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 לכל לקוחותינו וידידינו שלום, 

 

 חקלאות   -  42תקן חשבונאות מספר  הנדון:  

, שיחול החל מדוחות   על נכסים    2021בימים אלה פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות תקן 

יישום   לצורך  האסיף.  לפני  חקלאית  ותוצרת  בשנת  ה ביולוגים  את    2021תקן  לכמת  תאגיד  כל  על 

שנת   כולל  הקודמות  בשנים  החשבונאית  המדיניות  לפי  הנכסים  מדידת  בין  שייווצר    2020ההפרש 

 . 2021בינואר    1-לבין המדידה ב 

 הגדרות ועקרונות 

 ותוצרת הגדלה על צמחים מניבים. נכס ביולוגי הוא בעל חיים חי או צמח חי   ( א ) 

ח  ( ב )  כמדיניות  לאמץ  יכול  בניכוי  ש תאגיד  ההוגן  השווי  מודל  את  או  העלות  מודל  את  בונאית 

 ך זה אתייחס רק למודל העלות. מ עלויות מכירה. במס 

 התקן אינו חל על גידולים שנתיים )תירס, חיטה(.  ( ג ) 

 תחשיב עלות לסוגי נכסים ביולוגיים 

 בקר לחלב או לבשר עדר   (1)

 שנת המלטה ראשונה  שנת לידה/רכישה  מספר ראשים סוג
עד ההמלטה   עלות תמחירית

 הראשונה/עלות רכישה 

  2017 2016 20 פרות

  2018 2017 45 פרות

 40,000  2019 10 פרים

 

ההמלטה   עד  העגלות  גידול  עלות  תחשיב  על  שיתבסס  העדר,  של  העלות  תחשיב  אחרי 

של   הכלכלי  החיים  אורך  פי  על  ההפחתה  תחושב  בעדר,  שגודלו  פרות  של  במקרה  הראשונה, 

   . יוצג בנטו הפרה והנכס הביולוגי  

 להקת עופות בלול  (2)

 ם של הלהקה. י בהתאם לאורך החי   תוצג על פי עלות גידול הלהקה בניכוי הפחת שנצבר 

 עגלים ועגלות למכירה  (3)

 יוצגו על פי עלות הגידול של כל אחד מהעגלים והעגלות, בהתאם לגיל. 

 פרי על העצים  (4)

יש לחלק    . תחושב עלות הגידול מסיום הקטיף הקודם  לפני סיום השנה  אם חלק מהפרי נקטף 

הבא  בשנה  שייקטף  הפרי  ובין  השנה  שנקטף  הפרי  בין  העלות  הב ה את  הנכס  עלות  ולוגי  י . 

 תהיה חלק העלות המיוחס לפרי שלא נאסף.  
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 מלאי תוצרת חקלאית 

ענבים   באיסום,  פירות  מלאי  לדוגמא:  האסיף.  או  הקטיף  אחרי  כמלאי  תוגדר  חקלאית  תוצרת 

 הנמוך מבניהם(. -שנבצרו ועדיין לא נמכרו. המלאי יוערך על פי העלות )כפוף לעקרון: עלות או שוק 

 עלות המטע 

 ההשקעה במטע, שתוצג כרכוש קבוע, ללא שינוי מהמדיניות הנוכחית.   ל התקן אינו חל ע 

 

 . אשמח לענות על כל שאלה המתעוררת בעת היישום 

 
 
 

 בכבוד רב, 
 
 
 , רו"ח חיה דגן 

 הולצמן ושות' -רוזנבלום 
 רואי חשבון 


