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בחשבונאות ישראליים המתפרסמים על ידי המוסד הישראלי לתקינה ממשלתיים קני חשבונאות ת

מנוסח  על נוסח תקני חשבונאות בינלאומיים או עשויים לכלול חלקיםמתבססים לעיתים  ממשלתית
המתפרסמים על ידי הוועדה , )12/2005זכויות יוצרים ( למגזר הציבורי תקני חשבונאות בינלאומיים

של הפדרציה הבינלאומית של רואי החשבון ) IPSASB(למגזר הציבורי לתקני חשבונאות הבינלאומית 

)IFAC.(  
  
, למגזר הציבורי אומייםלזכויות יוצרים בתקני חשבונאות בינפדרציה הבינלאומית של רואי החשבון ל

הבינלאומית וועדה ידי הוחומר אחר המתפרסם על , למגזר הציבורי הצעות לתקני חשבונאות בינלאומיים

 Fifth Avenue, 14th Floor New 545 ,: הפדרציהכתובתה של . למגזר הציבורילתקני חשבונאות 

York 10017, USA, דואר אלקטרוני, 286-9570 (212) 1+: קספ, 286-9344 (212) 1+: לפוןט :
publications@iasc.org.uk ,אתר האינטרנט :http://www.ifac.org.   

   
או לעשות שימוש בחלק כלשהו של פרסומי הוועדה , לשכפל, להעתיק, אין לתרגם. ל הזכויות שמורותכ

אם באמצעים אלקטרוניים או מכניים או בכל אמצעי , הציבורילמגזר לתקני חשבונאות הבינלאומית 
הקלטה או שימוש בכל שיטת אחסון ואחזור , לרבות צילום, או שיהיה קיים בעתיד, הקיים היום, אחר

  .מהפדרציה הבינלאומית של רואי החשבוןללא הסכמה מוקדמת בכתב , מידע
  
ופרסומם בשפה העברית בידי המוסד הישראלי  למגזר הציבורי רגום תקני חשבונאות בינלאומייםת

  )IFAC(הפדרציה הבינלאומית של רואי חשבוןנעשה בהסכמת  בחשבונאות ממשלתיתלתקינה 
  
  

  .שאינן בתחולת תקנים ממשלתיים אלו, אין ללמוד מתקני החשבונאות הממשלתיים לגבי ישויות
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ם י נ י י נ ע ן  כ ו ך( ת ש מ   )ה

 
  נספחים  

  שימוש בטכניקות של ערך נוכחי למדידת  - הנחיות יישום   - 1נספח   

  שווי שימוש    

  דוגמה לעץ החלטה  - 2נספח   

  אחרים תיקונים לתקנים חשבונאיים ממשלתיים  - 3נספח   

  :הנחיות יישום -  4נספח   

  מזומנים - מניבותזיהוי של יחידות   :1' דוגמה מס

חישוב של שווי שימוש והכרה בהפסד מירידת    :2' דוגמה מס

  ערך

  ביטול הפסד מירידת ערך   : 3' דוגמה מס

נכס שאינו מניב מזומנים התורם ליחידה    :4' דוגמה מס

  מזומנים -מניבהה

הכללה של התחייבויות שהוכרו בחישוב של    :5' דוגמה מס

  מזומנים -מניבהסכום בר השבה של יחידה 

טיפול חשבונאי בנכס בודד בתוך יחידה    :6' דוגמה מס

  התלוי ביכולת לקבוע סכום בר השבה מזומנים - מניבה

ירידת , 26ההבדלים בין תקן חשבונאות ממשלתי מספר עיקרי  - 5נספח   

לבין תקן חשבונאות בינלאומי למגזר , מזומנים -ערך נכסים מניבי

  מזומנים -ירידת ערך נכסים מניבי, 26הציבורי מספר 

ירידת , 26ההבדלים בין תקן חשבונאות ממשלתי מספר עיקרי  - 6נספח   

, 36לבין תקן חשבונאות בינלאומי מספר , מזומנים -ערך נכסים מניבי

  .ירידת ערך נכסים
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  מזומנים -מניביםנכסים ערך ירידת  – 26ממשלתי מספר  תקן חשבונאות

י נ ו 2 י 0 1 2  

  

, לתרגם, לשכפל, אין להעתיק. ממשלתיתבחשבונאות כל הזכויות שמורות למוסד הישראלי לתקינה   ©
בכל , להוציא לאור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפרסום זה או בחלק ממנו, להפיץ, לפרסם, להציג

מראש מאת המוסד וללא הסכמה מפורשת בכתב , אלקטרוני או אחר, דרך שהיא ובכל אמצעי מכני
  . ממשלתיתבחשבונאות הישראלי לתקינה 

  
או חלקים מהם תורגמו לעברית ונכללו במסגרת תקני  למגזר הציבורי שבונאות בינלאומייםתקני ח

הנוסח המחייב של . הפדרציה הבינלאומית של רואי החשבוןבישראל באישור ממשלתיים חשבונאות 
בחשבונאות בישראל הוא זה המפורסם על ידי המוסד הישראלי לתקינה ממשלתיים תקני חשבונאות 

  .ה העבריתבשפ ממשלתית
    

או , או בהערות השוליים לתקן, תקןבהמובאת למגזר הציבורי בינלאומית הכל התייחסות לתקינה 
או חלקים למגזר הציבורי בינלאומי  אין בה כשלעצמה כדי קביעה כי אותו תקן חשבונאות, בנספחים

  .בישראלככלל חשבונאי  ממשלתיתבחשבונאות ממנו אומצו על ידי המוסד הישראלי לתקינה 
    

המובאות , הוראות התקן. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה. 127 -  1תקן זה מובא בסעיפים 
תקן זה יש לקרוא בהקשר למטרת . מייצגות את העקרונות העיקריים של התקן, באותיות מודגשות

ת בחשבונאותקני החשבונאות הממשלתיים המפורסמים על ידי המוסד הישראלי לתקינה . התקן
  .אינם חלים על פריטים לא מהותיים ממשלתית

  

  ת התקןמטר

נכס  אם ירד ערכו שלעל מנת לקבוע מיישמת היא לקבוע את הנהלים שישות תקן המטרת  .1

 את המועד בו  מפרט אףתקן ה. הפסדים מירידת ערךמוכרים כי ולהבטיח  ,מזומנים -מניב

 .דרישות גילויבטל הפסד מירידת ערך וקובע תישות 

  

  תחולה

טיפול לבאשר תקן את התיישם  ,על בסיס מצטברומציגה דוחות כספיים  עורכתישות ה .2

  :למעט, מזומנים -מניביםנכסים החשבונאי בירידת ערך של 

 

 ;)ימלא ,12מספר  ממשלתי תקן חשבונאותראה ( מלאי  )א(

 

 חוזי ,11 מספר ממשלתי תקן חשבונאותראה (נכסים הנובעים מחוזי הקמה   )ב(

  ;)הקמה

 

מספר  הציבוריתקן חשבונאות בינלאומי למגזר ם פיננסיים המצויים בתחולת נכסי  )ג(

 ;הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים, 29

 

ן "נדל, 16מספר  ממשלתי תקן חשבונאותראה (ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן "נדל  )ד(

  ;)להשקעה
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תקן ראה ( המוערכים מחדשהנמדד בסכומים  ,מזומנים -מניברכוש קבוע   )ה(

 ;)רכוש קבוע, 17מספר  ממשלתי חשבונאות

  

הרלוונטי ישראלי את תקן החשבונאות הבינלאומי או הראה ( מסים נדחיםנכסי   )ו(

 ;)העוסק בנכסי מסים נדחים

 

הטבות , 25מספר  ממשלתיתקן חשבונאות ראה ( עובדנכסים הנובעים מהטבות   )ז(

 ; )עובד

 

מוערכים מחדש נמדדים בסכומים אשר  מזומנים -מניבים נכסים בלתי מוחשיים  )ח(

 ;)נכסים בלתי מוחשיים, 31בינלאומי למגזר הציבורי מספר חשבונאות ראה תקן (

  

 ;מוניטין  )ט(

  

 עלויותנמדדים בשווי הוגן בניכוי ה, נכסים ביולוגיים הקשורים לפעילות חקלאית  )י(

 ;)חקלאות, 27למגזר הציבורי מספר ראה תקן חשבונאות בינלאומי ( למכירה

 

הנובעים מזכויות חוזיות של מבטח , עלויות רכישה נדחות ונכסים בלתי מוחשיים  )יא(

בתחולת תקנות המפקח בתחולת התקן הבינלאומי או  שהם, ביטוח ילחוזבהתאם 

 ; בחוזי ביטוח ותהעוסק הרלוונטיותעל הביטוח 

 

לפי ונמדדים מסווגים כמוחזקים למכירה ה) או קבוצות מימוש(נכסים לא שוטפים   )יב(

וך מבין הערך בספרים והשווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה בהתאם לתקן נמה

העוסק בנכסים לא שוטפים י רלוונטה הישראליאו החשבונאות הבינלאומי 

 וכן ;פעילויות שהופסקוהמוחזקים למכירה ו

 

בגינם ירידת ערך שדרישות הטיפול החשבונאי באחרים  מזומנים -מניביםנכסים   )יג(

 .אחרים יםממשלתי בתקני חשבונאות נכללות

  

 .ממשלתיות עסקיות ישויות למעט הממשלתיותישויות התקן זה חל על כל  .3

  

 

מסביר כי ישויות ממשלתיות , המבוא לתקינה חשבונאית בינלאומית למגזר הציבורי .4

עסקיות מיישמות תקני דיווח כספי בינלאומיים אשר מפורסמים על ידי הוועדה לתקני 
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בתקן חשבונאות ממשלתי ישויות ממשלתיות עסקיות מוגדרות  .בינלאומייםחשבונאות 

 .)2010מעודכן (הצגת דוחות כספיים , 1מספר 

 

 ירידת ערך נכסים, 36את תקן חשבונאות בינלאומי  ותמיישמ ישויות ממשלתיות עסקיות .5

. תקןהלהוראות  ותכפופ ןאינולפיכך  ירידת ערך נכסים, 15או את תקן חשבונאות מספר 

 -מניבים ים שאינםנכסהמחזיקות ב, ישויות ממשלתיות עסקיותשאינן  ממשלתיותישויות 

ירידת ערך , 21מספר  ממשלתיתקן חשבונאות מיישמות את  ,13בסעיף  הגדרתםכ מזומנים

ישויות שאינן  ממשלתיותישויות . נכסים אלה לגבי מזומנים -מניביםשל נכסים שאינם 

 .תקןהמיישמות את דרישות  מזומנים -מניביםנכסים המחזיקות , ממשלתיות עסקיות

 

 ,לשווי הוגן ערכים מחדשוהמ מזומנים -מניביםהנכסים בלתי מוחשיים אינו חל על תקן ה .6

, לדוגמה(מזומנים ה-מניביהנכסים הבלתי מוחשיים שאר כל  התקן חל על .סדירבאופן 

 ).לפי עלות בניכוי הפחתה נצברת כלשהי נמדדיםאלה ה

 

ישויות מיישמות את הדרישות של תקני חשבונאות בינלאומיים . מוניטיןאינו חל על תקן ה .7

הקצאה של מוניטין ליחידות ב, רלוונטיים העוסקים בירידת ערך של מוניטין ישראליים וא

 .עם מוניטין מזומנים -מניבותבחינה לירידת ערך של יחידות בו מזומנים -מניבות

  

כיוון , הנובעים מחוזי הקמה מזומנים - מניביםנכסים ומלאי  מיושם לגביאינו  התקן .8

אינו  התקן .קיימים חשבונאות תקנינכללות בדרישות להכרה ולמדידה של נכסים אלה ש

עלויות רכישה נדחות או  נכסים הנובעים מהטבות עובד, נכסי מסים נדחים מיושם לגבי

הטיפול . חוזי ביטוח במסגרתויות חוזיות של מבטח כמוחשיים הנובעים מזונכסים בלתי 

בתקני חשבונאות בינלאומיים או  נקבע ,ירידת הערך של נכסים אלההחשבונאי בגין 

נכסים ביולוגיים הקשורים ) א(בגין מיושם אינו  התקן, בנוסף. רלוונטיים ישראליים

נכסים לא שוטפים ) ב(וכן מכירה ללויות לפעילות חקלאית הנמדדים בשווי הוגן בניכוי ע

נמוך מבין הערך בספרים לפי הנמדדים ו למכירה יםכמוחזק יםהמסווג) או קבוצות מימוש(

 27תקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר . והשווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה

תקני הקשורים לפעילות חקלאית ו אשר קובע את הטיפול החשבונאי בנכסים ביולגיים

או (לא שוטפים  נכסים הרלוונטיים החלים על ישראלייםהחשבונאות הבינלאומיים או ה

   .מדידהכוללים דרישות  ,המסווגים כמוחזקים למכירה) קבוצות מימוש

  

בינלאומיים החשבונאות התקני הנכללים בתחולת נכסים פיננסיים  בגין מיושםאינו תקן ה .9

 1 .ישראליים הרלוונטיםהאו 

שווי הוגן בהתאם לתקן ב נמדדן להשקעה ה"נדל ערך של תקן אינו דורש בחינה לירידתה .10

בהתאם למודל השווי ההוגן שבתקן חשבונאות ממשלתי . 16חשבונאות ממשלתי מספר 

                                                 
פרסומם של תקני חשבונאות ממשלתיים חשבונאות הבינלאומיים או הישראליים תשתנה עם ההפניה זו לתקני   1

  .בנושא זה
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ירידת ערך תילקח כל ו, במועד הדיווח ,בשוויו ההוגן נמדדשקעה הן ל"נדל, 16מספר 

 .ת השוויבחשבון בהערכ

  

בסכומים  נמדדיםה מזומנים -מניבה רכוש קבועלתקן אינו דורש בחינה לירידת ערך ה .11

. 17בתקן חשבונאות ממשלתי מספר ההערכה מחדש בהתאם למודל  מוערכים מחדש

מחדש  יוערכונכסים , 17בתקן חשבונאות ממשלתי מספר ההערכה מחדש בהתאם למודל 

 יםשווימבספרים אינו שונה באופן מהותי  ערכםש הבטיחלמספיק על מנת  באופן סדיר 

 .ירידת ערך תילקח בחשבון בהערכה זוכל ו ,ההוגן במועד הדיווח

  

 :השקעות ב .12

 

דוחות כספיים , 6בתקן חשבונאות ממשלתי מספר  הגדרתןכ, נשלטותישויות   )א(

 ;)2010מעודכן (מאוחדים ונפרדים

 

השקעות בחברות , 7ממשלתי מספר כהגדרתן בתקן חשבונאות , חברות כלולות  )ב(

 וכן; )2010מעודכן ( כלולות

 

דיווח כספי של , 8בתקן חשבונאות ממשלתי מספר  ןכהגדרת, עסקאות משותפות  )ג(

 זכויות בעסקאות משותפות

 

מספר  חשבונאות בינלאומי למגזר הציבוריתקן מוצאים מתחולת הנכסים פיננסיים הינן 

נכסים  מהותןהן בכאשר , בהתאם לתקן בהן הינווהטיפול החשבונאי אלה השקעות  .29

הטיפול החשבונאי , מזומנים - כאשר הן במהותן נכסים שאינם מניבים .מזומנים - מניבים

  .21בהתאם לתקן חשבונאות ממשלתי מספר  הינו נכסים אלהב

  

  הגדרות

  : ם בתקן ומשמעותםשמשילהלן מונחים המ .13

    

היא קבוצת הנכסים המזוהה הקטנה  )Cash-generating unit( מזומנים -מניבהיחידה 

תזרימי  באמצעותתשואה מסחרית  להניב החזקתם היאה העיקרית של מטרהש, ביותר

שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי , שימוש מתמשךמ )Inflows(מזומנים חיוביים 

  .המזומנים החיוביים מנכסים אחרים או מקבוצות נכסים אחרות

  

של נכס או של יחידה מניבה מזומנים הוא  )Recoverable amount( סכום בר השבה

  .הגבוה מבין השווי ההוגן שלו בניכוי עלויות למכירה לבין שווי השימוש בו
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הוא  )Value in use of a cash-generating asset( נכס מניב מזומניםשל שווי שימוש 

השימוש מ החזויים לנבוע, תזרימי המזומנים העתידיים אומדן הערך הנוכחי של

  .בסוף חייו השימושיים מימושובנכס ומ המתמשך

  

משמעותם בתקן זהה למשמעות  ,מונחים המוגדרים בתקני חשבונאות ממשלתיים אחרים

  .חשבונאות שנקבעה באותם תקני

  

  מזומנים -מניביםנכסים 

תשואה  להניב היא החזקתםהעיקרית של  המטרהשהם נכסים  מזומנים -מניביםהנכסים  .14

שבו הוא היה  אופןלתשואה מסחרית כאשר הוא משמש באופן עקבי  מניבנכס . מסחרית

מצביעה על כך " תשואה מסחרית" להניב במטרההחזקת נכס . רווח למטרתישות  משמש

 מזומנים - ההיחידה מניבמאו (תזרימי מזומנים חיוביים מן הנכס  להפיקשישות מתכוונת 

תשואה מסחרית המשקפת את הסיכון הכרוך בהחזקת  שיגולה) שהנכס מהווה חלק ממנה

אם אין אף תשואה מסחרית  להניבמטרה עיקרית נכס עשוי להיות מוחזק מתוך . הנכס

נכס שאינו  וותנכס עשוי לה, אולם. תקופת דיווח מסוימת הלךמטרה זו במעומד בהוא 

תשואה  מניבאו ) breaking even( איזון אף אם הוא נמצא בנקודת מזומנים -מניב

או " נכס"ת ליוהתייחסו, אחרת נאמראלא אם  .מסוימת ת דיווחתקופ מהלךמסחרית ב

 ".מזומנים -)ים(מניב) ים(נכס"התייחסויות ל תמהוותקן הבסעיפים הבאים של " נכסים"ל

 

 מסוימיםבנכסים עשויות להחזיק  ממשלתיותבהן ישויות מסוימות נסיבות קיימות  .15

מוחזקים למטרה  םנכסיהן אינ מרביתש אף על פי , תשואה מסחרית להניבמטרה עיקרית ב

ישות ממשלתית . תמורת תשלום להפעיל בנין עבור חוליםבית חולים עשוי , לדוגמה. זו

 לנכסים דומיםשעשויים לפעול באופן בלתי תלוי  מזומנים -עשויה להחזיק נכסים מניבים

אגרה בגין שימוש לגבות  העשוי המדינה , לדוגמה. מזומנים -ביםשל הישות שאינם מני

 .בכבישים מסוימים לצד הפעלת כבישים ציבוריים ללא תמורה

 

שהוא מוחזק בעיקר  אף על פיתזרימי מזומנים  להניבנכס עשוי , במקרים מסוימים .16

סילוק בטוח של  למטרתפועל  פסולתמפעל לסילוק , לדוגמה. שירות למטרות הספקת

טפל בכמות קטנה של מגם המפעל  ,ולםא, ממשלתייםבתי חולים בפסולת רפואית הנוצרת 

הטיפול בפסולת רפואית . על בסיס מסחרי ,פרטייםהחולים הבתי בפסולת רפואית הנוצרת 

ולא ניתן להבדיל בין , לפעילויות של המפעל )incidental( מבתי חולים פרטיים הוא משני

 .מזומנים - מניבים נכסים שאינםלבין ה מזומנים ניביםהמהנכסים 
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 - מניבותלשמש למטרות שאינן  בנוסףתזרימי מזומנים ו להניבנכס עשוי , במקרים אחרים .17

פועלות על בסיס תשע מהן , עשר מחלקות נןישממשלתי בית חולים ב, לדוגמה. מזומנים

מטופלים חולים המשמשת המחלקה הנותרת ו, מסחרי עבור חולים המטופלים בתשלום

במתקנים אחרים של בית החולים  במשותףהמחלקות משתמשים  כלמ חולים. לא תשלוםל

תשואה מסחרית  ה להניבמטרבמוחזק הנכס שבה מידה להתחשב ביש ). חדרי ניתוח, כגון(

תקן חשבונאות הוראות על מנת לקבוע האם על הישות ליישם את הוראות תקן זה או את 

בלתי רכיב  מהווההרכיב שאינו מניב מזומנים , כמו בדוגמה זו, אם. 21מספר  ממשלתי

ולא את , תקן זהליישם את הוראות הישות על , בכללותוהסדר ל )insignificant(מהותי 

 .21מספר  ממשלתיתקן חשבונאות הוראות 

 

 היא להניבהחזקת נכס של ברור אם המטרה העיקרית  לאבהם  ,מקריםעשויים להיות  .18

עשוי . תזרימי המזומניםמהותיות להעריך את  הכרחי, במקרים אלה. מסחרית תשואה

 יישםיש לשכך  מהותיתהאם היקף הנבת תזרימי מזומנים מהנכס כה לקבוע להיות קושי 

שיקול דעת על מנת לקבוע להפעיל יש . 21מספר  ממשלתיתקן חשבונאות את ולא , תקן זה

באופן  זה על מנת שתוכל להפעיל שיקול דעת מידה אמות ישות מפתחת. איזה תקן ליישם

ובהתאם  ,מזומנים -מניביםונכסים שאינם  מזומנים - מניביםנכסים  תעקבי בהתאם להגדר

לאמות דורש מישות לתת גילוי  114סעיף . 17עד  14בסעיפים אליהן  קשורותהלהנחיות 

של רוב  כלליותהמטרות ב תחשבבה, אולם. שיקול דעת זה אותה בהפעלתששימשו  מידה

ההנחה היא שנכסים אינם , ישויות ממשלתיות עסקיותפרט ל, הממשלתיותהישויות 

 .21מספר  ממשלתיתקן חשבונאות  חלולכן , בנסיבות אלה מזומנים - מניבים

  

  פחת

חייו  על פני אורך, סכום בר פחת של נכסההקצאה שיטתית של  םפחת והפחתה הינ .19

במקום " הפחתה"במונח  משתמשיםבדרך כלל  ,במקרה של נכס בלתי מוחשי. השימושיים

 .זהה לשני המונחים יש משמעות". פחת"ב

  

  ירידת ערך

שירות הפוטנציאל בעתידיות או הכלכליות ההטבות בכהפסד " ירידת ערך"תקן מגדיר ה .20

פוטנציאל באו  הטבות הכלכליות של נכסקיטון בהכרה השיטתית במעבר ל, של נכס

 ירידהמשקפת  נכס המניב מזומניםירידת ערך של , לפיכך. באמצעות פחת ,השירות שלו

. לישות השולטת בו ,בנכס הגלוםבהטבות הכלכליות העתידיות או בפוטנציאל השירות 

המוחזק למטרות מסחריות וההנהלה מעריכה  ממשלתילישות עשוי להיות חניון , לדוגמה

. מסחריבשיעור הוא מניב תשואה , אחוזים או יותר 75כי כאשר משתמשים בו בתפוסה של 

לא היה  תפוסהב קיטוןה. אחוזים 25בתפוסה של  סדירבאופן בחניון זה שתמשים מ, אולם

שערכו בספרים  כיוון כנכס שערכו ירדהנכס נחשב . גידול משמעותי בחיובי החניהב מלווה

 .עולה על הסכום בר השבה שלו
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 בערכו שתיתכן ירידהזיהוי נכס 

עד  25סעיפים . השבה שלו בספרים עולה על הסכום ברערכו ערך של נכס חלה כאשר  ירידת .21

מסימנים  סימן כלשהו אם . חל הפסד מירידת ערךכך שיתכן שמתארים מספר סימנים ל 27

למעט בנסיבות . השבה סכום ברהשל  מתועדלבצע אומדן  תנדרשישות , אלה מתקיים

, השבה הסכום בר של מתועדלבצע אומדן מישות תקן זה אינו דורש , 23המתוארות בסעיף 

 .אם לא קיים סימן להפסד מירידת ערך

 

ירידת כך שיתכן וחלה המצביע על  ן כלשהואם קיים סימ ,כל מועד דיווחב ,תבחן ישות .22

  .השבה של הנכס לאמוד את הסכום ברהישות על , אם קיים סימן כלשהו. ערך של נכס

 

ירידת ערך של  גםבחן אחת לשנה תישות , לירידת ערךכלשהו ללא קשר אם קיים סימן  .23

נכס בלתי מוחשי שאינו  ושלבלתי מוגדר הינו שימושיים ה ואורך חיישנכס בלתי מוחשי 

לירידת זו בחינה . השבה שלו זמין עדיין לשימוש על ידי השוואת ערכו בספרים לסכום בר

. כל עוד היא מתבצעת באותו מועד בכל שנה, השנהערך עשויה להתבצע בכל מועד במהלך 

אם נכס , אולם. ניתן לבחון ירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים שונים במועדים שונים

נכס בלתי מוחשי זה , השוטפתדיווח ה תתי מוחשי כזה הוכר לראשונה במהלך תקופבל

 .השוטפת דיווחה תייבחן לירידת ערך לפני תום תקופ

  

אשר , או פוטנציאל שירות היכולת של נכס בלתי מוחשי להניב הטבות כלכליות עתידיות .24

לאי וודאות גדולה יותר לפני , בדרך כלל, נתונה, בספרים ערכומספיקות כדי להשיב את 

דורש מישות לבחון  התקן, לפיכך. שהוא זמין לשימוש לאחרשהנכס זמין לשימוש מאשר 

לפחות אחת  ,את הערך בספרים של נכס בלתי מוחשי שאינו זמין עדיין לשימוש לירידת ערך

  .לשנה

  

ישות על , ירידת ערך של נכסכך שתיתכן המצביע על  ,סימן כלשהוקיים אם  בחינהה בעת .25

 :את הסימנים הבאים, כמינימום ,לשקול

  

  מקורות מידע חיצוניים

למה שניתן נכס מעבר ההשוק של  שוויב מהותיתחלה ירידה , במהלך התקופה  )א(

 ;בנכס כתוצאה מחלוף הזמן או משימוש רגיל לצפות

חלו במהלך התקופה או  ,הישותשינויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על   )ב(

הכלכלית או סביבה ב, סביבת השוקב, בסביבה הטכנולוגית, שיחולו בעתיד הקרוב

  ;או בשוק אליו מיועד הנכס, ת הישותפועל ןשבה, חוקיתה
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חלה עלייה בשיעורי הריבית בשוק או בשיעורי תשואה אחרים על  ,במהלך התקופה  )ג(

המשמש בחישוב שווי  היווןשיעור ה את יגדילווסביר שעליות אלה , השקעות בשוק

 ;השבה של הנכס השימוש של הנכס ויקטינו באופן מהותי את הסכום בר

  פנימייםמקורות מידע 

 ;נכסשל  ת או לנזק פיזינולהתייש ת ראיהקיימ  )ד(

שינויים משמעותיים בעלי  ,לחול בעתיד הקרובצפויים או חלו במהלך התקופה   )ה(

צפוי בהיקף או באופן שבו נעשה שימוש בנכס או הישות השפעה שלילית על 

תוכניות להפסקת , שימוש בנכסהפסקת שינויים אלה כוללים . שימוש שייעשה בו

תוכניות למימוש הנכס לפני , שאליה שייך הנכס, פעילות או לשינוי מבני בפעילות

והערכה מחדש של אורך החיים השימושיים של הנכס  קודם לכן היה חזויהמועד ש

 ; וגדר ולא כבלתי מוגדרכמ

מצב הניתן לפני שהגיע להנכס לפני שהושלם או הקמת החלטה להפסיק את   )1ה(

 וכן; לשימוש  

על כך שהביצועים הכלכליים של  ההמצביע, ממערכת דיווח פנימי ראיהקיימת   )ו(

 .אלו שנחזומגרועים  , או יהיו, הנכס הם

המצביעים  אחריםלזהות סימנים  ישות עשויה. אינה רשימה ממצה 25הרשימה שבסעיף  .26

לקבוע את מהישות ש וידר קיומם של סימנים אלהוגם של נכס כו על ירידה אפשרית בער

 .השבה של הנכס הסכום בר

  

כוללת את , ירידת ערך של נכס אפשרות שחלה על ההמצביע, ממערכת דיווח פנימי הראי .27

 :קיומם של

  

להפעלת הנכס  יותר מאוחרהנדרשים או מזומנים , תזרימי מזומנים לרכישת הנכס  )א(

 ;גבוהים באופן משמעותי מאלה שתוקצבו במקורשהינם , או להחזקתו

  

נחותים שהינם , הנובעים מהנכסבפועל  גרעון או עודףתזרימי מזומנים נטו בפועל או   )ב(

 ;באופן משמעותי מאלה שתוקצבו

  

גידול משמעותי עודף או נטו או בהמתוקצבים בתזרימי המזומנים  מהותיתירידה   )ג(

 או ;הנובעים מהנכס, הפסד המתוקצבב

  

המהווים , הנכסמ הנובעים, נטו) Outflows( או תזרימי מזומנים שלילייםגרעונות   )ד(

  .המתוקצבים לעתידהסכומים עם  מצורפיםה השוטפת התקופהסכומי את 

  
ירידת ערך של נכס בלתי מוחשי  ,לפחות אחת לשנה ,תקן דורש לבחוןה, 23כמצוין בסעיף  .28

  .נכס בלתי מוחשי שאינו זמין עדיין לשימוששל ו בלתי מוגדרהינו שימושיים ה ואורך חייש

 על מנת לזהותיושם מעיקרון המהותיות , 23סעיף של דרישות חלות הלמעט המקרים בהם 
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כי  מראיםאם חישובים קודמים , לדוגמה .השבה של נכסה אם יש לאמוד את הסכום בר

אם לא התרחשו ו מערכו בספרים משמעותי השבה של נכס גבוה באופןה הסכום בר

. ההשבה לאמוד מחדש את הסכום ברצריכה אינה  הישות ,אשר ביטלו פער זהאירועים 

או (ההשבה של הנכס אינו רגיש לאחד  להראות כי הסכום בר עשוי םקוד ניתוח, דומהב

 .25 מהסימנים המפורטים בסעיף) יותר

  

אם שיעורי הריבית בשוק או שיעורי תשואה אחרים על השקעות בשוק , 28 סעיף להמחשת .29

של נכס השבה  סכום בר של מתועדאומדן  לבצע תנדרשהישות אינה , עלו במהלך התקופה

 :במקרים הבאים

  

ששימש בחישוב שווי השימוש של הנכס יושפע מהעלייה  היווןאם לא סביר ששיעור ה  )א(

עלייה בשיעורי הריבית לטווח קצר אינה בהכרח בעלת , לדוגמה .אלהבשיעורי שוק 

 ויתרת אורך חיישששימש להערכת נכס  היווןהשפעה מהותית על שיעור ה

 .ארוכהשימושיים ה

  

ששימש בחישוב שווי השימוש של נכס יושפע מהעלייה  היווןאם סביר ששיעור ה  )ב(

 :ההשבה מראים כי אך ניתוחי רגישות קודמים של הסכום בר, אלהבשיעורי שוק 

  

תזרימי סביר שכיוון שמ, השבה לא סביר שתחול ירידה מהותית בסכום בר )1(

 יכולהישות  ,במקרים מסוימים, לדוגמה(אף הם יעלו המזומנים העתידיים 

על ) חליפיןעסקאות מבעיקר הכנסות (שהיא מתאימה את הכנסותיה להוכיח 

 או ; )שוק ערכימנת לפצות על עלייה כלשהי ב

  

  .השבה תגרום להפסד מהותי מירידת ערך ביר שהירידה בסכום ברלא ס )2(

  

יתרת אורך כי עשוי להצביע , ירידת ערך של נכס על האפשרות שחלה עידהמ סימן קיומו של .30

או ערך השייר של הנכס דורשים בחינה ) הפחתה(שיטת הפחת , השימושיים של הנכסחייו 

של וכר הפסד מירידת ערך הגם אם לא , חל על הנכסההחשבונאי לתקן  והתאמה בהתאם

 .הנכס

  

  השבה מדידת סכום בר

לבין  בניכוי עלויות למכירה  של נכס השווי ההוגןהשבה כגבוה מבין  מגדיר סכום בר התקן .31

. השבה סכום בר דרישות המדידה שלים את מפרט 70עד  32סעיפים . שווי השימוש בו

על  והןנכס בודד על הן באופן זהה  מיושמותאך , "נכס"דרישות אלה משתמשות במונח 

 .מזומנים -מניבהיחידה 

  

והן את שווי בניכוי עלויות למכירה של נכס השווי ההוגן לקבוע הן את  תמיד הכרחי לא .32

לא חלה ירידה , סכומים אלה עולה על הערך בספרים של נכסמאם אחד . השימוש שלו

  .האחרואין צורך לאמוד את הסכום של הנכס  בערכו
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גם אם נכס אינו נסחר בשוק  ,שווי הוגן בניכוי עלויות למכירהלקבוע  אפשרות עשויה להיות .33

מכיוון שלא , שווי הוגן בניכוי עלויות למכירהאפשרי לקבוע  בלתי ,לעיתים ,םאול. פעיל

בין קונה מרצון עסקה בקבל ממכירת הנכס ניתן לש סכוםקיים בסיס לאומדן מהימן של ה

לבין מוכר מרצון הפועלים בצורה מושכלת בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין 

  .שלו השבה סכום ברלהשתמש בשווי שימוש של נכס כ רשאיתהישות , במקרה זה. הצדדים

 

ההוגן בניכוי שוויו  אם אין סיבה להאמין ששווי שימוש של נכס עולה באופן מהותי על .34

 השבה בניכוי עלויות למכירה עשוי לשמש כסכום בר נכסהשל  השווי ההוגן, עלויות למכירה

זאת מכיוון ששווי . למימוש וחזקהמקרה כאשר הנכס מ, עיתים קרובותלזה יהיה  .שלו

מאחר וסביר כי , ממימושנטו  התמורהלמימוש יתבסס בעיקר על  מוחזקהשימוש של נכס ה

 .זניחיםיהיו  ,ימושובנכס עד למהשימוש המשך מ שינבעו ,תזרימי המזומנים העתידיים

  

אלא אם הנכס אינו מניב תזרימי מזומנים חיוביים , בודד קבע לגבי נכסנהשבה  סכום בר .35

של או מקבוצות  ,שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי מזומנים חיוביים מנכסים אחרים

 מזומנים -מניבהקבע לגבי יחידה נהשבה ה סכום בר, אם זה המקרה. אחריםנכסים 

 :אלא אם, )90עד  85 ראה סעיפים(אליה שייך הנכס ש

  

 או ;גבוה מערכו בספריםבניכוי עלויות למכירה של הנכס השווי ההוגן   )א(

 

, בניכוי עלויות למכירה ושללשווי ההוגן ניתן לאמוד ששווי השימוש של הנכס קרוב   )ב(

 .ניתן לקביעה בניכוי עלויות למכירהשל הנכס והשווי ההוגן 

  

 לספק עשויים ,באמצעות קיצורי דרךתחשיבים ו ממוצעים, אומדנים, במקרים מסוימים .36

או שווי שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה לחישובים המפורטים לקביעת  יםסביר יםקירוב

 .שימוש

  

  בלתי מוגדרהינו שימושיים ה ואורך חיי אשרשל נכס בלתי מוחשי  השבה מדידת סכום בר

הינו שימושיים ה ואורך חיי אשרדורש לבחון ירידת ערך של נכס בלתי מוחשי  23סעיף  .37

ללא קשר , השבה שלוה בלתי מוגדר אחת לשנה על ידי השוואת ערכו בספרים לסכום בר

ניתן להשתמש בחישוב  ,אולם .אם קיים סימן כלשהו המצביע על אפשרות לירידת ערך

בבחינה לירידת  ,שבוצע בתקופה קודמת, של נכס כזההשבה ה הסכום ברהעדכני ביותר של 

 :בתנאי שכל הקריטריונים שלהלן מתקיימים, הערך של נכס זה בתקופה השוטפת

 

שהם , אם הנכס הבלתי מוחשי אינו מניב תזרימי מזומנים חיוביים משימוש מתמשך  )א(

של בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי מזומנים חיוביים מנכסים אחרים או מקבוצות 

אליה  מזומנים -מניבהולפיכך הוא נבחן לירידת ערך כחלק מיחידה  יםנכסים אחר

 מהותיתלא השתנו  ,את היחידה מהוויםאשר  ,הנכסים וההתחייבויות, שייךהוא 

  ;השבהה ממועד החישוב העדכני ביותר של הסכום בר
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סכום שעלה על  ההשבה היתה התוצאה של החישוב העדכני ביותר של הסכום בר  )ב(

 וכן; הערך בספרים של הנכס במרווח מהותי

 

בהתבסס על ניתוח של אירועים שהתרחשו ונסיבות שהשתנו ממועד החישוב העדכני   )ג(

השבה השוטף ה סכום ברהש ,קלושה סבירותקיימת , השבהה ביותר של הסכום בר

 . מהערך בספרים של הנכס שייקבע יהיה נמוך

  
  

  למכירהשווי הוגן בניכוי עלויות 

של נכס היא המחיר שנקבע בהסכם לשווי הוגן בניכוי עלויות למכירה הראיה הטובה ביותר  .38

עלויות  מותאם בגין ,בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים ,מכירה מחייב

 .במישרין למימוש הנכס לייחסןיהיה שניתן  תוספתיות

  

שווי הוגן בניכוי עלויות , פעיל אך הנכס נסחר בשוק, כאשר אין הסכם מכירה מחייב .39

, מחיר השוק המתאים הוא. מחיר השוק של הנכס בניכוי עלויות המימושהינו למכירה 

מוצעים  רכישהכאשר מחירי ). Current bid price(שוטף  מוצע רכישהמחיר , בדרך כלל

השווי לשמש בסיס לאומדן עשוי מחיר העסקה האחרונה שבוצעה , אינם זמיניםשוטפים 

מועד בין בתנאי שלא חל שינוי משמעותי בנסיבות הכלכליות , הוגן בניכוי עלויות למכירהה

 .האומדן נערךבו מועד לבין ההעסקה 

  

 מבוסס שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה, אין הסכם מכירה מחייב או שוק פעיל לנכס אם .40

מועד ב, לקבל היכולהיתה  שישות שקף את הסכוםהמ על המידע הזמין הטוב ביותר

בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון הפועלים בצורה מושכלת עסקה במימוש הנכס מ, הדיווח

בקביעת סכום . מימושהלאחר ניכוי עלויות , שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים

עסקאות שנעשו לאחרונה בנכסים דומים באותו תוצאות הבחשבון את  מביאה ישות, זה

  .כפויהשקף מכירה מאינו  בניכוי עלויות למכירה שווי הוגן. ענף

 

השווי ההוגן  קביעתעת מנוכות ב, אשר הוכרו כהתחייבויות אלהלמעט , עלויות מימוש .41

 מס בולים ומיסי ,עלויות משפטיות כוללות אלהדוגמאות לעלויות . מכירהלבניכוי עלויות 

הנדרשות על מנת  ,תוספתיות ישירותהנכס ועלויות ) removing( פינוי עלויות, דומיםעסקה 

הקשורות לצמצום או  ועלויותפיטורין  הטבות בגין ,םאול. את הנכס למצב מכירה להביא

מימוש לצורך עלויות תוספתיות ישירות אינן  ,ארגון מחדש של עסק בעקבות מימוש נכסל

  .הנכס

 

שווי הוגן רק זמין ועל עצמו התחייבות  יטולל ,נכסמימוש של בעת , נדרשהקונה , לעיתים .42

הטיפול החשבונאי במקרים אלה . ביחדהנכס וההתחייבות  שלבניכוי עלויות למכירה 

 .89סעיף מוסבר ב

  

  שווי שימוש
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 :המרכיבים שלהלן ישתקפו בחישוב שווי שימוש של נכס .43

 

  ;להפיק מהנכס צופהאומדן של תזרימי מזומנים עתידיים שהישות   )א(

 

לגבי שינויים אפשריים בסכום או בעיתוי של תזרימי מזומנים עתידיים  ציפיות  )ב(
 ;אלה

 

 ;המיוצג על ידי שיעור שוק שוטף של ריבית חסרת סיכון, ערך הזמן של הכסף  )ג(
 

 וכן; בנכס טבועוודאות ההאי  מחיר  )ד(
  

שמשתתפים בשוק ישקפו בתמחור תזרימי , נזילות היעדרכגון , גורמים אחרים  )ה(

 .להפיק מהנכס צופהשהישות  המזומנים העתידיים

 

 :את השלבים הבאים תשווי השימוש של נכס כוללאמידת  .44

  

שינבעו משימוש , הן חיוביים והן שליליים, תזרימי מזומנים עתידייםאמידת   )א(

 וכן ;מתמשך בנכס וממימושו הסופי

  

  .מתאים לתזרימי מזומנים עתידיים אלהה היווןהשיעור של יישום   )ב(
 

כתיאומים לתזרימי מזומנים ) ה(-ו) ד(, )ב(43ניתן לשקף את המרכיבים שזוהו בסעיף  .45

לשקף את על מנת בכל גישה שישות מאמצת . היווןהעתידיים או כתיאומים לשיעור 

על , לגבי שינויים אפשריים בסכום או בעיתוי של תזרימי מזומנים עתידיים הציפיות

את הממוצע , דהיינו, של תזרימי מזומנים עתידיים צפוילשקף את הערך הנוכחי ה התוצאה

נוספות לגבי השימוש יישום מספק הנחיות  1 נספח. המשוקלל של כל התוצאות האפשריות

 .בטכניקות של ערך נוכחי במדידת שווי שימוש של נכס

  

  מזומנים עתידיים אומדנים של תזרימילבסיס 

 :הישות ,במדידת שווי שימוש .46

  

 מבוססותהתחזיות תזרימי המזומנים על הנחות סבירות תבסס את   )א(

)supportable(, טווח המייצגות את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי 

משקל . השימושיים של הנכס חייו אורך התנאים הכלכליים שישררו במהלך יתרת

 .תוחיצוני ותלראייינתן  רב יותר

  

העדכניים  ,כספייםהתחזיות ה/תקציביםהתחזיות תזרימי המזומנים על תבסס את   )ב(

עתידיים אך לא תכלול אומדן תזרימי מזומנים , שאושרו על ידי ההנהלה ,ביותר

 שיפורלנבוע משינויים מבניים עתידיים או מ צפוייםהכלשהם חיוביים או שליליים 

יכסו תחזיות אלה /תחזיות המבוססות על תקציבים. של ביצועי הנכס מהגדלהאו 

 וכן; אלא אם ניתן להצדיק תקופה ארוכה יותר, שנים חמששל  מירביתתקופה 
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תחזיות תזרימי מזומנים לתקופה שמעבר לתקופה המכוסה על ידי תאמוד   )ג(

של ) Extrapolating(תחזיות העדכניים ביותר על ידי אקסטרפולציה ה/התקציבים

תוך שימוש בשיעור צמיחה קבוע או יורד , תחזיות/על תקציבים בהתבססחזיות הת

שיעור צמיחה זה לא . שיעור צמיחה עולהניתן להצדיק אם  אלא, העוקבותלשנים 

במדינה או במדינות , בענפים, ארוך במוצרים זמןיעלה על שיעור הצמיחה הממוצע ל

שיעור ניתן להצדיק אלא אם , נכסמשתמשים באו בשוק בו , ת הישותבהן פועל

  .גבוה יותר

  
 עליהן מבוססות תחזיות תזרימי המזומנים, ההנהלה מעריכה את סבירות ההנחות .47

השוטפות על ידי בחינת הגורמים להפרשים בין תחזיות תזרימי המזומנים בעבר לבין 

ההנהלה תוודא שההנחות עליהן מבוססות תחזיות תזרימי . תזרימי המזומנים בפועל

בתנאי שההשפעות של אירועים או , תוצאות העברוטפות הן עקביות עם המזומנים הש

מצביעות כי  ,אותם תזרימי מזומנים נבעונסיבות מאוחרים יותר שלא היו קיימים בעת ש

 .נאות הנחות אלהשינוי 

 

ומהימנים של תזרימי מזומנים עתידיים  ברורים ,יםטתחזיות כספיים מפור/תקציבים .48

אומדני ההנהלה , מסיבה זו. בדרך כלל יםזמינ םאינ ,על חמש שנים ותהעול ותלתקופ

העדכניים הכספיים התחזיות /לתזרימי המזומנים העתידיים מבוססים על התקציבים

להשתמש בתחזיות תזרימי  עשויהההנהלה . של חמש שנים מירביתביותר לתקופה 

אם , חמש שנים לתקופה העולה עלכספיים תחזיות /מזומנים המבוססות על תקציבים

, ובאפשרותה להוכיח הם מהימניםאלה כספיים תחזיות /תקציביםההנהלה בטוחה ש

ה לחזות תזרימי מזומנים ברמת דיוק גבוהה לתקופאת יכולתה , בהתבסס על ניסיון העבר

  .זו הארוכ

  

על ידי  אמדותנהשימושיים של נכס  חייותחזיות תזרימי מזומנים עד לתום אורך  .49

, כספיים תחזיות/על תקציבים המבוססות תזרימי המזומנים תחזיות אקסטרפולציה של

, קבוע או יורד הואשיעור צמיחה זה . מאוחרות יותרשיעור צמיחה לשנים ב שימושתוך 

לאורך מחזור חיי המוצר  מגמותמידע אובייקטיבי לגבי  םתואעולה אלא אם שיעור צמיחה 

  .יכול להיות אפס או שלילישיעור הצמיחה , אם הנסיבות מצדיקות זאת. בענף

 

 ,לכן. גביל את הצמיחהלהלשוק ועשויים להיכנס מתחרים  ,חיובייםתנאים כאשר קיימים  .50

 טווחלהשיג שיעור צמיחה מעבר לשיעור הצמיחה ההיסטורי הממוצע ל יתקשוישויות 

ת מדינות בהן פועלהמדינה או או ה, ענפיםה, מוצריםה עבור) עשרים שנה, נניח(ארוך 

  .נכסמשתמשים בשוק בו ה עבוראו , הישות
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לשקול אם המידע משקף הנחות הישות  על, תחזיות כספיים/במידע מתקציבים בשימוש .51

התנאים מכלול מייצג את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי כן וומבוססות סבירות 

 .השימושיים של נכס חייובמהלך יתרת אורך  שישררוהכלכליים 

  

 תזרימי מזומנים עתידיים אומדנים של הרכב 

 :יכללותזרימי מזומנים עתידיים  ם שלאומדני .52

 

 ;תזרימי מזומנים חיוביים מהשימוש המתמשך בנכסשל תחזיות   )א(

 

תזרימי שעל מנת  הכרחיים הינםש ,תזרימי מזומנים שלילייםשל תחזיות   )ב(

כולל תזרימי מזומנים (מהשימוש המתמשך בנכס ינבעו המזומנים החיוביים 

על ואשר ניתן לייחסם במישרין או להקצותם ) שליליים להכנת הנכס לשימוש

 וכן  ;סביר ועקבי לנכסבסיס 

 

מימוש הנכס בתום  בגין) או שישולמו(שיתקבלו , אם בכלל, תזרימי מזומנים נטו  )ג(

 .חייו השימושיים

  

הנחות עקביות לגבי עליות  פיםשקמ היווןהתזרימי מזומנים עתידיים ושיעור  ם שלאומדני .53

כולל את ההשפעה של עליות  היווןאם שיעור ה, לפיכך .אינפלציהל ןשניתן לייחס מחירים

 מחושביםתזרימי המזומנים העתידיים של  םאומדני ,אינפלציהל ןשניתן לייחס מחירים

שניתן  אינו כולל את ההשפעה של עליות מחירים היווןאם שיעור ה. במונחים נומינליים

במונחים ריאליים  מחושביםתזרימי המזומנים העתידיים  ם שלאומדני, אינפלציהל ןלייחס

 ).עתידיות ספציפיות יםאך יכללו עליות או ירידות מחיר(

  

 שוטףשירות  ביצועאת תזרימי המזומנים לתזרימי מזומנים שליליים כוללות של תחזיות  .54

סביר  על בסיסלהקצותן שניתן או , יןישרבמס ולייח נותניתהת ועתידי תקורות וכןנכס ל

  .לשימוש בנכס, ועקבי

  

 כאשר הערך בספרים של נכס אינו כולל עדיין את כל תזרימי המזומנים השליליים אשר .55

תזרימי מזומנים עתידיים שליליים של  ןאומד, שהנכס מוכן לשימוש או למכירה לפני יתהוו

לפני שהנכס  להתהוות צפוייםה כלשהם מדן של תזרימי מזומנים שליליים נוספיםאו כולל

פיתוח שטרם  פרויקטמבנה בהקמה או לגבי , לדוגמה, כך. לשימוש או למכירהמוכן 

 .םהושל

  

 :מזומנים עתידיים אינם כוללים אומדנים של תזרימי, כדי למנוע כפילות בחישוב .56

 

שהם בלתי , ים תזרימי מזומנים חיובייםמניבתזרימי מזומנים חיוביים מנכסים ה  )א(

נכסים , לדוגמה(תלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים החיוביים מהנכס הנבחן 

 וכן ;)כגון חייבים, פיננסיים



  

  
 

19

  

, לדוגמה(הוכרו כהתחייבויות שתזרימי מזומנים שליליים הקשורים למחויבויות   )ב(

  ).או הפרשות ותפנסי, זכאים

  

 אומדנים של תזרימי. לגבי הנכס במצבו הנוכחי אמדוייתזרימי מזומנים עתידיים  .57

חיוביים או שליליים  עתידיים מזומנים אומדנים של תזרימי לא יכללומזומנים עתידיים 

 :לנבוע מצפויים ה

 

 או ;לגביו אינה מחויבתעדיין הישות לגביו ששינוי מבני עתידי   )א(

  

  .ביצועי הנכס הגדלתשיפור או   )ב(

  

 אינושווי שימוש , מאחר ותזרימי המזומנים העתידיים נאמדים עבור הנכס במצבו הנוכחי .58

  :שקףמ

  

צמצום , לדוגמה(תזרימי מזומנים עתידיים שליליים או חיסכון בעלויות קשורות   )א(

עדיין הישות לנבוע משינוי מבני עתידי אשר  צפויותאו הטבות ה) אדם ת כוחיובעלו

 או ;לגביו אינה מחויבת

  

או  ,את ביצועי הנכסתזרימי מזומנים עתידיים שליליים אשר ישפרו או יגדילו   )ב(

שליליים  מזומנים לנבוע מתזרימי צפוייםאשר  תזרימי מזומנים חיוביים קשורים

 .אלה

  

 אשר תוכנית הינושינוי מבני  .59

 

 וכן, מתוכננת ונשלטת על ידי ההנהלה  )א(

 

 .ביצועןאו את אופן הישות  שלת יובאופן מהותי את היקף הפעילו משנה  )ב(

  
כולל התחייבויות תלויות ונכסים תלויים , הפרשות, 19ממשלתי מספר תקן חשבונאות    

 .שינוי מבניישות מחויבת להמועד בו  מהוהנחיות המבהירות   

 

. סביר שנכסים כלשהם יושפעו מאותו שינוי מבני, לשינוי מבניישות נעשית מחויבת כאשר  .60

 :לשינוי מבניחויבת מהישות מהרגע בו 

  

לצורך קביעת שווי שימוש תזרימי מזומנים חיוביים ושליליים לגבי  הישותאומדני   )א(

בהתבסס (מהשינוי המבני הנובעות בעלויות והטבות אחרות  ןהחיסכואת  משקפים

 ;)התחזיות הכספיים העדכניים ביותר אשר אושרו על ידי ההנהלה/על התקציבים

 וכן
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נכללים השינוי המבני  בגיןתזרימי מזומנים עתידיים שליליים לגבי  הישות אומדני  )ב(

, לפיכך .19ממשלתי מספר בהתאם לתקן חשבונאות  במסגרת הפרשה לשינוי מבני

אין לקחתם בחשבון באומדן של תזרימי המזומנים  ,לעיל) ב(56בהתאם לסעיף 

  .השליליים העתידיים לצורך קביעת שווי שימוש

 

את ביצועי  תזרימי מזומנים שליליים אשר משפרים או מגדיליםשלישות מתהווים עד  .61

את אומדן תזרימי המזומנים  כולליםמזומנים עתידיים לא  אומדנים של תזרימי, הנכס

הקשורים או מפוטנציאל השירות מהגידול בהטבות הכלכליות לנבוע  צפוייםהחיוביים ה

  .צפויה לתזרים המזומנים השלילי

  

 שליליים עתידיים כוללים תזרימי מזומנים מזומנים עתידיים אומדנים של תזרימי .62

שירות הפוטנציאל על או  צפויותההטבות הכלכליות ה תהדרושים על מנת לשמור על רמ

אורך  ניאומדלהם אשר , מורכבת מנכסים כאשר יחידה. לנבוע מהנכס במצבו הנוכחי צפויה

, היחידה לפעילותה הנמשכת שלוכל הנכסים חיוניים , הים זה מזשימושיים שונ םחיי

של  יומי-מהשירות היוםההחלפה של נכסים בעלי אורך חיים קצר יותר נחשבת כחלק 

כאשר נכס , דומהב. תזרימי המזומנים העתידיים המיוחסים ליחידה אמידתבעת היחידה 

ההחלפה של , שונים זה מזהשימושיים  םאורך חייאומדני להם  אשררכיבים מורכב מיחיד 

של הנכס בעת  יומי-שירות היוםחלק מהכם בעלי אורך חיים קצר יותר נחשבת רכיבי

 .הנכס שמניבתזרימי המזומנים העתידיים  מידתא

  

 :מזומנים עתידיים לא יכללו אומדנים של תזרימי .63

  

 או ;תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים מפעילויות מימון  )א(

  

  .או תשלומי מסים על הכנסהתקבולי   )ב(

  

הנחות שהן עקביות עם האופן בו נקבע שיעור  ףשקממזומנים עתידיים  של תזרימי אומדן .64

ההשפעה של הנחות מסוימות תילקח בחשבון פעמיים או לא תובא בחשבון , אחרת. היווןה

רך הזמן של לוקח בחשבון את ע תזרימי המזומנים העתידייםאומדן היוון של שכיוון . כלל

תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים  כוללים אינםתזרימי מזומנים אלה , הכסף

גם תזרימי , נקבע על בסיס לפני מסים היווןמאחר ושיעור ה, דומהב. מפעילויות מימון

  .על בסיס לפני מסים ייקבעוהמזומנים העתידיים 

  

השימושיים יהיה  חייומימוש נכס בתום מ) או לשלם(מזומנים נטו לקבל האומדן תזרימי  .65

בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון עסקה בלקבל ממימוש הנכס  צופהישות הסכום אשר 

ניכוי ב, הפועלים בצורה מושכלת בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים

  .מימושהאומדן עלויות 
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השימושיים נקבע  חייומימוש נכס בתום מ) או לשלם(אומדן תזרימי המזומנים נטו לקבל  .66

כזו של   הבאמידש למעט, הוגן של נכס בניכוי עלויות למכירההי שווהקביעת ל באופן דומה

 :תזרימי מזומנים נטו

  

נכסים דומים אשר הגיעו עבור במועד האומדן  שורריםהבמחירים ישות משתמשת   )א(

 עשה שימושייבהם אלה שהשימושיים ופעלו בתנאים דומים ל חייהםלתום אורך 

 וכן; נכסב

  

של עליות מחירים עתידיות כתוצאה הן מחירים אלה להשפעות הישות מתאימה   )ב(

אם  ,םאול. ספיציפייםעתידיים  של מחיריםירידות לאו מאינפלציה והן לעליות 

לא  היווןמזומנים עתידיים משימוש מתמשך בנכס ושיעור ה אומדנים של תזרימי

גם השפעה זו הישות לא תביא בחשבון , הביאו בחשבון את ההשפעה של אינפלציה

 .תזרימי המזומנים נטו ממימושלצורך אומדן 

  

  תזרימי מזומנים עתידיים במטבע חוץ

ולאחר מכן מהוונים תוך שימוש  ינבעותזרימי מזומנים עתידיים נאמדים במטבע בו הם  .67

את הערך הנוכחי לפי שער החליפין ישות מתרגמת  .מתאים לאותו מטבעה היווןבשיעור 

 .שווי השימושבמועד חישוב ) Spot exchange rate(המיידי 

  
  היווןשיעור 

 יםשיעור( לפני מס המשקף להיות שיעור) יםצריכ היווןשיעורי ה( צריך היווןשיעור ה .68

  :הערכות שוק שוטפות של) לפני מס המשקפים

 

 וכן; המיוצג על ידי השיעור השוטף של ריבית חסרת סיכון, ערך הזמן של הכסף  )א(

 

מזומנים  אומדנים של תזרימיהותאמו לא  בגינםאשר , הסיכונים הספציפיים לנכס  )ב(

  .עתידיים

  

הסיכונים הספציפיים  שלשיעור המשקף הערכות שוק שוטפות של ערך הזמן של הכסף ו .69

ה מניבהוא שיעור תשואה שמשקיעים היו דורשים לקבל אילו בחרו בהשקעה ה ,לנכס

 ניבלה צופהשהישות  אלהל יםשקולוברמת סיכון  בעיתוי ,תזרימי מזומנים בסכומים

. בשוק לנכסים דומים שוטפותעל פי השיעור הגלום בעסקאות נאמד שיעור זה . מהנכס

למדידת שווי השימוש של נכס לא ) המשמשים היווןשיעורי ה(המשמש  היווןשיעור ה ,אולם

תהיה  ,אחרת. מזומנים עתידיים אומדנים של תזרימיישקפו סיכונים שבגינם הותאמו 

  .   ק מההנחותכפילות בחישוב ההשפעה של חל

 

בחלופות על מנת  תשתמשישות מ, מהשוק במישריןכאשר שיעור ספציפי לנכס אינו זמין  .70

 היווןשיעור ה אמידתמספק הנחיות נוספות לגבי  1נספח  .היווןלאמוד את שיעור ה

 .בנסיבות אלה
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  נכס בודדשל  הכרה ומדידה של הפסד מירידת ערך

מדידה של הפסדים מירידת ערך של נכס לאת הדרישות להכרה ו יםמפרט 75עד  72סעיפים  .71

ים מטופל מזומנים - מניבות יחידותמדידה של הפסדים מירידת ערך של ההכרה וה. בודד

 .97עד  76 בסעיפים

  

הסכום בר השבה של , אם ורק אם, הערך בספרים של הנכס יופחת לסכום בר השבה שלו .72

 .מהווה הפסד מירידת ערךהפחתה זו . נכס נמוך מערכו בספרים

 

 . גרעוןבבעודף או הפסד מירידת ערך יוכר מיידית  .73

   

הוא אליו של הנכס  בספרים ךערההפסד מירידת ערך גדול מכהסכום שנאמד כאשר  .74

  .תקן חשבונאות אחר דורש זאת, ורק אם, כיר בהתחייבות אםתישות , מיוחס

 

הנכס בגין ) הפחתה(יש להתאים את הוצאות הפחת , לאחר ההכרה בהפסד מירידת ערך .75

בניכוי ערך , של הנכסהמתוקן על מנת להקצות את הערך בספרים  הבאותבתקופות 

  .השימושייםחייו שיטתי על פני יתרת אורך  על בסיס, )אם קיים(השייר שלו 

  

  מזומנים -מניבותיחידות 

אליה שייך נכס  מזומנים -מניבההאת הדרישות לזיהוי יחידה  מפרטים 97עד  77סעיפים  .76

   .מזומנים -מניבותשל יחידות  ,מירידת ערך יםולקביעת הערך בספרים וההכרה בהפסד

  

  אליה שייך נכס מזומנים - מניבההזיהוי יחידה 

השבה של אותו  את הסכום בר אמודיש ל, סימן כלשהו לירידת ערכו של נכס קייםאם  .77

את  תקבעישות , השבה של נכס בודדה אם לא ניתן לאמוד את הסכום בר. בודד כסנ

 - מניבהיחידה הה( אליה שייך הנכס מזומנים - מניבהההשבה של היחידה  הסכום בר

 .)של הנכס מזומנים

  

 :אםהשבה של נכס בודד  ניתן לקבוע את הסכום בר לא .78

  

, לדוגמה(לשוויו ההוגן בניכוי עלויות למכירה שימוש של נכס אינו קרוב האומדן שווי   )א(

  וכן ;)זניח ותזרימי המזומנים העתידיים משימוש מתמשך בנכס אינ אומדן כאשר

 

תזרימי מזומנים חיוביים שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי  מניבהנכס אינו   )ב(

 .ואינו מסוגל להניב תזרימי מזומנים בעצמו אחריםמזומנים חיוביים מנכסים 
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רק לגבי  ,השבה הסכום בראת גם ולכן  ,שווי השימושניתן לקבוע את , אלהבמקרים 

  .של הנכס מזומנים -מניבהההיחידה 

  

קבוצת הנכסים המזוהה הקטנה של נכס היא  מזומנים -מניבהיחידה , 13 כמוגדר בסעיף .79

 :אשר ביותר

 

 וכן ;את הנכסכוללת   )א(

 

תזרימי מזומנים חיוביים שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים  ניבהמ  )ב(

 . חיוביים מנכסים אחרים או מקבוצות נכסים אחרות

  

אם סכום בר השבה לא ניתן . של נכס מצריך שיקול דעת מזומנים -מניבהיחידה של זיהוי 

תזרימי  ניבמה הצירוף הקטן ביותר של נכסים אתישות מזהה  ,לקביעה בגין נכס בודד

  .מזומנים חיוביים בלתי תלויים בעיקרם

  

ים של מזומנים ושווי מזומנים המתקבל תזרימים חיובייםתזרימי מזומנים חיוביים הם  .80

או מקבוצת (אם תזרימי מזומנים חיוביים מנכס  זיהוילצורך . לישותמצדדים חיצוניים 

ת ואו מקבוצ(אחרים הם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי מזומנים חיוביים מנכסים ) נכסים

 :הדרך בה ההנהלה לרבות, מגוון גורמים תשקולהישות , )נכסיםשל 

  

 מיםמיקו, יחידות עסקיות, על פי קווי ייצור, כגון(הישות פעילויות  מפקחת על   )א(

 או  ;)אזוריםאו , יםספציפי

  

  .של הישות נכסים ופעילויותשל קבלת החלטות לגבי המשך שימוש או מימוש מ  )ב(

  
  .]מזומנים -מניבהמדגימה את אופן הזיהוי של יחידה , יישוםבהנחיות ה 1 להמחשה גמהוד[

 

נכס זה או , על ידי נכס או על ידי קבוצת נכסים תהמיוצר תוצרתלאם קיים שוק פעיל  .81

 יאה האו כול תוצרתמהגם אם חלק , מזומנים -מניבההקבוצת נכסים זו יזוהו כיחידה 

 -מניבההנכס כלשהו או יחידה  שמניבאם תזרימי המזומנים החיוביים . לשימוש פנימי

אומדן הטוב ביותר ב ישות תשתמש, כלשהי מושפעים ממחירי העברה פנימיים מזומנים

 ןשאינ אותעסקשניתן להשיג ב )עתידיים םמחירי(מחיר עתידי של ההנהלה לגבי 

 :אמידת ת מיחסים מיוחדים בין הצדדים לצורךומושפע

  

שימוש של נכס ההמשמשים לקביעת שווי  תזרימי המזומנים החיוביים העתידיים  )א(

 וכן; מזומנים -מניבהאו יחידה ה
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המשמשים לקביעת שווי השימוש של  ם העתידייםתזרימי המזומנים השליליי  )ב(

כלשהן המושפעים ממחירי  מזומנים - מניבותנכסים אחרים כלשהם או יחידות 

  .פנימייםההעברה ה

  

על ידי נכס או על ידי קבוצת נכסים משמשים יחידות  תהמיוצר התוצרתגם אם חלק או כל  .82

נכס זה או קבוצת נכסים , )מוצרים בשלב ביניים של תהליך ייצור, לדוגמה( בישותאחרות 

. בשוק פעיל תוצרתלמכור את ההישות יכולה נפרדת אם  מזומנים -מניבהזו מהווים יחידה 

תזרימי מזומנים חיוביים שיהיו בלתי  ניבזאת מכיוון שהנכס או קבוצת הנכסים יכולים לה

מנכסים אחרים או מקבוצות נכסים  תלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים החיוביים

 -מניבהתחזיות כספיים המתייחסים ליחידה /על תקציבים בוססשימוש במידע המ. אחרות

מושפעים ממחירי האחרת  מזומנים -מניבהיחידה לאו לכל נכס אחר או  כזו מזומנים

להתאים את המידע האמור אם מחירי העברה פנימיים הישות מחייב את  ,העברה פנימיים

מחירים עתידיים שיהיה ניתן  נם משקפים את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגביאי

  . ת מיחסים מיוחדים בין הצדדיםומושפע ןשאינ אותעסקלהשיג ב

  

 אותו נכס צריכות להיות מזוהות באופן עקבי מתקופה לתקופה ל מזומנים -מניבותיחידות  .83

  .אלא אם קיימת הצדקה לשינוי, סוגי נכסיםלאותם או 

 

אליה השתייך בתקופות ששונה מזו  מזומנים -מניבהשנכס שייך ליחידה  קובעתישות אם  .84

 120סעיף , השתנו של הנכס מזומנים -מניבהיחידה שקובצו לאו שסוגי הנכסים , קודמות

יחידה לאם הוכר או בוטל הפסד מירידת ערך  ,זו מזומנים - מניבהיחידה  בגיןדורש גילויים 

  .זו מזומנים - מניבה

  

  מזומנים - מניבההשבה וערך בספרים של יחידה  סכום בר

ההוגן בניכוי עלויות  שוויההגבוה מבין הוא  מזומנים -מניבההשבה של יחידה  הסכום בר .85

 - מניבההשבה של יחידה  לשם קביעת הסכום בר. שווי השימוש שלהלבין למכירה 

 -מניבהליחידה  מתייחסת גם 70עד  31נכס בסעיפים התייחסות כלשהיא ל, מזומנים

 .מזומנים

  

אופן בו נקבע הסכום לעקבי העל בסיס ייקבע  מזומנים -מניבההערך בספרים של יחידה  .86

  .מזומנים -מניבההיחידה ההשבה של  בר

  

 :מזומנים - מניבההערך בספרים של יחידה  .87

  

 -מניבהליחידה  במישרין הניתנים לייחוס של הנכסיםרק כולל את הערך בספרים   )א(

את  יניבוסביר ועקבי ואשר  על בסיס אליה אלה שניתן להקצותם או, מזומנים
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קביעת שווי השימוש של שמשים בהמתזרימי המזומנים החיוביים העתידיים 

 וכן; מזומנים -מניבההיחידה ה

  

אם לא ניתן לקבוע  אלא, אינו כולל את הערך בספרים של התחייבות כלשהי שהוכרה  )ב(

אותה את  לכלולמבלי  מזומנים -מניבההההשבה של היחידה  את הסכום בר

 .התחייבות

  

 מזומנים -מניבהושווי שימוש של יחידה ששווי הוגן בניכוי עלויות למכירה זאת מכיוון 

תזרימי מזומנים הקשורים לנכסים שאינם מהווים חלק מהיחידה תוך החרגה של נקבעים 

  ).56 - ו 41 ראה סעיפים(הוכרו שהתחייבויות לו מזומנים - מניבה

  

 -חשוב לכלול ביחידה מניבה, הערכות של יכולת ההשבה כאשר נכסים מקובצים לצורך .88

את תזרימי  ,או אשר משתמשים בהם על מנת להניב, המניביםאת כל הנכסים  מזומנים

 עשויה להיראות כבת מזומנים - מניבהההיחידה , אחרת. המזומנים החיוביים הרלוונטיים

' הדוגמה של עץ החלטות בנספח ב .רידת ערךבפועל חל הפסד מיכאשר  במלואה השבה

בנכסים בודדים המהווים חלק  החשבונאי הממחיש את הטיפול זרימה רשיםת מספקת

   .מזומנים - מניבותמיחידות 

  

יהיה צורך לכלול , מזומנים -ייתכן שלצורך קביעת סכום בר השבה של יחידה מניבה .89

 - מניבהיחידה של מימוש ה אם מצב זה עשוי לקרות. התחייבויות מסויימות שהוכרו

הוגן בניכוי עלויות השווי ה, במקרה זה. ליטול את ההתחייבות מהקונה ידרוש מזומנים

 הוא מזומנים -מניבהשל היחידה ) תזרים המזומנים מהמימוש הסופיאומדן או (למכירה 

ות בניכוי עלוי, ת יחדווההתחייב מזומנים -מניבהההיחידה  נכסיאומדן מחיר המכירה של 

 -מניבהשל יחידה בין הערך בספרים  בעלת משמעותעל מנת לבצע השוואה . מימושה

הן לצורך , הערך בספרים של ההתחייבותיש לנכות את , שלה השבה לסכום בר מזומנים

  .בספרים ערכהוהן לצורך קביעת  מזומנים -מניבהקביעת שווי השימוש של היחידה 

  
  

 לאחר ,נקבע לעיתים ,מזומנים - מניבההשבה של יחידה  הסכום בר, מסיבות מעשיות .90

 :לקיחה בחשבון של

 פיננסיים חייבים או נכסים, לדוגמה( מזומנים -מניבהכסים שאינם חלק מהיחידה נ  )א(

 או ; )אחרים

 

  ). והפרשות אחרות פנסיות, זכאים, לדוגמה( שהוכרו התחייבויות  )ב(

  

ערך בספרים של אותם גדל ב מזומנים -מניבהיחידה הערך בספרים של ה, במקרים אלה  

  .התחייבויות ןערך בספרים של אותקטן בנכסים ו  
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  מזומנים -מניבההפסד מירידת ערך של יחידה 

של  בר ההשבהסכום , ורק אם, אם יוכר מזומנים -מניבההפסד מירידת ערך של יחידה  .91

 pro(יחסי  באופן יוקצה ההפסד מירידת ערך. של היחידה בספריםמהערך נמוך היחידה 

rata( בהתבסס על , היחידה ם מניבי מזומנים שלקטנת הערך בספרים של נכסיהצורך ל

בספרים יטופלו כהפסדים  בערכיםהפחתות אלה . הערך בספרים של כל נכס ביחידה

 .73נכסים בודדים ויוכרו בהתאם לסעיף  שלמירידת ערך 

 

הערך בספרים ישות לא תקטין את , 91 לסעיף הקצאת ההפסד מירידת ערך בהתאם בעת .92

 :של נכס מתחת לגבוה מבין

  

 ;)אם ניתן לקביעה( שוויו ההוגן בניכוי עלויות למכירה  )א(

  

  או ;)אם ניתן לקביעה(שווי השימוש שלו   )ב(

  

  .אפס  )ג(

  
יוקצה באופן יחסי , עקב המגבלות לעיל לנכסוקצה ה שלאסכום ההפסד מירידת ערך 

)pro rata ( ביחידה מזומנים -מניבילשאר הנכסים .  

  

חלק מהערך בספרים , מזומנים -מניבהתורם ליחידה  מזומנים -מניבכאשר נכס שאינו  .93

 ,מזומנים - מניבההיחידה היוקצה לערך בספרים של  מזומנים -מניב אותו נכס שאינושל 

הערך בספרים של הנכס . מזומנים -מניבההסכום בר השבה של היחידה  אמידתלפני 

במועד הדיווח אשר נקבעו כלשהם הפסדים מירידת ערך ישקף  מזומנים -מניבשאינו 

 .21מספר  ממשלתיתקן חשבונאות בהתאם לדרישות של 

 

 ):78 ראה סעיף(של נכס בודד  בר השבהאם לא ניתן לקבוע את הסכום  .94

  

הוגן ה ושוויאם ערכו בספרים עולה על הגבוה מבין , נכס של הפסד מירידת ערךיוכר   )א(

 וכן  ;93עד  91 ההקצאה שתואר בסעיפים תהליךלבין תוצאות בניכוי עלויות למכירה 

  

 -מניבהאם לא קיימת ירידת ערך של היחידה , נכס של הפסד מירידת ערךלא יוכר   )ב(

של הנכס השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה ם אם זאת גו, שייךאליה הוא  מזומנים

 .נמוך מערכו בספרים

 

 .מזומנים -מניבותתורמים ליחידות  מזומנים -מניביםנכסים שאינם , במקרים מסוימים .95

הכפופה לבחינה לירידת ערך מכילה נכס  מזומנים -מניבהתקן זה דורש שכאשר יחידה 

בחן לירידת ערך בהתאם לדרישות של נ מזומנים -מניבהנכס שאינו , מזומנים -מניבשאינו 
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של הערך בספרים של אותו נכס שאינו היחסי חלק ה. 21מספר  ממשלתיתקן חשבונאות 

 -מניבההנכלל בערך בספרים של היחידה  ,זו בחינה לירידת ערך לאחר, מזומנים -מניב

של הנכס שאינו  משקף את היקף התרומה של פוטנציאל השירותהיחסי החלק . מזומנים

ערך כלשהו ליחידה ההקצאה של הפסד מירידת . מזומנים - מניבההליחידה  מזומנים -מניב

 -מניביםנכסים לכל ה) pro rata(לאחר מכן על בסיס יחסי  יתנעש מזומנים -מניבהה

 - מניבהנכס שאינו . 92שבסעיף  מיגבלותלבכפוף , מזומנים -מניבהביחידה ה מזומנים

תקן חשבונאות אינו כפוף לירידת ערך נוספת מעבר למה שנקבע בהתאם ל מזומנים

 .21מספר  ממשלתי

 

, לפעילויות מניבות מזומנים אחת או יותרפוטנציאל שירות ) releases( מעניקכאשר נכס  .96

הטיפול החשבונאי יהיה בהתאם , מזומנים - מניבותלפעילויות שאינן אינו מעניק אך 

  .בנסיבות כאלה מטפלההרלוונטי  הישראליהבינלאומי או חשבונאות תקן להוראות 

 

 

ין סכום כלשהו התחייבות בגתוכר , 93עד  91 סעיפיםהכלולות בהוראות הלאחר שיושמו  .97

הדבר נדרש על , ורק אם, אם מזומנים -מניבההפסד מירידת ערך של יחידה  בגיןשנשאר 

 .אחרחשבונאות תקן ידי 

  

 ביטול הפסד מירידת ערך

את הדרישות לביטול הפסד מירידת ערך של נכס או של יחידה  מפרטים 105עד  99סעיפים  .98

אך  "נכס"במונח  משתמשותדרישות אלה . קודמות בתקופות שהוכר מזומנים - מניבה

נכס  לגבידרישות נוספות . מזומנים -מניבהיחידה ל ואנכס בודד ל באופן זההמיושמות 

  .111- ו 110בסעיפים  מזומנים -מניבהיחידה  ולגבי 109עד  106 בסעיפים מפורטות בודד

  

הפסד יתכן שסימן כלשהו המצביע על כך שאם קיים הדיווח כל מועד עריך בתישות  .99

אם קיים סימן . הוקטןקיים עוד או  אינו ,קודמות בתקופות שהוכר ,מירידת ערך של נכס

 .אמוד את הסכום בר השבה של אותו נכסתהישות , כזהכלשהו 

 

 ,הפסד מירידת ערך של נכסיתכן שאם קיים סימן כלשהו המצביע על כך ש כאשר בוחנים .100

את , פחותל, לשקולישות על , קטןהוקיים עוד או  אינו ,קודמות בתקופותשהוכר 

  :הסימנים הבאים

  
  מקורות מידע חיצוניים

  

 ;השוק של הנכס בשווי מהותיתבמהלך התקופה חלה עלייה   )א(
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או , במהלך התקופה חלו ,הישותשינויים משמעותיים בעלי השפעה חיובית על   )ב(

הכלכלית או בסביבה  ,בסביבת השוק, בסביבה הטכנולוגית, בעתיד הקרוב שיחולו

 ;או בשוק אליו מיועד הנכס, הישות תפועל ןשבה ,החוקית

  

במהלך התקופה חלה ירידה בשיעורי הריבית בשוק או בשיעורי תשואה אחרים על   )ג(

בחישוב  המשמש, היווןשיעור האת  יקטינווסביר שירידות אלה  ,השקעות בשוק

 .ותי את הסכום בר השבה של הנכסשווי השימוש של הנכס ויגדילו באופן מה

  
  

  מקורות מידע פנימיים
  

שינויים משמעותיים בעלי , במהלך התקופה חלו או צפויים לחול בעתיד הקרוב  )ד(

 צפויבנכס או  נעשה שימוששבו בהיקף או באופן הישות השפעה חיובית על 

במטרה , במהלך התקופהעלויות שהתהוו שינויים אלה כוללים . שייעשה בו שימוש

 ; הפעילות אליה שייך הנכס המבנ ת אתלשפר או להגדיל את ביצועי הנכס או לשנו

 

לפני  שהגיע או  שהושלם בעבר לפני  הופסקה נכס אשרה תקמאת ההחלטה לחדש    )1ד(

  וכן; לשימושניתן הצב למ    

  

על כך שהביצועים הכלכליים של  הממערכת דיווח פנימי המצביע הקיימת ראי  )ה(

  .מאלו שנחזוטובים  או יהיו, הם הנכס

  

, 100המפורטים בסעיף , הפסד מירידת ערךבפוטנציאלי קיטון מצביעים על ה סימניםה .101

  .25 תמונת ראי של הסימנים המצביעים על ירידת ערך פוטנציאלית בסעיף עיקרםב מהווים

  

, אם קיים סימן המצביע על אי קיומו או על הקטנתו של הפסד שהוכר מירידת ערך של נכס .102

 :יתכן ונדרשת בחינה והתאמה לגביעשוי להצביע על כך שהדבר 

  

 ,יתרת אורך החיים השימושיים של הנכס  )א(

 או /ו ,)ההפחתה(שיטת הפחת    )ב(

 ערך השייר   )ג(

  

כלשהו של הפסד מירידת ערך של ביטול וכר האם לא  גם, לתקן החל על הנכסבהתאם 

  .נכסה

 

חל שינוי , ורק אם, אםיבוטל קודמות  בתקופות שהוכר הפסד מירידת ערך של נכס .103

 לאחרונה בו הוכרשהמועד אז של נכס מ בר השבהבאומדנים ששימשו בקביעת הסכום 

 שלו בר השבההערך בספרים של הנכס יוגדל לסכום , במקרה זה. ההפסד מירידת ערך

 .של הפסד מירידת ערךביטול  מהווה גידול זה .106בהתחשב במגבלה שבסעיף 
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משימוש או , באומדן פוטנציאל השירות של נכס גידולהפסד מירידת ערך משקף של ביטול  .104

 ישות. אותו נכס לשבהפסד מירידת ערך  ה לאחרונההכירהישות המועד שבו אז מ, ממכירה

דוגמאות . באומדן פוטנציאל השירותגידול ל שגרםלזהות את השינוי באומדנים נדרשת 

 :לשינויים באומדנים כוללות

  

 על מבוסס בר השבהאם הסכום ה, כלומר( בר השבהסכום  קביעתלשינוי בבסיס   )א(

 ;)על שווי שימוש או שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה

  

שינוי בסכום או בעיתוי של אומדן  ,על שווי שימוש התבסס בר השבהאם סכום   )ב(

 או; היווןתזרימי המזומנים העתידיים או שינוי בשיעור ה

  

שינוי באומדן  ,שווי הוגן בניכוי עלויות למכירההתבסס על אם סכום בר השבה   )ג(

  .שווי הוגן בניכוי עלויות למכירההרכיבים של 

  

שהערך הנוכחי של  רק משום  ,שווי שימוש של נכס יכול לעלות על הערך בספרים של הנכס .105

. הולכים וקרביםתזרימי המזומנים החיוביים העתידיים גדל ככל שתזרימי המזומנים 

הפסד מירידת ערך רק לבטל אין , לכן. פוטנציאל השירות של הנכסגידול באין בכך  ,םאול

 .גם אם הסכום בר ההשבה של הנכס נעשה גבוה מערכו בספרים עקב חלוף זמן

 

  הפסד מירידת ערך של נכס בודדביטול 

לא יעלה על הערך  ,הפסד מירידת ערךביטול כתוצאה משעלה ערך בספרים של נכס ה .106

הנכס של אילו לא הוכר הפסד מירידת ערך ) פחתאו הפחתה בניכוי (בספרים שהיה נקבע 

  .בשנים קודמות

 

הפחתה או בניכוי (שהיה נקבע , ערך בספריםעל הבערך בספרים של נכס מכלשהיא  יהיעל .107

. חדשממהווה הערכה  ,הנכס בשנים קודמות של אילו לא הוכר הפסד מירידת ערך) פחת

  .נכסתקן החל על ההאת ישות מיישמת , חדש כזומהערכה לצורך הטיפול החשבונאי ב

 

 . גירעוןבעודף או ב יוכר מיידית הפסד מירידת ערך של נכסביטול  .108

 

של הנכס יותאם ) ההפחתה(הפחת , של הפסד מירידת הערךביטול שמוכר לאחר  .109

בניכוי , של הנכס מתוקןאת הערך בספרים ה להקצות על מנתבתקופות הבאות ) תותאם(

 .השימושיים חייועל פני יתרת אורך  באופן שיטתי ,)אם קיים(שלו ערך השייר 

  
  מזומנים -מניבההפסד מירידת ערך של יחידה ביטול 
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 מזומנים -ם המניביםנכסיליוקצה  מזומנים - מניבההפסד מירידת ערך של יחידה ביטול  .110

 ךאלה בערעליות . ים אלהנכסלערך בספרים של ) pro rata(באופן יחסי של היחידה 

של הפסדים מירידת ערך של נכסים בודדים ויוכרו בהתאם  יםטולבספרים יטופלו כבי

 מזומנים -מניבאף חלק מהסכום של ביטול זה לא יוקצה לנכס שאינו  .108 לאמור בסעיף

  .מזומנים - מניבההתורם פוטנציאל שירות ליחידה 

  

, 110 בהתאם לסעיף מזומנים -מניבההפסד מירידת ערך של יחידה ביטול הקצאת ב .111

 :הנמוך מביןיעלה  על הערך בספרים של נכס לא 

  

 לבין ;)אם ניתן לקביעה(השבה שלו  סכום בר  )א(

  

אילו לא הוכר הפסד מירידת ) פחתאו הפחתה בניכוי (הערך בספרים שהיה נקבע   )ב(

 .קודמותתקופות נכס בהערך של 

  

 באופן יחסיוקצה לנכס יוקצה שאילמלא כן היה מהפסד מירידת ערך השל ביטול הסכום 

)pro rata( לשאר הנכסים ביחידה .  

  

  של נכסים שינוי ייעוד

או מנכס שאינו  מזומנים -מניבלנכס שאינו  מזומנים -מניבייעוד של נכס מנכס שינוי ה .112

שינוי לכך ש ראיה ברורהקיימת יתרחש רק כאשר  מזומנים -מניבנכס הל מזומנים -מניב

ירידת  תבחינבהכרח ל) trigger(גורם אינו , כשלעצמו, ייעודשינוי . נאותייעוד זה הינו 

 ,ישות תשקול, ייעודשינוי הבמועד הדיווח שלאחר . הפסד מירידת ערךביטול לערך או 

 .25את הסימנים המפורטים בסעיף  ,כמינימום

 

של יעוד ילשנות  נאותיהיה זה שיט עשויות להחל ממשלתיותקיימות נסיבות שבהן ישויות  .113

בעיקר מפעל טיהור שפכים הוקם , לדוגמה. מזומנים -מניבנכס שאינו ל מזומנים - מניבנכס 

כמו . מסחרייםתעריפים ל התמורבתעשייתי מתקן של בשפכים תעשייתיים  טיפול לצורך

, על מנת לטפל בשפכים מפרויקט דיור ממשלתישל המתקן עודפת הבקיבולת  השתמשו ,כן

יפותח המתקן התעשייתי ובעתיד האתר לאחרונה נסגר  .תמורהכל  הנדרששבגינו לא 

מחליטה לייעד  הממשלתיתישות ה, לאור סגירת המתקן התעשייתי. דיור ממשלתי מטרותל

 .מזומנים -מניבכנכס שאינו  שפכים טיהורמפעל מחדש את 

  

 גילוי

לבין  מזומנים -מניביםנכסים בין  חיןלהבכדי שפיתחה ישות תיתן גילוי לקריטריונים  .114

 .מזומנים -מניביםנכסים שאינם 
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 :נכסים קבוצת ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים לגבי כל .115

  

ופריט  ,התקופהבמהלך גירעון ב וא בעודףסכום ההפסדים מירידת ערך שהוכרו   )א(

נכללו הפסדים ) או בהם( בוש הביצוע הכספיבדוח על  )פריטי השורה( השורה

 .אלה מירידת ערך

  

במהלך  גירעוןב ואעודף של הפסדים מירידת ערך שהוכרו בהביטולים סכום   )ב(

 )או בהם( בוש על הביצוע הכספיבדוח  )פריטי השורה( ופריט השורה, התקופה

 .של הפסדים מירידת ערךאלה ביטולים נכללו 

  

 ניביהיה ברור אם המטרה העיקרית של החזקת נכס הינה להייתכן ולא , במקרים מסוימים .116

תקן לקבוע אם ליישם תקן זה או את  כדיזה נדרש בשיקול דעת . תשואה מסחרית

דורש לתת גילוי של הקריטריונים ששימשו  114סעיף . 21מספר  ממשלתיחשבונאות 

 .מזומנים - מניביםלבין נכסים שאינם  מזומנים -מניביםנכסים בין  בהבחנה

 

של  שימוש דומה במסגרת פעילויות וא מהות יבעלקיבוץ של נכסים  נההינכסים ה של קבוצ .117

  .גילוי בדוחות כספיים מטרותל בודדכפריט  תהמוצג ,ישות

  

גבי לגילוי  לומידע אחר שניתן  במשולב עםמוצג  יכול להיות 115 המידע הנדרש בסעיף .118

להיכלל במסגרת ההתאמה בין הערך בספרים  עשוימידע זה , לדוגמה. נכסים קבוצת האות

כפי שנדרש בתקן , התקופה לבין הערך בספרים לסוף התקופהבתחילת  רכוש קבוע של

  .17ממשלתי מספר חשבונאות 

  

, "דיווח מגזרי", 18מספר  ממשלתיתקן חשבונאות ל ישות שמדווחת מידע מגזרי בהתאם .119

 :הדיווח של הישות מתכונתבהתבסס על  מדווחמפורט להלן לכל מגזר כוי תיתן גיל

  

 וכן  ;התקופהבמהלך  גירעוןב וא עודףהפסדים מירידת ערך שהוכרו בהסכומי   )א(

  

במהלך  גירעוןבבעודף או של הפסדים מירידת ערך שהוכרו הביטולים סכומי   )ב(

  .התקופה

  

שהוכר או בוטל  ,ישות תיתן גילוי לפרטים הבאים לגבי כל הפסד מהותי מירידת ערך .120

 :מזומנים - מניבהאו יחידה  מזומנים -מניבנכס בגין , התקופהבמהלך 

  

 ;או לביטולו הפסד מירידת ערךבהאירועים והנסיבות שהובילו להכרה   )א(

  

 ;בוטלסכום ההפסד מירידת ערך שהוכר או   )ב(

  

 :מזומנים -מניבנכס  בגין  )ג(
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 כןו ;הנכסמהות  )1(

  

, 18מספר  ממשלתיתקן חשבונאות אם הישות מדווחת מידע מגזרי בהתאם ל )2(

 .בהתבסס על מתכונת הדיווח של הישות, הנכס שייךאליו  המדווחהמגזר 

  

 :מזומנים -מניבהיחידה  בגין  )ד(

  

פעילות , מפעל, כגון אם היא קו ייצור( מזומנים -מניבההתיאור היחידה  )1(

 ;)מדווחמגזר או אזור גיאוגרפי , עסקית

  

אם , וכן, נכסים קבוצתלפי בוטל סכום ההפסד מירידת ערך שהוכר או  )2(

לפי , 18מספר  ממשלתיתקן חשבונאות הישות מדווחת מידע מגזרי בהתאם ל

 וכן; הדיווח של הישות מתכונתבהתבסס על  מדווחמגזר 

  

השתנה מאז  מזומנים - מניבהההנכסים לצורך זיהוי היחידה  קיבוץאם  )3(

 מזומנים -מניבההההשבה של היחידה  עריכת האומדן הקודם של הסכום בר

והקודם והסיבות לשינוי  נוכחיההנכסים  קיבוץאופן  תיאור, )אם נערך(

 .מזומנים -מניבהההאופן בו מזוהה היחידה 

  

של הנכס הוא שוויו ההוגן בניכוי עלויות למכירה או שווי  בר ההשבהאם הסכום ה  )ה(

 ;השימוש שלו

  

הבסיס ששימש , מכירהל שווי הוגן בניכוי עלויות הוא בר ההשבהאם הסכום   )ו(

 נקבע ביחס לשוק השווי ההוגן כגון אם(מכירה ל שווי הוגן בניכוי עלויות לקביעת

 וכן; )פעיל

  

 היווןשיעורי ה( ששימש היווןשיעור ה, הוא שווי שימוש בר ההשבהאם הסכום   )ז(

  .של שווי השימוש) נערךאם (והקודם  נוכחיהבחישוב האומדן ) וששימש

  

ולגבי הסכום  הסכום המצרפי של הפסדים מירידת ערך למידע הבא לגביישות תיתן גילוי  .121

שלגביהם לא  ,התקופהמהלך שהוכרו ב ,המצרפי של ביטולים של הפסדים מירידת ערך

 :120מידע בהתאם לסעיף גילוי של כל ניתן 

 

והסוגים  שהושפעו מההפסדים מירידת הערך ,של נכסים העיקרייםהסוגים   )א(

 וכן; של הפסדים מירידת ערךמביטולים  שהושפעו ,העיקריים של נכסים

  

 אותם הפסדים מירידת ערךבהאירועים והנסיבות העיקריים שהובילו להכרה   )ב(

  .ולביטולים של אותם הפסדים מירידת ערך
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של נכסים   בר ההשבהלתת גילוי להנחות ששימשו בקביעת הסכום  ישויות התקן מעודד .122

דורש מישות לגלות מידע לגבי האומדנים ששימשו  123סעיף  ,אולם. התקופהבמהלך 

כאשר נכס בלתי מוחשי בעל אורך  מזומנים - מניבהשל יחידה  בר השבהלמדידת הסכום 

 .חיים שימושיים בלתי מוגדר נכלל בערך בספרים של אותה יחידה

 
כוללות ה מזומנים -מניבותהשבה של יחידות  למדידת סכומים בני ששימשואומדנים גילוי 

  .נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר

 -מניבהלגבי כל יחידה  )ה(עד  )א(לסעיפים בהתאם למידע הנדרש ות תיתן גילוי יש .123

הערך בספרים של נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי ש מזומנים

ספרים של  נכסים מוגדר שהוקצה לאותה יחידה הוא משמעותי בהשוואה לסך הערך ב

 :בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר של הישות

 

הערך בספרים של נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר   )א(

 ;שהוקצו ליחידה

  

שווי שימוש או שווי , כלומר(של היחידה  השבההבר הבסיס שלפיו נקבע הסכום   )ב(

 ;)הוגן בניכוי עלויות למכירה

  

 :של היחידה מבוסס על שווי שימוש בר ההשבהאם הסכום   )ג(

  

בסיס לתחזיות תזרים מזומנים של  תהכל הנחת מפתח שהיוושל תיאור  )1(

הנחות  .העדכניים ביותר תחזיות/בתקציבים ההמכוס הההנהלה לתקופ

 ;ביותראליהן של היחידה רגיש  בר השבההסכום שמפתח הן אותן הנחות 

 

לכל הנחת ) יוחסוהשווים ש(לקביעת השווי שיוחס תיאור גישת ההנהלה  )2(

אם , וביןניסיון עבר  )משקפים( ףמשק) שוויים אלה(בין אם שווי זה , מפתח

, ואם לא ,עם מקורות מידע חיצוניים )השוויים עקביים( עקביהשווי , רלוונטי

מניסיון העבר או ממקורות מידע  )יםשונהם (הוא שונה כיצד ומדוע 

 ;חיצוניים

  

ההנהלה הכינה תחזית תזרים מזומנים המבוססת על שלגביה התקופה אורך  )3(

וכאשר משתמשים  ,שאושרו על ידי ההנהלה כספייםתחזיות /תקציבים

מדוע הסבר , מזומנים -מניבהבתקופה העולה על חמש שנים לגבי יחידה 

 ;זו תקופה ארוכה יותרמוצדק להשתמש ב

  

ת תזרים מזומנים ואקסטרפולציה של תחזי לביצועשיעור הצמיחה ששימש  )4(

, התחזיות העדכניים ביותר/מעבר לתקופה המכוסה על ידי התקציבים

והצדקה לשימוש בשיעור צמיחה כלשהו שעולה על שיעור הצמיחה הממוצע 
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, הישותפועלת  ןהמדינה או המדינות בה ,הענפים, לזמן ארוך עבור המוצרים

 וכן; שבו משתמשים בנכסהשוק או עבור 

  

 .לתחזיות תזרים המזומנים) ששימשו היווןשיעורי ה(ששימש  היווןשיעור ה )5(

  

, של היחידה מבוסס על שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה בר השבהאם הסכום   )ד(

אם השווי . המתודולוגיה ששימשה לקביעת השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה

של  יתן לצפיהנההוגן בניכוי עלויות למכירה לא נקבע באמצעות מחיר שוק 

 :יש לתת גילוי גם למידע הבא, היחידה

 

קביעת שווי הוגן בניכוי הנהלה לבסיס ל תהתיאור כל הנחת מפתח שהיוו )1(

של  בר ההשבההנחות מפתח הן אותן הנחות שהסכום . עלויות למכירה

 וכן; היחידה רגיש אליהן ביותר

 

לכל הנחת ) יוחסום שיהשווי(תיאור גישת ההנהלה לקביעת השווי שיוחס  )2(

אם , ניסיון עבר ובין )משקפים(משקף  )ם אלהישווי(שווי זה בין אם , מפתח

ואם  ,עם מקורות מידע חיצוניים )יםעקבי יםהשווי(השווי עקבי אם , רלוונטי

מניסיון העבר או ממקורות מידע  )ם שוניםה(הוא שונה איך וכיצד , לא

 .חיצוניים

  
ש בתחזיות תזרים מזומנים ואם שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה נקבע תוך  שימ

  :למידע הבאגם יש לתת גילוי , מהוונות

  

 ;ההנהלה תחזיות תזרימי מזומנים שלגביה עשתההתקופה אורך  )3(

  

  וכן;  שיעור הצמיחה ששימש לאקסטרפולציה של תחזריות תזרים מזומנים )4(

  

 .לתחזיות תזרים המזומנים )שיושמו(שיושם  היווןה) שיעורי(שיעור  )5(

  

 להנהלה לקבוע את שהיוותה בסיס  ,אם שינוי שאפשרי באופן סביר בהנחת מפתח  )ה(

היה גורם לערך בספרים של היחידה להיות גבוה  ,של היחידה בר השבההסכום 

 :שלה השבההבר מסכום 

 

 ;גבוה מערכה בספריםהיה של היחידה  בר השבההסכום שבו הסכום  )1(

 

 וכן; השווי שיוחס להנחת המפתח )2(

  

הכללת לאחר , הסכום שבו יש לשנות את השווי שיוחס להנחת המפתח )3(

כלשהן של אותו שינוי על משתנים אחרים ששימשו  מהותיותהשפעות 
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של היחידה יהיה  בר ההשבהעל מנת שהסכום , בר השבהלמדידת סכום 

 .שווה לערכה בספרים

  

י אורך חיים בלתי מוחשיים בעלהנכסים של חלק או של כל האם הערך בספרים  .124

המוקצה  והסכום מזומנים -מניבותעל פני מספר יחידות  שימושיים בלתי מוגדר מוקצה

של הנכסים הבלתי מוחשיים ם אינו משמעותי בהשוואה לסך הערך בספרילכל יחידה כך 

יחד עם , יש לתת גילוי לעובדה זו, של הישות בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר

של הנכסים הבלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי המצרפי הערך בספרים 

 :אם, בנוסף. ת אלהליחידו יםהמוקצמוגדר 

 

מבוססים על אותה הנחת מפתח  אלהיחידות כל אחת מההשבה של  הסכומים בני  )א(

 וכן ,)אותן הנחות מפתח(

 

הערך בספרים המצרפי של נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי   )ב(

של הנכסים  םמשמעותי בהשוואה לסך הערך בספרי ינואליהן ההוקצה מוגדר ש

 על הישות  ,של הישות הבלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר

 :ביחד עם הפרטים הבאים, לתת גילוי לעובדה זו

 

  הערך בספרים המצרפי של נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים   )א(

 ;אלהשימושיים בלתי מוגדר שהוקצו ליחידות       

 

 ;)הנחות המפתח(תיאור הנחת המפתח   )ב(

  

הנחת ל) השווים שיוחסו(תיאור גישת ההנהלה לקביעת השווי שיוחס   )ג(

) משקפים(משקף ) שווים אלה(בין אם שווי זה , )הנחות המפתחל(מפתח ה

עם  )םיעקבי יםהשוויש(שהשווי עקבי , רלוונטיאם , ניסיון עבר ובין

מניסיון  )הם שונים( איך וכיצד הוא שונה, ואם לא ,מקורות מידע חיצוניים

 ;העבר או ממקורות מידע חיצוניים

  

היה , )בהנחות המפתח(אם שינוי שאפשרי באופן סביר בהנחת המפתח   )ד(

יחידות להיות גבוה הלערך בספרים המצרפי של  )היו גורמים( גורם

 :ןהמצרפי שלה בר השבהמהסכום 

  

גבוה היה ההשבה המצרפיים של היחידות  הסכום שבו הסכומים בני   )1(

 ;מערכן המצרפי בספרים

 

 וכן; )הנחות המפתח(להנחת המפתח ) השווים שיוחסו(השווי שיוחס  )2(
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להנחת ) השווים שיוחסו(הסכום שבו יש לשנות את השווי שיוחס  )3(

 מהותיותהשפעות  ה שלהכללהלאחר , )הנחות המפתחל(המפתח 

בר כלשהן של אותו שינוי על משתנים אחרים ששימשו למדידת סכום 

ההשבה המצרפיים של היחידות יהיו  על מנת שהסכומים בני, השבה

 .שווים לערכן המצרפי בספרים

  

בר ביותר שבוצע בתקופה קודמת של הסכום  המפורט העדכניניתן להשתמש בחישוב  .125

לבחינה לירידת הערך של יחידה זו , 37בהתאם לסעיף , מזומנים - מניבהשל יחידה  השבהה

המידע , כאשר זהו המקרה .שהוגדרוקריטריונים בתקופה השוטפת בתנאי שמתקיימים 

מתייחס לחישוב של  124-ו 123סעיפים בלגבי אותה יחידה שנכלל בגילויים הנדרשים 

 .מהתקופה הקודמת השבההבר הסכום 

 
  מועד תחילה

תקן חשבונאות ממשלתי זה יחול לגבי דוחות כספיים שנתיים לתקופות המתחילות ביום  .126

בחשבונאות הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה . או לאחריו 2013בינואר  1

, אם ישות מיישמת את התקן יישום מוקדם. מעודדת יישום מוקדם של התקן ממשלתית

  . עליה לתת גילוי לעובדה זאת

  

כפי שמוגדרת בתקני , על בסיס מצטברשבונאות ח,לצרכי דיווח כספי כאשר ישות מאמצת .127

תקן זה ייושם בדוחותיה הכספיים השנתיים , לאחר מועד התחילה, חשבונאות ממשלתיים

 .אחריוהמתייחסים לתקופות המתחילות במועד האימוץ או 
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  1נספח 

  הנחיות יישום

  .26חשבונאות ממשלתי מספר נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד של תקן 

  שימוש בטכניקות של ערך נוכחי למדידת שווי שימוש

באותה מידה לקבוצת נכסים המהווה יחידה  אך הן מיושמות ,"נכס" הנחיות אלה משתמשות במונח

  .מזומנים - מניבה

  

  הרכיבים של מדידת ערך נוכחי

 -מניבים ההבדלים הכלכליים בין נכסים עלביחד  (capture) משפיעיםשלהלן המרכיבים   .1א

  :מזומנים

  

סדרות של , במקרים מורכבים יותר ,או, אומדן של תזרימי המזומנים העתידיים  )א(

 ;להפיק מהנכס צופהשהישות  תזרימי מזומנים עתידיים

 

 ;אלה עתידייםלגבי שינויים אפשריים בסכום או בעיתוי של תזרימי מזומנים  ציפיות  )ב(

  

 ;המיוצג על ידי שיעור שוק שוטף של ריבית חסרת סיכון, הכסףערך הזמן של   )ג(

  

 וכן; טבועה בנכסהודאות הואי  )for bearing(מחיר   )ד(

  

שמשתתפים , שלעיתים אינם ניתנים לזיהוי, )כגון היעדר נזילות( אחריםגורמים   )ה(

 .להפיק מהנכס צופהשהישות  העתידייםם בשוק ישקפו בתמחור תזרימי המזומני

  

שניתן להשתמש בכל אחת מהן על מנת , נספח זה מבחין בין שתי גישות לחישוב ערך נוכחי  .2א

 התאמות, בהתאם לגישה המסורתית. בהתאם לנסיבות, לאמוד את שווי השימוש של נכס

בהתאם לגישת . היווןבשיעור ה ותמשובצ 1בסעיף א המתוארים) ה(עד  )ב(בגין גורמים 

תזרימי שיביאו לבאים לידי ביטוי בתיאומים ) ה(-ו) ד(, )ב(גורמים  ,תזרים מזומנים חזוי

לגבי  ציפיותבכל גישה שישות מאמצת על מנת לשקף . סיכון-מזומנים חזויים מותאמי

התוצאה לשקף את על , שינויים אפשריים בסכום או בעיתוי של תזרימי מזומנים עתידיים

הממוצע המשוקלל של את , כלומר, ייםשל תזרימי המזומנים העתידהצפוי הערך הנוכחי 

  .כל התוצאות האפשריות
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  עקרונות כלליים

תזרימי מזומנים עתידיים ושיעורי ריבית ישתנו ממצב אחד  מידתמשמשות לאההטכניקות   .3א

העקרונות הכלליים הבאים  ,אולם. נכס הנבחןהרלבנטיות לבהתאם לנסיבות , למשנהו

  :מדידת נכסיםבערך נוכחי  תטכניקכל של יחולו ביישום 

  

עקביות עם שהינן הנחות  ישקפושיעורי ריבית המשמשים להיוון תזרימי מזומנים   )א(

ההשפעה של הנחות מסוימות , אחרת. ההנחות הטבועות באומדן תזרימי המזומנים

ניתן להשתמש בשיעור , לדוגמה. תילקח בחשבון פעמיים או שלא תילקח בחשבון כלל

שיעור , אולם .גבי תזרימי מזומנים חוזיים בגין הלוואה שניתנהאחוז ל 12של  היוון

של הלוואות עם  בתנאי פירעון ייםעתידכשלי פירעון זה משקף תחזיות לגבי 

תזרימי  על מנת להוון אחוז 12של בשיעור אין להשתמש  ,לכן. מאפיינים מסוימים

שתזרימי  מאחר )69ראה סעיף –תזרימי מזומנים חוזיים  לעומת( מזומנים חזויים

 .עתידיים פירעון כשליאלה כבר משקפים הנחות לגבי חזויים מזומנים 

 

גורמים שאינם לא יכללו ו יהיו בלתי מוטים היווןאומדן תזרימי מזומנים ושיעורי   )ב(

אומדן נמוך מדי של תזרימי  במכוון המשקפתהצגה , לדוגמה. בחןנקשורים לנכס ה

הטיה גורמת למזומנים נטו על מנת להגביר את הרווחיות העתידית הצפויה של נכס 

 .במדידה

  

צריכים לשקף את תחום התוצאות הנאמדים  היוון יתזרימי מזומנים או שיעור  )ג(

 .או המירבי האפשרי ינימליהמ, ולא את הסכום היחיד הסביר ביותר ,האפשריות

  

  ערך נוכחיחישוב ית וגישת תזרים המזומנים החזוי להגישה המסורת

  הגישה המסורתית

של תזרימי  אחת) set( סדרהב נהוג היה להשתמשביישומים חשבונאיים של ערך נוכחי   .4א

 rate( סיכוןמותאם מכונה לעיתים קרובות שיעור ה, יחיד היווןשיעור ובשנאמדו מזומנים 

commensurate with the risk( .הגישה המסורתית מניחה כי מוסכמת שיעור , למעשה

יחיד יכולה לכלול את כל התחזיות לגבי תזרימי המזומנים העתידיים ולגבי פרמיית  היוון

  .היווןהבחירת שיעור  על שמה את עיקר הדגשהגישה המסורתית , לכן. הסיכון המתאימה

  

  .בוטל  .5א

  

, לסוגיות מדידה מורכבות מסוימות הולם הגישה המסורתית עשויה שלא להתייחס באופן  .6א

. השוואה פיננסיים שלגביהם לא קיים שוק לאותו פריט או לפריט בר כמו מדידת נכסים לא

נכס הקיים בשוק  -  פריטיםשני בלפחות  שימושדורש  שיעור מותאם סיכוןחיפוש נאות של 

ימי המזומנים המתאים לגבי תזר יווןהשיעור ה. שיעור ריבית נצפה והנכס הנמדד לוו
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מהו  הסיקעל מנת ל. הגלומה בנכס האחרהנצפית משיעור הריבית  להיגזרחייב הנמדדים 

הנכס האחר חייבים להיות דומים של המאפיינים של תזרימי המזומנים , ההיווןשיעור 

  : לצורך המדידה נדרש לבצע את הפעולות הבאות, לפיכך. לאלה של הנכס הנמדד

  

 ;הווןתתזרימי המזומנים ש סדרתלזהות את   )א(

 

 ;ם דומים של תזרימי מזומניםמאפיינייש לו כי  נראהלזהות נכס אחר בשוק ש  )ב(

  

דומות  ןעל מנת לוודא שה פריטיםהתזרימי המזומנים משני  תוסדרלהשוות את   )ג(

האחת היא חוזית או , תזרימי מזומנים חוזיים תמהוו הסדרותי תאם שה, לדוגמה(

 ;)?תזרים מזומניםאומדן  הינה והאחרת

  

אם פריט ה, לדוגמה(האחר להעריך אם קיים רכיב בפריט אחד שאינו קיים בפריט   )ד(

 וכן; )?אחד פחות נזיל מהפריט האחר

  

באופן דומה ) ישתנו ,כלומר(תזרימי המזומנים ינהגו  סדרותי תלהעריך אם סביר שש  )ה(

 .בתנאים כלכליים משתנים

  

  גישת תזרים המזומנים החזוי

גישת תזרים המזומנים החזוי מהווה כלי מדידה יותר אפקטיבי מאשר , במצבים מסוימים  .7א

גישת תזרים המזומנים החזוי משתמשת בכל , מדידהבביצוע ה. הגישה המסורתית

. התחזיות לגבי תזרימי מזומנים אפשריים ולא בתזרים המזומנים היחיד הסביר ביותר

 10עם הסתברויות של  ח"ש 300או  ח"ש 200, ח"ש 100 הינותזרים מזומנים אם , לדוגמה

, לפיכך. ח"ש 220 הינותזרים המזומנים החזוי אזי , בהתאמה, אחוז 30- אחוז ו 60, אחוז

ניתוח ישיר ב מתמקדתגישת תזרים המזומנים החזוי שונה מהגישה המסורתית בכך שהיא 

של הנחות במכלול גדול יותר ובכך שהיא משתמשת  נבחניםשל תזרימי מזומנים ה

  . במדידהשמשמשות 

  

גישת תזרים המזומנים החזוי מאפשרת גם להשתמש בטכניקות של ערך נוכחי כאשר עיתוי   .8א

בעוד  יתקבל ח"ש 1,000תזרים מזומנים של אם , לדוגמה. תזרימי המזומנים אינו ודאי

, אמהבהת, אחוז 30 - אחוז ו 60, אחוז 10שנתיים או שלוש שנים עם הסתברויות של , שנה

  .במצב זההחזוי  הדוגמה הבאה מראה את חישוב הערך הנוכחיאזי 
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    ח"ש 952.38  5%לפי בעוד שנה ח "ש 1,000ערך נוכחי של 

  ח"ש 95.24  %10  הסתברות

    ח"ש 902.73  5.25%בעוד שנתיים לפי ח "ש 1,000ערך נוכחי של 

  ח"ש 541.64  %60  הסתברות

    ח"ש 851.61  5.50%שנים לפי  3בעוד ח "ש 1,000ערך נוכחי של 

  ח"ש 255.48  %30  הסתברות

  ח"ש 892.36    ערך נוכחי חזוי

  

של  תהמסורתי תוצאת החישוב על פי הגישהשונה מ ח"ש 892.36הערך הנוכחי החזוי של   .9א

על פי חישוב אילו בוצע ). אחוז 60ההסתברות של ( ח"ש 902.73האומדן הטוב ביותר של 

באיזה קבלת החלטה  היתה נדרשת ,דוגמה זובשל ערך נוכחי  תמסורתיהגישה ה

 לא משתקפות  ,כךבהתאם ל .יש להשתמש עיתויים האפשריים של תזרימי מזומניםמה

של ת המסורתיבהתאם לגישה  היווןשיעור הש ההסתברויות של העיתויים האחרים מכיוון

  .יםעיתוינוגע לבשקף אי ודאויות יכול להערך הנוכחי אינו 

  

מטילים ה ישנם. בגישת תזרים המזומנים החזוי הכרחיהשימוש בהסתברויות הוא רכיב   .10א

רב מזה הקיים דיוק  שיגמאד מהסתברויות לאומדנים סובייקטיביים  האם יחוסספק 

דורש את אותם ) 6תואר בסעיף אמכ(של הגישה המסורתית  נאותיישום  ,אולם. למעשה

י לספק את שקיפות החישוב של גישת התזרים האומדנים ואותה הסובייקטיביות מבל

  .המזומנים החזוי

  

כבר כוללים באופן בלתי פורמלי את הנוכחית בפרקטיקה פותחו אשר אומדנים רבים   .11א

נדרשים לעיתים קרובות למדוד  חשבונאים, בנוסף. רכיבים של תזרימי מזומנים חזוייםה

, לדוגמה. לגבי ההסתברויות של תזרימי מזומנים אפשריים מוגבלבמידע תוך שימוש נכס 

  :מצבים הבאיםתמודד עם העשוי לה חשבונאי

  

אך אף אחד מהסכומים , ח"ש 250לבין  ח"ש 50 בטווח שביןאומדן הסכום נמצא   )א(

אומדן תזרים , בלבד בהתבסס על מידע זה. אינו סביר יותר מסכום אחרתוך הטווח ב

 ;)]50+250/(2[ ח"ש 150המזומנים החזוי הוא 

 

והסכום הסביר ביותר הוא , ח"ש 250לבין  ח"ש 50בין בטווח שאומדן הסכום נמצא   )ב(

. מים אינן ידועותההסתברויות המיוחסות לכל אחד מהסכו ,אולם. ח"ש 100

 ח"ש 133.33אומדן תזרים המזומנים החזוי הוא , בלבד זהבהתבסס על מידע 

 או; )]50+100+250/(3[
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 30בהסתברות של ( ח"ש 250, )אחוז 10בהסתברות של ( ח"ש 50אומדן הסכום יהיה   )ג(

אומדן , דבבל בהתבסס על מידע זה). אחוז 60בהסתברות של ( ח"ש 100או ) אחוז

  )].x 100) + (0.30 x 250) + (0.10 x 50 0.60[( ח"ש 140תזרים המזומנים החזוי הוא 

  

המזומנים העתידי החזוי יספק אומדן טוב יותר סביר שאומדן תזרים , בכל אחד מהמקרים

  .לבדוהסכום הסביר ביותר או הסכום המירבי , ינימוםלשווי השימוש מאשר סכום המ

  

לישות , במקרים מסוימים. תועלת-עלות אילוציל ףכפויישום גישת תזרים המזומנים החזוי   .12א

רבים  רחישיםוהיא עשויה להיות מסוגלת לפתח ת נתונים בהיקף גדולעשויה להיות גישה ל

לפתח יותר מאשר  מסוגלתיתכן שהישות אינה י, במקרים אחרים. של תזרימי מזומנים

. לות מהותיתעב שתיאלץ לשאתתזרימי המזומנים מבלי השונות של קביעות כלליות לגבי 

הנוספת שאותו  המהימנות לביןעלות השגת המידע הנוסף  להגיע לאיזון ביןצריכה הישות 

  .למדידה יוסיףמידע 

  

טוענים שטכניקות תזרים המזומנים החזוי אינן מתאימות למדידת פריט בודד או ה ישנם  .13א

הם מציעים דוגמה של נכס עם שתי תוצאות . של תוצאות אפשריות מוגבלפריט עם מספר 

 10והסתברות של  ח"ש 10אחוז לכך שתזרים מזומנים יהיה  90הסתברות של : אפשריות

דוגמה זו תזרים המזומנים החזוי ב ,לטענתם. ח"ש 1,000אחוז לכך שתזרים מזומנים יהיה 

אף אחד מהסכומים שעשויים להיות  תמייצג האינתוצאה זו ש למרות ח"ש 109הוא 

  .משולמים בסופו של דבר

  

אם . המדידהטענות כמו זו שתוארה לעיל משקפות את המחלוקת הבסיסית לגבי מטרת   .14א

 ספקתזרימי המזומנים החזויים עשויים שלא ל, תהווההמטרה היא צבירת העלויות ש

השבה של  במדידת סכום בר דןאולם תקן זה . אומדן מהימן מספיק של העלות החזויה

למרות שזהו תזרים , ח"ש 10ההשבה של הנכס בדוגמה זו הוא  לא סביר שהסכום בר. נכס

אינה כוללת את אי  ח"ש 10של זו מדידה תוצאת משום ש תזא. המזומנים הסביר ביותר

ודאי  לאתזרים המזומנים ה, במקום זאת. וודאות של תזרים המזומנים במדידת הנכסה

לא היתה מוכרת נכס עם  רציונאליתישות אף . כאילו היה תזרים מזומנים ודאי וצגמ

  .ח"ש 10אלה תמורת כמאפיינים 

  

  היווןשיעור 

היוון לשיעורי ריבית המשמשים , בכל גישה שישות מאמצת למדידת שווי השימוש של נכס  .15א

. סיכונים שבגינם הותאם אומדן תזרימי המזומנים צריכים לשקףתזרימי מזומנים לא 

  .מפעם אחתיותר ההשפעה של הנחות מסוימות תילקח בחשבון , אחרת

  

על מנת  חלופותישות משתמשת ב, מהשוק במישריןלנכס אינו זמין -כאשר שיעור ספציפי  .16א

  :את הערכת השוק לגבי, ככל שניתן, המטרה היא לאמוד. היווןלאמוד את שיעור ה
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 וכן; השימושיים של הנכס חייוערך הזמן של הכסף עבור התקופות עד לתום אורך   )א(

 

התאמות גורמים אלה לא גרמו לובמידה , 1בסעיף א המתוארים) ה(-ו) ד(, )ב(גורמים   )ב(

 .אומדן תזרימי המזומניםב

  

  :הישות עשויה להביא בחשבון את השיעורים הבאים, קביעת אומדן כזהמוצא לכנקודת   .17א

  

באמצעות שימוש בטכניקות  ההממוצע המשוקלל של עלות ההון של הישות שנקבע  )א(

 ;)Capital Asset Pricing Model( לתמחור נכסי הוןכמו המודל 

 

 וכן; של הישות) incremental borrowing rate(על האשראי  שיעור ריבית תוספתי  )ב(

  

 .על אשראיאחרים  שוק שיעורי ריבית  )ג(

  

  :שיעורים אלה חייבים להיות מותאמים ,אולם  .18א

  

על מנת לשקף את האופן שבו השוק יעריך את הסיכונים הספציפיים המיוחסים   )א(

 וכן; לאומדן תזרימי המזומנים של הנכס

 

על מנת להחריג סיכונים שאינם רלוונטיים לאומדן תזרימי המזומנים של הנכס או   )ב(

סיכון , סיכון מדינהכגון סיכונים  ייבחנו .אומדן תזרימי המזומניםהותאם שלגביהם 

 .מטבע וסיכון מחיר

  

בלתי תלוי במבנה ההון של הישות ובאופן שבו הישות מימנה את רכישת  היווןשיעור ה  .19א

משום שתזרימי המזומנים העתידיים שחזויים לנבוע מהנכס אינם תלויים באופן , הנכס

  .שבו הישות מימנה את רכישת הנכס

  

כאשר , לכן. מס-יהיה שיעור לפני נעשה שימושבו  היווןלתקן דורש כי שיעור ה 68סעיף   .  20א

שישקף על מנת  אותויש להתאים , מסלאחר הוא  היווןשיעור האמידת בסיס ששימש לה

  .מס-שיעור לפני

  

 ,אולם. לצורך אומדן שווי שימוש של נכסיחיד  היווןישות משתמשת בשיעור , בדרך כלל  .21א

שערי  למבנה עתי שלכאשר שווי השימוש רגיש לשינוי בסיכונים עבור תקופות שונות או 

  .עבור תקופות עתידיות שונות שונים היווןישות משתמשת בשיעורי ריבית 
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  דוגמה לעץ החלטה – 2נספח 

  .אך אינו חלק ממנו 26לתקן חשבונאות ממשלתי מספר לווה ניעץ החלטה 

  

 מזומנים - מניבהשכל נכס המהווה חלק מיחידה  מניחזרימה זה  רשיםת, והבהרהשם פישוט ל

כאשר נכס תורם פוטנציאל שירות . מזומנים -מניבותתורם גם פוטנציאל שירות לפעילויות שאינן 

הטיפול , מזומנים -מניבותלפעילויות שאינן  אך לא לפעילויות מניבות אחת או יותר רק

 המטפלהרלוונטי  הישראליאו חשבונאות הבינלאומי התקן הוראות להחשבונאי יהיה בהתאם 

  .96התאם לסעיף בנסיבות כאלה ב

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

האם ניתן לאמוד באופן נפרד את הסכום בר ההשבה של הנכס או את 
  ?סכום בר השבה משירות שלו

  האם הנכס הינו 
 ?מזומנים -מניבנכס ה

יש ליישם את תקן חשבונאות 
ולתקן את  21' ממשלתי מס

הערך בספרים אם קיים הפסד 
 ערךמירידת 

יש ליישם תקן זה ולתקן 
את הערך בספרים אם 
 קיים הפסד מירידת ערך

 -האם הנכס הינו חלק מיחידה מניבה
 ? מזומנים

 -יש לכלול ביחידה מניבה
את הערך בספרים  מזומנים

או את הקצאה של חלק 
 מהערך בספרים 

אין צורך 
 בפעולה נוספת

 -האם סכום בר השבה של יחידה מניבה
גדול או שווה לערך בספרים של  מזומנים

 מזומנים -יחידה מניבה

לא מוקצה הפסד 
ליחידה מירידת ערך 

 מזומנים - מניבה

הפסד מירידת ערך מוקצה 
 מזומנים -לנכסים מניבים

על  מזומנים -ביחידה מניבה
, בסיס יחסי לערך בספרים

 92כפוף למגבלות בסעיף 

 לא

 לא

 לא

 לא

 כן

 כן

 כן

 כן
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  תיקונים לתקנים חשבונאיים ממשלתיים אחרים -  3נספח 

  

מתוקן כדלהלן  מזומנים -מניביםירידת ערך נכסים שאינם , 21מספר  ממשלתיתקן חשבונאות 

  )טקסט שבוטל נמחק עם קו אמצעי וטקסט חדש מסומן בקו תחתון(

  

  :תוקנו 5- ו 4סעיפים 

יישמו את , 14כמוגדר בסעיף  מזומנים -מניביםנכסים המחזיקות בישויות ממשלתיות  .4

, 26מספר  ממשלתיתקן חשבונאות  ,ירידת ערך נכסים, 26תקן חשבונאות בינלאומי 

ישויות ממשלתיות אשר מחזיקות . לגבי נכסים אלה, מזומנים - מניביםנכסים ירידת ערך 

יישמו את דרישות תקן זה לגבי נכסים שאינם , מזומנים -מניביםבנכסים שאינם 

 .מזומנים -מניבים

  

 .חשבונאות ממשלתי אחר ןתקן זה מוציא מתחולתו ירידת ערך נכסים המטופלים בתק .5

 ירידת ערך נכסים, 36ישויות ממשלתיות עסקיות מיישמות את תקן חשבונאות בינלאומי 

ישויות ממשלתיות שאינן ישויות ממשלתיות . ולפיכך אינן כפופות להוראות תקן זה

, 26מספר  ממשלתיתקן חשבונאות  36תקן חשבונאות בינלאומי עסקיות מיישמות את 

ומיישמות תקן זה לגבי  מזומנים -מניביםנכסיהן ה על ,מזומנים -מניביםנכסים ירידת ערך 

מסבירים את התחולה של תקן זה ביתר  13עד  6סעיפים . מזומנים - מניביםנכסיהן שאינם 

 .פירוט

  

 :תוקן 14סעיף 

 להניב שמטרתהם נכסים ) Cash generating assets( מזומנים -מניביםנכסים 

  .תשואה מסחרית החזקתם העיקרית היא להניב

  

  :בוטל 16סעיף 

נכס מניב . הם נכסים שמטרת החזקתם היא להניב תשואה מסחרית מזומנים -מניביםנכסים 

החזקת . תשואה מסחרית כאשר הוא משמש באופן עקבי לזה שאומץ על ידי ישות למטרת רווח

מצביעה על כך שהישות מתכוונת להניב תזרימי מזומנים  "תשואה מסחרית"נכס במטרה להניב 

ולהשיג תשואה ) שהנכס מהווה חלק ממנה מזומנים -מניבהאו מהיחידה ה(חיוביים מהנכס 

  .המשקפת את הסיכון הכרוך בהחזקת הנכס

  

  :הסעיפים הבאים נוספו

הם נכסים שמטרת החזקתם העיקרית היא להניב תשואה  מזומנים -מניביםנכסים  .16

נכס מניב תשואה מסחרית כאשר הוא משמש באופן עקבי לזה שאומץ על ידי . מסחרית

מצביעה על כך שהישות  "תשואה מסחרית"נכס במטרה להניב החזקת . ישות למטרת רווח

שהנכס  מזומנים - מניבההאו מהיחידה (מתכוונת להניב תזרימי מזומנים חיוביים מהנכס 
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. ולהשיג תשואה מסחרית המשקפת את הסיכון הכרוך בהחזקת הנכס) מהווה חלק ממנה

הנכס אינו עומד במטרה אף אם , ניתן להחזיק בנכס במטרה עיקרית להניב תשואה מסחרית

נכס עשוי להוות נכס שאינו מניב מזומנים אף אם , ולהיפך. זו במהלך תקופת דיווח מסוימת

או מניב תשואה מסחרית במהלך תקופת דיווח ) breaking even(הוא נמצא בנקודת איזון 

בסעיפים הבאים של תקן  "נכסים"או ל "נכס"התייחסות ל, אלא אם נאמר אחרת. מסוימת

 - מניביםשאינם ( מזומנים -מניבשאינו  )"נכסים"או (נכס "זה מהווה התייחסות ל

 .")מזומנים

  

קיימות נסיבות מסוימות בהן ישויות ממשליות עשויות להחזיק בנכסים מסוימים במטרה  .17

. אף על פי שרוב הנכסים אינם מוחזקים למטרה זו, עיקרית להניב תשואה מסחרית

 -מניביםנכסים . ן עבור חולים תמורת תשלוםיבית חולים עשוי להפעיל בני, גמהלדו

 -מניביםשל ישות ממשלתית עשויים לפעול באופן בלתי תלוי בנכסים שאינם  מזומנים

משרד לגביית אגרות עשוי לגבות אגרות רישום מקרקעין , לדוגמה. של הישות מזומנים

 .באופן בלתי תלוי ממנהל מקרקעי ישראל

 

נכס עשוי להניב תזרימי מזומנים אף על פי שמטרת החזקתו העיקרית , במקרים מסוימים .18

מפעל לסילוק פסולת פועל למטרת סילוק בטוח של פסולת , לדוגמה. היא הספקת שירות

אולם המפעל מטפל על בסיס מסחרי גם בכמות , רפואית הנוצרת בבתי חולים ממשלתיים

הטיפול בפסולת . ידי בתי חולים פרטיים אחריםקטנה של פסולת רפואית הנוצרת על 

ולא ניתן להפריד במקרה זה בין , רפואית מבתי חולים פרטיים הינו משני לפעילות המפעל

 .מזומנים -מניביםלבין נכסים שאינם  מזומנים -מניביםנכסים 

 

 -מניבותנכס עשוי להניב תזרימי מזומנים ובנוסף לשמש למטרות שאינן , במקרים אחרים .19

תשע מתוכן פועלות על בסיס , בבית חולים ציבורי ישנן עשר מחלקות, לדוגמה. מזומנים

והמחלקה הנותרת משמשת חולים המטופלים , מסחרי עבור חולים המטופלים בתשלום

חולים מכל המחלקות משתמשים במשותף במתקנים אחרים של בית החולים . ללא תשלום

שבה הנכס מוחזק במטרה להניב תשואה  יש להתחשב במידה). חדרי ניתוח, לדוגמה(

תקן חשבונאות או את על מנת לקבוע האם על הישות ליישם את הוראות תקן זה , מסחרית

הרכיב שאינו , כמו בדוגמה זו, אם. מזומנים - מניביםנכסים ירידת ערך  26מספר ממשלתי 

ת תקן על הישות ליישם את הוראו, מניב מזומנים מהווה רכיב זניח להסדר בכללותו

 .ולא את הוראות תקן זה, 26מספר  ממשלתיחשבונאות 

 

לא ברור אם המטרה העיקרית של החזקת נכס היא להניב תשואה , במקרים מסוימים .20

עשוי להיות קושי . הכרחי להעריך את מהותיות תזרימי המזומנים, במקרים אלה. מסחרית

שיש ליישם תקן זה ולא של הפקת תזרימי מזומנים מהנכס כך  מהותיותלקבוע את מידת ה

. יש להפעיל שיקול דעת על מנת לקבוע איזה תקן ליישם. 26מספר ממשלתי תקן חשבונאות 

על מנת שתוכל להפעיל שיקול דעת זה באופן עקבי בהתאם  קריטריוניםישות מפתחת 
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ובהתאם להנחיות , מזומנים - מניביםשאינם ונכסים  מזומנים - מניביםנכסים להגדרת 

ששימשו יטריונים רקדורש מישות לתת גילוי ל ב67סעיף . 20עד  16 בסעיפיםהמתייחסות 

בהתחשב במטרות הכלליות של רוב הישויות , עם זאת. אותה בהפעלת שיקול דעת זה

 - מניביםההנחה היא שנכסים אינם , הממשלתיות פרט לישויות ממשלתיות עסקיות

 .21ספר מ ממשלתיתקן חשבונאות את ולפיכך יש ליישם , מזומנים

  

  :הודגש 71סעיף 

או , מזומנים -מניביםלנכסים שאינם  מזומנים - מניביםנכסים עוד של נכסים מישינוי י .71

יבוצע רק כאשר קיימות , מזומנים - מניביםנכסים ל מזומנים -מניביםמנכסים שאינם 

אינו בהכרח גורם , כשלעצמו, יעודישינוי . ראיות ברורות כי שינוי ייעוד זה הוא נאות

הסימן לבחינת ירידת , במקום זה. לבחינת ירידת ערך או לביטול של הפסד מירידת ערך

וניתנים , ערך או לביטול של הפסד מירידת ערך נובע לפחות מהסימנים שפורטו בתקן

 .יעודיליישום לגבי הנכס לאחר שינוי ה

  

 :הסעיפים הבאים נוספו

קיימות נסיבות בהן ישויות ממשלתיות עשויות להחליט כי יהיה זה נאות לשנות ייעוד של  .72

מפעל לטיפול בפסולת מזהמת , לדוגמה. נכס שאינו מניב מזומנים לנכס שמניב מזומנים

אשר בגינו , ציבוריתהוקם במטרה עיקרית של טיפול בפסולת תעשייתית של יחידת דיור 

והאתר יפותח למטרות תעשייתיות  נהרסה הציבוריתדיור יחידת ה. לא נדרש כל תשלום

שהמפעל ישמש לטיפול בפסולת תעשייתית בתעריפים , קיימת כוונה בעתיד. ומסחריות

של המפעל לטיפול  ויעודאת ישות ממשלתית מחליטה לשנות , לאור החלטה זו. מסחריים

 .בפסולת לנכס שמניב מזומנים

 

ישות תיתן גילוי לקריטריונים שפותחו על ידה על מנת להבדיל בין נכסים שאינם  .א72

 .מזומנים -מניביםנכסים לבין  מזומנים -מניבים
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  יישוםהנחיות  -  4נספח 

  .מנומהוות חלק מ אינןאך , 26ממשלתי מספר אלה נלוות לתקן חשבונאות  הנחיות

ולכן   מזומנים -הינם נכסים שאינם מניביםמרבית הנכסים המוחזקים על ידי ישויות ממשלתיות 

  .21הטיפול החשבונאי בגין ירידת הערך שלהם יהיה בהתאם לתקן חשבונאות ממשלתי מספר 

יחולו הוראות תקן , בנסיבות בהן ישות ממשלתית מחזיקה נכס למטרת הפקת תשואה מסחרית

יחידות  והלות על ידיבפעילויות עסקיות המנ קיימים מזומנים -מניביםהמרבית הנכסים . זה

זרעים  לייצוריחידה , לדוגמה). GBE(ישויות ממשלתיות עסקיות מוגדרות כשאינן  ממשלתיות

  .המנוהלת על בסיס מסחרי המהווה חלק מישות למחקר חקלאי

  

נוטלת על עצמה  ,שאיננה ישות ממשלתית עסקית ,ישות ממשלתית, בכל הדוגמאות שלהלן

  .פעילויות מסחריות

  

  ענייניםתוכן 

  

  מזומנים - מניבותזיהוי של יחידות   :1' דוגמה מס

  הקשורה ליחידה עם מוצר יחיד בביקושירידה  -א 

  מטוס מחכירהאווירי ממשלתית ה שילוחיחידת  -ב 

  מפעל גריסה ביחידת סילוק פסולת - ג 

  חברת אוטובוסים שמספקתמסלולים  -ד 

  

  מירידת ערך חישוב של שווי שימוש והכרה בהפסד   :2' דוגמה מס

  ביטול הפסד מירידת ערך   : 3' דוגמה מס

  מזומנים -מניבהנכס שאינו מניב מזומנים התורם ליחידה ה   :4' דוגמה מס

 - מניבההכללה של התחייבויות שהוכרו בחישוב של סכום בר השבה של יחידה    :5' דוגמה מס

  מזומנים

התלוי ביכולת לקבוע  מזומנים -מניבהטיפול חשבונאי בנכס בודד בתוך יחידה    :6' דוגמה מס

  סכום בר השבה    
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  מזומנים -מניבותזיהוי יחידות : 1' דוגמה מס

  :מטרת דוגמה זו היא

 וכן; במצבים שונים מזומנים - מניבותלקבוע כיצד לזהות יחידות   )א(

 מזומנים - מניבההיחידה ה בעת זיהוילהדגיש גורמים מסוימים שישות עשויה לשקול   )ב(

 .אליה משתייך הנכס

  

  יחידעם מוצר ליחידה  הירידה בביקוש הקשור -א 

  רקע

 ,השוטפתבתקופה  .בתחנת הכוח יש שני גנרטורים. תחנת כוח ליצור חשמל לממשלה יש .1

 ממשלהה, בתגובה. מהותיתבאיזור והביקוש לחשמל ירד העיקרי ייצור הנסגר מפעל 

 .הגנרטוריםהפסיקה את פעולתו של אחד 

 ניתוח

 - מניבההיחידה ה, לפיכך. הבודדים אינם מייצרים תזרימי מזומנים כשלעצמם הגנרטורים .2

 .הכול תחנת הכוח נהשבה יש להשתמש לקביעת ירידת ערך הי מזומנים

  

  יחידת שילוח אווירי ממשלתית המחכירה מטוס -  ב

  רקע

מסלול , היא מפעילה שלושה מטוסים. היא יחידת שילוח אווירי של ישות ממשלתית' א .3

בשל ירידה בביקוש . כולל מתקני תחזוקה ותדלוק, ומבנים אחרים מחסניםנחיתה ומספר 

חמש שנים לישות מהמגזר היחידה מחכירה מטוס אחד לתקופה של ', לשירותיה של א

נדרשת להתיר לחוכרת להשתמש במסלול ' א, בהתאם לתנאי חוזה החכירה. הפרטי

 .הנחיתה והיא אחראית לכל התחזוקה של המטוס

 ניתוח

המטוס החכור אינו יכול להיחשב כמניב תזרימי מזומנים , ירהכבשל תנאי חוזה הח .4

, לכן. בכללותה' אתזרימי המזומנים החיוביים מבחיוביים שהינם בלתי תלויים בעיקרם 

 .בכללותה' שאליה משתייך המטוס הוא א מזומנים -מניבהסביר שהיחידה ה

  

  מפעל גריסה ביחידת סילוק פסולת - ג 

  רקע

לצורך פעולות סילוק  מנהלת ישות לסילוק פסולת שבבעלותה מפעל גריסה ישות ממשלתית .5

 הוא אינוו) scrap value( שלו בערך הגרטניתן היה למכור את מפעל הגריסה רק  .הפסולת

מניב תזרימי מזומנים חיוביים שאינם תלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים החיוביים 

 .סילוק פסולתלישות המהנכסים האחרים של 
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 ניתוח

 שווילא ניתן לאמוד את הסכום בר ההשבה של מפעל הגריסה מכיוון שלא ניתן לקבוע את  .6

הישות אומדת את , לפיכך. שלו השייר/שהוא ככל הנראה שונה מערך הגרט, שימוש שלוה

, כלומר, שאליה משתייך מפעל הגריסה מזומנים -מניבההסכום בר ההשבה של היחידה ה

 .כללותהאת ישות סילוק הפסולת ב

  

  חברת אוטובוסים שמספקתקווי תחבורה  – ד

  רקע

חברת אוטובוסים ממשלתית מספקת שירותים בהתאם לחוזה עם רשות מקומית המגדיר  .7

קו לכל  השייכיםנכסים ה .נפרדים קווי תחבורהמינימלי לגבי כל אחד מחמישה שירות 

הפסד משמעותי נובע . ניתנים לזיהוי בנפרד קו תחבורהותזרימי מזומנים מכל תחבורה 

 .קווי התחבורהאחד מן מפעילות 

  

  ניתוח

הרמה הנמוכה ביותר , מקווי התחבורהאחד אף ופציה לצמצם את האמכיוון שלישות אין  .8

שאינם תלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים מזוהים של תזרימי מזומנים חיוביים 

החיוביים החיוביים מנכסים אחרים או מקבוצות של נכסים היא תזרימי המזומנים 

היא חברת האוטובוסים  מזומנים -מניבההיחידה ה. יחדיו קווי התחבורהשמניבים חמשת 

 .כללותהב

 

  חישוב של שווי שימוש והכרה בהפסד מירידת ערך: 2 'דוגמה מס

  שווי שימוש  וחישוב  רקע

 תחנת כוחמתחילה להפעיל , האנרגיה משרדבאמצעות , ממשלהה, 20X0בתחילת שנת  .9

 .ח"ש מיליון 250בהשקעה של שהקימה  

 

מכך תוצאה כ. שהוקמו על ידי מתחריםתחנות כוח מתחילות לפעול , 20X4בתחילת שנת  .10

ירידה בהכנסות הסיבות ל. ממשלההירידה בהכנסות שמניבה תחנת הכוח של קיימת 

עודף כושר מחירי החשמל ו מו כןכשנפח החשמל המופק היה קטן מהתחזיות ו נובעות מכך

 .היו נמוכים מהתחזיות) stand-by capacity( יצור

 

כתוצאה . שהביצועים הכלכליים של הנכס גרועים מהחזויהירידה בהכנסות מהווה ראיה  .11

 .ממשלה  נדרשת לקבוע את הסכום בר ההשבה של הנכסה, מכך

 

כאשר ערך שנות חייה השימושיים  20לאורך קו ישר מפחיתה את תחנת הכוח בממשלה ה .12

 .הינו אפסהחזוי שייר ה
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ניתן לקבוע , לפיכך. לא ניתן לקבוע את השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה של תחנת הכוח .13

כדי לקבוע את שווי השימוש של תחנת . את יכולת ההשבה רק באמצעות חישוב שווי שימוש

 :ממשלהה, )1' ראה טבלה מס(הכוח 

  

יים העדכנכספיים תחזיות /מהתקציבים מכינה תחזיות תזרימי מזומנים הנגזרים  )א(

 ;על ידי ההנהלה שאושרו) 20X5-20X9לשנים (ביותר למשך חמש השנים הבאות 

 

המבוססים על ירידה ) 20Y0-20Y9לשנים (עוקבים המזומנים התזרימי  אומדת את  )ב(

 וכן; אחוזים בשנה 3אחוזים לשנה לבין  6בשיעורי הצמיחה בטווח שבין 

 

המייצג שיעור המשקף הערכות שוק שוטפות של , אחוזים 6של  היווןבוחרת בשיעור   )ג(

 .ממשלהההסיכונים הספציפיים לתחנת הכוח של  שלערך הזמן של הכסף ו

  

 הכרה ומדידה של הפסד מירידת ערך

 .ח"ש מיליון 121.1ממשלה  הוא ההסכום בר ההשבה של תחנת הכוח של  .14

 

' ראה טבלה מס(רכה בספרים ממשלה משווה את הסכום בר ההשבה של תחנת הכוח לעה .15

2.( 

 

הפסד מירידת ערך , ח"ש מיליון 78.9-מכיוון שהערך בספרים עולה על הסכום בר ההשבה ב .16

  .רעוןיגבבעודף או  תמוכר מיידיח "שמיליון  78.9של 
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סוף שנת בממשלה  השל תחנת הכוח של  שימושהחישוב של שווי  – 1' טבלה מס

20X4  

  

    
    
  

  

  

                                                 
 
∗
  .מתבסס על האומדן הטוב ביותר של ההנהלה של תחזיות תזרימי מזומנים נטו   
∗∗
מתבסס על אקסטרפולציה של תזרימי המזומנים של שנה קודמת תוך שימוש בשיעורי צמיחה    

  .שליליים  
∗∗∗
k = 1/(1+a)-מקדם הערך הנוכחי מחושב כ   

n , כאשרa=שיעור היוון ו-n=תקופת היוון. 

שיעורי צמיחה   שנה
  מן ארוךלז

מי תזרי
 מזומנים

  יםעתידי

מקדם ערך 
שיעור ב נוכחי
  היוון

6% ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  

 מיתזרי
 מזומנים

עתידיים 
 ניםהוומ
  )ח"במיליוני ש(

5X20 )n=1(    16.8 ∗  0.94340  15.8  

6X20    14.4 *  0.89000  12.8  

7X20    14.2 *  0.83962  11.9  

8X20    14.1 *  0.79209  11.2  

9X20    13.9 *  0.74726  10.4  

0Y20  )6%(  13.1 ∗∗  0.70496  9.2  

1Y20  )6%(  12.3 ∗∗  0.66506  8.2  

2Y20  )6%(  11.6 ∗∗  0.62741  7.3  

3Y20  )5%(  11.0 ∗∗  0.59190  6.5  

4Y20  )5%(  10.5 ∗∗  0.55839  5.9  

5Y20  )5%(  10.0 ∗∗  0.52679  5.3  

6Y20  )4%(  9.6 ∗∗  0.49697  4.8  

7Y20  )4%(  9.2 ∗∗  0.46884  4.3  

8Y20  )3%(  8.9 ∗∗  0.44230  3.9  

9Y20  )3%(  8.6 ∗∗  0.41727  3.6  

  121.1        שווי שימוש
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לסוף ממשלה החישוב של ההפסד מירידת ערך של תחנת הכוח של  - 2' טבלה מס

   4X20שנת 

  

  כ"סה   4X20שנת  סוף
  )ח"במיליוני ש(

  250.0  עלות היסטורית

  )50.0(   פחת נצבר

  200.0  ערך בספרים

  121.1  לאחר ירידת ערך ערך בספרים

  )78.9(  הפסד מירידת ערך

  

  

  ביטול הפסד מירידת ערך - 3' דוגמה מס

. עם מידע משלים הניתן בדוגמה זו, ממשלהה לגבי 2' נתוני דוגמה מסעל  מבוססתדוגמה זו 

  .מסהשפעות מ מתעלמת דוגמה זו

  

  רקע

השלילית על  השפעתם, 20X6עד לשנת מתחרים מספר עקב סגירת תחנות כוח על ידי  .17

 נדרשת, משינוי חיובי זהכתוצאה  .20x4 מהחזוי בסוף שנתנמוכה ממשלה היתה ההכנסות 

 .הממשלה לאמוד מחדש את הסכום בר ההשבה של תחנת הכוח

 

הסכום בר ההשבה של תחנת  ,2' בדוגמה מס המוצגיםחישובים הדומים לאלה בהתאם ל .18

 .ח"שמיליון  157.7הכוח הוא עתה 

 

  הפסד מירידת ערךביטול 

הערך בספרים נטו של תחנת הכוח ומבטלת ואת ממשלה משווה את הסכום בר ההשבה ה .19

 .2' חלק מההפסד מירידת ערך שהוכר קודם לכן בדוגמה מס
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  מזומנים -מניבהנכס שאינו מניב מזומנים התורם ליחידה ה - 4' דוגמה מס

  רקע

במחלקות שבהן משמש בעיקר ה MRIסורק ממשלתי הינו הבעלים והמפעיל של בית חולים  .20

. מהשימוש בו נעשה לטובת מטופלים בתשלום 20% ,אולם. מטופלים ללא תשלום

חדרי ניתוח ומספר , המטופלים בתשלום מאושפזים ומטופלים במבנה נפרד הכולל מחלקות

, 20X6, בדצמבר 31-ב . מטופלים בתשלוםאת האך ורק  יםהמשמשפריטי ציוד רב של 

את הסכום בנפרד לא ניתן לאמוד . ח"ש 30,000ציוד הוא השל המבנה ושל הערך בספרים 

 מזומנים -מניבהנחשבים ליחידה והציוד המבנה , לכן. הציודבר ההשבה של המבנה ושל 

הוצאת פחת . ח"ש 3,000היה  MRI-הערך בספרים של סורק ה, 20X6, בינואר 1-ב. אחת

מכיוון . 20X6, בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום ב MRI-מוכרת בגין סורק הח "ש 600של 

 31-נבחן לירידת ערך ב MRI-סורק ה, בתחום מהותיתטכנולוגית שחלה התקדמות 

 MRI-כך שהערך בספרים של ה, ח"ש 400ונקבע הפסד מירידת ערך של  20X6, בדצמבר

 .ח"ש 2,000הינו  20X6, בדצמבר 31-נכון ל

  

  מזומנים -מניבהקביעת סכום בר השבה של יחידה 

היחידה , לכן. במספר המטופלים בתשלום בבית החולים מהותיתבמהלך השנה חלה ירידה  .21

, מזומנים -מניבההסכום בר ההשבה של היחידה ה. נבחנת לירידת ערך מזומנים -מניבהה

של  תוקןמן הערך בספרים המ 20%. ח"ש 27,400-ב ךמוער, בהתבסס על שווי השימוש שלה

לפני קביעת  מזומנים -מניבהמוקצה לערך בספרים של היחידה ה) ח"ש MRI )400-סורק ה

 ההפסד מירידת ערך מוקצה למבנה ולציוד באופן יחסי). ח"ש 3,000(ההפסד מירידת ערך 

)pro rata( , לסורק הלא מוקצית ירידת ערך נוספת . ערכם בספריםבהתבסס על-MRI  שכן

ירידת ערך , 21מספר  ממשלתיחשבונאות כבר נקבע הפסד מירידת ערך בהתאם לתקן 

 .מזומנים -מניביםנכסים שאינם 

  

הכללה של התחייבויות שהוכרו בחישוב של סכום בר השבה של  – 5' דוגמה מס

  )89ראה סעיף ( מזומנים -מניבהיחידה 

 רקע

סיום מפעילה אתר לסילוק פסולת ומחויבת לשקם את האתר עם  ממשלתיתרשות  .22

שאותה יש להסיר לפני , עלות השיקום כוללת החלפה של שכבת הקרקע העליונה. פעילותו

הפרשה במועד בו הוסרה שכבת הקרקע העליונה הוכרה . פעילות סילוק הפסולתתחילת 

חלק מהעלות של כשהופרש הוכר הסכום . עלויות להחלפת שכבת הקרקע העליונההבגין 

הערך בספרים של ההפרשה בגין . ים של האתרהשימושיחייו האתר והוא מופחת לאורך 

 .סכום השווה לערך הנוכחי של עלויות השיקום, ח"ש 500עלויות שיקום הינו 

  

 בחינה לירידת ערך
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היא האתר  מזומנים -מניבההיחידה ה. בוחנת את האתר לירידת ערך משלתיתהרשות המ  .23

מחיר זה . ח"ש 800- קיבלה הצעות שונות לרכישת האתר במחיר של כ הממשלה. בכללותו

משקף את העובדה שהרוכש ייטול על עצמו את המחויבות לשקם את שכבת הקרקע 

לא , ח"ש 1,200-שווי השימוש של האתר הוא כ. עלויות מימוש האתר הן זניחות. העליונה

 .ח"ש 1,000הוא הערך בספרים של האתר לסילוק פסולת . כולל עלויות שיקום

 

סכום זה . ח"ש 800הוא  מזומנים -מניבההשווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה של היחידה ה .24

 -מניבהשווי השימוש של היחידה ה. כולל עלויות שיקום שכבר נעשתה הפרשה בגינם

 1,200(ח "ש 700-נקבע לאחר הבאה בחשבון של עלויות השיקום והוא נאמד ב מזומנים

שהוא , ח"ש 500הוא  מזומנים - מניבההערך בספרים של היחידה ה). ח"ש 500ח פחות "ש

הערך בספרים של ההפרשה בגין עלויות בניכוי ) ח"ש 1,000(הערך בספרים של האתר 

עולה על ערכה  מזומנים -מניבהבר ההשבה של היחידה ההסכום , לפיכך). ח"ש 500(שיקום 

 .בספרים של היחידה
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התלוי  מזומנים -מניבהבתוך יחידה  יחידי בנכס טיפול חשבונא: 6' דוגמה מס

  ביכולת לקבוע סכום בר השבה

  רקע 

 אך פחות טוב , ממשיך בפעילותומיכל אגירה במפעל לטיהור מים ניזוק פיזית אך עדיין  .25

השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה של מיכל האגירה הינו נמוך . פי שפעל לפני שניזוקמכ

קבוצת . בלתי תלוייםחיוביים מיכל האגירה אינו מניב תזרימי מזומנים . מערכו בספרים

הנכסים הניתנת לזיהוי הקטנה ביותר הכוללת את מיכל האגירה ומניבה תזרימי מזומנים 

לויים בתזרימי מזומנים חיוביים מנכסים אחרים היא המפעל אינם ת שבעיקרםחיוביים 

אין ירידת ערך של הסכום בר השבה של המפעל מראה ש. מיכל האגירה שאליו משתייך

 .בשלמותוהמפעל 

  

 לא ניתן לקבוע את הסכום בר ההשבה של מיכל האגירה

של מחויבות תחזיות שאושרו על ידי ההנהלה אינם משקפים /תקציבים: 1' הנחה מס .26

 .ההנהלה להחליף את מיכל האגירה

 

את הסכום בר ההשבה של מיכל האגירה מכיוון ששווי השימוש  בנפרד לא ניתן לאמוד .27

   :שלו

 וכן; עשוי להיות שונה משוויו ההוגן של מיכל האגירה בניכוי עלויות למכירה  )א(

שאליה משתייך מיכל האגירה  מזומנים -מניבהעשוי להיקבע רק בגין היחידה ה  )ב(

 ).המפעל לטיהור מים(

  

אף על . לא מוכר הפסד מירידת ערך בגין מיכל האגירה, לפיכך .אין ירידת ערך של המפעל

ידרש להעריך מחדש את תקופת הפחת או את שיטת הפחת בגין עשוייה לההישות , פי כן

על מנת מואצת חת ייתכן שיידרשו תקופת פחת קצרה יותר או שיטת פ. מיכל האגירה

צריכת לשקף את יתרת אורך החיים השימושיים החזוי של מיכל האגירה או את דפוס 

  .הישות הטבות כלכליות על ידי

  

 ניתן לקבוע את הסכום בר ההשבה של מיכל האגירה

של  מחוייבותשאושרו על ידי ההנהלה משקפים כספיים תחזיות /תקציבים: 2' הנחה מס .28

תזרימי מזומנים משימוש . ההנהלה להחליף את מיכל האגירה ולמכור אותו בעתיד הקרוב

 .במיכל האגירה עד למימושו נאמדים כזניחיםמתמשך 

 

ניתן לאמוד את שווי השימוש של מיכל האגירה כקירוב לשוויו ההוגן בניכוי עלויות  .29

 מבלי להתחשבניתן לקבוע את הסכום בר ההשבה של מיכל האגירה , לפיכך. למכירה

השווי ההוגן בניכוי ). קו הייצור, קרי(מיכל האגירה שייך שאליה  מזומנים -מניבהיחידה הב

הפסד מירידת ערך בגין יוכר לכן , ה נמוך מערכו בספריםעלויות למכירה של מיכל האגיר

  .מיכל האגירה
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ירידת ערך  ,26עיקרי ההבדלים בין תקן חשבונאות ממשלתי מספר  - 5נספח 

, 26לבין תקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר , מזומנים - נכסים מניבי

  מזומנים -ירידת ערך נכסים מניבי

  

  .חלק מהתקןנספח זה אינו מהווה 

  

לתקני חשבונאות בינלאומיים  26ההפניות בתקן חשבונאות בינלאומי למגזרי הציבורי מספר 

  .בתקן זה בהפניות לתקני חשבונאות ממשלתיים ןלמגזר הציבורי הוחלפו בחלק
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ירידת ערך נכסים  ,26עיקרי ההבדלים בין תקן חשבונאות ממשלתי מספר  - 6נספח 

  ירידת ערך נכסים , 36תקן חשבונאות בינלאומי מספר לבין , מזומנים -מניבי

  

  .נספח זה אינו מהווה חלק מהתקן

  

לבין תקן חשבונאות  26 מספר לא מפורטים ההבדלים בין תקן חשבונאות ממשלתי, בנספח זה

  .5הבדלים אלה מפורטים בנספח . 26בינלאומי למגזר הציבורי מספר 

  

  

על  מתבסס") התקן: "להלן( מזומנים - מניביםנכסים ירידת ערך   26תקן חשבונאות ממשלתי מספר 

 -ירידת ערך נכסים מניבים, )"IPSAS 26: "להלן( 26הציבורי מספר תקן חשבונאות בינלאומי למגזר 

ירידת ערך , )" IAS 36: "להלן( 36המתבסס בעיקרו על תקן חשבונאות בינלאומי מספר מזומנים 

  : IAS 36תקן לבין הההבדלים העיקריים בין להלן  .)2004(נכסים 

 

במועד הדיווח בהתאם מוערך מחדש שערכם בספרים  מזומנים - מניביםנכסים תקן אינו חל על ה .1

אינו מוציא  IAS 36. רכוש קבוע 17בתקן חשבונאות ממשלתי מספר ההערכה מחדש למודל 

 .במועד הדיווחמוערך מחדש בספרים  ושערכ מזומנים - מניברכוש קבוע חולתו תמ

 

אינו  IAS 36. שווי הוגןל סדירבאופן המוערכים מחדש אינו חל על נכסים בלתי מוחשיים תקן ה .2

 .שווי הוגןל סדירבאופן  המוערכים מחדשמוציא מתחולתו נכסים בלתי מוחשיים 

  

כולל דרישות והנחיות נרחבות על ירידת ערך של  IAS 36. תקןהמוניטין נמצא מחוץ לתחולת  .3

ובחינה לירידת ערך של יחידות  מזומנים -מניבותהקצאה של מוניטין ליחידות ה, יןמוניט

 .בעלות מוניטין מזומנים -מניבות

  

 - מניביםנכסים בין  חיןעל מנת להבהנחיות נוספות וכולל  מזומנים -מניביםנכסים תקן מגדיר ה .4

 .מזומנים - מניביםלנכסים שאינם  מזומנים

  

 .IAS 36 -שב בתקן שונה מזו מזומנים -מניבהההגדרה של יחידה  .5

  

כולל הגדרה  IAS 36. או דרישות הקשורות לנכסים אלהמטה אינו כולל הגדרה של נכסי תקן ה .6

 .וכן דרישות והנחיות לגבי הטיפול בהם מטהשל נכסי 

  

של  משווי השוקשהערך בספרים של הנכסים נטו של ישות גבוה מתייחס לעובדה  תקן אינוה .7

העובדה שהערך בספרים של הנכסים נטו גבוה משווי השוק של . לירידת ערךכסימן , הישות

 .לירידת ערך מרשימת הסימנים המינימאליתכחלק  IAS 36  -ב תמטופל ,הישות

  

מכירה , IAS 36 - ב .שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה משקפתאינה  מאולצתמכירה , תקןב .8
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 .אם ההנהלה נאלצת למכור מיידית, שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה משקפת מאולצת

 

התורמים ליחידות  מזומנים - מניביםכולל דרישות והנחיות לטיפול בנכסים שאינם תקן ה .9

אינו עוסק בנכסים  IAS 36. מזומנים -מניבותכמו גם לפעילויות שאינן  מזומנים -מניבות

 -מניבותכמו גם לפעילויות שאינן  מזומנים -מניבותהתורמים ליחידות  מזומנים -מניביםשאינם 

 .מזומנים

  

 מזומנים -מניביםנכסים תקן כולל דרישות והנחיות העוסקות בייעוד מחדש של נכסים מה .10

לנכסים המניבים  מזומנים -מניביםומנכסים שאינם  מזומנים -מניביםשאינם לנכסים 

נכסים בין  חיןלתת גילוי לקריטריונים שפיתחו על מנת להבתקן גם דורש מישויות ה. המזומנים

אין דרישות מקבילות  IAS 36 - ב. מזומנים - מניביםלבין נכסים שאינם  מזומנים - מניבים

 .כלשהן

  

 היאביותר  מהותיתהדוגמא ה. IAS 36 -מבמינוח שונה , במקרים מסוימים, תקן משתמשה .11

דוח /רווח והפסדהוא  דוח  IAS 36  -ב המקביל המונח . הכספי השימוש במונח דוח על הביצוע

  .על הרווח הכולל
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 ממשלתיתבחשבונאות הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה 

  

  חברי הוועדה

  ר הוועדה"יו - מיכאל ארדח "רו
  ח יוסי איצקוביץ"רו
  ח יהודה אלגריסי"רו
  ח דוד גולדברג"ור

  ח דב ספיר"רו
  יהלי רוטנברגח "רו
  

  משקיפות
  גילי ויצמןח "רו
  צדיקמימון ח שרון "רו
  

  צוות מקצועי
  יוליה רבויח "ור

  

  הוק- צוות מקצועי אד
  ח איריס אלדר"רו
  ח שלמה גולדפרב"רו
  ח עדה רונן"רו
  ח ארנון שחר"רו


