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 להצגת נתוני הרווח הכולל.יש להתאים את שמות הדוחות בהתאם למדיניות החברה   1
 הפסד.או פרד מהרכיבים המוצגים בדוח רווח יתווסף כאשר החברה בחרה להציג דוח על הרווח הכולל בנ  2
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 ח סקירה לרבעון הראשון"דו

 ח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של"דו

 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 
 

 מבוא

 

ח "(, הכולל את הדו"הקבוצה" או "החברה" -)להלן  החברה וחברות בנות בע"מ IFRSברה לדוגמה חסקרנו את המידע הכספי המצורף של 

רווח או  או ,אחר כוללהפסד ורווח  וא הרווחעל  יםהמאוחד יםהתמציתי ותואת הדוח XX20במרץ  31על המצב הכספי ליום התמציתי המאוחד 

תקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים ל , השינויים בהון ותזרימי המזומניםהפסד, הרווח הכולל

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים  IAS 34לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

. אחריותנו היא להביע 1970-רך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ללעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ע

 מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

 

___ מכלל הנכסים %-לא סקרנו את המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ

___ מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופה של שלושה חודשים %-, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ20XXבמרץ  31המאוחדים ליום 

אשר ההשקעה  מטופלות לפי שיטת השווי המאזניההשקעות כמו כן, הומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים של  1שהסתיימה באותו תאריך.

לתקופה של שלושה  אלפי ש"ח xxx -הינו כבתוצאותיהן  הקבוצה או החברהה של , וחלק20XXבמרץ  31אלפי ש"ח ליום  xxx -בהן הינה כ

חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה 

 ברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן ח

 

 היקף הסקירה

 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים  החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים,

והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני 

ולים להיות מזוהים בביקורת. ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכ

 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 

 מסקנה

 

בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו 

 .IAS 34ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור 

 ,שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(

 .1970-התש"ל

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 
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Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 

 .xxxxx  ,20XXב xx ,אילתבאר שבע/אביב/חיפה/ירושלים/-תל

                                                           
של חלק מהפעילויות המשותפות אשר נכסיהן המתייחסים המידע הכספי את  סקרנוכן, לא -כמוכאשר דוחות פעילות משותפת לא נסקרו על ידינו יתווסף "     1

מכלל הכנסות  %XX-ואשר הכנסותיהן המתייחסות לזכות החברה מהוות כ, 20XXבמרץ  31ליום מכלל נכסי החברה  %XX-זכות החברה מהווים כל
 ".לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריךהחברה 
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 ח סקירה לרבעון השני והשלישי"דו

 ח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של"דו

 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 
 

 מבוא

 

ח "( הכולל את הדו"הקבוצה" או "החברה" -)להלן  החברה וחברות בנות בע"מ IFRSחברה לדוגמה סקרנו את המידע הכספי המצורף של 

 אחר, כוללהפסד ורווח או הרווח , ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על 20XX בספטמבר/  ביוני 30על המצב הכספי ליום התמציתי המאוחד 

ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.  /תשעהשישהלתקופות של  , השינויים בהון ותזרימי המזומניםהרווח הכוללהפסד, רווח או  או

"דיווח כספי  IAS 34הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

יכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לער

 . אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.1970-התש"ל

 

___ מכלל הנכסים %-כלולים באיחוד מהווים כלא סקרנו את המידע הכספי לתקופות הביניים התמציתי של חברות שאוחדו אשר נכסיהן ה

___, בהתאמה, מכלל ההכנסות המאוחדות %-___ וכ%-, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ20XX בספטמבר / ביוני 30המאוחדים ליום 

השקעות רים של כמו כן, הומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אח 1ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. /תשעהשישהלתקופות של 

 או החברה, וחלקה של XX20 בספטמברביוני/ 30אלפי ש"ח ליום   xxx-אשר ההשקעה בהן הינה כ מטופלות לפי שיטת השווי המאזניה

ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. המידע  /תשעהשישהלתקופות של  , בהתאמה,₪אלפי  xxx -וכ xxx -הינו כבתוצאותיהן  הקבוצה

ת הביניים התמציתי של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא והכספי לתקופ

 מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.

 

 סקירהההיקף 

 

חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה של לשכת רואי  1ו בהתאם לתקן סקירה סקירתנערכנו את 

החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים 

במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני  והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה

שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. ביטחון ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג 

 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 

 מסקנה

 

של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו  בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה

 .IAS 34ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 

גורם לנו לסבור בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר ה

, שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(

 .1970-התש"ל

 
 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 

 רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 

 .xxxxx  ,20XXב xx ,אילתם/באר שבע/אביב/חיפה/ירושלי-תל

                                                           
של חלק מהפעילויות המשותפות אשר נכסיהן המתייחסים כספי המידע האת  סקרנוכן, לא -כמוכאשר דוחות פעילות משותפת לא נסקרו על ידינו יתווסף "     1

-וכ %XX-ואשר הכנסותיהן המתייחסות לזכות החברה מהוות כ, 20XX ביוני/בספטמבר 30/31ליום מכלל נכסי החברה  %XX-לזכות החברה מהווים כ
XX% ,ו תאריךושלושה חודשים שהסתיימו באות שישה/תשעהלתקופות של מכלל הכנסות החברה , בהתאמה." 



 IFRS 2016דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 

 

 .מהווים חלק בלתי נפרד מהם התמציתיים המאוחדים הביאורים לדוחות הכספיים
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
  2 1 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי 

  
 )א( 40תקנה 
 )א( 41תקנה 

IAS 34.8(a) 
IAS 34.20(a) 

 בדצמבר 31ליום  בספטמבר/ביוני/במרץ 31/30ליום  ביאור 

  20XX 20XX-1 1-20XX 3 

 4אלפי ש"ח  4 לפי ש"חא 4אלפי ש"ח   

  )בלתי מבוקר(  
      
     נכסים 
      
     נכסים שוטפים 
 XXX XXX XXX  מזומנים ושווי מזומנים 
 XXX XXX XXX  מזומנים מוגבלים בשימוש 
 XXX XXX XXX  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
 XXX XXX XXX  נכסים פיננסיים זמינים למכירה 
 XXX XXX XXX  נכסי מסים שוטפים 
 XXX XXX XXX  לקוחות 
 XXX XXX XXX  חייבים ויתרות חובה 
 XXX XXX XXX  הכנסות לקבל מעבודות לפי חוזה הקמה 
 XXX XXX XXX  מלאי 
 XXX XXX XXX  מלאי בניינים למכירה 
 XXX XXX XXX  נכסים שוטפים אחרים 

   XXX XXX XXX 

      
 XXX XXX XXX  5 נכסים של קבוצת מימוש המוחזקת למכירה 
 XXX XXX XXX  5 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה 

 XXX XXX XXX  סה"כ נכסים שוטפים 

      
     נכסים לא שוטפים 
 XXX XXX XXX  מזומנים המוגבלים בשימוש לזמן ארוך 
 XXX XXX XXX  נכסים פיננסיים זמינים למכירה 
 XXX XXX XXX  הלוואות וחייבים לזמן ארוך 
 XXX XXX XXX   נכסי מסים נדחים 
 XXX XXX XXX  נדל"ן להשקעה 
 XXX XXX XXX  מטופלות לפי שיטת השווי המאזניההשקעות  
 XXX XXX XXX  רכוש קבוע, נטו 
 XXX XXX XXX  מוניטין 
 XXX XXX XXX  נכסים בלתי מוחשיים אחרים, נטו 
 XXX XXX XXX  ים ביולוגייםנכס 
 XXX XXX XXX  נכסים בגין הטבות לעובדים 
 XXX XXX XXX  נכסים אחרים 

 XXX XXX XXX  סה"כ נכסים לא שוטפים 
      
      
 XXX XXX XXX  סה"כ נכסים 

      
 

                                                           
לפחות את כל אחד מהכותרות ומסיכומי  דוחות כספיים תמציתיים אלה יכללואם חברה מפרסמת מערכת של דוחות כספיים תמציתיים בדיווח הכספי ביניים שלה,   1

ספים או ביאורים נוספים ייכללו אם . סעיפים נפרדים נוIAS 34הביניים אשר נכללו בדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר ואת ביאור ההסבר כנדרש לפי 
 [IAS 34.10השמטתם תגרום לדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות ביניים להיות מטעים. ]

ולחזור  ל ישויותיש לזהות בבירור כל דוח כספי ואת הביאורים. בנוסף, יש לרשום את שם הישות המדווחת והאם הדוחות הכספיים הם של ישות בודדת או קבוצה ש  2
 ל כך כאשר הדבר נדרש כדי שהמידע יהיה ניתן להבנה.ע

 )ג([42]תקנה  שהוצג או סווג מחדש. מהותי בדוחות יסומן כל סכום  3
   לפי הוראותבחברות אשר מציגות את דוחותיהן במטבע השונה משקל חדש/ דולר ארה"ב/ אירו, יתווסף נספח תרגום לשקלים חדשים של הדוחות. התרגום יבוצע  4

21 IAS [1)א 40. ]תקנה) 
 ניתן להציג נכסים של קבוצת מימוש המוחזקת למכירה ונכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה בשורה אחת בדוח על המצב הכספי.  5



 IFRS 2016דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 

 

 .מהווים חלק בלתי נפרד מהם התמציתיים המאוחדים הביאורים לדוחות הכספיים

 
5 

 

 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
 1 )המשך( דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי 

  
 )א( 40תקנה 
 )א( 41תקנה 

IAS 34.8(a) 
IAS 34.20(a) 

 בדצמבר 31ליום  בספטמבר/ביוני/במרץ 31/30ליום  ביאור 

  20XX 20XX-1 20XX-1 

 2אלפי ש"ח  2 אלפי ש"ח 2אלפי ש"ח   

  )בלתי מבוקר(  
      
     התחייבויות והון 
      
     התחייבויות שוטפות 
 XXX XXX XXX  אגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחריםאשראי מת 
 XXX XXX XXX  התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
 XXX XXX XXX  התחייבויות פיננסיות אחרות 
 XXX XXX XXX  ספקים  
 XXX XXX XXX  זכאים ויתרות זכות 
 XXX XXX XXX  הפרשות 
 XXX XXX XXX  פי חוזה הקמההוצאות לשלם בגין עבודות ל 
 XXX XXX XXX  התחייבות בגין מסים שוטפים  
 XXX XXX XXX  התחייבויות בגין הטבות עובדים 
 XXX XXX XXX  התחייבויות שוטפות אחרות 

   XXX XXX XXX 

      
 XXX XXX XXX  התחייבויות של קבוצת מימוש המוחזקת למכירה  

 XXX XXX XXX  סה"כ התחייבויות שוטפות 

      
     התחייבויות לא שוטפות 
 XXX XXX XXX  הלוואות מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים 
 XXX XXX XXX  אגרות חוב 
אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה/חברה  

 מאוחדת
 

XXX XXX XXX 
 XXX XXX XXX  התחייבויות פיננסיות אחרות 
 XXX XXX XXX  דחיםהתחייבויות מסים נ 
 XXX XXX XXX  התחייבויות בגין הטבות לעובדים 
 XXX XXX XXX  הפרשות 
 XXX XXX XXX  התחייבויות אחרות 

 XXX XXX XXX  סה"כ התחייבויות לא שוטפות 

      
     הון 
 XXX XXX XXX  ש"ח ע.נ. Xהון מניות רגילות  
 XXX XXX XXX  פרמיה על מניות 
 XXX XXX XXX  הוןקרנות  
 XXX XXX XXX  עודפים )יתרת הפסד( 
סכומים שהוכרו ברווח כולל אחר ונצברו בהון  

 המתייחסים לקבוצת מימוש המוחזקת למכירה
 

XXX XXX XXX 

 XXX XXX XXX  הון המיוחס לבעלים של החברה האם 
 XXX XXX XXX  זכויות שאינן מקנות שליטה 

 XXX XXX XXX  סה"כ הון 
      

      
 XXX XXX XXX  סה"כ התחייבויות והון 
      

 
 
 שם שם שם 

 )*(סמנכ"ל כספים  )*( 3מנהל כללי  )*(יו"ר הדירקטוריון  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 
 4ראה ביאור ___ )*(

                                                           
ותרות ומסיכומי אם חברה מפרסמת מערכת של דוחות כספיים תמציתיים בדיווח הכספי ביניים שלה, דוחות כספיים תמציתיים אלה יכללו לפחות את כל אחד מהכ  1

. סעיפים נפרדים נוספים או ביאורים נוספים ייכללו אם IAS 34הביניים אשר נכללו בדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר ואת ביאור ההסבר כנדרש לפי 
 [IAS 34.10השמטתם תגרום לדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות ביניים להיות מטעים. ]

   וחותיהן במטבע השונה משקל חדש/ דולר ארה"ב/ אירו, יתווסף נספח תרגום לשקלים חדשים של הדוחות. התרגום יבוצע לפי הוראותבחברות אשר מציגות את ד 2
21 IAS [1)א 40. ]תקנה) 

 [46 או מי שממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה, לרבות ממלא מקומו של המנהל הכללי בהיעדרו. ]תקנה  3
 ההסמכה דבר בביאורים יצוין ,הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא או הכללי המנהל ראש הדירקטוריון, יושב בשם לחתום ירקטורד הדירקטוריון סמיךה 4

 [46והסיבות לה. ]תקנה 
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
 הצגת כל נתוני הרווח הכולל בדוח אחד -חלופה א'  

  3 2 1 לפי מהות ההוצאה( -1)חלופה א' שיטה  אחר כוללהפסד ורווח הרווח או חות תמציתיים מאוחדים על דו 

  
 )ד( 40תקנה 
 )ב( 41תקנה 

IAS 34.8(b)(i) 
IAS 34.20(b) 

  

 שישה/תשעהלתקופה של 
חודשים שהסתיימה ביום 

 ביוני/בספטמבר 30

לתקופה של שלושה חודשים 
 31/30שהסתיימה ביום 

 רץ/ביוני/בספטמברבמ

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX-1 ביאור 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(   
       הכנסות 
הכנסות ממכירות, מעבודות  

 XXX XXX XXX XXX XXX  ומשירותים
 XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות מהשקעות 
רווח )הפסד( מהתאמת שווי  

הוגן של נדל"ן להשקעה ורווח 
 XXX XXX XXX XXX XXX  )הפסד( הון ממימושו

 XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות אחרות 

 XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ הכנסות 

        
       הוצאות 
שינויים במלאי תוצרת גמורה  

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  ומלאי בתהליך
חומרי גלם וחומרים מתכלים  

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  שנצרכו
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות פחת והפחתות 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות בגין הטבות עובדים 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות יעוץ 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  ותהוצאות אחר 
רווח )הפסד( בגין חלוקת נכסים  

 XXX XXX XXX XXX XXX  שאינם מזומן לבעלי המניות
רווח )הפסד( נטו מגריעת נכסים  

פיננסיים הנמדדים בעלות 
 XXX XXX XXX XXX XXX  4מופחתת 

רווח )הפסד( נטו מסיווג מחדש  
של נכסים פיננסיים לשווי הוגן 

 XXX XXX XXX XXX XXX  4ך רווח או הפסד דר

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  סה"כ הוצאות 
        
 XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מפעולות רגילות 

        
 XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות מימון 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות מימון 

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  , נטוהכנסות )הוצאות( מימון 

חלק החברה ברווח או הפסד  
של השקעות המטופלות לפי 

 XXX XXX XXX XXX XXX  שיטת השווי המאזני, נטו ממס

רווח )הפסד( לפני מסים על  
 XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסה

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  מסים על הכנסה 

ות רווח )הפסד( מפעילוי 
 XXX XXX XXX XXX XXX  נמשכות

רווח )הפסד( נטו מפעילויות  
 XXX XXX XXX XXX XXX  שהופסקו

        
 XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לתקופה 

        

                                                           
אחד מהכותרות ומסיכומי  אם חברה מפרסמת מערכת של דוחות כספיים תמציתיים בדיווח הכספי ביניים שלה, דוחות כספיים תמציתיים אלה יכללו לפחות את כל  1

. סעיפים נפרדים נוספים או ביאורים נוספים ייכללו אם IAS 34הביניים אשר נכללו בדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר ואת ביאור ההסבר כנדרש לפי 
 [IAS 34.10השמטתם תגרום לדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות ביניים להיות מטעים. ]

הפסד נפרד או פה א'( או בשני דוחות: דוח רווח דוח יחיד על הרווח הכולל )חלו -פריטי ההכנסה וההוצאה שהוכרו בדוח על הרווח הכולל בשתי חלופות ניתן להציג את  2
 ודוח שני שמתחיל ברווח )הפסד( לתקופה ומציג רכיבים של רווח כולל אחר )חלופה ב'(.

(, וסיווג המבוסס על מאפיין הפעילות של 1סיווג שמבוסס על מהות ההוצאות )שיטה  -הפסד או ת בדוח רווח ת הבאות להצגת הוצאוניתן להשתמש באחת מהשיטו 3
 (.2ההוצאות בישות )שיטה 

ה מחוץ . במידה והחברה מציגה רווחים או הפסדים בגין נכסים פיננסיים כהכנסות או כהוצאות מימון, שורות אלה תוצגנIFRS 9יתווסף בחברות אשר מיישמות את  4
 לרווח התפעולי.
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
 הצגת כל נתוני הרווח הכולל בדוח אחד -חלופה א'  

 1 )המשך( לפי מהות ההוצאה( -1)חלופה א' שיטה  אחר כוללהפסד ורווח  ואהרווח  דוחות תמציתיים מאוחדים על 
  

 )ד( 40תקנה 
 )ב( 41תקנה 

IAS 34.8(b)(i) 
IAS 34.20(b) 

  

 שישה/תשעהלתקופה של 
חודשים שהסתיימה ביום 

 ביוני/בספטמבר 30

לתקופה של שלושה חודשים 
 31/30שהסתיימה ביום 

 במרץ/ביוני/בספטמבר

 לשנה
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX-1 ביאור 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(   
        
        רווח כולל אחר 
יסווגו בעתיד  לא אשר סכומים 

       2 :, נטו ממס הפסדאו לרווח 
רכה מחדש של רווח )הפסד( מהע 

רכוש קבוע/ נכסים בלתי 
 XXX XXX XXX XXX XXX  מוחשיים, נטו ממס

רווח )הפסד( בגין השקעות  
במכשירים הוניים שיועדו לשווי 

הוגן דרך רווח כולל אחר, נטו 
 XXX XXX XXX XXX XXX  3 ממס

רווח )הפסד( בגין שינויים בשווי  
ההוגן של התחייבויות פיננסיות 

הוגן דרך רווח או  שווילשיועדו 
הפסד המיוחסים לשינויים בסיכון 

 XXX XXX XXX XXX XXX  4 אשראי, נטו ממס
מדידות מחדש של ההתחייבות  

, )הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת
 XXX XXX XXX XXX XXX  נטו ממס

חלק ברווח הכולל האחר של  
מטופלות לפי שיטת ההשקעות 

 XXX XXX XXX XXX XXX  השווי המאזני, נטו ממס
 XXX XXX XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס 

 XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ 
        

סכומים אשר יסווגו בעתיד  
       5 2 לרווח או הפסד, נטו ממס:

רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן  
של נכסים פיננסיים זמינים 

 XXX XXX XXX XXX XXX  למכירה, נטו ממס
דור תזרימי רווח )הפסד( בגין גי 

 XXX XXX XXX XXX XXX  מזומנים, נטו ממס
הפרשי שער בגין תרגום פעילויות  

 XXX XXX XXX XXX XXX  חוץ, נטו ממס
חלק ברווח הכולל האחר של  

מטופלות לפי שיטת ההשקעות 
 XXX XXX XXX XXX XXX  השווי המאזני, נטו ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס 

 XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ 
        
 XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ רווח כולל אחר לתקופה 
        
        

 XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ רווח כולל לתקופה 

        

                                                           
ות ומסיכומי אם חברה מפרסמת מערכת של דוחות כספיים תמציתיים בדיווח הכספי ביניים שלה, דוחות כספיים תמציתיים אלה יכללו לפחות את כל אחד מהכותר  1

ים נפרדים נוספים או ביאורים נוספים ייכללו אם . סעיפIAS 34הביניים אשר נכללו בדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר ואת ביאור ההסבר כנדרש לפי 
 [IAS 34.10השמטתם תגרום לדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות ביניים להיות מטעים. ]

וג שמאותו ס הרווח הכולל האחר מרכיביכל מהמסים על הכנסה  אתניתן להציג כל רכיב של רווח כולל אחר לפני השפעת המס, תוך הצגה בסכום מצרפי אחד  2
 . )בהתאם לסיווג/לאי הסיווג העתידי של הסכומים לרווח או הפסד(

 .IFRS 9 מיישמות את הוראותיתווסף בחברות אשר  3
 בדבר התחייבויות פיננסיות. IFRS 9יתווסף בחברות אשר מיישמות את השלב השני של  4
 המוכר לתקופה בגין הפריט הרלוונטי. ,אחר בגוף הדוח או בניכוי מהרווח הכוללהפסד של סכומי רווח כולל או תיאומים בגין סיווג מחדש לרווח  ניתן להציג 5
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
 הצגת כל נתוני הרווח הכולל בדוח אחד -חלופה א'  

 1 )המשך( לפי מהות ההוצאה( -1הפסד ורווח כולל אחר )חלופה א' שיטה או הרווח דוחות תמציתיים מאוחדים על  

  
 )ד( 40תקנה 
 )ב( 41תקנה 

IAS 34.8(b)(i) 
IAS 34.20(b) 

  

 שישה/תשעהלתקופה של 
חודשים שהסתיימה ביום 

 ביוני/בספטמבר 30

לתקופה של שלושה חודשים 
 31/30שהסתיימה ביום 

 במרץ/ביוני/בספטמבר

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX-1 ביאור 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(   
        
        2רווח )הפסד( לתקופה מיוחס ל: 
 XXX XXX XXX XXX XXX  בעלים של החברה האם 
 XXX XXX XXX XXX XXX  יטהזכויות שאינן מקנות של 

   XXX XXX XXX XXX XXX 

        
סה"כ רווח כולל לתקופה מיוחס  

       3ל: 
 XXX XXX XXX XXX XXX  בעלים של החברה האם 
 XXX XXX XXX XXX XXX  זכויות שאינן מקנות שליטה 

   XXX XXX XXX XXX XXX 

        
IAS 34.11 אחת  רווח )הפסד( למניה רגילה

ש"ח ע.נ.  X)בש"ח( בת 
המיוחס לבעלים של החברה 

       4האם 
       -רווח )הפסד( למניה בסיסי  
 XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת 
 XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה 

 XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה בסיסי 

        
       -רווח )הפסד( למניה מדולל  
 XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת 
 XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה 

 XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה מדולל 

        

                                                           
ות ומסיכומי אם חברה מפרסמת מערכת של דוחות כספיים תמציתיים בדיווח הכספי ביניים שלה, דוחות כספיים תמציתיים אלה יכללו לפחות את כל אחד מהכותר  1

. סעיפים נפרדים נוספים או ביאורים נוספים ייכללו אם IAS 34כניים ביותר ואת ביאור ההסבר כנדרש לפי הביניים אשר נכללו בדוחות הכספיים השנתיים העד
 [IAS 34.10השמטתם תגרום לדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות ביניים להיות מטעים. ]

 הפסד. ואבמסגרת זו ייוחס הרווח שמקורו במרכיבי רווח  2
 הפסד, ושל הרווח הכולל האחר.או רווח הכולל שמקורו במרכיבי רווח של ה במסגרת זו ייוחס הסכום המצרפי 3
או מניותיהן הרגילות הגילוי לגבי רווח למניה יינתן בהתייחס לרווח )הפסד( לתקופה. חובת גילוי אודות רווח למניה חלה אך ורק על חברות שמניותיהן הרגילות,  4

אג"ח ללא אופציית המרה )אג"ח סטרייט( בלבד אינן בבורסה לני"ע למסחר בשווקים ציבוריים. חברות אשר הנפיקו  הפוטנציאליות רשומות, או מצויות בהליך רישום
  [IAS 33.2]מחויבות לתת גילוי אודות נתוני הרווח למניה.
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
 הצגה של כל נתוני הרווח הכולל בדוח אחד -חלופה א' 

לפי מאפיין הפעילות של ההוצאה  -2)חלופה א' שיטה  הפסד ורווח כולל אחר או דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח 
  3 2 1 בישות(

  
 )ד( 40תקנה 
 )ב( 41תקנה 

IAS 34.8(b)(i) 
IAS 34.20(b) 

  

 שישה/תשעהלתקופה של 
חודשים שהסתיימה ביום 

 ביוני/בספטמבר 30

לתקופה של שלושה חודשים 
 31/30שהסתיימה ביום 

 מברבמרץ/ביוני/בספט

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX-1 ביאור 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(   
        
הכנסות ממכירות, מעבודות  

 XXX XXX XXX XXX XXX  ומשירותים
עלות המכירות, העבודות  

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  והשירותים

 XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( גולמי 

        
 XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות מהשקעות 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות מחקר ופיתוח 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות מכירה ושיווק 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות הנהלה וכלליות 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הכנסות )הוצאות( אחרות 
רווח )הפסד( בגין חלוקת נכסים  

 XXX XXX XXX XXX XXX  שאינם מזומן לבעלי המניות
רווח )הפסד( נטו מגריעת נכסים  

פיננסיים הנמדדים בעלות 
 XXX XXX XXX XXX XXX  4מופחתת 

ווג מחדש רווח )הפסד( נטו מסי 
של נכסים פיננסיים לשווי הוגן 

 XXX XXX XXX XXX XXX  4דרך רווח או הפסד 
רווח )הפסד( מהתאמת שווי  

הוגן של נדל"ן להשקעה ורווח 
 XXX XXX XXX XXX XXX  )הפסד( הון ממימושו

   (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) 
        

 XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מפעולות רגילות 

        
 XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות מימון 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות מימון 

 XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו 

        
חלק החברה ברווח או הפסד  

של השקעות המטופלות לפי 
 XXX XXX XXX XXX XXX  שיטת השווי המאזני, נטו ממס

רווח )הפסד( לפני מסים על  
 XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסה

        
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  מסים על הכנסה 

רווח )הפסד( מפעילויות  
 XXX XXX XXX XXX XXX  נמשכות

רווח )הפסד( נטו מפעילויות  
 XXX XXX XXX XXX XXX  שהופסקו

 XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לתקופה 

        
 

                                                           
לפחות את כל אחד מהכותרות ומסיכומי  כללודוחות כספיים תמציתיים אלה יאם חברה מפרסמת מערכת של דוחות כספיים תמציתיים בדיווח הכספי ביניים שלה,   1

. סעיפים נפרדים נוספים או ביאורים נוספים ייכללו אם IAS 34הביניים אשר נכללו בדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר ואת ביאור ההסבר כנדרש לפי 
 [IAS 34.10השמטתם תגרום לדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות ביניים להיות מטעים. ]

הפסד או פה א'( או בשני דוחות: דוח רווח דוח יחיד על הרווח הכולל )חלו  -ניתן להציג את פריטי ההכנסה וההוצאה שהוכרו בדוח על הרווח הכולל בשתי חלופות   2
 נפרד ודוח שני שמתחיל ברווח )הפסד( לתקופה ומציג רכיבים של רווח כולל אחר )חלופה ב'(.

(, וסיווג המבוסס על מאפיין הפעילות של 1סיווג שמבוסס על מהות ההוצאות )שיטה   -הפסד או אות להצגת הוצאות בדוח רווח ת הבניתן להשתמש באחת מהשיטו  3
 (.2ההוצאות בישות )שיטה 

ימון, שורות אלה תוצגנה מחוץ . במידה והחברה מציגה רווחים או הפסדים בגין נכסים פיננסיים כהכנסות או כהוצאות מIFRS 9יתווסף בחברות אשר מיישמות את   4
 לרווח התפעולי.
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
 הצגה של כל נתוני הרווח הכולל בדוח אחד -חלופה א' 

לפי מאפיין הפעילות של ההוצאה  -2)חלופה א' שיטה  אחר כוללהפסד ורווח או דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח  
 1 )המשך( בישות(

  

 )ד( 40תקנה 
 )ב( 41תקנה 

IAS 34.8(b)(i) 
IAS 34.20(b) 

  

 שישה/תשעהלתקופה של 
חודשים שהסתיימה ביום 

 ביוני/בספטמבר 30

לתקופה של שלושה חודשים 
 31/30שהסתיימה ביום 

 במרץ/ביוני/בספטמבר

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX-1 ביאור 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(   
        

        רווח כולל אחר 
בעתיד  אשר לא יסווגו סכומים 

       2 הפסד, נטו ממס :לרווח או 
רווח )הפסד( מהערכה מחדש של  

רכוש קבוע/ נכסים בלתי 
 XXX XXX XXX XXX XXX  מוחשיים, נטו ממס

רווח )הפסד( בגין השקעות  
שיועדו לשווי  במכשירים הוניים

הוגן דרך רווח כולל אחר, נטו 
 XXX XXX XXX XXX XXX  3 ממס

רווח )הפסד( בגין שינויים בשווי  
ההוגן של התחייבויות פיננסיות 

שווי הוגן דרך רווח או שיועדו ל
הפסד המיוחסים לשינויים בסיכון 

 XXX XXX XXX XXX XXX  4 אשראי, נטו ממס
מדידות מחדש של ההתחייבות  

, )הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת
 XXX XXX XXX XXX XXX  נטו ממס

חלק ברווח הכולל האחר של  
השקעות המטופלות לפי שיטת 

 XXX XXX XXX XXX XXX  השווי המאזני, נטו ממס
 XXX XXX XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס 

 XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ 
        

סכומים אשר יסווגו בעתיד  
       5 1או הפסד, נטו ממס:  לרווח

רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן  
של נכסים פיננסיים זמינים 

 XXX XXX XXX XXX XXX  למכירה, נטו ממס
רווח )הפסד( בגין גידור תזרימי  

 XXX XXX XXX XXX XXX  מזומנים, נטו ממס
הפרשי שער בגין תרגום פעילויות  

 XXX XXX XXX XXX XXX  חוץ, נטו ממס
חלק ברווח הכולל האחר של  

מטופלות לפי שיטת ההשקעות 
 XXX XXX XXX XXX XXX  השווי המאזני, נטו ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס 

 XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ 
        

 XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ רווח כולל אחר לתקופה 
        
        

 XXX XXX XXX XXX XXX  ופהסה"כ רווח כולל לתק 

        

                                                           
לפחות את כל אחד מהכותרות ומסיכומי  דוחות כספיים תמציתיים אלה יכללואם חברה מפרסמת מערכת של דוחות כספיים תמציתיים בדיווח הכספי ביניים שלה,   1

. סעיפים נפרדים נוספים או ביאורים נוספים ייכללו אם IAS 34נדרש לפי הביניים אשר נכללו בדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר ואת ביאור ההסבר כ
 [IAS 34.10השמטתם תגרום לדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות ביניים להיות מטעים. ]

שמאותו סוג  ח הכולל האחרהרוו מרכיביכל מ המסים על הכנסה אתניתן להציג כל רכיב של רווח כולל אחר לפני השפעת המס, תוך הצגה בסכום מצרפי אחד  2
 . )בהתאם לסיווג/לאי הסיווג העתידי של הסכומים לרווח או הפסד(

 .IFRS 9 מיישמות את הוראותיתווסף בחברות אשר  3
 בדבר התחייבויות פיננסיות. IFRS 9יתווסף בחברות אשר מיישמות את השלב השני של  4
 המוכר לתקופה בגין הפריט הרלוונטי. ,ד של סכומי רווח כולל אחר בגוף הדוח או בניכוי מהרווח הכוללהפסאו תיאומים בגין סיווג מחדש לרווח  ניתן להציג 5
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
 הצגה של כל נתוני הרווח הכולל בדוח אחד -חלופה א' 

לפי מאפיין הפעילות של ההוצאה  - 2)חלופה א' שיטה  הפסד ורווח כולל אחראו דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח  
 1 )המשך( בישות(

  
 )ד( 40תקנה 

 )ב( 41נה תק
IAS 34.8(b)(i) 
IAS 34.20(b) 

  

 שישה/תשעהלתקופה של 
חודשים שהסתיימה ביום 

 ביוני/בספטמבר 30

לתקופה של שלושה חודשים 
 31/30שהסתיימה ביום 

 במרץ/ביוני/בספטמבר

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX-1 ביאור 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(   
        
        2רווח )הפסד( לתקופה מיוחס ל: 
 XXX XXX XXX XXX XXX  בעלים של החברה האם 
 XXX XXX XXX XXX XXX  זכויות שאינן מקנות שליטה 

   XXX XXX XXX XXX XXX 

        
סה"כ רווח כולל לתקופה  

        3 מיוחס ל:
 XXX XXX XXX XXX XXX  בעלים של החברה האם 
 XXX XXX XXX XXX XXX  זכויות שאינן מקנות שליטה 

   XXX XXX XXX XXX XXX 

        
IAS 34.11  רווח )הפסד( למניה רגילה

ש"ח ע.נ.  Xאחת )בש"ח( בת 
המיוחס לבעלים של החברה 

       4האם 
       -רווח )הפסד( למניה בסיסי  
 XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת 
 XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה 

 XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה בסיסי 

        
       -רווח )הפסד( למניה מדולל  
 XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת 
 XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה 

 XXX XXX XXX XXX XXX  פסד( למניה מדוללרווח )ה 

        

                                                           
לפחות את כל אחד מהכותרות ומסיכומי  דוחות כספיים תמציתיים אלה יכללואם חברה מפרסמת מערכת של דוחות כספיים תמציתיים בדיווח הכספי ביניים שלה,   1

. סעיפים נפרדים נוספים או ביאורים נוספים ייכללו אם IAS 34ת הכספיים השנתיים העדכניים ביותר ואת ביאור ההסבר כנדרש לפי הביניים אשר נכללו בדוחו
 [IAS 34.10השמטתם תגרום לדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות ביניים להיות מטעים. ]

 הפסד.או וקצה הרווח שמקורו במרכיבי רווח במסגרת זו י  2
 הפסד, והרווח הכולל אחר.או רווח הכולל שמקורו במרכיבי רווח ת זו יוקצה הסכום המצרפי של הבמסגר  3
או מניותיהן הרגילות הגילוי לגבי רווח למניה יינתן בהתייחס לרווח )הפסד( לתקופה. חובת גילוי אודות רווח למניה חלה אך ורק על חברות שמניותיהן הרגילות,   4

אג"ח ללא אופציית המרה )אג"ח סטרייט( בלבד אינן בבורסה לני"ע ו מצויות בהליך רישום, למסחר בשווקים ציבוריים. חברות אשר הנפיקו הפוטנציאליות רשומות, א
 [IAS 33.2]מחויבות לתת גילוי אודות נתוני הרווח למניה. 
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
 הפסד ומרכיבי רווח כולל אחר בשני דוחותהצגת דוחות רווח או  -'חלופה ב 

 3 2 1 לפי מהות ההוצאה( - 1הפסד )חלופה ב' שיטה מציתיים מאוחדים על רווח או דוחות ת 

  
 )ד( 40תקנה 
 )ב( 41תקנה 

IAS 34.8(b)(ii) 
IAS 34.20(b) 

  

 שישה/תשעהלתקופה של 
חודשים שהסתיימה ביום 

 ביוני/בספטמבר 30

לתקופה של שלושה חודשים 
 31/30שהסתיימה ביום 

 במרץ/ביוני/בספטמבר

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX-1 ביאור 

 אלפי ש"ח לפי ש"חא אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(   
       הכנסות 
הכנסות ממכירות, מעבודות  

 XXX XXX XXX XXX XXX  ומשירותים
 XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות מהשקעות 
רווח )הפסד( מהתאמת שווי  

הוגן של נדל"ן להשקעה ורווח 
 XXX XXX XXX XXX XXX  )הפסד( הון ממימושו

 XXX XXX XXX XXX XXX  אחרותסות הכנ 

 XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ הכנסות 

        
       הוצאות 
שינויים במלאי תוצרת גמורה  

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  ומלאי בתהליך
חומרי גלם וחומרים מתכלים  

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  שנצרכו
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות פחת והפחתות 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות בגין הטבות עובדים 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות יעוץ 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות אחרות 
רווח )הפסד( בגין חלוקת נכסים  

 XXX XXX XXX XXX XXX  שאינם מזומן לבעלי המניות
)הפסד( נטו מגריעת נכסים רווח  

פיננסיים הנמדדים בעלות 
 XXX XXX XXX XXX XXX  4מופחתת 

רווח )הפסד( נטו מסיווג מחדש  
של נכסים פיננסיים לשווי הוגן 

 XXX XXX XXX XXX XXX  4דרך רווח או הפסד 

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  סה"כ הוצאות 
        
 XXX XXX XXX XXX XXX  ותרווח )הפסד( מפעולות רגיל 

        
 XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות מימון 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות מימון 

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו 

        
חלק החברה ברווח או הפסד  

של השקעות המטופלות לפי 
 XXX XXX XXX XXX XXX  ממסשיטת השווי המאזני, נטו 

רווח )הפסד( לפני מסים על  
 XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסה

        
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  מסים על הכנסה 

רווח )הפסד( מפעילויות  
 XXX XXX XXX XXX XXX  נמשכות

        
רווח )הפסד( נטו מפעילויות  

 XXX XXX XXX XXX XXX  שהופסקו

 XXX XXX XXX XXX XXX  ווח )הפסד( לתקופהר 

                                                           
לפחות את כל אחד מהכותרות ומסיכומי  כספיים תמציתיים אלה יכללודוחות אם חברה מפרסמת מערכת של דוחות כספיים תמציתיים בדיווח הכספי ביניים שלה,   1

. סעיפים נפרדים נוספים או ביאורים נוספים ייכללו אם IAS 34הביניים אשר נכללו בדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר ואת ביאור ההסבר כנדרש לפי 
 [IAS 34.10ת מטעים. ]השמטתם תגרום לדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות ביניים להיו

הפסד נפרד או פה א'( או בשני דוחות: דוח רווח דוח יחיד על הרווח הכולל )חלו -ניתן להציג את פריטי ההכנסה וההוצאה שהוכרו בדוח על הרווח הכולל בשתי חלופות  2
 ודוח שני שמתחיל ברווח )הפסד( לתקופה ומציג רכיבים של רווח כולל אחר )חלופה ב'(.

(, וסיווג המבוסס על מאפיין הפעילות של 1סיווג שמבוסס על מהות ההוצאות )שיטה   -הפסד או ת הבאות להצגת הוצאות בדוח רווח להשתמש באחת מהשיטוניתן  3
 (.2ההוצאות בישות )שיטה 

נסות או כהוצאות מימון, שורות אלה תוצגנה מחוץ . במידה והחברה מציגה רווחים או הפסדים בגין נכסים פיננסיים כהכIFRS 9יתווסף בחברות אשר מיישמות את  4
 לרווח התפעולי.
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
 הפסד ומרכיבי רווח כולל אחר בשני דוחותהצגת דוחות רווח או  -'חלופה ב 

 1 )המשך( לפי מהות ההוצאה( - 1הפסד )חלופה ב' שיטה דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח או  

  
 )ד( 40תקנה 
 )ב( 41תקנה 

IAS 34.8(b)(ii) 
IAS 34.20(b) 

  

 שישה/תשעהלתקופה של 
חודשים שהסתיימה ביום 

 ביוני/בספטמבר 30

לתקופה של שלושה חודשים 
 31/30שהסתיימה ביום 

 במרץ/ביוני/בספטמבר

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX-1 ביאור 

 אלפי ש"ח "חאלפי ש אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(   
        
סה"כ רווח )הפסד( לתקופה  

       מיוחס ל:
 XXX XXX XXX XXX XXX  בעלים של החברה האם 
 XXX XXX XXX XXX XXX  זכויות שאינן מקנות שליטה 

        
   XXX XXX XXX XXX XXX 

        
IAS 34.11A גילה רווח )הפסד( למניה ר

ש"ח  Xאחת )בש"ח( בת 
ע.נ. המיוחס לבעלים של 

       החברה האם
       -רווח )הפסד( למניה בסיסי  
 XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת 
 XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה 

        
 XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה בסיסי 

        
       -ה מדולל רווח )הפסד( למני 
 XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת 
 XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה 

        
 XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה מדולל 

        
 

                                                           
לפחות את כל אחד מהכותרות ומסיכומי  דוחות כספיים תמציתיים אלה יכללואם חברה מפרסמת מערכת של דוחות כספיים תמציתיים בדיווח הכספי ביניים שלה,   1

. סעיפים נפרדים נוספים או ביאורים נוספים ייכללו אם IAS 34ואת ביאור ההסבר כנדרש לפי הביניים אשר נכללו בדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר 
 [IAS 34.10השמטתם תגרום לדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות ביניים להיות מטעים. ]
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
 חותהפסד ומרכיבי רווח כולל אחר בשני דוהצגת דוחות רווח או  -'חלופה ב 

 3 2 1 לפי מאפיין הפעילות של ההוצאה בישות( - 2הפסד )חלופה ב' שיטה דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח או  

  
 )ד( 40תקנה 
 )ב( 41תקנה 

IAS 34.8(b)(ii) 
IAS 34.20(b) 

  

 שישה/תשעהלתקופה של 
חודשים שהסתיימה ביום 

 ביוני/בספטמבר 30

לתקופה של שלושה חודשים 
 31/30יום שהסתיימה ב

 במרץ/ביוני/בספטמבר

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX-1 ביאור 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(   
        
הכנסות ממכירות, מעבודות  

 XXX XXX XXX XXX XXX  ומשירותים
ות, העבודות עלות המכיר 

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  והשירותים

 XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( גולמי 

        
 XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות מהשקעות 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות מחקר ופיתוח 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות מכירה ושיווק 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  נהלה וכלליותהוצאות ה 
 XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות )הוצאות( אחרות 
רווח )הפסד( בגין חלוקת נכסים  

 XXX XXX XXX XXX XXX  שאינם מזומן לבעלי המניות
רווח )הפסד( נטו מגריעת נכסים  

פיננסיים הנמדדים בעלות 
 XXX XXX XXX XXX XXX  4מופחתת 

)הפסד( נטו מסיווג מחדש  רווח 
של נכסים פיננסיים לשווי הוגן 

 XXX XXX XXX XXX XXX  4דרך רווח או הפסד 
רווח )הפסד( מהתאמת שווי  

הוגן של נדל"ן להשקעה ורווח 
 XXX XXX XXX XXX XXX  )הפסד( הון ממימושו

   (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) 
        

 XXX XXX XXX XXX XXX  תרווח )הפסד( מפעולות רגילו 

        
 XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות מימון 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות מימון  

 XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו 

        
חלק החברה ברווח או הפסד  

של השקעות המטופלות לפי 
 XXX XXX XXX XXX XXX  שיטת השווי המאזני, נטו ממס

רווח )הפסד( לפני מסים על  
 XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסה

        
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  מסים על הכנסה 

        
רווח )הפסד( מפעילויות  

 XXX XXX XXX XXX XXX  נמשכות
        
רווח )הפסד( נטו מפעילויות  

 XXX XXX XXX XXX XXX  שהופסקו

        
 XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לתקופה 

        
 

                                                           
לפחות את כל אחד מהכותרות ומסיכומי  אלה יכללו דוחות כספיים תמציתייםאם חברה מפרסמת מערכת של דוחות כספיים תמציתיים בדיווח הכספי ביניים שלה,   1

. סעיפים נפרדים נוספים או ביאורים נוספים ייכללו אם IAS 34הביניים אשר נכללו בדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר ואת ביאור ההסבר כנדרש לפי 
 [IAS 34.10השמטתם תגרום לדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות ביניים להיות מטעים. ]

הפסד נפרד או רווח דוח יחיד על הרווח הכולל )חלופה א'( או בשני דוחות: דוח  -ניתן להציג את פריטי ההכנסה וההוצאה שהוכרו בדוח על הרווח הכולל בשתי חלופות   2
 ודוח שני שמתחיל ברווח )הפסד( לתקופה ומציג רכיבים של רווח כולל אחר )חלופה ב'(.

(, וסיווג המבוסס על מאפיין הפעילות של 1סיווג שמבוסס על מהות ההוצאות )שיטה  -הפסד או ת הבאות להצגת הוצאות בדוח רווח השיטוניתן להשתמש באחת מ  3
 (.2ההוצאות בישות )שיטה 

ות מימון, שורות אלה תוצגנה מחוץ . במידה והחברה מציגה רווחים או הפסדים בגין נכסים פיננסיים כהכנסות או כהוצאIFRS 9יתווסף בחברות אשר מיישמות את   4
 לרווח התפעולי.
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
 הפסד ומרכיבי רווח כולל אחר בשני דוחותהצגת דוחות רווח או  -'חלופה ב 

 1 משך()ה לפי מאפיין הפעילות של ההוצאה בישות( -2הפסד )חלופה ב' שיטה דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח או  

  
 

  

 שישה/תשעהלתקופה של 
חודשים שהסתיימה ביום 

 ביוני/בספטמבר 30

לתקופה של שלושה חודשים 
 31/30שהסתיימה ביום 

 במרץ/ביוני/בספטמבר

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX-1 ביאור 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(   
        
סה"כ רווח )הפסד( לתקופה  

       מיוחס ל:
 XXX XXX XXX XXX XXX  בעלים של החברה האם 
 XXX XXX XXX XXX XXX  זכויות שאינן מקנות שליטה 

        
   XXX XXX XXX XXX XXX 

        
IAS 34.11A  רווח )הפסד( למניה רגילה

ש"ח  Xבת אחת )בש"ח( 
ע.נ. המיוחס לבעלים של 

       החברה האם
       -רווח )הפסד( למניה בסיסי  
 XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת 
 XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה 

        
 XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה בסיסי 

        
       -רווח )הפסד( למניה מדולל  
 XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת 
 XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה 

        
 XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה מדולל 

        
 
 
 

                                                           
לפחות את כל אחד מהכותרות ומסיכומי  דוחות כספיים תמציתיים אלה יכללואם חברה מפרסמת מערכת של דוחות כספיים תמציתיים בדיווח הכספי ביניים שלה,   1

. סעיפים נפרדים נוספים או ביאורים נוספים ייכללו אם IAS 34בר כנדרש לפי הביניים אשר נכללו בדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר ואת ביאור ההס
 [IAS 34.10השמטתם תגרום לדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות ביניים להיות מטעים. ]
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
 הפסד ומרכיבי רווח כולל אחר בשני דוחותהצגת דוחות רווח או  -'חלופה ב 

 2 1 ציתיים מאוחדים על הרווח הכוללדוחות תמ 
  

 )ד( 40תקנה 
 )ב( 41תקנה 

IAS 34.8(b)(ii) 
IAS 34.20(b) 

  

 שישה/תשעהלתקופה של 
חודשים שהסתיימה ביום 

 ביוני/בספטמבר 30

לתקופה של שלושה חודשים 
 31/30שהסתיימה ביום 

 במרץ/ביוני/בספטמבר

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX-1 ביאור 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(   
        
 XXX XXX XXX XXX XXX  3רווח )הפסד( לתקופה  

        
        רווח כולל אחר 
אשר לא יסווגו בעתיד  סכומים 

       4 הפסד, נטו ממס :או לרווח 
ווח )הפסד( מהערכה מחדש של ר 

רכוש קבוע/ נכסים בלתי 
 XXX XXX XXX XXX XXX  מוחשיים, נטו ממס

רווח )הפסד( בגין השקעות  
במכשירים הוניים שיועדו לשווי 

הוגן דרך רווח כולל אחר, נטו 
 XXX XXX XXX XXX XXX  5 ממס

רווח )הפסד( בגין שינויים בשווי  
ת ההוגן של התחייבויות פיננסיו

שווי הוגן דרך רווח או שיועדו ל
הפסד המיוחסים לשינויים בסיכון 

 XXX XXX XXX XXX XXX  6 אשראי, נטו ממס
מדידות מחדש של ההתחייבות  

)הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת, 
 XXX XXX XXX XXX XXX  נטו ממס

חלק ברווח הכולל האחר של  
השקעות המטופלות לפי שיטת 

 XXX XXX XXX XXX XXX  סהשווי המאזני, נטו ממ
 XXX XXX XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס 

 XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ 
        

סכומים אשר יסווגו בעתיד  
       7 4 לרווח או הפסד, נטו ממס:

רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן  
של נכסים פיננסיים זמינים 

 XXX XXX XXX XXX XXX  למכירה, נטו ממס
)הפסד( בגין גידור תזרימי רווח  

 XXX XXX XXX XXX XXX  מזומנים, נטו ממס
הפרשי שער בגין תרגום פעילויות  

 XXX XXX XXX XXX XXX  חוץ, נטו ממס
חלק ברווח הכולל האחר של  

מטופלות לפי שיטת ההשקעות 
 XXX XXX XXX XXX XXX  השווי המאזני, נטו ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס 

 XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ 
        
 XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ רווח כולל אחר לתקופה 
        
 XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ רווח כולל לתקופה 
        

סה"כ רווח כולל לתקופה  
       מיוחס ל:

 XXX XXX XXX XXX XXX  בעלים של החברה האם 
 XXX XXX XXX XXX XXX  יטהזכויות שאינן מקנות של 

   XXX XXX XXX XXX XXX 

                                                           
חות את כל אחד מהכותרות ומסיכומי לפ דוחות כספיים תמציתיים אלה יכללואם חברה מפרסמת מערכת של דוחות כספיים תמציתיים בדיווח הכספי ביניים שלה,   1

. סעיפים נפרדים נוספים או ביאורים נוספים ייכללו אם IAS 34הביניים אשר נכללו בדוחות הכספיים השנתיים העדכניים ביותר ואת ביאור ההסבר כנדרש לפי 
 [IAS 34.10השמטתם תגרום לדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות ביניים להיות מטעים. ]

 הפסד.או וח הכולל מיד לאחר דוח על רווח שבחרה בחלופה זו תציג את הדוח על הרו חברה  2
 הפסד.או תקופה, כפי שמופיע בדוח על רווח סה"כ הרווח ל  3
מאותו סוג ש הרווח הכולל האחר מרכיביכל מהמסים על הכנסה  אתניתן להציג כל רכיב של רווח כולל אחר לפני השפעת המס, תוך הצגה בסכום מצרפי אחד  4

 . )בהתאם לסיווג/לאי הסיווג העתידי של הסכומים לרווח או הפסד(
 .IFRS 9 מיישמות את הוראותיתווסף בחברות אשר  5
 בדבר התחייבויות פיננסיות. IFRS 9יתווסף בחברות אשר מיישמות את השלב השני של  6
 המוכר לתקופה בגין הפריט הרלוונטי. ,ח כולל אחר בגוף הדוח או בניכוי מהרווח הכוללהפסד של סכומי רוואו תיאומים בגין סיווג מחדש לרווח  ניתן להציג 7
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
 1 ללא הצגת פריטי הרווח הכולל האחר על פני הדוח -חלופה א' 

 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון )גרעון בהון( 
 )בלתי מבוקר(   20XXבספטמבר 30ביוני/ 30חודשים שהסתיימה ביום  שישה/תשעהלתקופה של 

  

 הון מניות   
פרמיה על 

 מניות

רווח כולל 
אחר 

המתייחס 
לקבוצת 
מימוש 

המוחזקת 
 למכירה

תקבולים על 
חשבון כתבי 

אופציה / 
רכיב הוני של 

מכשירים 
פיננסיים 
 מורכבים

קרן הערכה 
מחדש של 
רכוש קבוע/ 
נכסים בלתי 

 מוחשיים 

קרן 
הערכה 

מחדש של 
נכסים 

פיננסיים 
ים זמינ

 למכירה

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן הון 
בגין גידור 

תזרימי 
 מזומנים

קרן הון 
בגין 

הפרשי 
תרגום של 
פעילויות 

 חוץ

קרן הון 
מעסקאות 
עם זכויות 

שאינן 
מקנות 
 שליטה

עודפים 
)יתרת 
 הפסד(

מניות 
החברה 

המוחזקות 
על ידי 

החברה / 
חברה 
 מאוחדת

תקבולים 
על חשבון 

 מניות
שטרם 
 הוקצו

סך הכל 
מיוחס 

לבעלים 
של 

החברה 
 האם

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ שליטה

 )ד( 40תקנה 
IAS 34.8(c) 
IAS 34.20(c) 

 לפי ש"חא אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור 

                  
 20XX  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXXבינואר  1יתרה ליום 

השפעת שינויים במדיניות 
 XXX XXX - XXX XXX - XXX - - XXX - XXX - - - -  חשבונאית

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  שינויים בגין תיקוני טעויות 

 

לאחר  20XXבינואר  1יתרה ליום 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX  תיאומים למפרע והצגות מחדש 

                   

 XXX - - XXX XXX XXX - - - - - - - - - -  רווח )הפסד( לתקופה 

 XXX - XXX XXX - XXX XXX - XXX - - XXX XXX XXX - -  פסד( כולל אחר לתקופהרווח )ה 

 XXX - XXX XXX - XXX XXX - XXX - - XXX XXX XXX - -  סה"כ רווח כולל לתקופה 

                   

 

חברה /הנפקת מניות של החברה
מאוחדת )בניכוי הוצאות הנפקה 

 XXX XXX - - - - - - - - - - - XXX XXX XXX  אלפי ש"ח( Xשל 

 

ששולם בידי  /דיבידנד שהוכרז
 (XXX) (XXX) (XXX) - - (XXX) - - - - - - - - - -  חברה מאוחדת החברה/

 

רכיב הוני של מכשירים פיננסיים 
מורכבים בניכוי הוצאות הנפקה 

 XXX - - - - - - - - - XXX XXX XXX - - -  מיוחסות

 XXX - - - - - - - - - XXX XXX XXX - - -  תהנפקת כתבי אופציה למניו 

 XXX XXX  (XXX) - - (XXX) - - - - - - XXX XXX XXX  מימוש כתבי אופציה למניות 

 XXX XXX - (XXX) - - - - - - - - - XXX XXX XXX  המרת אגרות חוב להמרה למניות 

 XXX - - - - - - - - - XXX - XXX XXX XXX -  מכירת )רכישת( מניות באוצר 

 XXX - - - - - - XXX XXX XXX - - - - - -  תשלום מבוסס מניות 

 - - - - - XXX - - - - - (XXX) - - - -  העברה לעודפים 

 

רכישת/ מכירת מניות בחברה 
 XXX XXX - XXX XXX XXX - - - XXX (XXX) (XXX) - - - -  מאוחדת

                   
                   

 

 ביוני/בספטמבר 30יתרה ליום 
20XX  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX 

                   

                                                           
 הצגה במקובץ בשורה אחת )חלופה א'( או הצגה מפורטת בדומה להצגה בדוח על הרווח הכולל )חלופה ב'(. - ניתן להציג את פריטי הרווח הכולל האחר בשתי חלופות  1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  

 1 ללא הצגת פריטי הרווח הכולל האחר על פני הדוח -חלופה א' 

 

 עון בהון(דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון )גר
 )המשך( )בלתי מבוקר( 1-20XX בספטמבר 30ביוני/ 30חודשים שהסתיימה ביום  שישה/תשעהלתקופה של 

  

 )ב(41תקנה 
IAS 34.8(c) 
IAS 34.20(c) 

 הון מניות  
פרמיה על 

 מניות

רווח כולל 
אחר 

המתייחס 
לקבוצת 
מימוש 

המוחזקת 
 למכירה

תקבולים על 
חשבון כתבי 

אופציה / 
של רכיב הוני 

מכשירים 
פיננסיים 
 מורכבים

קרן הערכה 
מחדש של 
רכוש קבוע/ 
נכסים בלתי 

 מוחשיים 

קרן 
הערכה 

מחדש של 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן הון 
בגין גידור 

תזרימי 
 מזומנים

קרן הון 
בגין 

הפרשי 
תרגום של 
פעילויות 

 חוץ

קרן הון 
מעסקאות 

זכויות עם 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

עודפים 
)יתרת 
 הפסד(

מניות 
החברה 

המוחזקות 
על ידי 

החברה / 
חברה 
 מאוחדת

תקבולים 
על חשבון 

מניות 
שטרם 
 הוקצו

סך הכל 
מיוחס 

לבעלים 
של 

החברה 
 האם

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ שליטה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"ח אלפי אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור 

                  

 20XX-1  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXXבינואר  1יתרה ליום  

 

השפעת שינויים במדיניות 
 XXX XXX - XXX XXX - XXX - - XXX - XXX - - - -  חשבונאית

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  שינויים בגין תיקוני טעויות 

 

 20XX-1בינואר  1יתרה ליום 
לאחר תיאומים למפרע והצגות 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX  מחדש

                   

 XXX - - XXX XXX XXX - - - - - - - - - -  רווח )הפסד( לתקופה 

 XXX - XXX XXX - XXX XXX - XXX - - XXX XXX XXX - -  רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה 

 XXX - XXX XXX - XXX XXX - XXX - - XXX XXX XXX - -  סה"כ רווח כולל לתקופה 

                   

 

חברה /מניות של החברההנפקת 

מאוחדת )בניכוי הוצאות הנפקה 

 XXX XXX - - - - - - - - - - - XXX XXX XXX  אלפי ש"ח( Xשל 

 

ששולם בידי  /דיבידנד שהוכרז

 (XXX) (XXX) (XXX) - - (XXX) - - - - - - - - - -  חברה מאוחדת החברה/

 

רכיב הוני של מכשירים פיננסיים 

הנפקה  מורכבים בניכוי הוצאות

 XXX - - - - - - - - - XXX XXX XXX - - -  מיוחסות

 XXX - - - - - - - - - XXX XXX XXX - - -  הנפקת כתבי אופציה למניות 

 XXX XXX  (XXX) - - (XXX) - - - - - - XXX XXX XXX  מימוש כתבי אופציה למניות 

 XXX XXX - (XXX) - - - - - - - - - XXX XXX XXX  המרת אגרות חוב להמרה למניות 

 XXX - - - - - - - - - XXX - XXX XXX XXX -  מכירת )רכישת( מניות באוצר 

 XXX - - - - - - XXX XXX XXX - - - - - -  תשלום מבוסס מניות 

 - - - - - XXX - - - - - (XXX) - - - -  העברה לעודפים 

 

רכישת/ מכירת מניות בחברה 

 XXX XXX - XXX XXX XXX - - - XXX (XXX) (XXX) - - - -  מאוחדת

                   
                   

 

 ביוני/בספטמבר 30יתרה ליום 

20XX-1  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX 

                   

                                                           
 הצגה במקובץ בשורה אחת )חלופה א'( או הצגה מפורטת בדומה להצגה בדוח על הרווח הכולל )חלופה ב'(. - ולל האחר בשתי חלופותניתן להציג את פריטי הרווח הכ  1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
 1 פריטי הרווח הכולל האחר על פני הדוח ללא הצגת -חלופה א' 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון )גרעון בהון(  

 )המשך( )בלתי מבוקר(  20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר 30/31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
  

 הון מניות   
פרמיה על 

 מניות

רווח כולל 
אחר 

המתייחס 
לקבוצת 
מימוש 

המוחזקת 
 למכירה

תקבולים על 
חשבון כתבי 

אופציה / 
רכיב הוני של 

מכשירים 
פיננסיים 
 מורכבים

קרן הערכה 
מחדש של 
רכוש קבוע/ 
נכסים בלתי 

 מוחשיים 

קרן 
הערכה 

מחדש של 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן הון 
בגין גידור 

תזרימי 
 מזומנים

קרן הון 
 בגין

הפרשי 
תרגום של 
פעילויות 

 חוץ

קרן הון 
מעסקאות 
עם זכויות 

שאינן 
מקנות 
 שליטה

עודפים 
)יתרת 
 הפסד(

מניות 
החברה 

המוחזקות 
על ידי 

החברה / 
חברה 
 מאוחדת

תקבולים 
על חשבון 

מניות 
שטרם 
 הוקצו

סך הכל 
מיוחס 

לבעלים 
של 

החברה 
 האם

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ שליטה

 )ד( 40תקנה 
IAS 34.8(c) 
IAS 34.20(c) 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור 

                  
 1יתרה ליום 

 20XX  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX בינואר/באפריל/ביולי

 

השפעת שינויים במדיניות 
 XXX XXX - XXX XXX - XXX - - XXX - XXX - - - -  חשבונאית

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  שינויים בגין תיקוני טעויות 

 

בינואר/באפריל/  1יתרה ליום 
לאחר תיאומים   20XX ביולי

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX  למפרע והצגות מחדש 

                   

 XXX - - XXX XXX XXX - - - - - - - - - -  רווח )הפסד( לתקופה 

 XXX - XXX XXX - XXX XXX - XXX - - XXX XXX XXX - -  רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה 

 XXX - XXX XXX - XXX XXX - XXX - - XXX XXX XXX - -  סה"כ רווח כולל לתקופה 

                   

 

חברה /הנפקת מניות של החברה
מאוחדת )בניכוי הוצאות הנפקה 

 XXX XXX - - - - - - - - - - - XXX XXX XXX  אלפי ש"ח( Xשל 

 

ששולם בידי  /דיבידנד שהוכרז
 (XXX) (XXX) (XXX) - - (XXX) - - - - - - - - - -  מאוחדתחברה  החברה/

 

רכיב הוני של מכשירים פיננסיים 
מורכבים בניכוי הוצאות הנפקה 

 XXX - - - - - - - - - XXX XXX XXX - - -  מיוחסות

 XXX - - - - - - - - - XXX XXX XXX - - -  הנפקת כתבי אופציה למניות 

 XXX XXX  (XXX) - - (XXX) - - - - - - XXX XXX XXX  יותמימוש כתבי אופציה למנ 

 XXX XXX - (XXX) - - - - - - - - - XXX XXX XXX  המרת אגרות חוב להמרה למניות 

 XXX - - - - - - - - - XXX - XXX XXX XXX -  מכירת )רכישת( מניות באוצר 

 XXX - - - - - - XXX XXX XXX - - - - - -  תשלום מבוסס מניות 

 - - - - - XXX - - - - - (XXX) - - - -  העברה לעודפים 

 

רכישת/ מכירת מניות בחברה 
 XXX XXX - XXX XXX XXX - - - XXX (XXX) (XXX) - - - -  מאוחדת

                   
                   

 

 30/31יתרה ליום 
 20XX  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX במרץ/ביוני/בספטמבר

                   

                                                           
 ב'(. הצגה במקובץ בשורה אחת )חלופה א'( או הצגה מפורטת בדומה להצגה בדוח על הרווח הכולל )חלופה  - ניתן להציג את פריטי הרווח הכולל האחר בשתי חלופות  1



 IFRS 2016דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 

 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם התמציתיים המאוחדים הביאורים לדוחות הכספיים
 

20 

 

 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
 1 ללא הצגת פריטי הרווח הכולל האחר על פני הדוח -חלופה א'  

 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון )גרעון בהון(  
 )המשך( )בלתי מבוקר( 1-20XX ץ/ביוני/בספטמברבמר 30/31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

  

 )ב(41תקנה 
IAS 34.8(c) 
IAS 34.20(c) 

 הון מניות  
פרמיה על 

 מניות

רווח כולל 
אחר 

המתייחס 
לקבוצת 
מימוש 

המוחזקת 
 למכירה

תקבולים על 
חשבון כתבי 

אופציה / 
רכיב הוני של 

מכשירים 
פיננסיים 
 מורכבים

קרן הערכה 
מחדש של 
/ רכוש קבוע

נכסים בלתי 
 מוחשיים 

קרן 
הערכה 

מחדש של 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן הון 
בגין גידור 

תזרימי 
 מזומנים

קרן הון 
בגין 

הפרשי 
תרגום של 
פעילויות 

 חוץ

קרן הון 
מעסקאות 
עם זכויות 

שאינן 
מקנות 
 שליטה

עודפים 
)יתרת 
 הפסד(

מניות 
 החברה

המוחזקות 
על ידי 

החברה / 
חברה 
 מאוחדת

תקבולים 
על חשבון 

מניות 
שטרם 
 הוקצו

סך הכל 
מיוחס 

לבעלים 
של 

החברה 
 האם

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ שליטה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור 

                  

 

 1יתרה ליום 
 1-20XX  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX בינואר/באפריל/ביולי

 

השפעת שינויים במדיניות 
 XXX XXX - XXX XXX - XXX - - XXX - XXX - - - -  חשבונאית

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  יקוני טעויותשינויים בגין ת 

 

בינואר/באפריל/  1יתרה ליום 
לאחר תיאומים   1-20XXביולי

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX  למפרע והצגות מחדש 

                   

 XXX - - XXX XXX XXX - - - - - - - - - -  ופהרווח )הפסד( לתק 

 XXX - XXX XXX - XXX XXX - XXX - - XXX XXX XXX - -  רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה 

 XXX - XXX XXX - XXX XXX - XXX - - XXX XXX XXX - -  סה"כ רווח כולל לתקופה 

                   

 

חברה /הנפקת מניות של החברה
)בניכוי הוצאות הנפקה מאוחדת 

 XXX XXX - - - - - - - - - - - XXX XXX XXX  אלפי ש"ח( Xשל 

 

ששולם בידי  /דיבידנד שהוכרז
 (XXX) (XXX) (XXX) - - (XXX) - - - - - - - - - -  חברה מאוחדת החברה/

 

רכיב הוני של מכשירים פיננסיים 
מורכבים בניכוי הוצאות הנפקה 

 XXX - - - - - - - - - XXX XXX XXX - - -  מיוחסות

 XXX - - - - - - - - - XXX XXX XXX - - -  הנפקת כתבי אופציה למניות 

 XXX XXX  (XXX) - - (XXX) - - - - - - XXX XXX XXX  מימוש כתבי אופציה למניות 

 XXX XXX - (XXX) - - - - - - - - - XXX XXX XXX  המרת אגרות חוב להמרה למניות 

 XXX - - - - - - - - - XXX - XXX XXX XXX -  רת )רכישת( מניות באוצרמכי 

 XXX - - - - - - XXX XXX XXX - - - - - -  תשלום מבוסס מניות 

 - - - - - XXX - - - - - (XXX) - - - -  העברה לעודפים 

 

רכישת/ מכירת מניות בחברה 
 XXX XXX - XXX XXX XXX - - - XXX (XXX) (XXX) - - - -  מאוחדת

                   
                   

 

 30/31יתרה ליום 
 1-20XX  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX במרץ/ביוני/בספטמבר

                   

 

                                                           
 הצגה במקובץ בשורה אחת )חלופה א'( או הצגה מפורטת בדומה להצגה בדוח על הרווח הכולל )חלופה ב'(. - ניתן להציג את פריטי הרווח הכולל האחר בשתי חלופות  1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
 1 ל האחר על פני הדוחללא הצגת פריטי הרווח הכול -חלופה א'  
 בהון )גרעון בהון( השינוייםדוחות תמציתיים מאוחדים על  

 )המשך( 20XX-1בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
  

 )ב(41תקנה 
IAS 34.8(c) 
IAS 34.20(c) 

 הון מניות  
פרמיה על 

 מניות

רווח כולל 
אחר 

המתייחס 
לקבוצת 
מימוש 

המוחזקת 
 למכירה

תקבולים על 
י חשבון כתב
אופציה / 

רכיב הוני של 
מכשירים 
פיננסיים 
 מורכבים

קרן הערכה 
מחדש של 
רכוש קבוע/ 
נכסים בלתי 

 מוחשיים

קרן 
הערכה 

מחדש של 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן הון 
בגין גידור 

תזרימי 
 מזומנים

קרן הון 
בגין 

הפרשי 
תרגום של 

פעילות 
 חוץ

רן הון ק
מעסקאות 
עם זכויות 

שאינן 
מקנות 
 שליטה

עודפים 
)יתרת 
 הפסד(

מניות 
החברה 

המוחזקות 
על ידי 

החברה/ 
חברה 
 מאוחדת

תקבולים 
על חשבון 

מניות 
שטרם 
 הוקצו

סך הכל 
מיוחס 

לבעלים 
של 

החברה 
 האם

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ שליטה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור 

                  
 20XX-1  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXXבינואר  1יתרה ליום  
השפעת שינויים במדיניות  

 XXX XXX - XXX XXX - XXX -  XXX XXX XXX - - - -  חשבונאית
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  שינויים בגין תיקוני טעויות 

 20XX-1בינואר  1יתרה ליום  
לאחר תיאומים למפרע והצגות 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX  מחדש

                   
 XXX - - XXX XXX XXX - - - - - - - - - -  רווח )הפסד( לשנה 
 XXX - XXX XXX - XXX XXX - XXX - - XXX XXX XXX - -  רווח )הפסד( כולל אחר לשנה 

 XXX - XXX XXX - XXX XXX - XXX - - XXX XXX XXX - -  סה"כ רווח כולל לשנה 

                   
הנפקת מניות של החברה )בניכוי  

אלפי  Xהוצאות הנפקה של 
 XXX XXX - - - - - - - - - - - XXX XXX XXX  ש"ח(

ששולם בידי  /דיבידנד שהוכרז 
 (XXX) (XXX) (XXX) - - (XXX) - - - - - - - - - -  חברה מאוחדת  החברה/

רכיב הוני של מכשירים פיננסיים  
ת הנפקה מורכבים בניכוי הוצאו

 XXX - - - - - - - - - XXX XXX XXX - - -  מיוחסות
 XXX - - - - - - - - - XXX XXX XXX - - -  הנפקת כתבי אופציה למניות 
 XXX XXX  (XXX) - - (XXX) - - - - - - XXX XXX XXX  מימוש כתבי אופציה למניות 
 XXX XXX - (XXX) - - - - - - - - - XXX XXX XXX  המרת אגרות חוב להמרה למניות 
 XXX - - - - - - - - - XXX - XXX XXX XXX -  מכירת )רכישת( מניות באוצר 
 XXX - - - - - - XXX XXX XXX - - - - - -  תשלום מבוסס מניות 
 - - - - - XXX - - - - - (XXX) - - - -  העברה לעודפים 
רכישת/ מכירת מניות בחברה  

 XXX XXX - XXX XXX XXX - - - XXX (XXX) (XXX) - - - -  מאוחדת

                   
                   
 20XX-1  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXXבדצמבר  31יתרה ליום  

                   

 

                                                           
 דומה להצגה בדוח על הרווח הכולל )חלופה ב'(.הצגה במקובץ בשורה אחת )חלופה א'( או הצגה מפורטת ב  - ניתן להציג את פריטי הרווח הכולל האחר בשתי חלופות  1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
 1 רווח הכולל האחר על פני הדוחהצגת פריטי ה -חלופה ב'  
  דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון )גרעון בהון( 

 )בלתי מבוקר( 20XX בספטמבר 30ביוני/ 30חודשים שהסתיימה ביום  שישה/תשעהלתקופה של 
  

 הון מניות   
פרמיה על 

 מניות

רווח כולל 
אחר 

המתייחס 
לקבוצת 
מימוש 

המוחזקת 
 למכירה

ל תקבולים ע
חשבון כתבי 

אופציה / 
רכיב הוני של 

מכשירים 
פיננסיים 
 מורכבים

קרן הערכה 
מחדש של 
רכוש קבוע/ 
נכסים בלתי 

 מוחשיים 

קרן 
הערכה 

מחדש של 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן הון 
בגין גידור 

תזרימי 
 מזומנים

קרן הון 
בגין 

הפרשי 
תרגום של 
פעילויות 

 חוץ

קרן הון 
מעסקאות 
עם זכויות 

שאינן 
מקנות 
 שליטה

עודפים 
)יתרת 
 הפסד(

מניות 
החברה 

המוחזקות 
על ידי 

החברה / 
חברה 
 מאוחדת

תקבולים 
על חשבון 

מניות 
שטרם 
 הוקצו

סך הכל 
מיוחס 

לבעלים 
של 

החברה 
 האם

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ שליטה

 )ד( 40תקנה 
IAS 34.8(c) 
IAS 34.20(c) 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור 

                  
 20XX  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXXבינואר  1יתרה ליום 

 

השפעת שינויים במדיניות 
 XXX XXX - XXX XXX - XXX -  XXX - XXX - - - -  חשבונאית

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  שינויים בגין תיקוני טעויות 

 

לאחר  20XXבינואר  1יתרה ליום 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX  תיאומים למפרע והצגות מחדש 

 XXX - - XXX XXX XXX - - - - - - - - - -  רווח לתקופה 

 

התאמת שווי הוגן של נכסים 
פיננסיים זמינים למכירה, נטו 

 XXX - - - - - - - XXX XXX XXX - - - - -  ממס

 

הפרשי שער בגין תרגום פעילויות 
 XXX - - - - XXX XXX XXX - - - - - - - -  חוץ, נטו ממס

 XXX - XXX XXX - XXX XXX - XXX - - XXX XXX XXX - -  סה"כ רווח כולל לתקופה 

                   

 

חברה /הנפקת מניות של החברה
מאוחדת )בניכוי הוצאות הנפקה 

 XXX XXX - - - - - - - - - - - XXX XXX XXX  אלפי ש"ח( Xשל 

 

ששולם בידי  /ד שהוכרזדיבידנ
 (XXX) (XXX) (XXX) - - (XXX) - - - - - - - - - -  חברה מאוחדת החברה/

 

רכיב הוני של מכשירים פיננסיים 
מורכבים בניכוי הוצאות הנפקה 

 XXX - - - - - - - - - XXX XXX XXX - - -  מיוחסות

 XXX - - - - - - - - - XXX XXX XXX - - -  הנפקת כתבי אופציה למניות 

 XXX XXX  (XXX) - - (XXX) - - - - - - XXX XXX XXX  מימוש כתבי אופציה למניות 

 XXX XXX - (XXX) - - - - - - - - - XXX XXX XXX  המרת אגרות חוב להמרה למניות 

 XXX - - - - - - - - - XXX - XXX XXX XXX -  מכירת )רכישת( מניות באוצר 

 XXX - - - - - - XXX XXX XXX - - - - - -  תשלום מבוסס מניות 

 - - - - - XXX - - - - - (XXX) - - - -  העברה לעודפים 

 

רכישת/ מכירת מניות בחברה 
 XXX XXX - XXX XXX XXX - - - XXX (XXX) (XXX) - - - -  מאוחדת

                   
                   

 

 ביוני/בספטמבר 30יתרה ליום 
20XX  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX 

                   

                                                           
 הצגה במקובץ בשורה אחת )חלופה א'( או הצגה מפורטת בדומה להצגה בדוח על הרווח הכולל )חלופה ב'(.  - ניתן להציג את פריטי הרווח הכולל האחר בשתי חלופות  1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
 1 הצגת פריטי הרווח הכולל האחר על פני הדוח -חלופה ב'  
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון )גרעון בהון(  

 )המשך( )בלתי מבוקר( 1-20XX בספטמבר 30ביוני/ 30שהסתיימה ביום  חודשים שישה/תשעהלתקופה של 
  
 

 הון מניות  
פרמיה על 

 מניות

רווח כולל 
אחר 

המתייחס 
לקבוצת 
מימוש 

המוחזקת 
 למכירה

תקבולים על 
חשבון כתבי 

אופציה / 
רכיב הוני של 

מכשירים 
פיננסיים 
 מורכבים

קרן הערכה 
מחדש של 
רכוש קבוע/ 
נכסים בלתי 

 שיים מוח

קרן 
הערכה 

מחדש של 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן הון 
בגין גידור 

תזרימי 
 מזומנים

קרן הון 
בגין 

הפרשי 
תרגום של 
פעילויות 

 חוץ

קרן הון 
מעסקאות 
עם זכויות 

שאינן 
מקנות 
 שליטה

עודפים 
)יתרת 
 הפסד(

מניות 
החברה 

המוחזקות 
 על ידי

החברה / 
חברה 
 מאוחדת

תקבולים 
על חשבון 

מניות 
שטרם 
 הוקצו

סך הכל 
מיוחס 

לבעלים 
של 

החברה 
 האם

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ שליטה

 )ב(41תקנה 
IAS 34.8(c) 
IAS 34.20(c) 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"ח אלפי אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור 

                  
 20XX-1  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXXבינואר  1יתרה ליום 

 

השפעת שינויים במדיניות 
 XXX XXX - XXX XXX - XXX -  XXX - XXX - - - -  חשבונאית

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  גין תיקוני טעויותשינויים ב 

 

 20XX-1בינואר  1יתרה ליום 
לאחר תיאומים למפרע והצגות 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX  מחדש 

 XXX - - XXX XXX XXX - - - - - - - - - -  רווח לתקופה 

 

התאמת שווי הוגן של נכסים 
פיננסיים זמינים למכירה, נטו 

 XXX - - - - - - - XXX XXX XXX - - - - -  ממס

 

הפרשי שער בגין תרגום פעילויות 
 XXX - - - - XXX XXX XXX - - - - - - - -  חוץ, נטו ממס

 XXX - XXX XXX - XXX XXX - XXX - - XXX XXX XXX - -  סה"כ רווח כולל לתקופה 

                   

 

חברה /הנפקת מניות של החברה
מאוחדת )בניכוי הוצאות הנפקה 

 XXX XXX - - - - - - - - - - - XXX XXX XXX  אלפי ש"ח( Xשל 

 

ששולם בידי  /דיבידנד שהוכרז
 (XXX) (XXX) (XXX) - - (XXX) - - - - - - - - - -  חברה מאוחדת החברה/

 

של מכשירים פיננסיים  רכיב הוני
מורכבים בניכוי הוצאות הנפקה 

 XXX - - - - - - - - - XXX XXX XXX - - -  מיוחסות

 XXX - - - - - - - - - XXX XXX XXX - - -  הנפקת כתבי אופציה למניות 

 XXX XXX  (XXX) - - (XXX) - - - - - - XXX XXX XXX  מימוש כתבי אופציה למניות 

 XXX XXX - (XXX) - - - - - - - - - XXX XXX XXX  חוב להמרה למניותהמרת אגרות  

 XXX - - - - - - - - - XXX - XXX XXX XXX -  מכירת )רכישת( מניות באוצר 

 XXX - - - - - - XXX XXX XXX - - - - - -  תשלום מבוסס מניות 

 - - - - - XXX - - - - - (XXX) - - - -  העברה לעודפים 

 

שת/ מכירת מניות בחברה רכי
 XXX XXX - XXX XXX XXX - - - XXX (XXX) (XXX) - - - -  מאוחדת

                   
                   

 

 ביוני/בספטמבר 30יתרה ליום 
20XX-1  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX 

                   

                                                           
 בשורה אחת )חלופה א'( או הצגה מפורטת בדומה להצגה בדוח על הרווח הכולל )חלופה ב'(.הצגה במקובץ  - ניתן להציג את פריטי הרווח הכולל האחר בשתי חלופות  1
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 בע"מ IFRSלדוגמה  חברה מקור

  
 1 הצגת פריטי הרווח הכולל האחר על פני הדוח -חלופה ב'  
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון )גרעון בהון(  

 )המשך( )בלתי מבוקר( 20XX במרץ/ביוני/בספטמבר 30/31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
  

 הון מניות   
פרמיה על 

 מניות

כולל רווח 
אחר 

המתייחס 
לקבוצת 
מימוש 

המוחזקת 
 למכירה

תקבולים על 
חשבון כתבי 

אופציה / 
רכיב הוני של 

מכשירים 
פיננסיים 
 מורכבים

קרן הערכה 
מחדש של 
רכוש קבוע/ 
נכסים בלתי 

 מוחשיים 

קרן 
הערכה 

מחדש של 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן הון 
בגין גידור 

תזרימי 
 מזומנים

קרן הון 
בגין 

הפרשי 
תרגום של 
פעילויות 

 חוץ

קרן הון 
מעסקאות 
עם זכויות 

שאינן 
מקנות 
 שליטה

עודפים 
)יתרת 
 הפסד(

מניות 
החברה 

המוחזקות 
על ידי 

החברה / 
חברה 
 מאוחדת

תקבולים 
על חשבון 

מניות 
שטרם 
 הוקצו

סך הכל 
מיוחס 

לבעלים 
של 

החברה 
 האם

זכויות 
ן שאינ

מקנות 
 סה"כ שליטה

 )ד( 40תקנה 
IAS 34.8(c) 
IAS 34.20(c) 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור 

                  
 1יתרה ליום 

 20XX  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX ביוליבינואר/באפריל/
השפעת שינויים במדיניות 

 XXX XXX - XXX XXX - XXX -  XXX - XXX - - - -  חשבונאית

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  שינויים בגין תיקוני טעויות 

 

בינואר/באפריל/  1רה ליום ית
לאחר תיאומים    20XXביולי

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX  למפרע והצגות מחדש 

 XXX - - XXX XXX XXX - - - - - - - - - -  רווח לתקופה 

 

התאמת שווי הוגן של נכסים 
פיננסיים זמינים למכירה, נטו 

 XXX - - - - - - - XXX XXX XXX - - - - -  ממס

 

הפרשי שער בגין תרגום פעילויות 
 XXX - - - - XXX XXX XXX - - - - - - - -  חוץ, נטו ממס

 XXX - XXX XXX - XXX XXX - XXX - - XXX XXX XXX - -  סה"כ רווח כולל לתקופה 

                   

 

חברה /הנפקת מניות של החברה
וי הוצאות הנפקה מאוחדת )בניכ

 XXX XXX - - - - - - - - - - - XXX XXX XXX  אלפי ש"ח( Xשל 

 

ששולם בידי  /דיבידנד שהוכרז
 (XXX) (XXX) (XXX) - - (XXX) - - - - - - - - - -  חברה מאוחדת החברה/

 

רכיב הוני של מכשירים פיננסיים 
מורכבים בניכוי הוצאות הנפקה 

 XXX - - - - - - - - - XXX XXX XXX - - -  מיוחסות

 XXX - - - - - - - - - XXX XXX XXX - - -  הנפקת כתבי אופציה למניות 

 XXX XXX  (XXX) - - (XXX) - - - - - - XXX XXX XXX  מימוש כתבי אופציה למניות 

 XXX XXX - (XXX) - - - - - - - - - XXX XXX XXX  המרת אגרות חוב להמרה למניות 

 XXX - - - - - - - - - XXX - XXX XXX XXX -  כישת( מניות באוצרמכירת )ר 

 XXX - - - - - - XXX XXX XXX - - - - - -  תשלום מבוסס מניות 

 - - - - - XXX - - - - - (XXX) - - - -  העברה לעודפים 

 

רכישת/ מכירת מניות בחברה 
 XXX XXX - XXX XXX XXX - - - XXX (XXX) (XXX) - - - -  מאוחדת

                   
                   

 

 30/31יתרה ליום 
 20XX  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX במרץ/ביוני/בספטמבר

                                                           
 הצגה במקובץ בשורה אחת )חלופה א'( או הצגה מפורטת בדומה להצגה בדוח על הרווח הכולל )חלופה ב'(. - ניתן להציג את פריטי הרווח הכולל האחר בשתי חלופות  1



 IFRS 2016דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה 

 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם התמציתיים המאוחדים הביאורים לדוחות הכספיים
 

25 

 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
 1 הצגת פריטי הרווח הכולל האחר על פני הדוח -חלופה ב'  
 תיים מאוחדים על השינויים בהון )גרעון בהון( דוחות תמצי 

 )המשך( )בלתי מבוקר( 1-20XX במרץ/ביוני/בספטמבר 30/31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
  
 

 הון מניות  
פרמיה על 

 מניות

רווח כולל 
אחר 

המתייחס 
לקבוצת 
מימוש 

המוחזקת 
 למכירה

תקבולים על 
חשבון כתבי 

אופציה / 
של רכיב הוני 

מכשירים 
פיננסיים 
 מורכבים

קרן הערכה 
מחדש של 
רכוש קבוע/ 
נכסים בלתי 

 מוחשיים 

קרן 
הערכה 

מחדש של 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

קרן הון 
בגין 

עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן הון 
בגין גידור 

תזרימי 
 מזומנים

קרן הון 
בגין 

הפרשי 
תרגום של 
פעילויות 

 חוץ

קרן הון 
מעסקאות 

זכויות עם 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

עודפים 
)יתרת 
 הפסד(

מניות 
החברה 

המוחזקות 
על ידי 

החברה / 
חברה 
 מאוחדת

תקבולים 
על חשבון 

מניות 
שטרם 
 הוקצו

סך הכל 
מיוחס 

לבעלים 
של 

החברה 
 האם

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ שליטה

 )ב(41תקנה 
IAS 34.8(c) 
IAS 34.20(c) 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור 

                  
 1יתרה ליום 

 1-20XX  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX בינואר/באפריל/ביולי

 

שינויים במדיניות  השפעת
 XXX XXX - XXX XXX - XXX -  XXX - XXX - - - -  חשבונאית

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  שינויים בגין תיקוני טעויות 

 

בינואר/באפריל/  1יתרה ליום 
לאחר תיאומים   1-20XX ביולי

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX  למפרע והצגות מחדש 

 XXX - - XXX XXX XXX - - - - - - - - - -  רווח לתקופה 

 

התאמת שווי הוגן של נכסים 
פיננסיים זמינים למכירה, נטו 

 XXX - - - - - - - XXX XXX XXX - - - - -  ממס

 

הפרשי שער בגין תרגום פעילויות 
 XXX - - - - XXX XXX XXX - - - - - - - -  חוץ, נטו ממס

 XXX - XXX XXX - XXX XXX - XXX - - XXX XXX XXX - -  סה"כ רווח כולל לתקופה 

                   

 

חברה /הנפקת מניות של החברה
מאוחדת )בניכוי הוצאות הנפקה 

 XXX XXX - - - - - - - - - - - XXX XXX XXX  אלפי ש"ח( Xשל 

 

ששולם בידי  /שהוכרז דיבידנד
 (XXX) (XXX) (XXX) - - (XXX) - - - - - - - - - -  חברה מאוחדת החברה/

 

רכיב הוני של מכשירים פיננסיים 
מורכבים בניכוי הוצאות הנפקה 

 XXX - - - - - - - - - XXX XXX XXX - - -  מיוחסות

 XXX - - - - - - - - - XXX XXX XXX - - -  הנפקת כתבי אופציה למניות 

 XXX XXX  (XXX) - - (XXX) - - - - - - XXX XXX XXX  מימוש כתבי אופציה למניות 

 XXX XXX - (XXX) - - - - - - - - - XXX XXX XXX  המרת אגרות חוב להמרה למניות 

 XXX - - - - - - - - - XXX - XXX XXX XXX -  מכירת )רכישת( מניות באוצר 

 XXX - - - - - - XXX XXX XXX - - - - - -  תשלום מבוסס מניות 

 - - - - - XXX - - - - - (XXX) - - - -  העברה לעודפים 

 

רכישת/ מכירת מניות בחברה 
 XXX XXX - XXX XXX XXX - - - XXX (XXX) (XXX) - - - -  מאוחדת

                   
                   

 

 30/31יתרה ליום 
 1-20XX  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX רבמרץ/ביוני/בספטמב

                                                           
 הצגה במקובץ בשורה אחת )חלופה א'( או הצגה מפורטת בדומה להצגה בדוח על הרווח הכולל )חלופה ב'(. - ולל האחר בשתי חלופותניתן להציג את פריטי הרווח הכ 1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
 1 הצגת פריטי הרווח הכולל האחר על פני הדוח -חלופה ב' 
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון )גרעון בהון( 

 משך()ה 20XX-1בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
  
 

 הון מניות  
פרמיה על 

 מניות

רווח כולל 
אחר 

המתייחס 
לקבוצת 
מימוש 

המוחזקת 
 למכירה

תקבולים על 
חשבון כתבי 

אופציה / 
רכיב הוני של 

מכשירים 
פיננסיים 
 מורכבים

קרן הערכה 
מחדש של 
רכוש קבוע/ 
נכסים בלתי 

 מוחשיים

קרן 
הערכה 

מחדש של 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

ון קרן ה
בגין 

עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

קרן הון 
בגין גידור 

תזרימי 
 מזומנים

קרן הון 
מהפרשי 
שער בגין 

תרגום 
פעילויות 

 חוץ

קרן הון 
מעסקאות 
עם זכויות 

שאינן 
מקנות 
 שליטה

עודפים 
)יתרת 
 הפסד(

מניות 
החברה 

המוחזקות 
על ידי 

החברה/ 
חברה 
 מאוחדת

תקבולים 
על חשבון 

מניות 
שטרם 
 הוקצו

הכל  סך
מיוחס 

לבעלים 
של 

החברה 
 האם

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ שליטה

 )ב(41תקנה 
IAS 34.8(c) 
IAS 34.20(c) 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור 

                  
 20XX-1  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXXבינואר  1יתרה ליום 

השפעת שינויים במדיניות  
 XXX XXX - XXX XXX - XXX -  XXX XXX XXX - - - -  חשבונאית

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  שינויים בגין תיקוני טעויות 
 20XX-1בינואר  1יתרה ליום  

לאחר תיאומים למפרע והצגות 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX  מחדש

                   
 XXX - - XXX XXX XXX - - - - - - - - - -  רווח )הפסד( לשנה 
כסים התאמת שווי הוגן של נ 

פיננסיים זמינים למכירה, נטו 
 XXX - - - - - - - XXX XXX XXX - - - - -  ממס

הפרשי שער בגין תרגום פעילויות  
 XXX - - - - XXX XXX XXX - - - - - - - -  חוץ, נטו ממס

 XXX - XXX XXX - XXX XXX - XXX - - XXX XXX XXX - -  סה"כ רווח כולל לשנה 
                   
הנפקת מניות של החברה )בניכוי  

אלפי  Xהוצאות הנפקה של 
 XXX XXX - - - - - - - - - - - XXX XXX XXX  ש"ח(

ששולם בידי  /דיבידנד שהוכרז 
 (XXX) (XXX) (XXX) - - (XXX) - - - - - - - - - -  חברה מאוחדת  החברה/

רכיב הוני של מכשירים פיננסיים  
נפקה מורכבים בניכוי הוצאות ה

 XXX - - - - - - - - - XXX XXX XXX - - -  מיוחסות
 XXX - - - - - - - - - XXX XXX XXX - - -  הנפקת כתבי אופציה למניות 
 XXX XXX  (XXX) - - (XXX) - - - - - - XXX XXX XXX  מימוש כתבי אופציה למניות 
 XXX XXX - (XXX) - - - - - - - - - XXX XXX XXX  המרת אגרות חוב להמרה למניות 
 XXX - - - - - - - - - XXX - XXX XXX XXX -  מכירת )רכישת( מניות באוצר 
 XXX - - - - - - XXX XXX XXX - - - - - -  תשלום מבוסס מניות 
 - - - - - XXX - - - - - (XXX) - - - -  העברה לעודפים 
רכישת/ מכירת מניות בחברה  

 XXX XXX - XXX XXX XXX - - - XXX (XXX) (XXX) - - - -  מאוחדת
                   
                   
 20XX-1  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX XXXבדצמבר  31יתרה ליום  

                   

                                                           
 ב'(.הצגה במקובץ בשורה אחת )חלופה א'( או הצגה מפורטת בדומה להצגה בדוח על הרווח הכולל )חלופה  - ניתן להציג את פריטי הרווח הכולל האחר בשתי חלופות  1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
 1 גישה ישירה( - 1)חלופה  זרימי המזומניםתדוחות תמציתיים מאוחדים על  

  
 )ד( 40תקנה 
 )ב( 41תקנה 

IAS 34.8(d) 
IAS 34.20(d) 

  

 שישה/תשעהלתקופה של 
חודשים שהסתיימה ביום 

 ביוני/בספטמבר 30

לתקופה של שלושה חודשים 
 31/30שהסתיימה ביום 

 במרץ/ביוני/בספטמבר

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX-1 ביאור 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(   
        
תזרימי מזומנים מפעילויות  

  שוטפות
     

 XXX XXX XXX XXX XXX  תקבולים מלקוחות 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  תשלומים לספקים ועובדים 
השקעות בידנדים מדי 

מטופלות לפי שיטת השווי ה
 XXX XXX XXX XXX XXX  2 המאזני

 XXX XXX XXX XXX XXX  2דיבידנדים אחרים שהתקבלו  

        
   XXX XXX XXX XXX XXX 

        
 XXX XXX XXX XXX XXX  2תקבולי ריבית  
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  2תשלומי ריבית  
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  3)תשלומי( מסים תקבולי  

        
מזומנים נטו מפעילויות  

 XXX XXX XXX XXX XXX  )לפעילויות( שוטפות

        
מזומנים נטו מפעילויות  

)לפעילויות( שוטפות 
 XXX XXX XXX XXX XXX   4 שהופסקו

        
 

                                                           
 (.2( או בגישה העקיפה )חלופה 1חברה רשאית להציג את הדוח על תזרימי המזומנים בגישה הישירה )חלופה   1
 IASשבונאית של החברה. ]חתקבולי/תשלומי ריבית ודיבינדים יסווגו במסגרת פעילות השקעה/מימון בהתאמה או במסגרת פעילות שוטפת, בהתאם למדיניות ה  2

7.31] 
המסים במהלך  ותקבולי סים, הנובעים מפעילויות השקעה או מימון, וניתנים לזיהוי ספציפי, יוצגו במסגרת הפעילות הרלוונטית. יש לתת גילוי לסך תשלומיתשלומי מ  3

 [IAS 7.35]התקופה. 
 [IFRS 5.33(c)]ניתן להציג מידע זה במסגרת הדוח על תזרימי המזומנים או בביאורים.   4
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
  1)המשך(  גישה ישירה( - 1מציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים )חלופה דוחות ת 

  
 )ד( 40תקנה 
 )ב( 41תקנה 

IAS 34.8(d) 
IAS 34.20(d) 

  

 שישה/תשעהלתקופה של 
חודשים שהסתיימה ביום 

 ביוני/בספטמבר 30

לתקופה של שלושה חודשים 
 31/30שהסתיימה ביום 

 במרץ/ביוני/בספטמבר

לשנה 
ביום  שהסתיימה

 בדצמבר 31

 20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX-1 ביאור 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(   
        
תזרימי מזומנים מפעילויות  

  השקעה
     

רכישת נכסים פיננסיים זמינים  
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  למכירה

ורה ממימוש נכסים פיננסיים תמ 
 XXX XXX XXX XXX XXX  זמינים למכירה

רכישת נכסים פיננסיים מוחזקים  
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  לפדיון

תמורה ממימוש נכסים פיננסיים  
 XXX XXX XXX XXX XXX  מוחזקים לפדיון

מתן הלוואות, פיקדונות ואשראי  
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  אחר לזמן ארוך

גביית הלוואות, פיקדונות  
 XXX XXX XXX XXX XXX  ואשראי לזמן ארוך

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  רכישת רכוש קבוע 
 XXX XXX XXX XXX XXX  תמורה ממימוש רכוש קבוע 
 XXX XXX XXX XXX XXX  מענק השקעה שנתקבל 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  רכישת נדל"ן להשקעה 
 XXX XXX XXX XXX XXX  תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  רכישת נכסים בלתי מוחשיים 
תמורה ממימוש נכסים בלתי  

 XXX XXX XXX XXX XXX  מוחשיים
תשלומים בגין עלויות פיתוח  

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  אשר הוונו לנכס
מטופלות לפי ההשקעות רכישת  

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  שיטת השווי המאזני
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  2רכישת חברות מאוחדות  
השקעות תמורה ממכירת  

מטופלות לפי שיטת השווי ה
 XXX XXX XXX XXX XXX  המאזני

תמורה ממימוש פעילות/ חברה  
 XXX XXX XXX XXX XXX  2מאוחדת 

מזומנים נטו מפעילויות  
 XXX XXX XXX XXX XXX  )לפעילויות( השקעה

        
מזומנים נטו מפעילויות  

)לפעילויות( השקעה 
 XXX XXX XXX XXX XXX   3 שהופסקו

        
 

                                                           
 (.2( או בגישה העקיפה )חלופה 1ג את הדוח על תזרימי המזומנים בגישה הישירה )חלופה חברה רשאית להצי  1
 במסגרת ביאור נפרד. ינתןימידע אודות רכישת ומכירת פעילויות במהלך התקופה השוטפת   2

 [IFRS 5.33(c)]ניתן להציג מידע זה במסגרת הדוח על תזרימי המזומנים או בביאורים.   3
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
  1)המשך(  גישה ישירה( - 1דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים )חלופה  

  
 )ד( 40תקנה 
 )ב( 41תקנה 

IAS 34.8(d) 
IAS 34.20(d) 

  

 שישה/תשעהלתקופה של 
חודשים שהסתיימה ביום 

 ביוני/בספטמבר 30

לתקופה של שלושה חודשים 
 31/30שהסתיימה ביום 

 במרץ/ביוני/בספטמבר

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX-1 ביאור 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(   
        
תזרימי מזומנים מפעילויות  

       מימון
הנפקת מניות וכתבי אופציה  

 XXX XXX XXX XXX XXX  )בניכוי הוצאות הנפקה(
הנפקת אגרות חוב בידי  

החברה/חברה מאוחדת 
 XXX XXX XXX XXX XXX  ה()בניכוי הוצאות הנפק

הנפקת אגרות חוב הניתנות  
להמרה למניות החברה/חברה 

מאוחדת )בניכוי הוצאות 
 XXX XXX XXX XXX XXX  הנפקה(

פדיון אגרות חוב/אגרות חוב  
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הניתנות להמרה

רכישת אגרות חוב של החברה  
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  בידי החברה / חברה מאוחדת

תשלומים בגין רכישת מניות  
       באוצר:

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  בעלים של החברה האם 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  זכויות שאינן מקנות שליטה 
מימוש כתבי אופציה למניות  

 XXX XXX XXX XXX XXX  החברה / חברה מאוחדת
 XXX XXX XXX XXX XXX  חוב צמיתים הנפקת מכשירי 
 XXX XXX XXX XXX XXX  קבלת הלוואות  
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)   פירעון הלוואות 
רכישת מניות מבעלי הזכויות  

שאינן מקנות שליטה בחברה 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  מאוחדת 

מכירת מניות לבעלי הזכויות  
בחברה שאינן מקנות שליטה 

 XXX XXX XXX XXX XXX  מאוחדת
       2תשלום דיבידנד ל:  
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  בעלים של החברה האם 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  זכויות שאינן מקנות שליטה 

מזומנים נטו מפעילויות  
 XXX XXX XXX XXX XXX  )לפעילויות( מימון

        
מפעילויות  מזומנים נטו 

 XXX XXX XXX XXX XXX  3)לפעילויות( מימון שהופסקו
        
עליה )ירידה( נטו במזומנים  

 XXX XXX XXX XXX XXX  ושווי מזומנים
        
מזומנים ושווי מזומנים  

 XXX XXX XXX XXX XXX  לתחילת התקופה
        
השפעת השינויים בשערי  

חליפין על יתרות מזומנים 
 XXX XXX XXX XXX XXX  מוחזקות במטבע חוץה

        
מזומנים ושווי מזומנים לסוף  

 XXX XXX XXX XXX XXX  התקופה

        

                                                           
 (.2( או בגישה העקיפה )חלופה 1הציג את הדוח על תזרימי המזומנים בגישה הישירה )חלופה חברה רשאית ל  1
 IASשבונאית של החברה. ]חתקבולי/תשלומי ריבית ודיבינדים יסווגו במסגרת פעילות השקעה/מימון בהתאמה או במסגרת פעילות שוטפת, בהתאם למדיניות ה  2

7.31] 
 [IFRS 5.33(c)]וח על תזרימי המזומנים או בביאורים. ניתן להציג מידע זה במסגרת הד  3
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
 1 גישה עקיפה( - 2דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים )חלופה  

  
 )ד( 40תקנה 
 )ב( 41תקנה 

IAS 34.8(d) 
IAS 34.20(d) 

  

 שישה/תשעהלתקופה של 
חודשים שהסתיימה ביום 

 ביוני/בספטמבר 30

לתקופה של שלושה חודשים 
 31/30שהסתיימה ביום 

 במרץ/ביוני/בספטמבר

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX-1 ביאור 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(   
        
תזרימי מזומנים מפעילויות  

  2 שוטפות
     

רווח )הפסד( לתקופה  
 XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילויות נמשכות

       התאמות: 
הוצאות )הכנסות( מסים שהוכרו  

 XXX XXX XXX XXX XXX  ברווח )הפסד( לתקופה
הוצאות )הכנסות( מימון, נטו  

וכרו ברווח )הפסד( שה
 XXX XXX XXX XXX XXX  לתקופה

הכנסות מהשקעה שהוכרו  
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  ברווח )הפסד( לתקופה 

הפסד )רווח( ממימוש רכוש  
 XXX XXX XXX XXX XXX  קבוע ונכסים בלתי מוחשיים

הפסד )רווח( מהתאמת שווי  
 XXX XXX XXX XXX XXX  הוגן של נדל"ן להשקעה

הפסד )רווח( ממימוש פעילות /  
 XXX XXX XXX XXX XXX  חברה מאוחדת

הפסד )רווח( מהתאמת שווי  
פיננסיים  הוגן של מכשירים

 XXX XXX XXX XXX XXX  הפסדבשווי הוגן דרך רווח או 
הפסד )רווח( מהעברה מרווח  

כולל אחר בגין מימוש נכס 
 XXX XXX XXX XXX XXX  פיננסי זמין למכירה

הפסד מירידת ערך נכס פיננסי  
 XXX XXX XXX XXX XXX  זמין למכירה

חלק החברה ברווח או הפסד  
מטופלות לפי השל השקעות 

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  שיטת השווי המאזני
 XXX XXX XXX XXX XXX  פחת והפחתות 
הפסד )ביטול הפסד( מירידת  

 XXX XXX XXX XXX XXX  ערך נכסים לא שוטפים
רכישת פריטי רכוש קבוע  

שמושכרים לאחרים 
וממומשים במהלך העסקים 

 XXX XXX XXX XXX XXX  3 הרגיל
עלות מופחתת של פריטי רכוש  

קבוע שהושכרו לאחרים ואשר 
מומשו במהלך העסקים 

 XXX XXX XXX XXX XXX  3הרגיל
הוצאות בגין תשלומים מבוססי  

 XXX XXX XXX XXX XXX  מניות

   XXX XXX XXX XXX XXX 

        
 

                                                           
 (.2( או בגישה העקיפה )חלופה 1חברה רשאית להציג את הדוח על תזרימי המזומנים בגישה הישירה )חלופה   1
 ניתן להציג את הרכב ההתאמות לרווח במסגרת נספח או במסגרת ביאור לדוחות הכספיים.  2
 .כגון חברות ליסינג בהם למטרות השכרה לאחרים שהן החזיקופריטי רכוש קבוע  פעילויות הרגילות מוכרת באופן שגרתי,אשר במהלך הרלוונטי לחברות   3
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
 1)המשך(  גישה עקיפה( - 2דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים )חלופה  

  
 )ד( 40תקנה 
 )ב( 41תקנה 

IAS 34.8(d) 
IAS 34.20(d) 

  

 שישה/תשעהלתקופה של 
חודשים שהסתיימה ביום 

 ביוני/בספטמבר 30

לתקופה של שלושה חודשים 
 31/30שהסתיימה ביום 

 במרץ/ביוני/בספטמבר

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX-1 ביאור 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(   
        
תזרימי מזומנים מפעילויות  

  המשך() שוטפות
     

שינויים בסעיפי רכוש  
       והתחייבויות:

)גידול( קיטון בלקוחות וחייבים  
 XXX XXX XXX XXX XXX  אחרים ויתרות חובה

 XXX XXX XXX XXX XXX  )גידול( קיטון במלאי 
נותני גידול )קיטון( בספקים,  

 XXX XXX XXX XXX XXX  שירותים וזכאים אחרים
 XXX XXX XXX XXX XXX  הפרשותגידול )קיטון( ב 
 XXX XXX XXX XXX XXX  גידול )קיטון( בהטבות לעובדים 
 XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות מראשגידול )קיטון( ב 

        
   XXX XXX XXX XXX XXX 

        
 XXX XXX XXX XXX XXX  2תקבולי ריבית  

        
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  2תשלומי ריבית  

        
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  3תקבולי )תשלומי( מסים  
        

מזומנים נטו מפעילויות  
 XXX XXX XXX XXX XXX  )לפעילויות( שוטפות

        
מזומנים נטו מפעילויות  

)לפעילויות( שוטפות 
 XXX XXX XXX XXX XXX   4 שהופסקו

        
 
 

                                                           
 (.2( או בגישה העקיפה )חלופה 1חברה רשאית להציג את הדוח על תזרימי המזומנים בגישה הישירה )חלופה   1
 IASשבונאית של החברה. ]חהשקעה/מימון בהתאמה או במסגרת פעילות שוטפת, בהתאם למדיניות ה תקבולי/תשלומי ריבית ודיבינדים יסווגו במסגרת פעילות  2

7.31] 
 תשלומי מסים, הנובעים מפעילויות השקעה או מימון, וניתנים לזיהוי ספציפי, יוצגו במסגרת הפעילות הרלוונטית.  3
 [IFRS 5.33(c)]רים. ניתן להציג מידע זה במסגרת הדוח על תזרימי המזומנים או בביאו  4
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 בע"מ IFRSלדוגמה  חברה מקור

  
  1 )המשך( גישה עקיפה( - 2דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים )חלופה  

  
 )ד( 40תקנה 
 )ב( 41תקנה 

IAS 34.8(d) 
IAS 34.20(d) 

  

 שישה/תשעהלתקופה של 
חודשים שהסתיימה ביום 

 ביוני/בספטמבר 30

לתקופה של שלושה חודשים 
 31/30שהסתיימה ביום 

 רץ/ביוני/בספטמברבמ

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX-1 ביאור 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(   
        
תזרימי מזומנים מפעילויות  

  השקעה
     

רכישת נכסים פיננסיים זמינים  
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  למכירה

תמורה ממימוש נכסים פיננסיים  
 XXX XXX XXX XXX XXX  זמינים למכירה

רכישת נכסים פיננסיים מוחזקים  
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  לפדיון

תמורה ממימוש נכסים פיננסיים  
 XXX XXX XXX XXX XXX  מוחזקים לפדיון

 מתן הלוואות, פיקדונות ואשראי 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  אחר לזמן ארוך

גביית הלוואות, פיקדונות  
 XXX XXX XXX XXX XXX  ואשראי לזמן ארוך

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  רכישת רכוש קבוע 
 XXX XXX XXX XXX XXX  תמורה ממימוש רכוש קבוע 
 XXX XXX XXX XXX XXX  מענק השקעה שנתקבל 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  ל"ן להשקעהרכישת נד 
 XXX XXX XXX XXX XXX  תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  רכישת נכסים בלתי מוחשיים 
תמורה ממימוש נכסים בלתי  

 XXX XXX XXX XXX XXX  מוחשיים
תשלומים בגין עלויות פיתוח  

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  אשר הוונו לנכס
מטופלות לפי ההשקעות רכישת  

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  שיטת השווי המאזני
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  2רכישת חברות מאוחדות 
השקעות תמורה ממכירת  

מטופלות לפי שיטת השווי ה
 XXX XXX XXX XXX XXX  המאזני

תמורה ממימוש פעילות / חברה  
 XXX XXX XXX XXX XXX  מאוחדת

        
מזומנים נטו מפעילויות  

 XXX XXX XXX XXX XXX  )לפעילויות( השקעה

        
מזומנים נטו מפעילויות  

)לפעילויות( השקעה 
 XXX XXX XXX XXX XXX   3 שהופסקו

        
 

                                                           
 (.2( או בגישה העקיפה )חלופה 1חברה רשאית להציג את הדוח על תזרימי המזומנים בגישה הישירה )חלופה   1
 מדיע אודות רכישת ומכירת פעילויות במהלך התקופה השוטפת יינתן במסגרת ביאור נפרד.  2

 [IFRS 5.33(c)]יאורים. ניתן להציג מידע זה במסגרת הדוח על תזרימי המזומנים או בב  3
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
  1)המשך(  גישה עקיפה( - 2רימי המזומנים )חלופה דוחות תמציתיים מאוחדים על תז 

  
 )ד( 40תקנה 
 )ב( 41תקנה 

IAS 34.8(d) 
IAS 34.20(d) 

  

 שישה/תשעהלתקופה של 
חודשים שהסתיימה ביום 

 ביוני/בספטמבר 30

לתקופה של שלושה חודשים 
 31/30שהסתיימה ביום 

 במרץ/ביוני/בספטמבר

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX-1 אורבי 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(   
        
תזרימי מזומנים מפעילויות  

  מימון
     

הנפקת מניות וכתבי אופציה  
 XXX XXX XXX XXX XXX  )בניכוי הוצאות הנפקה(

הנפקת אגרות חוב בידי  
החברה/חברה מאוחדת 
 XXX XXX XXX XXX XXX  )בניכוי הוצאות הנפקה(

הנפקת אגרות חוב הניתנות  
להמרה למניות החברה/חברה 

מאוחדת )בניכוי הוצאות 
 XXX XXX XXX XXX XXX  הנפקה(

פדיון אגרות חוב / אגרות חוב  
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הניתנות להמרה

החברה  רכישת אגרות חוב של 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  בידי החברה / חברה מאוחדת

קבלת הלוואות והתחייבויות  
 XXX XXX XXX XXX XXX  אחרות לזמן ארוך

פירעון הלוואות והתחייבויות  
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  אחרות לזמן ארוך

תשלומים בגין רכישת מניות  
       באוצר:

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  ברה האםבעלים של הח 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  זכויות שאינן מקנות שליטה 
מימוש כתבי אופציה למניות  

 XXX XXX XXX XXX XXX  החברה/חברה מאוחדת
 XXX XXX XXX XXX XXX  הנפקת מכשירי חוב צמיתים 
רכישת מניות מבעלי הזכויות  

בחברה שאינן מקנות שליטה 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  מאוחדת

מכירת מניות לבעלי הזכויות  
שאינן מקנות שליטה בחברה 

 XXX XXX XXX XXX XXX  מאוחדת
       2 תשלום דיבידנד ל: 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  בעלים של החברה האם 
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  זכויות שאינן מקנות שליטה 

מזומנים נטו מפעילויות  
 XXX XXX XXX XXX XXX  )לפעילויות( מימון

מזומנים נטו מפעילות  
 XXX XXX XXX XXX XXX  3)לפעילויות( מימון שהופסקו

        
עליה )ירידה( נטו במזומנים  

 XXX XXX XXX XXX XXX  ושווי מזומנים
        
מזומנים ושווי מזומנים  

 XXX XXX XXX XXX XXX  לתחילת התקופה
        
השפעת השינויים בשערי  

חליפין על יתרות מזומנים 
 XXX XXX XXX XXX XXX  המוחזקות במטבע חוץ

        
מזומנים ושווי מזומנים לסוף  

 XXX XXX XXX XXX XXX  התקופה
        

 

                                                           
 (.2( או בגישה העקיפה )חלופה 1חברה רשאית להציג את הדוח על תזרימי המזומנים בגישה הישירה )חלופה   1
IAS שבונאית של החברה. ]חתקבולי/תשלומי ריבית ודיבינדים יסווגו במסגרת פעילות השקעה/מימון בהתאמה או במסגרת פעילות שוטפת, בהתאם למדיניות ה  2

7.31] 
 [IFRS 5.33(c)]ניתן להציג מידע זה במסגרת הדוח על תזרימי המזומנים או בביאורים.   3
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדיםביאור
 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 

  
 כללי - 1ביאור  
  
ב'. מידע -עוסקת באמצעות חברות מאוחדות בתחומי א' ו 1"החברה" או "הקבוצה"( -חברה לדוגמה בע"מ )להלן  

 נוסף על מגזרי הפעילות של הקבוצה מוצג בביאור ___.
  
 בדצמבר 31 ליום החברה של השנתיים הכספיים לדוחות בהקשר אלו מאוחדים תמציתיים חותבדו לעיין יש 

20XX-1 אליהם נלוו אשר ולביאורים, תאריך באותו שהסתיימה ולשנה. 
  

IAS 34.16A(b) [שרלוונטי מקום, הביניים בתקופות הפעילויות של והמחזוריות העונתיות אודות הסבר לכלול יש]. 
  
 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור  
  
 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים א. 
  

IAS 34.19 
)ב( 40תקנה   

"דוחות כספיים ביניים"( של הקבוצה נערכו בהתאם לתקן  -הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )להלן 
 .IAS") 34" -, "דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן IAS 34חשבונאות בינלאומי 

  
IAS 34.16A(a) 

(1)א( ) 42תקנה   
בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, יישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב הזהים לאלו 

פרט לשינויים , ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, 1-20XXבדצמבר  31שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 
תקופת ל תקנים, תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשים אשר נכנסו לתוקף בבמדיניות החשבונאית שנבעו מיישום ש

יושמו כמפורט בסעיף __, מיישום של תקנים, תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשים אשר אינם בתוקף ו הדיווח
מוקדם על ידי הקבוצה כמפורט בסעיף __, ומשינויים יזומים במדיניות החשבונאית כמפורט  ביישום לראשונה

 2ף ___.בסעי
  
)ב( 40תקנה  הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים נערכו בהתאם להוראות הגילוי בפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דו"חות  

 .1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
  
 3 קביעת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה בדוחות ביניים ב. 
  
של נדל"ן להשקעה מתבססת החברה על הערכת שווי שבוצעה על ידי שמאי בלתי תלוי לצורך קביעת השווי ההוגן  

. בנוסף, בכל תאריך דיווח ביניים, בוחנת החברה את הצורך בעדכון אומדן השווי אחת לשנה/ אחת לחצי שנה/ אחר
ערכת שווי, על ההוגן של הנדל"ן להשקעה שלה ביחס לשוויו ההוגן אשר נקבע במועד האחרון בו התבצעה לגביו ה

מנת לבחון האם אומדן זה מייצג אומדן מהימן לשווי ההוגן נכון לתאריך הדיווח ביניים. בחינה זו נעשית באמצעות 
כלכלית של הנכס, וכן במידע חדש -סקירת שינויים בשוק הנדל"ן הרלוונטי, בחוזי השכירות בנכס, בסביבה המקרו

ובנכסים דומים וכל מידע אחר אשר עשוי להצביע על שינויים   בדבר עסקאות מהותיות אשר נעשו בסביבת הנכס
בשווי ההוגן של הנכס. במידה ולהערכת החברה קיימים לגבי נכסים מסוימים סימנים לכך שהשווי ההוגן לתאריך 
הדיווח ביניים שונה באופן מהותי מהשווי ההוגן שנאמד במועד האחרון בו בוצעה הערכת שווי, אומדת החברה 

באמצעות שמאי חיצוני/ על ידי הערכה המתבצעת על ידי הדיווח ביניים את השווי ההוגן של נכסים אלו למועד 
  החברה.

  
לגבי נדל"ן להשקעה בהקמה, בכל תאריך דיווח ביניים בוחנת החברה גם את העלויות אשר הושקעו בהקמת  

ויים אחרים בשוק הנדל"ן הרלוונטי כגון הנכס, את אומדן העלויות הנדרשות להשלמתו, את התקדמות הבניה ושינ
 מחירי השכירות.

  
אמדה החברה את השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה שלה באמצעות  20XX מרץ/ביוני/בספטמברב 31/30ליום  

בחנה החברה האם התקיימו סימנים לכך שהשווי ההוגן של  אוהערכת שווי שבוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני 
. להערכת החברה לא אירעו שינויים Xשונה מהותית מהשווי שנאמד על ידי שמאי חיצוני בתאריך  הנדל"ן להשקעה

 משמעותיים בשווי הנדל"ן ביחס למועד האחרון בו נערכה הערכת שווי. 
  

 

                                                           
 אם חל שינוי בשמה של החברה מתום תקופת הדיווח הקודמת יש לתת גילוי על כך.  1

 משפט זה יתווסף, בהתאמות הנדרשות, רק כאשר חלו שינויים במדיניות החשבונאית במהלך תקופת הדיווח.  2

 אופן קביעת השווי ההוגן המפורט להלן הינו דוגמה בלבד. על כל חברה להתאים את הגילוי בהתאם להתנהלותה.  3
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור  
  
 מסים על ההכנסה בדוחות ביניים ג. 
  
הוצאות )הכנסות( המסים על ההכנסה לתקופות המוצגות כוללות את סך המסים השוטפים, וכן את סך השינוי  

 עסקאות שנזקפו ישירות להון, ולעסקאות צירופי עסקים.ביתרות המסים הנדחים, למעט מסים נדחים הנובעים מ
  
הוצאות )הכנסות( מסים שוטפים בתקופות ביניים נצברות תוך שימוש בשיעור מס ההכנסה האפקטיבי השנתי  

הממוצע. לצורך חישוב שיעור מס ההכנסה האפקטיבי, מופחתים הפסדים לצורכי מס אשר לא הוכרו בגינם נכסי 
 פויים להפחית את חבות המס בשנת הדיווח.מסים נדחים, הצ

  
 תיקונים לתקני דיווח כספי ופרשנויות שפורסמו - 3ביאור  
  
IAS 34.16A(a)  :1תקנים, תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח קודמות 
  
   תיקוןIAS 16 רכוש קבוע" ו"- IAS 38 בלתי מוחשיים": )בדבר שיטות פחת נאותות( "נכסים 
  
לתקנים מבהירים כי שיטת פחת מבוססת הכנסות אינה נאותה, ככלל, לשימוש לגבי רכוש קבוע ולגבי  ניםהתיקו 

חזויה לצרוך את  שיטת הפחת תשקף את התבנית שבה הישותנכסים בלתי מוחשיים. בהתאם להוראות התקנים, 
. בהתייחס לנכסים בלתי מוחשיים בלבד, קובע התיקון כי ניתן להשתמש ת של הנכסההטבות הכלכליות העתידיו

בשיטת פחת מבוססת הכנסות כאשר ורק כאשר הנכס הבלתי מוחשי מבטא מדידה של הכנסות, או כאשר קיים 
 מתאם גבוה בין ההכנסות לבין צריכת ההטבות הכלכליות הגלומות בנכס הבלתי מוחשי.

  
כתוצאה  .2016בינואר  1באופן של "מכאן ולהבא" לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  יםמיושמהתיקונים  

משיטת פחת מבוססת הכנסות  )לפרט(מיישום התיקון, שינתה החברה את מדיניות הפחת בנוגע לנכסים _____ 
ת השנתיות של הוצאות הפח הגדלה/ הקטנההשפעת האמור הינה . הקו הישר / יחידות הייצור / אחרלשיטת 

 .אלפי ש"ח לכל שנת דיווח Xבסכום של 
  

  תיקון IAS 19  "2 )בדבר שיעור ההיוון(:"הטבות עובדים 
  
התיקון מבהיר כי אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה המשמשות לחישוב שיעור ההיוון של הטבות לאחר סיום  

שכפועל יוצא מהתיקון, בחינת עומק השוק של אג"ח  העסקה, יהיו נקובות באותו מטבע בו ישולמו אותן הטבות, כך
 2016בינואר  1יושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום גבוהה ייקבע ברמת המטבע. התיקון מקונצרניות באיכות 

. המתחילת תקופת ההשוואה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים בהם התיקון מיושם לראשונ, או לאחריו
. תיאומים בגין היישום לראשונה %X -ל  %Xן, שינתה החברה את שיעור ההיוון שלה מ כתוצאה מיישום התיקו

 וכרו ביתרת העודפים לתחילת התקופה.ה
  
 3 :השפעת היישום למפרע על הדוח על המצב הכספי לתקופה הנוכחית ולתקופות קודמות 

  
 

 

 31/30ליום 
 בספטמבר/ביוני/במרץ

 ליום
 בדצמבר 31

 20XX 20XX-1 20XX-1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  )בלתי מבוקר( 
    

 XXX XXX XXX בהתחייבות/נכס בגין הטבות עובדיםגידול/קיטון  

 XXX XXX XXX גידול/קיטון בהתחייבות/נכס מס נדחה 

גידול/קיטון בקרן הון בגין מדידות מחדש של ההתחייבות  
 XXX XXX XXX )הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת

 XXX XXX XXX גידול/קיטון בעודפים 

  
 
 

                                                           
רסומים אלה בדוחות חברה אשר יישמה אי אילו מהתקנים, תיקונים לתקנים או פרשנויות בשנות דיווח קודמות באימוץ מוקדם, לא נדרשת לכלול את הגילויים בדבר פ  1

 ביניים.
כל מחויבויותיהן לעובדים תיקון זה רלוונטי לחברות הפועלות בשוק איזורי עם מטבע משותפת כגון גוש היורו בלבד. למען הסר ספק, התיקון אינו רלוונטי לחברות אשר   2

 הן בישראל בלבד.
 על דוחותיה הכספיים שלה. ןהתיקוההשפעות המפורטות להלן הן דוגמאות בלבד. על כל חברה להתאים את הגילוי בהתאם להשפעות   3
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
 תיקונים לתקני דיווח כספי ופרשנויות שפורסמו )המשך( - 3ביאור  
  

IAS 34.16A(a)  :1תקנים, תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח קודמות 
 )המשך(

  
  תיקון IAS 19  "המשך( 2 )בדבר שיעור ההיוון(:"הטבות עובדים( 
  

 3 :השפעת היישום למפרע על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר לתקופה הנוכחית ולתקופות קודמות 
  

  

 שישה/תשעהלתקופה של 
 חודשים שהסתיימה 

 ביוני/ספטמבר 30ביום 

לתקופה של שלושה 
 חודשים שהסתיימה

 31/30ביום 
 במרץ/יוני/ספטמבר

 לשנה
 שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

  20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX-1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  י מבוקר()בלת )בלתי מבוקר(  

     

 XXX XXX XXX XXX XXX בעלות המכרגידול/קיטון  
 XXX XXX XXX XXX XXX גידול/קיטון בהוצאות מכירה ושיווק 
גידול / קיטון בהוצאות הנהלה  

 XXX XXX XXX XXX XXX וכלליות
 XXX XXX XXX XXX XXX מימון /הכנסותבהוצאותגידול/קיטון  
 XXX XXX XXX XXX XXX נדחיםים גידול/קיטון בהוצאות מס 

 XXX XXX XXX XXX XXX סך ההשפעה על הרווח או הפסד 
       
קיטון / גידול ברווח כולל אחר בגין  

מדידות מחדש של ההתחייבות 
 XXX XXX XXX XXX XXX )הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת

סך השפעה על הרווח הכולל  
 XXX XXX XXX XXX XXX האחר

       
 XXX XXX XXX XXX XXX ההשפעה על הרוח הכוללסך  
       

השפעת יישום התקן על הרווח  
 XXX XXX XXX XXX XXX הבסיסי למניה

השפעת יישום התקן על הרווח  
 XXX XXX XXX XXX XXX המדולל למניה

       

אלפי ש"ח, ביחס לאותה  X-קטנה/גדלה ב 20XX-1בינואר  1למפרע, יתרת העודפים ליום  התיקוןכתוצאה מיישום  
 יתרה אשר הוצגה למועד זה בתקופות קודמות.

  
 

                                                           
רסומים אלה בדוחות חברה אשר יישמה אי אילו מהתקנים, תיקונים לתקנים או פרשנויות בשנות דיווח קודמות באימוץ מוקדם, לא נדרשת לכלול את הגילויים בדבר פ  1

 ביניים.
בלבד. למען הסר ספק, התיקון אינו רלוונטי לחברות אשר כל מחויבויותיהן לעובדים  תיקון זה רלוונטי לחברות הפועלות בשוק איזורי עם מטבע משותפת כגון גוש היורו  2

 הן בישראל בלבד.
 על דוחותיה הכספיים שלה. התיקוןההשפעות המפורטות להלן הן דוגמאות בלבד. על כל חברה להתאים את הגילוי בהתאם להשפעות   3
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
 )המשך(תיקונים לתקני דיווח כספי ופרשנויות שפורסמו  - 3ביאור  
  

IAS 34.16A(a)  :1תקנים, תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח קודמות 
 )המשך(

  
  תיקון IFRS 7 :)מכשירים פיננסיים: גילויים" )בדבר חוזי שירות" 
  
ורבות נמשכת בנכסים מועברים לצורך הגילוי התיקון מוסיף הנחיות על מנת להבהיר האם חוזי שירות מהווים מע 

 2016בינואר  1ביום  יושם למפרע לתקופות שנתיות המתחילותבהקשר לנכסים המועברים. התיקון מ הנדרש
בינואר  1אולם, על מנת להימנע מקביעת שווי הוגן למפרע, לא נדרש ליישם את התיקון לתקופות שהחלו לפני 

2016. 
  
ון, בחנה החברה האם חוזה שירות בגין יתרת לקוחות שנגרעו בעסקת פקטורינג מהווה כתוצאה מיישום התיק 

, לרבות האם עמלת השירות תלויה בסכום IFRS 7 -ל 42E-42Fמעורבות נמשכת לעניין הגילוי הנדרש בסעיפים 
אינו זה או בעיתוי של תזרימי המזומנים הנגבים מהנכס הפיננסי שהועבר, והגיעה למסקנה כי חוזה שירות 

 2."מכשירים פיננסיים" בדבר הגילוי הנדרש Xראה ביאור מעורבות נמשכת.  מהווה/מהווה
  
  תיקון IAS 34 "3 (:במקום אחר בדיווח הכספיגילוי של מידע " )בדבר דיווח כספי לתקופות ביניים 
  
צמם צריך להיכלל בדרך של התיקון מבהיר כי מידע המופיע בדיווח הכספי ביניים אך מחוץ לדוחות הכספיים ע 

הפנייה צולבת מהדוחות הכספיים ביניים למקום אחר בדיווח הכספי ביניים הזמין למשתמשי הדוחות באותם 
בינואר  1יושם למפרע לתקופות שנתיות המתחילות ביום התיקון מ התנאים ובאותו הזמן כמו הדוחות הכספיים.

2016. 
  

 
 
 

                                                           
או פרשנויות בשנות דיווח קודמות באימוץ מוקדם, לא נדרשת לכלול את הגילויים בדבר פרסומים אלה בדוחות  חברה אשר יישמה אי אילו מהתקנים, תיקונים לתקנים  1

 ביניים.
 )ב( "העברות של נכסים פיננסיים" לצורך הוספת הגילוי הנדרש בחברות אשר התיקון רלוונטי ומהותי עבורן. 50ביאור  2015ניתן להיעזר בדוח לדוגמה השנתי   2
חברה אשר מפנה מהדוחות הכספיים למקום אחר , למסמך אחר מידע המוצג בדוחות הכספיים בדרך של הפניהבדבר  110לתקן ביקורת  1להוראות הבהרה  בהתאם  3

שוא ההפניה המידע האחר נ. שנדרש להיכלל בדוחות הכספיים למיקום המידע במסמך האחר הכולל את המידע הפניה ברורה וממוקדת תכלולבדיווח הכספי ביניים, 
 (as-is) מאפשר לכלול אותו כפי שהוא באופן שהיה ( וייערךנפרדים או בעמודים נפרדים למשל, על ידי הכללתו בסעיפים)המידע האחר  מובדל באופן ברור מיתריהיה 

 .הכספיים בדוחות
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
 עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח - 4ביאור  
  

IAS 34.16A(c) [בלתי שהם מניםמזו תזרימי או לתקופה רווח, הון, התחייבויות, הנכסים על המשפיעים פריטים של וסכום מהות 
 [שכיחותם או גודלם, מהותם בשל רגילים

  
IAS 34.15 

 א39תקנה 
]כאשר אירוע או עסקה הינם משמעותיים לצורך הבנת מצבה הכספי של הישות או ביצועיה מתום תקופת הדיווח 

 השנתית האחרונה, יינתן הסבר ועדכון למידע אשר נכלל בדוחות הכספיים השנתיים האחרונים[
  
 שינויים במלאי/ עלות המכירות, העבודות והשירותים - 5יאור ב 
  

IAS 34.15B(a) שלושה של לתקופה/לתקופות המכירות, העבודות והשירותים/ שינויים במלאי תוצרת גמורה ומלאי בתהליך בעלות 
 X-וכ X-כ של סך נכלל XX20 בספטמבר/ביוני/במרץ 30/31 ביום שהסתיימה/שהסתיימו חודשים תשעה/ושישה

 . הנובעת בשל _____ נטו מימוש מלאי לשווי ערך ירידת בגין ,בהתאמה, ש"ח אלפי
  
 של לתקופה/לתקופות המכירות, העבודות והשירותים/ שינויים במלאי תוצרת גמורה ומלאי בתהליך בעלות, כן-כמו 

 X-נכלל סך של כ XX20 בספטמבר/ביוני/במרץ 30/31 ביום שהסתיימה/שהסתיימו חודשים תשעה/ושישה שלושה
 .בעקבות _____, _____-ב שהוכרה נטו מימוש לשווי מלאי ערך ירידת ביטול בגין ,בהתאמה, ש"ח אלפי X-וכ

  
 רכוש קבוע - 6ביאור  
  

IAS 34.15B(d) .קבוע רכוש פריטי וגריעת רכישת א 
  
 30/31ביום  ושהסתיימה/שהסתיימחודשים  ושישה/תשעהשל שלושה  תקופה/תקופותבמהלך  

. בהתאמהאלפי ש"ח,  X-וכ X-בעלות של כ )ציון סוג הפריט הנרכש(רכשה החברה  XX20 במרץ/ביוני/בספטמבר
אלפי ש"ח,  Xאשר ערכו בספרים הינו  )ציון סוג הפריט הנמכר(הנ"ל מכרה החברה  בתקופה/בתקופותכן, -כמו

אלפי ש"ח, ובהוצאות )הכנסות(  X)הפסד( בגובה אלפי ש"ח. בגין מכירה זו, הכירה החברה ברווח  X-בתמורה ל
 אלפי ש"ח. Xמסים בגובה 

  
IAS 34.15B(e)  בהסכמים לרכישת רכוש קבוע בסכום של כ בתקופה זו/בתקופות אלובנוסף, התקשרה החברה-X וכ-X  ,אלפי ש"ח

 .בהתאמה
  
 ראה ביאור ___. ימושצירוף עסקים/ קבוצת מפריטי רכוש קבוע במסגרת  רכישת / גריעתלעניין  
  

IAS 34.15B(b) .2 1 ירידת ערך רכוש קבוע ב 
  

פעילות /  מפעל/  קו ייצורמכונה א' / אלפי ש"ח בגין  Xהכירה הקבוצה בירידת ערך בסך של  התקופהבמהלך  
ירידת הערך . )לפרט(. ההפסד מירידת ערך הוכר ברווח או הפסד בסעיף א' פעילותמגזר /  אזור גיאוגרפי/  עסקית

 \הידרדרות התנאים הכלכליים השוררים בענףר/ בעקבות כתוצאה מתהליך מודרניזציה של קווי יצוכאמור נגרמה 
 .3 א'פעילות גזר שייך למ )שם הפריט(. אחר \באזור

  
 אם סכום בר ההשבה נמדד לפי שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה 
  
 רג השווי ההוגןלפי מד 1כאשר השווי הוגן מסווג ברמה  
שווי הוגן בניכוי עלויות מימוש על  לפינקבע אלפי ש"ח  Xבסך  הנכס/היחידה מניבה מזומניםהסכום בר ההשבה של  

 , בניכוי אומדן עלויות מימוש.מכירה בשוק פעילבסיס 
  
 ._____ביאור לפי מדרג השווי ההוגן המוסבר ב 1מדידת השווי ההוגן כאמור לעיל הינה מדידה המסווגת ברמה  

 

                                                           
 נכסים בלתי מוחשיים מלבד מוניטין. גילוי זה יינתן בשינויים המחוייבים גם לגבי נדל"ן להשקעה הנמדד במודל העלות וגם לגבי  1

ערך וביטולם  ישות תיתן גילוי כמפורט בביאור זה לגבי כל הפסד מהותי מירידת ערך שהוכר או בוטל במהלך התקופה. לגבי הסכום המצרפי של הפסדים מירידת  2
 [.IAS 36.131יבות שהובילו להכרתם. ]שאינם משמעותיים, יש לתת גילוי לסוגים עיקריים של הנכסים שהושפעו, וכן לאירועים והנס

 IFRS 8[.)(iicIAS 36.130( )] -גילוי זה יינתן אם הישות מדווחת מידע מגזרי בהתאם ל  3
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  

 רכוש קבוע )המשך( – 6ביאור  
  
 )המשך( 2 1ירידת ערך רכוש קבוע  ב. 
  
 לפי מדרג השווי ההוגן 2/3כאשר השווי הוגן מסווג ברמה  
  
 הוגן בניכוי עלויות מימוש שווי לפינקבע אלפי ש"ח  Xבסך  הנכס/היחידה מניבה מזומניםהסכום בר ההשבה של  

ידי ההנהלה לתקופה של חמש -כפי שנכללו בתקציבים כספיים שאושרו על. 3זיות תזרימי מזומניםתחהמבוסס על 
(. תזרימי מזומנים מעבר לתקופת חמש השנים חושבו תוך שימוש %20XX-1 :X) %Xשנים ושיעור ניכיון של 

 .Z-הלכל שנה, הזהה לקצב הגידול המשוער בשוק  %Yבשיעור צמיחה שנתי קבוע ומשוער של 
  
 4 הנחות מפתח ששימשו בקביעת שווי הוגן בניכוי עלויות מימוש 
   נתח השוק חושב בהתבסס על נתח השוק של הקבוצה בשנת הדיווח, בתוספת שנתית בשיעור  -נתח שוק

X%.הנחות הקבוצה מתבססות על ניסיון העבר, למעט שיעור הצמיחה, אשר מתבסס על תחזיות ההנהלה . 
  
  שיעור הרווח הגולמי חושב בהתבסס על שיעורי הרווח הגולמי הממוצע של הקבוצה  -מי שיעור רווח גול

. הנחות הקבוצה מתבססות על ניסיון העבר, למעט השיפור ברווחיות %Xבשנת הדיווח, בתוספת של 
 5הגולמית, אשר מתבסס על שיפור צפוי ביעילות קווי היצור.

  
   י חומרי הגלם חושב בהתבסס על מחירי שוק נצפים לחוזים עתידיים שינוי במחיר -שינוי במחירי חומרי גלם

 .Y-ו Xעל מחירי 
  
 _____.לפי מדרג השווי ההוגן המוסבר בביאור  2/3מדידת השווי ההוגן כאמור לעיל הינה מדידה המסווגת ברמה  

 
הערך לפי קבוצות נכסים להלן אופן הקצאת ההפסד מירידת   6ההפסד מירידת ערך מיוחס למגזר פעילות א'.  

 ביחידה מניבת המזומנים פעילות א':
 ס כ ו ם  

  נכס 
 XXX נכס א' 
 XXX נכס ב' 

 XXX סה"כ 

   
 אם סכום בר ההשבה נמדד לפי שווי שימוש 
  
 
 

שווי שימוש המבוסס על תחזיות  לפינקבע אלפי ש"ח  Xבסך  הנכס/היחידה מניבה מזומניםהסכום בר ההשבה של 
ידי ההנהלה לתקופה של חמש שנים ושיעור ניכיון של -זרימי מזומנים כפי שנכללו בתקציבים כספיים שאושרו עלת

X% (1-20XX :X%.)4 
  
להלן אופן הקצאת ההפסד מירידת הערך לפי קבוצות נכסים ביחידה  6ההפסד מירידת ערך מיוחס למגזר פעילות א'. 

 מניבת המזומנים פעילות א':
 ס כ ו ם  

 אלפי ש"ח  

  נכס 
 XXX נכס א' 
 XXX נכס ב' 

 XXX סה"כ 

   
 
 

                                                           
 גילוי זה יינתן בשינויים המחוייבים גם לגבי נדל"ן להשקעה הנמדד במודל העלות וגם לגבי נכסים בלתי מוחשיים מלבד מוניטין.  1

פורט בביאור זה לגבי כל הפסד מהותי מירידת ערך שהוכר או בוטל במהלך התקופה. לגבי הסכום המצרפי של הפסדים מירידת ערך וביטולם ישות תיתן גילוי כמ  2
 [.IAS 36.131שאינם משמעותיים, יש לתת גילוי לסוגים עיקריים של הנכסים שהושפעו, וכן לאירועים והנסיבות שהובילו להכרתם. ]

 [IAS 36.130(f)(iiיקת הערכה ביחס להערכות קודמות יינתן גילוי לשינוי זה ולסיבה )סיבות( לביצועו. ])אם היה שינוי בטכנ  3
 .IAS 1.125 -ל במידה ושינוי  אפשרי בהנחת מפתח, גורם לשינוי בסכום בר השבה, יינתן גילוי לניתוח רגישות סכום בר ההשבה לשינויים בהנחות מפתח בהתאם  4
 ימוש אין להביא בחשבון התייעלות הנובעת מהשקעות הוניות.בחישוב שווי הש  5
 IFRS 8. [IAS 36.130(d)(ii )] -גילוי זה יינתן אם הישות מדווחת מידע מגזרי בהתאם ל  6
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  

 IAS 34.15B(b)  1 מוניטין – 7ביאור 
  
 , כמפורט להלן.)פרט(ה הקבוצה את סכום בר ההשבה של המוניטין בשל במהלך התקופה, בחנ 
  

 
יחידה מניבה 

 מזומנים

ערך בספרים 
של היחידה 

 מניבה מזומנים
מוניטין מוקצה 

 3 2ליחידה 

ירידת ערך 
)ביטול ירידת 
 ערך( שהוכרה

סכום בר 
השבה של 

 4היחידה 

הבסיס 
למדידת סכום 

 בר השבה

  אלפי ש"ח פי ש"חאל אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
       
 שווי שימוש XXX XXX XXX XXX 'אפעילות  
       
        שווי הוגן XXX XXX XXX XXX ב'פעילות  
 שווי הוגן - - XXX XXX ג'פעילות  
       
 שווי שימוש - - XXX XXX ד'פעילות  
       
  - - XXX XXX 5 אחרות 
  
 .)לפרט(אלפי ש"ח הוכר ברווח או הפסד בסעיף  Xבסך  'פעילות אההפסד מירידת ערך  
  
 .)לפרט(אלפי ש"ח הוכר ברווח או הפסד בסעיף  Xבסך  פעילות ב'ביטול ההפסד מירידת ערך  
  
  א'פעילות  
  
. הגורם העיקרי לירידת ערך X/ מגזר פעילות  XXXבע"מ העוסקת ב  1חברה בת יחידה מניבה מזומנים זו הינה  

 .Xילות א' הינו פע
  
שווי שימוש המבוסס על תחזיות תזרימי מזומנים כפי  לפינקבע מזומנים זו -הסכום בר ההשבה של יחידה מניבה 

תזרימי מזומנים  .%Xידי ההנהלה לתקופה של חמש שנים ושיעור ניכיון של -שנכללו בתקציבים כספיים שאושרו על
לכל שנה, הזהה לקצב  %Yשיעור צמיחה שנתי קבוע ומשוער של מעבר לתקופת חמש השנים חושבו תוך שימוש ב

 .Z-ההגידול המשוער בשוק 
  
 6הנחות המפתח ששימשו בחישוב שווי השימוש הן: 
  
   נתח השוק חושב בהתבסס על נתח השוק של הקבוצה בשנת הדיווח, בתוספת שנתית בשיעור  -נתח שוק

X%למעט שיעור הצמיחה, אשר מתבסס על תחזיות . הנחות הקבוצה מתבססות על ניסיון העבר ,
 ההנהלה.

  
   שיעור הרווח הגולמי חושב בהתבסס על שיעורי הרווח הגולמי הממוצע של הקבוצה  -שיעור רווח גולמי

. הנחות הקבוצה מתבססות על ניסיון העבר, למעט השיפור ברווחיות %Xבשנת הדיווח, בתוספת של 
  7 צפוי ביעילות קווי היצור. הגולמית, אשר מתבסס על שיפור

  
   שינוי במחירי חומרי הגלם חושב בהתבסס על מחירי שוק נצפים לחוזים עתידיים  -שינוי במחירי חומרי גלם

 . Y-ו Xעל מחירי 
  

                                                           
 רך.גילוי זה יינתן לגבי מוניטין שהתקיימה לגביו בחינה לירידת ערך במהלך תקופת הדיווח, גם אם תוצאתה הינה שאין צורך בירידת ע  1
 [IAS 36.134(b)] .שהוקצו ליחידהנכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים בלתי מוגדר,  יינתן גילוי גם לערך בספרים של  2
הישות לתאר אם הקבצת הנכסים לצורך זיהוי היחידה מניבת מזומנים השתנתה מאז עריכת האומדן הקודם של הסכום בר ההשבה של היחידה מניבת מזומנים, על   3

 [.IAS 36.130(d)(iii)אופן הקבצת הנכסים השוטף והקודם ואת הסיבות לשינוי באופן זיהוי היחידה מניבת מזומנים ]את 
 [IAS 36.130(e)]נדרש לתת גילוי לסכום בר השבה של היחידה מניבה מזומנים רק אם הוכר או בוטל בגינה הפסד מירידת ערך.   4
חידות מניבות מזומנים כך שלכל יחידה מניבה מזומנים הוקצה סכום לא משמעותי ביחס לסך המוניטין, אין צורך בפירוט במידה והמוניטין מוקצה למספר רב של י  5

 [IAS 36.135יחידות מניבות מזומנים. יש לתת גילוי לסך המוניטין שהוקצה ליחידות אלה. ]
 .IAS 1.125 -גילוי לניתוח רגישות סכום בר ההשבה לשינויים בהנחות מפתח בהתאם לבמידה ושינוי  אפשרי בהנחת מפתח, גורם לשינוי בסכום בר השבה, יינתן   6
 בחישוב שווי השימוש אין להביא בחשבון התייעלות הנובעת מהשקעות הוניות.  7
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  

 1 מוניטין – 7ביאור  
  
 )המשך( א'פעילות  
  
ההפסד מירידת הערך לפי קבוצות נכסים להלן אופן הקצאת  2ההפסד מירידת ערך מיוחס למגזר פעילות א'.  

 ביחידה מניבת המזומנים פעילות א':
 ס כ ו ם  

 אלפי ש"ח  

  נכס 
 XXX מוניטין 
 XXX נכס א' 
 XXX נכס ב' 
 XXX חלק יחסי בנכס מטה 

 XXX סה"כ 

  
  
 ב'פעילות  
  
הגורם העיקרי לירידת ערך  .Xזר פעילות / מג XXXבע"מ העוסקת ב  2חברה בת יחידה מניבה מזומנים זו הינה  

 .Xפעילות ב' הינו 
  
 לפי מדרג השווי ההוגן 1כאשר השווי הוגן מסווג ברמה  
שווי הוגן בניכוי עלויות מימוש הזהה לשווין ההוגן של  לפינקבע מזומנים זו -הסכום בר ההשבה של יחידה מניבה 

תיים אחרים מלבד נכסי פעילות ב'( בבורסה לניירות ערך בע"מ )אשר אין בה פריטים מהו 2מניות חברה בת 
 בת"א, בניכוי אומדן עלויות מימוש.

  
 _____לפי מדרג השווי ההוגן המוסבר בביאור  1מדידת השווי ההוגן כאמור לעיל הינה מדידה המסווגת ברמה  
  
 לפי מדרג השווי ההוגן 2/3כאשר השווי הוגן מסווג ברמה  
המבוסס על תחזיות  הוגן בניכוי עלויות מימוש שווי לפינקבע מזומנים זו -בה של יחידה מניבההסכום בר ההש 

ידי ההנהלה לתקופה של חמש שנים ושיעור ניכיון של -כפי שנכללו בתקציבים כספיים שאושרו על. 3תזרימי מזומנים
X% שנתי קבוע ומשוער של . תזרימי מזומנים מעבר לתקופת חמש השנים חושבו תוך שימוש בשיעור צמיחהY% 

 .Z-הלכל שנה, הזהה לקצב הגידול המשוער בשוק 
  
 4 הנחות מפתח ששימשו בקביעת שווי הוגן בניכוי עלויות מימוש 
  
   נתח השוק חושב בהתבסס על נתח השוק של הקבוצה בשנת הדיווח, בתוספת שנתית בשיעור  -נתח שוק

X%בר, למעט שיעור הצמיחה, אשר מתבסס על תחזיות . הנחות הקבוצה מתבססות על ניסיון הע
 ההנהלה.

  
   שיעור הרווח הגולמי חושב בהתבסס על שיעורי הרווח הגולמי הממוצע של הקבוצה  -שיעור רווח גולמי

. הנחות הקבוצה מתבססות על ניסיון העבר, למעט השיפור ברווחיות %Xבשנת הדיווח, בתוספת של 
 5 ור צפוי ביעילות קווי היצור.הגולמית, אשר מתבסס על שיפ

  
   שינוי במחירי חומרי הגלם חושב בהתבסס על מחירי שוק נצפים לחוזים עתידיים  -שינוי במחירי חומרי גלם

 .Y-ו Xעל מחירי 
  
 _____.לפי מדרג השווי ההוגן המוסבר בביאור  2/3מדידת השווי ההוגן כאמור לעיל הינה מדידה המסווגת ברמה  
  

                                                           
 בירידת ערך. גילוי זה יינתן לגבי מוניטין שהתקיימה לגביו בחינה לירידת ערך במהלך תקופת הדיווח, גם אם תוצאתה הינה שאין צורך  1
 IFRS 8[.IAS 36.130(d)(ii )] -גילוי זה יינתן אם הישות מדווחת מידע מגזרי בהתאם ל  2
 [IAS 36.130(f)(ii(אם היה שינוי בטכניקת הערכה ביחס להערכות קודמות יינתן גילוי לשינוי זה ולסיבה )סיבות( לביצועו. ]  3
 .IAS 1.125 -י בסכום בר השבה, יינתן גילוי לניתוח רגישות סכום בר ההשבה לשינויים בהנחות מפתח בהתאם לבמידה ושינוי  אפשרי בהנחת מפתח, גורם לשינו  4
 בחישוב שווי השימוש אין להביא בחשבון התייעלות הנובעת מהשקעות הוניות.  5
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  

 1 מוניטין – 7יאור ב 
  
 )המשך( 'בפעילות  
  
להלן אופן הקצאת ההפסד מירידת הערך לפי קבוצות נכסים  1ההפסד מירידת ערך מיוחס למגזר פעילות ב'.  

 ביחידה מניבת המזומנים פעילות ב':
 ס כ ו ם  

  נכס 
 XXX מוניטין 
 XXX נכס א' 
 XXX נכס ב' 
 XXX חלק יחסי בנכס מטה 

 XXX סה"כ 

   

  
 פעילות ג' 
  
 .בע"מ 3חברה בת יחידה מניבה מזומנים זו הינה  
  
הזהה לשווין מזומנים זו נקבע בהתבסס על שווי הוגן בניכוי עלויות מימוש -הסכום בר ההשבה של יחידה מניבה 

לות ג'( בבורסה לניירות בע"מ )אשר אין בה פריטים מהותיים אחרים מלבד נכסי פעי 3ההוגן של מניות חברה בת 
בע"מ ובקיזוז  3ערך בת"א, בניכוי אומדן עלויות מימוש / אשר נקבע בהתבסס על שוויין ההוגן של מניות חברה בת 

 .בע"מ 3אומדן השווי ההוגן של מכשירי החוב בחברה בת 
  
 מנים מהוונות(:או )במידה והשווי ההוגן בניכוי עלויות מימוש נמדד תוך שימוש בתחזיות תזרימי מזו 
המבוסס  הוגן בניכוי עלויות מימוש חישוב שווי מזומנים זו נקבע בהתבסס על-הסכום בר ההשבה של יחידה מניבה 

ידי ההנהלה לתקופה של חמש שנים -על תחזיות תזרימי מזומנים כפי שנכללו בתקציבים כספיים שאושרו על
חמש השנים חושבו תוך שימוש בשיעור צמיחה שנתי קבוע . תזרימי מזומנים מעבר לתקופת %Xושיעור ניכיון של 

 .Z-הלכל שנה, הזהה לקצב הגידול המשוער בשוק  %Yומשוער של 
  
 הנחות מפתח ששימשו בקביעת שווי הוגן בניכוי עלויות מימוש 
  
   נתח השוק חושב בהתבסס על נתח השוק של הקבוצה בשנת הדיווח, בתוספת שנתית בשיעור  -נתח שוק

X% הנחות הקבוצה מתבססות על ניסיון העבר, למעט שיעור הצמיחה, אשר מתבסס על תחזיות .
 ההנהלה.

  
   שיעור הרווח הגולמי חושב בהתבסס על שיעורי הרווח הגולמי הממוצע של הקבוצה  -שיעור רווח גולמי

ור ברווחיות . הנחות הקבוצה מתבססות על ניסיון העבר, למעט השיפ%Xבשנת הדיווח, בתוספת של 
 2 הגולמית, אשר מתבסס על שיפור צפוי ביעילות קווי היצור.

  
   שינוי במחירי חומרי הגלם חושב בהתבסס על מחירי שוק נצפים לחוזים עתידיים  -שינוי במחירי חומרי גלם

 .Y-ו Xעל מחירי 
  
  ות ג'גילויים נוספים בקשר עם קביעת השווי ההוגן בניכוי עלויות מימוש של פעיל 
  
 .   _לפי מדרג השווי ההוגן המוסבר בביאור  3/2הינה מדידה המסווגת ברמה  _מדידת השווי ההוגן כאמור בסעיף  
  
אשר  3הייתה בהתבסס על שווי חברה בת  1-20XXטכניקת ההערכה אשר שימשה בקביעת השווי ההוגן בשנת  

. הסיבה לשינוי טכניקת ההערכה נעוצה בעובדה כי X )תתואר העסקה( במניות החברה בתאריך  Xנגזר מעסקת
 3מהן ניתן לגזור שווי הוגן עדכני לפעילות ג'.  3לא חלו עסקאות משמעותיות במניות חברה בת  20XXבשנת 

  

                                                           
 ם תוצאתה הינה שאין צורך בירידת ערך.גילוי זה יינתן לגבי מוניטין שהתקיימה לגביו בחינה לירידת ערך במהלך תקופת הדיווח, גם א  1
 בחישוב שווי השימוש אין להביא בחשבון התייעלות הנובעת מהשקעות הוניות.  2
וי אודות גילוי לדוגמה זה הינו למקום בו טכניקת ההערכה ששימשה בתקופה השוטפת שונה מטכניקת ההערכה ששימשה בתקופה הקודמת. במקרה זה יינתן גיל 3

 לו. השינוי והסיבה
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  

 1 מוניטין – 7ביאור  
  
 )המשך( 'גפעילות  
  
 רגישות סכום בר ההשבה לשינויים בהנחות המפתח 
  
 2בשיעור הצמיחה  %Xאלפי ש"ח מהערך בספרים שלה. ירידה של  X -ל פעילות ג' גבוה בסכום בר ההשבה ש 

אלפי ש"ח בסכום בר  Xשנלקח בחשבון בחישוב השווי ההוגן בניכוי עלויות מימוש של פעילות ג' תביא לקיטון של 
חו לצורך חישוב השווי ההשבה של פעילות ג'. ירידה בשיעור הצמיחה כאמור, תביא לשינויים בהנחות נוספות שנלק

בשיעור הצמיחה לעומת השיעור אשר הובא  Yההוגן בניכוי עלויות מימוש בהתחשב בשינויים אלה, ירידה של %
בחשבון בקביעת שווי השימוש כאמור לעיל, היתה מביאה לכך שהסכום בר ההשבה של פעילות ג' היה נמוך 

 מערכה בספרים.
  
  
 פעילות ד' 
  
שווי שימוש המבוסס על תחזיות תזרימי מזומנים כפי  לפינקבע מזומנים זו -בה של יחידה מניבההסכום בר ההש 

. תזרימי מזומנים %Xידי ההנהלה לתקופה של חמש שנים ושיעור ניכיון של -שנכללו בתקציבים כספיים שאושרו על
לכל שנה, הזהה לקצב  %Yמעבר לתקופת חמש השנים חושבו תוך שימוש בשיעור צמיחה שנתי קבוע ומשוער של 

 .Z-ההגידול המשוער בשוק 
  
 הנחות המפתח ששימשו בחישוב שווי השימוש הן: 
   נתח השוק חושב בהתבסס על נתח השוק של הקבוצה בשנת הדיווח, בתוספת שנתית בשיעור  -נתח שוק

X%יות . הנחות הקבוצה מתבססות על ניסיון העבר, למעט שיעור הצמיחה, אשר מתבסס על תחז
 ההנהלה.

  
   שיעור הרווח הגולמי חושב בהתבסס על שיעורי הרווח הגולמי הממוצע של הקבוצה  -שיעור רווח גולמי

. הנחות הקבוצה מתבססות על ניסיון העבר, למעט השיפור ברווחיות %Xבשנת הדיווח, בתוספת של 
 3הגולמית, אשר מתבסס על שיפור צפוי ביעילות קווי היצור. 

  
  שינוי במחירי חומרי הגלם חושב בהתבסס על מחירי שוק נצפים לחוזים עתידיים  -י במחירי חומרי גלם שינו

 . Y-ו Xעל מחירי 
  
  רגישות סכום בר ההשבה לשינויים בהנחות המפתח 
 2 בשיעור הצמיחה %Xאלפי ש"ח מהערך בספרים שלה. ירידה של  X -' גבוה בדסכום בר ההשבה של פעילות  

בסכום בר ההשבה של פעילות אלפי ש"ח  Xביא לקיטון של ת' דבחשבון בחישוב שווי השימוש של פעילות  שנלקח
בהתחשב '. ירידה בשיעור הצמיחה כאמור, תביא לשינויים בהנחות נוספות שנלקחו לצורך חישוב שווי השימוש. ד

ן בקביעת שווי השימוש כאמור בשיעור הצמיחה לעומת השיעור אשר הובא בחשבו Yבשינויים אלה, ירידה של %
 לעיל, היתה מביאה לכך שהסכום בר ההשבה של פעילות ד' היה נמוך מערכה בספרים.

  
 
 
 
 
 
 

                                                           
 גילוי זה יינתן לגבי מוניטין שהתקיימה לגביו בחינה לירידת ערך במהלך תקופת הדיווח, גם אם תוצאתה הינה שאין צורך בירידת ערך.  1
 [IAS 36.134(f )]גילוי זה יינתן לגבי כל הנחת מפתח, במידה ושינוי אפשרי באופן סביר בה היה מביא לירידת ערך.  2
 אין להביא בחשבון התייעלות הנובעת מהשקעות הוניות. בחישוב שווי השימוש  3
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  

IAS 34.16A(j)  1 מכשירים פיננסיים - 8ביאור 
  
 מכשירים פיננסיים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן א. 
  

IFRS 7.25 (1)  פרט למפורט בטבלה הבאה, סבורה הקבוצה כי ערכם בספרים של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים
 המוצגים בעלות מופחתת בדוחות הכספיים זהה בקירוב לשווים ההוגן:

  
 שווי הוגן בספריםערך   

  
 31/30ליום 

 בספטמבר/ביוני/במרץ
 ליום

 בדצמבר 31
 31/30ליום 

 בספטמבר/ביוני/במרץ
 ליום

 בדצמבר 31

  20XX 20XX-1 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX-1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

       נכסים פיננסיים 
אגרות חוב  

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX וןהמוחזקות לפדי
הלוואות לזמן ארוך  

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX שניתנו

  XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

       התחייבויות פיננסיות 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX אגרות חוב 
הלוואה לזמן ארוך  

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX (2בריבית קבועה )

  XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

  

IAS 34.15B(h) (2)  והסיבות להםשינויים מהותיים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן 

  

 

משמעותי בשווי ההוגן של  גידול/קיטוןבעקבות שינוי משמעותי בסיכון האשראי של החברה בתקופת הדיווח, חל 
 31/30נקאי, אשר ערכה בספרים ליום אלפי ש"ח אותה נטלה החברה מתאגיד ב Xהלוואה בסך 

בדצמבר  31אלפי ש"ח ) Xאלפי ש"ח, כך ששווייה ההוגן למועד הדיווח הינו  Xהינו  20XX במרץ/ביוני/בספטמבר
20XX-1 :X .)אלפי ש"ח 

  

IAS 34.15B(b) (3)  2ירידת ערך של נכסים פיננסיים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן 

  

 

הכירה הקבוצה  20XX במרץ/ביוני/בספטמבר 31/30חודשים שהסתיימו ביום  לושהש/השישהההתשעה/במהלך 
אלפי ש"ח  X(. ערכו בספרים של הנכס בסך פרט, הנובע מירידת ערך של נכס פיננסי )אלפי ש"ח Xבהפסד בסך 

 נקבע בהתאם לאומדן תזרימי המזומנים הצפוי מהנכס ובהתייחס לבטוחות המוחזקות על ידי הקבוצה המהוון
 בשיעור הריבית האפקטיבית המקורי של הנכס.

  
מכשירים פיננסים אשר לא ניתן לגבי שוויים ההוגן גילוי, מאחר ולא ניתן לאמוד את שווים ההוגן באופן  (4) 

  3 מהימן
  

IFRS 7.30(a) .לא ניתן היה לתת גילוי למידע מאחר ולא ניתן לאמוד את השווי ההוגן של ____ באופן מהימן. א 
  

IFRS 7.30(b) .מכשירים אלו כוללים השקעה בחברת  בX בערך בספרים בגובה ,X ( 20אלפי ש"חXX-1 :X  ,)אלפי ש"ח
 אשר שוויים ההוגן אינו ניתן למדידה מאחר ו _____. 

  
IFRS 7.30(c) .השוק של מכשירים אלו מאופיין ב___. ג 

  
IFRS 7.30(d) .בכוונת הקבוצה לממש נכסים אלה על ידי או  רים אלה בעתיד הנראה לעיןאין בכוונת הקבוצה לממש מכשי ד

 .20XX+1בשנת  Xמכירתם לצד 
  

IFRS 7.30(e)  20 במרץ/ביוני/בספטמבר 31/30חודשים שהסתיימו ביום  התשעה/השישה/השלושהבמהלךXX  הכירה הקבוצה
אשר נמדד בעלותו מאחר ולא  וג המכשיר()לפרט את ס, הנובע ממימוש של מכשיר פיננסי אלפי ש"ח Xברווח של 

 .אלפי ש"ח Xניתן היה למדוד את שוויו ההוגן באופן מהימן. למועד המימוש, ערכו בספרים של המכשיר היה 

                                                           
 .חויבים, בשינויים המביישום מוקדם נדרשות לכלול את כל הגילויים המפורטים להלן IFRS 9ישויות המיישמות   1
 .גילוי דומה יינתן בעת ביטול ירידת ערך של נכסים פיננסיים  2
ירים פיננסיים מאחר והיו השקעות במכשירים הוניים שאין להם מחיר שוק מצוטט או נגזרים הקשורים למכשירים כאלה, מקום בו לא ניתן גילוי לגבי שווי הוגן של מכש  3

 לא ניתן למדוד בעלות מכשירים כאלה. IFRS 9בהתאם ל  , משום שהשווי ההוגן שלהם אינו ניתן למדידה.IAS 39הנמדדות בעלות על פי 
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XX במרץ/ביוני/בספטמבר 30/31ליום 
  
 )המשך( מכשירים פיננסיים - 8ביאור  
  

 מכשירים פיננסיים אשר נמדדים בשווי הוגן ב. 

  
 נטוהחשיפה מדידת שווי הוגן על בסיס  (1) 

  
IFRS 13.96  לקבוצה החזקות בנכסים ובהתחייבויות פיננסיים מסוימים, אשר חשופים בכיוונים מנוגדים לסיכוני שוק ולסיכון

י של הצד שכנגד. לגבי החזקות אלו, מודדת הקבוצה את השווי ההוגן של אותם נכסים והתחייבויות האשרא
פיננסיים, על בסיס המחיר שהיה מתקבל במכירה של פוזיציה ארוכה נטו )כלומר נכס( בגין חשיפה לסיכון מסוים או 

  1ם בעסקה רגילה בין משתתפי שוק. בהעברה של פוזיציה ארוכה נטו )כלומר התחייבות( בגין חשיפה לסיכון מסוי
  

 רמות שווי הוגן (2) 

  
IFRS 13.93(a), 

(b) 

להלן פירוט של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים של הקבוצה, אשר נמדדים בדוח על המצב הכספי של החברה 
 2בשוויים ההוגן, בהתאם לרמות המדידה שלהם. 

  
 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה    20XXבספטמבר/ביוני/במרץ 31/30ליום  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
      

     נכסים פיננסיים בשווי הוגן 
     מניות ומכשירי הון אחרים מוחזקים למסחר: 
 XXX XXX XXX XXX בתחום הנדל"ן 
 XXX XXX XXX XXX בתחום הגז והנפט 
 XXX XXX XXX XXX בתחום התעשייה 
     3נגזרים:  
 XXX XXX XXX XXX חוזים להחלפת מטבע חוץ 
 XXX XXX XXX XXX חוזים להחלפת ריבית 
 XXX XXX XXX XXX אגרות חוב 

      
     נכסים פיננסיים זמינים למכירה 
     מניות ומכשירי הון אחרים: 
 XXX XXX XXX XXX בתחום השירותים הפיננסיים 
 XXX XXX XXX XXX בתחום האנרגיה 
 XXX XXX XXX XXX )פרט(אחרים  
     אגרות חוב: 
 XXX XXX XXX XXX אגרות חוב ממשלתיות 
 XXX XXX XXX XXX אגרות חוב קונצרניות בתחום בנדל"ן 
 XXX XXX XXX XXX אגרות חוב קונצרניות בתחום התעשייה 
 XXX XXX XXX XXX )פרט(אחרים  

 XXX XXX XXX XXX סה"כ נכסים פיננסיים 
      

     4התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן  
     נגזרים: 
 XXX XXX XXX XXX חוזים להחלפת מטבע חוץ 
 XXX XXX XXX XXX חוזים להחלפת ריבית 
 XXX XXX XXX XXX אופציות צמודות מדד אשר הונפקו על ידי הקבוצה 
 XXX XXX XXX XXX (א) הפסדחוב שיועדו בשווי הוגן דרך רווח או אגרות  
 XXX XXX XXX XXX (_תמורה מותנית בגין צירוף עסקים )ראה ביאור  

 XXX XXX XXX XXX סה"כ התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן 

  

IAS 34.15B(h) 
 
 
 

משמעותי בשווי  גידול/קיטוןבעקבות שינוי משמעותי בסיכון האשראי של החברה בתקופת הדיווח, חל  )א(
אלפי ש"ח אותן הנפיקה החברה, אשר  Xב שיועדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בסך ההוגן של אגרות חו
אלפי ש"ח, כך ששוויין ההוגן למועד הדיווח  Xהינו  20XX במרץ/ביוני/בספטמבר 31/30ערכן בספרים ליום 

 אלפי ש"ח(. 20XX-1 :Xבדצמבר  31אלפי ש"ח ) Xהינו 
  

                                                           
חשבונאית של הישות המדווחת )אותה יש ליישם באופן עקבי( היא למדוד שווי הוגן של מכשירים פיננסיים החשופים לסיכונים ביאור זה יתווסף כאשר המדיניות ה  1

 מנוגדים בהסתמך על החשיפה נטו הנובעת מאותם מכשירים.
צות המתאימות של נכסים והתחייבויות על בסיס המהות, הפילוח המובא בביאור לדוגמה זה הינו לצורך המחשה בלבד! על כל ישות מדווחת מוטלת החובה לקבוע קבו  2

 [IFRS 13.94המאפיינים והסיכונים של פרטיה. ]
 מקום שרלוונטי, ייתכן כי ראוי יותר לפלח יתרה זו בין נגזרים אשר יועדו לחשבונאות גידור ובין אלו שלא יועדו ככאלה.  3
אמצעים לחיזוק אשראי של צד שלישי שאינם ניתנים להפרדה, יתווסף גילוי לקיומם של אותם אמצעים  התחייבות הנמדדת בשווי הוגן ואשר הונפקה עםו במידה  4

 [IFRS 13.98לחיזוק האשראי ואם הם משתקפים במדידת השווי ההוגן של ההתחייבות. ]
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
 )המשך( מכשירים פיננסיים - 8ביאור  
  

 )המשך( :פיננסיים אשר נמדדים בשווי הוגן מכשירים ב. 

  

 )המשך( רמות שווי הוגן (2) 

 

 
 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה   1-20XX בספטמבר/ביוני/במרץ 31/30ליום  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

      
     נכסים פיננסיים בשווי הוגן 
     מניות ומכשירי הון אחרים מוחזקים למסחר: 
 XXX XXX XXX XXX בתחום הנדל"ן 
 XXX XXX XXX XXX בתחום הגז והנפט 
 XXX XXX XXX XXX בתחום התעשייה 
     1ים: נגזר 
 XXX XXX XXX XXX חוזים להחלפת מטבע חוץ 
 XXX XXX XXX XXX חוזים להחלפת ריבית 
 XXX XXX XXX XXX אגרות חוב 
      
     נכסים פיננסיים זמינים למכירה 
     מניות ומכשירי הון אחרים: 
 XXX XXX XXX XXX בתחום השירותים הפיננסיים 
 XXX XXX XXX XXX בתחום האנרגיה 
 XXX XXX XXX XXX )פרט(אחרים  
     אגרות חוב: 
 XXX XXX XXX XXX אגרות חוב ממשלתיות 
 XXX XXX XXX XXX יות בתחום בנדל"ןנאגרות חוב קונצר 
 XXX XXX XXX XXX יות בתחום התעשייהנאגרות חוב קונצר 
 XXX XXX XXX XXX )פרט(אחרים  

 XXX XXX XXX XXX סה"כ נכסים פיננסיים 

      
     2התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן  
     נגזרים: 
 XXX XXX XXX XXX חוזים להחלפת מטבע חוץ 
 XXX XXX XXX XXX חוזים להחלפת ריבית 
 XXX XXX XXX XXX אופציות צמודות מדד אשר הונפקו על ידי הקבוצה 
 XXX XXX XXX XXX הפסדחוב שיועדו בשווי הוגן דרך רווח או אגרות  
 XXX XXX XXX XXX תמורה מותנית בגין צירוף עסקים 

 XXX XXX XXX XXX סה"כ התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן 

      
 

                                                           
 אלו שלא יועדו ככאלה.מקום שרלוונטי, ייתכן כי ראוי יותר לפלח יתרה זו בין נגזרים אשר יועדו לחשבונאות גידור ובין   1

אמצעים לחיזוק במידה והתחייבות שנמדדת בשווי הוגן הונפקה עם אמצעים לחיזוק אשראי של צד שלישי שאינם ניתנים להפרדה, יתווסף גילוי לקיומם של אותם   2
 [IFRS 13.98אם הם משתקפים במדידת השווי ההוגן של ההתחייבות. ]ההאשראי ו
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
 )המשך( מכשירים פיננסיים - 8ביאור  
  

 )המשך( :פיננסיים אשר נמדדים בשווי הוגן מכשירים ב. 

  

 )המשך( רמות שווי הוגן (2) 

 

 
 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה   1-20XX בדצמבר 31ליום  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
     נכסים פיננסיים בשווי הוגן 
     ירי הון אחרים מוחזקים למסחר:מניות ומכש 
 XXX XXX XXX XXX בתחום הנדל"ן 
 XXX XXX XXX XXX בתחום הגז והנפט 
 XXX XXX XXX XXX בתחום התעשייה 
     1נגזרים:  
 XXX XXX XXX XXX חוזים להחלפת מטבע חוץ 
 XXX XXX XXX XXX חוזים להחלפת ריבית 
 XXX XXX XXX XXX אגרות חוב 
      
     נכסים פיננסיים זמינים למכירה 
     מניות ומכשירי הון אחרים: 
 XXX XXX XXX XXX בתחום השירותים הפיננסיים 
 XXX XXX XXX XXX בתחום האנרגיה 
 XXX XXX XXX XXX )פרט(אחרים  
     אגרות חוב: 
 XXX XXX XXX XXX אגרות חוב ממשלתיות 
 XXX XXX XXX XXX נדל"ןיות בתחום בנאגרות חוב קונצר 
 XXX XXX XXX XXX יות בתחום התעשייהאגרות חוב קונצרנ 
 XXX XXX XXX XXX )פרט(אחרים  
 XXX XXX XXX XXX סה"כ נכסים פיננסיים 

      
     2התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן  
     נגזרים: 
 XXX XXX XXX XXX חוזים להחלפת מטבע חוץ 
 XXX XXX XXX XXX ריבית חוזים להחלפת 
 XXX XXX XXX XXX אופציות צמודות מדד אשר הונפקו על ידי הקבוצה 
 XXX XXX XXX XXX הפסדחוב שיועדו בשווי הוגן דרך רווח או אגרות  
 XXX XXX XXX XXX תמורה מותנית בגין צירוף עסקים 
 XXX XXX XXX XXX סה"כ התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן 

      
IFRS 13. 93(c) (3) העברות של מכשירים פיננסיים בין רמות השווי ההוגן 

  
IFRS 13.95  במועד בו חל האירוע או השינוי בנסיבות בגינם יש לשנות את רמת בהתאם למדיניות הקבוצה, רואה הקבוצה

את רמת מדידת השווי מדידת השווי ההוגן/בתחילת התקופה בה חל האירוע או השינוי בנסיבות בגינם יש לשנות 
כמועד בו  ההוגן/בסוף התקופה בה חל האירוע או השינוי בנסיבות בגינם יש לשנות את רמת מדידת השווי ההוגן

 הועבר המכשיר הפיננסי הנמדד בשווי ההוגן מרמה מסוימת לרמה אחרת.
  

IFRS 13. 93(c)  ,ביום בהתאם לכךX  20לשנתXX חברה  העבירה הקבוצה את השקעתה במניותX  אשר נמדדו עד למועד זה
, וזאת בשל היעדר סחירות במניה, כך שמחיר המניה המצוטט אינו מהווה ראיה 2, למדידה על פי רמה 1ברמה 

מהימנה לשווי ההוגן שלה. בהתאם לכך, השווי ההוגן של המניות נמדד למועד זה ביחס למחיר של מניות בעלות 
 אלפי ש"ח. Xמאפיינים דומים בסך 

  

 

אשר נמדדו עד למועד זה ברמה  Yהעבירה הקבוצה את השקעתה במניות חברה  20XX  3לשנת  Xביום כמו כן, 
 X, וזאת בשל רישומן למסחר של המניות. השווי ההוגן של המניות נמדד במועד זה בסך 1, למדידה על פי רמה 2

 4אלפי ש"ח. 
  
 , ראה פירוט להלן.3לגבי העברות מחוץ ולתוך רמה  

 

                                                           
 כי ראוי יותר לפלח יתרה זו בין נגזרים אשר יועדו לחשבונאות גידור ובין אלו שלא יועדו ככאלה.מקום שרלוונטי, ייתכן   1
צעים התחייבות הנמדדת בשווי הוגן ואשר הונפקה עם אמצעים לחיזוק אשראי של צד שלישי שאינם ניתנים להפרדה, יתווסף גילוי לקיומם של אותם אמבמידה ו  2

 [IFRS 13.98ם במדידת השווי ההוגן של ההתחייבות. ]לחיזוק האשראי ואם הם משתקפי
מועד זה עשוי להיות מועד האירוע או קרות הנסיבות לשינוי הרמה  .1והן להעברות לתוך רמה  1יש לקבוע מועד אחיד במהלך השנה הן להעברות מחוץ לרמה   3

 [IFRS 13.95כאמור, תחילת תקופת הדיווח או סופה. ]
 .1ולתוך רמה  1גבי העברות מחוץ לרמה יינתן גילוי נפרד ל  4
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
 )המשך( מכשירים פיננסיים - 8ביאור  
  
 מכשירים פיננסיים אשר נמדדים בשווי הוגן: )המשך( ב. 
  

IFRS 13.93(e) (4) 31ייבויות פיננסיים הנמדדים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן על פי רמה נכסים והתח  
  
 

 

השקעה במניות 
 ובמכשירי הון אחרים 

השקעה במכשירי 
חוב ובהלוואות 

 המוצגות בשווי הוגן

התחייבויות בשווי 
הוגן דרך רווח או 

 הפסד

 
 

 

 

בתחום 
 התעשיה

בתחום 
 הנדל"ן

בתחום 
 התעשיה

בתחום 
 הנדל"ן

 אגרות
חוב 

שיועדו 
 בשווי הוגן

תמורה 
מותנית 
בצירוף 
 עסקים

השקעה 
 סה"כ 2בנגזרים

 אלפי ש"ח  

 יתרה  
 20XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXבינואר  1ליום 

          
רווחים או הפסדים  

         שהוכרו:
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ברווח או הפסד 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ברווח כולל אחר 
 XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX רכישות 
 XXX XXX XXX XXX   XXX XXX מימושים 
   XXX XXX     הנפקות 
   XXX XXX     סילוקים 
 XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX 3 3מחוץ לרמה העברות  
 XXX XXX XXX XXX  XXX XXX )ג(XXX 3לתוך רמה העברות  

 /במרץ 31/30רה ליום ית 
 XXX XXX XXX XXX )ב(XXX )א(20XX  XXX XXX XXX בספטמבר/ביוני

          
IFRS 13.93(f)  סכום הרווחים או

ההפסדים לתקופה של 
שלושה/שישה/תשעה 

חודשים הכלולים ברווח 
או הפסד שניתנים 

לייחוס לשינוי ברווחים 
שלא מומשו או 

בהפסדים שלא מומשו 
המוחזקים בגין פריטים 

 /במרץ 31/30ביום 
 20XX   XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX בספטמבר/ביוני

  

 

בשל מחיקת אג"ח שהונפקו בידי חברה א' מהמסחר בבורסה לניירות ערך במהלך התקופה לא ניתן עוד  )א(
רות לצטט את מחיר האג"ח בשוק פעיל ועל כן נאמד עתה השווי ההוגן בהתבסס על נתונים שמקורם בסד

 אג"ח אחרות בעלות מח"מ דומה שהנפיקה חברה א', הנסחרות בשוק פעיל.
  

 

נהגה הקבוצה לאמוד את השווי ההוגן של אג"ח חברה ב' בהתבסס על מחירים מצוטטים של  Xעד ליום  )ב(
אגרות חוב דומות בשוק פעיל. לאור שינוי הרכב החוב שאירע בחברה ב' לא ניתן עוד להתבסס על מחירים 

צוטטים של אגרות חוב דומות כאומדן מהימן לשווי האג"ח ועל כן אומדת החברה, החל מהתקופה, את מ
השווי ההוגן של אג"ח חברה ב' בהתאם להערכת שווי המבוססת על אומדן תזרימי מזומנים מהוונים. 

 (.פרטההנחות המשמעותיות ששימשו בהערכת השווי הן )
  

 

, החלה החברה לאמוד את השווי Xשל מניות חברה ג' אשר חל בתאריך  לאור הנפקה לראשונה לציבור )ג(
 ההוגן של מניות חברה ג' בהתאם למחיר המצוטט בבורסה לניירות ערך לתל אביב.

                                                           
על בסיס המהות,  הפילוח המובא בביאור לדוגמה זה הינו לצורך המחשה בלבד! על כל ישות מדווחת מוטלת החובה לקבוע קבוצות המתאימות של נכסים והתחייבויות  1

 [IFRS 13.94המאפיינים והסיכונים של פרטיה. ]
עולה הצורך בפילוח רחב יותר. לדוגמה, יש להבחין בין נגזרי מטבע חוץ ונגזרי ריבית לבין השקעות שונות  3המסווגים ברמה  במידה ויש מספר סוגים של נגזרים  2

 אחרות העונות להגדרת נגזר.
 [IFRS 13.9(iv)(e) 3. ]3בנפרד מהעברות מחוץ לרמה  3. יינתן גילוי להעברות אל תוך רמה 3יש לפרט את הסיבות למעברים מחוץ ולתוך רמה   3
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXר במרץ/ביוני/בספטמב 30/31ליום 
  
 )המשך( מכשירים פיננסיים - 8ביאור  
  

 )המשך( פיננסיים אשר נמדדים בשווי הוגן מכשירים ב. 

  
IFRS 13.93(e) (4)  1)המשך(  3נכסים והתחייבויות פיננסיים הנמדדים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן על פי רמה  

  
 

 

השקעה במניות 
 ובמכשירי הון אחרים 

כשירי השקעה במ
חוב ובהלוואות 

 המוצגות בשווי הוגן

התחייבויות בשווי 
הוגן דרך רווח או 

 הפסד

 
 

 

 

בתחום 
 התעשיה

בתחום 
 הנדל"ן

בתחום 
 התעשיה

בתחום 
 הנדל"ן

אגרות 
חוב 

שיועדו 
 בשווי הוגן

תמורה 
מותנית 
בצירוף 
 עסקים

השקעה 
 סה"כ 2בנגזרים 

 אלפי ש"ח  

          
 יתרה ליום 

 20XX-1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXבינואר  1
          
רווחים או הפסדים  

         שהוכרו:
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ברווח או הפסד 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ברווח כולל אחר 
 XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX רכישות 
 XXX XXX XXX XXX   XXX XXX מימושים 
   XXX XXX     הנפקות 
   XXX XXX     סילוקים 
         3 3מחוץ לרמה העברות  
 XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX  3לתוך רמה העברות  

          
 יתרה ליום 

 /במרץ 31/30
 1-20XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX בספטמבר/ביוני

          
IFRS 13.93(f)  סכום הרווחים או

ההפסדים לתקופה של 
שלושה/שישה/תשעה 

חודשים הכלולים ברווח 
או הפסד שניתנים 

לייחוס לשינוי ברווחים 
שלא מומשו או 

בהפסדים שלא מומשו 
בגין פריטים המוחזקים 

 /במרץ 31/30ביום 
 1-20XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX בספטמבר/ביוני

          
 

                                                           
על בסיס המהות,  הפילוח המובא בביאור לדוגמה זה הינו לצורך המחשה בלבד! על כל ישות מדווחת מוטלת החובה לקבוע קבוצות המתאימות של נכסים והתחייבויות  1

 [IFRS 13.94המאפיינים והסיכונים של פרטיה. ]
רך בפילוח רחב יותר. לדוגמה, יש להבחין בין נגזרי מטבע חוץ ונגזרי ריבית לבין השקעות שונות עולה הצו 3במידה ויש מספר סוגים של נגזרים המסווגים ברמה   2

 אחרות העונות להגדרת נגזר.
 [IFRS 13.93 (e) (iv). ]3בנפרד מהעברות מחוץ לרמה  3. יינתן גילוי להעברות אל תוך רמה 3יש לפרט את הסיבות למעברים מחוץ ולתוך רמה   3
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
 )המשך( מכשירים פיננסיים - 8ביאור  
  

 )המשך( אשר נמדדים בשווי הוגןמכשירים פיננסיים  ב. 

  
IFRS 13.93(e) (4) המשך( 31על המצב הכספי בשווי הוגן על פי רמה  נכסים והתחייבויות פיננסיים הנמדדים בדוח( 

  
 

 

השקעה במניות 
 ובמכשירי הון אחרים 

השקעה במכשירי 
חוב ובהלוואות 

 המוצגות בשווי הוגן

התחייבויות בשווי 
הוגן דרך רווח או 

 הפסד

 
 

 

 

בתחום 
 התעשיה

בתחום 
 הנדל"ן

בתחום 
 התעשיה

בתחום 
 הנדל"ן

אגרות 
חוב 

שיועדו 
 בשווי הוגן

תמורה 
מותנית 
בצירוף 
 עסקים

השקעה 
 סה"כ 2בנגזרים 

 אלפי ש"ח  

          
בינואר  1יתרה ליום  

20XX-1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
          
רווחים או הפסדים  

         שהוכרו:
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ברווח או הפסד 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ברווח כולל אחר 
 XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX רכישות 
 XXX XXX XXX XXX   XXX XXX מימושים 
   XXX XXX     הנפקות 
   XXX XXX     סילוקים 
 XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX 3 3מחוץ לרמה העברות  
 XXX XXX XXX XXX XXX  XXX XXX  3לתוך רמה העברות  

 יתרה ליום 
 20XX-1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX דצמבר ב 31

          
IFRS 13.93(f)  סכום הרווחים או

ההפסדים לתקופה 
הכלולים ברווח או 

הפסד שניתנים לייחוס 
לשינוי ברווחים שלא 
מומשו או בהפסדים 

שלא מומשו בגין 
 פריטים המוחזקים ביום

 20XX-1  XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXבדצמבר 31

          
 

                                                           
מהות, בא בביאור לדוגמה זה הינו לצורך המחשה בלבד! על כל ישות מדווחת מוטלת החובה לקבוע קבוצות המתאימות של נכסים והתחייבויות על בסיס ההפילוח המו  1

 [IFRS 13.94המאפיינים והסיכונים של פרטיה. ]
מה, יש להבחין בין נגזרי מטבע חוץ ונגזרי ריבית לבין השקעות שונות עולה הצורך בפילוח רחב יותר. לדוג 3במידה ויש מספר סוגים של נגזרים המסווגים ברמה   2

 אחרות העונות להגדרת נגזר.
 [IFRS 13.93 (e) (iv). ]3בנפרד מהעברות מחוץ לרמה  3. יינתן גילוי להעברות אל תוך רמה 3יש לפרט את הסיבות למעברים מחוץ ולתוך רמה   3
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
 )המשך( מכשירים פיננסיים - 8ביאור  
  
 )המשך( פיננסיים אשר נמדדים בשווי הוגן מכשירים ב. 
  
 3או הפסדים בגין שערוכי שווי הוגן המסווגים ברמה  רווחים (5) 
  

IFRS 13.93 
(e)(i) 

IFRS 13.93 (f) 

להלן פירוט של הרווחים או ההפסדים של הקבוצה אשר הוכרו ברווח או הפסד וסעיפי ההכנסות או ההוצאות בהם 
ים( שלא מומשו בגין פריטים הוכרו, תוך פילוח בין רווחים או הפסדים הניתנים לייחוס לשינוי ברווחים )הפסד

  1המוחזקים למועד הדוח, לבין אלו שמומשו. 
  
 

 

 חודשים  שישה/תשעהשלושה/לתקופה של 
 20XX ביוני/בספטמברבמרץ/ 30/31שהסתיימה ביום 

 

 הכנסות 
הכנסות 
 אחרות

הוצאות 
 אחרות

הכנסות 
 מימון

הוצאות 
 סה"כ מימון

 אלפי ש"ח  

        
הכלולים  לתקופהההפסדים  או סכום הרווחים 

הפסד שניתנים לייחוס לשינוי ברווח או 
ברווחים שלא מומשו או בהפסדים שלא 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX מומשו בגין פריטים המוחזקים למועד הדיווח
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX רווחים או הפסדים שמומשו 

        
 סה"כ רווחים או הפסדים בגין שערוכי שווי 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 3הוגן המסווגים ברמה 

        
 

 

 חודשים שישה/תשעהה/שלושלתקופה של 
 1-20XX ביוני/בספטמברבמרץ/ 30/31שהסתיימה ביום 

 

 הכנסות 
הכנסות 
 אחרות

הוצאות 
 אחרות

הכנסות 
 מימון

הוצאות 
 סה"כ מימון

 אלפי ש"ח  

        
הכלולים  הלתקופאו ההפסדים  סכום הרווחים 

הפסד שניתנים לייחוס לשינוי ברווח או 
ברווחים שלא מומשו או בהפסדים שלא 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX מומשו בגין פריטים המוחזקים למועד הדיווח
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX רווחים או הפסדים שמומשו 

        
סה"כ רווחים או הפסדים בגין שערוכי שווי  

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 3ברמה  הוגן המסווגים

        
 20XX-1בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

 

 הכנסות 
הכנסות 
 אחרות

הוצאות 
 אחרות

הכנסות 
 מימון

הוצאות 
 סה"כ מימון

 אלפי ש"ח  

        
סכום הרווחים או ההפסדים לשנה הכלולים  

הפסד שניתנים לייחוס לשינוי  ואברווח 
ומשו או בהפסדים שלא ברווחים שלא מ

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX מומשו בגין פריטים המוחזקים למועד הדיווח
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX רווחים או הפסדים שמומשו 

        
סה"כ רווחים או הפסדים בגין שערוכי שווי  

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 3הוגן המסווגים ברמה 

        
  

 

                                                           
 נמדדים בשווי הוגן שלא על בסיס עיתי, כגון נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה. גילוי זה אינו נדרש עבור פריטים אשר  1
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 בע"מ IFRSגמה חברה לדו מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
 )המשך( מכשירים פיננסיים - 8ביאור  
  
 )המשך( פיננסיים אשר נמדדים בשווי הוגן מכשירים ב. 
  
סים והתחייבויות פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על פי למדידת נכוהנתונים ששימשו טכניקות הערכה  (6) 

 1 3רמה 
IFRS 13.93(d) 

 תיאור המכשיר הנמדד

שווי הוגן ליום 
 /במרץ 31/30
 בספטמבר/ביוני

20XX 
טכניקת 

 2הערכה
תיאור הנתונים שאינם 

 3נצפים 
טווח )ממוצע 

 משוקלל(

      
השקעות במניות  

     ובמכשירי הון אחרים:
היוון תזרימי  XXX (1תעשיה )בתחום ה 

 מזומנים
שיעור ההיוון המשוקלל  א.

(WACC) 
X%-X% 

 %X%-X שיעור צמיחת ההכנסות ב.   
 %X%-X מרווח תפעולי  ג.   
השוואה לחברות  XXX בתחום הנדל"ן 

 נסחרות דומות
 EBITDA X-Xמכפיל  א.

 %X%-X היעדר סחירות ב.   
      
תמורה מותנית בגין  

 רוף עסקיםצי
XXX  היוון תזרימי

 מזומנים
 %X%-X שיעור ההיוון א.

 %X%-X שיעור צמיחת ההכנסות ב.    
  

IFRS 13.93(h) (1)  הנתונים הלא נצפים המשמעותיים אשר שימשו בקביעת השווי ההוגן של המניות הם שיעור צמיחת
. עליה או ירידה משמעותית באילו ההכנסות, שיעור ההיוון המשוקלל והמרווח התפעולי הצפוי מההכנסות

   4מהנתונים, עשוי להביא לשינוי משמעותי בשווי ההוגן שנאמד עבור המניות.
אלפי ש"ח בשווי   X-, יביא לגידול )קיטון( של כX%-שינוי בשיעור צמיחת ההכנסות באופן שיגדל או יקטן ב

 6 5. או הפסדברווח ההוגן של המניות, ולרווח נוסף באותו סכום אשר היה מוכר 
  

IFRS 13.93(g), 
IFRS 13.IE65 

 תיאור תהליכי הערכה ששימשו בקביעת השווי ההוגן

IFRS 13.IE65(a)  ההנהלה הינו  3הגורם בחברה אשר אמון על מדידת תהליך הערכת השווי ההוגן של פריטים המסווגים ברמה
 ועדת ההשקעות/אחר )פרט(של החברה.  7 הבכירה/סמנכ"ל הכספים/ועדת ההשקעות/ועדת הכספים/אחר )פרט(

את ממצאי השווי מדידות השווי ההוגן אשר הפיקה, וזו האחרונה בוחנת  הנהלת החברה/אחר )פרט(מדווחת ל
את נאותות הנתונים  וועדת ניהול הסיכונים של החברה/ועדת הביקורת של החברה/אחר )פרט(בעזרת 

 ההוגן.ומתודולוגיית ההערכה אשר שימשו בקביעת השווי 
IFRS 13.IE65(b)  ובמידת הצורך מכויל על מנת לאמוד את  8, לחודש/רבעון/חציון/אחר )פרט(מודל התמחור של החברה נבחן אחת

 השווי ההוגן בצורה המדויקת ביותר האפשרית לדעת החברה.
IFRS 13.IE65(c) 9ים ביחס ל_______. מתקופה לתקופה, בוחנת החברה את השינויים בשווי ההוגן של הפריטים הנמדד 
IFRS 13.IE65(d)  כחלק מתהליך המדידה, עושה החברה שימוש בנתונים המסופקים לה על ידי גורמים חיצוניים )כגון ברוקרים, או

חברות לציטוטי מחירים(. לגבי נתונים אלו, מבצעת החברה נהלים על מנת לבסס את כי אלו פותחו בהתאם 
 10להוראות התקינה, כלהלן____. 

IFRS 13.IE65(e)  ._______11החברה בוחנת את אמינותם של נתונים שאינם נצפים אשר שימשו במדידת שווי הוגן באמצעות 

                                                           
על בסיס המהות,  הפילוח המובא בביאור לדוגמה זה הינו לצורך המחשה בלבד! על כל ישות מדווחת מוטלת החובה לקבוע קבוצות המתאימות של נכסים והתחייבויות  1

 [IFRS 13.94המאפיינים והסיכונים של פרטיה. ]
 .אם היה שינוי בטכניקת הערכה יינתן גילוי לשינוי זה ולסיבה )סיבות( לביצועו  2

, נדרש לתאר באופן מילולי את רגישות השווי ההוגן לנתונים שאינם ניתנים לצפייה. דוגמה לגילוי מעין זה ניתנה לגבי 3לגבי מדידות שווי הוגן עיתיות המסווגות ברמה   3
 התעשייה ולגבי המקרקעין לעיל, אך נדרש גילוי מעין זה עבור כל נתון שאינו נצפה אשר ניתן לגביו גילוי במסגרת הטבלה.השקעה במניות בתחום 

. לדוגמה, וכיצד הם יכולים להגדיל/למתן את ההשפעה של השינויים במידה וקיימים יחסי גומלין בין הפרמטרים השונים ששימשו בקביעת השווי, יש לתת גילוי לכך  4
 באם לדעת הישות המדווחת לשיעור ההיוון המשוקלל קיים מתאם גבוה עם שיעור הצמיחה.

נדרש עבור מדידות שווי הוגן של מכשירים פיננסיים לגבי ההשפעה הכמותית של שינויים סבירים בנתונים שאינם נצפים אשר שימשו בקביעת השווי ההוגן, גילוי זה   5
 [IFRS 13.93(h)(ii)בלבד. ]

 [IFRS 13.93(h)(ii)תן גילוי אודות האופן בו חושבה ההשפעה האפשרית על השווי ההוגן כאמור.] יינ  6
ות המדווחת אשר לגבי הקבוצה בתוך הישות המדווחת הקובעת את המדיניות והתהליכים הקשורים באומדן שווי הפריטים, יש לתת גילוי אודות תיאורה, לגורם ביש  7

 יכי הדיווח הפנימיים )לדוגמה, לאופן בו ועדת ניהול הסיכונים של הקבוצה או ועדת הביקורת שלה בוחנות את מדידות השווי ההוגן(. קבוצה זו מדווחת אליו ולתהל
 [.IFRS 13.IE65(b)] .יש לתת גילוי לשיטות המשמשות בבחינה זו  8
 ההוגן בין תקופה לתקופה.הגילוי הנדרש הוא עבור התהליך לפיו בוחנת הישות המדווחת את השינויים בשווי   9

 . IFRS 13 יש לתת גילוי לאופן בו בחנה הישות המדווחת כי הנתונים אשר נעשה בהם שימוש במדידת השווי ההוגן, הינם נאותים ומפותחים בהתאם להוראות  10
[IFRS 13.IE65(d)] 

 .אמינותם של נתונים שאינם נצפים אשר שימשו במדידת השווי ההוגןיינתן גילוי אודות השיטות שפותחו על ידי הישות המדווחת בכדי לפתח ולבסס את   11
[IFRS13.IE65(e)] 
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
 )המשך( ירים פיננסייםמכש - 8ביאור  

  

IAS 34.15B(l) .1סיווגים מחדש של נכסים פיננסיים ג 

  

  

 שלושה/שישה/תשעהלתקופה של 
 חודשים שהסתיימה 

 ביוני/בספטמבר 30/31ביום 

 לשנה
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

  20XX 20XX-1 20XX-1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר(  

     

 

ווג נכסים פיננסיים זמינים למכירה כהשקעות סי
 XXX XXX XXX (1מוחזקות לפדיון )

     

 

סיווג השקעות מוחזקות לפדיון כנכסים פיננסיים זמינים 
 XXX XXX XXX למכירה

     

 

סיווג נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
 XXX XXX XXX (2כזמינים למכירה )

     

 

של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח  סיווג מחדש
או הפסד לנכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת 

(3)2 XXX XXX XXX 

     

 

סיווג מחדש של נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות 
מופחתת לנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך 

 XXX XXX XXX  2( 4רווח או הפסד)

     

 

אלפי  Xבע"מ בסך של  Xנהלת הקבוצה לסווג מחדש השקעה באגרות חוב של חברה החליטה ה Xביום  (1)
כהשקעות המוחזקות לפדיון בעקבות החלטת ועדת ההשקעות  20XX+2ש"ח, אשר צפויות להיפרע בשנת 

 של הקבוצה להחזיק בהן עד לפדיונן.

  

 

אלפי  Xא' בערך בספרים של החליטה הנהלת הקבוצה לסווג מחדש את ההשקעה במניות חברה  Xביום  (2)
ש"ח, אשר הוצגו כנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כנכסים פיננסיים זמינים למכירה, וזאת 
בשל כוונת החברה שלא לממש את מניות חברה א' בעתיד הנראה לעין, ובעקבות הירידות החדות בשוקי 

 .20XXבשנת  Xההון בעולם במהלך חודש 

  

 

החליטה הנהלת הקבוצה  Xצה השקעה בפורטפוליו של נכסים המורכב מהלוואות מסחריות. ביום לקבו (3)
לנהל את ההלוואות הנ"ל על ידי חברה חיצונית, כך שבכוונת הקבוצה להחזיק את ההלוואות על מנת לגבות 

ים סיווגה הקבוצה מחדש את ההלוואות הנ"ל כנכס Xתשלומים חוזיים עתידיים. בהתאם לכך, ביום 
 פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת. 

. בעקבות הסיווג, תחדל הקבוצה %Xשיעור הריבית האפקטיבית אשר חושב במועד שינוי הסיווג הינו  
הפסד. הכנסות בגין הלוואות אלה יוכרו מעתה  ואמלזקוף את השינויים בשווי ההוגן של ההלוואות לרווח 

 ואילך על פי שיטת הריבית האפקטיבית. 

  

 

החליטה הנהלת הקבוצה לממש את פעילותה בתחום ההלוואות לעסקים קטנים. בהתאם לכך,  Xביום  (4)
הלוואות שניתנו בעבר על ידי הקבוצה לבעלי עסקים וסווגו על ידי הקבוצה כנכסים פיננסיים הנמדדים 

שכן המודל העסקי  הפסד,ם פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או כנכסי Xבעלות מופחתת, מסווגים החל מיום 
של החברה אינו עוד גבייה של הקרן והריבית על ההלוואות, אלא מימושן בטווח הקרוב. בעקבות הסיווג, 

חודשים והשלושה  השישה/תשעההפסד. במהלך של ההלוואות ייזקפו מעתה לרווח או  שינויים בשווי ההוגן
 X-אלפי ש"ח ו Xהקבוצה ברווח של  הכירה 20XX במרץ/ביוני/בספטמבר 31/30חודשים שהסתיימו ביום 

 אלפי ש"ח, בהתאמה, כתוצאה משינויים בשווי ההוגן של ההלוואות האמורות.

  

                                                           
 .הפסד ועל הרווח הכולל לתקופות המוצגות או הותיות של הסיווג מחדש על הרווח יתווסף גילוי להשפעות מ  1
 .בלבד IFRS 9 יישמותבחברות המ  2
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
 )המשך( פיננסייםמכשירים  - 8ביאור  
  

IFRS 7.28 רווח או הפסד נדחה .ד 
  
כאשר אומדן השווי ההוגן של נכסים פיננסיים שאינם נסחרים בשוק פעיל כולל הנחות שאינן נתמכות במחירי  

ושיעורי שוק נצפים, המכשיר מוכר לראשונה לפי מחיר העסקה המגלם בתוכו רווח או הפסד נדחה, הנובע 
דן השווי ההוגן לבין התמורה ששולמה או שהתקבלה. בתקופות עוקבות, הרווח או ההפסד מההפרש בין אומ

רק אם חלו שינויים במשתנים, אשר משתתפי שוק מביאים בחשבון בעת תמחור  לרווח או הפסדהנדחה ייזקף 
 נכסים פיננסיים.

  
יה שונה מעלותם, אך לא הוכר אשר בעת הכרתם לראשונה שווים ההוגן ה )לפרט(לקבוצה מכשירים פיננסיים  

 1בגינם רווח או הפסד מאחר ששויים ההוגן אינו נתמך בנתוני שוק נצפים. 
  

IFRS 7.28(b) רווח או הפסד נדחה הנובע מיום ההכרה לראשונה 
  
 אלפי ש"ח  

   
 20XX XXXבינואר  1יתרה ליום  
 XXX רכישות 
 XXX מימושים 

 20XX  XXX בספטמבר/ניביו/במרץ 31/30יתרה ליום  

   
   
 20XX-1 XXXבינואר  1יתרה ליום  
 XXX רכישות 
 XXX מימושים 

 1-20XX  XXX בספטמבר/ביוני/במרץ 31/30יתרה ליום  

   
   
 20XX-1 XXXבינואר  1יתרה ליום  
 XXX רכישות 
 XXX מימושים 

 20XX-1 XXX בדצמבר  31יתרה ליום  

   
 

                                                           
למסקנה שמחיר העסקה לא היה הראיה הטובה ביותר לשווי הוגן, כולל תיאור של הראיה התומכת בשווי ההוגן.  יינתן גילוי נוסף אודות הסיבה בעטיה הגיעה החברה  1

[IFRS 7.28(c)] 
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 בע"מ IFRSדוגמה חברה ל מקור

  
 ביאורים לדוחות הכספיים 

  
 תשלום מבוסס מניות  - 9ביאור  

  
IAS 34.16A(e) .1 פירוט התוכניות של הקצאת כתבי אופציה לבעלי תפקידים בחברה א 

  
. למנכ"ל החברה, לעובדים ונושאי משרה בחברה ולנותני שירותים ת להקצאה, ללא תמורה, של כתבי אופציה בלתי סחירים,ואישר דירקטוריון החברה תוכני XX20בשנת  Xבחודש  

 .בהתאם להוראות רשויות המס פירותי/הוניכתבי אופציה למנכ"ל החברה. כתבי האופציה הוקצו במסלול  Yכתבי אופציה, מתוכם  Xבמסגרת התוכנית, יוקצו 
  
 התנאים העיקריים של התוכנית: להלן תיאור כתבי אופציה. Zלמועד אישור הדוחות הכספיים הוקצו  

  
 

 התוכנית
תיאור 
 התוכנית

אופן סילוק 
 ההענקה

מועד 
 ההענקה

מועד 
 הפקיעה

תנאי ההבשלה 
 ותנאים נוספים

תוספת 
 המימוש

שער המניה 
במועד 
 ההענקה

שווי הוגן 
במועד 
 ההענקה

תמורה 
שהתקבלה בעת 

 ההענקה

הלוואות שניתנו 
על ידי הקבוצה 
 הערות לרכישת מניות

  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"ח ש"ח       

             

 

 תוכנית א'

כתבי 
אופציה 
שהוענקו 
לעובדי 
החברה 
למימוש 
למניות 
 החברה

 XXX XXX (1) XXX XXX XXX XXX XXX סילוק במניות

 

             

 

 תוכנית ב'

כתבי 
אופציה 
שהוענקו 
למנכ"ל 
 החברה 

 XXX XXX (2) XXX XXX XXX XXX XXX במזומן סילוק

 

  
 אלפי ש"ח.  Xההבשלה בסך האופציות תבשלנה בתום שלוש שנים ממועד ההענקה, ובכפוף לעמידה ביעד מכירות מצטבר על פני תקופת (1) 
  
 ה הרלוונטיים.המניות תבשלנה בהדרגה, כך שבכל שנה תבשלנה רבע מכמות המניות שהוענקו, ובלבד שהמנכ"ל ימשיך לעבוד בחברה עד למועדי ההבשל (2) 
  

                                                           
 ([5-4)27לחול. כמו כן, יפורטו תנאים אחרים הנלווים להקצאה. ]תקנה י המסים הצפויים נושא התאגיד במסים בשל הקצאת ניירות הערך, או מימושן, יצוין הדבר ויפורטו סכומי המסים שבהם נושא התאגיד, ובמידת האפשר, סך כל סכומ  1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
 תשלום מבוסס מניות )המשך( – 9ביאור  
  
  3 2 במהלך התקופה 1שווי הוגן של מכשירים הוניים שהוענקו  ב. 
  
. במסגרת מודל בלק ושולס/המודל הבינומיהשווי ההוגן של כתבי האופציה שהוענקו כאמור לעיל, נאמד תוך יישום  

זו, לא הביאה החברה בחשבון את השפעת תנאי ההבשלה, למעט תנאי שוק, על השווי ההוגן של המכשירים 
 ההוניים המוענקים. 

  
  5 4 להלן הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל: 

 
  

 Yתוכנית  Xתוכנית  רכיב 

    
 XXX XXX מחיר מניה ממוצע )בש"ח( 
 XXX XXX מחיר מימוש )בש"ח( 
 XXX XXX תנודתיות צפויה )*( 
 XXX XXX אורך חיי כתבי האופציה )בשנים( )*( 
 XXX XXX שיעור הריבית חסרת סיכון 
 XXX XXX שיעור דיבידנד צפוי 

   
ויה נקבעה על בסיס תנודתיות היסטורית של מחירי המניה של החברה ושל חברות נוספות בקבוצה. התנודתיות הצפ )*( 

אורך חיי כתבי האופציה הממוצע נקבע בהתאם לתחזית ההנהלה לגבי תקופת ההחזקה של העובדים בכתבי האופציה 
 שהוענקו להם בהתחשב בתפקידם בחברה ובניסיון העבר של החברה.

  
 

     

                                                           
וכן מידע לגבי אופן באשר להסדרי תשלום מבוסס מניות שחלו בהם שינויים במהלך התקופה יתווסף הסבר לשינויים אלה, גילוי אודות השווי ההוגן התוספתי שהוענק   1

 [IFRS 2.47(c)יים הניתנים עבור שווי הוגן של תוכניות חדשות כמתואר בביאור לדוגמה זה. ]מדידת השווי ההוגן התוספתי באופן עקבי עם הגילו
י ההוגן של לגבי תשלום מבוסס מניות לצדדים שאינם עובדים, במידה והחברה מדדה במישרין את השווי ההוגן של סחורות או שירותים שהתקבלו ולא את השוו  2

 [IFRS 2.48פן קביעת אותו שווי הוגן, לדוגמה אם השווי ההוגן נמדד לפי מחיר שוק של אותם סחורות או שירותים. ]המכשירים ההוניים, יינתן גילוי לאו
וגן נמדד בהתאם לגבי תשלום מבוסס מניות לצדדים שאינם עובדים, במידה ולא ניתן לאמוד את השווי ההוגן של הסחורות או השירותים שהתקבלו, ולכן שווים הה  3

ים שהתקבלו. גן של המכשירים ההוניים שהוענקו, יינתן גילוי לעובדה זו, וכן יתווסף הסבר מדוע לא ניתן לאמוד את השווי ההוגן של הסחורות או השירותלשווי ההו
[IFRS 2.49] 

 השווי ההוגן לרבות תנאי שוק. יתווסף גילוי אודות מאפיינים אחרים כלשהם של הענקת אופציות, שאינם מנויים בטבלה לדוגמה זו, אשר שולבו במדידת  4
ים במועד המדידה, במידה והוענקו מכשירים הוניים שאינם אופציות במהלך התקופה יינתן גילוי אודות המספר והממוצע המשוקלל של השווי ההוגן של אותם המכשיר  5

מידה ולא, כיצד נקבע, האם וכיצד שולבו דיבידנדים במדידת השווי ההוגן, וכן מידע לגבי אופן מדידת השווי ההוגן, לרבות האם הוא נקבע על בסיס מחיר שוק נצפה, וב
 [IFRS 2.47(b)וכן האם וכיצד שולבו מאפיינים אחרים כלשהם במדידת השווי ההוגן. ]
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
 1 אגרות חוב - 10ביאור  
  

IAS 34.16A(e) .חוב אגרות הנפקת א 
  
 '(. א סדרה) חוב אגרות נקוב ערך ח"ש אלפי Z א"בת ערך לניירות בבורסה החברה הנפיקה XX20בשנת  X ביום 
  
 להלן פרטים נוספים בגין ההנפקה: 
  

 

       

 ערך בספרים
 30/31ליום 

 מרץ/יוני/ב
 XX20 ספטמבר

 
תעודת 

 התחייבות

סכום נטו 
שהתקבל 
 בהנפקה 

בסיס 
 הצמדה

ריבית 
 תנאי פירעון נקובה

תנאים 
 נוספים

ריבית 
 שוטף אפקטיבית

לא 
 שוטף

 פי ש"חאל %   %    

         
 

 סדרה א'

X  אלפי ש"ח
)בניכוי 
הוצאות 

הנפקה בסך 
Y )אלפי ש"ח 

צמוד 
 מדד

X% 

פירעון קרן 
 A-לשיעורין ב

תשלומים 
 שנתיים שווים

(1) Y% XXX XXX 

  
להבטחת הפירעון המלא של אגרות החוב סדרה א', רשמה הקבוצה לטובת הנאמן שעבוד קבוע בדרגה  (1) 

 חברה מאוחדת א' המוחזקות על ידה.ראשונה על מניות 
  

IAS 34.16A(e) חוב אגרות של פירעונות .ב 
  
 סך שילמה החברה'(. ב סדרה) חוב אגרות נקוב ערך ח"ש אלפי X-של כ בסך חוזרת רכישה החברה ביצעה X ביום 

 חודשים תשעה/ושישה שלושה של לתקופה/לתקופות ברווח/בהפסד הכירה מכך וכתוצאה, ח"ש אלפי X של
 .בהתאמהש"ח,  אלפי X -וכ X-של כ בסך XX20 בספטמבר/ביוני/במרץ 31/30 ביום שהסתיימה/שהסתיימו

  
 .נקוב ערך ח"ש אלפי X של בסך החוזי במועדן'( ג סדרה) חוב אגרות פרעה החברה XX20בשנת  X ביום 
  

IAS 34.15B(i)  כשלים והפרות תנאים של מכשירי חוב - 11ביאור 
  
 הפרת אמות מידה פיננסיות .א 
  
ולשנה שהסתיימה באותו  XX20בדצמבר  31לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  ___כאמור בביאור  

אלפי ש"ח לתאגיד בנקאי. נכון  X-תאריך, נקבעו לחברה אמות מידה פיננסיות בקשר עם התחייבויותיה בסך של כ
, לאחר תאריך הדוח XX20בשנת  Xומדת באמות מידה אלו. ביום לתאריך הדוח על המצב הכספי, החברה אינה ע

על המצב הכספי, קיבלה החברה כתב ויתור מהתאגיד הבנקאי. כתוצאה מכך, הוצגה יתרת הלוואות מתאגידים 
במרץ/ ביוני/  30/31אלפי ש"ח במסגרת ההתחייבויות השוטפות בדוח על המצב הכספי ליום  X-בנקאיים בסך של כ

 .XX20 בספטמבר
  
 כשל בתשלום הלוואות .ב 
  
בתשלום קרן וריבית בגין אחת  החברה/ חברה בתאיחרה  20XXבשנת  הראשון/ השני/ השלישיבמהלך הרבעון  

אלפי ש"ח. העיכוב נוצר כתוצאה מפער בתזרימי  Xהינו  20XXבדצמבר  31מהלוואותיה שערכה בספרים ליום 
אי לא דרש פירעון מוקדם של ההלוואה או שינוי של תנאי המזומנים השוטפים של החברה. התאגיד הבנק

 2ההלוואה. 
  

 

                                                           
 ית מתאגיד בנקאי.גילוי דומה, בהתאמות הנדרשות, יינתן עבור נטילה או פירעון של מכשיר חוב מהותי שאינו אגרות חוב, לדוגמה הלוואה מהות  1
 , יינתן גילוי לכך.כשל בא על תיקונו, או אם תנאי ההלוואות לפירעון נקבעו מחדש, לפני שהדוחות הכספיים אושרו לפרסוםוה במידהבנוסף,   2
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
 תביעות משפטיות - 12ביאור  
  

IAS 34.15B(f) [ תביעות משפטיות/ תביעות משפטיות חדשותיישוב של] 
  

 הון מניות - 13ביאור  
  

IAS 34.16A(e)  ביוםX  בשנתXX20  הנפיקה החברה בבורסה לניירות ערך בת"אX  ש"ח ע.נ. בתמורה  1אלפי מניות רגילות בנות
 אלפי ש"ח.  Yאלפי ש"ח, בניכוי הוצאות הנפקה בסך של  X-ל

  
ש"ח ע.נ.  1אלפי מניות רגילות שלה בנות  Xכשה החברה בבורסה לניירות ערך בת"א ר XX20בשנת  Xביום  

 אלפי ש"ח. X-בתמורה ל
  
 דיבידנדים - 14ביאור  
  

IAS 34.16A(f)  ביוםX  בשנתXX20  שולם לבעלי המניות הרגילות של החברה דיבידנד בגובהX  :אלפי ש"ח )דיבידנד למניהY 
 ש"ח(. Yאלפי ש"ח )דיבידנד למניה:  Xשולם גם לבעלי מניות הבכורה דיבידנד בגובה  ש"ח(. כמו כן באותו יום

  
 1 שינויים באומדנים שדווחו בתקופות דיווח קודמות - 51ביאור  
  

IAS 34.16A(d) 
 (3)א() 42תקנה 

פרק הזמן בו , בעקבות כניסתה לשוק של טכנולוגית ייצור חדשה, בחנה הקבוצה את XX20לשנת  Xבמהלך חודש 
 וכן את ערך השייר הצפוי בתום תקופת השימוש בהן. Xהיא צפויה להמשיך ולהשתמש במכונות הייצור מדגם 

  
 Yשנים נוספות ולא למשך  Xבנוגע לאומדן אורך החיים, הקבוצה מעריכה כי תמשיך להשתמש במכונות למשך  

 שנים נוספות, כפי שצפתה במועד רכישתן.
  
השייר, בהתבסס על בדיקת מחירי שוק שביצעה הקבוצה, עולה כי למכונות האמורות צפוי ערך שייר בנוגע לערך  

 אלפי ש"ח כפי שצפתה הקבוצה. Y -אלפי ש"ח בלבד, ולא של כ X -של כ
  
אלפי ש"ח, בגין המכונות  X-מופחתת עלות כוללת בסך של כ XX20לשנת  Xכתוצאה מהאמור לעיל, החל מיום  

של הוצאות הפחת השנתיות בסכום  הגדלה/ הקטנהשנים. השפעת האמור הינה  Xל פני תקופה של האמורות, ע
 לתקופה/לתקופות עלות המכירות, העבודות והשירותים/הוצאות מכירה ושיווקאלפי ש"ח לכל שנת דיווח.  X -של כ

קטנו בסך של  XX20במרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ביום  שהסתיימה/שהסתיימו חודשים תשעה/ושישה שלושה של
 , מהסכומים שהיו מוכרים אילו לא התבצע שינוי האומדן. בהתאמהאלפי ש"ח, X-וכ X-כ

  
 הפרשות והתחייבויות תלויות - 16ביאור  
  

IAS 34.15B(c) 
IAS 34.15B(m) 

 .[האחרוןשינויים בהפרשות, בהתחייבויות תלויות או בנכסים תלויים מאז תאריך הדוח על המצב הכספי השנתי ]

  
 אירועים לאחר תום תקופת הדיווח - 17ביאור  
  

IAS 34.16A(h) [].אירועים מהותיים לאחר תום תקופת הביניים שלא קיבלו ביטוי בדוחות הכספיים ביניים 
  
 עסקאות עם צדדים קשורים - 18ביאור  
  
 XXXX א. 
  

IAS 34.15B(j) דדים קשורים שבוצעו במהלך התקופה.[]פרטים לגבי עסקאות משמעותיות עם צ 
  

 

                                                           
 ם על ידי רשות ני"ע.שפורס SAB 3-17במקרה בו מבוצע שינוי אומדן אורך חיים שימושיים של רכוש קבוע , יש למלא גם אחר דרישות הגילוי של    1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
 מסים על הכנסה - 19ביאור  

  
 שהסתיימה/שהסתיימו חודשים תשעה/ושישה השלוש של לתקופה/לתקופות הוצאות )הכנסות( מסים על הכנסה 

מורכבות מהוצאות מסים שוטפים אשר חושבו בהתבסס על אומדן שיעור מס  בספטמבר/ביוני/במרץ 13/03 ביום
 לצרכי מניצול צפוי של הפסדים הנובע ,, בהתאמה%X-וכ %X-ההכנסה האפקטיבי השנתי הצפוי, אשר נאמד בכ

נדחים, וכן מהוצאות  מסים בנכסי החברה הכירה לא בגינם, דיווח קודמות בתקופות במהלך השנה, אשר התהוו מס
 מסים נדחים אשר נבעו מגידול בהתחייבויות המסים הנדחים בגין שערוכי נדל"ן להשקעה/הפרשי פחת/אחר )פרט(.

  
  
 דיווח מגזרי - 20ביאור  

  
IAS 

34.16A(g)(v) 
 1כללי  .א
 

 והערכת משאבים הקצאת לצורך ,הקבוצה של הראשי התפעוליות ההחלטות קבללמ המועברת הדיווחים מערכת 
 שווקים: והינה בסיסי לקוחות/קווי מוצר ושירות/איזורים גיאוגרפיים. על מתבססת התפעוליים המגזרים ביצועי

 .באינטרנט ישירות ומכירות סיטונאים, קמעונאיים
  
, אשר רוכשים מוצרים המיוצרים בתהליכים מי התעשייה והחקלאותללקוחות מתחובמסגרת זו, קובצו נתוני מכירות  

 זהים. להלן מפורטים מגזרי הפעילות של החברה:
  
 מפיק את הכנסותיו ממכירת מוצר א' ללקוחות סופיים ולרשתות קמעונאיות.  -מגזר א' 
  
 מפיק את הכנסותיו ממתן שירותי ב' לחברות בענף _____. -מגזר ב' 
  
 מפיק את הכנסותיו ממכירות מוצר ג' למפיצי משנה.  - ג'מגזר  
  
כמו כן, מגזרי פעילויות אחרים כוללים את פעילויות הקבוצה בנושאי _____. מקורות ההכנסה של מגזרים אלו  

 הינם _____.
  
רת את פעילותה בתחומי _____ אשר דווחו במסג XX20כמפורט בביאור ___, הפסיקה הקבוצה החל משנת  

הודיעה הקבוצה על החלטתה להפסיק  XX20בשנת  Xמגזר פעילות נפרד עד למועד הפסקתם. בנוסף לכך, ביום 
 את פעילותה בתחום _____ אשר מוצגת במסגרת מגזר פעילות א'. 

  
 החדש. המגזרי הדיווח בסיס לפי מחדש הוצגו קודמות תקופות דיווח לגבי שדווחו סכומים 
  

 

                                                           
 רווח או הפסד מגזרי. גילוי כאמור יינתן כאשר קיימים הבדלים לעומת הדוחות הכספיים השנתיים, בבסיס הפיצול למגזרים או בבסיס המדידה של  1
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 בע"מ IFRSוגמה חברה לד מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XX/ביוני/בספטמבר במרץ 30/31 ליום
  
 )המשך( דיווח מגזרי - 20ביאור  
  
 ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות ב. 
  
IAS 

34.16A(g)(v) 
דיווח. דיווחים אלה נערכו על בסיס -ופק מפעילות כל מגזר ברתוצאות המגזר כוללות את הרווח )הפסד( שה

 של החברה (EBITDAרווח לפני מימון, פחת, הפחתות ומסים ) אומדיניות חשבונאית זהה לזו המיושמת בחברה 
 1.ושכר דירקטורים, אך ללא הקצאת עלויות הנהלה וכלליות ומסיםלאחר הקצאת עלויות מימון 

  

  

 חודשים שהסתיימה עהתש/שישה של לתקופה
 XX20 ביוני/בספטמבר 30ביום 

 )בלתי מבוקר(  

 סה"כ אחרים מגזר ג מגזר ב מגזר א  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

      הכנסות 

IAS 34.16A(g)(i) הכנסות מלקוחות חיצוניים XXX XXX XXX XXX XXX 

IAS 34.16A(g)(ii) ותהכנסות בין מגזרי XXX XXX XXX XXX XXX 

 XXX XXX XXX XXX XXX סה"כ הכנסות מגזר 

       

IAS 34.16A(g)(iii) תוצאות המגזר XXX XXX XXX XXX XXX 

       

  

  

 חודשים שהסתיימה  תשעה/שישה של לתקופה
 XX20-1 ביוני/בספטמבר 30ביום 

 )בלתי מבוקר(  

 סה"כ אחרים מגזר ג מגזר ב מגזר א  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

      הכנסות 

IAS 34.16A(g)(i) הכנסות מלקוחות חיצוניים XXX XXX XXX XXX XXX 

IAS 34.16A(g)(ii) הכנסות בין מגזריות XXX XXX XXX XXX XXX 

 XXX XXX XXX XXX XXX סה"כ הכנסות מגזר 

       

IAS 34.16A(g)(iii) גזרתוצאות המ XXX XXX XXX XXX XXX 

       

  

  

 חודשים שהסתיימה  שלושה של לתקופה
 XX202 במרץ/ביוני/בספטמבר 30/31ביום 

 )בלתי מבוקר(  

 סה"כ אחרים מגזר ג מגזר ב מגזר א  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

      הכנסות 

IAS 34.16A(g)(i) ונייםהכנסות מלקוחות חיצ XXX XXX XXX XXX XXX 

IAS 34.16A(g)(ii) הכנסות בין מגזריות XXX XXX XXX XXX XXX 

 XXX XXX XXX XXX XXX סה"כ הכנסות מגזר 

       

IAS 34.16A(g)(iii) תוצאות המגזר XXX XXX XXX XXX XXX 

       
 

                                                           
 הגילוי על תוצאות המגזר יותאם בהתאם לאופן בו מדווחות התוצאות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי.  1
דורש כי המידע המגזרי ידווח על בסיס מצטבר מתחילת שנה בלבד, כך שעל פי התקן אין חובה להציג דיווח מגזרי לתקופה של שלושה  IAS 34וני, באופן עקר  2

ופה מדווחת בספטמבר. אף על פי כן, בעיקר לאור הפרקטיקה הנהוגה בישראל בעניין זה ולאור היות הרבעון השוטף תק 30ביוני או  30חודשים שהסתיימה ביום 
 בהתאם לדרישות רשות ניירות ערך, אנו ממליצים כי יוצג דיווח מגזרי גם לתקופות אלה.
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ם לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדיםביאורי

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
 )המשך( דיווח מגזרי - 20ביאור  
  
 ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות )המשך( ב. 
  

  

 חודשים שהסתיימה  שלושה של לתקופה
 XX201-1 במרץ/ביוני/בספטמבר 30/31ביום 

 )בלתי מבוקר(  

 סה"כ אחרים מגזר ג מגזר ב א מגזר  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

      הכנסות 
IAS 34.16A(g)(i) הכנסות מלקוחות חיצוניים XXX XXX XXX XXX XXX 

IAS 
34.16A(g)(ii) הכנסות בין מגזריות XXX XXX XXX XXX XXX 

 XXX XXX XXX XXX XXX סה"כ הכנסות מגזר 

       
IAS 

34.16A(g)(iii) תוצאות המגזר XXX XXX XXX XXX XXX 

       

       

 XX20-1בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

 סה"כ אחרים מגזר ג מגזר ב מגזר א  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

      הכנסות 

 XXX XXX XXX XXX XXX הכנסות מלקוחות חיצוניים 

 XXX XXX XXX XXX XXX נסות בין מגזריותהכ 

 XXX XXX XXX XXX XXX סה"כ הכנסות מגזר 

       

 XXX XXX XXX XXX XXX תוצאות המגזר 

       

       
IAS 

34.16A(g)(vi) .2הרווח )הפסד( לפני מסהתאמה בין תוצאות המגזרים לבין  ג 
  

  

 שישה/תשעהלתקופה של 
 חודשים שהסתיימה 

 ביוני/בספטמבר 30 ביום

לתקופה של שלושה 
 חודשים שהסתיימה

 31/30ביום 
 במרץ/ביוני/בספטמבר

 לשנה
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

  20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX-1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  
       
 XXX XXX XXX XXX XXX וחסך תוצאות מגזרים בני הדיו 
החברה ברווח או הפסד של חלק  

מטופלות לפי שיטת ההשקעות 
 XXX XXX XXX XXX XXX השווי המאזני

 XXX XXX XXX XXX XXX הכנסות אחרות 
עלויות הנהלה וכלליות ואחרות  

 XXX XXX XXX XXX XXX שאינן מיוחסות למגזרים
 XXX XXX XXX XXX XXX הוצאות מימון 

       
 XXX XXX XXX XXX XXX 3רווח )הפסד( לפני מס  

       

                                                           
דורש כי המידע המגזרי ידווח על בסיס מצטבר מתחילת שנה בלבד, כך שעל פי התקן אין חובה להציג דיווח מגזרי לתקופה של שלושה  IAS 34באופן עקרוני,   1

בספטמבר. אף על פי כן, בעיקר לאור הפרקטיקה הנהוגה בישראל בעניין זה ולאור היות הרבעון השוטף תקופה מדווחת  30וני או בי 30חודשים שהסתיימה ביום 
 בהתאם לדרישות רשות ניירות ערך, אנו ממליצים כי יוצג דיווח מגזרי גם לתקופות אלה.

 פריטי התאמות מהותיים יזוהו ויתוארו בנפרד.  2
 ה הוצאות מסים למגזרי הפעילות, ניתן לבצע התאמה בין הרווח )הפסד( המצרפי של המגזרים בני הדיווח לבין הרווח )הפסד( לתקופה.במידה והחברה מקצ  3
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
 )המשך( דיווח מגזרי - 20ביאור  
  
IAS 

34.16A(g)(iv) 
 1דיווח שחל בהם שינוי מהותי-חייבויות של מגזרים בנינכסים והת ד.
 

אלפי ש"ח,  X-מסתכם לסך של כ XX20 במרץ/ביוני/בספטמבר 31/30ליום א' מגזר הסך הכולל של נכסי  (1) 
 כאמור בביאור __.  Xהשינוי נובע בעיקר מרכישת פעילות .XX-120בדצמבר  31-אלפי ש"ח ב X-לעומת כ

  
אלפי ש"ח,  X-מסתכם לסך של כ XX20 במרץ/ביוני/בספטמבר 31/30מגזר ג' ליום הסך הכולל של נכסי  (2) 

אלפי ש"ח נובע בעיקר מרכישת נכס  X-. הגידול בסך של כXX-120בדצמבר  31-אלפי ש"ח ב X-לעומת כ
 .Xבלתי מוחשי 

  
אלפי  X-כ מסתכם לסך של XX20 במרץ/ביוני/בספטמבר 31/30הסך הכולל של התחייבויות מגזר ב' ליום  (3) 

אלפי ש"ח נובע בעיקר מירידה  X-קיטון בסך של כה .XX-120בדצמבר  31-אלפי ש"ח ב X-ש"ח, לעומת כ
 בשע"ח של האירו, אשר גרמה לשחיקת ערך הלוואה הנקובה באירו.

  
 מכירת חברות מאוחדות - 21ביאור  
  

IAS 34.16A(i) טהבת שאינו כרוך באיבוד שלי בחברה זכויות מימוש .א 
  
 מהמכירה . התקבולים%Yוירדה לשיעור החזקה של  Zמזכויותיה בחברת הבת %X  הקבוצה מימשה X ביום 

  .במזומן נתקבלו ח"ש אלפי X בגובה
  
ש"ח( נזקף  אלפי Xההפרש בין תמורת המכירה לגידול בערך בספרים של בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה ) 

 זכויות שאינן מקנות שליטה. לקרן הון בגין עסקאות עם בעלי
  

IAS 34.16A(i) .2מכירת חברות מאוחדות ב 
  

IFRS 12.19(a)  ביוםX  מכרה הקבוצה את חברה ב' אשר עסקה בפעילות ייצור של ____. התקבולים מהמכירה בגובהX  אלפי
 ממניות חברה ב'. %Xש"ח נתקבלו במזומן. לאחר המכירה, הקבוצה ממשיכה להחזיק 

  
 Xהערך בספרים של הנכסים נטו שמומשו ליום  .1ב. 
 אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר(  

  נכסים שוטפים 
 XXX מזומנים ושווי מזומנים 
 XXX לקוחות 

  XXX 

  נכסים לא שוטפים 
 XXX רכוש קבוע, נטו 
 XXX מוניטין 

  XXX 

  התחייבויות שוטפות 
 XXX אשראי לזמן קצר 
 XXX ירותיםספקים ונותני ש 
 XXX זכאים ויתרות זכות 

  XXX 

  התחייבויות לא שוטפות 
 XXX הלוואות לזמן ארוך 
 XXX התחייבויות בגין הטבות עובדים 

  XXX 
   
 XXX נכסים נטו שמומשו 
 XXX זכויות שאינן מקנות שליטה 

  XXX 

   

                                                           
ליות במידה וסכומים אלו נסקרים באופן שוטף על ידי מקבל ההחלטות התפעוו ביחס לסכומים שניתן לגביהם גילוי בדוחות הכספיים השנתיים האחרונים של החברה  1

  .הראשי

 IFRS 12. -ב B6עד  B2לגבי ישויות דומות, במקרה בו הקיבוץ עומד במטרה ובדרישות הקיימות בסעיפים  IFRS 12ישות עשויה לקבץ את הגילויים הניתנים מכח   2
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
 )המשך( מכירת חברות מאוחדות - 21ביאור  
  
 תמורת המימוש .2ב. 
 אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר(  

   
 XXX תמורה שנתקבלה במזומן 
 XXX תמורה נדחית 

  XXX 

   
  ממימוש חברה מאוחדתתזרים מזומנים, נטו  .3ב. 
 אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר(  

   
 XXX תמורה שהתקבלה במזומנים ושווי מזומנים 
 X XXXמזומנים ושווי מזומנים שאוחדו בעבר בגין חברה  -בניכוי 

  XXX 

   
  רווח )הפסד( מאיבוד שליטה בחברה בת .4ב. 
 אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר(  

   
 XXX תמורה שהתקבלה 
 XXX נכסים נטו שמומשו 
 XXX זכויות שאינן מקנות שליטה 
 רווחים )הפסדים( מצטברים בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה בחברה בת, 

 XXX הפסד עם איבוד השליטה בחברה הבתלרווח או אשר סווגו 
 XXX הפסדשי שער מצטברים אשר סווגו לרווח או הפר 

 XXX ימושסה"כ רווח )הפסד( בגין המ 
 רווח )הפסד( בגין שערוך השקעה שנותרה בחברה הבת במועד איבוד 

 XXX השליטה

 XXX סה"כ רווח )הפסד( בגין המימוש, כולל שערוכים )הוכר בסעיף ___( 

   
IAS 34.16A(i) .1 מכירת חברה בת המהווה פעילות שהופסקה ג  

  
 אלפי X בגובה מהמכירה התקבולים בפעילות א'. סקהע אשר, X המאוחדת החברה את הקבוצה מכרה X ביום 

ברווח או הפסד . נתוני ההשוואה רווח או הפסדהוצגו בנפרד במסגרת  Xתוצאות חברה  .במזומן נתקבלו ח"ש
באופן  Xובדוח על תזרימי המזומנים הותאמו למפרע על מנת להציג את תוצאות ותזרימי המזומנים של חברה 

 נפרד.
  
 1 שהופסקה מפעילות לתקופה( הפסד) רווח .1ג. 
 

 

 שישה/תשעהלתקופה של 
 חודשים שהסתיימה 

 ביוני/בספטמבר 30ביום 

לתקופה של שלושה 
 חודשים שהסתיימה

 31/30ביום 
 במרץ/ביוני/בספטמבר

 לשנה
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

  20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX-1 

 ₪אלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  
       
מפעילות א' רווח )הפסד(  

 XXX XXX XXX XXX XXX לתקופה
 - - X XXX - XXXרווח ממכירת חברה  

 XXX XXX XXX XXX XXX סה"כ 

       

                                                           
 זקים למכירה ופעילויות שהופסקו""נכסים לא שוטפים המוח IFRS 5 -גילוי כאמור יינתן כאשר חברת הבת שמומשה עונה להגדרת פעילות שהופסקה ב  1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
 )המשך( מכירת חברות מאוחדות - 21ביאור  
  
  תוצאות פעילות א' לתקופות הדיווח המוצגות .2ג. 
  
 

 

 שישה/תשעהלתקופה של 
 חודשים שהסתיימה 

 ביוני/בספטמבר 30ביום 

ל שלושה לתקופה ש
 חודשים שהסתיימה

 31/30ביום 
 במרץ/ביוני/בספטמבר

 לשנה
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

  20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX-1 

 ₪אלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  
       
 XXX XXX XXX XXX XXX הכנסות 
 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX הוצאות תפעוליות 
 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX הוצאות מימון 
רווח )הפסד( לפני מסים על  

 XXX XXX XXX XXX XXX הכנסה
 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX מסים על הכנסה 

 XXX XXX XXX XXX XXX רווח )הפסד( לאחר מס 

       
  
 רהבמועד המכי Xנכסים נטו של חברה  .3ג. 
 ₪אלפי   

 )בלתי מבוקר(  

   
 XXX נכסים נטו שנמכרו 
 XXX מוניטין מיוחס 

  XXX 
 XXX רווח ממימוש פעילות שהופסקה 

 XXX תמורה כוללת 

   
. תשלומי המסים בגין )שם הסעיף(אלפי ש"ח אשר נזקף ל X-נוצר רווח )הפסד( בגובה של כ Xממכירת חברה  

 אלפי ש"ח. X-הסתכמו בכ Xמכירת חברה 
  
  
 Xתזרים מזומנים, נטו ממכירת חברה  .4ג. 
 אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר(  

   
 XXX תמורה שהתקבלה במזומנים ושווי מזומנים 
 X XXXמזומנים ושווי מזומנים שאוחדו בעבר בגין חברה  -בניכוי 

  XXX 
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
 צירופי עסקים – 22ביאור  

  
IAS 34.16A(i) חברה רכישת .א X1 2 3 

  
IFRS 3.B64 

(a)-(d) 
שנת ב X. ביום Xמהמניות הרגילות הקיימות במחזור של חברה  %X, רכשה הקבוצה XX20-2בשנת  Xביום 

XX20 רכשה הקבוצה ,X%  נוספים מהמניות הרגילות הקיימות במחזור של חברהX  והשיגה שליטה בחברה.X 
היא ספק של מוצרי ושירותי רשתות נתונים בקנדה ובמקסיקו. כתוצאה מהרכישה, צפויה הקבוצה להיות  Xחברה 

ה הקבוצה הפחתה בעלויות באמצעות הספק המוביל של מוצרי ושירותי רשתות נתונים בשווקים אלה. בנוסף, חוז
 יתרונות לגודל.

  
 :הגילוי הבא יינתן במקרה של רכישה במחיר הזדמנותי 
  

IFRS 3.B64(n)  הסכום נטו שהוכר במועד הרכישה בגין הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו במסגרת צירוף
עברה בתוספת סכום הזכויות שאינן מקנות שליטה ובתוספת השווי העסקים עולה על השווי ההוגן של התמורה שהו

 4קודם לצירוף העסקים. Xשהייתה קיימת לקבוצה בחברה  %Xההוגן של ההשקעה בגובה 
  
 כרווח מרכישה במחיר הזדמנותי. Xבסעיף  לרווח או הפסדאלפי ש"ח נזקף  X-ההפרש האמור, בסך של כ 
  
 ]תאור הסיבות בגינן נוצר הרווח[תוצאה מ הרווח האמור מהרכישה נוצר כ 
  

IFRS 3.B64(f) :להלן השווי ההוגן למועד הרכישה של התמורה שהועברה 
 אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר(  

   
IFRS 3.B64(f)(i) מזומן XXX 
IFRS 3.B64(f)(ii)  פרוט הנכסים(העברת נכסים מוחשיים/בלתי מוחשיים אחרים במועד המכירה( XXX 
IFRS 3.B64(f)(iii) )התחייבות בגין תמורה מותנית )ראה סעיף ג' להלן XXX 
IFRS 3.B64(f)(iv)  הנפקתX  מניות רגילותX )ש"ח ע.נ. של החברה )א XXX 

 XXX סה"כ תמורה שהועברה 
IFRS 3.B64(p)  השווי ההוגן של ההשקעה בחברהX )שהייתה קיימת לפני צירוף העסקים )ב XXX 

 XXX סה"כ 

   
IFRS 3.B64(f)(iv) )השווי ההוגן של המניות הרגילות שהונפקו כחלק מעלות צירוף העסקים נקבע על סמך שער הסגירה של  )א

 .XX20בשנת  Xמניית החברה בבורסה לניירות ערך בת"א ביום 
  

IFRS 3.B64(p) )הקבוצה הכירה ברווח בסך כ )ב-X  הזכויות ההוניות שלה בשיעור אלפי ש"ח כתוצאה ממדידה בשווי הוגן של
X%  בחברהX ___ לתקופה/לתקופות ברווח או הפסד, שהוחזקו לפני צירוף העסקים. הרווח נכלל בסעיף 
 .XX20 במרץ/ביוני/בספטמבר 30/31ביום  שהסתיימה/שהסתיימו חודשים תשעה/ושישה שלושה של

  
  
 זרימת מזומנים נטו ברכישה ב. 
 אלפי ש"ח  

 וקר()בלתי מב  

   
 XXX סה"כ עלות הרכישה 
 X ((XXXתמורה שלא במזומן עבור חברה  -בניכוי  

 XXX תמורה ששולמה במזומן 
 XXX)) מזומנים ושווי מזומנים שנרכשו -בניכוי  

 XXX סה"כ 

   
 

                                                           
 [IFRS 3.59(b),IFRS 3.B66כאשר מועד צירוף העסקים הוא לאחר סוף תקופת הדיווח, אך לפני שהדוחות הכספיים אושרו לפרסום, ייכללו הגילויים הרלוונטיים. ]  1
במקרים אלה יינתן גילוי נפרד לשם הישות הנרכשת, מועד הרכישה, שיעור  הגילויים המפורטים להלן יפורטו באופן מצרפי לגבי צירופי עסקים אשר אינם מהותיים.  2

 [.IFRS 3.B65זכויות ההצבעה הנרכשות, נסיבות לצירוף העסקים ותיאור אופן השגת השליטה. ]
 [IFRS 11.21Aהמחויבים. ]יינתנו אותם גילויים בשינויים  IFRS 3במקרה של רכישת פעילות או רכישת פעילות משותפת המהווה "עסק" כהגדרתו ב   3
 יתווסף במקרה של רכישה בשלבים.  4
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 וחדיםביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מא

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
 )המשך( צירופי עסקים – 22ביאור  
  

IFRS 3.B64(g) .הסדר תמורה מותנית ג 
  
מהגידול השנתי בהכנסות של  %X Xבהתאם לחוזה הרכישה, תשלם הקבוצה לבעלי המניות הקודמים של חברה  

 אלפי ש"ח )לא מהוון(. X-כום מקסימאלי של כ, עד לסXX20+2-ו XX20+1בכל אחת מהשנים  Xחברה 
  
בהתאם להערכת הנהלת החברה, הסכום הפוטנציאלי הלא מהוון של כל התשלומים העתידיים שהקבוצה עשויה  

 . 1אלפי ש"ח  X-ל Xלהידרש לשלם בהתאם להסדר התמורה המותנית נע בין 
  

IFRS 3.B67(b)]  בסך של כהשווי ההוגן של הסדר התמורה המותנית-X  אלפי ש"ח נאמד באמצעות יישום גישת ההכנסה. אומדני
, וההכנסות נאמדו בהתבסס על שיעור צמיחה שנתי %X%-Xהשווי ההוגן התבססו על שיעורי היוון בטווח של 

 .%Xבגובה 
  
ווח לא חל שינוי בסכום שהוכר בגין הסדר התמורה המותנית, ובט, XX 20בספטמבר/ביוני/במרץ 13/03ליום  

 .2התוצאות או בהנחות ששימשו לפיתוח האומדנים
  
 קביעת שווי הוגן באופן ארעי ד. 
  

IFRS 3.B67(a) חברה ברכישת הראשוני החשבונאי הטיפול X ,הדוחות לפרסום עד. ארעי הינו אלה כספיים בדוחות כמוצג 
 של 3התלויות  ולהתחייבויות תלהתחייבויו, לנכסים הרכישה עלות הקצאת את החברה השלימה טרם, הכספיים

 בהתאם ל___.. )יש לפרט את הסיבה(וזאת מכיוון  Xחברה 
  

IFRS 3.B67(a)  הטיפול החשבונאי הראשוני ברכישת חברהY 31, כפי שהוצג בדוחות הכספיים המאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 
צאת עלות הרכישה לנכסים, . כתוצאה מהשלמת הק)יש לפרט את הסיבה לכך(הינו ארעי  1-20XXבדצמבר 

, הותאמו נתוני ההשוואה, באופן בו ערכו הפנקסני של המוניטין Yלהתחייבויות ולהתחייבויות התלויות של חברה 
אלפי ש"ח. כתוצאה  Xבגובה  Xביתרת  גידול/קיטוןאלפי ש"ח, כנגד  X-ב גדל/קטן 20XX- 1בדצמבר 31ליום 

אלפי ש"ח, ביחס לרווח שהוצג  X-ב 1-20XXבדצמבר  31יימה ביום הרווח/ההפסד לשנה שהסת גדל/קטןמהשינוי, 
אשר פורסמו טרם השלמת הטיפול החשבונאי הראשוני ברכישת  20XX-1 בדצמבר 31בדוחות הכספיים ליום 

 .Yחברה 
  

IFRS 3.B64(i) .הסכומים שהוכרו במועד הרכישה בגין נכסים והתחייבויות ה 
IAS 7.40(d)  אלפי ש"ח 

 תי מבוקר()בל  

   
 XXX נכסים פיננסיים 
 XXX מלאי 
 XXX רכוש קבוע 
 XXX נכסים בלתי מוחשיים הניתנים לזיהוי 
 (XXX) התחייבויות פיננסיות 
 (XXX) התחייבויות תלויות )א( )ב( 

 XXX סה"כ נכסים נטו ניתנים לזיהוי 

   
IFRS 3.B67(c) 

IAS 37.85 
אלפי ש"ח נובעת מתביעות אחריות חזויות בגין  X -ועד הרכישה בסך של כהתחייבות תלויה שהוכרה במ )א(

במהלך שלוש השנים האחרונות. הנהלת החברה חוזה כי יציאה זו  Xמוצרים שנמכרו על ידי חברה 
 .XX+220 - 1+XX20תתהווה במהלך השנים 

  
שויה להידרש לשלם אומדן הסכום הפוטנציאלי הלא מהוון של כל התשלומים העתידיים שהקבוצה ע 

 אלפי ש"ח. X- Yבהתאם להסדרי האחריות נאמד בטווח של 
  
בסכום שהוכר בגין  ]מועד הרכישה[, לא חל כל שינוי מיום  20XXבספטמבר/ביוני/במרץ 31/30ליום  

במסגרת סעיף  לרווח או הפסדאלפי ש"ח, אשר נזקף  X-ההפרשה, למעט שינוי בגין ערך הזמן בסך של כ
  4מימון, ולא חל כל שינוי בטווח התוצאות או ההנחות ששימשו לפיתוח האומדנים.הוצאות ה

 

                                                           
 [IFRS 3.B64(g)במידה והתשלום אינו מוגבל תצוין עובדה זאת. ] .אם לא ניתן לאמוד את הטווח תצוין עובדה זאת ויצוינו הסיבות שבגינן לא ניתן לאמוד את הטווח  1
 סדר התמורה המותנית. עוקבות עד ליישוב ה דיווח גילוי זה יינתן בתקופות  2
 [IFRS 3.B67(a)יינתן פירוט לנכסים, להתחייבויות ולהתחייבויות התלויות אשר הערכת שוויים ההוגן טרם הושלמה. ]  3
 יתווסף גילוי לכל שיפוי הצפוי להתקבל בגין המחויבות, תוך ציון סכום הנכס שהוכר בדוחות הכספיים בגין השיפוי.  4
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
 )המשך( צירופי עסקים – 22ביאור  
  

IFRS 3.B64(i) .המשך( ד הרכישה בגין נכסים והתחייבויותהסכומים שהוכרו במוע ה( 
IAS 7.40(d)  

IFRS 3.B64(j) 
IAS 37.86 

, Xאלפי ש"ח כנגד חברה  X -החברה לא הכירה בהתחייבות תלויה בגין תביעה של_____ על סך של כ )ב(
ימן. זאת עקב השלב המקדמי בו וכנגד מפעלים שכנים, מאחר ולא ניתן למדוד את שוויה ההוגן באופן מה

 1מצוי התהליך, וריבוי הצדדים המעורבים בו, ובהתבסס על עמדת יועציה המשפטיים של החברה.
  

IFRS 3.B64(h) .2 חייבים שנרכשו ו 
  
אלפי ש"ח.  X -חייבים שנרכשו כוללים חייבים בגין חכירות מימוניות של ציוד רשתות. שווים ההוגן נאמד בסך של כ 

אלפי ש"ח  Xאלפי ש"ח. להערכת החברה, סך של  Xהסכום ברוטו, אשר קיימת זכות לקבלו לפי חוזים אלה הוא 
 יהיה בלתי ניתן לגבייה.

  
 מוניטין ז. 
  

IFRS 3.B64(e) חברה לרכישת שליטה פרמיית בגין תשלום כללה העסקים צירוף עלות X. במסגרת ששולמה התמורה, בנוסף 
 והתפתחויות, הכנסות צמיחת(, פעולה שיתוף) מסינרגיה הצפויות להטבות הקשורים סכומים ללתכו עסקים צירוף

 העתידיות הכלכליות שההטבות כיוון מהמוניטין בנפרד מוכרות אינן אלה הטבות. X חברה בו פועלת בשוק עתידיות
 .מהימן באופן להימדד יכולות אינן מהן הנובעות

  
 הנפרד מוחשי בלתי כנכס להכרה ניתנת אינה אשר, X חברה של הלקוחות רשימת את החברה רכשה, לכך בנוסף 

מהמוניטין, מאחר ולא ניתן להפרידה מהקבוצה באמצעות מכירתה, השכרתה או החלפתה בנפרד או יחד עם חוזה 
 קשור. 

  
 אלפי ש"ח כתוצאה מצירוף העסקים. Xכל אלו הביאו ליצירת מוניטין בגובה  
  

IFRS 3.B64(k) בגובה מוניטין כי חזוי או מס לצורך לניכוי ניתן יהיה שהוכר המוניטין של כלשהו שחלק חזוי לא X יהיה ח"ש אלפי 
 מס. לצורך לניכוי ניתן

  
IFRS 3.B67(c) 

IAS 37.84 
 יות תלויות שהוכרו בצירוף העסקיםתנועה בהתחייבו ח.
 

  

שם 
 ההפרשה

שם 
 ההפרשה

שם 
 סה"כ ההפרשה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"ח אלפי  

      
 XXX XXX XXX XXX מועד הרכישה[[יתרה ליום  

 XXX XXX XXX XXX עדכון הפרשות 

 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX סכומים שנוצלו במהלך התקופה 

 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX סכומים שבוטלו במהלך התקופה 

 XXX XXX XXX XXX גידול הנובע מחלוף הזמן 

 XXX XXX XXX XXX השפעת השינוי בשיעור ההיוון 

 XX20 XXX XXX XXX XXX בספטמבר/ביוני/במרץ 30/31יתרה ליום  

      
 .למידע נוסף בדבר ההתחייבויות התלויות שהוכרו בעסקאות צירופי עסקים ראה סעיף _____ לעיל 
  

 

                                                           
 ן ההשפעה הכספית הצפויה בגין המחויבות, וכן לגבי שיפויים העשויים להתקבל בגינה.יתווסף גילוי לאומד  1
 .הגילויים יינתנו לגבי כל סוג עיקרי של חייבים  2
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
 )המשך( צירופי עסקים – 22ביאור  
  
 זכויות שאינן מקנות שליטה ט. 
  

IFRS 
3.B64(o)(i) 

שאינן  אלפי ש"ח. הזכויות X( שהוכר במועד הרכישה הינו %X) Xסכום הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה 
בהתבסס על שוויין ההוגן / בגובה חלקן בשווי ההוגן של הנכסים, ההתחייבויות וההתחייבויות מקנות שליטה נאמדו 

, בתוספת השווי ההוגן של זכויות שאינן מקנות שליטה אשר לא התלויות של הישות הנרכשת למעט חלקן במוניטין
 .Xמהוות זכויות בעלות נוכחיות בחברה 

  
IFRS 

3.B64(o)(ii) 
, אשר מניותיה אינן רשומות Xאלפי ש"ח של הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה  Xאומדן השווי ההוגן בגובה 

למסחר בבורסה לניירות ערך, נאמד באמצעות יישום גישת ההכנסות. אומדן השווי ההוגן מבוסס על ההנחות 
 הבאות:

  
 Xשיעור היוון % 
 Xשיעורי צמיחה % 
ל היעדר שליטה או היעדר סחירות, אשר משתתפי שוק יביאו בחשבון בעת אמידת השווי ההוגן של תיאומים בש 

 .Xהזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה 
  
  

IFRS 
3.B64(o)(i) 

מהווים זכויות אשר אינן מקנות  Xכתבי אופציה ורכיבים הוניים של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות חברה 
אלפי ש"ח. הזכויות האמורות נאמדו  Xחיות. הסכום שהוכר במועד הרכישה בגין זכויות אלו הינו זכויות בעלות נוכ

 בהתבסס על שוויין ההוגן.
  

IFRS 
3.B64(o)(ii) 

האמורים לעיל  Xהשווי ההוגן של כתבי האופציה והרכיבים ההוניים של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות חברה 
 . הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הינם כלהלן:ושולס/המודל הבינומיבלק נאמד, תוך יישום מודל 

  

 כתבי אופציה רכיב 
רכיב הוני של 
 אג"ח להמרה

    
 XXX XXX מחיר מניה )בש"ח( 
 XXX XXX מחיר מימוש )בש"ח( 
 XXX XXX תנודתיות צפויה )*( 
 XXX XXX אורך חיי כתבי האופציה )בשנים( 
 XXX XXX סרת סיכוןשיעור הריבית ח 
 XXX XXX שיעור דיבידנד צפוי 
  
התנודתיות הצפויה נקבעה על בסיס תנודתיות היסטורית של מחירי המניה של החברה ושל חברות נוספות  )*( 

 בקבוצה.
  
 קאות שהוכרו בנפרד מצירוף העסקיםעס י. 
  

IFRS 3.B64(l) זכויות שנרכשו מחדש 
  
לעשות שימוש בטכנולוגיה של  Xם, רכשה הקבוצה חזרה זכות שהוענקה בעבר לחברה במסגרת צירוף העסקי 

הקבוצה תחת הסכם רישוי טכנולוגיה. הסכם רישוי זה הינו נכס בלתי מוחשי והוכר בנפרד מהמוניטין. הנכס האמור 
ע בהתבסס על אלפי ש"ח נקב Xשנים. שווי הסכם הרישוי בגובה  Xיופחת על פני יתרת חיי ההסכם העומדת על 

 .]השיטה ששימשה למדידת השווי[יתרת חיי ההסכם תוך שימוש בשיטת 
  
אלפי ש"ח. בגין הרכישה מחדש של הסכם  Xסכום התמורה בגין צירוף העסקים הוקטן בגין הסכום האמור בסך של  

מדד בגובה סכום , אשר נברווח או הפסד Xאלפי ש"ח בסעיף  Xהרישוי האמור הכירה הקבוצה ברווח/הפסד בגובה 
 הקנס בו הייתה החברה צפויה לשאת עקב ביטול הסכם השימוש בטכנולוגיה. 
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
 )המשך( צירופי עסקים – 22ביאור  
  
 )המשך( קאות שהוכרו בנפרד מצירוף העסקיםעס י. 
  

IFRS 3.B64(l) יישוב יחסים קודמים 
  
ספק חומרי גלם של הקבוצה. במסגרת יחסים אלו רכשה  Xבתקופות שקדמו לצירוף העסקים, היוותה חברה  

קבוצה לסיים תחת חוזה אספקה חמש שנתי בתעריף קבוע. חוזה האספקה מאפשר ל Zפריטי  Xהקבוצה מחברה 
אלפי ש"ח. במועד צירוף העסקים נותרו לחוזה  Xאת החוזה לפני תום חמש השנים וזאת תוך תשלום קנס בגובה 

 האמור שלוש שנים נוספות.
  
אלפי ש"ח מתוך התמורה ששולמה עבור צירוף העסקים מייצג את השווי ההוגן של חוזה האספקה.  X-סך של כ 

הפסד לקבוצה מאחר ומחיר רכישת חומרי הגלם גבוה ממחיר השוק לעסקאות  אלפי ש"ח מייצג X-מסך זה, כ
 רכישת פריטים דומים.

  
 .Xבסעיף  ברווח או הפסדאלפי ש"ח הוכר בנפרד מצירוף העסקים  X-הפסד בסך של כ 
  

IFRS 
3.B64(m) 

 עלויות הקשורות לרכישה
 

של  לתקופה/לתקופות ברווח או הפסדירותים מקצועיים נכללו העלויות הקשורות לרכישה בגין יעוץ משפטי, תיווך וש 
בסעיף הוצאות  XX20 במרץ/ביוני/בספטמבר 30/31ביום  שהסתיימה/שהסתיימוחודשים  ושישה/תשעהשלושה 

 . בהתאמהאלפי ש"ח,  X -וכ X -הנהלה וכלליות בסך של כ
  
אלפי ש"ח שהונפקו במסגרת צירוף העסקים  X-בסך של כ מניות/אגרות חובעלויות הנפקה ורישום למסחר של  

  .מההתחייבות בגין אגרות החוב ומופחתות באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית / בניכוימההון בניכוי מוצגות 
  

IFRS 3.B64(q) .השפעת הרכישה על תוצאות הקבוצה יא 
  
 30/31ביום  תיימושהסתיימה/שהס חודשים תשעה/ושישה שלושה של לתקופה/לתקופותסך ההכנסות  

 . Xהמיוחסים לחברה  בהתאמהאלפי ש"ח,  X-וכ X-כולל כ XX20 במרץ/ביוני/בספטמבר
  
 30/31ביום  שהסתיימה/שהסתיימו חודשים תשעה/ושישה שלושה של לתקופה/לתקופותכן, סך הרווח )הפסד( -כמו 

 . Xחברה המיוחסים ל בהתאמהאלפי ש"ח,  X-וכ X-כולל כ X200 במרץ/ביוני/בספטמבר
  
חודשים  ושישה/ותשעהשל שלושה  התקופה/התקופותבמידה והרכישה הייתה מתבצעת בתחילת  

 X-וכ X-, סך הכנסות הקבוצה היו מסתכמות בכX200 במרץ/ביוני/בספטמבר 30/31ביום  שהסתיימה/שהסתיימו
 .בהתאמהאלפי ש"ח,  X-וכ X-, ורווחי )הפסדי( הקבוצה היו מסתכמים בכבהתאמהאלפי ש"ח, 

  
 לצורך קביעת הרווח )הפסד( פרופורמה נעשה שימוש בהנחות הבאות:  
  
   הפחתות עודפי עלות חושבו בהתבסס על אומדן השווי ההוגן ותקופת ההפחתה של עודפי העלות כפי שהוערכו

 במועד צירוף העסקים.
  
  רה לצורך מימון הרכישה, תוך שימוש הוצאות מימון נכללו בהתבסס על הלוואה בגובה ההלוואות שנטלה החב

 . %Xבשיעור ריבית בגובה 
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
 )המשך( צירופי עסקים – 22ביאור  
  

IFRS 3.B67(e) .להתחייבויות שניטלו בצירוף עסקיםהפסד הקשור לנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו או ו רווח א יב 
  
 העבירה  20XX-2חודש דצמבר במהלך. תפעולית בחכירה ידה על שנחכר חרושת בית באמצעות פעלה X חברה 

 נוספות םשני לחמש תקף היה הישן החרושת בית עבור החכירה חוזה. חדש חרושת לבית פעולותיה את Xחברה 
 . ח"ש אלפי X-כ של בסך מכביד חוזה בגין הפרשה הוכרה מכך, כתוצאה. לבטלו היה ניתן ולא, מועד מאותו

  
 את מעצמה הקבוצה הסירה ובכך האמור המבנה עבור משנה שוכר למצוא החברה של בידה עלה התקופה במהלך 

 .המכביד מהחוזה הנובעת ההתחייבות
  
 של לתקופה/לתקופות ברווח או הפסד X סעיף כנגד המכביד החוזה בגין ההפרשה יתרת כל נגרעה מכך כתוצאה 

 .XX20 במרץ/ביוני/בספטמבר 30/31ביום  שהסתיימה/שהסתיימו חודשים תשעה/ושישה שלושה
  

IAS 34.15B(b) בגובה מוחשי בלתי נכס הוכר הרכישה במועד X ורבאז לחברה קיימים אשר בניה היתרי בגין ח"ש אלפי X במדינה 
X .במדינה חדשה חוק מהוראת כתוצאה X ביום שנחקקה X, החברה של יכולתה משמעותי בדבר ספק קיים 

אלפי ש"ח בגין ירידת  X-הכירה החברה בהפסד בגובה של כ מכך, כתוצאה האמורים. בהיתרים שימוש לעשות
 חודשים תשעה/ושישה שלושה של תלתקופה/לתקופו ברווח או הפסד X לסעיף ערך היתרי הבנייה. ההפסד נזקף

 .XX20 במרץ/ביוני/בספטמבר 30/31ביום  שהסתיימה/שהסתיימו
  
  
  מטופלות לפי שיטת השווי המאזניההשקעות  - 23ר יאוב 
  

IAS 34.16A(i)  .1 רכישת השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני א 
  
ייצור והעוסקת בתחום  אנגליה, חברה המאוגדת בXבחברה מהזכויות  %X, רכשה הקבוצה XX20בשנת  Xביום  

 ש"ח. אלפי X. סכום הרכישה הסתכם לסך של רכיבים אלקטרוניים
  
 מכירת השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ב.  
  
והציגה אותה על בסיס שיטת השווי  Yמהזכויות בחברה  %X, החזיקה הקבוצה XX20-1בדצמבר  31ביום  

 אלפי -X לצד שלישי וזאת בתמורה ל Yמהזכויות בחברה  %X, העבירה החברה XX20בשנת  Xני. בחודש המאז
שנותרה בחברה האמורה מטופלות כנכס פיננסי זמין למכירה. עסקה זו הביאה  %Xש"ח. יתרת הזכויות בגובה 

 להכרה ברווח, שחושב כדלקמן:
  

 אלפי ש"ח  

   

 XXX תמורה שנתקבלה 

 XXX וגן של ההשקעה שנותרהשווי ה 

 ((XXX ערך בספרים של ההשקעה במועד איבוד ההשפעה המהותית 

 XXX רווח שהוכר 

   

  
 

                                                           
 [11.21A IFRSיינתנו הגילויים המפורטים בביאור צירופי עסקים בשינויים המחויבים. ] IFRS 3במקרה של רכישת פעילות משותפת המהווה "עסק" כהגדרתו ב   1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  

 )המשך(מטופלות לפי שיטת השווי המאזני הקעות הש - 23ביאור  

  
 X123 מטופלת בשיטת השווי המאזניההשקעה מידע תמציתי מתוך דוחותיה הכספיים של  ג.  א44תקנה 
  
 מידע תמציתי על המצב הכספי 

  

 31/30ליום 
 בדצמבר 31ליום  במרץ/ביוני/בספטמבר

  20XX 20XX-1 20XX-1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר(  
     
 XXX XXX XXX נכסים שוטפים 

 XXX XXX XXX נכסים לא שוטפים 

 XXX XXX XXX התחייבויות שוטפות 

 XXX XXX XXX התחייבויות לא שוטפות 

     
    4סכומים אלה כוללים את הנכסים וההתחייבויות הבאים: 
 XXX XXX XXX מזומנים ושווי מזומנים 

כולל ספקים וזכאים אחרים  לא (חייבויות פיננסיות שוטפותהת 
 XXX XXX XXX והפרשות(

כולל ספקים וזכאים  לא (התחייבויות פיננסיות בלתי שוטפות 
 XXX XXX XXX אחרים והפרשות(

  
 מידע תמציתי על תוצאות הפעולות 

  

 שישה/תשעהלתקופה של 
 חודשים שהסתיימה 

 ביוני/בספטמבר 30ביום 

 קופה של שלושה לת
 חודשים שהסתיימה

 31/30ביום 
 במרץ/ביוני/בספטמבר

 לשנה 
 שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

  20XX 20XX-1 20XX 20XX-1 20XX-1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  
       
 XXX XXX XXX XXX XXX הכנסות 

פעילויות רווח )הפסד( מ 
 XXX XXX XXX XXX XXX נמשכות

רווח )הפסד( לאחר מס  
 XXX XXX XXX XXX XXX מפעילות מופסקת

 XXX XXX XXX XXX XXX כולל אחר  רווח )הפסד( 

 XXX XXX XXX XXX XXX כוללרווח )הפסד(  

       
 4 נתוני הרווח )הפסד( כוללים את ההוצאות )הכנסות( הבאות: 
 XXX XXX XXX XXX XXX פחת והפחתות 

 XXX XXX XXX XXX XXX הכנסות ריבית 

 XXX XXX XXX XXX XXX הוצאות ריבית 

 XXX XXX XXX XXX XXX הוצאות )הכנסות( מס 
       

 

                                                           
על אף שהיא מצורפת לדוחות החברה בהתאם  היא מהותית לישות המדווחתרק כאשר  בנפרד שמטופלת בשיטת השווי המאזנילכל חברה יינתן מידע תמציתי   1

 .להוראות תקנות ניירות ערך
ת שנעשו לצורך השווי המאזני, כגון: התאמות שווי הוגן יותאמו על מנת לשקף את ההתאמו החברה המטופלת בשיטת השווי המאזניהסכומים המופיעים בדוחות   2

 [IFRS 12.B14 (a)]  שבוצעו במועד הרכישה וכן התאמות בגין הבדלים במדיניות חשבונאית
 [.B14IFRS 12] .בעסקה המשותפתולא על פי חלקה היחסי של הישות  בדוחות הכספיים של העסקה המשותפתהמידע הכספי יופיע כפי שהוא מופיע   3
 (IFRS 12.B13נדרש רק עבור עסקאות משותפות מהותיות. )  4
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XX/בספטמבר במרץ/ביוני 30/31ליום 
  

 )המשך(מטופלות לפי שיטת השווי המאזני ההשקעות  - 23ביאור  

  

 1 שדוחותיהן צורפו/לא צורפו לדוחות החברהמטופלות לפי שיטת השווי המאזני ה השקעות ד. )א( 44תקנה 

  
  

 השקעותשמות 
מטופלות לפי ה

שיטת השווי 
 המאזני

שדוחותיהן צורפו 
 לדוחות החברה

 שקעותהשמות 
מטופלות לפי ה

שיטת השווי 
 המאזני

שדוחותיהן לא 
צורפו לדוחות 

 החברה

הסיבה בגינה לא 
צורפו הדוחות 
הכספיים של 

 ההשקעה
מטופלת לפי ה

שיטת השווי 
 2המאזני

     
   3 5 השקעה  .1 
  6 השקעה   .2 
  

 X  4 5 מטופלת בשיטת השווי המאזניההשקעה התאמה בגין דוחות  ה. )א( 44תקנה 
  

                                                           
ההשקעה המטופלת בשיטת השווי , צירוף דוחות כספיים שנתיים שלה, יכלול דוח הביניים של השקעה המטופלת בשיטת השווי המאזנילא קדם לצירוף דוח ביניים של   1

 .)ב([ 44שבונאית שיושמה בדוחותיה הכספיים השנתיים האחרונים. ]תקנה גם ביאור בדבר המדיניות החהמאזני או דוח הביניים של החברה 
 (.1)א44 מוגבלים לנסיבות המפורטות בתקנה המטופלות בשיטת השווי המאזני השקעותהמקרים בהם מתאפשר אי צירוף דוחות כספיים של   2
של החברה יצוין שע"ח של המטבע שאינו המטבע שבו הוצגו דוחות התאגיד במטבע שאינו מטבע ההצגה  השקעה המטופלת בשיטת השווי המאזניהוצגו דוחות   3

 .)ו( לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים([ 23והשינוי בו. ]תקנה 
)דוחות כספיים לתקנות ניירות ערך  (3))ו( 19)ה( ותקנה   23או בדוחות החברה. ]תקנה ההשקעה המטופלת בשיטת השווי המאזנימידע כאמור יינתן בדוחות   4

 .שנתיים([
 בשינויים המחויבים. 24ראו מתכונת ביאור התאמה בביאור   5
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  
( IFRSהתאמה בגין דוחות חברה נערבת שאינם ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) - 24ביאור  

 2 1חברהאשר צורפו לדוחות ה

  
 Xנערבת התאמה בגין דוחות חברה  45תקנה 
  

 דוח על המצב הכספי א( 
 20XX 3 במרץ/ביוני/בספטמבר 30/31ליום   

 

 

לפי תקינה 
  5התאמות  4ישראלית

לפי כללי 
IFRS 

     
    נכסים שוטפים 
 XXX XXX XXX מזומנים ושווי מזומנים 
 XXX XXX XXX מוגבלים בשימושמזומנים  
 XXX XXX XXX נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
 XXX XXX XXX נכסים פיננסיים זמינים למכירה 
 XXX XXX XXX נכסי מסים שוטפים  
 XXX XXX XXX לקוחות  
 XXX XXX XXX חייבים ויתרות חובה 
 XXX XXX XXX הכנסות לקבל מעבודות לפי חוזה הקמה 
 XXX XXX XXX מלאי 
 XXX XXX XXX מלאי בניינים למכירה 
 XXX XXX XXX נכסים שוטפים אחרים 

  XXX XXX XXX 

     
 XXX XXX XXX  נכסים של קבוצת מימוש המוחזקת למכירה 
 XXX XXX XXX נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה 

 XXX XXX XXX סה"כ נכסים שוטפים 

     
    נכסים לא שוטפים 
 XXX XXX XXX מוגבלים בשימוש לזמן ארוךמזומנים ה 
 XXX XXX XXX נכסים פיננסיים זמינים למכירה 
 XXX XXX XXX הלוואות וחייבים לזמן ארוך 
 XXX XXX XXX  נכסי מסים נדחים 
 XXX XXX XXX נדל"ן להשקעה 
 XXX XXX XXX השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 
 XXX XXX XXX רכוש קבוע, נטו 
 XXX XXX XXX מוניטין 
 XXX XXX XXX נכסים בלתי מוחשיים אחרים, נטו 
 XXX XXX XXX נכסים ביולוגיים 
 XXX XXX XXX נכסים בגין הטבות לעובדים 
 XXX XXX XXX נכסים אחרים 

 XXX XXX XXX סה"כ נכסים לא שוטפים 
     
     
 XXX XXX XXX סה"כ נכסים 

     
 

                                                           
 לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים([ (3))ו(19. ]תקנה ת החברה הנערבת או בדוחות החברהמידע כאמור יינתן בדוחו  1
גם ביאור בדבר החברה הנערבת או דוח הביניים של החברה תיים שלה, יכלול דוח הביניים של , צירוף דוחות כספיים שנחברה נערבתלא קדם לצירוף דוח ביניים של   2

 )ב([ 45 המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחותיה הכספיים השנתיים האחרונים. ]תקנה
 יש להציג ביאור התאמה במתכונת זו לכל תקופות ההשוואה המוצגות בדוחות המצורפים. 3
רה נערבת כשהם ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל אם ניתן לכך אישור מאת יו"ר הרשות או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב. ניתן לצרף דוחות חב  4

 ([1)ו19]תקנה 
 יש לפרט את עיקרי ההתאמות המהותיות.  5
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 בע"מ IFRSלדוגמה חברה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  

 

( IFRSהתאמה בגין דוחות חברה נערבת שאינם ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) - 24ביאור 
 )המשך( 2 1ואשר צורפו לדוחות החברה

  

 )המשך( Xנערבת התאמה בגין דוחות חברה  45נה תק

  
 דוח על המצב הכספי )המשך( א( 
 20XX 3 במרץ/ביוני/בספטמבר 30/31ליום   

 

 

לפי תקינה 
  5התאמות  4ישראלית 

לפי כללי 
IFRS 

    התחייבויות והון 
     
    התחייבויות שוטפות 
 XXX XXX XXX םאשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרי 
 XXX XXX XXX התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
 XXX XXX XXX התחייבויות פיננסיות אחרות 
 XXX XXX XXX ספקים 
 XXX XXX XXX זכאים ויתרות זכות 
 XXX XXX XXX הפרשות 
 XXX XXX XXX הוצאות לשלם בגין עבודות לפי חוזה הקמה 
 XXX XXX XXX מסים שוטפים  התחייבות בגין 
 XXX XXX XXX התחייבויות בגין הטבות עובדים 
 XXX XXX XXX התחייבויות שוטפות אחרות 

  XXX XXX XXX 
 XXX XXX XXX התחייבויות של קבוצת מימוש המוחזקת למכירה  

 XXX XXX XXX סה"כ התחייבויות שוטפות 
     
    התחייבויות לא שוטפות 
 XXX XXX XXX מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים הלוואות 
 XXX XXX XXX אגרות חוב 
 XXX XXX XXX אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה/חברה מאוחדת 
 XXX XXX XXX התחייבויות פיננסיות אחרות 
 XXX XXX XXX התחייבויות מסים נדחים 
 XXX XXX XXX התחייבויות בגין הטבות לעובדים 
 XXX XXX XXX הפרשות  
 XXX XXX XXX התחייבויות אחרות 

 XXX XXX XXX סה"כ התחייבויות לא שוטפות 
     
    הון 
 XXX XXX XXX ש"ח ע.נ. Xהון מניות רגילות  
 XXX XXX XXX פרמיה על מניות 
 XXX XXX XXX קרנות הון  
 XXX XXX XXX עודפים )יתרת הפסד( 
ווח כולל אחר ונצברו בהון המתייחסים סכומים שהוכרו בר 

 XXX XXX XXX לקבוצת מימוש המוחזקת למכירה

 XXX XXX XXX הון המיוחס לבעלים של החברה האם 
 XXX XXX XXX זכויות שאינן מקנות שליטה 

 XXX XXX XXX סה"כ הון 
     
 XXX XXX XXX סה"כ התחייבויות והון 
     

 

                                                           
 ערך )דוחות כספיים שנתיים([לתקנות ניירות  (3))ו(19מידע כאמור יינתן בדוחות החברה הנערבת או בדוחות החברה. ]תקנה   1
גם ביאור בדבר החברה הנערבת או דוח הביניים של החברה , צירוף דוחות כספיים שנתיים שלה, יכלול דוח הביניים של חברה נערבתלא קדם לצירוף דוח ביניים של   2

 )ב([ 45 המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחותיה הכספיים השנתיים האחרונים. ]תקנה
 ציג ביאור התאמה במתכונת זו לכל תקופות ההשוואה המוצגות בדוחות המצורפים.יש לה  3
לכך בכתב.  ניתן לצרף דוחות חברה נערבת כשהם ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל אם ניתן לכך אישור מאת יו"ר הרשות או מי שהוא הסמיכו  4

 ([1)ו19]תקנה 
 תיות. יש לפרט את עיקרי ההתאמות המהו  5
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 ע"מב IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  

 

( IFRSהתאמה בגין דוחות חברה נערבת שאינם ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) - 24ביאור 
 )המשך(2 1ואשר צורפו לדוחות החברה

  

 )המשך( Xנערבת ין דוחות חברה התאמה בג 45תקנה 

  
 דוח על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר )לפי מאפיין הפעילות( ב( 
  
 

 

חודשים  שישה/תשעהלתקופה של 
 שהסתיימה 

 20XX3 ביוני/בספטמבר 30ביום 

 

 

לפי תקינה 
  5התאמות  4ישראלית

לפי כללי 
IFRS 

     
 XXX XXX XXX הכנסות ממכירות, מעבודות ומשירותים  
 XXX XXX XXX עלות המכירות, העבודות והשירותים 

 XXX XXX XXX רווח )הפסד( גולמי 

     
 XXX XXX XXX הכנסות מהשקעות 
 XXX XXX XXX הוצאות מחקר ופיתוח 
 XXX XXX XXX הוצאות מכירה ושיווק 
 XXX XXX XXX הוצאות הנהלה וכלליות 
 XXX XXX XXX הכנסות )הוצאות( אחרות 
 XXX XXX XXX רווח )הפסד( בגין חלוקת נכסים שאינם מזומן לבעלי המניות 
רווח )הפסד( נטו מגריעת נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות  

 XXX XXX XXX מופחתת
רווח )הפסד( נטו מסיווג מחדש של נכסים פיננסיים לשווי הוגן  

 XXX XXX XXX דרך רווח או הפסד
ווי הוגן של נדל"ן להשקעה ורווח רווח )הפסד( מהתאמת ש 

 XXX XXX XXX )הפסד( הון ממימושו

 XXX XXX XXX רווח )הפסד( מפעולות רגילות 

     
 XXX XXX XXX הכנסות מימון 
 XXX XXX XXX הוצאות מימון 

 XXX XXX XXX הכנסות )הוצאות( מימון, נטו 

     
פי שיטת חלק החברה ברווח או הפסד של השקעות המטופלות ל 

 XXX XXX XXX השווי המאזני, נטו ממס

 XXX XXX XXX רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה 
     
 XXX XXX XXX מסים על הכנסה  

 XXX XXX XXX רווח )הפסד( מפעילויות נמשכות 
     
 XXX XXX XXX רווח )הפסד( נטו מפעילויות שהופסקו 

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לשנה 

     
 

                                                           
 לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים([ (3))ו(19. ]תקנה ות החברה הנערבת או בדוחות החברהמידע כאמור יינתן בדוח  1
שיטת השווי ההשקעה המטופלת ב, צירוף דוחות כספיים שנתיים שלה, יכלול דוח הביניים של השקעה המטופלת בשיטת השווי המאזנילא קדם לצירוף דוח ביניים של      2

 .)ב([ 45 גם ביאור בדבר המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחותיה הכספיים השנתיים האחרונים. ]תקנההמאזני או דוח הביניים של החברה 
 יש להציג ביאור התאמה במתכונת זו לכל תקופות ההשוואה המוצגות בדוחות המצורפים.  3
אם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל אם ניתן לכך אישור מאת יו"ר הרשות או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב. ניתן לצרף דוחות חברה נערבת כשהם ערוכים בהת  4

 ([1)ו19]תקנה 
 יש לפרט את עיקרי ההתאמות המהותיות.   5
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  

 

( IFRSהתאמה בגין דוחות חברה נערבת שאינם ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) - 24ביאור 
 )המשך( 2 1ואשר צורפו לדוחות החברה

  

 )המשך( Xנערבת התאמה בגין דוחות חברה  45תקנה 

  
 דוח על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר )לפי מאפיין הפעילות( )המשך( ב( 
  
 

 

חודשים  שישה/תשעהלתקופה של 
 שהסתיימה 

 20XX3 ביוני/בספטמבר 30ביום 

 

 

לפי תקינה 
  5התאמות  4ישראלית

לפי כללי 
IFRS 

    לל אחררווח כו 
    סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס: 
רווח )הפסד( מהערכה מחדש של רכוש קבוע/ נכסים בלתי  

 XXX XXX XXX מוחשיים, נטו ממס
רווח )הפסד( בגין השקעות במכשירים הוניים שיועדו לשווי הוגן  

 XXX XXX XXX דרך רווח כולל אחר, נטו ממס
ד( בגין שינויים בשווי ההוגן של התחייבויות פיננסיות רווח )הפס 

שיועדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד המיוחסים לשינויים 
 XXX XXX XXX בסיכון אשראי, נטו ממס

מדידות מחדש של ההתחייבות )הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת,  
 XXX XXX XXX נטו ממס

לפי שיטת חלק ברווח הכולל האחר של השקעות המטופלות  
 XXX XXX XXX השווי המאזני, נטו ממס

 XXX XXX XXX אחר, נטו ממס 

 XXX XXX XXX סה"כ 
     
    סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס: 
רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של נכסים פיננסיים זמינים  

 XXX XXX XXX למכירה, נטו ממס
 XXX XXX XXX תזרימי מזומנים, נטו ממס רווח )הפסד( בגין גידור 
 XXX XXX XXX הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס 
חלק ברווח הכולל האחר של השקעות המטופלות לפי שיטת  

 XXX XXX XXX השווי המאזני, נטו ממס
 XXX XXX XXX אחר, נטו ממס 

 XXX XXX XXX סה"כ 
     
 XXX XXX XXX חר לשנהסה"כ רווח )הפסד( כולל א 
     
 XXX XXX XXX סה"כ רווח )הפסד( כולל לשנה 

     
    רווח )הפסד( לשנה מיוחס ל: 
 XXX XXX XXX בעלים של החברה האם 
 XXX XXX XXX זכויות שאינן מקנות שליטה 

  XXX XXX XXX 

    סה"כ רווח )הפסד( כולל לשנה מיוחס ל: 
 XXX XXX XXX בעלים של החברה האם 
 XXX XXX XXX זכויות שאינן מקנות שליטה 

  XXX XXX XXX 
     

 

                                                           
 ם([לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיי (3))ו(19. ]תקנה ות החברה הנערבת או בדוחות החברהמידע כאמור יינתן בדוח  1
גם ביאור בדבר החברה הנערבת או דוח הביניים של החברה , צירוף דוחות כספיים שנתיים שלה, יכלול דוח הביניים של חברה נערבתלא קדם לצירוף דוח ביניים של   2

 )ב([ 45 המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחותיה הכספיים השנתיים האחרונים. ]תקנה
 זו לכל תקופות ההשוואה המוצגות בדוחות המצורפים. יש להציג ביאור התאמה במתכונת  3
לכך בכתב.  ניתן לצרף דוחות חברה נערבת כשהם ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל אם ניתן לכך אישור מאת יו"ר הרשות או מי שהוא הסמיכו  4

 ([1)ו19]תקנה 
 יש לפרט את עיקרי ההתאמות המהותיות.   5
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
 ביאורים לדוחות הכספיים 

  
 ך()המש 2 1( ואשר צורפו לדוחות החברהIFRSהתאמה בגין דוחות חברה נערבת שאינם ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) - 42ביאור  

  
 )המשך( Xנערבת התאמה בגין דוחות חברה  45תקנה 

  
 3 התאמה להון ג( 

  
 

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות

רווח כולל 
אחר 

המתייחס 
לקבוצת 
מימוש 

המוחזקת 
 למכירה

תקבולים על 
חשבון כתבי 

אופציה/ רכיב 
הוני של 
מכשירים 

פיננסיים 
 מורכבים

קרן 
הערכה 

מחדש של 

רכוש 
קבוע/ 
 נכסים

בלתי 
 מוחשיים

קרן 
הערכה 

מחדש של 
נכסים 

פיננסיים 

זמינים 
 למכירה

קרן הון 

בגין 
עסקאות 
תשלום 

מבוסס 
 מניות

קרן הון 
בגין גידור 

תזרימי 
 מזומנים

קרן הון 

מהפרשי 
שער בגין 

תרגום 

פעילויות 
 חוץ

קרן הון 

מעסקאות 
עם זכויות 

שאינן 

מקנות 
 שליטה

עודפים 

)יתרת 
 הפסד(

מניות 
החברה 

קות המוחז
על ידי 

החברה/ 

חברה 
 מאוחדת

סך הכל 

מיוחס 
לבעלים 

של 

החברה 
 האם

זכויות 
שאינן 

מקנות 
 סה"כ שליטה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 וני/בספטמברבמרץ/בי 30/31יתרה ליום  
20XX 4לפי תקינה ישראלית XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX 

הצגת ניירות ערך סחירים לפי שוויים  
                ההוגן

ביטול הוצאות פחת והפרש מקורי שמומש  
עקב ירידה בשיעור החזקה בחברה 

                מאוחדת
ג תקבולים על חשבון כתבי השפעות סיוו 

אופציה ורכיב המרה של אגרות חוב 
                כהתחייבות פיננסית והתאמות לשווי הוגן

התאמות לחלק המיעוט ברווחי חברות  
                מאוחדות

מיון התאמות הנובעות מהפרשי תרגום  
                שמקורם בפעילות חוץ

                ות משפטיותהצגת התחייבויות לתביע 
                תשלום מבוסס מניות  
                קרן הון בגין גידור תזרימי מזומנים 
                קרן הון מניירות ערך זמינים למכירה 
                זכויות המיעוט 
                דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן 
                 אחרות, נטו 
 במרץ/ביוני/בספטמבר 30/31יתרה ליום  

20XX  לפי כלליIFRS XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX (XXX) XXX XXX XXX 

                 

                                                           
 לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים([ (3))ו(19. ]תקנה ת החברה הנערבת או בדוחות החברהנתן בדוחומידע כאמור יי  1
 )ב([ 45 ונאית שיושמה בדוחותיה הכספיים השנתיים האחרונים. ]תקנהגם ביאור בדבר המדיניות החשבהחברה הנערבת או דוח הביניים של החברה , צירוף דוחות כספיים שנתיים שלה, יכלול דוח הביניים של חברה נערבתלא קדם לצירוף דוח ביניים של   2
 יש להציג ביאור התאמה במתכונת זו לכל תקופות ההשוואה המוצגות בדוחות המצורפים.  3
 ([1)ו19י שהוא הסמיכו לכך בכתב. ]תקנה ניתן לצרף דוחות חברה נערבת כשהם ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל אם ניתן לכך אישור מאת יו"ר הרשות או מ  4
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  

 

( IFRSהתאמה בגין דוחות חברה נערבת שאינם ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) - 24ביאור 
 )המשך( 2 1ואשר צורפו לדוחות החברה

  

 )המשך( Xנערבת התאמה בגין דוחות חברה  45תקנה 

  
 התאמות מהותיות לדוח על תזרימי המזומנים ד( 
  
   סיווג תשלומי מסים על הכנסה 
על פי תקני חשבונאות מקובלים בישראל, תשלומי מסים על הכנסה הוצגו במסגרת תזרימי המזומנים ששימשו  

 לפעילות שוטפת.
על פי התקינה הבינלאומית, תזרימי מזומנים בגין תשלומי מסים על הכנסה, אשר ניתן לזהותם עם עסקה ספציפית 

ת תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה או מימון, בהתאם למהות העסקה בגינה נוצרה מוצגים במסגר
 לקבוצה חבות לתשלום מסים על הכנסה.

 בספטמבר/ביוני/במרץ 31/30 ביום שהסתיימה/שהסתיימו חודשים תשעה/ושישה שלושה של לתקופה/לתקופות
XX20  סווגו תשלומי מסים בגובהX  ואלפי ש"ח-X  ,בגין ___ מפעילות שוטפת לפעילות  בהתאמה,אלפי ש"ח

 השקעה או לפעילות מימון.
  
   סיווג דיבידנדים והכנסות ריבית שנתקבלו 
על פי תקני חשבונאות מקובלים בישראל, הכנסות ריבית ודיבידנדים שהתקבלו, הוצגו במסגרת תזרימי המזומנים  

 מפעילות שוטפת. 
ם דיבידנדים ותקבולי ריבית כתזרימי מזומנים שנבעו מפעילות השקעה או על פי התקינה הבינלאומית, מסווגי

 מפעילות שוטפת. 
 בספטמבר/ביוני/במרץ 31/30 ביום שהסתיימה/שהסתיימו חודשים תשעה/ושישה שלושה של לתקופה/לתקופות

XX20 סווגו סכומי ריבית ודיבידנדים בגובה של כ- X אלפי ש"ח וכ- X ות שוטפת אלפי ש"ח, בהתאמה מפעיל
 והוצגו כפעילות השקעה.

  
   סיווג תשלומי ריבית ודיבידנדים שחולקו 
על פי תקני חשבונאות מקובלים בישראל, תשלומי ריבית ודיבידנדים שחולקו, הוצגו במסגרת תזרימי המזומנים  

 ששימשו לפעילות שוטפת ולפעילות מימון, בהתאמה. 
בידנדים ותשלומי ריבית כתזרימי מזומנים ששימשו לפעילות שוטפת או על פי התקינה הבינלאומית, מסווגים די

 לפעילות מימון. 
 בספטמבר/ביוני/במרץ 31/30 ביום שהסתיימה/שהסתיימו חודשים תשעה/ושישה שלושה של לתקופה/לתקופות

XX20 סווגו תשלומי ריבית של כ-X  וכאלפי ש"ח- X מון, מפעילות שוטפת לפעילות מי ,אלפי ש"ח, בהתאמה
 סווגו מפעילות מימון לפעילות שוטפת. ,אלפי ש"ח, בהתאמה X -וכאלפי ש"ח  X -ודיבידנדים שחולקו בסך של כ

  
   סיווג עסקאות חכירה מימונית 
על פי תקני חשבונאות מקובלים בישראל, הוצגו עסקאות חכירה מימונית, בהם חכרה הקבוצה _____ כתזרים  

 שקעה, ותזרים מזומנים חיובי מפעילות מימון. מזומנים שלילי מפעילות ה
 על פי התקינה הבינלאומית, חכירה מימונית מוצגת כעסקה שאינה כוללת תזרימי מזומנים.

 בספטמבר/ביוני/במרץ 31/30 ביום שהסתיימה/שהסתיימו חודשים תשעה/ושישה שלושה של לתקופה/לתקופות
XX20 סווג סכום של כ- X  וכאלפי ש"ח- X מפעילות השקעה ופעילות מימון והוצג כפעילות  ,"ח, בהתאמהאלפי ש

 שאינה במזומן. 
  
   הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים במטבע חוץ  
על פי תקני חשבונאות מקובלים בישראל, השפעת השינויים בשערי חליפין על מזומנים ושווי מזומנים המוחזקים או  

תזרימי מזומנים ששימשו או נבעו מפעילות שוטפת, והשפעת השינויים העומדים לפירעון במטבע חוץ מוצגים כ
 בשערי החליפין בגין יתרות מזומנים ביחידות מוחזקות אוטונומיות מוצגות בסעיף נפרד בדוח על תזרימי המזומנים. 

עומדים על פי התקינה הבינלאומית, השפעת השינויים בשערי חליפין על מזומנים ושווי מזומנים המוחזקים או ה
לפירעון במטבע חוץ מוצגים בשורה נפרדת כתאום בין יתרת הפתיחה של המזומנים ושווי המזומנים לבין יתרת 

 הסגירה של המזומנים ושווי המזומנים.
 בספטמבר/ביוני/במרץ 31/30 ביום שהסתיימה/שהסתיימו חודשים תשעה/ושישה שלושה של לתקופה/לתקופות

XX20 סווג סכום של כ- X  וכש"ח אלפי- X מפעילות שוטפת לסעיף השפעת השינויים  ,אלפי ש"ח, בהתאמה
 בשערי חליפין על יתרות מזומנים המוחזקות במטבע חוץ.

  

                                                           
 לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים([ (3))ו(19מידע כאמור יינתן בדוחות החברה הנערבת או בדוחות החברה. ]תקנה   1
גם ביאור בדבר בת או דוח הביניים של החברה החברה הנער, צירוף דוחות כספיים שנתיים שלה, יכלול דוח הביניים של חברה נערבתלא קדם לצירוף דוח ביניים של   2

 )ב([ 45 המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחותיה הכספיים השנתיים האחרונים. ]תקנה
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  

 הצגה מחדש של דוחות כספיים לתקופות דיווח קודמות - 25ר ביאו 

  
 42תקנה 

 ()א(2)א()
 2 1הצגה מחדש בגין טעויות א.

IAS 34.15B(g)  30/31ביום  שהסתיימה/שהסתיימו חודשים תשעה/ושישה שלושה הדיווח של תקופת/תקופותבמהלך 
 1-20XXמהמוצרים שנמכרו במהלך שנת גילתה החברה לדוגמה בע"מ כי חלק  XX20במרץ/ביוני/בספטמבר 

 אלפי ש"ח. X -בסך של כ 20XX-1בדצמבר  31נכללו בטעות במלאי ליום 

  

 השפעת ההצגה מחדש על סעיפי הדוח על המצב הכספי 

  

 בדצמבר 31ליום  במרץ/ביוני/בספטמבר 30/31ליום   

  20XX-1 20XX-1 

  

כפי שדווח 
 בעבר

השפעת 
ההצגה 
 מחדש

כמדווח 
דוחות ב

כספיים 
 אלה

כפי שדווח 
 בעבר

השפעת 
ההצגה 
 מחדש

כמדווח 
בדוחות 
כספיים 

 אלה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX מלאי 

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX רכוש קבוע 

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX פחת נצבר 

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX נכסי מסים נדחים 

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX הון 

        
 

                                                           
 .ותיקונה הטעות להבנת הנדרשים מהותיים פרטים יפורטו ובנוסף, מהותית טעות כל לגבי יינתן כגון זה גילוי  1
 ()ג([2)א()42, יש לפרט את הנסיבות שהובילו לקיומו של מצב זה ולתאר כיצד וממתי הטעות תוקנה. ]תקנה אם הצגה מחדש לתקופה קודמת אינה מעשית  2
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  

 )המשך( מחדש של דוחות כספיים לתקופות דיווח קודמותהצגה  - 25ביאור  

  
 42תקנה 

 ()א(2)א()
 2 1 )המשך( הצגה מחדש בגין טעויות א.

IAS 34.15B(g)  

 הפסדרווח או  סעיפי על מחדש ההצגה השפעת 

  

  

 שישה/תשעה חודשיםשל  לתקופה
 ביוני/בספטמבר 30שהסתיימה ביום 

של שלושה חודשים  לתקופה
 30/31ימה ביום שהסתי

 במרץ/ביוני/בספטמבר

  20XX-1 20XX-1 

  

כפי שדווח 
 בעבר

השפעת 
ההצגה 
 מחדש

כמדווח 
בדוחות 
כספיים 

 אלה
כפי שדווח 

 בעבר

השפעת 
ההצגה 
 מחדש

כמדווח 
בדוחות 
כספיים 

 אלה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX מכירות 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX עלות המכירות 

 X  XXX XXX XXX XXX XXX XXXהוצאות  

 

רווח )הפסד( לפני מסים 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX על הכנסה

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX מסים על הכנסה 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX רווח )הפסד( לתקופה 

        

       מיוחס ל: 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX בעלים של החברה האם 

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX זכויות שאינן מקנות שליטה 

        

 

רווח )הפסד( למניה רגילה 
       -אחת 

        

 

מפעילויות נמשכות 
       ומפעילויות שהופסקו:

 ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח  

       רווח )הפסד( למניה: 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX בסיסי 

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX מדולל 

        

       מפעילויות נמשכות: 

        

       רווח )הפסד( למניה: 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX בסיסי 

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX מדולל 

        

                                                           
 .ותיקונה הטעות להבנת הנדרשים מהותיים פרטים יפורטו ובנוסף, מהותית טעות כל לגבי יינתן כגון זה גילוי  1
 ()ג([2)א()42שהובילו לקיומו של מצב זה ולתאר כיצד וממתי הטעות תוקנה. ]תקנה אם הצגה מחדש לתקופה קודמת אינה מעשית, יש לפרט את הנסיבות   2
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 מבע" IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  

 )המשך( הצגה מחדש של דוחות כספיים לתקופות דיווח קודמות - 25ביאור  

  
 42תקנה 

 ()א(2)א()
 2 1 )המשך( הצגה מחדש בגין טעויות א.

IAS 34.15B(g)  

 )המשך( הפסדרווח או  סעיפי על מחדש הצגהה השפעת 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  20XX-1 

  

כפי שדווח 
 בעבר

השפעת 
ההצגה 
 מחדש

כמדווח 
בדוחות 
כספיים 

 אלה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

     

 XXX XXX XXX מכירות 

 XXX XXX XXX עלות המכירות 

 X XXX XXX XXXהוצאות  

 XXX XXX XXX הפסד( לפני מסים על הכנסהרווח ) 

 XXX XXX XXX מסים על הכנסה 

 XXX XXX XXX רווח )הפסד( לשנה 

     

    מיוחס ל: 

 XXX XXX XXX בעלים של החברה האם 

 XXX XXX XXX זכויות שאינן מקנות שליטה 

     

    -רווח )הפסד( למניה רגילה אחת  

     

 ש"ח ש"ח ש"ח פעילויות שהופסקו:מפעילויות נמשכות ומ 

    רווח )הפסד( למניה: 

 XXX XXX XXX בסיסי 

 XXX XXX XXX מדולל 

     

    מפעילויות נמשכות: 

    רווח )הפסד( למניה: 

 XXX XXX XXX בסיסי 

 XXX XXX XXX מדולל 

     

  
 42תקנה 

 ()ב(2)א()
 1-20XXבינואר  1יום השפעת ההצגה מחדש על יתרת הפתיחה של ההון ל

 הון  

 אלפי ש"ח  

   

 20XX-1 XXXבינואר  1יתרה ליום  

 XXX השפעת שינויים בגין טעויות חשבונאיות בתקופות קודמות 

 XXX לאחר הצגה מחדש 20XX-1בינואר  1יתרה ליום  

   
 

                                                           
 .ותיקונה הטעות להבנת הנדרשים מהותיים פרטים יפורטו ובנוסף, מהותית טעות כל לגבי יינתן כגון זה גילוי  1
 ()ג([2)א()42זה ולתאר כיצד וממתי הטעות תוקנה. ]תקנה  אם הצגה מחדש לתקופה קודמת אינה מעשית, יש לפרט את הנסיבות שהובילו לקיומו של מצב  2
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 כספיים תמציתיים מאוחדיםביאורים לדוחות 

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  

 )המשך( הצגה מחדש של דוחות כספיים לתקופות דיווח קודמות - 25ביאור  

  

 2 1הצגה מחדש בגין טעויות )המשך(  א. 42תקנה 

  ()א(2)א()
IAS 34.15B(g)  
 ניםדוגמה להצגה מחדש בגין טעויות בדוח על תזרימי המזומ 
  
, 1-20XX מרץ/יוני/ספטמברב 30/31החברה הציגה מחדש את הדוח על תזרימי המזומנים המאוחדים ליום  

, 20XX-2בעקבות הצגה לא נאותה של השינוי ביתרת החייבים בגין מכירת החברה הבת לשעבר במהלך שנת 
שוטפת חלף הצגת הסכום  , לסעיף תזרימי המזומנים מפעילותXX-120שהתמורה בגינה התקבלה במהלך שנת 

 כתזרים מזומנים מפעילות השקעה, כמפורט להלן.
  
 -השפעת ההצגה מחדש בגין טעויות על סעיפי תזרימי המזומנים  
  

  

 שישה/תשעה חודשיםשל  לתקופה
 ביוני/בספטמבר 30שהסתיימה ביום 

של שלושה חודשים  לתקופה
 30/31שהסתיימה ביום 

 במרץ/ביוני/בספטמבר

  20XX-1 20XX-1 

  

כפי שדווח 
 בעבר

השפעת 
ההצגה 
 מחדש

כמדווח 
בדוחות 
כספיים 

 אלה
כפי שדווח 

 בעבר

השפעת 
ההצגה 
 מחדש

כמדווח 
בדוחות 
כספיים 

 אלה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

        

 

תזרימי מזומנים מפעילות 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX שוטפת

        

 

תזרימי מזומנים מפעילות 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX השקעה

  

  

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  20XX-1 

  

כפי שדווח 
 בעבר

השפעת 
ההצגה 
 מחדש

כמדווח 
בדוחות 
כספיים 

 אלה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

     

 XXX XXX XXX תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

     

 XXX XXX XXX רימי מזומנים מפעילות השקעהתז 

     

                                                           
 .ותיקונה הטעות להבנת הנדרשים מהותיים פרטים יפורטו ובנוסף, מהותית טעות כל לגבי יינתן כגון זה גילוי  1
 ()ג([2)א()42הטעות תוקנה. ]תקנה אם הצגה מחדש לתקופה קודמת אינה מעשית, יש לפרט את הנסיבות שהובילו לקיומו של מצב זה ולתאר כיצד וממתי   2
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  

 )המשך( הצגה מחדש של דוחות כספיים לתקופות דיווח קודמות - 25ביאור  

  

 1התאמה למפרע בגין יישום למפרע של שינוי מדיניות חשבונאית ב. (1)א() 42תקנה 

  

 

שינתה הקבוצה את מדיניותה החשבונאית בדבר ___.  XX20לשנת  הראשון/השני/השלישיבמהלך הרבעון 
ם , והיא עקבית עXהנהלת הקבוצה בדעה כי המדיניות החדשה עדיפה כיוון שהיא מביאה לטיפול נאות יותר לגבי 

, ולפיכך הדוחות הכספיים של הקבוצה יספקו מידע Xאופן הצגת עסקאות מעין אלה בחברות הפועלות בענף 
 מהימן ורלוונטי יותר אודות מצבה הכספי של החברה, תוצאות פעולותיה ותזרימי המזומנים שלה.

  

 הדוח על המצב הכספי סעיפי על למפרע ההתאמה השפעת 

  

 בדצמבר 31ליום  ני/בספטמברבמרץ/ביו 30/31ליום   

  20XX-1 20XX-1 

  

כפי שדווח 
 בעבר

השפעת 
ההצגה 
 מחדש

כמדווח 
בדוחות 
כספיים 

 אלה
כפי שדווח 

 בעבר

השפעת 
ההצגה 
 מחדש

כמדווח 
בדוחות 
כספיים 

 אלה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX מלאי 

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX רכוש קבוע 

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX פחת נצבר 

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX נכסי מסים נדחים 

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX הון 

        
 

                                                           
 תן לגבי כל שינוי מדיניות חשבונאית בנפרד.נגילוי מעין זה יי  1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדיםביאורים ל

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  

 )המשך( הצגה מחדש של דוחות כספיים לתקופות דיווח קודמות - 25ביאור  

  

 1 התאמה למפרע בגין יישום למפרע של שינוי מדיניות חשבונאית )המשך( ב. (1)א() 42תקנה 

  

 הפסדוח או רו סעיפי על ההתאמה למפרע השפעת 

  

  

 שישה/תשעה חודשיםשל  לתקופה
 ביוני/בספטמבר 30שהסתיימה ביום 

של שלושה חודשים שהסתיימה  לתקופה
 במרץ/ביוני/בספטמבר 30/31ביום 

  20XX-1 20XX-1 

  

כפי שדווח 
 בעבר

השפעת 
ההצגה 
 מחדש

כמדווח 
בדוחות 
כספיים 

 אלה
כפי שדווח 

 בעבר

השפעת 
ההצגה 
 מחדש

כמדווח 
חות בדו

כספיים 
 אלה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX מכירות 

 ((XXX)) XXX XXX)) XXX)) XXX XXX עלות המכירות 

 ((XXX)) XXX XXX)) XXX)) XXX XXX עלויות מימון 

 

רווח )הפסד( לפני 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX מסים על הכנסה

 ((XXX)) XXX XXX)) XXX)) XXX XXX מסים על הכנסה 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX רווח )הפסד( לתקופה 

        

       מיוחס ל: 

 

בעלים של החברה 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX האם

        

 

זכויות שאינן מקנות 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX שליטה

        

 

למניה רווח )הפסד( 
       -רגילה אחת 

 ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח  

 

מפעילויות נמשכות 
ומפעילויות 

       שהופסקו:

       רווח )הפסד( למניה: 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX בסיסי 

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX מדולל 

        

       מפעילויות נמשכות: 

       רווח )הפסד( למניה: 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX בסיסי 

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX מדולל 

        
 

                                                           
 תן לגבי כל שינוי מדיניות חשבונאית בנפרד.נגילוי מעין זה יי  1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  

 )המשך( ם לתקופות דיווח קודמותהצגה מחדש של דוחות כספיי - 25ביאור  

  

 התאמה למפרע בגין יישום למפרע של שינוי מדיניות חשבונאית )המשך( ב. (1)א() 42תקנה 

  

 )המשך( השפעת ההתאמה למפרע על סעיפי רווח או הפסד 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  20XX-1 

  

כפי שדווח 
 בעבר

השפעת 
ההצגה 
 מחדש

כמדווח 
ת בדוחו

כספיים 
 אלה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

     

 XXX XXX XXX מכירות 

 XXX XXX XXX עלות המכירות 

 XXX XXX XXX הוצאות מימון 

 XXX XXX XXX רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה 

 XXX XXX XXX מסים על הכנסה 

 XXX XXX XXX רווח )הפסד( לשנה 

     

    מיוחס ל: 

 XXX XXX XXX של החברה האםבעלים  

     

 XXX XXX XXX זכויות שאינן מקנות שליטה 

     

    -רווח )הפסד( למניה רגילה אחת  

    מפעילויות נמשכות ומפעילויות שהופסקו: 

 ש"ח ש"ח ש"ח רווח )הפסד( למניה: 

     

 XXX XXX XXX בסיסי 

     

 XXX XXX XXX מדולל 

     

    נמשכות:מפעילויות  

    רווח )הפסד( למניה: 

 XXX XXX XXX בסיסי 

     

 XXX XXX XXX מדולל 

     

 1-20XXבינואר  1השפעת ההתאמה למפרע על יתרת הפתיחה של ההון ליום  

 הון  

 אלפי ש"ח  

   

 20XX-1 XXXבינואר  1יתרה ליום  

 XXX פות קודמותהשפעת שינויים במדיניות החשבונאית למפרע בגין תקו 

 XXX לאחר התאמה למפרע 20XX-1בינואר  1יתרה ליום  
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה  מקור

  
IAS 1.10(e), 

51(b),(c) 
 ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
  

 סיווג מחדש - 26ביאור  
  

IAS 1.41 סכום של  1חדש הקבוצה סיווגה מX  אלפי ש"ח מסעיף זכאים ויתרות זכות לסעיף התחייבויות שוטפות אחרות
. הסיווג מחדש נובע מהתאמת נתוני ההשוואה לאופן 1-20XX מרץ/יוני/ספטמברב 30/31בנתוני ההשוואה ליום 

ש אינו משפיע הסיווג מחד .20XX מרץ/יוני/ספטמברב 30/31הצגתן של עסקאות מסוימות בדוחות הקבוצה ליום 
. לאור זאת, לא הוצגה השפעת הסיווג 20XX-1על נתוני ההשוואה בדוח על המצב הכספי לתקופות שקדמו לשנת 

לעניין אי הצגת דוח על המצב הכספי לתחילת התקופה . 2-20XXבדצמבר  31מחדש בדוח על המצב הכספי ליום 
 המוקדמת ביותר המוצגת ראה ביאור ___.

  

 בדצמבר 31ליום  מרץ/ביוני/בספטמברב 30/31ליום   

  20XX-1 20XX-1 

  

כפי שדווח 
 בעבר

השפעת 
ההצגה 
 מחדש

כמדווח 
בדוחות 
כספיים 

 אלה
כפי שדווח 

 בעבר

השפעת 
ההצגה 
 מחדש

כמדווח 
בדוחות 
כספיים 

 אלה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX זכאים ויתרות זכות 

        

 

התחייבויות שוטפות 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX אחרות

  

 2 התאמה לא מהותית של מספרי ההשוואה - 72ביאור  

  
התאימה הקבוצה את מספרי ההשוואה בגין מקדמות על חשבון רכוש  1-20XX מרץ/יוני/ספטמברב 30/31ליום  

, כך שמקדמות אלה סווגו כמקדמות לזמן ארוך, וזאת לאור העובדה כי 20XXקבוע, אשר התקבל במהלך שנת 
 כנגד מקדמות אלה התקבלו נכסים אשר גם הם מסווגים בזמן הארוך.

  
 -השפעת ההתאמה הלא מהותית על סעיפי הדוח על המצב הכספי  
  

 בדצמבר 31ליום  במרץ/ביוני/בספטמבר 30/31ליום   

  20XX-1 20XX-1 

  

שדווח  כפי
 בעבר

השפעת 
ההצגה 
 מחדש

כמדווח 
בדוחות 
כספיים 

 אלה
כפי שדווח 

 בעבר

השפעת 
ההצגה 
 מחדש

כמדווח 
בדוחות 
כספיים 

 אלה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

        

       נכסים שוטפים 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX חייבים ויתרות חובה 

        

       סים לא שוטפיםנכ 

 

מקדמות על חשבון 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX רכוש קבוע

  
  

 הכספיים לפרסום אישור הדוחות - 28ביאור  

  

 3 הדוחות הכספיים אושרו לפרסום ביום ___ על ידי ___. 
  

 

                                                           
 [IAS 1.42]ם הסכומים היו מסווגים מחדש. כאשר אין זה מעשי לסווג מחדש מידע השוואתי הקבוצה תיתן גילוי לסיבה לכך ולמהות התיאומים שהיו מבוצעים א  1
החלטה מספר  ביאור זה יינתן ככל שהחברה תגיע למסקנה כי תיקון כלשהו למספרי ההשוואה מהווה התאמה לא מהותית של מספרי ההשוואה, וזאת בהתאם לעדכון  2

. דוגמה זו משקפת עדכון של סעיפים מאזניים, אולם IAS 8-ונטיים בהתאם לשל רשות ניירות ערך לעניין בחינת מהותיות. במקרים אלו יינתנו הגילויים הרלו 99-4
 . ניתן להיעזר גם בביאור לדוגמה בדבר תיקון טעויות.IAS 8-תיאומים אחרים עשויים להביא לכך שיידרשו גילויים אחרים בהתאם ל

 הישות לתת גילוי לעובדה זו.אם לבעלי הישות או לאחרים הסמכות לתקן את הדוחות הכספיים לאחר פרסומם, על  3
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 דוגמהמאוחדים פרופורמה לתמציתיים דוחות כספיים 
 2016 ספטמברביוני/בבמרץ/ 30/31ליום 

 
 

 ידיים(יחות תקופתיים ומ"ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך )דו
 1970-להתש"
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 דו"ח סקירה לרבעון הראשון

 כולל דוח על המצב הכספי

 

 ח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של"דו

 בע"מ IFRSברה לדוגמה ח
 

 מבוא

 

 או "החברה" -)להלן  החברה וחברות בנות בע"מ IFRSחברה לדוגמה סקרנו את המידע הכספי פרופורמה המצורף של 

ח התמציתי "ואת הדו, XX20במרץ  31ליום פרופורמה על המצב הכספי התמציתי המאוחד ח "( הכולל את הדו"הקבוצה"

הפסד יים המאוחדים פרופורמה על הרווח או ואת הדוחות התמצית או, סד ורווח כולל אחרהפאו  רווחעל פרופורמה המאוחד 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע , והרווח הכולל

-חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל"רך )דולתקנות ניירות ע 'ב38כספי פרופורמה לתקופת ביניים זו בהתאם להוראות תקנה 

 . אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי פרופורמה לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.1970

 

-מהווים כפרופורמה לא סקרנו את המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד 

___ %-מהוות כפרופורמה , והכנסותיהן הכלולות באיחוד 20XXבמרץ  31דים פרופורמה ליום ___ מכלל הנכסים המאוח%

כמו כן, הומצאו לנו דוחות של רואי  מכלל ההכנסות המאוחדות פרופורמה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.

 31אלפי ש"ח ליום   xxx-הינה כפרופורמה  אשר ההשקעה בהן מטופלות לפי שיטת השווי המאזניההשקעות חשבון אחרים של 

לתקופה של שלושה חודשים  ש"חאלפי  xxx -הינו כפרופורמה בתוצאותיהן  הקבוצה או החברה, וחלקה של XX20במרץ 

המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות  שהסתיימה באותו תאריך.

ם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי הסקירה שלה

 החשבון האחרים.

 

 היקף הסקירה

 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

פרופורמה לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים  ר של הישות". סקירה של מידע כספיידי רואה החשבון המבק

האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה 

יכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפ

 העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 

 מסקנה

 

כספי בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע ה

חות תקופתיים ומיידיים(, "לתקנות ניירות ערך )דו 'ב38פרופורמה הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות תקנה 

 .X ביאורוזאת על בסיס ההנחות המפורטות ב 1970-התש"ל

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

 .xxxxx  ,XX20ב xx ,אילתב/חיפה/ירושלים/באר שבע/אבי-תל
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 דו"ח סקירה לרבעון הראשון

 לא כולל דוח על המצב הכספי

 

 ח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של"דו

 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 
 

 מבוא

 

 או "החברה" -)להלן  החברה וחברות בנות בע"מ IFRSחברה לדוגמה סקרנו את המידע הכספי פרופורמה המצורף של 

יים המאוחדים הדוחות התמצית או, הפסד ורווח כולל אחררווח או  הדו"ח התמציתי המאוחד פרופורמה על( הכולל את "הקבוצה"

. הדירקטוריון XX20במרץ  31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום , הפסד והרווח הכוללפרופורמה על הרווח או 

לתקנות ניירות  'ב38להצגה של מידע כספי פרופורמה לתקופת ביניים זו בהתאם להוראות תקנה וההנהלה אחראים לעריכה ו

. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי פרופורמה לתקופת ביניים זו 1970-ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 בהתבסס על סקירתנו.

 

י של חברות שאוחדו אשר הכנסותיהן הכלולות באיחוד פרופורמה מהוות לא סקרנו את המידע הכספי לתקופת הביניים התמצית

. כמו כן, הומצאו 20XXבמרץ  31___ מכלל ההכנסות המאוחדות פרופורמה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום %-כ

 הקבוצה וא החברהאשר חלקה של  מטופלות לפי שיטת השווי המאזניההשקעות לנו דוחות של רואי חשבון אחרים של 

. המידע הכספי 20XXבמרץ  31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  ש"חאלפי  xxx -פרופורמה הינו כ תוצאותיהןב

לתקופת הביניים התמציתי של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל 

 ן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אות

 

 היקף הסקירה

 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

בת מבירורים, בעיקר עם אנשים פרופורמה לתקופות ביניים מורכ ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי

האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה 

ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל 

 תיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.העניינים המשמעו

 

 מסקנה

 

בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי 

לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(,  'ב38ות תקנה פרופורמה הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הורא

 .X ביאורוזאת על בסיס ההנחות המפורטות ב 1970-התש"ל

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

 

 .xxxxx  ,XX20ב xx ,אילתאביב/חיפה/ירושלים/באר שבע/-תל



 

91 
 

 

 לרבעון השני והשלישי דו"ח סקירה

 כולל דוח על המצב הכספי

 

 ח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של"דו

 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 
 

 מבוא 

 

 או "החברה" -)להלן  בנותוחברות החברה  בע"מ IFRSחברה לדוגמה המצורף של פרופורמה סקרנו את המידע הכספי 

, ואת הדוחות 20XX בספטמבר 30 / ביוני 30ליום  פרופורמהעל המצב הכספי מאוחד התמציתי הח "( הכולל את הדו"הקבוצה"

 / שישהלתקופות של , הרווח הכוללו הפסדרווח או ה או, אחר כוללהפסד ורווח או הרווח על  פרופורמה התמציתיים המאוחדים

ה ולהצגה של מידע כספי פרופורמה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכ תשעה

. אחריותנו 1970-חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל"לתקנות ניירות ערך )דו 'ב38בהתאם להוראות תקנה  אלהת ביניים ולתקופ

 בהתבסס על סקירתנו.לתקופות ביניים אלה היא להביע מסקנה על מידע כספי פרופורמה 

 

 -מהווים כפרופורמה ם התמציתי של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד לא סקרנו את המידע הכספי לתקופות הביניי

מהוות פרופורמה , והכנסותיהן הכלולות באיחוד 20XX בספטמבר 30 / ביוני 30___ מכלל הנכסים המאוחדים פרופורמה ליום %

ושלושה חודשים שהסתיימו  התשע / שישהפרופורמה לתקופות של  ___, בהתאמה, מכלל ההכנסות המאוחדות%-___ וכ%-כ

אשר ההשקעה  מטופלות לפי שיטת השווי המאזניההשקעות כמו כן, הומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים של  באותו תאריך.

בתוצאותיהן  הקבוצה או החברה, וחלקה של 20XX בספטמבר 30 / ביוני 30אלפי ש"ח ליום   xxx-בהן פרופורמה הינה כ

 ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. תשעה / שישהלתקופות של  ש"ח, בהתאמה,אלפי  xxx -וכ xxx -פרופורמה הינו כ

ת הביניים התמציתי של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו והמידע הכספי לתקופ

 ססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבו

 

 היקף הסקירה

 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

בעיקר עם אנשים  ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים מורכבת מבירורים,

האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה 

דע לכל וניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניו

 ולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.העניינים המשמעותיים שהיו יכ

 

 מסקנה

 

בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי 

חות תקופתיים ומיידיים(, "לתקנות ניירות ערך )דו 'ב38פרופורמה הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות תקנה 

 .X ביאורוזאת על בסיס ההנחות המפורטות ב 1970-התש"ל

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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 השלישידו"ח סקירה לרבעון השני ו

 לא כולל דוח על המצב הכספי

 

 ח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של"דו

 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 
 

 מבוא

 

 או "החברה" -)להלן  החברה וחברות בנות בע"מ IFRSחברה לדוגמה סקרנו את המידע הכספי פרופורמה המצורף של 

הרווח ו הפסדרווח או ה או, הפסד ורווח כולל אחראו הרווח רופורמה על ( הכולל את הדוחות התמציתיים המאוחדים פ"הקבוצה"

. הדירקטוריון וההנהלה 20XX בספטמבר 30/  ביוני 30ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  תשעה / שישהלתקופות של , הכולל

לתקנות ניירות ערך  'ב38אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים אלה בהתאם להוראות תקנה 

. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים אלה 1970-)דו"חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 בהתבסס על סקירתנו.

 

לא סקרנו את המידע הכספי לתקופות הביניים התמציתי של חברות שאוחדו אשר הכנסותיהן הכלולות באיחוד פרופורמה מהוות 

ושלושה חודשים שהסתיימו  תשעה / שישהפרופורמה לתקופות של  ___, בהתאמה, מכלל ההכנסות המאוחדות%-___ וכ%-כ

מטופלות לפי שיטת השווי ההשקעות . כמו כן, הומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים של 20XX בספטמבר 30/  ביוני 30ביום 

 תשעה / שישהאלפי ש"ח לתקופות של  xxx -וכ xxx -פרופורמה הינו כבתוצאותיהן  הקבוצה או החברהאשר חלקה של  המאזני

, בהתאמה. המידע הכספי לתקופות הביניים התמציתי של אותן 20XX בספטמבר 30/  ביוני 30ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 

יחסת למידע הכספי בגין חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתי

 אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.

 

 היקף הסקירה

 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

פורמה לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי פרו

האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה 

ודע לכל ויניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שנ

 העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 

 מסקנה

 

בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי 

לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(,  'ב38בחינות המהותיות, אחר הוראות תקנה פרופורמה הנ"ל אינו ממלא, מכל ה

 .X ביאורוזאת על בסיס ההנחות המפורטות ב 1970-התש"ל

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

 .xxxxx  ,20XXב xx אביב/חיפה/ירושלים/באר שבע/אילת,-תל
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 1 דוח תמציתי מאוחד על המצב הכספי פרופורמה

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
 

  

נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופרומה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור 

 )בלתי מבוקר(  

     נכסים
     

     נכסים שוטפים
 XXX XXX XXX  מזומנים מזומנים ושווי

 XXX XXX XXX  מוגבלים בשימושמזומנים 
 XXX XXX XXX  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 XXX XXX XXX  נכסים פיננסיים זמינים למכירה
 XXX XXX XXX  נכסי מסים שוטפים

 XXX XXX XXX  לקוחות
 XXX XXX XXX  חייבים ויתרות חובה

 XXX XXX XXX  מעבודות לפי חוזה הקמה הכנסות לקבל
 XXX XXX XXX  מלאי

 XXX XXX XXX  מלאי בניינים למכירה

 XXX XXX XXX  נכסים שוטפים אחרים

  XXX XXX XXX 

     
 XXX XXX XXX  נכסים של קבוצת מימוש המוחזקת למכירה

 XXX XXX XXX  נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה

 XXX XXX XXX  םסה"כ נכסים שוטפי

     
     נכסים לא שוטפים

     מזומנים המוגבלים בשימוש לזמן ארוך
 XXX XXX XXX  נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 XXX XXX XXX  הלוואות וחייבים לזמן ארוך
 XXX XXX XXX  נכסי מסים נדחים

 XXX XXX XXX  נדל"ן להשקעה
 XXX XXX XXX  זניהשקעות המטופלות לפי שיטת השווי המא

 XXX XXX XXX  רכוש קבוע, נטו
 XXX XXX XXX  מוניטין

 XXX XXX XXX  נכסים בלתי מוחשיים אחרים, נטו
 XXX XXX XXX  נכסים ביולוגיים

 XXX XXX XXX  נכסים בגין הטבות לעובדים

 XXX XXX XXX  נכסים אחרים 

 XXX XXX XXX  סה"כ נכסים לא שוטפים
     
     

 XXX XXX XXX  סה"כ נכסים

     
 
 

 
 

                                                           
המצב הכספי לסוף יש להציג דוח על המצב הכספי הכולל את השפעת ארוע הפרופורמה לסוף תקופת הדיווח, אלא אם כן קיבל אירוע הפרופורמה ביטוי מלא בדוח על   1

 תקופת הדיווח.
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 1 דוח תמציתי מאוחד על המצב הכספי פרופורמה )המשך(

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ליום 
 

  

נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופרומה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור 

 )בלתי מבוקר(  

     התחייבויות והון
     

     התחייבויות שוטפות
 XXX XXX XXX  אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים

 XXX XXX XXX  התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 XXX XXX XXX  התחייבויות פיננסיות אחרות

 XXX XXX XXX  ספקים
 XXX XXX XXX  זכאים ויתרות זכות

 XXX XXX XXX  הפרשות
 XXX XXX XXX  הוצאות לשלם בגין עבודות לפי חוזה הקמה

 XXX XXX XXX  התחייבות בגין מסים שוטפים
 XXX XXX XXX  התחייבויות בגין הטבות עובדים

 XXX XXX XXX  התחייבויות שוטפות אחרות

  XXX XXX XXX 

     

 XXX XXX XXX  התחייבויות של קבוצת מימוש המוחזקת למכירה 

 XXX XXX XXX  סה"כ התחייבויות שוטפות

     
     התחייבויות לא שוטפות

 XXX XXX XXX  הלוואות מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
 XXX XXX XXX  אגרות חוב

 XXX XXX XXX  אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה/חברה מאוחדת
 XXX XXX XXX  התחייבויות פיננסיות אחרות

 XXX XXX XXX  התחייבויות מסים נדחים
 XXX XXX XXX  התחייבויות בגין הטבות לעובדים

 XXX XXX XXX   הפרשות

 XXX XXX XXX  התחייבויות אחרות

 XXX XXX XXX  סה"כ התחייבויות לא שוטפות

     
     הון

 XXX XXX XXX  ש"ח ע.נ. Xהון מניות רגילות 
 XXX XXX XXX  פרמיה על מניות

 XXX XXX XXX  קרנות הון
 XXX XXX XXX  עודפים )יתרת הפסד(

סכומים שהוכרו ברווח כולל אחר ונצברו בהון המתייחסים לקבוצת מימוש 
 XXX XXX XXX  המוחזקת למכירה

 XXX XXX XXX  הון המיוחס לבעלים של החברה האם

 XXX XXX XXX  זכויות שאינן מקנות שליטה

 XXX XXX XXX  סה"כ הון
     
     

 XXX XXX XXX  סה"כ התחייבויות והון

     
 
 
 שם שם שם 

 סמנכ"ל כספים מנהל כללי יו"ר הדירקטוריון תאריך אישור הדוחות הכספיים

                                                           
הדיווח, אלא אם כן קיבל אירוע הפרופורמה ביטוי מלא בדוח על המצב הכספי לסוף  יש להציג דוח על המצב הכספי הכולל את השפעת ארוע הפרופורמה לסוף תקופת  1

 תקופת הדיווח.
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 הצגה של כל נתוני הרווח הכולל בדוח אחד -חלופה א'

 1 לפי מהות ההוצאה( - 1פרופורמה )חלופה א' שיטה  אחר כוללרווח או הפסד ודוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח 
 

  

 חודשים שהסתיימה  שישה/תשעהלתקופה של 
 ביוני/בספטמבר 30ביום 

  20XX 20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 בלתי מבוקר() )בלתי מבוקר(  

        
        הכנסות

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות ממכירות, מעבודות ומשירותים
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות מהשקעות

רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של 
נדל"ן להשקעה ורווח )הפסד( הון 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ממימושו

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות אחרות

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ הכנסות

        
        הוצאות

שינויים במלאי תוצרת גמורה ומלאי 
 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  בתהליך

 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  חומרי גלם וחומרים מתכלים שנצרכו
 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  הוצאות פחת והפחתות

 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  הוצאות בגין הטבות עובדים
 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  הוצאות יעוץ

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הוצאות אחרות
רווח )הפסד( בגין חלוקת נכסים שאינם 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מזומן לבעלי המניות
רווח )הפסד( נטו מגריעת נכסים 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  פיננסים הנמדדים בעלות מופחתת
רווח )הפסד( נטו מסיווג מחדש של 

נכסים פיננסים לשווי הוגן דרך רווח או 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הפסד

 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  סה"כ הוצאות
        
        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  וח )הפסד( מפעולות רגילותרו

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות מימון

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות מימון

        

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

        
של  חלק החברה ברווח או הפסד

השקעות המטופלות לפי שיטת השווי 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  המאזני, נטו ממס

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

        

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  מסים על הכנסה

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מפעילויות נמשכות

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( נטו מפעילויות שהופסקו

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לתקופה

        
 

                                                           
 יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים.  1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 הצגה של כל נתוני הרווח הכולל בדוח אחד -חלופה א'

 )המשך( 1 לפי מהות ההוצאה( - 1פרופורמה )חלופה א' שיטה  אחר כוללאו הפסד ורווח על הרווח  דוחות תמציתיים מאוחדים
 

  

 חודשים שהסתיימה  שישה/תשעהלתקופה של 
 ביוני/בספטמבר 30ביום 

  20XX 20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

        
        רווח כולל אחר

סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח 
        או הפסד, נטו ממס:

רווח )הפסד( מהערכה מחדש של רכוש 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  קבוע/ נכסים בלתי מוחשיים, נטו ממס
רווח )הפסד( בגין השקעות במכשירים 

רך רווח הוניים שיועדו לשווי הוגן ד
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  כולל אחר, נטו ממס

רווח )הפסד( בגין שינויים בשווי ההוגן 
של התחייבויות פיננסיות שיועדו לשווי 

הוגן דרך רווח או הפסד המיוחסים 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  לשינויים בסיכון אשראי, נטו ממס

מדידות מחדש של ההתחייבות )הנכס( 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  בה מוגדרת, נטו ממסנטו בגין הט

חלק ברווח הכולל האחר של השקעות 
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  נטו ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ

        
סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או 

        סד, נטו ממס:הפ
רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של 
נכסים פיננסיים זמינים למכירה, נטו 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ממס
רווח )הפסד( בגין גידור תזרימי 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מזומנים, נטו ממס
הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  נטו ממס
חלק ברווח הכולל האחר של השקעות 
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  נטו ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ
        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ רווח כולל אחר לתקופה
        
        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  וח כולל לתקופהסה"כ רו

        
 

                                                           
 ע הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים. יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירו  1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 הצגה של כל נתוני הרווח הכולל בדוח אחד -חלופה א'

 )המשך( 1 לפי מהות ההוצאה( - 1פרופורמה )חלופה א' שיטה  אחר כוללאו הפסד ורווח על הרווח  דוחות תמציתיים מאוחדים
 

 )המשך(

 

 חודשים שהסתיימה שישה/תשעה לתקופה של
 ביוני/בספטמבר 30ביום 

  20XX 20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

        
        רווח )הפסד( לתקופה מיוחס ל:

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  בעלים של החברה האם

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  זכויות שאינן מקנות שליטה

  XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

        
        סה"כ רווח כולל לתקופה מיוחס ל:

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  בעלים של החברה האם

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  זכויות שאינן מקנות שליטה

  XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

        
רווח )הפסד( למניה רגילה אחת 

ש"ח ע.נ. המיוחס  X)בש"ח( בת 
        לבעלים של החברה האם
        -רווח )הפסד( למניה בסיסי 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה בסיסי

        
        -רווח )הפסד( למניה מדולל 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה מדולל

        

                                                           
 יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים.   1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 תוני הרווח הכולל בדוח אחדהצגה של כל נ -חלופה א'

 )המשך( 1 לפי מהות ההוצאה( - 1פרופורמה )חלופה א' שיטה  אחר כוללאו הפסד ורווח על הרווח  דוחות תמציתיים מאוחדים
 

  

 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
 במרץ/ביוני/בספטמבר 31/30ביום 

  20XX 20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 ורמהפרופ

נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

        
        הכנסות

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות ממכירות, מעבודות ומשירותים
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות מהשקעות

רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של 
שקעה ורווח )הפסד( הון נדל"ן לה
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ממימושו

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות אחרות

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ הכנסות

        
        הוצאות

שינויים במלאי תוצרת גמורה ומלאי 
 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  בתהליך

 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  ים שנצרכוחומרי גלם וחומרים מתכל
 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  הוצאות פחת והפחתות

 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  הוצאות בגין הטבות עובדים
 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  הוצאות יעוץ

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הוצאות אחרות
רווח )הפסד( בגין חלוקת נכסים שאינם 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מזומן לבעלי המניות
רווח )הפסד( נטו מגריעת נכסים 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  פיננסים הנמדדים בעלות מופחתת
רווח )הפסד( נטו מסיווג מחדש של 

נכסים פיננסים לשווי הוגן דרך רווח או 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הפסד

 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  סה"כ הוצאות
        
        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מפעולות רגילות

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות מימון

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות מימון

        

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  ון, נטוהכנסות )הוצאות( מימ

        
חלק החברה ברווח או הפסד של 

השקעות המטופלות לפי שיטת השווי 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  המאזני, נטו ממס

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

        

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  מסים על הכנסה

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מפעילויות נמשכות

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( נטו מפעילויות שהופסקו

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לתקופה

        
 

                                                           
 מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים. יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת   1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 כל נתוני הרווח הכולל בדוח אחד הצגה של -חלופה א'

 )המשך( 1 לפי מהות ההוצאה( - 1פרופורמה )חלופה א' שיטה  אחר כוללאו הפסד ורווח על הרווח  דוחות תמציתיים מאוחדים
 

 )המשך(
 

 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
 במרץ/ביוני/בספטמבר 31/30ביום 

  20XX 20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

        
        רווח כולל אחר

סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח 
        או הפסד, נטו ממס:

רווח )הפסד( מהערכה מחדש של רכוש 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סקבוע/ נכסים בלתי מוחשיים, נטו ממ

רווח )הפסד( בגין השקעות במכשירים 
הוניים שיועדו לשווי הוגן דרך רווח 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  כולל אחר, נטו ממס
רווח )הפסד( בגין שינויים בשווי ההוגן 

של התחייבויות פיננסיות שיועדו לשווי 
הוגן דרך רווח או הפסד המיוחסים 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ון אשראי, נטו ממסלשינויים בסיכ
מדידות מחדש של ההתחייבות )הנכס( 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  נטו בגין הטבה מוגדרת, נטו ממס
חלק ברווח הכולל האחר של השקעות 
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  נטו ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ

        
סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או 

        הפסד, נטו ממס:
רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של 
נכסים פיננסיים זמינים למכירה, נטו 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ממס
רווח )הפסד( בגין גידור תזרימי 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מזומנים, נטו ממס
הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  נטו ממס
חלק ברווח הכולל האחר של השקעות 
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  נטו ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ
        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ רווח כולל אחר לתקופה
        
        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ רווח כולל לתקופה

        

                                                           
 יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים.   1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 הצגה של כל נתוני הרווח הכולל בדוח אחד -חלופה א'

 )המשך( 1 לפי מהות ההוצאה( - 1פרופורמה )חלופה א' שיטה  אחר כוללוח או הפסד ורועל הרווח  דוחות תמציתיים מאוחדים
 

 )המשך(
 

 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
 במרץ/ביוני/בספטמבר 31/30ביום 

  20XX 20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

        
        רווח )הפסד( לתקופה מיוחס ל:

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  בעלים של החברה האם

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  זכויות שאינן מקנות שליטה

  XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

        
        סה"כ רווח כולל לתקופה מיוחס ל:

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ה האםבעלים של החבר

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  זכויות שאינן מקנות שליטה

  XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

        
רווח )הפסד( למניה רגילה אחת 

ש"ח ע.נ. המיוחס  X)בש"ח( בת 
        לבעלים של החברה האם
        -רווח )הפסד( למניה בסיסי 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה בסיסי

        
        -רווח )הפסד( למניה מדולל 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מדוללרווח )הפסד( למניה 

        

                                                           
 יה כלולים בדוחות הכספיים. יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתונ  1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 הצגה של כל נתוני הרווח הכולל בדוח אחד -חלופה א'

 )המשך( 1 לפי מהות ההוצאה( - 1פרופורמה )חלופה א' שיטה  אחר כוללאו הפסד ורווח על הרווח  דוחות תמציתיים מאוחדים
 

 מברבדצ 31ביום  לשנה שהסתיימה  

  20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר(  

     
     הכנסות

 XXX XXX XXX  הכנסות ממכירות, מעבודות ומשירותים
 XXX XXX XXX  הכנסות מהשקעות

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה ורווח )הפסד( הון ממימושו

 XXX XXX XXX  הכנסות אחרות

 XXX XXX XXX  סה"כ הכנסות

     
     הוצאות

 ((XXX)) XXX)) XXX  שינויים במלאי תוצרת גמורה ומלאי בתהליך
 ((XXX)) XXX)) XXX  חומרי גלם וחומרים מתכלים שנצרכו

 ((XXX)) XXX)) XXX  הוצאות פחת והפחתות
 ((XXX)) XXX)) XXX  הוצאות בגין הטבות עובדים

 ((XXX)) XXX)) XXX  הוצאות יעוץ
 XXX XXX XXX  הוצאות אחרות

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( בגין חלוקת נכסים שאינם מזומן לבעלי המניות
 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( נטו מגריעת נכסים פיננסים הנמדדים בעלות מופחתת

 XXX XXX XXX  יננסים לשווי הוגן דרך רווח או הפסדרווח )הפסד( נטו מסיווג מחדש של נכסים פ

 ((XXX)) XXX)) XXX  סה"כ הוצאות
     
     

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מפעולות רגילות

     
 XXX XXX XXX  הכנסות מימון

 (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות מימון

     

 (XXX) (XXX) (XXX)  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

     
חלק החברה ברווח או הפסד של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, 

 XXX XXX XXX  נטו ממס

     
 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

     

 (XXX) (XXX) (XXX)  מסים על הכנסה

     
 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מפעילויות נמשכות

 XXX XXX XXX  שהופסקו רווח )הפסד( נטו מפעילויות

     

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לתקופה

     

                                                           
 יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים.   1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 הצגה של כל נתוני הרווח הכולל בדוח אחד -חלופה א'

 )המשך( 1 לפי מהות ההוצאה( - 1פרופורמה )חלופה א' שיטה  אחר כוללאו הפסד ורווח על הרווח  דוחות תמציתיים מאוחדים
 

 בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה  

 20XX-1  )המשך(

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר(  

     רווח כולל אחר
     סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס:

 XXX XXX XXX  ממסרווח )הפסד( מהערכה מחדש של רכוש קבוע/ נכסים בלתי מוחשיים, נטו 
רווח )הפסד( בגין השקעות במכשירים הוניים שיועדו לשווי הוגן דרך רווח כולל 

 XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס
רווח )הפסד( בגין שינויים בשווי ההוגן של התחייבויות פיננסיות שיועדו לשווי הוגן 

 XXX XXX XXX  דרך רווח או הפסד המיוחסים לשינויים בסיכון אשראי, נטו ממס
 XXX XXX XXX  מדידות מחדש של ההתחייבות )הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת, נטו ממס

חלק ברווח הכולל האחר של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו 
 XXX XXX XXX  ממס

 XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס

 XXX XXX XXX  סה"כ

     
     הפסד, נטו ממס:סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או 

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה, נטו ממס
 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( בגין גידור תזרימי מזומנים, נטו ממס

 XXX XXX XXX  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס
ופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו חלק ברווח הכולל האחר של השקעות המט

 XXX XXX XXX  ממס

 XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס

 XXX XXX XXX  סה"כ
     

 XXX XXX XXX  סה"כ רווח כולל אחר לתקופה
     
     

 XXX XXX XXX  סה"כ רווח כולל לתקופה

     
     רווח )הפסד( לתקופה מיוחס ל:

 XXX XXX XXX  בעלים של החברה האם

 XXX XXX XXX  זכויות שאינן מקנות שליטה

  XXX XXX XXX 

     סה"כ רווח כולל לתקופה מיוחס ל:
 XXX XXX XXX  בעלים של החברה האם

 XXX XXX XXX  זכויות שאינן מקנות שליטה

  XXX XXX XXX 

ש"ח ע.נ. המיוחס לבעלים של  Xרווח )הפסד( למניה רגילה אחת )בש"ח( בת 
     האםהחברה 

     -רווח )הפסד( למניה בסיסי 
 XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת

 XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה בסיסי

     
     -רווח )הפסד( למניה מדולל 

 XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת

 XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה מדולל

     

                                                           
 פיים. יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכס  1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 הצגה של כל נתוני הרווח הכולל בדוח אחד -חלופה א'

לפי מאפיין הפעילות של  - 2)חלופה א' שיטה אחר פרופורמה כולל או הפסד ורווח דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח 
 1 ההוצאה בישות(

 
 

 

  חודשים שהסתיימה שישה/תשעהלתקופה של 
 ביוני/בספטמבר 30ביום 

  20XX 20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX   הכנסות ממכירות, מעבודות ומשירותים

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  דות והשירותיםעלות המכירות, העבו

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( גולמי

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות מהשקעות

 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  הוצאות מחקר ופיתוח
 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  הוצאות מכירה ושיווק

 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  הוצאות הנהלה וכלליות
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות )הוצאות( אחרות

רווח )הפסד( בגין חלוקת נכסים שאינם 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מזומן לבעלי המניות

רווח )הפסד( נטו מגריעת נכסים פיננסים 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  תתהנמדדים בעלות מופח

רווח )הפסד( נטו מסיווג מחדש של נכסים 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  פיננסים לשווי הוגן דרך רווח או הפסד

רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  להשקעה ורווח )הפסד( הון ממימושו

        

  XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) 

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מפעולות רגילות

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות מימון

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)   הוצאות מימון

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

        
רה ברווח או הפסד של השקעות חלק החב

המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ממס

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

        

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  מסים על הכנסה

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  תרווח )הפסד( מפעילויות נמשכו

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( נטו מפעילויות שהופסקו

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לתקופה

        
 

                                                           
 יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים.   1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 הצגה של כל נתוני הרווח הכולל בדוח אחד -חלופה א'

לפי מאפיין הפעילות של  - 2)חלופה א' שיטה אחר פרופורמה כולל או הפסד ורווח דים על הרווח דוחות תמציתיים מאוח
 )המשך( 1 ההוצאה בישות(

 
 

 

 חודשים שהסתיימה  שישה/תשעהלתקופה של 
 ביוני/בספטמבר 30ביום 

  20XX 20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

נתונים 
 התאמות בפועל

 נתוני
 פרופורמה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

        רווח כולל אחר
סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח 

        או הפסד, נטו ממס:
רווח )הפסד( מהערכה מחדש של רכוש 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  קבוע/ נכסים בלתי מוחשיים, נטו ממס

ת במכשירים רווח )הפסד( בגין השקעו
הוניים שיועדו לשווי הוגן דרך רווח 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  כולל אחר, נטו ממס
רווח )הפסד( בגין שינויים בשווי ההוגן 

של התחייבויות פיננסיות שיועדו לשווי 
הוגן דרך רווח או הפסד המיוחסים 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  לשינויים בסיכון אשראי, נטו ממס
מחדש של ההתחייבות )הנכס(  מדידות

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  נטו בגין הטבה מוגדרת, נטו ממס
חלק ברווח הכולל האחר של השקעות 
המטופלות לפי שיטת השוי המאזני, 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  נטו ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ
        

סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או 
        הפסד, נטו ממס:

רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של 
נכסים פיננסיים זמינים למכירה, נטו 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ממס
רווח )הפסד( בגין גידור תזרימי 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מזומנים, נטו ממס
חוץ, הפרשי שער בגין תרגום פעילויות 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  נטו ממס
חלק ברווח הכולל האחר של השקעות 
המטופלות לפי שיטת השוי המאזני, 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  נטו ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ
        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ רווח כולל אחר לתקופה
        
        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ רווח כולל לתקופה
        
 

                                                           
 יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים.   1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 הצגה של כל נתוני הרווח הכולל בדוח אחד -חלופה א'

הפעילות של לפי מאפיין  - 2)חלופה א' שיטה אחר פרופורמה כולל או הפסד ורווח דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח 
 )המשך( 1 ההוצאה בישות(

 
 

 

 חודשים שהסתיימה  שישה/תשעהלתקופה של 
 ביוני/בספטמבר 30ביום 

  20XX 20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

        קופה מיוחס ל:רווח )הפסד( לת
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  בעלים של החברה האם

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  זכויות שאינן מקנות שליטה

  XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

        

        סה"כ רווח כולל לתקופה מיוחס ל:
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  בעלים של החברה האם

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  שליטה זכויות שאינן מקנות

  XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

        

רווח )הפסד( למניה רגילה אחת 
ש"ח ע.נ. המיוחס  X)בש"ח( בת 

        לבעלים של החברה האם
        -רווח )הפסד( למניה בסיסי 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה בסיסי

        

        -רווח )הפסד( למניה מדולל 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה מדולל

        

                                                           
 וח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים. יש להציג ד  1



 IFRS 2016דוחות כספיים תמצתיים מאוחדים פרופורמה לדוגמה 
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 בע"מ IFRSוגמה חברה לד

 
 הצגה של כל נתוני הרווח הכולל בדוח אחד -חלופה א'

לפי מאפיין הפעילות של  - 2)חלופה א' שיטה אחר פרופורמה כולל או הפסד ורווח דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח 
 )המשך( 1 ההוצאה בישות(

 
 

 

 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
 פטמברבמרץ/ביוני/בס 31/30ביום 

  20XX 20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX   הכנסות ממכירות, מעבודות ומשירותים

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  עלות המכירות, העבודות והשירותים

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( גולמי

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות מהשקעות

 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  הוצאות מחקר ופיתוח
 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  הוצאות מכירה ושיווק

 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  ות הנהלה וכלליותהוצא
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות )הוצאות( אחרות

רווח )הפסד( בגין חלוקת נכסים שאינם 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מזומן לבעלי המניות

רווח )הפסד( נטו מגריעת נכסים פיננסים 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הנמדדים בעלות מופחתת

רווח )הפסד( נטו מסיווג מחדש של נכסים 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  פיננסים לשווי הוגן דרך רווח או הפסד

רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  להשקעה ורווח )הפסד( הון ממימושו

        

  XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) 

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מפעולות רגילות

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות מימון

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)   הוצאות מימון

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

        
ל השקעות חלק החברה ברווח או הפסד ש

המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ממס

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

        

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  מסים על הכנסה

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מפעילויות נמשכות

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( נטו מפעילויות שהופסקו

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לתקופה

        
 

                                                           
 יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים.   1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 הצגה של כל נתוני הרווח הכולל בדוח אחד -חלופה א'

לפי מאפיין הפעילות של  - 2)חלופה א' שיטה אחר פרופורמה כולל סד ורווח או הפדוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח 
 )המשך( 1 ההוצאה בישות(

 
 

 

 חודשים שהסתיימה לתקופה של שלושה
 במרץ/ביוני/בספטמבר 31/30ביום 

  20XX 20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח פי ש"חאל  

 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

        רווח כולל אחר
סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח 

        או הפסד, נטו ממס:
רווח )הפסד( מהערכה מחדש של רכוש 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  קבוע/ נכסים בלתי מוחשיים, נטו ממס
רווח )הפסד( בגין השקעות במכשירים 

ים שיועדו לשווי הוגן דרך רווח הוני
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  כולל אחר, נטו ממס

רווח )הפסד( בגין שינויים בשווי ההוגן 
של התחייבויות פיננסיות שיועדו לשווי 

הוגן דרך רווח או הפסד המיוחסים 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  לשינויים בסיכון אשראי, נטו ממס

בות )הנכס( מדידות מחדש של ההתחיי
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  נטו בגין הטבה מוגדרת, נטו ממס

חלק ברווח הכולל האחר של השקעות 
המטופלות לפי שיטת השוי המאזני, 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  נטו ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ
        

וגו בעתיד לרווח או סכומים אשר יסו
        הפסד, נטו ממס:

רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של 
נכסים פיננסיים זמינים למכירה, נטו 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ממס
רווח )הפסד( בגין גידור תזרימי 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מזומנים, נטו ממס
הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  נטו ממס
חלק ברווח הכולל האחר של השקעות 
המטופלות לפי שיטת השוי המאזני, 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  נטו ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ
        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ רווח כולל אחר לתקופה
        
        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ רווח כולל לתקופה
        
 

                                                           
 כולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים. יש להציג דוח על הרווח הכולל, ה  1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 הצגה של כל נתוני הרווח הכולל בדוח אחד -חלופה א'

לפי מאפיין הפעילות של  - 2)חלופה א' שיטה אחר פרופורמה כולל או הפסד ורווח דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח 
 )המשך( 1 אה בישות(ההוצ

 
 

 

 חודשים שהסתיימה לתקופה של שלושה
 במרץ/ביוני/בספטמבר 31/30ביום 

  20XX 20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

        :רווח )הפסד( לתקופה מיוחס ל
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  בעלים של החברה האם

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  זכויות שאינן מקנות שליטה

  XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

        

        סה"כ רווח כולל לתקופה מיוחס ל:
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  בעלים של החברה האם

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  זכויות שאינן מקנות שליטה

  XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

        

רווח )הפסד( למניה רגילה אחת 
ש"ח ע.נ. המיוחס  X)בש"ח( בת 

        לבעלים של החברה האם
        -רווח )הפסד( למניה בסיסי 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה בסיסי

        

        -רווח )הפסד( למניה מדולל 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה מדולל

        

                                                           
 יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים.   1
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 "מבע IFRSחברה לדוגמה 

 
 הצגה של כל נתוני הרווח הכולל בדוח אחד -חלופה א'

לפי מאפיין הפעילות של  - 2)חלופה א' שיטה אחר פרופורמה כולל או הפסד ורווח דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח 
 )המשך( 1 ההוצאה בישות(

 
 בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה  

  20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

תוני נ
 פרופורמה

 אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר(  

     
 XXX XXX XXX   הכנסות ממכירות, מעבודות ומשירותים

 (XXX) (XXX) (XXX)  עלות המכירות, העבודות והשירותים

     

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( גולמי

     
 XXX XXX XXX  הכנסות מהשקעות

 ((XXX)) XXX)) XXX  הוצאות מחקר ופיתוח
 ((XXX)) XXX)) XXX  הוצאות מכירה ושיווק

 ((XXX)) XXX)) XXX  הוצאות הנהלה וכלליות
 XXX XXX XXX  הכנסות )הוצאות( אחרות

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( בגין חלוקת נכסים שאינם מזומן לבעלי המניות
 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( נטו מגריעת נכסים פיננסים הנמדדים בעלות מופחתת

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( נטו מסיווג מחדש של נכסים פיננסים לשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה ורווח )הפסד( הון ממימושו

     

  XXX)) XXX)) XXX)) 

     

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מפעולות רגילות

     
 XXX XXX XXX  הכנסות מימון

 (XXX) (XXX) (XXX)   הוצאות מימון

     

 XXX XXX XXX  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

     

 XXX XXX XXX  חלק החברה ברווח או הפסד של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו ממס

     
 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

     

 (XXX) (XXX) (XXX)  מסים על הכנסה

     
 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מפעילויות נמשכות

     

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( נטו מפעילויות שהופסקו

     

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לתקופה

     
 

                                                           
 הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים. יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע   1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 וח אחדהצגה של כל נתוני הרווח הכולל בד -חלופה א'

לפי מאפיין הפעילות של  - 2)חלופה א' שיטה אחר פרופורמה כולל או הפסד ורווח דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח 
 )המשך( 1 ההוצאה בישות(

 בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה  

  20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר(  

     ולל אחררווח כ
     סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס:

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מהערכה מחדש של רכוש קבוע/ נכסים בלתי מוחשיים, נטו ממס
רווח )הפסד( בגין השקעות במכשירים הוניים שיועדו לשווי הוגן דרך רווח כולל 

 XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס
סד( בגין שינויים בשווי ההוגן של התחייבויות פיננסיות שיועדו לשווי הוגן רווח )הפ

 XXX XXX XXX  דרך רווח או הפסד המיוחסים לשינויים בסיכון אשראי, נטו ממס
 XXX XXX XXX  מדידות מחדש של ההתחייבות )הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת, נטו ממס

לפי שיטת השוי המאזני, נטו  חלק ברווח הכולל האחר של השקעות המטופלות
 XXX XXX XXX  ממס

 XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס

 XXX XXX XXX  סה"כ
     

     סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס:
 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה, נטו ממס

 XXX XXX XXX  תזרימי מזומנים, נטו ממס רווח )הפסד( בגין גידור
 XXX XXX XXX  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס

חלק ברווח הכולל האחר של השקעות המטופלות לפי שיטת השוי המאזני, נטו 
 XXX XXX XXX  ממס

 XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס

 XXX XXX XXX  סה"כ
     

 XXX XXX XXX  הסה"כ רווח כולל אחר לתקופ
     
     

 XXX XXX XXX  סה"כ רווח כולל לתקופה

     

     רווח )הפסד( לתקופה מיוחס ל:
 XXX XXX XXX  בעלים של החברה האם

 XXX XXX XXX  זכויות שאינן מקנות שליטה

  XXX XXX XXX 

     סה"כ רווח כולל לתקופה מיוחס ל:
 XXX XXX XXX  בעלים של החברה האם

 XXX XXX XXX  זכויות שאינן מקנות שליטה

  XXX XXX XXX 

ש"ח ע.נ. המיוחס לבעלים של  Xרווח )הפסד( למניה רגילה אחת )בש"ח( בת 
     החברה האם

     -רווח )הפסד( למניה בסיסי 
 XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת

 XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה בסיסי

     

     -רווח )הפסד( למניה מדולל 
 XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת

 XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה מדולל

     

                                                           
 יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים.   1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 הצגת דוחות רווח או הפסד ומרכיבי רווח כולל אחר בשני דוחות-חלופה ב'

 1 לפי מהות ההוצאה( - 1)חלופה ב' שיטה פרופורמה הפסד או מאוחדים על רווח  דוחות תמציתיים

 
 

 

 חודשים שהסתיימה  שישה/תשעהלתקופה של 
 ביוני/בספטמבר 30ביום 

  20XX 20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר( תי מבוקר()בל  

        
        הכנסות

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות ממכירות, מעבודות ומשירותים
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות מהשקעות

רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  להשקעה ורווח )הפסד( הון ממימושו

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  תהכנסות אחרו

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ הכנסות

        
        הוצאות

 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  שינויים במלאי תוצרת גמורה ומלאי בתהליך
 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  חומרי גלם וחומרים מתכלים שנצרכו

 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  והפחתות הוצאות פחת
 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  הוצאות בגין הטבות עובדים

 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  הוצאות יעוץ
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הוצאות אחרות

רווח )הפסד( בגין חלוקת נכסים שאינם 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מזומן לבעלי המניות

רווח )הפסד( נטו מגריעת נכסים פיננסים 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הנמדדים בעלות מופחתת

רווח )הפסד( נטו מסיווג מחדש של נכסים 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  פיננסים לשווי הוגן דרך רווח או הפסד

        

 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  סה"כ הוצאות
        
        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מפעולות רגילות

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות מימון

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות מימון

        

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

        
חלק החברה ברווח או הפסד של השקעות 
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ממס

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

        

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  מסים על הכנסה

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  עילויות נמשכותרווח )הפסד( מפ

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( נטו מפעילויות שהופסקו

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לתקופה

        

 

                                                           
 קופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים. יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מת  1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 בשני דוחות הפסד ומרכיבי רווח כולל אחראו הצגת דוחות רווח  -חלופה ב'

 )המשך( 1 לפי מהות ההוצאה( - 1)חלופה ב' שיטה  פרופורמה הפסדאו דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח 
 
 

 

 חודשים שהסתיימה  שישה/תשעהלתקופה של 
 ביוני/בספטמבר 30ביום 

  20XX 20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 ופורמהפר

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

        
        סה"כ רווח )הפסד( לתקופה מיוחס ל:

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX   בעלים של החברה האם

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX   זכויות שאינן מקנות שליטה

        

  XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

        
)הפסד( למניה רגילה אחת רווח 

ש"ח ע.נ. המיוחס  X)בש"ח( בת 
        לבעלים של החברה האם
        -רווח )הפסד( למניה בסיסי 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה בסיסי

        
        -רווח )הפסד( למניה מדולל 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה מדולל

        

                                                           
 יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים.   1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 בי רווח כולל אחר בשני דוחותהצגת דוחות רווח או הפסד ומרכי-חלופה ב'

 )המשך( 1 לפי מהות ההוצאה( - 1)חלופה ב' שיטה פרופורמה הפסד או דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח 

 
 

 

 חודשים שהסתיימה לתקופה של שלושה
 במרץ/ביוני/בספטמבר 31/30ביום 

  20XX 20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

נתונים 
 התאמות ועלבפ

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

        
        הכנסות

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות ממכירות, מעבודות ומשירותים
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות מהשקעות

רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סד( הון ממימושולהשקעה ורווח )הפ

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות אחרות

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ הכנסות

        
        הוצאות

 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  שינויים במלאי תוצרת גמורה ומלאי בתהליך
 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  צרכוחומרי גלם וחומרים מתכלים שנ

 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  הוצאות פחת והפחתות
 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  הוצאות בגין הטבות עובדים

 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  הוצאות יעוץ
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הוצאות אחרות

)הפסד( בגין חלוקת נכסים שאינם  רווח
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מזומן לבעלי המניות

רווח )הפסד( נטו מגריעת נכסים פיננסים 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הנמדדים בעלות מופחתת

רווח )הפסד( נטו מסיווג מחדש של נכסים 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  פיננסים לשווי הוגן דרך רווח או הפסד

        

 ((XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX)) XXX  סה"כ הוצאות
        
        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מפעולות רגילות

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות מימון

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות מימון

        

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  מימון, נטו הכנסות )הוצאות(

        
חלק החברה ברווח או הפסד של השקעות 
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ממס

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

        

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  מסים על הכנסה

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מפעילויות נמשכות

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( נטו מפעילויות שהופסקו

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לתקופה

        

 

                                                           
 כלולים בדוחות הכספיים.  יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה  1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 הפסד ומרכיבי רווח כולל אחר בשני דוחותאו הצגת דוחות רווח  -ופה ב'חל

 )המשך( 1 לפי מהות ההוצאה( - 1)חלופה ב' שיטה  פרופורמה הפסדאו דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח 
 
 

 

 חודשים שהסתיימה שלושה לתקופה של
 במרץ/ביוני/בספטמבר 31/30ביום 

  20XX 20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

        
        סה"כ רווח )הפסד( לתקופה מיוחס ל:

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX   בעלים של החברה האם

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX   זכויות שאינן מקנות שליטה

        

  XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

        
רווח )הפסד( למניה רגילה אחת 

ש"ח ע.נ. המיוחס  X)בש"ח( בת 
        לבעלים של החברה האם
        -רווח )הפסד( למניה בסיסי 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה בסיסי

        
        -רווח )הפסד( למניה מדולל 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה מדולל

        

                                                           
 יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים.   1
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 בע"מ IFRSוגמה חברה לד

 
 הצגת דוחות רווח או הפסד ומרכיבי רווח כולל אחר בשני דוחות-חלופה ב'

 )המשך( 1 לפי מהות ההוצאה( - 1)חלופה ב' שיטה פרופורמה הפסד או דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח 

 
 בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה  

  20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר(  

     
     הכנסות

 XXX XXX XXX  הכנסות ממכירות, מעבודות ומשירותים
 XXX XXX XXX  הכנסות מהשקעות

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה ורווח )הפסד( הון ממימושו

 XXX XXX XXX  הכנסות אחרות

     

 XXX XXX XXX  כנסותסה"כ ה

     
     הוצאות

 ((XXX)) XXX)) XXX  שינויים במלאי תוצרת גמורה ומלאי בתהליך
 ((XXX)) XXX)) XXX  חומרי גלם וחומרים מתכלים שנצרכו

 ((XXX)) XXX)) XXX  הוצאות פחת והפחתות
 ((XXX)) XXX)) XXX  הוצאות בגין הטבות עובדים

 ((XXX)) XXX)) XXX  הוצאות יעוץ
 XXX XXX XXX  הוצאות אחרות

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( בגין חלוקת נכסים שאינם מזומן לבעלי המניות
 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( נטו מגריעת נכסים פיננסים הנמדדים בעלות מופחתת

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( נטו מסיווג מחדש של נכסים פיננסים לשווי הוגן דרך רווח או הפסד

     

 ((XXX)) XXX)) XXX  סה"כ הוצאות
     

     

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מפעולות רגילות

     
 XXX XXX XXX  הכנסות מימון

 (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות מימון

     

 (XXX) (XXX) (XXX)  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

     

 XXX XXX XXX  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו ממס חלק החברה ברווח או הפסד של השקעות

     
 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

     

 (XXX) (XXX) (XXX)  מסים על הכנסה

     
 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מפעילויות נמשכות

     

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( נטו מפעילויות שהופסקו

     

 XXX XXX XXX  ווח )הפסד( לתקופהר

     
 

                                                           
 ים. יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספי  1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 הפסד ומרכיבי רווח כולל אחר בשני דוחותאו הצגת דוחות רווח  -חלופה ב'

 )המשך( 1 לפי מהות ההוצאה( - 1)חלופה ב' שיטה  פרופורמה הפסדאו דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח 
 
 דצמברב 31ביום  לשנה שהסתיימה  

  20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר(  

     
     סה"כ רווח )הפסד( לתקופה מיוחס ל:

 XXX XXX XXX   בעלים של החברה האם

 XXX XXX XXX   זכויות שאינן מקנות שליטה

     

  XXX XXX XXX 

     
ש"ח ע.נ. המיוחס לבעלים של  Xאחת )בש"ח( בת  רווח )הפסד( למניה רגילה

     החברה האם
     -רווח )הפסד( למניה בסיסי 

 XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת

 XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה

     

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה בסיסי

     
     -רווח )הפסד( למניה מדולל 

 XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת

 XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה

     

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה מדולל

     
 
 
 

                                                           
 יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים.   1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 הצגת דוחות רווח או הפסד ומרכיבי רווח כולל אחר בשני דוחות -חלופה ב' 

 1 הפעילות של ההוצאה בישות( לפי מאפיין - 2)חלופה ב' שיטה  פרופורמה הפסדאו דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח 
 
 

 

 חודשים שהסתיימה  שישה/תשעהלתקופה של 
 ביוני/בספטמבר 30ביום 

  20XX 20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רות, מעבודות ומשירותיםהכנסות ממכי

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  עלות המכירות, העבודות והשירותים

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( גולמי

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות מהשקעות

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות מחקר ופיתוח
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות מכירה ושיווק

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות הנהלה וכלליות
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות )הוצאות( אחרות

רווח )הפסד( בגין חלוקת נכסים שאינם 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מזומן לבעלי המניות

רווח )הפסד( נטו מגריעת נכסים פיננסים 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הנמדדים בעלות מופחתת

רווח )הפסד( נטו מסיווג מחדש של נכסים 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  פיננסים לשווי הוגן דרך רווח או הפסד

רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ממימושו להשקעה ורווח )הפסד( הון

        

  (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) 
        
        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מפעולות רגילות

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות מימון

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות מימון 

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

        
חלק החברה ברווח או הפסד של השקעות 
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ממס

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

        

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  המסים על הכנס

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מפעילויות נמשכות

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( נטו מפעילויות שהופסקו

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לתקופה

        
 

                                                           
 יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים.   1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 הצגת דוחות רווח או הפסד ומרכיבי רווח כולל אחר בשני דוחות -חלופה ב' 

  1 לפי מאפיין הפעילות של ההוצאה בישות( - 2)חלופה ב' שיטה  פרופורמה הפסדאו דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח 
 )המשך(

 
 

 

 חודשים שהסתיימה שישה/תשעהלתקופה של 
 ביוני/בספטמבר 30ביום 

  20XX 20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

        
        סה"כ רווח )הפסד( לתקופה מיוחס ל:

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  בעלים של החברה האם

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ליטהזכויות שאינן מקנות ש

        

  XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

        
רווח )הפסד( למניה רגילה אחת )בש"ח( 

ש"ח ע.נ המיוחס לבעלים של  Xבת 
        החברה האם

        -רווח )הפסד( למניה בסיסי 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה בסיסי

        
        -רווח )הפסד( למניה מדולל 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה מדולל

        

                                                           
 על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים.  יש להציג דוח  1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 הצגת דוחות רווח או הפסד ומרכיבי רווח כולל אחר בשני דוחות -חלופה ב' 

 1 לפי מאפיין הפעילות של ההוצאה בישות( - 2)חלופה ב' שיטה  פרופורמה הפסדאו דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח 
 )המשך(

 
 

 

 ימהחודשים שהסתי לתקופה של שלושה
 במרץ/ביוני/בספטמבר 31/30ביום 

  20XX 20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות ממכירות, מעבודות ומשירותים

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  רות, העבודות והשירותיםעלות המכי

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( גולמי

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות מהשקעות

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות מחקר ופיתוח
 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות מכירה ושיווק

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות הנהלה וכלליות
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות )הוצאות( אחרות

רווח )הפסד( בגין חלוקת נכסים שאינם 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מזומן לבעלי המניות

רווח )הפסד( נטו מגריעת נכסים פיננסים 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  עלות מופחתתהנמדדים ב

רווח )הפסד( נטו מסיווג מחדש של נכסים 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  פיננסים לשווי הוגן דרך רווח או הפסד

רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  להשקעה ורווח )הפסד( הון ממימושו

        

  (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) 
        
        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מפעולות רגילות

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות מימון

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות מימון 

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

        
חלק החברה ברווח או הפסד של השקעות 
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ממס

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

        

 (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX) (XXX)  מסים על הכנסה

        
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ד( מפעילויות נמשכותרווח )הפס

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( נטו מפעילויות שהופסקו

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לתקופה

        
 

                                                           
 יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים.   1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 לל אחר בשני דוחותהצגת דוחות רווח או הפסד ומרכיבי רווח כו -חלופה ב' 

  1 לפי מאפיין הפעילות של ההוצאה בישות( - 2)חלופה ב' שיטה  פרופורמה הפסדאו דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח 
 )המשך(

 
 

 

 חודשים שהסתיימה לתקופה של שלושה
 במרץ/ביוני/בספטמבר 31/30ביום 

  20XX 20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

        
        סה"כ רווח )הפסד( לתקופה מיוחס ל:

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  בעלים של החברה האם

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  זכויות שאינן מקנות שליטה

        

  XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

        
רווח )הפסד( למניה רגילה אחת )בש"ח( 

ש"ח ע.נ המיוחס לבעלים של  Xבת 
        החברה האם

        -רווח )הפסד( למניה בסיסי 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה בסיסי

        
        -רווח )הפסד( למניה מדולל 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה מדולל

        

                                                           
 לל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים. יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכו  1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 צגת דוחות רווח או הפסד ומרכיבי רווח כולל אחר בשני דוחותה -חלופה ב' 

 1 לפי מאפיין הפעילות של ההוצאה בישות( - 2)חלופה ב' שיטה  פרופורמה הפסדאו דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח 
 )המשך(

 
 בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה  

  20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר(  

     
 XXX XXX XXX  הכנסות ממכירות, מעבודות ומשירותים

 (XXX) (XXX) (XXX)  עלות המכירות, העבודות והשירותים

     

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( גולמי

     
 XXX XXX XXX  הכנסות מהשקעות

 (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות מחקר ופיתוח
 (XXX) (XXX) (XXX)  ירה ושיווקהוצאות מכ

 (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות הנהלה וכלליות
 XXX XXX XXX  הכנסות )הוצאות( אחרות

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( בגין חלוקת נכסים שאינם מזומן לבעלי המניות
 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( נטו מגריעת נכסים פיננסים הנמדדים בעלות מופחתת

 XXX XXX XXX  סד( נטו מסיווג מחדש של נכסים פיננסים לשווי הוגן דרך רווח או הפסדרווח )הפ

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה ורווח )הפסד( הון ממימושו

     

  (XXX) (XXX) (XXX) 
     

     

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מפעולות רגילות

     
 XXX XXX XXX  מימוןהכנסות 

 (XXX) (XXX) (XXX)  הוצאות מימון 

     

 XXX XXX XXX  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

     

 XXX XXX XXX  חלק החברה ברווח או הפסד של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו ממס

     
 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

     

 (XXX) (XXX) (XXX)  על הכנסה מסים

     
 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מפעילויות נמשכות

     

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( נטו מפעילויות שהופסקו

     

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לתקופה

     
 
 

                                                           
 יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים.   1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 ולל אחר בשני דוחותהצגת דוחות רווח או הפסד ומרכיבי רווח כ -חלופה ב' 

 1 לפי מאפיין הפעילות של ההוצאה בישות( - 2)חלופה ב' שיטה  פרופורמה הפסדאו דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח 
 )המשך(

 
 בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה  

  20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר(  

     
     "כ רווח )הפסד( לתקופה מיוחס ל:סה

 XXX XXX XXX  בעלים של החברה האם

 XXX XXX XXX  זכויות שאינן מקנות שליטה

     

  XXX XXX XXX 

     
 ש"ח ע.נ המיוחס  Xרווח )הפסד( למניה רגילה אחת )בש"ח( בת 

     לבעלים של החברה האם
     -רווח )הפסד( למניה בסיסי 

 XXX XXX XXX  משכתמפעילות נ

 XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה

     

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה בסיסי

     
     -רווח )הפסד( למניה מדולל 

 XXX XXX XXX  מפעילות נמשכת

 XXX XXX XXX  מפעילות שהופסקה

     

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( למניה מדולל

     
 
 

                                                           
 רופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים. יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפ  1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 הצגת דוחות רווח או הפסד ומרכיבי רווח כולל אחר בשני דוחות -חלופה ב' 

  1הרווח הכולל פרופורמה דוחות תמציתיים מאוחדים על 
 
 

 

 חודשים שהסתיימה  שישה/תשעהלתקופה של 
 ביוני/בספטמבר 30ביום 

  20XX 20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

ים נתונ
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לתקופה

        
סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או 

        הפסד, נטו ממס:
רווח )הפסד( מהערכה מחדש של רכוש 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  שיים, נטו ממסקבוע/ נכסים בלתי מוח
רווח )הפסד( בגין השקעות במכשירים 

הוניים שיועדו לשווי הוגן דרך רווח כולל 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס

רווח )הפסד( בגין שינויים בשווי ההוגן של 
התחייבויות פיננסיות שיועדו לשווי הוגן 

שינויים דרך רווח או הפסד המיוחסים ל
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  בסיכון אשראי, נטו ממס

מדידות מחדש של ההתחייבות )הנכס( נטו 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  בגין הטבה מוגדרת, נטו ממס

חלק ברווח הכולל האחר של השקעות 
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ

        
סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או 

        הפסד, נטו ממס:
רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של נכסים 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  פיננסיים זמינים למכירה, נטו ממס
טו רווח )הפסד( בגין גידור תזרימי מזומנים, נ

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ממס
הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ממס
חלק ברווח הכולל האחר של השקעות 

המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ
        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ רווח כולל אחר לתקופה
        
        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ רווח כולל לתקופה

        
        

        סה"כ רווח כולל לתקופה מיוחס ל:
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX   בעלים של החברה האם

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  מקנות שליטהזכויות שאינן 

  XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

        
 

                                                           
 יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים.   1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 הצגת דוחות רווח או הפסד ומרכיבי רווח כולל אחר בשני דוחות -חלופה ב' 

 )המשך( 1הרווח הכולל פרופורמה דוחות תמציתיים מאוחדים על 
 
 

 

 הסתיימהלתקופה של שלושה חודשים ש
 במרץ/ביוני/בספטמבר 31/30ביום 

  20XX 20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לתקופה

        
לא יסווגו בעתיד לרווח או סכומים אשר 

        הפסד, נטו ממס:
רווח )הפסד( מהערכה מחדש של רכוש 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  קבוע/ נכסים בלתי מוחשיים, נטו ממס
רווח )הפסד( בגין השקעות במכשירים 

הוניים שיועדו לשווי הוגן דרך רווח כולל 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס

)הפסד( בגין שינויים בשווי ההוגן של רווח 
התחייבויות פיננסיות שיועדו לשווי הוגן 
דרך רווח או הפסד המיוחסים לשינויים 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  בסיכון אשראי, נטו ממס
מדידות מחדש של ההתחייבות )הנכס( נטו 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  בגין הטבה מוגדרת, נטו ממס
ולל האחר של השקעות חלק ברווח הכ

המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו 
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ

        
סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או 

        הפסד, נטו ממס:
ם רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של נכסי

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  פיננסיים זמינים למכירה, נטו ממס
רווח )הפסד( בגין גידור תזרימי מזומנים, נטו 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ממס
הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ממס
חלק ברווח הכולל האחר של השקעות 

המאזני, נטו  המטופלות לפי שיטת השווי
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ
        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ רווח כולל אחר לתקופה
        
        

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  סה"כ רווח כולל לתקופה

        
        

        סה"כ רווח כולל לתקופה מיוחס ל:
 XXX XXX XXX XXX XXX XXX   בעלים של החברה האם

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX  זכויות שאינן מקנות שליטה

  XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

        
 
 
 

                                                           
 פות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים. יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מתקו  1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 אחר בשני דוחות הצגת דוחות רווח או הפסד ומרכיבי רווח כולל -חלופה ב' 

 )המשך( 1הרווח הכולל פרופורמה דוחות תמציתיים מאוחדים על 
 
 בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה  

  20XX-1 

 ביאור 
נתונים 
 התאמות בפועל

נתוני 
 פרופורמה

 אלפי ש"ח  

 )בלתי מבוקר(  

     

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( לתקופה

     
     עתיד לרווח או הפסד, נטו ממס:סכומים אשר לא יסווגו ב

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מהערכה מחדש של רכוש קבוע/ נכסים בלתי מוחשיים, נטו ממס
רווח )הפסד( בגין השקעות במכשירים הוניים שיועדו לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, נטו 

 XXX XXX XXX  ממס
ייבויות פיננסיות שיועדו לשווי הוגן דרך רווח )הפסד( בגין שינויים בשווי ההוגן של התח

 XXX XXX XXX  רווח או הפסד המיוחסים לשינויים בסיכון אשראי, נטו ממס
 XXX XXX XXX  מדידות מחדש של ההתחייבות )הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת, נטו ממס

 XXX XXX XXX  חלק ברווח הכולל האחר של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו ממס

 XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס

 XXX XXX XXX  סה"כ

     
     סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד, נטו ממס:

 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( מהתאמת שווי הוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה, נטו ממס
 XXX XXX XXX  רווח )הפסד( בגין גידור תזרימי מזומנים, נטו ממס

 XXX XXX XXX  הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ, נטו ממס
 XXX XXX XXX  חלק ברווח הכולל האחר של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו ממס

 XXX XXX XXX  אחר, נטו ממס

 XXX XXX XXX  סה"כ
     

 XXX XXX XXX  סה"כ רווח כולל אחר לתקופה
     
     

 XXX XXX XXX  רווח כולל לתקופהסה"כ 

     
     

     סה"כ רווח כולל לתקופה מיוחס ל:
 XXX XXX XXX   בעלים של החברה האם

 XXX XXX XXX  זכויות שאינן מקנות שליטה

  XXX XXX XXX 

     
 
 
 

                                                           
 יש להציג דוח על הרווח הכולל, הכולל את השפעת אירוע הפרופורמה לכל אחת מתקופות הדיווח שנתוניה כלולים בדוחות הכספיים.   1
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 בע"מ IFRSחברה לדוגמה 

 
 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים פרופורמה

 20XXבמרץ/ביוני/בספטמבר  30/31ום לי
 
 

 כללי - 1ביאור 
 

 תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות ב'38 תקנה להוראות בהתאם ערוכים פרופורמה המאוחדים התמציתיים הכספיים הדוחות
 .1970-ל"התש(, ומיידיים

 
ים פרופורמה הינם עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחד

ושלושה חודשים  שישה/תשעהשל  ולתקופות/תקופה 20XX במרץ/יוני/ספטמבר 30/31הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 
 באותו תאריך. שהסתיימו/הסתיימה

 
 

 1 אירוע הפרופורמה - 2ביאור 
 

במניות  Y. התמורה/יחס ההמרה של מניות Yבזכויות ההצבעה בחברת  Xמהוות %החברה מניות המקנות/ רכשה/מכרה Xביום 
 .Zהחברה הינו 

 
 

 ההנחות ששימשו בבסיס עריכת הדוחות - 3ביאור 
 
נתוני הפרופורמה משקפים את . מ"בע' ותאגיד ב מ"בע' נתוני הפרופורמה נערכו על בסיס הנתונים הכספיים של תאגיד א .א

 .X -הייתה מתבצעת ב' תאגיד ב מכירת/רכישתבמאוחד לו , אות הפעולותהמצב הכספי ותוצ
 
פרופורמה בגין  המאוחד ברווח או הפסדבגין הפעילות שנמכרה לא נכלל ' שנוצר לתאגיד ב ח"אלפי ש X-הרווח בסך של כ .ב

 .פעמי-היותו בעל אופי חד
 
 הלוואות צמודות מדד שנתקבלו לצורך מימון הרכישה. בגין %Xחושבו בשיעור ריבית של  המימון פרופורמה הוצאות .ג
 
. ומוניטין, בהתאמה לקוחות קשרי, קבוע אלפי ש"ח לרכוש X -וכ X-, כX -במסגרת הקצאת עלות הרכישה, הוקצה סך של כ .ד

ל שווים שנים, בהתבסס ע Y פני-על מופחת הלקוחות קשרי ובגין, שנים X פני-על מופחת הקבוע הרכוש בגין העלות עודף
 ההוגן כפי שנקבע במסגרת הקצאת עלות הרכישה.

 
הוצאות בגין הפחתת עודפי עלות בגין פריטי הרכוש הקבוע וקשרי הלקוחות נזקפו בהתבסס על שווים ההוגן למועד הרכישה  ה.

 ברווח או הפסד. Y-ו Xבסעיפים 
 
 .Xגובה %התחייבות למסים נדחים בגין עודפי העלות חושבה לפי שיעור מס ב .ו

 
 

 XXX - 4ביאור 
 

  ככל שאלה נדרשים לצורך הבנתם[, ]יובאו ביאורים לנתונים הכלולים בדוחות הפרופורמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 י אחר./ תמורת המכירה ורווח שנזקף במכירה, תאריך השלמתה וכל פרט רלוונט יש לתאר את העסקה, עלות הרכישה  1
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