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מנוסח  לול חלקיםעל נוסח תקני חשבונאות בינלאומיים או עשויים לכממשלתית מתבססים לעיתים 
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או לעשות שימוש בחלק כלשהו של פרסומי , לשכפל, להעתיק, אין לתרגם. ל הזכויות שמורותכ

אם באמצעים אלקטרוניים או מכניים או בכל , למגזר הציבורי לתקני חשבונאותהבינלאומית הוועדה 
הקלטה או שימוש בכל שיטת , לרבות צילום, או שיהיה קיים בעתיד, הקיים היום, אמצעי אחר

 .מהפדרציה הבינלאומית של רואי החשבוןללא הסכמה מוקדמת בכתב , אחסון ואחזור מידע
 

ופרסומם בשפה העברית בידי המוסד הישראלי  רילמגזר הציבו רגום תקני חשבונאות בינלאומייםת
 (IFAC)הפדרציה הבינלאומית של רואי חשבוןממשלתית נעשה בהסכמת  חשבונאיתלתקינה 
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 השפעות השינויים  - 4שבונאות ממשלתי מספר תקן ח

 (0214מעודכן ) בשערי חליפין של מטבע חוץ

 

ר א ו נ 0 י 2 1 4 

 

, אין להעתיק. חשבונאית ממשלתיתכל הזכויות שמורות למוסד הישראלי לתקינה  ©
להוציא לאור או לעשות שימוש מסחרי , להפיץ, לפרסם, להציג, לתרגם, לשכפל

אלקטרוני או , בכל דרך שהיא ובכל אמצעי מכני, ממנוכלשהו בפרסום זה או בחלק 
חשבונאית מראש מאת המוסד הישראלי לתקינה וללא הסכמה מפורשת בכתב , אחר

 . ממשלתית
 

או חלקים מהם תורגמו לעברית ונכללו  למגזר הציבורי תקני חשבונאות בינלאומיים
אומית של הפדרציה הבינלבישראל באישור ממשלתיים במסגרת תקני חשבונאות 

בישראל הוא זה ממשלתיים הנוסח המחייב של תקני חשבונאות . רואי החשבון
 .בשפה העבריתחשבונאית ממשלתית המפורסם על ידי המוסד הישראלי לתקינה 

  
או בהערות , תקןבהמובאת למגזר הציבורי בינלאומית הכל התייחסות לתקינה 

 ביעה כי אותו תקן חשבונאותאין בה כשלעצמה כדי ק, או בנספחים, השוליים לתקן
או חלקים ממנו אומצו על ידי המוסד הישראלי לתקינה למגזר הציבורי בינלאומי 

 .ככלל חשבונאי בישראלחשבונאית ממשלתית 
  

, הוראות התקן. כל סעיפי התקן מחייבים באותה מידה. 75-1מובא בסעיפים  תקן זה
תקן זה יש . עיקריים של התקןמייצגות את העקרונות ה, המובאות באותיות מודגשות

תקני החשבונאות הממשלתיים המפורסמים על ידי . לקרוא בהקשר למטרת התקן
 .המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית ממשלתית אינם חלים על פריטים לא מהותיים

 

 ת התקןמטר

לישות עשויות להיות עסקאות במטבעות חוץ . חוץ בשתי דרכים פעולות ה להפעילישות עשוי .1

ישות עשויה להציג את דוחותיה הכספיים , כמו כן(. foreign operations) חוץ פעילויות או

 תיופעילוומטרת תקן זה היא לקבוע כיצד על ישות לכלול עסקאות במטבע חוץ . במטבע חוץ

 .לתרגם דוחות כספיים למטבע הצגהעליה חוץ בדוחותיה הכספיים וכיצד 

 

 :הןהסוגיות העיקריות  .2

 
 וכן, חליפין להשתמש( שערי)יזה שער בא (א)

 

 .כיצד לדווח על ההשפעות של שינויים בשערי החליפין בדוחות הכספיים (ב)

 

 תחולה

 :מצטבר תיישם תקן זהחשבונאות ישות העורכת ומציגה דוחות כספיים לפי בסיס  .5

 

למעט הטיפול בעסקאות וביתרות , טיפול החשבונאי בעסקאות וביתרות במטבע חוץב (א)

, 05חשבונאות בינלאומי למגזר ציבורי מספר תקן חולת תב הנמצאותנגזרים ב

 .הכרה ומדידה: מכשירים פיננסים



 

 

 

חוץ הנכללות בדוחות הכספיים של  פעילויותהכספי של  ןבתרגום תוצאותיהן ומצב (ב)

 וכן; שיטת השווי המאזני לפיאיחוד יחסי או , הישות בדרך של איחוד

 

 .כספי של ישות למטבע הצגהבתרגום תוצאות ומצב  (ג)

 

, מטבע חוץב םנגזרי של רביםסוגים חל על  29תקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר  .2

 שלא נמצאיםמטבע חוץ ב םאותם נגזרי, עם זאת. תחולת תקן זהב אינם כלולים ולפיכך אלה

מסוימים נגזרים , לדוגמה) 29תקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר תחולת ב

כאשר  חלתקן זה , בנוסף. תחולת תקן זהבנכללים ( ם בחוזים אחריםבמטבע חוץ המשובצי

 .לנגזרים ממטבע הפעילות למטבע ההצגה שלה הקשוריםישות מתרגמת סכומים 

 

לרבות גידור של השקעה נטו , תקן זה אינו חל על חשבונאות גידור של פריטים במטבע חוץ .8

 .חשבונאות גידורחל על  29ספר תקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מ. בפעילות חוץ

 

  .עסקיותממשלתיות ישויות  למעטתקן זה חל על כל הישויות הממשלתיות  .5

 

מסביר כי ישויות ממשלתיות עסקיות , המבוא לתקינה חשבונאית בינלאומית למגזר הציבורי .1

מיישמות תקני דיווח כספי בינלאומיים אשר מפורסמים על ידי הוועדה לתקני חשבונאות 

עסקיות מוגדרות בתקן ממשלתיות ישויות . תקני חשבונאות ישראליםומיים או בינלא

 .(2111מעודכן )הצגת דוחות כספיים   1חשבונאות ממשלתי מספר 

 

חל על הצגת דוחות כספיים של ישות במטבע חוץ ומפרט דרישות שיש לעמוד בהן על  זה תקן .1

 מפרטתקן זה . הממשלתיים כמצייתים לתקני החשבונאות תוארוימנת שהדוחות הכספיים 

אינם אשר  של מידע כספי למטבע חוץתרגומים  עבורגילוי  בגינואת המידע שיש לתת 

  .(18-11ראה סעיפים לעניין זה ) דרישות אלהמקיימים 

 

תזרימי מזומנים הנובעים מעסקאות  בגיןתקן זה אינו חל על הצגה בדוח תזרימי המזומנים  .9

ראה תקן חשבונאות ממשלתי )זרימי מזומנים של פעילות חוץ או על תרגום של ת, במטבע חוץ

 .(מזומניםה מיתזרי על דוחות, 2מספר 

 

 הגדרות

 :ומשמעותםמשמשים בתקן זה המונחים להלן  .12

 

מספר יחידות אותו הוא ההפרש הנובע מתרגום של ( Exchange difference) הפרש שער

 .של מטבע אחד למטבע אחר לפי שערי חליפין שונים

 



 

 

היא הסכום ( Net investment in a foreign operation) שקעה נטו בפעילות חוץה

 .הון של אותה פעילות5של הישות המדווחת בנכסים נטו חלקההמהווה את 

 
 .הוא המטבע שבו מוצגים הדוחות הכספיים( Presentation currency) מטבע הצגה

 
 .פעילות של הישותהוא מטבע שאינו מטבע ה( Foreign currency) מטבע חוץ

 
הוא המטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית שבה ( Functional currency) מטבע פעילות

 .פועלת הישות

 

עסקה , כלולה ישות, היא ישות שהינה ישות נשלטת( Foreign operation) פעילות חוץ

שהפעילויות שלה ממוקמות או מתנהלות במדינה , מדווחתהישות המשותפת או סניף של 

 .של הישות המדווחת מאלהו במטבע השונים א

 

הם יחידות מטבע מוחזקות וכן נכסים והתחייבויות ( Monetary items) פריטים כספיים

 .במספר קבוע או ניתן לקביעה של יחידות מטבע שיתקבלו או ישולמו

 
 .הוא יחס ההמרה בין שני מטבעות( Exchange rate) שער חליפין

 
 .מיידית למסירה שער החליפיןהוא ( Spot exchange rate) שער חליפין מיידי

 
 .הוא שער החליפין המיידי במועד הדיווח( Closing rate) שער סגירה

 

זהה למשמעות , מונחים שמוגדרים בתקני חשבונאות ממשלתיים אחרים משמעותם בתקן זה

 .שנקבעה באותם תקנים

 

  מטבע פעילות

בה היא  הסביבה העיקרית ,בדרך כלל ,היא בה פועלת ישותהסביבה הכלכלית העיקרית  .11

את הגורמים  תשקולישות  ,שלה קביעת מטבע הפעילותעת ב. מפיקה ומוציאה מזומנים

 :הבאים

 

 :המטבע (א)

 

 ;מענקים וקנסות, כגון מסים, הכנסה צרתממנו נוש (1)

 

יהיה זה  ,בדרך כלל)על מחירי מכירה של סחורות ושירותים  ביותרהמשפיע  (2)

מחירי המכירה של הסחורות של הישות  ומסולקיםהמטבע שבו נקובים 

 וכן; (והשירותים שהיא מעניקה



 

 

 

הקובעים הם  שלה וכללי החקיקה והפיקוחהכוחות התחרותיים מדינה שהשל  (3)

 .העיקריים של מחירי המכירה של הסחורות והשירותים של הישות

 

של הספקת חומרים ועלויות אחרות , המטבע שהינו המשפיע העיקרי על עלויות עבודה (ב)

 .(ומסולקותיהיה זה המטבע שבו עלויות אלה נקובות  ,בדרך כלל)סחורות ושירותים 

 

 :הגורמים הבאים עשויים לספק אף הם ראיה למטבע הפעילות של ישות .12

 

מכשירי ו נייםהו םמכשיריהנפקת , כגון)מימון  מפעולותכספים  בו מופקיםהמטבע  (א)

 ;(חוב

 

 .שוטפות מפעולותלים תקבו מוחזקים, בדרך כלל, בוהמטבע  (ב)

 

ובקביעה , הפעילות של פעילות חוץבחשבון בקביעת מטבע  נלקחים הבאיםהגורמים הנוספים  .13

היא , בהקשר זה, הישות המדווחת)אם מטבע הפעילות שלה זהה לזה של הישות המדווחת 

 :(סניףאו עסקה משותפת  ,ישות כלולה, הישות שפעילות החוץ מהווה עבורה ישות נשלטת

 

מאשר יותר ל הישות המדווחת ששל פעילות החוץ מבוצעות כשלוחה  הפעולותאם  (א)

למשרד כאשר  ,דוגמה לפעילות כשלוחה היא. עצמאותניכרת של  במידהמבוצעות 

 םבסיסיה .ממשלההבשם  פעולותל אשר מנהלים "יש מספר בסיסים בחוטחון יהב

סגל , למשל. דווחתבעיקר במטבע הפעילות של הישות המ פעולותיהםעשויים לנהל את 

. קטנה במטבע מקומים במטבע הפעילות ולקבל רק הקצבה צבאי עשוי לקבל תשלו

רכישות עם , בעיקר דרך הישות המדווחת להתבצערכישות של אספקה וציוד עשויות 

של אוניברסיטה  ל"בחו דוגמה נוספת לכך תהיה קמפוס. במטבע מקומיליות אמינימ

 . כוונה של הקמפוס המקומיהפועל תחת ההנהלה והה ,ציבורית

פעילות חוץ עם מידה ניכרת של עצמאות עשויה לצבור מזומנים ופריטים , להבדיל

 בעיקר מלוות להסדירלייצר הכנסות וייתכן שאף , הוצאותב לשאת, כספיים אחרים

מספר דוגמאות לפעילויות חוץ בבעלות ממשלתית אשר עשויות .  במטבע המקומי שלה

חברות , תיירות לשכותתלוי מרשויות ממשלתיות אחרות כוללות לפעול באופן בלתי 

ישויות כ לקוםישויות כאלה עשויות . ועדות מסחר ופעילויות שידור, גזלחיפוש 

 .עסקיותממשלתיות 

 

של פעילות  מהפעולותאם עסקאות עם הישות המדווחת מהוות חלק יחסי קטן או גדול  (ב)

 .החוץ

 



 

 

פעילות החוץ משפיעים באופן ישיר על תזרימי אם תזרימי מזומנים מהפעילויות של  (ג)

 .אליהלהעברה המזומנים של הישות המדווחת והינם זמינים 

 

למימון  שוטףבאופן של פעילות החוץ מספיקים  מפעולותאם תזרימי המזומנים  (ד)

על ידי הישות  מקורות מימוןללא העמדת , הקיימות והחזויות התחייבויותיה

 .המדווחת

 

ההנהלה , ומטבע הפעילות אינו ברור אינם חד משמעייםרו לעיל שתואכאשר הסימנים  .12

נאמנה בצורה הטובה שמייצג תשתמש בשיקול דעתה על מנת לקבוע את מטבע הפעילות 

כחלק מגישה . האירועים והתנאים של הישות, העסקאות את ההשפעות הכלכליות של ביותר

טרם היא שוקלת את הסימנים ב 11ההנהלה נותנת עדיפות לסימנים העיקריים שבסעיף , זו

אשר נועדו לספק ראיות תומכות נוספות על מנת לקבוע את מטבע , 13 -ו 12שבסעיפים 

 .הפעילות של ישות

 

. האירועים והתנאים הרלוונטיים לישות, מטבע הפעילות של ישות משקף את העסקאות .18

י באותם חל שינו ,אלא אם כן, לשנותוברגע שנקבע מטבע הפעילות אין , בהתאם לכך

 .ונסיבותאירועים , עסקאות

 

הדוחות הכספיים של הישות , אינפלציונית-אם מטבע הפעילות הוא מטבע של כלכלה היפר .11

דיווח כספי , 11 תקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספרמוצגים מחדש בהתאם ל

 תקןישות אינה יכולה להימנע מהצגה מחדש בהתאם ל. אינפלציוניות-בכלכלות היפר

 , שלה אימוץ כמטבע הפעילות דרך, לדוגמה, 11 חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר

כגון מטבע הפעילות של הישות )שונה ממטבע הפעילות שנקבע בהתאם לתקן זה המטבע 

 .(השולטת בה

 

 פריטים כספיים

תן מספר קבוע או ני( או מחויבות למסור)של פריט כספי הוא זכות לקבל  ההכרחיהמאפיין  .11

מחויבויות  המוכרים כנכס או דיבידנדים במזומן: לדוגמה. לקביעה של יחידות מטבע

לעומת  .שיסולקו במזומןאחרות הפרשות ו הטבות עובד אחרות שישולמו במזומןו סוציאליות

מספר ( או מחויבות למסור)כספי הוא היעדר זכות לקבל  לאשל פריט  ההכרחיהמאפיין , זאת

מראש בגין סחורות או  ששולמוסכומים : לדוגמא. של יחידות מטבעקבוע או ניתן לקביעה 

רכוש  ,מלאי ,נכסים בלתי מוחשיים ,מוניטין ,(דמי שכירות ששולמו מראש, כגון)שירותים 

 .לא כספימסירתו של נכס  באמצעותוהפרשות שיסולקו  ,קבוע

 

 השקעה נטו בפעילות חוץ

 כוונותפריט שאין . ץ או לשלם לפעילות חוץלישות עשוי להיות פריט כספי לקבל מפעילות חו .11

חלק מההשקעה נטו של , במהותו, מהווהלסלקו ושלא סביר כי יסולק בעתיד הנראה לעין 



 

 

פריטים . 31 -ו 31 והוא מטופל חשבונאית בהתאם לסעיפים, הישות באותה פעילות חוץ

ללים לקוחות כואינם הם . כספיים כאלה עשויים לכלול חייבים או הלוואות ארוכי טווח

 .וספקים

 

 ,פריט כספי לקבל מפעילות חוץ או לשלם לפעילות חוץכמחזיקה ב 11שתוארה בסעיף  ישות .19

לישות יש שתי ישויות , לדוגמה. ישות נשלטת כלשהי של הישות הכלכלית להוותעשויה 

מעניקה ' ישות נשלטת א. פעילות חוץ מהווה' ישות נשלטת ב. 'ב וישות' אישות , נשלטות

הווה י' ב נשלטתמישות ' א נשלטת ישות שלהלוואה לקבל נכס . 'ואה לישות נשלטת בהלו

ההלוואה  לא קיימות כוונות לפרוע אתאם ' ישות בישות נשלטת בהחלק מההשקעה נטו של 

נכונים גם אילו ישות נשלטת היו הדברים . יתרחש בעתיד הנראה לעיןפרעון זה לא סביר כי ו

 .ץהיתה בעצמה פעילות חו' א

 

 תמצית הגישה הנדרשת על ידי תקן זה

ישות עם ב, ישות העומדת בפני עצמהמדובר בבין אם  –כל ישות , בעת הכנת דוחות כספיים .21

קובעת את  –( כגון ישות נשלטת או סניף)פעילות חוץ באו ( כגון ישות שולטת)פעילות חוץ 

ם במטבע חוץ למטבע הישות מתרגמת פריטי. 11עד  11מטבע הפעילות שלה בהתאם לסעיפים 

 .89 -ו  22עד  23הפעילות שלה ומדווחת על ההשפעות של תרגום זה בהתאם לסעיפים 

 

ישות כלכלית מורכבת , לדוגמה)ישויות מדווחות רבות מורכבות ממספר ישויות בודדות  .21

חלק בין אם הן , ונים של ישויותלסוגים ש(. מישות שולטת ומישות נשלטת אחת או יותר

כלולות או בעסקאות  בישויותעשויות להיות השקעות , לאו ובין אםכלית כלהישות מה

הכרחי לתרגם את התוצאות והמצב הכספי של . עשויים להיות להן סניפים, כמו כן. משותפות

כל ישות בודדת הנכללת בישות המדווחת למטבע שבו הישות המדווחת מציגה את דוחותיה 

(. או מטבעות)ישות מדווחת יהיה כל מטבע תקן זה מתיר שמטבע ההצגה של . הכספיים

מטבע בעלת דדת כלשהי הנכללת בישות המדווחת התוצאות והמצב הכספי של ישות בו

 .89עד  23מתורגמים בהתאם לסעיפים , שונה ממטבע ההצגהפעילות 

 

עורכת דוחות כספיים או לישות העורכת אשר תקן זה גם מתיר לישות העומדת בפני עצמה  .22

דוחות כספיים מאוחדים , 1ם נפרדים בהתאם לתקן חשבונאות ממשלתי מספר דוחות כספיי

אם מטבע (. או מטבעות)להציג את דוחותיה הכספיים בכל מטבע , (2111מעודכן ) ונפרדים

הם  אףתוצאותיה ומצבה הכספי מתורגמים , ההצגה של הישות שונה ממטבע הפעילות שלה

 .89עד  23בהתאם לסעיפים , למטבע ההצגה

 

 דיווח על עסקאות מטבע חוץ במטבע הפעילות

 הכרה לראשונה

לרבות עסקאות , במטבע חוץ, או שסילוקה נדרש, עסקת מטבע חוץ היא עסקה הנקובה .23

 :כאשר ישות צרותהנו



 

 

 

 ;רוכשת או מוכרת סחורות או שירותים שמחירם נקוב במטבע חוץ (א)

 

; קובים במטבע חוץלווה או מלווה כספים כאשר הסכומים לשלם או הסכומים לקבל נ (ב)

 או

 

כשעסקאות אלה נקובות , או מסלקת התחייבויות נוטלת, רוכשת או מממשת נכסים (ג)

 .במטבע חוץ

 

המרה של סכום על ידי , במטבע הפעילות עסקת מטבע חוץ תירשם, בעת ההכרה לראשונה .04

 .שער החליפין המיידי בין מטבע הפעילות לבין מטבע החוץ במועד העסקהבמטבע חוץ לפי 

 

הכרה בהתאם לתקני בכללי הלראשונה עומדת ועד העסקה הוא המועד שבו העסקה מ .28

משתמשים לעתים קרובות בשער המהווה קירוב , מסיבות מעשיות. החשבונאות הממשלתיים

שער ממוצע שבועי או חודשי עשוי לשמש לכל , לדוגמה, לשער בפועל במועד העסקה

אולם אם חלות תנודות משמעותיות . המטבע חוץ המתבצעות במהלך אותה תקופבהעסקאות 

 .בשער הממוצע לתקופה אין זה נאות להשתמש, בשערי החליפין

 

לשינויים בשער החליפין עשויה להיות השפעה על מזומנים או שווי מזומנים המוחזקים או  .21

תקן חשבונאות ממשלתי מטופלת באלה ער הצגה של הפרשי ש. במטבע חוץ םשיש לקבל

ההשפעה של שינויים בשער החליפין , ויים אלה אינם תזרימי מזומניםלמרות ששינ. 2מספר 

בדוח תזרימי  תמדווח חוץעל מזומנים או שווי מזומנים המוחזקים או שיש לקבלם במטבע 

סכומים . המזומנים על מנת להתאים מזומנים ושווי מזומנים בתחילת כל תקופה ובסופה

פעילויות מפעילויות השקעה ומ, ת שוטפותאלה מוצגים בנפרד מתזרימי מזומנים מפעילויו

היו אותם תזרימי מזומנים אילו שהיו נוצרים , אם קיימים, את ההפרשים יםמימון וכולל

 .שערי חליפין של סוף תקופהמדווחים לפי 

 

 דיווח במועדי דיווח עוקבים

 :בכל מועד דיווח .07

 

 ;פריטים כספיים במטבע חוץ יתורגמו תוך שימוש בשער הסגירה (א)

 
טים לא כספיים הנמדדים במונחי עלות הסטורית במטבע חוץ יתורגמו תוך פרי (ב)

 וכן; שימוש בשער החליפין במועד העסקה

 

פריטים לא כספיים הנמדדים בשווי הוגן במטבע חוץ יתורגמו תוך שימוש בשערי  (ג)

 ;השווי ההוגן קביעתהחליפין במועד 

 



 

 

. ייים רלוונטיים אחריםט נקבע בהתאם לתקני חשבונאות ממשלתיהערך בספרים של פר .21

רכוש קבוע עשוי להימדד במונחי שווי הוגן או עלות הסטורית בהתאם לתקן , לדוגמה

בין אם הערך בספרים נקבע על בסיס העלות . רכוש קבוע ,11חשבונאות ממשלתי מספר 

אם הסכום נקבע במטבע חוץ הוא יתורגם למטבע , סטורית או על בסיס שווי הוגןיהה

 .לתקן זה הפעילות בהתאם

 

, לדוגמה. הערך בספרים של פריטים מסוימים נקבע על ידי השוואה בין שני סכומים או יותר .29

הערך בספרים של מלאי מוחזק למכירה הוא הנמוך מבין עלות לבין שווי מימוש נטו בהתאם 

בהתאם לתקן חשבונאות ממשלתי מספר , בדומה. מלאי, 12לתקן חשבונאות ממשלתי מספר 

הערך בספרים של נכס שאינו מניב , ערך נכסים שאינם מניבים תזרימי מזומניםירידת , 21

הוא הנמוך מבין ערכו בספרים לפני בחינת  ,שקיים לגביו סימן לירידת ערך ,תזרים מזומנים

י כספ לאנכס מדובר בכאשר . שלומשירות סכום בר ההשבה ירידות ערך אפשריות לבין 

 :בע על ידי השוואה ביןערכו בספרים נק, נמדד במטבע חוץש

 

סכום  קביעתמתורגמים לפי שער החליפין במועד , לפי העניין, העלות או הערך בספרים (א)

; (סטוריתיפריט שנמדד במונחים של עלות ה עבורהשער במועד העסקה , כלומר)זה 

 לבין

 

מתורגם לפי שער החליפין , לפי העניין, משירות שווי המימוש נטו או סכום בר ההשבה (ב)

 .(שער הסגירה במועד הדיווח, לדוגמה)שווי זה  קביעתד במוע

 

שהפסד מירידת ערך מוכר במטבע הפעילות אך  לגרום לכךההשפעה של השוואה זו עשויה 

 .או להיפך, אינו מוכר במטבע החוץ

 

השער שבו נעשה שימוש הוא השער שבו תזרימי , מספר שערי חליפין זמיניםיש כאשר  .31

 אילו, עסקה או יתרה ניתנים היו לסילוק גים על ידי אותההמיוצהמזומנים העתידיים 

יכולת המרה באופן זמני לא קיימת אם . היו מתרחשים במועד המדידה אלהמזומנים תזרימי 

השער שבו נעשה שימוש הוא השער העוקב הראשון שבו ניתן לבצע את , בין שני מטבעות

 .ההמרה

 

 הכרה בהפרשי שער

הנחיות . מטבע חוץב םאינו עוסק בחשבונאות גידור של פריטי תקן זה, 8כפי שצוין בסעיף  .31

, לרבות הקריטריונים לקביעה מתי יש להשתמש בחשבונאות גידור, לגבי חשבונאות גידור

 .29בתקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר ניתן למצוא 

 

טים הפרשי שער הנובעים מסילוק של פריטים כספיים או הנובעים מתרגום של פרי .50

כספיים לפי שערי חליפין השונים מאלה ששימשו לתרגום בעת ההכרה לראשונה במהלך 



 

 

גירעון ביוכרו בעודף או , התקופה או מאלה ששימשו לתרגום בדוחות הכספיים הקודמים

 .57מתואר בסעיף הלמעט , בתקופה שבה נבעו

 

ן בין מועד העסקה כאשר פריטים כספיים נובעים מעסקה במטבע חוץ וחל שינוי בשער החליפי .33

תקופה חשבונאית אותה כאשר העסקה מסולקת במהלך . נוצר הפרש שער, לבין מועד הסילוק

כאשר העסקה מסולקת בתקופה  ,אולם. בתקופה זומוכר מלוא הפרש השער , שבה אירעה

 בהתאםהסילוק נקבע  מועדהפרש השער המוכר בכל תקופה עד ל, מאוחרת יותרחשבונאית 

 .רי החליפין במהלך כל תקופהבשעשחל שינוי ל

 

המזומנים מתואר  מיתזריעל הטיפול החשבונאי בשינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ בדוח  .32

 .21בסעיף 

 

של  רכיב חליפיןכל , הון5כאשר רווח או הפסד בגין פריט לא כספי מוכר ישירות בנכסים נטו .53

כאשר רווח או הפסד , ומת זאתלע. הון5נטו ישירות בנכסיםאף הוא אותו רווח או הפסד יוכר 

רכיב חליפין של אותו רווח או הפסד , גירעוןבבגין פריט לא כספי מוכר במישרין בעודף או 

 .גירעוןבבעודף או  אף הואיוכר 

 

אחרים דורשים שרווחים והפסדים מסוימים יוכרו ישירות  חשבונאות ממשלתיים תקני .31

דורש שרווחים והפסדים  11מספר  תקן חשבונאות ממשלתי, לדוגמה. הון/בנכסים נטו

כאשר נכס כזה . הון/מסוימים בגין הערכה מחדש של רכוש קבוע יוכרו ישירות בנכסים נטו

תוך שימוש בשער  יקבעלתקן זה דורש שהסכום המשוערך ( ג)21סעיף , נמדד במטבע חוץ

 .הון/וכתוצאה מכך נוצר הפרש שער המוכר גם הוא בנכסים נטו, הערך קביעתבמועד 

 

הפרשי שער בגין פריט כספי אשר מהווה חלק מההשקעה נטו בפעילות חוץ של ישות  .57

גירעון בדוחות הכספיים הנפרדים של הישות בבעודף או  ויוכר( 15ראה סעיף )מדווחת 

בדוחות . בהתאם לעניין, המדווחת או בדוחות הכספיים הנפרדים של פעילות החוץ

דוחות כספיים , לדוגמה)ת הישות המדווחת את פעילות החוץ ואהן הכספיים הכוללים 

הפרשי שער כאלה יוכרו לראשונה ברכיב , (נשלטת ישותמאוחדים כאשר פעילות החוץ היא 

מימוש של ההשקעה נטו בהתאם לסעיף  בעתרעון יהון ויוכרו בעודף או בג5נכסים נטובנפרד 

37. 

 

לות חוץ והוא נקוב כאשר פריט כספי מהווה חלק מההשקעה נטו של ישות מדווחת בפעי .31

נוצר הפרש שער בדוחות הכספיים הנפרדים של , במטבע הפעילות של הישות המדווחת

נוצר , אם פריט כזה נקוב במטבע הפעילות של פעילות החוץ. 32פעילות החוץ בהתאם לסעיף 

כזה אם פריט . 32מדווחת בהתאם לסעיף הפרש שער בדוחות הכספיים הנפרדים של הישות ה

נוצר הפרש שער , מדווחת או של פעילות החוץהע שאינו מטבע הפעילות של הישות נקוב במטב

בדוחות הכספיים הנפרדים של הישות המדווחת וכן בדוחות הכספיים הנפרדים של פעילות 

הון /נכסים נטובנפרד אלה מסווגים מחדש לרכיב שי שער הפר. 32החוץ בהתאם לסעיף 



 

 

דוחות , כלומר)ת החוץ והן את הישות המדווחת בדוחות הכספיים הכוללים הן את פעילו

מטופלת איחוד מלא או איחוד יחסי או כספיים שבהם פעילות החוץ נכללת בדרך של 

 .(שיטת השווי המאזנילפי חשבונאית 

 

היא , כאשר ישות מנהלת את הספרים והרישומים שלה במטבע שאינו מטבע הפעילות שלה .39

בהתאם לסעיפים , דוחותיה הכספייםהכנת בעת כל הסכומים למטבע הפעילות מתרגמת את 

 ,כפי שהם היו מוצגים ,יביא להצגת סכומים במטבע הפעילות ,זהטיפול חשבונאי . 31עד  23

פריטים כספיים מתורגמים למטבע , לדוגמה. אילו מלכתחילה נרשמו לפי מטבע הפעילות

סטורית יטים לא כספיים הנמדדים בעלות הופרי, הפעילות תוך שימוש בשער הסגירה

 .מתורגמים תוך שימוש בשער החליפין במועד העסקה שבגינה הם הוכרו

 

 שינוי במטבע פעילות

על  המתאימיםהישות תיישם את נהלי התרגום , כאשר חל שינוי במטבע הפעילות של ישות .42

 .החל ממועד השינוי, מטבע הפעילות החדש בדרך של מכאן ולהבא

 

האירועים והתנאים , מטבע הפעילות של ישות משקף את העסקאות, 18צוין בסעיף כפי ש .21

ניתן לשנותו רק אם חל שינוי  ,שנקבע מטבע הפעילות לאחר, בהתאם לכך. הרלוונטיים לישות

שינוי במטבע המשפיע בעיקר על מחירי המכירה , לדוגמה. ונסיבותאירועים , באותם עסקאות

 .ישותהתים עשוי לגרום לשינוי במטבע הפעילות של או ההספקה של סחורות ושירו

 

, במלים אחרות. מכאן ולהבאבדרך של חשבונאית  תההשפעה של שינוי במטבע פעילות מטופל .22

ישות מתרגמת את כל הפריטים למטבע הפעילות החדש תוך שימוש בשער החליפין במועד 

עלותם כאל  מתייחסיםפריטים לא כספיים  עבורסכומים המתורגמים המתקבלים ל. השינוי

קודם לכן  ותרגום של פעילות חוץ שסווגמ הנובעיםהפרשי שער . של פריטים אלה סטוריתיהה

רעון עד למימוש יגבאינם מוכרים בעודף או  ,(ג)22-ו 31הון בהתאם לסעיפים /בנכסים נטו

 .הפעילות

 

 שימוש במטבע הצגה השונה ממטבע הפעילות

 תרגום למטבע ההצגה

אם מטבע ההצגה שונה (. או מטבעות)הציג את דוחותיה הכספיים בכל מטבע ישות יכולה ל .23

הישות מתרגמת את תוצאותיה ואת המצב הכספי שלה למטבע , ממטבע הפעילות של הישות

כוללת ישויות בודדות עם , כגון ארגון בינלאומי, כאשר ישות כלכלית, לדוגמה. ההצגה

של כל ישות מבוטאים במטבע אחיד כדי  התוצאות והמצב הכספי, מטבעות פעילות שונים

מטבע , משרדי ממשלהעבור , לדוגמה. מאוחדיםהכספיים הדוחות ב םשניתן יהיה להציג

 .חקיקהעל ידי ו נקבע א (או רשות דומה) ההצגה נקבע בדרך כלל על ידי משרד האוצר

 



 

 

-רהתוצאות והמצב הכספי של ישות אשר מטבע הפעילות שלה אינו מטבע של כלכלה היפ .44

 :אינפלציונית יתורגמו למטבע הצגה אחר תוך שימוש בנהלים הבאים

 

( לרבות מספרי השוואה, כלומר)מוצג הכל דוח על המצב הכספי בחייבויות נכסים והת (א)

 ;יתורגמו לפי שער הסגירה במועד אותו דוח על המצב הכספי

 

יתורגמו  (לרבות מספרי השוואה, כלומר)הכספי  הביצועכל דוח על בהכנסות והוצאות  (ב)

 וכן; לפי שערי החליפין במועדי העסקאות

 
 .הון5כל הפרשי השער הנוצרים יוכרו כרכיב נפרד בנכסים נטו (ג)

 
 

של פעילות חוץ , כלומר תקבולי המזומנים ותשלומי המזומנים, בתרגום תזרימי המזומנים .28

נהלים שבתקן את ה תיישםהישות המדווחת , לצורך שילוב בדוח תזרימי המזומנים שלה

דורש שתזרימי המזומנים של  2תקן חשבונאות ממשלתי מספר . 2חשבונאות ממשלתי מספר 

ישות נשלטת אשר מקיימת את ההגדרה של פעילות חוץ יתורגמו לפי שערי החליפין בין מטבע 

תקן , כמו כן. המזומנים תזרימי במועד הפעילות של פעילות החוץההצגה לבין מטבע 

 ,שטרם מומשו עודפים וגירעונותההצגה של כללי ט את מפר 2חשבונאות ממשלתי מספר 

מטבע חוץ בגין מזומנים ושווי מזומנים המוחזקים של נובעים משינויים בשערי החליפין אשר 

  .לקבל במטבע חוץ מזומנים ושווי מזומניםאו 

 

שער , לדוגמה, העסקאות מועדישער המהווה קירוב של שערי החליפין ב, מסיבות מעשיות .21

אם חלות  ,אולם. משמש לעתים קרובות לתרגום פריטי הכנסה והוצאה, תקופהממוצע ל

 .בשער הממוצע לתקופה אין זה הולם להשתמש, תנודות משמעותיות בשערי החליפין

 

 :נובעים מ( ג)22הפרשי השער שצוינו בסעיף  .21

 

ונכסים , י העסקאותמועדתרגום של הכנסות והוצאות לפי שערי החליפין ב (א)

פריטי הכנסה והוצאה מאלה נובעים הן הפרשי שער . פי שער סגירהבויות לוהתחיי

 .הון/גירעון והן בגין אותם פריטים המוכרים ישירות בנכסים נטובהמוכרים בעודף או 

 

 .הון לפי שער סגירה השונה משער הסגירה הקודם/נטו םנכסייתרת פתיחה של תרגום  (ב)

 

לשינויים בשערי החליפין יש חר ומא ,גירעוןבהפרשי שער אלה אינם מוכרים בעודף או 

כאשר . על תזרימי המזומנים הנוכחיים והעתידיים מפעילויות, אם בכלל, השפעה מועטה

בבעלות נמצאת אך אינה  בדוחות מאוחדים הכלולההפרשי השער מתייחסים לפעילות חוץ 

, לזכויות המיעוט ייחוסהפרשי השער המצטברים הנובעים מתרגום והניתנים ל, מלאה

 .ת המיעוט בדוח על המצב הכספי המאוחדיוקצים ומוכרים כחלק מזכומו

 



 

 

-התוצאות והמצב הכספי של ישות אשר מטבע הפעילות שלה הינו מטבע של כלכלה היפר .45

 :אינפלציונית יתורגמו למטבע הצגה אחר תוך שימוש בנהלים הבאים

 

, סות והוצאותהכנ, הון5פריטי נכסים נטו, תהתחייבויו, נכסים, כלומר)כל הסכומים  (א)

יתורגמו לפי שער סגירה במועד הדוחות הכספיים ( לרבות מספרי השוואה

 מקרה בופרט ל, האחרונים

 

מספרי ואז , סכומים מתורגמים למטבע של כלכלה שאינה היפר אינפלציונית (ב)

כמספרי השנה השוטפת בדוחות הכספיים ההשוואה יהיו אלה אשר הוצגו 

ללא התאמה לשינויים עוקבים ברמות המחירים  ,כלומר)הרלוונטיים לשנה הקודמת 

 (.שינויים עוקבים בשערי חליפיןלאו 

 

הישות תציג , אינפלציונית-של כלכלה היפר כאשר מטבע הפעילות של ישות הינו מטבע .45

 12 תקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספרמחדש את דוחותיה הכספיים בהתאם ל

מתורגמים למטבע המספרי השוואה ל פרט, 45בסעיף לפני יישום שיטת התרגום המפורטת 

להיות  מפסיקהכאשר הכלכלה ((. ב)45ראה סעיף )אינפלציונית -של כלכלה שאינה היפר

תקן מחדש את דוחותיה הכספיים בהתאם ל לא מציגה יותראינפלציונית והישות -היפר

ו מחדש היא תשתמש בסכומים שהוצג, 12 חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר

במועד שבו הישות הפסיקה להציג מחדש את דוחותיה הכספיים  יםחירמרמת הבהתאם ל

 .סטוריות לצורך התרגום למטבע ההצגהיכעלויות ה

 

 תרגום של פעילות חוץ

חלים כאשר התוצאות והמצב הכספי של פעילות , 29עד  23בנוסף לסעיפים , 81עד  81סעיפים  .81

יתן יהיה לכלול את פעילות החוץ בדוחות הכספיים של כך שנ, מים למטבע ההצגהרגחוץ מתו

 .איחוד יחסי או שיטת השווי המאזני, הישות המדווחת בדרך של איחוד

 

 נעשית באמצעותהכללת התוצאות והמצב הכספי של פעילות חוץ באלה של הישות המדווחת  .81

ראה תקן )כלכלית הישות הכגון ביטול יתרות וביטול עסקאות בתוך , נהלי איחוד רגילים

 .(זכויות בעסקאות משותפות, 1תקן חשבונאות ממשלתי מספר ו 1חשבונאות ממשלתי מספר 

 

לזמן או  הם לזמן קצרבין אם , בתוך ישות כלכלית( או התחייבות כספית)נכס כספי  ,אולם .82

בתוך ישות כלכלית מבלי ( או נכס תואם)אינם ניתנים לביטול כנגד התחייבות תואמת , ארוך

זאת מכיוון שהנכס  .ת התוצאות של תנודות מטבע בדוחות הכספיים המאוחדיםלהראות א

או  לעודףהכספי מייצג מחויבות להמיר מטבע אחד למטבע אחר וחושף את הישות המדווחת 

בדוחות הכספיים המאוחדים של הישות , בהתאם לכך. מתנודות מטבע לגרעון כתוצאה

אם הפרש השער נובע , גירעון אובדף או ממשיכים להכיר בהפרש שער כזה בעו, המדווחת

 .ד למימוש פעילות החוץעהון /נטו  הוא מסווג כנכסים, 31מהנסיבות המתוארת בסעיף 

 



 

 

, שונה מזה של הישות המדווחת מועדכאשר הדוחות הכספיים של פעילות חוץ ערוכים ל .83

פיים של הדוחות הכס מועדדוחות כספיים נוספים ל, לעתים קרובות, פעילות החוץ מכינה

מתיר את השימוש  1תקן חשבונאות ממשלתי מספר , זה לא נעשהכאשר . הישות המדווחת

 נערכות( ב) -אינו גדול משלושה חודשים ו פער הזמן( א) -בתנאי ש, דיווח שונה מועדב

התאמות בגין ההשפעות של עסקאות משמעותיות כלשהן או אירועים אחרים המתרחשים בין 

 .ים השוניםמועדה

 

, הדיווח של פעילות החוץ מועדהדיווח של הישות המדווחת לבין  מועדבין  שוניר קיים כאש .82

הדיווח של  מועדהחליפין ב שערהנכסים וההתחייבויות של פעילות החוץ מתורגמים לפי 

 . פעילות החוץ

 

בין מועד הדיווח של פעילות התאמות מבוצעות בגין שינויים משמעותיים בשערי החליפין  .88

. 1הדיווח של הישות המדווחת בהתאם לתקן חשבונאות ממשלתי מספר  מועדלעד החוץ ו

אותה גישה משמשת ביישום שיטת השווי המאזני על חברות כלולות ועסקאות משותפות 

, 1וביישום איחוד יחסי על עסקאות משותפות בהתאם לתקן חשבונאות ממשלתי מספר 

 .1לתקן חשבונאות ממשלתי מספר וכן בהתאם , (2111מעודכן ) השקעות בחברות כלולות

 
ערכים בספרים של של שווי הוגן לכלשהן מוניטין הנובע מרכישת פעילות חוץ והתאמות  .35

יטופלו כנכסים והתחייבויות  ,אותה פעילות חוץ ה שלנכסים והתחייבויות הנובעים מרכיש

גמו לפי הם יבוטאו במטבע הפעילות של אותה פעילות חוץ ויתור, לפיכך. של פעילות החוץ

 .45-ו 44שער הסגירה בהתאם לסעיפים 

 

 מימוש של פעילות חוץ

הסכום המצטבר של הפרשי השער הנדחים ברכיב הנפרד של , של פעילות חוץ העם מימוש .37

ברווח  בעת ההכרה גירעוןיוכרו בעודף או ב ,הון המתייחסים לאותה פעילות חוץ5נכסים נטו

 .מהמימושאו בהפסד 

 

פדיון הון המניות או , פירוק, חלקה בפעילות חוץ באמצעות מכירהישות עשויה לממש את  .81

חלק מהמימוש רק  הינותשלום של דיבידנד או חלוקה דומה . ההישות כולה או חלק נטישת

לדוגמה כאשר הדיבידנד או חלוקה דומה משולמים , כאשר הוא מהווה החזר על ההשקעה

רק החלק היחסי של הפרשי השער , במקרה של מימוש חלקי. מתוך העודף שלפני הרכישה

רישום ירידת הערך של הערך בספרים של . בגרעוןאו  בעודףהמצטברים הקשורים נכלל 

אף חלק מהרווח או ההפסד הנדחים ממטבע , לפיכך. פעילות חוץ אינו מהווה מימוש חלקי

 .גירעון במועד רישום ירידת הערךבחוץ אינו מוכר בעודף או 

 

 רהשפעות מס של הפרשי שע

הנחיות לטיפול החשבונאי בהשפעות מס , מסים על הכנסהב החייבותלגבי ישויות מדווחות  .89

י שער הנובעים מתרגום רשהפבמטבע חוץ ובעסקאות מהקשורות לרווחים והפסדים 



 

 

בתקני ניתן למצוא  ,למטבע אחר( לרבות פעילות חוץ)התוצאות והמצב הכספי של ישות 

 .ם הרלוונטיים העוסקים במסים על הכנסההחשבונאות הבינלאומיים או המקומיי

 

 גילוי

, במקרה של ישות כלכלית, הן "מטבע פעילות"התייחסויות ל, 55ד ע 54-ו 50בסעיפים  .52

 .מטבע הפעילות של הישות השולטתל

 

 :הישות תיתן גילוי ל .51

 

למעט הפרשי שער בגין מכשירים פיננסיים  ,גירעוןבבעודף או  והפרשי השער שהוכר (א)

לתקן חשבונאות בינלאומי למגזר י הוגן דרך עודף או גירעון בהתאם שנמדדו בשוו

 וכן; 05הציבורי מספר 

 
והתאמה בין הפרשי שער , הון5נטו רכיב נפרד של נכסיםכהפרשי שער נטו המסווגים  (ב)

 .ובסופהאלה בתחילת התקופה 

 

 גילוי לצד מתן, יש לתת גילוי לעובדה זו, כאשר מטבע ההצגה שונה ממטבע הפעילות .50

 . סיבה לשימוש במטבע הצגה שונההמטבע הפעילות ול

 

יש  ,כאשר יש שינוי במטבע הפעילות של הישות המדווחת או של פעילות חוץ משמעותית .55

 .לתת גילוי לעובדה זו ולסיבה לשינוי במטבע הפעילות

 

הישות , כאשר ישות מציגה את דוחותיה הכספיים במטבע השונה ממטבע הפעילות שלה .54

חות הכספיים כמצייתים לתקני חשבונאות ממשלתיים רק אם הם מצייתים תתאר את הדו

 .45-ו 44לרבות שיטת התרגום המפורטת בסעיפים  ,מתאיםלכל הדרישות של כל תקן 

 

שונה ממטבע הישות מציגה  את דוחותיה הכספיים או מידע כספי אחר במטבע , לעיתים .18

ישות עשויה , לדוגמה. "(ם נוחותתרגו)" 12הפעילות שלה מבלי לקיים את דרישות סעיף 

ישות שמטבע , לחלופין. פריטים נבחרים מדוחותיה הכספיים להמיר למטבע אחר רק

אינפלציונית עשויה להמיר את הדוחות הכספיים -הפעילות שלה אינו מטבע של כלכלה היפר

על אף העובדה . שער הסגירה העדכני ביותרלמטבע אחר על ידי תרגום כל הפריטים לפי 

תקן זה אינו אוסר תקני החשבונאות הממשלתיים דרישות של אלה אינן בהתאם להמרות ש

  .11נדרשים הגילויים המפורטים בסעיף  במקרים אלו . הצגת מידע זה

 

כאשר ישות מציגה את דוחותיה הכספיים או מידע כספי אחר במטבע השונה ממטבע  .55

  :הישותעל , אינן מתקיימות 54והדרישות של סעיף  ממטבע ההצגה שלההפעילות שלה או 

 



 

 

מנת להבדיל בינו לבין המידע המציית   המידע כמידע נלווה עלבאופן ברור את  לזהות (א)

 ,תקני חשבונאות ממשלתיים לדרישות של

 

 וכן; גילוי למטבע שבו מוצג המידע הנלווה לתת (ב)

 

קביעת המידע לשל הישות ולשיטת התרגום ששימשה  גילוי למטבע הפעילות לתת (ג)

 .וההנלו

 

 הוראות מעבר

 מצטברחשבונאות אימוץ לראשונה של בסיס 
 

הפרשי תרגום מצטברים שהיו תקן זה בגין דרישות ב מחויבת לעמודישות מדווחת אינה  .57

בהתאם לתקני חשבונאות  בסיס חשבונאות מצטברקיימים במועד האימוץ לראשונה של 

 :אם ישות המאמצת לראשונה משתמשת בחריג זה. ממשלתיים

 

במועד האימוץ  יהיה אפסהפרשי התרגום המצטברים בגין כל פעילויות החוץ ם סכו (א)

 וכן; לראשונה של תקני חשבונאות ממשלתייים

 

 ,בתקופות מאוחרות יותר פעילות חוץ כלשהיהרווח וההפסד בגין מימוש בעת חישוב  (ב)

האימוץ לראשונה של תקני הפרשי תרגום שנוצרו לפני מועד  לא יילקחו בחשבון

שנוצרו בתקופות מאוחרות הפרשי תרגום יילקחו בחשבון ו, ממשלתייםאות חשבונ

 .יותר

 

 :תקן זה דורש מישויות .11

 

 וכן; הון/לסווג הפרשי תרגום מסוימים כרכיב נפרד של נכסים נטו (א)

 

להעביר את הפרש התרגום המצטבר בגין אותה פעילות חוץ , ימוש פעילות חוץבעת מ  (ב)

 .מימושמה הנובעים ההפסדאו וח מהרולדוח על הביצוע הכספי כחלק 

 

הוראות מכוח , פטורים מדרישה זומאמצים לראשונה של תקני חשבונאות ממשלתיים 

 .המעבר

 

 כל הישויותעל הוראות מעבר החלות 

 של פעילויות חוץ מכאן ולהבא בגין כל הרכישותבדרך של  35ישות תיישם את סעיף  .55

 התקן מתיר. יושם לראשונה תקן זה המתרחשות לאחר תחילת תקופת הדיווח הכספי שבה

לגבי רכישה של פעילות חוץ המטופלת . בגין רכישות קודמות 35יישום למפרע של סעיף 



 

 

הישות לא , תקן זהשל לראשונה ם ושי מועדהתרחשה לפני אשר אך  ,מכאן ולהבאבדרך של 

וניטין לטפל במ, כאשר מתאים, שנים קודמות ולפיכך הישות עשויהמידע בגין תציג מחדש 

ובהתאמות שווי הוגן הנובעים מאותה רכישה כנכסים והתחייבויות של הישות ולא כנכסים 

קיבלו אותם תיאומי מוניטין ותיאומי שווי הוגן כבר , לפיכך. והתחייבויות של פעילות החוץ

המדווחים , פריטים לא כספיים במטבע חוץ שמהוויםבמטבע הפעילות של הישות או  ביטוי

  .שער החליפין במועד הרכישהתוך שימוש ב

 

יטופלו בהתאם לדרישות של תקן  ,כל השינויים האחרים הנובעים מיישום תקן זה .72

 שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות, מדיניות חשבונאית, 5חשבונאות ממשלתי מספר 

 .(0212מעודכן )

 

 מועד תחילה

. או לאחריו, 0214ואר בינ 1-ישות תיישם את תקן זה על תקופות שנתיות המתחילות ב .71

, בינואר 1-אם ישות מיישמת תקן זה על תקופה המתחילה לפני ה. יישום מוקדם מומלץ

 .היא תיתן גילוי לעובדה זו, 0214

 

כמוגדר על ידי תקני החשבונאות , כאשר ישות מאמצת את החשבונאות לפי בסיס צבירה .12

ן זה חלק על הדוחות תק, לאחר מועד תחילה זה, למטרות דיווח כספי, הממשלתייים

 .הכספיים השנתיים של הישות המתייחסים לתקופות החל ממועד האימוץ או לאחריו

 

 (0225) 4ביטול של תקן חשבונאות ממשלתי מספר 

 של בשער החליפין השפעות השינויים, 2תקן זה מבטל את תקן חשבונאות ממשלתי מספר  .13

 .2111שפורסם בשנת  ,חוץ מטבע



 

 

 השפעות השינויים ,  4דלים בין תקן חשבונאות ממשלתי מספר עיקרי ההב - 1נספח 

לבין תקן חשבונאות בינלאומי למגזר , (0214מעודכן ) בשערי חליפין של מטבע חוץ

  השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ, 4הציבורי מספר 

 

 .נספח זה אינו מהווה חלק מהתקן

 

לתקני חשבונאות בינלאומיים  2הציבורי מספר ההפניות בתקן חשבונאות בינלאומי למגזרי  .1

 .למגזר הציבורי הוחלפו בחלקן בתקן זה בהפניות לתקני חשבונאות ממשלתיים

 

חלק מהדוגמאות ומהסעיפים שנכללו בתקן הבינלאומי הותאמו על מנת לשקף באופן נאות  .2

 .יותר את המצב הקיים במדינת ישראל או בוטלו

 



 

 

 השפעות השינויים , 4תקן חשבונאות ממשלתי מספר  ההבדלים ביןעיקרי  – 0נספח 

 מספר לבין תקן חשבונאות בינלאומי, (0214מעודכן ) בשערי חליפין של מטבע חוץ

 ץהשפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חו, 01

 
 .נספח זה אינו מהווה חלק מהתקן

 

בין תקן חשבונאות ל 2 מספר לא מפורטים ההבדלים בין תקן חשבונאות ממשלתי, בנספח זה

 .1הבדלים אלה מפורטים בנספח . 2בינלאומי למגזר הציבורי מספר 

 
( 2112מעודכן ) השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ, 2תקן חשבונאות ממשלתי מספר 

השפעות השינויים , 2למגזר הציבורי מספר  בינלאומי תקן חשבונאותמתבסס על , "(התקן: "להלן)

השפעות השינויים בשערי , 21בינלאומי  המתבסס בעיקרו על תקן, ן של מטבע חוץבשערי חליפי

 :IAS 21תקן לבין הההבדלים העיקריים בין להלן  ."(IAS 21: "להלן) חליפין של מטבע חוץ

תקן השל  12, 11, 11, 28, 23, 21, 13, 11, 1בסעיפים נכללה  IAS 21של פרשנות נוספת לזו  .1

על ידי ישויות  יחשבונאטיפול ר את הישימות של התקנים על חשבונאות על מנת להבהי

 .ממשלתיות

חשבונאות התקני של לראשונה בעת אימוץ , תקן כולל הוראת מעבר נוספת המאפשרת לישותה .2

המעבר לראשונה לבסיס  מועדהפרשי תרגום מצטברים הקיימים ב לאמוד את, ממשלתייםה

אימוץ , 1הותאמה מתקן דיווח כספי בינלאומי  הוראת מעבר זו (.11סעיף )אפס  מצטבר בסכום

 .לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים

הדוגמאות . IAS 21 -במאשר , במקרים מסוימים, בתקן נעשה שימוש במינוח שונה .3

 statement of financial)המשמעותיות ביותר הן השימוש במונחים דוח על הביצוע הכספי 

performance) , הכספי דוח על המצב(statement of financial position )הון /נטו ונכסים(net 

assets/equity )21 -ב המונחים המקבילים .בתקן IAS  הם דוח רווח והפסד(income 

statement) , מאזן(balance sheet ) והון(equity.) 



 

 

 הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ממשלתית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חברי הוועדה
 

 ר הוועדה"יו - ח מיכאל ארד"ור
 ח יהלי רוטנברג"רו
 ח יוסי איצקוביץ"רו
 ח יהודה אלגריסי"רו
 ח דוד גולדברג"ור

 ח דב ספיר"רו
 ח עוזי שר"רו

 
 

 משקיפות
 ח גילי ויצמן"רו
 ח שרון מימון צדיק"רו
 

 צוות מקצועי
 ח יוליה רבוי"ור
 

 הוק-צוות מקצועי אד
 ח סיוון כהן"רו
 ח יהודית לוין"רו
 ח ריקי נדב"רו
 ח דוד פריהן"רו
 ח אחי תמיר"רו

 

 

 
 


