במילוי תפקידם. 

, גזר עליו בית המשפט המחוזי 14.4.1111בהתאם לגזר הדין המקורי שניתן בעניינו ביום 

-חודשי מאסר בפועל לריצוי בעבודות שירות ו 9מרכז )כב' סגן הנשיא ז' כספי( עונש של 

שנים, שלא יעבור עבירה מסוג עוון או פשע המנויות  1-חודשי מאסר על תנאי, ל 11

של חוק העונשין. על גזר הדין הוגש ערעור מטעם המדינה על ה' לפרק ט' -בסימנים ד' ו

על חומרת העונש מזה. בית המשפט  רואה החשבוןקולת העונש מזה, וערעור מטעמו של 

 רואה החשבוןהעליון קיבל את ערעור המדינה והורה על החזרת הדיון בגזירת דינו של 

המדינה להציג באשר לבית המשפט המחוזי, וזאת בשים לב לראיות חדשות שביקשה 

. לאחר שקילת הדברים, החמיר בית המשפט המחוזי רואה החשבוןלמצבו הבריאותי של 

 1-חודשי מאסר על תנאי ל 11-חודשי מאסר בפועל ו 2וגזר עליו  רואה החשבוןבעונשו של 

ה' לפרק ט' -שנים, שלא יעבור בתקופה זו עבירה מסוג עוון או פשע המנויות בסימנים ד' ו

 ק העונשין.של חו
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במסגרת השיקולים שנשקלו לעניין חומרת העונש, המועצה  .1: הנימוקים לעונש

. כפי רואה החשבוןסבורה כי יש לתת משקל רב לחומרתן של העבירות שבהן הורשע 

שפורט אף על ידי בית המשפט, מתן שוחד, לא כל שכן לקיחתו, הוא אחת העבירות 

ות הציבורי וכלפיו. עבירת מתן השוחד מקפלת הקשות שניתן לעבור אותן במישור השיר

בחובה השחתה של עובדי ציבור ומביאה לפגיעה בתקינות פעולתו של המנהל הציבורי 

בהקשר זה, כי  רואה החשבוןולפגיעה באמון הציבור בשירות הציבורי. באשר לטענתו של 

מדובר אין המדובר במתן שוחד ברף חומרה גבוה, המועצה סבורה כי העובדה שאין 

בשוחד כספי אינה מורידה מחומרתו של המעשה שנועד להביא להטיית דעתו של מקבל 

השוחד לטובתו של נותן השוחד וגלומה בו אותה מידה של פגיעה בערכים עליהם באה 

רואה עבירה השוחד להגן. המועצה רואה חומרה רבה אף בעבירות הנוספות בהן הורשע 

ור לבצע עבירה של הפרת אמונים. בית המשפט המחוזי , שעניינן שידול עובדי ציבהחשבון

על מנת לקדם את ענייניו שלו, כחלק  רואה החשבוןקבע, כי בשתי העבירות הללו, פעל 

מרצונו לקבל דריסת רגל בקבלת ההחלטות ברשות. כפי שציין בית המשפט, אף אם 

רה יחסית מדובר בעבירות שחומרתן פחותה מעבירת השוחד, הרי שעדיין יש בהן חומ

משל עצמן, מאחר שגם כאן מתאפיינות העבירות בהשחתת עובדי ציבור כדי שיסטו 

 מהתקינות ויבואו לידי חטא. 

כן ניתן משקל לכך שלא מדובר היה במעידה חד פעמית, אלא בהתנהגות  .1

לאורך זמן ועל פני מספר אירועים שונים  רואה החשבוןשאפיינה את התנהלותו של 

, באופן שניתן לשרטט באמצעותם הלך רוח של התנהלות מסוימת, אותה ונפרדים זה מזה

 מבקשת המועצה להוקיע. 

טען, כי המעשים שביצע אינם נופלים במסגרת ההתנהגויות  רואה החשבון .1

שנקבע כי הן מהוות התנהגות שאינה הולמת רואה חשבון, בהתאם לתקנות רואי חשבון. 

ובע כי "המועצה תחקור, ... כל מקרה שהובא לחוק רואי חשבון ק 11כאמור, סעיף 

לידיעתה ובו נאשם רואה חשבון בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע, בין 

שנקבעה בחוק זה או בתקנות ובין אם לאו, או שנתחייב בדין על עבירה שיש בה קלון". 

מלשון הסעיף עולה בבירור כי המועצה רשאית להחיל את הדין המשמעתי הן על 

 תנהגויות המנויות בחוק רואי חשבון ובתקנותיו, והן על התנהגויות שלא נמנו בהם. הה

טען עוד, באמצעות בא כוחו, כי לא מדובר בהתנהגות הקשורה  רואה החשבון .4

לעיסוקו המקצועי. ראשית, כפי שהובהר לעיל, בסמכותה של המועצה לדון בדין משמעתי 

אות במסגרת עבודתם המקצועית כרואי חשבון. אף בהתנהגויות של רואי חשבון שאינן ב

המועצה אף סבורה כי ההתנהגות שתוארה, הגם שאין עניינה עבודת ביקורת במובנה 

הרגיל, הרי שהיא קשורה למקצוע ראיית חשבון באופן שאין לנתקו. אל מקצוע ראיית 

החשבון הקלאסי, שבו עוסק רואה החשבון בעבודה של ביקורת על דוחות כספיים, 

מצטרפים עיסוקים נלווים הקשורים בטבורם למקצוע זה. מדובר בין היתר בעבודה של 

הנהלת חשבונות, ובייצוג מול הרשויות השונות. המועצה סבורה כי נושא של ייצוג מול 

רשויות המס נעשה אגב עיסוקו של רואה החשבון במקצועו ויש לו זיקה ישירה לעיסוקו 

ורה כי פעולה של רואה חשבון שיש בה משום ניסיון המקצועי. בהמשך לכך, המועצה סב

להשפיע באופן לא תקין על הנעשה בתוך רשויות פיקוח ואכיפה להן קשר שוטף עם 
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מקצוע ראיית החשבון ובכלל זה  רשות המסים, היא פעולה הקשורה לתחום ראיית 

 חשבון.

ה רואעוד במסגרת השיקולים שנשקלו לחומרה, צורפה אף התנהלותו של  .1

לאורך ההליך, כפי שהשתקפה בפסק דינו של בית המשפט העליון ובגזר הדין  החשבון

 המשלים שניתן על ידי בית המשפט המחוזי.

כנגד השיקולים שלעיל, שקלה המועצה שיקולים לקולה. המועצה סברה כי יש  .9

 רואה החשבון, ובמסגרת זו, לכך שרואה החשבוןלתת משקל להליך הפלילי שהתנהל נגד 

הודה ונטל אחריות מלאה על מעשיו במסגרת הסדר הטיעון. כמו כן, ניתן משקל לשיקול 

אם תוגבל אפשרותו להתפרנס  רואה החשבוןשל שיקום ולפגיעה שעלולה להיגרם ל

במקצוע ראיית חשבון. בנוסף, ניתן משקל רב לעובדה, כפי שצוינה בפני המועצה, וכן על 

 9ליך הפלילי לא עסק בראיית חשבון ולמעשה מזה פי תצהיר שהוגש, כי מאז פתיחת הה

 שנים אינו עוסק במקצוע. 

, כי יש להשית עליו רואה החשבוןהמועצה מצאה אף מקום להתייחס לטענתו של  .5

עונש זהה לעונש שהושת על מר ג'קי מצא. המועצה עמדה על השוני בין המקרים מבחינת 

דובר במתן  רואה החשבון. בעניינו של הרמה של המעורבות בתהליכים הפסולים וקידומם

 רואה החשבוןשוחד ובמסכת שיטתית של התנהלויות פסולות שכל מטרתן היתה לקנות ל

 השפעה פסולה על דמותה והתנהלותה של רשות המסים.

 

החוק(, כי בתוקף  -)להלן  1511 –לחוק רואי חשבון, התשט"ו  11מודיעים בזה לפי סעיף  .5

 12לחוק, החליטה מועצת רואי חשבון ביום ח' בתמוז התשע"ב ))ב( 11סמכותה לפי סעיף 

עונש של הפסקת  192121512(, להטיל על רואה חשבון ישראל גדכט, בעל ת.ז. ,1111ביוני 

(, משהוא 1111באוגוסט  11תוקף הרישיון למשך עשר שנים, החל ביום כד' באב התשע"ב )

המועצה לפרסם את ההחלטה  נתחייב בדין בעבירה שיש בה קלון; כמו כן החליטה

 ברשומות, בעיתון גלובס ובאתר האינטרנט של המועצה.

רואה החשבון ישראל גדכט, הורשע בבית משפט השלום בירושלים ביום  :נסיבות המקרה

 151( גניבה בידי מורשה לפי סעיף 1) על  פי הודאתו בעבירות המפורטות להלן: 11.9.11

  411קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף ( 1) ;1555-לחוק העונשין, התשל"ז

 ( לפקודת מס הכנסה.1) 111(בעבירה לפי סעיף 1) ;1555-לחוק העונשין, התשל"ז

חודשים,  2חודשים.  מאסר על תנאי של  11על רו"ח גדכט הוטל עונש של מאסר למשך 

סעיפי  המאסר, עלשנים מיום שחרורו מ 1אותו לא ירצה הנאשם אלא אם יעבור, תוך 

 חודשי מאסר תמורתו. 1או ₪  11,111וכן קנס בסך  החוק בהם הורשע.

רו"ח גדכט שילם חובות אישיים לרשויות המס באמצעות שיקים  לפי גזר הדין עולה כי

שנתנו לו ע"י לקוחותיו לתשלום חובותיהם ברשויות המס. כמו כן ערך הסכמים עם 

ל הנאשם ללא ידיעת לקוחותיו וללא בחלק מהמקרים פעורשויות המס מטעם לקוחותיו 

הרשאתם. כדי להסתיר מלקוחות אלה את דבר ההסכמים, שילם הנאשם את חובות המס 

 ₪.  1,155,555שלהם באמצעות שיקים של לקוחות אחרים בסך כולל של 
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ובכדי להסתיר את ₪  מליון  1.1רו"ח גדכט גנב באופן שיטתי משניים מלקוחותיו הגדולים 

בור הלקוחות דוחות כוזבים למ"ה באמצעותם הקטין את הכנסותיהם מעשיו הגיש ע

 .1555-1111שנים בין השנים  5מעשיו נמשכו ₪. מליון  1.1החייבות בסך 

 חומרת העבירות שבהן הורשע רואה חשבון ישראל גדכט; :הנימוקים לעונש

 העבירות בוצעו במסגרת עיסוקו כרואה חשבון;

 ננות;מדובר בעבירות מתמשכות ומתוכ 

 מעשיו פגעו באמון הניתן ברואי חשבון הן מצד לקוחותיהם והן מצד רשויות המדינה.

 

החוק(, כי בתוקף  –)להלן  1511 –לחוק רואי חשבון, התשט"ו  11מודיעים בזה לפי סעיף  .2

 11)ב( לחוק, החליטה מועצת רואי חשבון ביום א' בכסלו התשע"ג )11סמכותה לפי סעיף 

, עונש של 111119414יל על רואה חשבון גרשון נוימן, בעל ת.ז. (, להט1111בנובמבר 

(, 1111בדצמבר  5הפסקת תוקף הרישיון לצמיתות, החל ביום כה' בכסלו התשע"ג )

משהוא נתחייב בדין בעבירה שיש בה קלון. עם זאת החליטה המועצה, כי אם הדין 

ון לאחר שלילה הקיים ישתנה ויאפשר פנייה למועצה לשם קבלת רישיון רואה חשב

לצמיתות, יוכל לפנות בבקשה מעין זו למועצה, בהתאם למועדים שייקבעו בדין ולא לפני 

עשר שנים ממועד ההחלטה; כמו כן החליטה המועצה לפרסם את ההחלטה ברשומות, 

 בעיתון גלובס ובאתר האינטרנט של המועצה.

שלום בתל אביב על פי רואה החשבון גרשון נוימן, הורשע בבית משפט ה :נסיבות המקרה

, בשורה ארוכה של עבירות של מסירת דו"חות המכילים ידיעות 11.1.15הודאתו ביום 

כוזבות, ניכוי מס תשומות ללא מסמכים ואסמכתאות, ניהול פנקסי חשבונות כוזבים 

ורשומות כוזבות, שימוש במרמה ובתחבולה במטרה להתחמק מתשלום מס, ופעולה 

אחר יתחמק מתשלום מס בנסיבות מחמירות, לפי סעיף במטרה להביא לכך שאדם 

 . 1551-( לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו1)-( ו1()1)ב-(, ו1(, )ב2)-(, ו5(, )9(, )1(, )1)ב()115

התקבל הערעור. על  19/5/15המדינה הגישה ערעור על העונש לבית המשפט המחוזי וביום 

חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך  14חודשי מאסר בפועל,  41רו"ח נוימן הוטל עונש של 

 חודשי מאסר תמורתו. 9ש"ח או 111111

רו"ח נוימן קיבל מלקוחותיו שיקים לתשלום המע"מ המתחייב לפי גזר הדין עולה כי 

ודווח  את הדווחיםלאחר מכן שינה  .מהפעילות העסקית של הלקוח, על פי דוחות שערך

ה החייבת במע"מ, ואת ההפרש על תשומות כוזבות ביתר במטרה להקטין את ההכנס

בנוסף, שבין הסכומים שקבל מהלקוח לבין הסכומים שהעביר למע"מ שילשל לכיסו. 

פי הדו"חות אותם -מפעילותו עלו ממנו  שינה רו"ח נוימן את סכומי המע"מ המתחייבים

הגיש למע"מ, והתאים בתיקו האישי את החיוב בהם לסכום השיקים שקיבל מהלקוחות 

, וכן הורה לעובדי משרדו לבצע רישום כוזב בספרי הלקוחות לצורך סגירת לפקודת מע"מ

  יתרות.

 חומרת העבירות שבהן הורשע רואה החשבון ומספרן הרב.  :הנימוקים לעונש

 סכומי העלמת המס הגבוהים.

 העבירות בוצעו באופן שיטתי במשך מספר שנים.

 העבירות בוצעו במסגרת עבודתו כרואה חשבון.

Page 316 of 390



 

החוק(, כי בתוקף  -)להלן  1511 –לחוק רואי חשבון, התשט"ו  11בזה לפי סעיף  מודיעים .5

 12)ב( לחוק, החליטה מועצת רואי חשבון ביום ח' בתמוז התשע"ב )11סמכותה לפי סעיף 

, עונש של הפסקת 111942142(, להטיל על רואה חשבון זאב שביב, בעל ת.ז. 1111ביוני 

(, משהוא 1111באוגוסט  11ל ביום כד' באב התשע"ב )תוקף הרישיון למשך עשר שנים, הח

נתחייב בדין בעבירה שיש בה קלון; כמו כן החליטה המועצה לפרסם את ההחלטה 

 ברשומות, בעיתון גלובס ובאתר האינטרנט של המועצה.

-רואה החשבון זאב שביב , הורשע בבית משפט השלום בתל אביב ,  ב נסיבות המקרה:

 דר טיעון, בעבירות כמפורט להלן:במסגרת הס 11.1.1111

 (;1555 -לחוק העונשין, התשל"ז  124-ו 151( גניבה בידי מורשה )סעיפים 1)

 ;1551-לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו  115( עבירות לפי סעיף לחוק 1)

 לפקודת מס הכנסה. 111(עבירות לפי סעיף 1)

 11חודשים, מאסר על תנאי למשך  41על רו"ח שביב הוטל עונש של מאסר בפועל בן 

שנים משחרורו עבירה מהעבירות בהן הורשע וקנב  1חודשים והתנאי שלא יעבור במשך 

 ימי מאסר תמורתו.  111ש"ח או 91111בסך 

 שלו רו"ח שביב הורשע בגין השמטת הכנסות מהדו"חות השנתיים לפי גזר הדין עולה כי 

)סך הכל שבע  1111עד  1555אותם הגיש לפקיד השומה בכל אחת ואחת משנות המס 

תוך נקיטה ושימוש בדרכי מרמה, ₪, מיליון  1,514,511-שנים(, השמטות שהסתכמו ב

( לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, 1)111-( ו1)111ערמה ותחבולה, וזאת, בניגוד לסעיפים 

 . 1591-תשכ"א

רשע עוסק בפעילותו של הנאשם כרואה חשבון ובשירותים שהעניק למי אישום נוסף בו הו

"טלי חברה לשירותי ניקיון ואחזקה בע"מ" )להלן: "החברה"(, ומנהלה,  -שהיו לקוחותיו 

. באישום זה נאמר, כי בפנקסי החשבונות של החברה 1111-ו 1555יצחק עשת, בין השנים 

רשם הנאשם בכזב סכומים מוגדלים  ובדו"חות התקופתיים שהגיש בשם החברה למע"מ

וכוזבים של מס התשומות, וזאת, כדי לכסות בערמה ובמרמה משיכות כספים שמשך 

שלא כדין מהחברה באמצעות שיקים שלה שהחזיק תחת ידו, וכן, כדי להעלים בערמה 

ובמרמה את תשלומי המע"מ המוגדלים, שכללו סכומי מע"מ שלו ושל לקוחות אחרים. 

ותו אישום )לאחר תיקונו(, כי הנאשם רשם בספרי החברה חשבוניות תשומה עוד נטען בא

וגרם לחברה להשתמט מתשלום מס בסך ₪, מיליון  1בדויות בסכומים שהצטברו כדי 

בסופו של יום, נטל הנאשם מהחברה לעצמו במרמה ושלא כדין )במהלך ₪.  521,151

 ₪.מיליון  1.1-השנים דלעיל( סכום מצטבר של למעלה מ

 חומרת העבירות שבהן הורשע רואה חשבון זאב שביב והנזק שהסבו; :הנימוקים לעונש

 העבירות בוצעו במסגרת עיסוקו כרואה חשבון;

 העבירות בוצעו באופן שיטתי ויזום ולאורך שנים ארוכות; 

 מעשיו פגעו קשה מאוד באינטרס הציבור בעיקר לאור היותו רואה חשבון. 

 

החוק(, כי בתוקף  -)להלן    1511 –לחוק רואי חשבון, התשט"ו  11מודיעים בזה לפי סעיף  .11

 12)ב( לחוק, החליטה מועצת רואי חשבון ביום ח' בתמוז התשע"ב )11סמכותה לפי סעיף 
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, עונש של הפסקת 115119219(, להטיל על רואה חשבון רמי אדלר, בעל ת.ז. 1111ביוני 

(, משהוא 1111באוגוסט  11ב התשע"ב )תוקף הרישיון למשך עשר שנים, החל ביום כד' בא

נתחייב בדין בעבירה שיש בה קלון; כמו כן החליטה המועצה לפרסם את ההחלטה 

 ברשומות, בעיתון גלובס ובאתר האינטרנט של המועצה.

רואה החשבון רמי אדלר, הורשע בבית משפט השלום בתל אביב  ביום  :נסיבות המקרה

כמפורט להלן: עבירות על  1551-ערך מוסף, התשל"ו בסדרת עבירות על פי חוק מס 9.5.11

(;  ניכוי בנסיבות מחמירות של מס 1()1)ב115( ביחד עם סעיף 1)ב()115סעיף 

 .115((; עבירות על סעיף 1)ב115( ביחד עם סעיף 1)ב()115תשומות,)עבירה על סעיף 

ר בפועל, חודשי מאס 12לאחר שהוגש ערעור לבית המשפט המחוזי הוטל עליו עונש של  

חודשי מאסר  2ש"ח או 21111שנים, וקנס כספי בסך  1חודשי מאסר על תנאי למשך  11

 תמורתו.

רו"ח אדלר  ושותפו לעסקים, ישראל רוזנפלד, חברו יחדיו לצורך  לפי גזר הדין עולה כי 

הונאת שלטונות מע"מ, ורקחו, בצוותא, עסקאות פיקטיביות, בדבר אספקה ומכירה, 

וד תקשורת )פורטים( ומחשבים, בהיקפים עצומים, לחב' הבינלאומי כביכול, של צי

ליסינג. לשם כך יצרו השניים מצגי שווא על ידי הוצאות חשבוניות פיקטיביות, בהיקפים 

כספיים עצומים, וזאת באמצעות החברות נשוא כתב האישום, וחברה נוספת שנרכשה, 

רת ציוד לחב' הליסינג של הבנק היא חב' בראון, בדבר קיומן כביכול של עסקאות מכי

הבינלאומי, שנגדן קוזזו תשומות באשר לרכישת ציוד שלא היה ולא נברא, וזאת בדרך 

משוכללת ומטעה, וכל זאת על מנת לאפשר את המשך תהליך הרמייה, שאותו יזמו 

הנאשם ורוזנפלד, אם כלפי חב' הבינלאומי ליסינג, שלא הייתה מודעת למעשי המרמה, 

שלטונות מע"מ, כאשר מגוון פעולות אלו נעשה על מנת שהחברות שבהן היה  ואם כלפי

הנאשם מנהל פעיל, לרבות בחברת בראון, וחברות נוספות בניהולו של רוזנפלד, יקבלו 

לידיהם מחברת הליסינג את כספי המע"מ, וינצלו אותם כראות עיניהם לצורכי תשלום 

אחרות, כפי שהדברים פורטו בהכרעת  משכורות, מימון נסיעות לחו"ל והוצאות רבות

 הדין. 

מגוון העבירות שבוצעו, הביא לכך שבפרשה זו הוצאו וקוזזו חשבוניות פיקטיביות בסכום 

וזאת לצורך בניית מערך שלם, ואדיר בהיקפו, של חשבוניות  ₪!  111,111,111 -העולה על 

 פיקטיביות. 

 .1114וכתב האישום הוגש בשנת 1111החקירה החלה בשנת  1555העבירות בוצעו בשנת 

העבירות החמורות והיקפן העצום שבהן הורשע רואה חשבון רמי  הנימוקים לעונש:

אדלר, שאמנם לא פעל כרואה חשבון מבקר, אך יחד עם זאת המועצה ראתה בביצוע 

 העבירות קשר ישיר למקצועו כרואה חשבון;

י לעבור את העבירות השתמש בידע והמצג בהיותו רואה חשבון ואיש כספים כד 

 האמורות.

 

החוק(, כי בתוקף  -)להלן    1511 –לחוק רואי חשבון, התשט"ו  11מודיעים בזה לפי סעיף  .11

 1לחוק, החליטה מועצת רואי חשבון ביום יד' באב  התשע"ב ) 11סמכותה לפי סעיף 

עונש של  111111522(, להטיל על רואה חשבון קרלוס ששון  בעל ת.ז. 1111באוגוסט
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באוגוסט  19הפסקת תוקף הרישיון למשך שמונה שנים, החל ביום כח' באב התשע"ב )

(, שהוא נתחייב בדין בעבירה שיש בה קלון ושיש לפרסם את ההחלטה ברשומות, 1111

 בעיתון גלובס ובאתר האינטרנט של מועצת רואי חשבון.

ל אביב ביום רואה החשבון קרלוס ששון, הורשע בבית משפט השלום בת נסיבות המקרה:

, על  פי הודאתו, בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירה על 2.5.15

לחוק זה,  412, זיוף מסמך, עבירה על סעיף 1555-לפי חוק העונשין התשל"ז  411סעיף 

 לחוק זה.  411ושימוש במסמך מזויף עבירה על סעיף 

חודשי  9חודשי מאסר בפועל ו 14 חודשי מאסר מתוכם 11על רו"ח ששון הוטל עונש של 

חודשי  4או ₪  11,111מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו, קנס כספי בסך 

 מאסר תמורתו.

שימש  11/2/12 -ועד למעצרו של רו"ח ששון, ב 1111החל מאוגוסט  לפי גזר הדין עולה כי 

הל הכספים הבכיר.  כעובדה של חברת "הראל טכנולוגיות ומידע בע"מ"  ונשא בתפקיד מנ

בתפקידו הנ"ל היה רו"ח ששון הפקיד הבכיר האחראי שמופקד על החשבות של החברה 

ועל ניהולה הכספי באופן גורף ורחב. בתקופה הרלוונטית, ניהלה החברה/המעסיקה, 

המתלוננת, חשבון בבנק הבינלאומי הראשון בראשון לציון. )להלן: "החשבון"(. מורשי 

שבון זה היו מנהלי החברה ור"ח ששון, והם בלבד היו המורשים החתימה היחידים בח

לחתום כדין על שיקים של החברה.  בתקופה הרלוונטית המנהלים/הבעלים של החברה 

נהגו לחתום על שיקים של החברה "בלאנקו" כששאר פרטי השיק  לא מולאו. וכשהשקים 

שוטף של האחרונה.    החתומים בלבד  מופקדים במצבם זה  במשרדי החברה לשימושה ה

ועד למועד מעצרו של רו"ח ששון הוא נהג ובמספר רב של מיקרים,  1111בין השנים 

לתלוש מפנקסי השיקים החתומים הנ"ל, מספר רב של שיקים השייכים לחברה 

 ומתייחסים לחשבונה. 

בהמשך, זייף הנאשם את השיקים התלושים בכך שמילא אותם בלא היתר כדין בפרטים 

לרבות סכומי כסף שונים.  השיקים הנזכרים לעיל הופקדו על ידי רו"ח ששון  שונים.

בחשבונותיו האישיים ו/או נמסרו על ידיו לצדדים שלישיים לצרכיו. וכך, כתוצאה 

 1,111,111משורת מעשים אלה שביצע, קיבל לידיו סכומי כסף שונים שהצטברו לסך 

 מיליון שקל.

בהם הורשע רואה חשבון קרלוס ששון, מדובר חומרת העבירות  :הנימוקים לעונש

בעבירות שבוצעו לאורך שנים ולאחר תכנון ומעשיו הפרו בצורה בוטה את החובות 

 האתיות והמקצועיות של המורשים כדין לעסוק במקצוע ראיית החשבון.

 

החוק(, כי בתוקף  -)להלן    1511 –לחוק רואי חשבון, התשט"ו  11מודיעים בזה לפי סעיף  .11

ביום ח' בתשרי התשע"ב          לחוק, החליטה מועצת רואי חשבון  11ותה לפי סעיף סמכ

(, להטיל על רואה חשבון עונש של הפסקת תוקף הרשיון, למשך חצי 1111באוקטובר  9)

וכן עונש של הפסקת תוקף הרישיון על תנאי לתקופה של שנה,  1.1.11שנה החל מיום 

שהוא מ ,י במשך ארבע שנים מיום קבלת ההחלטהוהתנאי הוא שלא יורשע בדין משמעת

נתחייב בדין בעבירה שיש בה קלון ושיש לפרסם את ההחלטה ברשומות, בעיתון גלובס 

 ובאתר האינטרנט של מועצת רואי חשבון.
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, 19.11.15רואה החשבון, הורשע בבית משפט השלום בתל אביב ביום : נסיבות המקרה

ש במרמה, עורמה ותחבולה, מסירת אמירה כוזבת לפי הודאתו בשמונה עבירות של שימו

 111בדוח ומתן תרשומות כוזבות, במזיד ומתוך כוונה להתחמק ממס, עבירות לפי סעיף 

עונש מאסר של שמונה חודשים  רואה החשבוןלפקודת מס הכנסה. בית המשפט הטיל על 

 .החשבון רואהדחה בית המשפט המחוזי את ערעורו של  4.9.11-ש"חב511111וקנס בסך 

העניק שירותי ראיית חשבון ללקוחות שונים, ביניהם חמישה יהלומנים  רואה החשבון

פעל על מנת  1559-1111העוסקים בסחר ובתווך ביהלומים בישראל ובחו"ל. בין השנים 

להעלים הכנסותיהם של היהלומנים אשר התקבלו מעסקאות שבוצעו בחו"ל, במטרה 

 לסייע להם להתחמק מתשלום מס.

, חלוף הזמן הרב מאז רואה החשבוןהינם בין היתר, מצבו הרפואי של  :נימוקים לעונשה

מועד ביצוע העבירות, שינויים שחלו בדין ובפרשנות הדין הרלוונטיים למקרה במהלך 

, כי הפסקת תוקף הרישיון נקבעה לתקופה של חצי שנה בלבד, בהתחשב יצויןהשנים. 

בן חצי שנה שבמהלכו פעילותו כרו"ח הייתה ריצה עונש מאסר  שרואה החשבוןבכך 

 מזערית.

 

החוק(, כי בתוקף  -)להלן   1511 –לחוק רואי חשבון, התשט"ו  11מודיעים בזה לפי סעיף  .11

 1לחוק, החליטה מועצת רואי חשבון ביום ו' בחשון התשע"ב ) 11סמכותה לפי סעיף 

הפסקת תוקף רישיונו על (, להטיל על רואה חשבון עונש נזיפה, עונש של 1111בנובמבר 

תנאי לתקופה של שנתיים, והתנאי הוא שלא יורשע בדין משמעתי במשך שלוש שנים 

מיום קבלת ההחלטה שהוא נתחייב בדין בעבירה שיש בה קלון ושיש לפרסם את פרטי 

 המקרה ברשומות, בעיתון גלובס ובאתר האינטרנט של מועצת רואי חשבון.

ורשע לפי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בעבירות לפי רואה החשבון ה :נסיבות המקרה

 –)א( לחוק העונשין, התשל"ז 141-ו 411לפקודת מס הכנסה  ולפי סעיפים  111סעיף 

, בשל הגשת דוחות כוזבים לפקיד השומה ובהם, בין היתר, הוצאות פרטיות 1555

פועל ועוד. האסורות בניכוי, הוצאות כפולות, הוצאות בסכומים גבוהים מאלה ששילם ב

בנוסף קיבל במרמה כספים מקופות מרכזיות לפיצויים וכן ניסה להניע אדם למסור 

 הודעות שקר במהלך החקירה שהתנהלה נגדו. 

חודשי מאסר על תנאי  11חודשי מאסר בפועל,  2גזר עליו בית המשפט  19.11.15ביום 

 ₪. 111,111וקנס בסך 

 .1555-1119העבירות נשוא ההרשעה בוצעו בין השנים 

: מדובר בעבירות חמורות ביותר שנעשו במסגרת עבודתו כרואה חשבון, הנימוקים לעונש

אם כי לא במסגרת מתן שירות ללקוחות. יחד עם זאת, לאור הנסיבות האישיות, ריצוי 

עונש מאסר בפועל אשר נקבע, בין היתר, בשל היותו רואה חשבון ושיקומו המקצועי 

 חלט להטיל עליו את העונש שנקבע.לאחר סיום ריצוי עונשו הו
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 את כבוד המקצוע בהתנהגות שאינה הולמתנמצאו אשמים רואי חשבון ש

 ( כי ביום"החוק" – )להלן 1511–לחוק רואי חשבון התשט"ו 11מודיעים בזה לפי סעיף  .1

המועצה(, להטיל עונש  -(, החליטה מועצת רואי חשבון )להלן 1114בפרואר  11) התשע"ה

שנמצא אשם בהתנהגות  ,5511בעל מס' רישיון  אבי עזורה על רואה חשבון נזיפהשל 

לחוק, ולפרסם את פרטי המקרה  11שאינה הולמת את כבוד המקצוע, כאמור בסעיף 

 ברשומות, באתר האינטרנט של מועצת רואי חשבון ובעיתון גלובס.

החל לתת שירותים לחברה מבלי לפנות לרואה  חשבון עזורההרואה  נסיבות המקרה:

לתקנות רואי חשבון )התנהגות  (11)א1ובכך עבר על תקנה  ,הקודם של החברההחשבון 

תקנות התנהגות שאינה  –)להלן  1591-שאינה הולמת את כבוד המקצוע(, התשכ"ה

 . הולמת(

פעל רו"ח עזורה שלא  1111נמצא כי בהכנת הדוח הכספי של החברה לשנת המס  ,כמו כן

 לתקנות (1)א1תקנה ובכך עבר על  ,מקצועלפי הכללים התקנים והנהלים המקובלים ב

 .התנהגות שאינה הולמת

נתן תשובות וטען טענות שהתבררו  להה ,בעדותו של רו"ח עזורה בפני וועדת החקירה

התנהגות כשלעצמה התנהגות המהווה  - ומנוגדות למסמכים שהוצגו בפניוכלא נכונות 

 .)א( לחוק11שאינה הולמת על פי סעיף 

כאשר  ,נבחנו נסיבות המקרה כפי שפורטו לעיל אכשיקולים לחומר הנימוקים לעונש:

של רו"ח מדובר בהתנהלות הקשורה ישירות למקצוע ראיית החשבון, וכן אופן התנהלותו 

היעדר הרשעות כגון שקלה המועצה שיקולים לקולא,  ,נגדממול וועדת החקירה. עזורה 

 יו האישיות.משמעתיות במשך כל תקופת היותו רואה חשבון ונסיבות

י"ג  החוק( כי ביום-)להלן 1511  –לחוק רואי חשבון התשט"ו  11מודיעים בזה לפי סעיף  .1

המועצה(,  -(, החליטה מועצת רואי חשבון )להלן 1111 באוקטובר 15) בחשון התשע"ד

להטיל עונש של התראה על רואה חשבון שנמצא אשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד 

לחוק, ולפרסם את פרטי המקרה ברשומות, באתר האינטרנט  11ף המקצוע, כאמור בסעי

 של מועצת רואי חשבון ובעיתון גלובס.

שימש כרו"ח של חברה אשר הוחזקה בחלקים שווים   רואה החשבון נסיבות המקרה:

 . 'ע״י אחיו של רו"ח ועל ידי צד ג

בר תשלומים הסתכסכו ביניהם ואגב הסכסוך הוגשה תלונה כנגד רו"ח  בד צד ג'האח ו

 לכאורה שנעשו שלא כדין בחברה לגופים הקשורים לרו"ח וכדומה. 

מהחקירה עלו  מספר עניינים המהווים לכאורה עבירות על תקנות  המסדירות את מקצוע 

גות שאינה הולמת את כבוד בהתנה רואה החשבוןרו"ח. להלן פירוט הפעולות שבהן פעל 

 .המקצוע 
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שימש כרו"ח של חברה אשר כאמור היתה  שבוןרואה הח –תקנות אי תלות  א  

למינוי ולדבר  צד ג'. יצויין כי ככלל נראה כי היתה הסכמה של צד ג'בבעלות של אחיו ושל 

ניתן אף גילוי בחוות הדעת. אלא מה אותה חברה  ביצעה פעילות מסחרית של קבלת 

)שליש לכל אחד שירותי ריתוך  מחברה אחרת אשר הינה בבעלות של רו"ח ושל שני אחיו. 

מהאחים(  יצויין כי הסיבה שלרו"ח יש שליש מהחברה כמו גם לאחיו הינה כי כפי שפורט 

"מקובל במגזר" אליו הוא משתייך לחלק בין הבנים את נכסי פעילות כדבר ע״י רו"ח 

האב וכי בפועל לא היה פעיל באותה חברה אך היה זכאי לחלקו ברווחיה אילו היו כאלה. 

( לתקנות רואי 9)ב()1ה על רו"ח חזקת פגיעה באי התלות כמפורט בסעיף בעשותו כן חל

 .1112-, התשס"חחשבון )ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר(

אי הסתייגות עקב העדר גילוי לגבי עסקאות עם צדדים קשורים. פעילות החברה  ב

עילות החברה בדוח הכספי עם החברה שבה החזיק רו"ח שליש מהמניות הינה מהותית לפ

נימוקי רו"ח לפיהם  הביאור הינו באחריות ההנהלה   .של החברה לא ניתן לכך גילוי

הן עקב העדר הסבר לאי הסתייגות בגין העניין בחוו"ד וכן עקב  ,נשמעו בלתי משכנעים

הסכמתו כי בחברה שכזאת כמו גם בחברות אחרות למעשה רו"ח עורך הדוחות. בכך פעל 

 .התאם לתקני ונהלי ביקורת מקובליםא ברו"ח של

ביצעה  ,היתה בחלק מן התקופה בידי רו"חשחברה  ששליש מהבעלות עליה  ג  

הנה"ח לחברה   ולעובדה זאת לא ניתן גילוי בדוח הכספי כנדרש בתקנות )תקנות אי 

התלות( וזאת עקב אי ידיעת התקנות של האי תלות  בעשותו כן עבר על דרישות הגילוי 

לתקנות רואי חשבון )ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק  )א(1)א(4 נהבתק

 .1112-אחר(, התשס"ח

המועצה רואה במעשה הקשור לעבירת אי התלות, עבירה העוסקת :  נימוקים לעונשה

בליבת המקצוע של ראיית חשבון, מעשה חמור ביותר. יחד עם זאת,  מצאה במועצה 

לקביעת עונש מקל במיוחד וזאת נוכח הנסיבות האישיות שפורטו בנסיבות הענין טעמים 

ע"י הנילון, העובדה כי ניכר היה שהנילון עצמו רואה חשיבות רבה בהתנהלות נכונה 

ובהתאם לדין כנדרש, כן שקלה המועצה את הטענה התרבותית על הנהוג בחברה 

, שיתוף הפעולה של הערבית. בנוסף עמדה לזכותו העובדה שכן ניתן גילוי בחוות הדעת

עם וועדת החקירה, ויכולת ההשפעה המועטה של העסקה על צדדים  רואה החשבון

שלישיים, וכן העובדה כי הנילון לא הפיק טובות הנאה או רווחים כלשהן מהחברה בה 

החזיק יחד עם אחיו וכן לא שימש כרואה חשבון מבקר של חברה זו. המועצה התרשמה 

ת מעשיו ויודע כעת את הדין וכי לא יחזור לפעול בצורה דומה הפנים א רואה החשבוןכי 

 .בעתיד

 

ז' החוק( כי ביום -)להלן 1511  –לחוק רואי חשבון התשט"ו  11מודיעים בזה לפי סעיף  .1

המועצה(,  -(, החליטה מועצת רואי חשבון )להלן 1111בספטמבר  11)בתשרי התשע"ד 

שם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד רואה חשבון שנמצא א להטיל עונש של התראה על

לחוק, ולפרסם את פרטי המקרה ברשומות, באתר האינטרנט  11, כאמור בסעיף המקצוע

 של מועצת רואי חשבון ובעיתון גלובס.
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רואה היה הבעלים של חברת ציינגינג  הגיש תלונה כנגד המתלונן ש: נסיבות המקרה

רואה אי מתן שירות נאות לכאורה ע״י ששימש כרו"ח שלה. התלונה נסובה  בגין  החשבון

בכך שעל פי הטענה לא הועברו לידי משרד האוצר  הרשות לאיסור הלבנת הון  החשבון

 יינג'ינג.'הדיווחים הנדרשים במועד של חברת הצ

רואה מבירור ראשוני של התלונה התברר למועצה ובכך התמקדה ועדת החקירה כי 

 ינגינג אלא ניהל עימה גם קשרים מסחריים.שימש לא רק כרו"ח של חברת הציהחשבון 

או הכללים \שלא לפי הדין ו רואה החשבוןלהלן פירוט  שני הנושאים שבהם פעל 

 המקצועיים החלים על רו"ח בעבודתו המקצועית.

מילוי תפקיד כרו"ח מבקר של חברה במצב עניינים בו קמה חזקה ברורה של   .א

ן רו"ח בפועל של חברת הציינגינג, חתם על חוות היה  ה רואה החשבון   .פגיעה באי תלות

אשר אותה כ ,אשר בנו שימש כמנהלה בע"מדעת וכו  והן )באותו מועד( בעלים של חברה 

חברה בבעלותו ובניהול של בנו שימשה כנותן זכייניות לחברת הציינגינג  בתמורה 

 לתשלום כספי.

של חברת הזכיינות דאג באופן  בכובעו כבעלים רואה החשבוןמדיון ועדת החקירה עלה כי 

אישי לסייע לחברה המבוקרת אצל הבנק לקבלת אשראי וזאת עקב היותה חלק מרשת 

הציינגינג .בפעולה זאת פעל רו"ח בבירור בניגוד להנחיות בדבר אי תלות ראה סעיף 

-( לתקנות רו"ח )ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר( התשס"ח9)ב()1

 .עיף שעניינו קיום קשר כלכלי או עסקי מהותי עם הלקוחס 1112

העתקי ניירות העבודה  ולא נמצא רואה החשבוןבידי  .אי שמירת ניירות עבודה ב.

הוא  רואה החשבוןשל הביקורת אשר נתבקשו ע״י ועדת החקירה.  בהתאם לעדותו   של 

רד ממנו/ בעשותו כן  ל נפ"העביר את כל הניירות למתלונן וזאת בלחץ האירועים כאשר הנ

בהתאם להנחיות לפיהן עליו לשמור בידו ניירות עבודה   וזאת  רואה החשבוןלא פעל 

 .5סעיף  1551-בהתאם לתקנות רואי חשבון )דרך פעולותו( תשל"ג

עם וועדת החקירה,  רואה החשבון: נסיבות המקרה, שיתוף הפעולה של עונשלהנימוקים 

סית, אם כי מדובר בעבירה העוסקת בליבת המקצוע העובדה כי מדובר בעבירה קלה יח

משמש כרואה חשבון  רואה החשבוןשל ראיית חשבון. המועצה התרשמה גם מהעובדה כי 

רואה שנה ומעולם לא עבר עבירה וכן מהעובדה כי העניין הופסק מיוזמתו של  41מזה 

 אה החשבוןרוכבר לפני ארבע שנים והעניין לא קיים יותר. בנוסף נראה כי  החשבון

 .הטמיע את כללי ניגוד העניינים והעבירה נעברה לא מתוך כוונה אלא מתוך היסח הדעת

 

ג'  החוק( כי ביום-)להלן 1511  –לחוק רואי חשבון התשט"ו  11מודיעים בזה לפי סעיף  .4

המועצה(, שלא  -(, החליטה מועצת רואי חשבון )להלן 1111במאי  14) סיוון התשע"ב

אה חשבון שנמצא אשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע , להטיל עונש על רו

לחוק, ולפרסם את פרטי המקרה ברשומות, באתר האינטרנט של  11כאמור בסעיף 

 מועצת רואי חשבון ובעיתון גלובס.

החל לטפל בלקוח מבלי  שפנה לקבל את  רואה החשבוןבמקרה אחד, : נסיבות המקרה

( לתקנות רואי 11א' )1בתיק וזאת בניגוד לתקנה הסכמתו של רואה החשבון שטיפל 

 .1591-חשבון )התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע (, התשכ"ה
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החל לטפל בלקוח למרות כי על פניו התקיים נימוק סביר  רואה החשבוןבמקרה השני 

( לתקנות רואי חשבון )התנהגות שאינה הולמת את כבוד 11א' )1כהגדרתו בתקנה 

, אשר הצדיק עיכוב בתחילת מתן שירותי ראיית חשבון ע"י 1591-תשכ"ההמקצוע (, ה

 רו"ח אדלר עד לברור מלוא העובדות.

מדובר בשתי תלונות שהוגשו ע"י חברי מועצה כאשר התלונה השנייה : הנימוקים לעונש

 הוגשה תוך כדי בירור התלונה הראשונה.

 ת שהצדיקו אי הטלת עונש.בנוסף המועצה סברה כי בשני המקרים היו נסיבות מיוחדו

 

החוק( כי ביום  כ"ז -)להלן 1511  –לחוק רואי חשבון, התשט"ו  11מודיעים בזה לפי סעיף  .1

המועצה(, לנזוף  -(, החליטה מועצת רואי חשבון )להלן 1111באפריל  15ניסן התשע"ב )

ברואה חשבון שנמצא אשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע, כאמור בסעיף 

לחוק, ולפרסם את פרטי המקרה ברשומות, באתר האינטרנט של מועצת רואי חשבון  11

 ובעיתון גלובס.

הוגשו שתי תלונות שעיקרן דומה. לטענת המתלוננים  רואה החשבוןנגד : נסיבות המקרה

על מנת לשלם איתן חובות של המתלוננים  לרואה החשבוןהמחאות דחויות שניתנו 

ללא הסכמת המתלוננים  לתשלום הוצאות פרטיות , לרשויות המס, שימשו בפועל

)כאשר היה מדובר בצ'קים "פתוחים"( או לתשלום חבויות  רואה החשבוןואחרות של 

לרשויות המס )כאשר מדובר היה בהמחאות שנרשמו  רואה החשבון"עיסקיות" של 

 מראש לפקודת רשויות המס(.  עוד עולה מהתלונות כי לא היתה הסכמה מצד הלקוחות

, כך קים'בוהים שנמשכו באמצעות אותם צלחבות בתשלום שכ"ט לנילון בסכומים הג

שלא רק שהצ'קים שנמשכו, לכאורה, לצורך תשלום חובות לרשויות המס, לא שימשו את 

יעדם, אלא שעל פי התלונה הנילון גם גבה באמצעות הסבתם אליו, שכר טרחה אשר, 

 לטענת המתלונן, כלל לא היה מגיע לו.

יש בהן משום "התנהגות שאינה רואה החשבון ומכלול הנסיבות ף פעולותיו של אוס

 הולמת רואה חשבון".

 לאור הנסיבות האישיות וכן מתוך הרצון שלא לפגוע במטה לחמו.: הנימוקים לעונש

 

החוק( כי ביום כ"ח -)להלן 1511  –לחוק רואי חשבון, התשט"ו  11מודיעים בזה לפי סעיף  .9

המועצה(, לנזוף  -(, החליטה מועצת רואי חשבון )להלן 1111במרס  11באדר התשע"ב )

ברואי חשבון שנמצאו אשמים בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע, כאמור 

לחוק, ולפרסם את פרטי המקרה ברשומות, באתר האינטרנט של מועצת רואי  11בסעיף 

 חשבון ובעיתון גלובס.

רואי חשבון שותפים במשרד רואי חשבון,  המקרה עסק בשני אחים, :נסיבות המקרה

אשר בתקופה המדוברת, אחד מהם היה מנהל בחברה, ואילו אחיו היה רואה חשבון 

ממניות  11%מבקר של אותה חברה; בנוסף, החזיק כל אחד מהאחים בתקופה זו ב

 החברה.

בנסיבות אלה קמו חזקות לפיהן רואה החשבון המבקר ושותפו, היו מצויים בניגוד 

יינים או שנפגעה אי תלותם במבוקר, לפי תקנות רואי חשבון )ניגוד עניינים ופגיעה באי ענ

Page 324 of 390



, ואלה, לדעת המועצה, לא נסתרו בידיהם; 1112-תלות כתוצאה מעיסוק אחר(, התשס"ח

( לתקנות רואי חשבון )התנהגות שאינה הולמת את כבוד 1א ) 1לפיכך, לפי לתקנה 

מעשים האמורים התנהגות שאינה הולמת את כבוד , מהווים ה1591-המקצוע(, התשכ"ה

 המקצוע.

הנימוקים לקולת העונש היו בין השאר, גילם המתקדם של רואי  הנימוקים לעונש:

החשבון, העובדה כי מדובר בתלונה ראשונה לאחר שנים רבות בהן עסקו במקצוע, הבעת 

רחי חרטה והבנה של הקשיים שעלו ממעשיהם, הסדרת המחלוקות במישור האז

 לשביעות רצון המתלונן ונסיבות ספציפיות של המקרה.

 

החוק( כי ביום ט"ו -)להלן 1511  –לחוק רואי חשבון התשט"ו  11מודיעים בזה לפי סעיף   .5

המועצה(, שלא  -(, החליטה מועצת רואי חשבון )להלן 1111בפברואר  2בשבט התשע"ב )

, ה הולמת את כבוד המקצועהגות שאינלהטיל עונש על רואה חשבון שנמצא אשם בהתנ

לחוק, ולפרסם את פרטי המקרה ברשומות, באתר האינטרנט של  11כאמור בסעיף 

 מועצת רואי חשבון ובעיתון גלובס.

במקרה, רואה החשבון היה בו זמנית, נושא משרה בשותפות תוך  :נסיבות המקרה

פות מעורבות בניהולה כאשר השתתף כמיופה כוחו של אחד מבעלי החברות השות

 בישיבת הנהלתה, ורואה חשבון מבקר של חברה אחרת בשותפות. 

בנסיבות אלה, קמו חזקות לפיהן רואה החשבון היה  מצוי בניגוד עניינים או שנפגעה אי 

( לתקנות רואי חשבון )ניגוד עניינים ופגיעה 14)-( ו9)ב() 1תלותו במבוקר, על פי תקנה 

ואלה, לדעת המועצה, לא נסתרו  1112-באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר(, התשס"ח

( לתקנות רואי חשבון )התנהגות שאינה הולמת את כבוד 1א ) 1בידו; לפיכך, לפי לתקנה 

, מהווים המעשים האמורים התנהגות שאינה הולמת את כבוד 1591-המקצוע(, התשכ"ה

 המקצוע.

אי התלות  הנימוקים לאי הטלת עונש היו בין השאר, העובדה שעבירת :הנימוקים לעונש

בוצעה בתום לב וכן כי מיד כשנודע לרואה החשבון כי הוא נמצא במצב הפוגע באי 

תלותו, התפטר מיוזמתו, העובדה כי העבירה בוצעה במשך תקופה קצרה, הופסקה 

 מיוזמתו של רואה החשבון וכן כי שיתף פעולה עם ועדת החקירה.
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 דוח מבקר על עסק בחיסול - 58נוסח מוצע שיבוא במקום נספח ב' לתקן ביקורת    
 

דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים של עסק בחיסול כאשר  נוסחדוגמה ל   
 1(19.1)סעיף  יושמה הנחת העסק החי במספרי השוואה

 
 31ליום החברה(  -)להלן  _________של  הנכסים נטו בחיסולהדוח על את  יקרנוב   

את הדוח על השינויים בנכסים נטו בחיסול לשנה שהסתיימה באותו  ,X220בדצמבר 
 דוח רווח והפסד,את ו X120בדצמבר  31תאריך, את הדוח על המצב הכספי ליום 

, הדוח על השינויים בהון העצמי והדוח על תזרימי המזומנים הדוח על הרווח הכולל
אלה הינם באחריות הדירקטוריון  כספיים דוחות .לשנה שהסתיימה באותו תאריך

אלה בהתבסס  כספיים אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות 2וההנהלה של החברה.
 על ביקורתנו.

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים    

פי -. על1973-שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג
נים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה תק

של ביטחון שאין בדוחות הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית 
של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה 

שנעשו על ידי של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים 
וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות בכללותה.  1החברה הדירקטוריון וההנהלה של

 אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
 

 את , מכל הבחינות המהותיות,הנ"ל משקפים באופן נאות הכספיים לדעתנו, הדוחות   
נכסים נטו , את השינויים בX220בדצמבר  31הנכסים נטו בחיסול של החברה ליום 

 31המצב הכספי של החברה ליום  בחיסול שלה לשנה שהסתיימה באותו תאריך, את
את תוצאות פעולותיה, השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים ו, X120בדצמבר 

בישראל כללי חשבונאות מקובלים ל בהתאם ,שלה לשנה שהסתיימה באותו תאריך
(Israeli GAAP) . 

 
מבלי לסייג את חוות דעתנו, אנו מפנים את תשומת הלב לביאור ___ לדוחות    

בעלי המניות אישרה אסיפת  X120בדצמבר  31ביום הכספיים הנ"ל, שבו מוסבר כי 
. כתוצאה מכך, החברה שינתה את בסיס הדיווח של החברה תכנית לחיסול החברה

חי לבסיס של עסק מבסיס של עסק  X120בדצמבר  31שלה לתקופות שלאחר יום 
 בחיסול.

 

 ]חתימת רואה החשבון המבקר[         ]תאריך[   
 

                                                      
 Israeli)הדוגמה שלהלן מתייחסת לדוחות כספיים שהוכנו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל   1

GAAP .) בדוח רואה החשבון המבקר עשויים להיות שונים מאלה שמות הדוחות הכספיים הנכללים
ר' את הנוסח האחיד )בלתי  -המופיעים בדוגמה זו כתלות במסגרת הדיווח המתאימה. להתאמות הנדרשות 

 , על תיקוניהם.99-ו 90מסוייג( של דוח רואה החשבון המבקר כפי שמופיע בתקני ביקורת 
 
 ניתן לשנות את המילה "הנהלה" במילה "מפרק" בהתאם לנסיבות.במידה ומונה לחברה מפרק,   2
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 כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבון© 
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 כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבון© 
 

2 

 
 ה ק ד מ ה

 

 

מטרת פרסום שאלון הבחינה ופתרונו היא לסייע לנבחנים בהכנותיהם לבחינה. אין לראות בפתרון הבחינה 

 עמדה מקצועית מחייבת של מועצת רואי חשבון.

 

מחייב שיקול דעת של מבקרי החשבונות ואין לצפות  ,יישום נהלי ביקורת על פי תקני ביקורת מקובלים

ידי מבקרים שונים, כשם שאין לצפות לאחידות בשיקול הדעת  לאחידות בהפעלת שיקול דעת זה על

המופעל על ידי עוסקים במקצועות חופשיים אחרים. מסיבה זו יתכנו יותר מפתרון מוסכם אחד לשאלות. 

הפתרון לדוגמה הנחה את בודקי הבחינה, אולם גם פתרונות חלופיים נכונים, שהוצגו ונומקו באופן נאות, 

 ויים וזיכו את המשיבים במלוא הניקוד.הוכרו כנכונים וכרא

 

התשובות המובאות להלן, הוצגו בצורה מורחבת ומקיפה על מנת להבהיר את הרקע והסוגיות השונות 

הקשורים בנושאים שנשאלו. מאליו מובן, שאין מחברי הבחינה ובודקיה מצפים מהנבחנים להשיב 

ומקיפות כפי שהוצגו בפתרון הבחינה.  בתשובותיהם, במגבלות הזמן של הבחינה, תשובות מורחבות

 בבדיקת הבחינה, הביאו הבוחנים בחשבון את מגבלת הזמן שהוקצב לשאלות.

 

 

 

 
 פרופ' יורם עדן, רו"ח
 יו"ר ועדת הבחינות 

 רואי חשבוןמועצת 
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 תוכן   העניינים
 
 
 
 

 עמוד מס'   מס'
 הניקוד  ה נ ו ש א   שאלה

% 
 פתרון שאלה

 
     

 00 2 01 ון משרד רואי חשבון/אתיקהארג 0
     

 01 6 05 בקרה פנימית בגוף המבוקר 5
     

 06 6 05 מכתב התקשרות 3
     

 01 7 1 תכנון הביקורת 1
     

 01 1 05 הונאות ותרמיות בגוף המבוקר 2
     

 53 1 01 עלויות שכר וכוח אדם 6
     

 52 1 01 מטרות הביקורת 7
     

 56 01 01 גוון שאלות בנושאים שוניםמ 1
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 מועצת רואי חשבון
 

 "יסודות ביקורת חשבונותשאלון בחינה בנושא "
  5102סתיו  מועד

 
    
    
 5102בנובמבר  52 
 שעות 1משך הבחינה  

 
 :לנבחן

 
 בבחינה שני חלקים:

 
 0,5,3,1 שאלות  - חלק א'

 
 2,6,7,1   שאלות  - חלק ב'

 
 

 מחברת לבנה. -במחברת א'   5 -ו  0ות  על שאל ות:יש לענ
 

 מחברת כחולה. - במחברת ב'  1 -ו  3 ות על שאל  
 

 מחברת צהובה. -במחברת ג'   6 -ו  2 ות על שאל  
   
 מחברת ירוקה. - במחברת ד'  1 -ו  7 ות על שאל  

 
 
 

   
 

 תקצה לכל תשובה.קרא בעיון את כל השאלון לפני שתיגש לפתרון לצורך חלוקת הזמן ש
 
 

 לתשומת לבך:
  
  חל איסור מוחלט להכניס לבחינה ו/או להשתמש בבחינה בחומר עזר כלשהו. נבחן שימצא ברשותו

 בחינתו תיפסל.  -חומר עזר
 
 תשובה יובאו בחשבון בקביעת הציוןצגת הכתיב, ניקיון וסדר ה(. לא בעפרוןובעט ) כתוב בכתב יד ברור. 

 
 תוך שימת דגש על העיקר.תומצתות ומנוסחות בצורה עניינית, , מהכן תשובות מנומקות 

 
  בבחינה זו לא תינתן הארכת זמן. התאם את היקף תשובותיך לזמן שנקבע לבחינה. בבדיקת התשובות

 שהוקצב לכל שאלה. הזמן    ילקח בחשבון 
 
 רות נא הקפד לענות על השאלות במחברות המצוינות לעיל. נבחן שלא יענה על השאלות במחב

 .תיבדקנהתשובותיו לא  -המתאימות
 
 
 
 
 

 הב ה צ ל ח 
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 חלק א'
 

 %01 - מחברת לבנה( -)מחברת א'  0שאלה מס' 
 

"המשרד"(, והצורך לערוך בו שינויים -עקב ירידה בהכנסות משרד אגמון, שוסטר ושות', רואי החשבון )להלן

 אירגוניים, הוחלט בישיבת שותפי המשרד על נקיטת הצעדים דלקמן:

 

להציע ללקוחות המשרד שירותים נלווים, אשר יסופקו ע"י המשרד במחירים תחרותיים, כגון: שירותי   .1

 הערכות שווי, תמחיר וכד'. יעוץ כלכלי, , םהנהלת חשבונות, שירותי חשבות וניהול כספי

 

את  ןאליה"עתידית" ומסוכנות הנסיעות והתיירות "עולמית", ולהפנות ביטוח הסוכנות לרכוש חלק מ  .2

 לקוחות המשרד, ככל שיתאפשר.

 

בשומות המס, ויעוץ בענייני מיסים מהלקוחות עבור טיפול בלשנות את שיטת חישוב שכר הטרחה   .3

גזר כאחוז מהמס שיחסך נמהחישוב הנוכחי, המבוסס על שעות עבודה שהושקעו במתן השירות, לחישוב ה

 יעוץ של המשרד.והי ללקוחות כתוצאה מהטיפול

 

נת עלויות של עבודות הביקורת, לשנות בהדרגה את פרופיל עובדי המשרד, ולהעדיף העסקת לצורך הקט  .4

 מנהלי חשבונות ועובדים זוטרים על פני רואי חשבון ומתמחים בראיית חשבון.

 

להעביר את רוב עובדיו המקצועיים של המשרד ממעמד של שכירים למעמד של עובדים עצמאים )יגישו   .5

לצורך הפחתת  ,עבדו בפועל בביקורת של דוחות כספיים בהתאם לצרכי המשרד(חשבונות עפ"י השעות ש

 בעיקר בתקופות שפל. ,עלויות

 

ע"י מעבר  ,לצמצם את כמות השעות המושקעות ע"י המשרד בתהליך הביקורת של דוחות כספיים  .6

על פן נאות באו, וזאת מאחר ואין המשרד מתוגמל )בדיקות אנליטיות( מבדיקות מבססות לבדיקות סבירות

 השעות הרבות שהוא משקיע בחלק גדול מלקוחותיו.

 

, בעיקר אצל אלה הזקוקים למקורות מימון ו/או יובעסקי לקוחותשל המשרד לאתר הזדמנויות להשקעה   .7

 סיוע בניהול. 

 

"החברה"(, שהינם -בע"מ )להלן בוני ישראללדרוש הפחתת דמי השכירות אותם משלם המשרד לחברת   .8

ובל בשוק. אם החברה, שהינה לקוחת ביקורת של המשרד, לא תסכים לדרישה, יעבור גבוהים מהמק

 המשרד למשרדים של לקוחה אחרת של המשרד, בהם דמי השכירות נמוכים יותר.

 

בניית אתר אינטרנט מתוחכם פרסומו בעיתונות המקומית ולהגדיל את חשיפת המשרד לציבור הרחב ע"י   .9

, ויתרונותיו של המשרד בהשוואה כישוריו המיוחדים של המשרדשיצביע על יכולותיו ו ,למשרד

 למתחריו. באתר יפורסמו שמות לקוחותיו הנבחרים של המשרד.

 

, ולאפשר שירות החוזרים של המשרד גם לעסקים אחרים שאינם נימנים על לקוחות המשרדלהרחיב את   .11

 ם שעורך המשרד ללקוחותיו.למנהלי הכספים ולחשבים של עסקים אלה להשתתף בימי עיון מקצועיי

 

שירותי משרד את דוד כהן, שהינו כלכלן ויועץ אירגוני, במטרה לספק במסגרת המשרד, בלצרף כשותף   .11

 אירגוני ללקוחות המשרד. /או יעוץ כלכלי ו

 

לאגד את המשרד כחברה במקום כשותפות, על מנת להקטין את חשיפת השותפים במשרד בפני תביעות   .12

 ג'. של לקוחות וצדדי

 :נדרש

)יש להתייחס לכל סעיף בנפרד(. דלעילהמוצעים חווה דעתך על ההחלטות /הצעדים 
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 המשך -חלק א' 

 
 %05 - (מחברת לבנה -' אמחברת )       5שאלה מס' 

 
של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר "הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, והערכת הסיכונים  93בתקן ביקורת 

מוטעית מהותית", נאמר, בין היתר, כדלקמן: "על המבקר להשיג הבנה אודות בקרה פנימית המתייחסים להצגה 

 שהינה רלבנטית לביקורת". 

 

 :נדרש

 

 פרט את המאפיינים העיקריים של בקרה פנימית שצריכים להתקיים בארגונים. .1

 

הדוחות  פרט את המטרות של סקר הבקרה הפנימית הנערך על ידי רואה חשבון מבקר כחלק מביקורת .2

 הכספיים. 

 

הסבר כיצד על רואה החשבון המבקר לנהוג, אם הוא גילה במסגרת סקר הבקרה הפנימית שערך, ליקויים  .3

 מהותיים בבקרה הפנימית הקיימת בחברה המבוקרת על ידו.

 

האם ניתן להוציא דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים בנוסח האחיד, ללא הסתייגויות, כאשר הסבר  .4

שלא תוקנו עד גמר  ,ליקויים מהותיים בבקרה הפנימיתנמצאו הביקורת של הדוחות הכספיים,  במהלך

 הביקורת.   

 
 
 

 %05 - כחולה(מחברת  -' במחברת )      3שאלה מס' 
 

-ביקורת של דוחות כספיים מחייבת ההתקשרות בין רואה החשבון המבקר לבין הלקוח לביצוע עבודה זו )להלן

 "מכתב התקשרות"(. 

 

 :נדרש

 

האם ניתן לשלב במכתב ההתקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים גם התקשרות למתן שירותים  .1

דוחות מתן נוספים ע"י רואה החשבון המבקר, כגון: ביצוע סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים, 

 מיוחדים, ביקורת דוחות ההתאמה לצרכי מסים וכד'?

 

 ליהם במכתב ההתקשרות.אהתייחס פרט את העניינים העיקריים שיש ל .2

 

מי הם הגורמים בגוף המבוקר האמורים לאשר בחתימתם את מכתב ההתקשרות, דהיינו את הסכמת  .3

 מבוקר לאמור במכתב ההתקשרות?גוף הה

 

כיצד על רואה החשבון המבקר לנהוג במקרה בו המבוקר אינו מאשר את הסכמתו לאמור במכתב  .4

 ההתקשרות? 
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 שךהמ -חלק א' 
 

 %1 - כחולה(מחברת  -'במחברת )       4שאלה מס' 
 

"תכנון הביקורת"( מטרתו לפתח אסטרטגיה כללית וגישה מפורטת בגין -תכנון הביקורת של דוחות כספיים )להלן

 האופי, העיתוי וההיקף הצפויים של הביקורת, וזאת על מנת לבצעה ביעילות ובעיתוי המתאים.

 

 :נדרש

 

 יקריים בהם על המבקר להתחשב בעת עריכת התכנון הכולל של הביקורת.פרט את הנושאים הע .1

 

 .ובגיבושו פרט והסבר מה הוא המוצר הסופי של תהליך תכנון הביקורת ובמה מתחשבים בהכנתו .2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ןסוף חלק א' של השאלו
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 חלק ב'
 

 %05 - צהובה(מחברת  - 'גמחברת )        2שאלה מס' 
 

בע"מ, שהינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה עוז תשתיות  הינך רואה החשבון המבקר של חברת 

"החברה"(. במהלך הדיון בדירקטוריון החברה בדוחותיה הכספיים של החברה  -)להלן  אביבלניירות ערך בתל 

ח מנכ"ל החברה, כי לאחרונה אותרה , דיוו"הדוחות הכספיים"(-)להלן 2114בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

וסילוף רשומות של החברה  ספקיה הגדוליםביצוע קנוניות עם גניבת מלאי, חברה, שעיקרה ה במחסנימעילה גדולה 

. המנכ"ל דיווח כי טרם הובהרה מלוא היקפה של המעילה, משך זמן ביצועה והגורמים המעורבים בה, מעבר המלאי

 רה על ביצוע המעילה.החב המחסנאי הראשי שללהודעת 

 

 :דלקמןחילופי הדברים האמירות ו, בין היתר, החברה בדיון שנערך בעקבות הדיווח האמור הושמעו בדירקטוריון

 

: "האחריות למניעת הונאות ותרמיות וגילויין מוטלת על רואה החשבון של כדלקמן אמר מר אגסי .1

כל כך  גדולם כך, ולא סביר שמעילה בהיקף החברה, שכן הינו בעל הכישורים המקצועיים הנדרשים לש

 תתרחש מתחת לאפו".

 

אני סבור כי האחריות למניעת הונאות  -מר אגסי: "איני מסכים לדבריו של כדלקמן אמר מר שקדי .2

ותרמיות וגילויין מתחלקת בין: מנכ"ל החברה, המבקר הפנימי שלה ורואה החשבון החיצוני שלה, וגם לנו, 

ואנו  ,חברה, אחריות מסויימת בעניין זה, שכן אנו ממנים את בעלי התפקידים האמוריםכדירקטוריון של ה

 אמורים לפקח על דרכי עבודתם ועל תקינות פעילותה של החברה".

 

, מסמכים מסויימיםיו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל חותמים על , : "למיטב זיכרוניכדלקמן אמר מר ארזי .3

ובמסמכים אלה הם לוקחים על עצמם את האחריות על כל מה  הנמסרים לרואה החשבון של החברה,

 שקורה בחברה".

 

: "חבל על הזמן המוקדש לוויכוחים בדבר האחראים למניעת הונאות ותרמיות כדלקמן מר אורני אמר .4

אני מציע לאשר את הדוחות הכספיים כפי שהם, שכן  -וגילויין. בשלב זה עדיף שנחשוב מה עלינו לעשות

רים למעילה, שכנראה בוצעה לאחר תאריך המאזן, ולפנות מיידית לרשויות החוק השונות הם לא קשו

 ולהודיע להם על המעילה שנתגלתה ולתת להם לטפל בעניין".

 

: "למיטב הבנתי, השפעת המעילה על הדוחות הכספיים של החברה, אינה מהותית, מר אגוזי אמר כדלקמן .5

פיים לשנת הדוח, אין הן מהותיות ואינן מצריכות תיקון הדוחות וגם אם יש לה השלכות על הדוחות הכס

, שהינו הקריטריון המחייב לעניין מהרווח הנקי של החברה 5% -קטנה מ ןהשפעתהכספיים, מאחר ו

 .  המהותיות"

 

החברה מבוטחת מפני נזקי תרמיות ומעילות של  -: "איני מבין את ההתלבטותמר הדרי אמר כדלקמן .6

צפוי שיגרם לה נזק כלשהו מהמעילה. לפיכך, אין למעילה כל השפעה על הדוחות הכספיים,  עובדיה, ולא

 ניתן להתעלם ממנה, ולאשר את הדוחות הכספיים כפי שהם, ללא התייחסות למעילה". 

 

נתבקשת, כרואה החשבון המבקר של החברה, ע"י יו"ר הדירקטוריון, להתייחס בכתב לאמירות ולחילופי הדברים 

 ו לעיל.שצוטט

 

 נדרש:

 

)יש להתייחס לכל נסח מכתב מנומק, בו הינך מפרט את התייחסותך לאמירות ולחילופי הדברים שצוטטו לעיל 

 סעיף בנפרד(. 
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 כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבון© 
 

1 

 

 
 המשך -חלק ב' 

 
 %04 -צהובה( מחברת  -' גמחברת )       6שאלה מס' 

 

מפעילה רשת של  . החברהה"("החבר-)להלן כרואה חשבון מבקר של חברת מלונות איכות בע"מ משמשמשרדך 

, הרשומים ומיעוטם "עובדי קבלן" ,מעסיקה מספר רב של עובדים, רובם עובדי החברה, ומלונות ברחבי ישראל

, בעלי מקצועבמלונות נעשות ע"י והתיקונים . עבודות התחזוקה כעובדי חברות קבלניות שונות ומושאלים לחברה

ים לחברה חשבוניות מס וקבלות עבור סכומים חודשיים קבועים מסווגים ורשומים כעצמאיים, המנפיקשרובם 

 המשולמים להם עפ"י הסכמי העסקתם. 

 

מנהלי החברה ועובדיה הבכירים מועסקים עפ"י הסכמי העסקה אישיים, הכוללים תכניות תגמול מבוססות הון 

 )אופציות למניות(. 

 

 :נדרש

 

עסקים בחברה ובמלונותיה על הדוחות הסבר את ההשלכות של קיום סוגי העסקה שונים של מו .1

 הכספיים השנתיים של החברה, ועל תהליך הביקורת שלהם הנערך ע"י משרדך. 

  

, לבדיקת סעיף הוצאות עשרה נהלי ביקורת עיקריים בלבדערוך תכנית ביקורת תמציתית, הכוללת  .2

הנערכת על ידי  השכר והנלוות בחברה, וזאת כחלק מביקורת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה,

 משרדך.

 

 
 
 

 %01 - ירוקה(מחברת  -' דמחברת )    7שאלה מס' 
 

נתבקשת להעביר הדרכה לעובדי המשרד, בו הינך מועסק, בנושא מטרות הביקורת של דוחות כספיים, וזאת על 

מטרות ראשיות של רואה החשבון המבקר ועריכת ביקורת בהתאם בדבר " 111רקע פרסום תקן ביקורת 
 "התקן"(. -" )להלןביקורת מקובלים בישראל לתקני

 

 :נדרש

 

  את המטרות הראשיות של רואה החשבון המבקר בעריכת ביקורת של דוחות כספיים.סבר פרט וה .1

 

החלות על רואה החשבון המבקר,  הכלליות והבסיסיותהדרישות/ההוראות את פרט והסבר בקצרה  .2

  לצורך ביקורת של דוחות כספיים, כאמור בתקן.  

 

חווה דעתך על האמירה דלהלן, שהושמעה במהלך ההדרכה: "בתכנון הביקורת ובעריכתה, על רואה  .3

החשבון המבקר לשקול את הקושי, הזמן והעלות הכרוכים בביצוע נוהל ביקורת מסויים, שיתכן 

  ויעדיף להשמיטו, גם כשאין לו תחליף, או להסתפק בראיות ביקורת שהן פחות ממשכנעות".   
 
 
 

 

 

Page 371 of 390



 
 5102סתיו מועד   -" יסודות הביקורתשאלון בחינה בנושא  "

 

 

 כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבון© 
 

01 

 המשך -חלק ב' 
 

 %04 -( ירוקהמחברת  -' ד)מחברת         1שאלה מס' 
 
 (:נמק את תשובותיךעל מגוון השאלות הבאות ) בקיצורענה  

 

האם ניתן לתת דוח רואה חשבון מבקר בנוסח האחיד )ללא הסתייגות( על דוחות כספיים שנתיים של  .1

כלשהו על המדיניות החשבונאית,  חברה פרטית, הרשומה ופועלת בישראל, שאינם כוללים מידע

 ששימשה בסיס לעריכת הדוחות הכספיים? 

 

האם ניתן לתת דוח רואה חשבון מבקר בנוסח האחיד )ללא הסתייגות( על דוחות כספיים שנתיים של  .2

)מהות עיסוקה ופעילותה, מקום  מדווחתה החברה אודותמידע אינפורמטיבי בסיסי חברה, שאינם כוללים 

 ?  תושבותה וכד'(

 

האם רשאי רואה חשבון להסמיך את אחר מעובדיו השכירים, שהינו רואה חשבון, לחתום בשמו, על דוח  .3

 רואה חשבון המבקר על דוחות כספיים, או על חוות דעת אחרת? 

 

האם רשאי רואה חשבון לספק שירותי ייעוץ לגוף המבוקר ע"י רואה חשבון אחר, והאם הוא חייב לקבל  .4

 רואה החשבון המבקר של אותו גוף לכך?  מראש את הסכמתו של

 

האם רשאי רואה חשבון להיענות לבקשת חברה, שדוחותיה הכספיים מבוקרים על ידו, לחתום על הסכם  .5

סודיות, בו יתחייב לשמור בסודיות מלאה, וללא כל סייג, על כל מידע שיחשף לו במהלך הביקורת 

 שיערוך בחברה? 

 

 ההוראות בדבר ניגוד עניינים ואי תלות רואי חשבון מבקרים בישראל? באילו פרסומים מחייבים מרוכזות .6

 

 האם רשאי רואה חשבון לשמש כרואה חשבון מבקר של תאגיד שאחיו משמש בו כסמנכ"ל כספים?  .7

 

ביקורת, והאם יש לכך השלכות על חוות  בתקן מהוראה רלוונטית האם רשאי רואה חשבון מבקר לסטות .8

  המבוקרים על ידו?דעתו על הדוחות הכספיים 

 

הגוף  של בחו"ל מטעמו, שלא להשתתף בספירת מלאי מהותי  גורםהאם רשאי רואה חשבון מבקר, או  .9

  המבוקר?

 

האם רשאי רואה חשבון מבקר לספק שירותי ייעוץ בתחום המסים לתאגיד שדוחותיו הכספיים מבוקרים  .11

 על ידו? 

 

 ת כספיים מבוקרים ע"י רואה חשבון?האם חברה שאינה מוגבלת בערבות חייבת בהכנת דוחו .11

 

 האם משרד רואי חשבון ישראלי רשאי להקים סניף של המשרד בתורכיה ולפעול שם?  .12

 

האם רשאי רואה חשבון להתפטר מתפקידו כרואה חשבון מבקר של חברה פרטית מבלי להסביר לבעלי  .13

 מניותיה את המניעים להתפטרותו? 

 

ניירות עבודה, שנערכו על ידו במסגרת ביקורת של דוחות  האם רשאי רואה חשבון מבקר לא לשמור .14

 כספיים, לאחר מתן חוות דעתו עליהם? 

 סוף שאלון הבחינה
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00 

 0תשובה לשאלה מס' 
 

 מתן שירותים נלווים ללקוחות ביקורת . 1החלטה 
 

"תקנות אי  -ן)להל 2118–תקנות רואי חשבון )ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר(, התשס"ח 

תלות"(, מטילות, בנסיבות שונות, הגבלות שונות על מתן שירותים נלווים ע"י רואה החשבון המבקר לגופים 

ליצור ניגוד עניינים. לגבי חלק  יםו/או עלול ,המבוקרים על ידו, שיש בהם כדי לפגוע באי תלותו של המבקר

רכות שווי, יעוץ שוטף בהשקעות, הנהלת חשבונות מהשירותים הנלווים חל איסור ספציפי בנתינתם, כגון: הע

 בנסיבות מסוימות וכד'. 

 

 לאור הנ"ל, חל איסור על מתן שירותי חשבות, ניהול כספי, הערכות שווי ותמחיר ללקוח ביקורת.

 

מתן שירותי הנהלת חשבונות מותר ללקוח ביקורת, למעט לגבי חברות ציבוריות, עמותות וחברות לתועלת הציבור 

לות, ובלבד שמתן שירותי הנהלת החשבונות ינתנו ע"י עובד במשרד רואי החשבון שאינו חלק מצוות הביקורת גדו

 של אותו לקוח.  

 

 פעילות עסקית והפניית לקוחות המשרד אליהם .2החלטה 

 

ויות אין מניעה שרואי חשבון, שלא במסגרת עיסוקם כרואי חשבון )משרד רואי החשבון( יקיימו או ישקיעו בפעיל

עסקיות שונות, ובלבד שלא תפגע כתוצאה מכך אי תלותם בעבודתם כרואי חשבון, שעלולה לנבוע מהפניית לקוחות 

 כדי יצירת קשר כלכלי או עסקי מהותי, האסור על פי תקנות אי תלות. 

 

 שכר טרחה עפ"י תוצאות מתן השירות . 3החלטה 

 

וחות ביקורת במהלך תקופת הביקורת, המותנה בתוצאות חל איסור על רואה חשבון מבקר לקבל שכר טרחה, מלק

 ( בתקנות אי תלות. 1ב)2טיפולו או במצבו של הלקוח )הכנסה מותנית(. האיסור מצא את ביטויו, בין היתר, בסעיף 

 

 העסקת עובדים שאינם רואי חשבון או מתמחים . 4החלטה 
 

 שיעמדו ובלבד, חשבון בראיית מתמחים או, שבוןח רואי שאינם חשבון רואי במשרד עובדים בהעסקת מניעה אין 

 תבוצע הביקורת, מתאימה מקצועית הכשרה בעלי יהיו: דלקמן, חשבון רואי לשכת של 5-7 הביקורת בתקני

 .עבודתם על נאות פיקוח ויקוים, ראויה מקצועית בזהירות

 

 של המקצועי הרקע נקבעש מבלי, נאותה מקצועית ברמה תעשה החשבון רואי במשרד שהעבודה הינה הדרישה

 .מבצעיה

 

 העסקת עובדים עצמאיים . 5החלטה 

  

אין מניעה שמשרד רואי חשבון יעסיק לצורך עבודות הביקורת עובדים בעלי מעמד של עובדים עצמאיים )"קבלני 

א , ויווד1971משנה" במקום שכירים(, ובלבד שינהג בהתאם לאמור בתקני ביקורת ודיווח של לשכת רואי חשבון, 

כדלקמן: העובדים הינם בעלי הכשרה מקצועית מתאימה, בלתי תלויים בגוף המבוקר, הביקורת בוצעה בזהירות 

 ויקוים פיקוח נאות על עבודתם.  ,מקצועית ראויה

 

 מעבר מבדיקות מבססות לבדיקות סבירות/אנליטיות . 6החלטה 

 

רת ובשלבי הבחינה המסכמת של הביקורת. על רואה החשבון המבקר לשלב נהלים אנליטיים בשלבי תכנון הביקו

 כן ניתן ליישם נהלים אלה בשלבים אחרים של הביקורת, בהתאם לנסיבות.
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 המשך - 0תשובה לשאלה מס' 
-אי סיכוןאין ליישם כלל גורף המבטל את השימוש בבדיקות מבססות, שכן אלה מקטינות, בנסיבות שונות, את 

גים מסויימים בדוחות הכספיים, העשויים להיגזר מבדיקה של פרטים המתייחס למצ (, (DETECTION RISKזיהוי

 ו/או מידע מבסס.

 

 בדבר "נהלים אנליטיים" של לשכת רואי חשבון  79האמור לעיל מבוסס, בין היתר , על האמור בתקן ביקורת  

 . (לתקן דלעילבבחינה לא נדרש להתייחס )

 

 השקעה  בעסקי לקוחות המשרד . 7החלטה 

 

( בתקנות אי תלות, אסורה השקעה בעסקי לקוחות הביקורת של משרד רואי חשבון, שכן יש 7)ב()2יף עפ"י סע

 בכך לפגוע באי תלותו של המשרד כרואי חשבון מבקרים.

 

 השכרת משרדים מלקוח ביקורת של המשרד . 8החלטה 

 

ת בתנאי שמטרת ההשכרה על פי תקנות אי תלות, השכרה של נכס על ידי רואה חשבון מבקר מגוף מבוקר, מותר

 אינה לצורך מסחר בנכס, ההשכרה נעשתה בתנאי שוק, במהלך העסקים הרגיל ואינה מהותית לגוף המבוקר.  

 

השכרת משרדים מחברה ציבורית, שהינה לקוחת ביקורת של המשרד, עלולה לפגוע באי תלותם של רואי החשבון 

גם אם נעשתה במהלך העסקים השוטף ובתנאים שהיו המבקרים בגוף המבוקר, אם הינה עסקה בסכום מהותי, 

 (.1992להנחיות רשות ניירות ערך בדבר אי תלות המבקר,  1.4.1ניתנים ללקוח דומה )סעיף 

 

 פירסום ואתר אינטרנט .9החלטה 
 

פעולות של יחסי ציבור כשלעצמן אינן אסורות, ובתנאי שהן נעשו בהתאם לתקנות רואי  -פירסום ויחסי ציבור

, הקובעות מגבלות לעשיית פרסומת ע"י משרד 1965 -ן )התנהגות אינה הולמת את כבוד המקצוע(, תשכ"החשבו

 רואי חשבון.   

 

התקנות הנ"ל, מאפשרות שימוש באתר אינטרנט של המשרד בו ניתן לציין, בין היתר, את נסיונו  -אתר אינטרנט

פים במשרד ועובדיו, מען המשרד ודרכי המקצועי של המשרד, לרבות בעסוקים נלווים, פרטים על השות

ההתקשרות אתו וכד'. עריכת השוואות בין המשרד למשרדים אחרים ופרסום שמות לקוחותיו אסורים עפ"י 

 התקנות הנ"ל. 

 

 של לשכת רואי חשבון.  61ג,ד בכללי ההתנהגות המקצועית על פי תקנה  17הנ"ל קיבל ביטוי גם בסעיף 

 

 וזרים של המשרד וימי העיון המקצועייםהרחבת שירות הח .11החלטה 

 

הרחבת שירות החוזרים המקצועיים של המשרד לגופים שאינם נמנים עם לקוחות המשרד אינה אסורה, ובלבד 

שנתקבלה בקשה לקבלת החוזרים מאת הנמענים, ובתנאי שהחוזרים אינם מצביעים על יכולתו של המשרד להשיג 

ואינם כוללים חומר פרסומי שמטרתו שידול לקוחות. האמור לעיל נכון גם תוצאות חריגות בעניינים מקצועיים, 

 לגבי השתתפותם של נציגי הגופים דלעיל בימי עיון הנערכים על ידי המשרד. 

 

 צירוף שותף שאינו רואה חשבון .11החלטה 

 

ל עיסוק בראיית חל איסור ע 1965 -על פי תקנות רואי חשבון )התנהגות אינה הולמת את כבוד המקצוע(, תשכ"ה

 . 1955 -חשבון בשותפות עם אדם שאינו רואה חשבון כהגדרתו בחוק רואי חשבון, תשט"ו

 

ניתן לשתף בהכנסות משרד רואי חשבון, רואה חשבון ממדינת חוץ, רואה החשבון שנרכש חלקו במשרד, ויורשיו 

 בני משפחתו של רואה חשבון שנפטר )לא נדרש בבחינה(.  
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 אגוד המשרד כחברה . 12החלטה 

 

א לחוק רואי חשבון, רשאי רואה חשבון לספק שירותים בתחום ראיית החשבון באמצעות חברת רואי 6עפ"י סעיף 

חשבון, ובלבד שנתקיימו תנאים מסוימים, שאחד מהם הוא שלחברה אין הגבלה על ערבות חבריה. לפיכך, אין 

 חשבון בחברה לעניין הקטנת חשיפת שותפיו במפני תביעות אפשריות.נפקות להתארגנות משרד רואי ה
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המאפיינים העיקריים של בקרה פנימית הרלבנטית לדיווח הכספי ולביקורת של הדוחות  .1נדרש 

 הכספיים
 

וסביבתו, והערכת בדבר "הבנה של הגוף המבוקר  93בתקן ביקורת , 2, ובנספח 43 -ו 42הנושא טופל בסעיפים 

 "(. 93"תקן -הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית" )להלן

 

 )לא נדרש בבחינה( הגדרה כללית של בקרה פנימית

בקרה פנימית הינה תהליך המתוכנן ומבוצע ע"י המופקדים על בקרת העל וע"י ההנהלה ועובדים אחרים, בכדי 

ר למהימנות הדיווח הכספי, לאפקטיביות וליעילות התפעולית, לספק בטחון סביר להשגת יעדי הגוף המבוקר באש

 (. 93בתקן  42ולציות להוראות חוקים ותקנות החלים על הגוף המבוקר )סעיף 

 

 (:93בתקן  2ונספח  43)סעיף  להלן  מאפייני/מרכיבי הבקרה הפנימית העיקריים

ל ושל ההנהלה בנוגע לבקרה הפנימית הגישה, המודעות, והפעולות של המופקדים על בקרת הע -סביבת הבקרה

בגוף המבוקר, והחשיבות שהגוף המבוקר מייחס לסביבת הבקרה. סביבת הבקרה הינה היסוד לבקרה פנימית 

 אפקטיבית המספקת משמעת ותוכן. 

 

האופן שבו ההנהלה מזהה סיכונים שהם רלבנטיים להכנת הדוחות   -תהליך הערכת הסיכונים בגוף המבוקר

ותים, ומעריכה את משמעותם של סיכונים והסבירות להתרחשותם, ומחליטה על הפעולות שיש לנקוט הכספיים נא

 בהקשר זה, כגון: בהקשר לאי רישום עסקאות, אומדנים משמעותיים, אירועים או עסקאות מיוחדים וכד'.  

 

ום, והעיבוד של הנהלים והרשומות שנקבעו לצורך הייזום, הריש -מערכת המידע, המתייחסת לדיווח הכספי

עסקאותיו של הגוף המבוקר והדיווח עליהן. רישום כולל זיהוי וקליטה של המידע המתייחס לעסקאות או 

 לאירועים. 

 

המדיניות והנהלים המסייעים להבטיח שהנחיות ההנהלה מתבצעות ברמות אירגוניות ותפקודיות  -קיום בקרות

 של עסקאות המדווחות בדוחות הכספיים.  שונות בכדי לבדוק את הנכונות, השלמות והאישור 

 

קיום מעקב על בסיס מתמשך, באופן שהבקרות ממשיכות לפעול באופן אפקטיבי וכוללות  -מעקב אחר בקרות

 פעולות סדירות של ניהול ופיקוח, וכי הן תוקנו בהתאם בגין שינויים בתנאים/בנסיבות. 

 

  המטרות העקריות של סקר הבקרה הפנימית .2נדרש 

 

בתקני הביקורת והדיווח של לשכת רואי חשבון בישראל נאמר: "רואה החשבון יערוך סקר על מידת  9בתקן 

הבקרה הפנימית הקיימת בגוף המבוקר להלכה ולמעשה, ויבאנה בחשבון בעריכת הביקורת ובקביעת היקף 

 הבדיקות".

 

ו, לרבות של הבקרה הפנימית שלו, נאמר: "על המבקר להשיג הבנה של הגוף המבוקר וסביבת 93בתקן  2בסעיף 

וזאת במידה מספקת על מנת לזהות ולהעריך את הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים, 

 בין אם נגרמה בשל תרמית ובין אם נגרמה עקב טעות, וכן כדי לתכנן ולבצע במידה מספקת נהלי ביקורת נוספים".  

 

לתקני ביקורת מקובלים בהיקף שיאפשר מתן חוות דעת על הדוחות הכספיים  עבודת הביקורת מתבצעת בהתאם

של החברה. בקביעת היקף הביקורת, מסתמך רואה החשבון המבקר, בין היתר, על הערכת הבקרה הפנימית, 

עבודת מחלקת הביקורת הפנימית, ושיקולים בהערכת החשיפה לסיכונים, כל זאת בהתחשב ברמת המהותיות של 

 . הנתונים
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סקר הבקרה הפנימית נעשה על מנת לקבוע את נהלי הביקורת המבססים שינקטו במטרה לחוות דעה על נאותות 

הדוחות הכספיים, ולא במטרה לבחון את נאותות מערכת הבקרה הפנימית בכללותה. לפיכך, סקר בקרה פנימית 

 לחשוף את כל החולשות המהותיות בבקרה הפנימית במבוקר.הינו מוגבל בהיקפו, ואינו אמור בהכרח 

 

 השפעת ליקויים מהותיים בבקרה הפנימית על תהליך הביקורת .3נדרש  

אם נתגלו ע"י רואה החשבון המבקר, במסגרת סקר הבקרה הפנימית, ליקויים מהותיים בבקרה הפנימית בגוף 

ם, ולהסתמך פחות על הבקרות הפנימיות במבוקר. כן, המבוקר על ידו, עליו להרחיב את נהלי הביקורת המבססי

על רואה החשבון המבקר לבצע נהלי הביקורת סמוך ככל האפשר לתום תקופת הדיווח, וזאת על חשבון ביצוע 

נהלים שניתן היה לבצעם במהלך התקופה המבוקרת )ביקורת שוטפת(. רואה החשבון יסתמך פחות על מצגים של 

 המצגים הניתנים על ידי הגורמים החיצוניים למבוקר )אישורים מצדדי ג' וכד'(. ההנהלה, ויסתמך יותר על

 

הימצאותם של ליקויים מהותיים כאמור, מחייבת את רואה החשבון המבקר לדווח על כך ליו"ר הדירקטוריון של 

 בחוק בחברות(.   169הגוף המבוקר )סעיף 

 

  חשבון המבקר השפעת ליקויים בבקרה הפנימית על דוח רואה .4נדרש 

התשובה חיובית, בהסתייגות. בנסיבות שתוארו, ניתן להוציא דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים בנוסח 

האחיד, ללא הסתייגות, ובלבד שעל בסיס הנהלים המבססים שיישם, הגיע רואה החשבון המבקר למסקנה 

 שהדוחות הכספיים הינם נאותים. 
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הכללים וההנחיות העיקריים בעניין ההתקשרות בין רואה החשבון המבקר לבין הגוף המבוקר לביצוע ביקורת של 

-בדבר "מכתב ההתקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים" )להלן 91דוחות כספיים נקבעו בתקן ביקורת 

 "התקן" ו"מכתב התקשרות"(.

 

 ת לביצוע ביקורת של דוחות כספייםשילוב עבודות נוספות במכתב התקשרו .1נדרש 

 

בתקן נאמר כדלקמן: "במכתב ההתקשרות לביצוע עבודות ביקורת של דוחות כספיים ניתן להתייחס גם  3בסעיף 

אין להתייחס באותו מכתב התקשרות לשירותים אחרים )כגון: לביקורת של דוחות התאמה לצורכי מס, אולם 

 )מודגש במקור(.וכיו"ב( הניתנים על ידי רואה החשבון המבקר"  סקירה של דוחות כספיים, דוחות מיוחדים

 

( בוטל האיסור דלעיל בעניין הכללת סקירת מידע כספי לתקופות ביניים,  וניתן 11)סיפא סעיף  1בתקן סקירה 

 לשלבו במכתב ההתקשרות. 

 

 עניינים עיקריים במכתב ההתקשרות .2נדרש 

 

 בתקן(: 6אליהם במכתב ההתקשרות )סעיף להלן העניינים העיקריים שיש להתייחס 

 זיהוי הדוחות הכספיים שיבוקרו. -הדוחות .1

 

 של הדירקטוריון וההנהלה לנאותותם של הדוחות הכספיים.  -אחריות .2

 

 עריכת הביקורת לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל. -תקני ביקורת  .3

 

מכות בסכומים ובמידע שבדוחות העובדה שביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות תו -היקף הביקורת .4

הכספיים, בחינה של כללי החשבונאות שיושמו, ושל האומדנים שנעשו והערכת ההצגה של הדוחות 

 בכללותה.

 

קיום סיכון שאינו ניתן למניעה, של הצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים  -סיכון להצגה מוטעית מהותית .5

 כתוצאה מטעות או מהטעיה. 

 

 שעל פיהם נערכו הדוחות הכספיים.  -כללי החשבונאות .6

 

 על תוצאות הביקורת שנערכה ע"י רואה החשבון המבקר. -דרכי דיווח .7

 

 מלאה של רואה החשבון המבקר לכל רשומה או תיעוד החיוניים לעריכת הביקורת.  -נגישות לחומר .8

 

ומות חשבונאיות הינם רכושו של רואה החשבון המבקר, ואינם תחליפיים לרש  -ניירות העבודה בביקורת .9

 שעל המבוקר לקיים.

 

 עם הגופים המופקדים על בקרת העל בעניין ממצאי ביקורת.  -תקשורת .11

 

 בתקן , אלא לעיקריים מביניהם.  6הערה:  לא נדרש להתייחס לכל העניינים שפורטו בסעיף 

 

 הגורמים המאשרים בחתימתם את האמור במכתב ההתקשרות  .3נדרש 

 

לקמן: "מכתב ההתקשרות יופנה אל המבוקר באמצעות יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל של בתקן נאמר כד 5בסעיף 

באמצעות בעלי תפקידים המקבילים לאלה(, והם יאשרו בחתימותיהם את  -המבוקר )לגבי מבוקר שאינו חברה

 הסכמת המבוקר לאמור במכתב ההתקשרות". 
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 סירוב מבוקר לאשר את האמור במכתב ההתקשרות  .4נדרש 

 

בתקן נאמר כדלקמן: "במקרה שהמבוקר לא אישר בכתב את הסכמתו )הבלתי מסויגת( לאמור במכתב  11בסעיף 

בתקן, על המבקר להודיע  5ההתקשרות, או שהאישור שהתקבל לא נחתם ע"י בעלי התפקידים המצוינים בסעיף 

באמצעות בעלי  -רקטוריון והמנכ"ל של המבוקר )ולגבי מבוקר שאינו חברהבכתב למבוקר, באמצעות יו"ר הדי

מצב זה, ועל החשש שלא ניתן יהיה לבצע בתפקידים המקבילים לאלה(, על היותו מנוע מלהתחיל בעבודת הביקורת 

 את הביקורת בלוחות הזמנים המתוכננים. כמו כן, יבהיר המבקר באותה הודעה שאין לו כל אחריות להשלכות

 האפשריות שעלולות לנבוע ממצב דברים זה". 
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-בדבר "תכנון הביקורת" של לשכת רואי חשבון בישראל  )להלן 74התשובה מבוססת על האמור בתקן ביקורת 

 "התקן"(.

 

 הנושאים העיקריים בהם יש להתחשב בתכנון הביקורת  .1נדרש 

 

 11ר להתחשב בעת עריכת התכנון הכולל של הביקורת, כמפורט  בסעיף להלן הנושאים העיקריים בהם על המבק

 בתקן: 

גורמים כלכליים ומאפיינים ענפיים המשפיעים על פעילות הגוף המבוקר;  -הכרת הפעילות של הגוף המבוקר .1

 מאפיינים עסקיים, ביצועים כספיים, כישורי ההנהלה.

 

 של הגוף המבוקר. הבנת המערכות החשבונאיות ומערכות הבקרה הפנימית .2

 

, כולל ניסיונות למעשי הערכת סיכוני הביקורת/הסיכון המובנה והאפשרות של הצגה מוטעית מהותית .3

 מרמה בעבר.

 

 אצל הגוף המבוקר.  קביעת סף המהותיות .4

 

 המיושמים בגוף המבוקר. זיהוי תחומי חשבונאות מורכבים .5

 

 מערכות המידע הממוחשבות., תוך התחשבות בהאופי, העיתוי וההיקף של נהלי הביקורת .6

 

, לרבות: מעורבות של מבקרים אחרים בביקורת של מערכות מסוימות, כגון: תיאום, הכוונה, פיקוח וסקירה .7

 חברות בנות, מגזרים שונים וכד', מעורבות של מומחים, איוש צוותי הביקורת וכד'.

 

עסק החי, פעילות חריגה עם צדדים , כגון: סימני שאלה לגבי מוסכמת המצבים המחייבים תשומת לב מיוחדת .8

 קשורים, פעילות במסגרת חוקית/רגולטורית מיוחדת. 

 

 המוצר הסופי של תכנון הביקורת   .2נדרש 

 

 בתקן( 11)סעיף תכנית הביקורת 

המוצר הסופי של תכנון הביקורת הינו תכנית הביקורת, שנועדה לקבוע את האופי, העיתוי והיקף של נהלי הביקורת 

ים הנדרשים, כדי ליישם את התכנון הכולל של הביקורת. תכנית הביקורת משמשת כמערכת של הוראות המתוכננ

לעוזרים המעורבים בביקורת, וכאמצעי בקרה ורישום של הביצוע הנאות של העבודה. תכנית הביקורת עשויה 

גין תחומי הביקורת או לכלול גם את מטרות הביקורת בגין כל תחום, וכן את משך הזמן שבו מתוקצבות השעות ב

 הנהלים השונים.

 

 בתקן( 12)סעיף גורמים בגיבוש תכנית הביקורת 

 בגיבוש תכנית הביקורת, המבקר יתחשב בגורמים העיקריים דלקמן:

 .הערכת הסיכון המובנה וסיכון הבקרה ושל רמת הביטחון הנדרשת אשר תסופק ע"י בדיקות מבססות 

 עיתוי בדיקות הבקרה ובדיקות מבססות. 

 תיאום של סיוע כלשהו הצפוי להתקבל מהגוף המבוקר 

 .זמינות של  עוזרים והמעורבות של מבקרים אחרים או מומחים 
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 2115בנובמבר  25

 

 לכבוד 

 מר.................

 יו"ר הדירקטוריון

 חברת עוז תשתיות בע"מ

 

 א.נ.,

 

 תרמית והונאה אצל הגוף המבוקרהנדון:  

 

בקשתך וכרואה החשבון המבקר של חברתכם,  להלן התייחסותי לאמירות ולחילופי הדברים שנאמרו ע"י ל

 :2114דירקטורים בעניין שבנדון, בישיבת הדירקטוריון של החברה שדנה בדוחותיה הכספיים לשנת 

 

ליהם מחווה דעתו "תרמית"( המתייחסת להצגה מוטעית בדוחות הכספיים, ע-יש להבחין בין תרמית והונאה )להלן

רואה החשבון המבקר, לבין תרמית אצל הגוף המבוקר שאינה קשורה בהכרח בדוחות הכספיים. עיקר תשומת ליבו 

ואחריותו המקצועית של רואה החשבון המבקר, בהקשר זה, מופנית לתרמית  שיכולה להיות לה השלכה על 

 הדוחות הכספיים המבוקרים על ידו. 

 

 אחריותו של רואה החשבון המבקר -דבריו של מר אגסי .1

 מר אגסי טועה, כמפורט להלן: 

מר אגסי, כמו גם חלק מהדירקטורים האחרים, טועה בהגדרת תפקידו של רואה החשבון המבקר, שהינו  

מתן חוות דעת על הדוחות הכספיים, הנערכים ע"י הגוף המבוקר. אין זה מתפקידו  של רואה החשבון 

יות בגוף המבוקר. גם בהתייחס לחשיפת תרמית בדוחות הכספיים עליהם הוא המבקר למנוע ולחשוף תרמ

 מחווה דעתו, אחריותו הינה מוגבלת ומסויגת, כמפורט להלן. 

 

האחריות העיקרית למניעה וחשיפה של תרמית חלה על הגורמים המופקדים על בקרת העל ועל הנהלתו של  

 הגוף המבוקר. 

 

ופקדים על בקרת העל )בד"כ הדירקטוריון וועדת הביקורת(, מוטלת על ההנהלה, בפיקוח הגורמים המ 

האחריות לקיומן של בקרות המיועדות למניעה ו/או חשיפה של תרמיות, דבר שעשוי לצמצם את 

 התרחשותן ולהרתיע מביצוען. 

 

על על אף שהאחריות למניעתן ואיתורן של תרמיות מוטלת על ההנהלה ועל הגורמים המופקדים על בקרת ה 

בחברה, על רואה החשבון לתכנן ולבצע את הביקורת של הדוחות הכספיים באופן שישיג בטחון סביר שאין 

בדוחות הכספיים בכללותם הצגה מוטעית מהותית שמקורה בתרמית. רואה החשבון המבקר אינו יכול 

, וזאת  בשל להשיג ביטחון מוחלט לכך שהצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים הנובעת מתרמית תתגלה

גורמים שונים הקשורים באופיים של נוהלי הביקורת, כגון: שימוש בדגימה, בשיקול דעת, מגבלות מובנות 

בבקרה הפנימית וכד'.  על רואה החשבון המבקר לתכנן ולבצע את הביקורת תוך גישה של ספקנות 

מהותית של הדוחות מקצועית, ותוך הכרה בכך שעשויות להתקיים נסיבות הגורמות להצגה מוטעית 

 הכספיים כתוצאה מתרמית. 
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כדי לעמוד במחויבות דלעיל, על המבקר לנקוט בעבודתו בגישה אקטיבית, ומתוך גישה של ספקנות  

מקצועית, דהיינו על המבקר לצאת מהנחה שיתכן וקיימות נסיבות הגורמות לדוחות הכספיים להיות מוצגים 

 ועליו לקחת בחשבון, בין היתר, קיומה של תרמית כגורם סיכון בעת תכנון הביקורת ועריכתה. ,ויבאופן שג

  

אחריות המבקר לשקול אפשרות קיומה "בדבר  92האמור לעיל נסמך, בין היתר, על האמור בתקו ביקורת 

 של תרמית במסגרת ביקורת של דוחות כספיים", של לשכת רואי חשבון בישראל. 

 
 חלוקת האחריות במניעת תרמיות וחשיפתן –ו של מר שקדי דברי  .2

 מר שקדי טועה, כמפורט להלן:

האחריות העיקרית למניעתן ואיתורן של תרמיות והונאות אצל הגוף המבוקר  -אחריות הנהלה/המנכ"ל 

מוטלת על הנהלת הגוף המבוקר והמנכ"ל העומד בראשה. על ההנהלה לוודא כי יושמו נוהלי פיקוח 

, שימנעו או לפחות יצמצמו, ככל הניתן את האפשרויות להתרחשותם של תרמיות ויאתרו את קיומן ובקרה

 סמוך ככל הניתן להתרחשותן, על מנת להקטין את הנזקים בגינן.

 

תפקיד  הדירקטוריון הוא לשמש  -אחריות הדירקטוריון/הגורמים המופקדים על בקרת העל בחברה

ו/או באמצעות ועדת הביקורת, ולהתוות את מדיניות החברה, לרבות  כגורם של בקרת על בחברה, ישירות

בעניין הבקרה הפנימית והאמצעים שננקטו למניעת תרמיות ולאיתורן סמוך ככל הניתן להתרחשותן. 

במסגרת תפקידם זה, על הדירקטורים לוודא כי מתקיימת בחברה מערכת בקרה נאותה וזאת, בין היתר, 

 לים מהמנכ"ל, מהמבקר הפנימי ומרואה החשבון המבקר. באמצעות הדיווחים המתקב

 

הריני מפנה  תשומת לבכם, בהקשר זה, כי הדירקטוריון של החברה אינו ממנה את רואה החשבון המבקר 

 של החברה, הממונה ע"י האסיפה של בעלי מניותיה.

 

י, בין היתר, המבקר הפנימי הינו הגורם המקצועי הפנימי בחברה האחרא -אחריות המבקר הפנימי

לבדיקת נאותותה של הבקרה הפנימית בחברה, וכי יושמו נוהלי פיקוח ובקרה, שימנעו, או לפחות יצמצמו, 

ככל הניתן, את האפשרויות להתרחשותם של אירועים מהסוג שאירעו בחברה ויאתרו אותם סמוך, ככל 

 הניתן, למועד התרחשותם.

 

צע את הביקורת של הדוחות הכספיים באופן שיושג עליו לתכנן ולב -אחריות רואה החשבון המבקר

בטחון סביר שאין בדוחות הכספיים בכללותם הצגה מוטעית מהותית שמקורה בתרמית. רואה החשבון 

המבקר אינו יכול להשיג ביטחון מוחלט לכך שתתגלה הצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים הנובעת 

 אופיים של נוהלי הביקורת הננקטים על ידו.מתרמית, וזאת  בשל גורמים שונים הקשורים ב

 

 מכתב התקשרות והצהרת מנהלים –דבריו של מר ארזי   .3

 מר ארזי צודק חלקית, כמפורט להלן:

, הנמסרת לרואה החשבון המבקר של החברה מכירה באחריותה של ההנהלה לגבי הצהרת המנהלים

 יות.התכנון והיישום של הבקרה הפנימית במניעה וחשיפה של תרמ

 

הצהרת המנהלים דלעיל מהווה חלק מחומר ראיות הביקורת שמקבל רואה החשבון המבקר לצורך מתן 

חוות דעתו על הדוחות הכספיים ונועדה, בין היתר, לצמצם את "פער הציפיות" באשר לתפקידו ומחויבותו 

 של רואה החשבון המבקר בעניין גילוין של תרמיות ומעילות בגוף המבוקר על ידו.
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בדבר "הצהרת המנהלים", נאמר בהקשר זה כי מטרת קבלת הצהרת  21( בתקן ביקורת 2) 3בסעיף ב 

המנהלים ע"י המבקר היא  "להבטיח שהלקוח יידע, כי היקף הביקורת נקבע לצורך מתן חוות דעת על 

 ו תרמיות אם ישנם".סדרים א -הדוחות הכספיים, וכי אין בכך כדי לגלות בכל מקרה אי

 

הצהרת המנהלים הנמסרת לרואה החשבון כחלק מנהלי הביקורת אינה מיועדת ואינה מתייחסת ל"כל מה 

 שקורה בחברה", אלא לאותם היבטים שיש להם השלכות על הדוחות הכספיים המבוקרים.

 

גוף המבוקר כי הסטנדרטי לביצוע ביקורת של דוחות כספיים, מוסכם עם הנהלת המכתב ההתקשרות גם ב

"ביקורת דוחות כספיים אינה מהווה חקירה שמטרתה לחשוף תרמית אפשרית )לרבות הונאה, מעילה, 

ואינה כוללת אמצעים, שיטות ונהלים ספציפיים המשמשים בחקירה שכזו" )סעיף  ,זיוף, הסתרה וכיו"ב(

 (.בדבר "מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים" 91ז בתקן ביקורת 6

 

 התעלמות מהשפעה אפשרית של התרמית על הדוחות הכספיים -דבריו של מר אורני   .4

 מר אורני טועה, כמפורט להלן:

לפני אישור הדוחות הכספיים ע"י הדירקטוריון של החברה, יש לוודא כי נכללו בהם ההשלכות של 

בדוק את פרטי התרמית התרמית שנתגלתה, ושאין הם כוללים הצגה מוטעית מהותית. לצורך זה יש ל

ולברר את השלכותיה על הדוחות הכספיים, לרבות בדיקת ההתפתחויות לאחר תאריך המאזן. אישור 

הדוחות הכספיים ע"י הדירקטוריון, ללא עריכת הבירורים דלעיל, וללא מתן ביטוי ו/או גילוי לעניין 

ת, להסתייג בחוות הדעת, או המעילה שנתגלתה, עלול לאלצני, כרואה החשבון המבקר, בהתאם לנסיבו

 לתת חוות דעת שלילית, או להימנע בחוות הדעת על הדוחות הכספיים, על כל המשתמע מכך.

 

 מהותיות השפעת השלכות התרמית על הדוחות הכספיים –דבריו של מר אגוזי   .5

 מר אגוזי טועה, כמפורט להלן:

ותיות, יש להתחשב הן באלמנטים     בדבר "מהותיות בביקורת", בבחינת מה 86עפ"י תקן ביקורת 

כמותיים והן במאפיינים איכותיים. גישה דומה אומצה גם ע"י רשות ניירות ערך, בעדכון  החלטתה ממרס 

ה: "מהותיותה של טעות תלויה 2, בדבר מהותיות של טעות בדוחות הכספיים, שם נאמר בסעיף 2112

. על כן, בחינה של שיקולים איכותיים ( ולא רק מגודלה הכמותיNATUREונגזרת גם ממהותה )

למהותיותה של טעות, עשויה להביא למסקנה, לפיה הטעות הינה מהותית, על אף ששיעורה נופל מהספים 

הכמותיים", למשל, כאשר הרווח או ההפסד הנמוך אינו מייצג את תוצאות הפעילות של תאגיד, או כאשר 

ניירות ערך מהווה בד"כ כללים מנחים גם לגופים הטעות מעבירה הפסד לרווח וכד' )החלטת רשות ל

 שאינם ציבוריים(. 

 

על רואה החשבון המבקר לבדוק את מידת מהותיותה של הטעות, תוך בחינת אמות מידה נוספות )אמות 

מידה איכותיות( לאלה הכמותיות. אם יגיע רואה החשבון המבקר למסקנה, כי הטעות הינה מהותית, 

יסתייג בחוות  -הקטנה יחסית, ידרוש תיקון הטעות. והיה ולא תענה דרישתו למרות השפעתה הכמותית

דעתו על הדוחות הכספיים, או ייתן חוות דעת שלילית, בהתאם לנסיבות. לצורך זה ידון הדבר עם הנהלת 

 החברה ועם הגורמים המופקדים על בקרת העל בחברה. 
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 ביטוח נזקי תרמית -דבריו של מר הדרי  .6

 מר הדרי טועה, כמפורט להלן:

העובדה שלחברה פוליסת ביטוח, שנועדה לשפותה בגין נזקים מסוימים, אינה מבטיחה כיסויים בפועל, 

במלואם או בחלקם. לפיכך, על החברה והנהלתה לבדוק את ההשלכות האפשריות הצפויות של התרמית 

כי ניתן להם ביטוי וגילוי נאות בדוחות הכספיים. יתכן ועל  ולוודא ,על החברה ועל דוחותיה הכספיים

 החברה להסתייע בעניין זה ביועצי ביטוח וביעוץ משפטי לצורך אומדן ההשלכות של נזקי התרמית. 

 

 הריני עומד לרשותכם למתן הבהרות והסברים נוספים, ככל שידרשו.

 

 בכבוד רב,

 

 יותם ארליך, רואה חשבון
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 6פתרון לשאלה מס' 
 עיקרי השלכות על הדוחות הכספיים והביקורת  .1נדרש 

 

תנאי העסקתם של כל העובדים, המקצועיים והבלתי מקצועיים, הקבועים והעונתיים,  -עובדים רגילים  .1

המועסקים בבתי המלון, ובמשרדים המרכזיים של רשתות בתי המלון, הוסדרו בהסכם עבודה קיבוצי בענף 

 ם הענפי"(. "ההסכ -המלונאות )להלן

 

תגמולים ופיצויים וכד'( פנסיה, וודא כי השכר ששולם לעובדי המלון והתנאים הנלווים לו )חופשה, הבראה,   

הסכם הענפי, וכי  נערכו הפרשות נאותות להטבות מתחייב עפ"י הנרשם בספרי החברה, אינו פחות מהו

 השכר השונות, ככל שנדרש. 

 

 -יחסי עובד באופן פורמלי באמצעות קבלן כוח אדם, ומקיימים איתו עובדים המועסקים -עובדי קבלן  .2

 .מעביד
 

ים כ"עובדי קבלן", ווודא שלא קיימת חשיפה לחברה בגין אמת את המעמד המשפטי של העובדים המוגדר  

 עובדים אלה, שלא ניתן לה ביטוי ו/או גילוי בדוחות הכספיים.

 

אמת מעמדם של עובדי התחזוקה המוגדרים כ"עצמאיים". וודא שלא מתקיימים יחסי  -עובדים עצמאיים .3

 ינם. מעביד, בינם לבין החברה, ושאין צורך בעריכת הפרשות בג -עובד

סקור את הסכמי העסקה האישיים של העובדים הבכירים, לרבות, תכניות  -עובדים בכירים/חוזים אישיים .4

התגמול מבוססות המניות שייזמה החברה, ואת השלכותיהן על הדוחות הכספיים  )הוצאות השכר, שינויים 

 בהון העצמי וכד'( ועל דיווחי החברה לרשות למסים.

ול מבוססות הון אושרו ע"י רשות המסים, ככל שנדרש, וכי החברה פועלת ומדווחת בדוק שתכניות התגמ  

בעניין זה עפ"י תנאי האישור והוראות מס הכנסה, לרבות קבלת אישורים מהנאמן על האופציות המופקדות 

 בנאמנות עד למימושן או פקיעתן, וניכוי מס במקור בעת המימושים. 

 

 צאות שכר ונילוותעיקרי תכנית ביקורת הו  .2נדרש 

 

ערוך סקר בקרה פנימית במערך משאבי אנוש והעלויות בגין השכר והנלוות,  -סקר בקרה פנימית  .0

לרבות: נהלי הפיקוח והבקרה על תשלומי השכר והנלוות, רישומם ודיווחם. קבע את רמת סיכון הביקורת 

(AUDIT RISK ) הנדרשת ואמוד את רמת סיכון אי הזיהוי(DETECTION RISK)  לאור סקר הבקרה

 (.INHERENT RISK)והסיכון המובנה  (CONTROL RISK)הפנימית, על פיו נאמדה רמת סיכון הבקרה 

סקור את הסכמי העבודה והעסקה הרלוונטיים לחברה, לרבות: הסכם העבודה  -סקירת הסכמי עבודה .5

החברה הבכירים, ואת  הענפי של עובדי בתי המלון של עובדי החברה, והסכמי העסקה אישיים של עובדי

 השלכותיהם על חישובי השכר והנלוות ורישומם בספרים.

סקור את תכניות התגמול מבוססות המניות שייזמה החברה למנהליה  -תכניות תגמול מבוססות הון .3

ועובדיה הבכירים, ואת השלכותיהן על הדוחות הכספיים )הוצאות השכר, שינויים בהון העצמי וכד'(, ועל 

 רה לרשות למסים.דיווחי החב

האם מתקיימים יחסי  -בדוק מעמדם של עובדי התחזוקה המוגדרים כ"עצמאיים" -עובדים עצמאיים .1

מעביד, בינם לבין החברה, והאם קיים צורך בעריכת הפרשות בגינם בספרי החברה. הסתייע  -עובד

 לצורך זה בחוות דעת משפטית, ככל שנדרש. 

הקבלן", המועסקים במלונות, והאם קיימות מחויבויות של החברה בדוק מעמדם של "עובדי  -עובדי קבלן .2

כלפיהם ,שיש לתת להם ביטוי ו/או גילוי בדוחות הכספיים. הסתייע לצורך זה בחוות דעת משפטית, ככל 

 שנדרש. 

Page 385 of 390

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%93


 
 5102סתיו מועד   -" יסודות הביקורתשאלון בחינה בנושא  "

 

 

 כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבון© 
 

51 

 המשך - 6פתרון לשאלה מס' 

גינם )מס הכנסה, בדוק את נאותות חישובי השכר והנלוות והניכויים ב -חישובי שכר ונלוות, וניכויים .6

השג  -לצורך עיבודי השכר והפקת המשכורות  שירות לשכתבביטוח לאומי, וכד'(. אם החברה משתמשת 

הבנה מספקת אודות לשכת השירות וסביבתה, לרבות הבקרה הפנימית שלה, בכדי לזהות ולהעריך את 

 94המוערך )תקן ביקורת הסיכונים להצגה מוטעית מהותית ולתכנן נהלי ביקורת נוספים במענה לסיכון 

 בדבר "שיקולי ביקורת הקשורים לגופים מבוקרים המשתמשים בלשכות שירות"(. 

בדוק את נאותות ההפרשות שחושבו בגין השכר והנלוות, כגון: הפרשות בגין הפסקת  -בדיקת ההפרשות .7

 בו בגינם. מעביד, הפרשה לחופשה, הפרשה לדמי הבראה וכד', ואת המיסים הנדחים שחוש -יחסי עובד

בדוק את נאותות רישומי השכר והנלוות בספרי החשבונות ונאותות הצגתם  -רישומי השכר בספרים .1

 בדוחות הכספיים.

בדוק את נאותות הדיווחים והתשלומים לרשויות/מוסדות בגין השכר  -דיווחים ותשלומים למוסדות .1

 (.  והנלוות )מס הכנסה ניכויים, ביטוח לאומי, קופות גמל וקצבה וכד'

בדוק את ההתאמה בין הוצאות השכר הרשומות בספרים למדווח לרשות המסים, ניכויים,  -התאמות מס .01

 . 126ע"ג טופס 

בדוק דיווח והצגה נאותים בדוחות הכספיים, לרבות מתן מידע נוסף  -דיווח והצגה בדוחות הכספיים .00

 ככל שנדרש.

 בפתרון השאלה נדרשים עשרה נהלי ביקורת בלבד. הערה: 
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בדבר "מטרות ראשיות של רואה החשבון המבקר ועריכת ביקורת  111התשובה מבוססת על האמור בתקן ביקורת 

 "התקן"(. -בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל" של לשכת רואי חשבון בישראל )להלן

 

 הביקורת בעריכת הראשיות המטרות  .1 נדרש

 

 :הראשיות המטרות להלן 

 טעות עקב בין, מהותית מוטעית הצגה בכללותם הכספיים בדוחות שאין ביטחון של סבירה מידה להשיג .1

 הכספיים הדוחות האם בשאלה דעה לחוות המבקר החשבון לרואה לאפשר כך ידי ועל, תרמית עקב ובין

 בהון השינויים, הפעולות תוצאות, הכספי המצב את, המהותיות הבחינות מכל ,נאות באופן משקפים

 .מתאימה כספי דיווח למסגרת בהתאם, המזומנים ותזרימי

 

דוח רואה חשבון מבקר על הדוחות הכספיים, ולקיים תקשורת, כנדרש על פי תקני הביקורת, בהתאם  לתת .2

 לממצאי הביקורת שנערכה. 

 

 כלליות בסיסיות החלות על רואה חשבון מבקר בעריכת ביקורת  הוראות  .2 נדרש

 

 :הבסיסיות הכלליות אותההור להלן

, עניינים ניגוד והעדרתלות -לאי הנוגעות אלה לרבות ,רלוונטיות אתיקה הוראות קיום -מקצועית אתיקה .1

 .הכספיים הדוחות לביקורת להתקשרות המתייחסות

 

 את ולבצע לתכנן המבקר החשבון רואה על- (PROFESSIONAL SKEPTICISM)מקצועית  ספקנות .2

 שתהיה לכך הגורמות נסיבות להתקיים שיכולות בכך המכירה, מקצועית נותספק של בגישה הביקורת

 .מהותית מוטעית הצגה הכספיים בדוחות

 

 שיקול להפעיל המבקר החשבון רואה על -(PROFESSIONAL JUDGEMENT) מקצועי דעת שיקול .3

 .כספיים דוחות של ביקורת ובביצוע בתכנון מקצועי דעת

 

 המבקר החשבון רואה על, ביטחון של סבירה מידה להשיג מנת על -ביקורת וסיכון נאותות ביקורת ראיות .4

 לאפשר כך ידי ועל, קבילה נמוכה לרמה הביקורת סיכון את להקטין כדי, נאותות ביקורת ראיות להשיג

 .דעתו חוות תתבסס שעליהן סבירות מסקנות להסיק המבקר החשבון לרואה

 

ואה החשבון המבקר לקיים את כל תקני הביקורת על ר -הביקורת לתקני בהתאם ביקורת עריכת .5

הרלוונטיים לביקורת. עליו להיות בעל הבנה של תקן ביקורת, לרבות הנחיות יישום ודברי הסבר אחרים 

 לתקן, על מנת להבין את מטרות התקן וליישם את הוראותיו כראוי. 

 

 

 נעות נוהל ביקורת או הסתפקות בראיות ביקורת פחות ממשכ השמטת  .3 נדרש

 

שצותתה הינה שגויה. על רואה החשבון המבקר למצוא את האיזון בין עלות לתועלת. השיקול של קושי,  האמירה

להשמיט נוהל ביקורת שאין לו תחליף, או  ,המבקר החשבון רואה עבור בסיס, כשלעצמו מהווה אינוזמן, או עלות, 

יות ודברי הסבר לתקן(. על רואה החשבון המבקר בהנח 48להסתפק בראיות ביקורת שהן פחות ממשכנעות )סעיף א

 49לתכנן באופן נאות את הביקורת, באופן שזמן ומשאבים מספיקים יהיו זמינים לצורך עריכתה )ראה סעיף א

 בהנחיות ודברי הסבר לתקן(. 
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 מידע על המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים .1

העדר מידע בדוחות הכספיים על עיקרי המדיניות החשבונאית ששימשו בסיס לעריכת התשובה שלילית.  

 הדוחות הכספיים, מחייב הסתייגות בדוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים. 

 

בדבר "הצגה של דוחות  34בתקן חשבונאות  94-98האמור לעיל נסמך, בין היתר, על האמור בסעיפים  

היתר, כי על הדוחות הכספיים לכלול גילוי במסגרת התמצית של המדיניות  כספיים", שם נאמר, בין

 החשבונאית המשמעותית, את המידע דלקמן:

  .בסיס המדידה ששימש להכנת הדוחות הכספיים 

   .מדיניות חשבונאות אחרת שבה נעשה שימוש רלוונטי להבנת הדוחות הכספיים 

  

 וחתמידע בדוחות הכספיים אודות היישות המדו  .2

העדר מידע בדוחות הכספיים אודות הישות המדווחת כמפורט להלן )בהעדר גילוי במקום אחר במסגרת  

מידע שמפורסם יחד עם הדוחות הכספיים(, מחייב הסתייגות בדוח רואה החשבון המבקר על הדוחות 

 הכספיים. 

 

לוי במקום אחר במסגרת מידע יינתן גילוי בביאורים לדוחות הכספיים לפרטים דלקמן )אם לא ניתן להם גי 

 שמפורסם יחד עם הדוחות הכספיים(:

   מקום התושבות וההתאגדות החוקית של הישות, מדינת ההתאגדות שלה והכתובת של המשרד

  הרשום שלה, או מקום העסקים העיקרי שלה, אם שונה מהמשרד הרשום.

  תיאור מהות פעולות (OPERATIONS) הישות והפעילויות (ACTIVITES) .העיקריות שלה 

  השם של החברה האם ושל החברה האם הסופית (ULTIMATE PARENT) .של הקבוצה 

   .אם הישות היא ישות מוגבלת בזמן, מידע לגבי אורך החיים של היישות 

 סימוכין:

   בדבר "הצגה של דוחות כספיים". 34בתקן חשבונאות  116סעיף 

   1בתקן חשבונאות בינלאומי  138סעיף (IAS 1 )."בדבר "הצגה של דוחות כספיים 

 

 

 הסמכה לחתום בשם רואה חשבון .3

( בתקנות רואי חשבון )התנהגות שאינה הולמת את 7א)1.  בהתאם לתקנה התשובה חיובית, בהסתייגות 

, רואה חשבון רשאי לתת הרשאה לרואה חשבון אחר לחתום בשמו על 1965 -כבוד המקצוע, תשכ"ה

בכללי התנהגות המקצועית, עפ"י  9חשבון. הוראה זהה קיימת בכלל  מסמכים הטעונים חתימה של רואה

 של לשכת רואי חשבון.   61תקנה 

 

עפ"י החלטת לשכת רואי חשבון, מקרים דלעיל מותרים, רק בעת שנבצר מרואה החשבון לחתום, עקב  

יכול לחתום  היותו בחופשה, מילואים, מחלה וכד', ולא כדרך שבשגרה, ו/או באופן קבוע, או כאשר הוא

 בעצמו.

 

 מתן יעוץ לגוף שיש לו רואה חשבון אחר .4

 התשובה תלויה באופן מתן הייעוץ, כדלקמן: 

  לא נדרשת חובת הודעה  -אם מדובר בהתייעצות חד פעמית, שאינה גוררת אחריה פעולה מצד היועץ

 לרואה החשבון המבקר, ולא נדרשת קבלת הסכמתו.

   יש להודיע  -פעמית, ו/או שהינה גוררת אחריה פעולה מצד היועץאם מדובר בהתייעצות שאינה חד

על כך לרואה החשבון המבקר, ולקבל הסכמתו, לביצוע העבודה/ההתייעצות לפני התחלתה, רק אם 

 הינה בתחום המטופל ע"י רואה החשבון האחר. 

 

 . 2מכללי ההתנהגות המקצועית, סעיף  16:  הנחיות הלשכה בדבר פירוש כלל סימוכין 
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  הסכם סודיות .5

חובת הסודיות של רואה החשבון מעוגנת בתקנות רואי חשבון )התנהגות שאינה הולמת התשובה שלילית.  

, אך זו נסוגה בפני הוראות חוק או דין, או חובה הדרושים למילוי תפקידו 1965 -את כבוד המקצוע(תשכ"ה

ככלל, על רואה החשבון להימנע מחתימה על הסכמי סודיות, שעלולים ( בתקנות דלעיל(. 3א)1)סעיף 

להימצא בסתירה להוראות החוק או לחובותיו המקצועיות, לרבות דרישות דיווח של גופים רגולטורים 

 שונים )מבקר המדינה, הפיקוח על הבנקים וכד'(.  

 

  הוראות ניגוד עניינים ואי תלות .6

 

 לות החלות על רואה החשבון המבקר, מרוכזות כדלקמן:הוראות העיקריות בדבר אי הת

 2118-תקנות רואי חשבון )ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר(, תשס"ח .

תקנות אלה חלות על כל רואה חשבון מבקר ובהקשר לכל ישות בה הוא עורך ביקורת, למעט אם 

 הוחרגה בתקנות. 

 

 ניירות ערך בדבר אי תלות המבקר מכוח חוק ניירות ערך,  הוראות, החלטות והנחיות של רשות

, החלטה בדבר איסור סיוע בעריכת דוחות 1992כגון: החלטה בדבר אי תלות המבקר מחודש אוגוסט 

כספיים וכד'. כללים אלו חלים על רואי חשבון מבקרים של תאגידים מדווחים שניירות הערך שלהם 

 הכפופים לחוק ניירות ערך. נסחרים בבורסה )"חברות ציבוריות"(,

 

  אחיו של המבקר משמש כסמנכ"ל כספים -אי תלות .7

חל איסור על רואה חשבון לשמש כרואה חשבון מבקר של תאגיד, בו קרובו או בן התשובה שלילית.  

 משפחתו, משמש כנושא משרה. 

 

 : סימוכין 

-תלות כתוצאה מעיסוק אחר(, תשס"ח ( בתקנות רואי חשבון )ניגוד עניינים ופגיעה באי2)ב() 12תקנה  

2118 . 

 .  1992בהחלטת רשות ניירות ערך בדבר אי תלות המבקר,  6.1סעיף  

 

 סטיה מתקן ביקורת .8

בדבר "מטרות ראשיות של רואה חשבון המבקר ועריכת  111בתקן ביקורת  23בסעיף התשובה חיובית.  

כדלקמן:" ניתן לסטות מהוראה רלוונטית בתקן ביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל", נאמר 

ביקורת. בנסיבות אלה על רואה החשבון המבקר לבצע נהלי ביקורת חלופיים, על מנת להשיג את המטרה 

כאשר  של אותה הוראה. הצורך שרואה החשבון המבקר יסטה מהוראה רלוונטית, צפוי להתעורר רק

ספציפיות של הביקורת, אותו נוהל לא יהיה אפקטיבי  ההוראה הינה לביצוע של נוהל ספציפי, ובנסיבות

 בהשגת המטרה של ההוראה". 

 

סטיה מתקן ביקורת כאמור, מחייבת את רואה החשבון המבקר לתעד את הסיבות לחריגה, וכיצד נהלי  

(. לסטיה אין השלכה על 111בתקן ביקורת  12הביקורת החלופיים שבוצעו מהווים חלופה נאותה )סעיף 

 אה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים, אם הנהלים שבוצעו הניחו דעתו.דוח רו

 

 היעדרות מספירת מלאי .9

, ובלבד שניתן ליישם נהלי ביקורת חלופיים, אשר יספקו מידה מספקת של התשובה חיובית בהסתייגות 

וחיו, במפקד ראיות ביקורת נאותות לקיום המלאי ומצבו, וזאת בנסיבות בהן נוכחותו של המבקר, או של

שיקולים נוספים לגבי פריטים  -בדבר "ראיות ביקורת 83בתקן ביקורת  7המלאי, אינה מעשית )סעיף 

 מסוימים"(.  
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 5102סתיו מועד   -" יסודות הביקורתשאלון בחינה בנושא  "

 

 

 כל הזכויות שמורות למועצת רואי חשבון© 
 

51 

 המשך  - 1פתרון לשאלה מס' 
 

 מתן שירותי ייעוץ במסים .11

 כדלקמן:התשובה חיובית, בהסתייגות,  

בתחום המסים לא יינתנו ע"י רואה      החשבון התשובה חיובית, ובלבד ששירותי הייעוץ  -בחברה ציבורית 

 ואינם מהוויםהמטפל )השותף האחראי לביקורת, או ע"י צוות הביקורת העוסק בביקורת אצל אותו מבוקר(, 

 בסיס לנתונים בדוח הכספי.

 

התשובה חיובית, ובלבד ששירותי הייעוץ בתחום המסים לא יינתנו ע"י רואה    החשבון  -בחברה פרטית 

או אינם פל )השותף האחראי לביקורת, או ע"י צוות הביקורת העוסק בביקורת אצל אותו מבוקר(, המט

 בסיס לנתונים בדוח הכספי. מהווים

 

 סימוכין: 

)ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק    2118 -( בתקנות רואי חשבון , התשס"ח2)א()2תקנה  

 אחר(.

 ת ערך ערך בדבר "אי תלות המבקר". בהחלטת רשות ניירו  4.2סעיף  

 

 חובת עריכת דוחות כספיים מבוקרים לחברה שאינה מוגבלת בערבות .11

 שנתיים כספיים דוחות בהכנת חייבת, בערבות מוגבלת שאינה חברה לרבות, חברה כלהתשובה חיובית.  

 (.החברות בחוק 172)סעיף   חשבון רואה"י ע מבוקרים

 

בה הנ"ל חברות לא פעילות ושלציבור אין עניין בהן, כהגדרתן בתקנות, שהוחלט חוק החברות החריג מהחו 

 ע"י אסיפתן הכללית כי אין הן חייבות בהכנת דוחות כספיים כאמור. 

 

 סניף בחו"ל של משרד רואי חשבון ישראלי .12

ת. התשובה חיובית, לרבות שותפות עם רואי חשבון זרים, ובלבד שחוקי המקום אינם אוסרים זא 

לכללי ההתנהגות המקצועית של הלשכה, נאמר כדלקמן: "חבר לא יעסוק בראיית חשבון בשותפות  7בסעיף 

עם מי שאינו חבר, אולם מותרת שותפות בראיית חשבון במדינת חוץ עם אדם הרשאי לעסוק שם בראיית 

 חשבון".

 

 התפטרות רואה החשבון המבקר .13

בחוק החברות, על רואה חשבון מבקר )בחברה פרטית  164 . עפ"י סעיףהתשובה חיובית, בהסתייגות 

. על לדירקטוריון, להודיע על כך בנסיבות שיש בהן עניין לבעלי המניותוציבורית( שהתפטר 

הדירקטוריון למסור לבעלי המניות את נימוקי רואה החשבון להתפטרותו בפירוט שימצא  לנכון. לפיכך, אם 

 לי המניות, אין רואה החשבון המבקר חייב להסביר את מניעי התפטרותו. בנסיבות ההתפטרות אין עניין לבע

 

 שמירת  ניירות עבודה .14

בתקן  14-15עפ"י סעיפים  סילוק של תיעוד שהוחלף לאחר ובסמוך לתאריך דוח רואה החשבון המבקר. 

תקן, ניתן בהבהרות ליישום והסברים אחרים ל 22א-21בדבר "תיעוד ביקורת", וסעיפים א 111ביקורת 

, תוך זמן סביר לאחר תאריך דוח סילוק תיעוד שהוחלףלערוך שינויים בתיעוד הביקורת, כולל מחיקה או 

יום(, ובלבד שהתהליך אינו כרוך בביצוע נהלי ביקורת חדשים  61 -רואה החשבון המבקר )בד"כ לא יותר מ

 או בהסקת מסקנות חדשות. 

 

א להבהרות ליישום והסברים אחרים לתקן, ניתן 23"י סעיף עפ השמדת ניירות עבודה עקב התיישנות. 

בד"כ להשמיד תיעוד הביקורת לאחר שעברו לא פחות משבע שנים מתאריך דוח רואה החשבון המבקר, או 

מתאריך דוח רואה החשבון של הקבוצה, אם הינו מאוחר יותר. הנ"ל אינו חל על ניירות עבודה, בעת 

שקיים צורך בהם, עקב תביעה שהוגשה, או עלולה להיות בהקשר  שלרואה החשבון יש סיבה להאמין

לאותה שנה, או שהוא עשוי להזדקק להם בעבודתו בעתיד )תדריך לשכת רואי חשבון בדבר "שמירת 

 מסמכים"(. 
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