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The Israel Accounting Standards issued by the Israel Accounting Standards Board are often 
based on and may include parts of the text of the International Accounting Standards published 

by the International Accounting Standards Board (IASB).  
 

International Accounting Standards, Exposure Drafts, and other IASB publications are 
copyright of the International Accounting Standards Board, 166 Fleet Street, London EC4A 

: mail-E, 0562-7353) 020(44 : +FAX, 0565-7353) 020(44 : +Telephone, United Kingdom, DY2
uk.org.iasc@publications.uk.org.iasc.www://http: Internet,  
 

All rights reserved. No part of the text of IASB’s publications may be translated, reprinted or 
reproduced or utilized in any form either in whole or in part by any electronic, mechanical or 
other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in 
any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the 

International Accounting Standards Board.  
 

The International Accounting Standards have been translated to Hebrew and are published by 
Israel Accounting Standards Board with the permission of IASB. 

 
The approved text of the International Accounting Standards is that published by the IASB in the 

English language and copies may be obtained direct from IASB.  

 ® The "Hexagon Device”, “IAS”, “IASB” and “International Accounting Standards” 
are registered Trade Marks of the International Accounting Standards Board and should not 

be used without the approval of the International Accounting Standards Board. 
   
קני חשבונאות ישראליים המתפרסמים על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות מתבססים לעיתים או ת

עשויים לכלול חלקים מנוסח תקני חשבונאות בינלאומיים המתפרסמים על ידי הוועדה לתקני חשבונאות 
  .בינלאומיים

  
הצעות לתקני חשבונאות , אומייםלוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים זכויות יוצרים בתקני חשבונאות בינל

 United Kingdom, London, 166 Fleet: כתובתה של הוועדה. וחומר אחר המתפרסם על ידה, בינלאומיים
DY2A 4EC, Street .דואר אלקטרוני, + 44)020 (0562-7353: קספ, + 44)020 (0565-7353: לפוןט :
uk.org.iasc@licationspub ,אינטרנט :uk.org.iasc.www://http.   

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

או שיהיה קיים , הקיים היום, אם באמצעים אלקטרוניים או מכניים או בכל אמצעי אחר, חשבונאות בינלאומיים
ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהוועדה , הקלטה או שימוש בכל שיטת אחסון ואחזור מידע, לרבות צילום, בעתיד

  .לתקני חשבונאות בינלאומיים
  
רגום תקני חשבונאות בינלאומיים ופרסומם בשפה העברית בידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות נעשה ת

  .בהסכמת הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים
  
מחייב של תקני חשבונאות בינלאומיים הוא זה המפורסם על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים הנוסח ה

  .בשפה האנגלית ואשר עותקים ממנו ניתן להשיג ישירות מהוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים

הם סימני  ”International Accounting Standards“ -ו, ”IAS” ,“IASB“, תצורת המשושה  ®
  .חר רשומים של הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ואין לעשות בהם שימוש ללא אישורהסמ
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  הקדמה

  

שם של משתמשים  לשימוים דוחות כספיים המיועדומציגות ות ברחבי העולם עורכרבות ישויות

קיימים ,  במדינות שונותות שונישויות שמציגותלמרות הדמיון בין הדוחות הכספיים . חיצוניים

: ובהם( הדוחות הכספיים לרכיבימשימוש במגוון הגדרות , בין היתר, ביניהם הבדלים הנובעים

 בפריטים משימוש בקריטריונים שונים להכרה, ")הוצאות"ו" הכנסות", "התחייבויות", "נכסים"

קיימים גם , נוסף לאמור לעיל. ומהבדלים בבחירת בסיסי המדידה, שונים בדוחות הכספיים

  .בדוחות הכספייםהניתן הבדלים במידת הגילוי 

  

. לצמצום הבדלים אלו ,ככל הניתן,  כדי להביאתפועל,  בינלאומייםחשבונאותוועדה לתקני ה

מסגרת המושגית לעריכת דוחות " ה את פרסוםIASC- אישרה מועצת ה1989בחודש אפריל 

 Framework for the Preparation and Presentation of Financial)," ולהצגתםכספיים

Statements) - הבינלאומיתהמסגרת המושגית" להלן ".  

  

אומץ מסמך המסגרת המושגית , הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומייםבמבנה  עם השינויים

בחודש אפריל ,  שהואפיכ, )IASB(לתקני חשבונאות בינלאומיים  ההוועד ל ידיעהבינלאומית 

2001.  

  

א והחשוב והנודע מביניהם ההמסמך . י מסגרת מושגית משלהןכמדינות שונות פרסמו מסמ

 והמושתת על )FASB(ב " חשבונאות בארהי לתקנהוועדה ל ידיהמסגרת המושגית שפורסמה ע

  ).Statements of Financial Accounting Concept (מושגייםמסמכי יסוד שבעה 

  

, ")הוועדה המקצועית "- להלן  (הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

,  בומתחייביםם יימינימלתוך שינויים  ,תבינלאומיההחליטה לאמץ את מסמך המסגרת המושגית 

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

ללא הסכמה , אלקטרוני או אחר, בכל דרך שהיא ובכל אמצעי מכני, זה או בחלק ממנו
  . אלי לתקינה בחשבונאותמפורשת בכתב ומראש מאת המוסד הישר

  
תקני חשבונאות בינלאומיים או חלקים מהם תורגמו לעברית ונכללו במסגרת תקני 

 הנוסח המחייב של .חשבונאות בישראל באישור הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים
תקני חשבונאות בישראל הוא זה המפורסם על ידי המוסד הישראלי לתקינה 

  .בחשבונאות בשפה העברית
  

או , או בהערות השוליים לתקן, כל התייחסות לתקינה בינלאומית המובאת בגוף התקן
אין בה כשלעצמה כדי קביעה כי אותו תקן חשבונאות בינלאומי או חלקים , בנספחים

 .ממנו אומצו על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ככלל חשבונאי בישראל



  

  6

") המוסד לתקינה "-להלן (הישראלי לתקינה בחשבונאות וזאת כחלק מן המחויבות של המוסד 

   . הבינלאומיים החשבונאות  לאימוץ כולל של תקני בהדרגהלפעול

  

אינם נכללים ) רים"מלכ(ואילו מוסדות ללא כוונת רווח , עסקיות ישויותתחולת המסמך היא על 

הפערים שבין הדיווח , במידה ניכרת, למרות שבשנים האחרונות צומצמו. בתחולת המסמך

, בין היתר, מגמה שבאה לידי ביטוי(רים "קיים לדיווח החשבונאי של מלכהחשבונאי של גופים עס

, )5 פרי תקן חשבונאות מס" עכפי שתוקן של לשכת רואי חשבון בישראל 69 פרגם בגילוי דעת מס

לפי , ולא להרחיב, לדבוק במסמך המסגרת המושגית הבינלאומיתהמקצועית החליטה הוועדה 

  .יםר"את תחולתו גם למלכ, שעה

  

בשנים האחרונות מתקיים דיון מקצועי בגופי התקינה החשבונאיים בדבר הצורך בהגדרת כללי 

דיון זה טרם הבשיל . (Small and Medium Enterprises)דיווח שונים לעסקים קטנים ובינוניים 

  .לכלל מסקנות מחייבות ולכן לא ניתן לו ביטוי במסמך זה

  

 שבין התקינה (Convergence) חדת הכלליםט האמניחה כי במסגרת פרויקהמקצועית הוועדה 

יצומצמו במידה ניכרת ההבדלים בין , ב"תקינה החשבונאית בארהבין החשבונאית הבינלאומית ל

  .מסמכי המסגרת המושגית של שני גופים אלו

  

 בעתיד במסמך המסגרת המושגיתשיבוצעו תהיה קשובה לשינויים המקצועית הוועדה 

  . להאם יהיו כא, הבינלאומית

  

  
  מבוא

  

  טרת המסגרת המושגית ותחולתהמ

 בבסיס עריכת והצגת דוחות כספיים ות העומדהתפיסותזו מתווה את מושגית מסגרת  .1

  :יאה) "מסגרת" -להלן (המושגית מטרת המסגרת  . משתמשים חיצונייםעבורב

  
 תקני של ה ובבחינבעתידלסייע לוועדה המקצועית בפיתוח תקני חשבונאות   )א(

  ,ימיםחשבונאות קי

  
 ,בוטל  )ב(

  
 ,בוטל  )ג(

 

לסייע בהכנתם של דוחות כספיים בכל הנוגע לישומם של תקני חשבונאות ולטיפול   )ד(

  , במסגרת תקן חשבונאותנכללובנושאים שטרם 
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של דוחות להתאמתם דעתם באשר  לגבש את חוות לסייע לרואי החשבון המבקרים  )ה(

 ,מקובליםהחשבונאות הכללי לכספיים 
  

 ,המידע המוצג בדוחות כספייםאת פרש להכספיים לסייע למשתמשים בדוחות   )ו(

  כן ו,חשבונאותה בהתאם לתקני אשר נערכו

  
לספק מידע לגורמים בעלי עניין בעבודתו של המוסד לתקינה באשר לגישתו של   )ז(

   . תקני חשבונאותקביעתהמוסד לתקינה ב

  

בי נושאי ולפיכך אינה קובעת הנחיות ספציפיות לג, מסגרת זו אינה מהווה תקן חשבונאות .2

  . הנאמר במסגרת זו אינו גובר על האמור בתקן חשבונאות מסוים.מדידה או גילוי

  

עלולה לנבוע סתירה בין , במספר מוגבל של מקרים, הוועדה המקצועית מכירה בעובדה כי .3

 יגברו דרישות תקן החשבונאות על, של סתירה כאמור במקרים .המסגרת לתקן חשבונאות

 בפיתוחם של תקני , ככל שתסתייע הוועדה המקצועית במסגרת,עם זאת .אלו של המסגרת

 מספרן שלעם הזמן יפחת ,  ובבחינתה את תקני החשבונאות הקיימיםבעתידחשבונאות 

   .תקני החשבונאותבין הסתירות בין המסגרת ל

  

בעבודתה עם המקצועית על בסיס ניסיונה של הוועדה , המסגרת תיבחן מחדש מעת לעת .4

   .הבינלאומיתהמושגית מסגרת בוטף יתקיים לגבי שינויים ומעקב ש, המסגרת

  

  תחולה

  :נושאים הבאיםבהמסגרת דנה  .5

  
  , של דוחות כספייםמטרתם  )א(

  
  ,המאפיינים האיכותיים הקובעים את שימושיות המידע בדוחות הכספיים  )ב(

  
   כן ו, הדוחות הכספייםבעריכתההכרה והמדידה של הרכיבים המשמשים , ההגדרה  )ג(

  
   .שימור ההון ההון ותפיסות  )ד(

  

 דוחותכולל , ")דוחות כספיים" - להלן (המסגרת עוסקת בדוחות כספיים בעלי ייעוד רחב  .6

דוחות כספיים כאמור נערכים ומוצגים לפחות אחת לשנה במטרה לספק  .כספיים מאוחדים

חלק מהמשתמשים האמורים עשויים  .את המידע הדרוש לקשת רחבה של משתמשים

עבור ב, עם זאת . זה הכלול בדוחות הכספייםעלידע נוסף מ, ובכוחם להשיג, לדרוש

הדוחות ולכן על , משתמשים רבים מהווים הדוחות הכספיים מקור עיקרי למידע כספי

 עוסקתהמסגרת אינה  .אלולהיות ערוכים ומוצגים תוך התחשבות בצורכי משתמשים 

ניתן ליישם , זאתעם  . לצורכי מסדוח התאמהכגון תשקיפים ו, דוחות כספיים מיוחדיםב
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כאשר הדרישות של דוחות אלה , את הנחיות המסגרת בעריכת דוחות מיוחדים כאמור

 .זאתמאפשרות 
  

מערכת מלאה של דוחות כספיים  .הכספידוחות כספיים מהווים נדבך בתהליך הדיווח  .7

וכן דוח על השינויים בהון  דוח על תזרימי המזומנים, דוח רווח והפסד, כוללת לרוב מאזן

  המהווים חלק בלתי נפרד, אחרות דוחות אחרים והבהרות,אותם ביאוריםואת , העצמי

המתבססים על , הדוחות עשויים לכלול פירוטים נלווים, כמו כן . הכספייםמהדוחות

להיקרא בצירוף עם הדוחות  עשוייםאו אשר , בעים מהםהדוחות האמורים או הנו

דוח , דוח הדירקטוריון כגון ,דוחות כספיים אינם כוללים פריטים, עם זאת. האמורים

 אוכספי ם להיכלל במסגרת דוח אשר עשויי ההנהלה או דיווחים אחרים מטעם ההנהלה

   .שנתי

  

בין אם במגזר , העסקיות המדווחות הדוחות הכספיים של כל הישויותעל המסגרת חלה  .8

 , ישות אשר בגינה קיימים משתמשיםהיאישות מדווחת  .הפרטי או במגזר הציבורי

   . על הישותכספיהמסתמכים על הדוחות הכספיים כמקור העיקרי למידע 

  

  כי המידע שלהםמשתמשים וצור

 ,עובדים, שקיעיםדוחות הכספיים כוללים מב -  הקיימים והפוטנציאליים -המשתמשים  .9

 .הציבורוממשלות ומוסדותיהן , לקוחות, ספקים ונושים עסקיים אחרים, מלווים

 .המשתמשים נעזרים בדוחות הכספיים על מנת לקבל מענה לצורכי המידע השונים שלהם
  :ר להלןאת האמוצרכים אלה כוללים 

  
סיכון ויועציהם שוקלים את הסיכון הכרוך  ביםנמצאספקי הון ה .משקיעים  )א(

 אשר יסייע להם ,הם זקוקים למידע .מהן הנובעתהתשואה את בהשקעותיהם ו

 אשר , גם במידעמעונייניםבעלי מניות  .להחזיק או למכור, לקבוע אם עליהם לקנות

  . דיבידנדים לשלםהישות של היסייע בידיהם להעריך את יכולת
  
 במידע לגבי היציבות והרווחיות מעונייניםעובדים וקבוצות הייצוג שלהם  .עובדים  )ב(

 ה אשר יסייע להם להעריך את יכולת, במידעמעונייניםהם , כמו כן .של מעבידיהם

  .הטבות פרישה והזדמנויות תעסוקה, שכרלשלם  הישותשל 
  

, דיהם לקבוע אם הלוואותיהם אשר יסייע בי, במידעמעונייניםמלווים  .מלווים  )ג(

  .ישולמו במועדן, והריבית הנלווית
  

 , במידעמעונייניםספקים ונושים עסקיים אחרים  .ספקים ונושים עסקיים אחרים  )ד(

נושים , ככלל .ם להם ישולמו במועדםמגיעיאשר יסייע להם לקבוע אם הסכומים ה

 אלא אם, מלוויםמאשר  על פני תקופה קצרה יותר בישותעסקיים נוטים להתעניין 

  .לקוח עיקריבהיותה  הישותלויים בהמשך הקשר עם ת הנושים
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בעיקר כאשר , הישות של ה במידע לגבי המשכיותמעונייניםלקוחות  .לקוחות  )ה(

    .ה או תלות בהישות לזמן ארוך עם התקשרותקיימת 

  
, על כןו,  בהקצאת משאביםמעונייניםממשלות ומוסדותיהן  .ממשלות ומוסדותיהן  )ו(

  שלן את פעילותהסדיר לכדימידע ל זקוקיםהם , בנוסף .ישויות של ןעילותבפ

   .סטטיסטיקות דומותל לאומית ולהכנסהבסיס כן לקבוע מדיניות מס וכ, ישויות

  
ות  עשויישויות, דוגמהל . מגוונתהיא  הרחב על הציבורישויות של ןהשפעת .הציבור  )ז(

לרבות מספר האנשים ,  לכלכלה המקומית בדרכים שונותהלתרום תרומה נכבד

דוחות כספיים עשויים להיות לעזר  . בספקים מקומייםן ותמיכתידןמועסקים על ה

באשר לשגשוגה של לציבור כמקור מידע לגבי המגמות וההתפתחויות האחרונות 

  .הישות ותחום פעולותיה

  

אף על פי שאין בכוחם של הדוחות הכספיים לתת מענה לצורכי המידע של כל המשתמשים  .10

 מאחר והמשקיעים מספקים לישות. משותפים לכל המשתמשיםה ,ישנם צרכים, האמורים

יספקו את רוב צורכי המידע של , דוחות כספיים שיענו על צורכיהם, הון הנמצא בסיכון

  . אשר ניתן לספק באמצעות הדוחות הכספיים, משתמשים אחרים

  

אורגני " -להלן (נהלה והצגתם הם באחריות הדירקטוריון וההדוחות כספיים עריכת  .11

על , קיים עניין במידע הכלול בדוחות הכספיים אורגני הניהולגם מצד  . של הישות)"הניהול

 בקבלת החלטות ,תכנון בם נוסף המסייע להוכספי למידע ניהולי ם הגישה שיש להאף

 דילקבוע את אופיו ותכניו של מידע נוסף כאמור כ אורגני הניהול של םבכוח .ובבקרה

דוחות , עם זאת .דיווחו של מידע כאמור אינו מטופל במסגרת זו .םת את צרכיהשישר

לגבי  אורגני הניהול את מתבססים על המידע אשר שימש , לציבורכספיים המפורסמים

   .תזרימי המזומנים שלה והביצועי, הישות של הכספי המצב

  

  מטרת הדוחות הכספיים

 ותזרימי המזומניםהביצועים , הכספיהמצב מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי  .12

   .אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות, הישותשל 

  

 . של רוב המשתמשיםהמשותפיםדוחות כספיים אשר נערכו למטרה זו עונים על הצרכים  .13

וש  אשר עשוי להיות דר,דוחות כספיים אינם מספקים את כל המידע, אף על פי כן

מאחר והם מתארים בעיקר את ההשפעות , למשתמשים בקבלת החלטות כלכליות

   .בהכרח מידע שאינו פיננסימספקים אינם והפיננסיות של אירועי העבר 

  

או את האחריות שנושאת , את תוצאות ביצועיה של ההנהלהאף מציגים דוחות כספיים  .14

ם בהערכת ביצועיה או עניינם של משתמשי .ההנהלה בגין המשאבים שהופקדו בידיה
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,  החלטות אלו עשויות לכלול. החלטות כלכליותלקבלאחריותה של ההנהלה נובע מהצורך 

 אואת ההנהלה  מחדש למנות אם, אם להחזיק בהשקעתם או למכור אותה, דוגמהל

   .פהלהחלי

  

  ותזרימי מזומנים ביצועים , כספימצב 

דוחות הכספיים דורשות הערכה ההחלטות הכלכליות המתקבלות על ידי המשתמשים ב .15

הנבת  והוודאות של לעיתוי מזומנים ושווי מזומנים ובאשר להניב הישות של הבאשר ליכולת

ה  לשלם לעובדיהישות של כושרהאת , בין היתר, יכולת זו קובעת למעשה .כאמורמזומנים 

וקד מידע ממ .הלפרוע הלוואות ולחלק כספים לבעלי, לעמוד בתשלומי ריבית, הולספקי

 מסייע בידי משתמשים להעריך הישות של  ותזרימי המזומניםהביצועים, הכספילגבי המצב 

   . מזומנים ושווי מזומניםלהניבאת היכולת 

  

,  הפיננסימהמבנה, ה מושפע מהמשאבים הכלכליים שבשליטתישות של הכספי המצב .16

 אים בסביבה שבה ה לשינויילהסתגל מידת יכולתהכן מו, ה וכושר הפירעון שלהנזילותמ

 בעבר ההצלחתלגבי מידת  והישותמידע לגבי המשאבים הכלכליים שבשליטת  .תפועל

 מזומנים להניב הישות של ה שימושי בהערכת יכולתאבביצוע שינויים במשאבים אלה הו

 לגיוס כספים שימושי בחיזוי הצרכים הואמידע לגבי המבנה הפיננסי  .ושווי מזומנים בעתיד

מידע , כמו כן . חלוקת רווחים ותזרימי מזומנים עתידיים בין בעלי עניין בישותבעתיד ואופן

מידע לגבי הנזילות וכושר  . בגיוס הון נוסףהישות של ההצלחתבחיזוי מידת זה שימושי 

ות פיננסי הה לעמוד בהתחייבויותיהישות של ה שימושי בהערכת יכולתהואהפירעון 

 בחשבון שהובאולאחר , ל מזומנים בעתיד הקרובנזילות מתייחסת לזמינותם ש .במועדן

כושר הפירעון מתייחס לזמינותם של  .תקופהאותה ות על פני פיננסיההתחייבויות ה

   .ות במועדןפיננסי בהתחייבויות יותר כדי לעמודמזומנים בטווח הארוך 

  

יים הערכת שינויים אפשרשם  לדרוש, האשר לרווחיותבבפרט , ישותשל ה מידע לגבי ביצועי .17

מידע לגבי שונות הביצועים  . בעתידהישותבשליטת  סביר שיהיור שא ,במשאבים הכלכליים

 שימושי בחיזוי יכולתה של הישות הואמידע לגבי הביצועים  . בעל חשיבות מבחינה זוהוא

המידע מסייע בגיבוש , כמו כן .להניב תזרימי מזומנים באמצעות בסיס המשאבים הקיים

   . של שימוש אפשרי במשאבים נוספים על ידי הישותהאפקטיביותדעה לגבי 

  

פעילויות ,  שימושי בהערכת פעילויות ההשקעההוא ישותשל   תזרימי המזומניםמידע לגבי .18

 ביצירת מידע זה מסייע .תקופת הדיווח במהלך הישותשל ת והשוטפת יוהמימון והפעילו

צרכי  ואתנים ושווי מזומנים  מזומלהניב הישות של הבסיס עבור המשתמש להערכת יכולת

ניתן , דוח על תזרימי המזומניםבעריכת  . בתזרימי המזומנים האמוריםלשימוש הישות

הון , יםפיננסיהמשאבים כל הכגון , "םיכספיאמצעים "המונח להחיל הגדרות שונות לגבי 

מצעים אלא נעשה כל ניסיון לגיבוש הגדרה ספציפית ל .נכסים נזילים או מזומנים, חוזר

 .המושגיתים במסגרת יכספ
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מידע לגבי הביצועים מוצג בעיקר בדוח רווח  . מוצג בעיקר במאזןהכספימידע לגבי המצב  .19

 דוחן כגו,  מוצג כדוח נפרד במסגרת הדוחות הכספייםתזרימי המזומניםמידע לגבי  .והפסד

  .על תזרימי המזומנים

  

הם משקפים היבטים שונים של אותן יוון שכ, ם קשר הדדיבין מרכיבי הדוחות הכספיים קיי .20

למרות שכל אחד מהדוחות מספק מידע שונה  .אירועים אחרים םאותעסקאות או 

או לספק את כל המידע הנחוץ ספציפית מטרה לבדו אף דוח אינו מתיימר לשרת , מהאחרים

ד  תמונה חלקית בלבמספקדוח רווח והפסד , דוגמהל .עבור צרכים ספציפיים של משתמשים

  .דוח על תזרימי המזומניםה המאזן ועם במשולב עם אלא אם נעשה בו שימוש ,של ביצועים

  

  נלוויםופירוטים ביאורים 

 .נוסף לדוחות העיקריים גם ביאורים ופירוטים נלווים אחריםכוללים דוחות הכספיים ה .21

אשר ב, הרלוונטי לצורכי המשתמשים, הדוחות הכספיים עשויים לכלול מידע נוסף, דוגמהל

  הדוחות הכספיים עשויים לכלול גילויים לגבי סיכונים.דוח הרווח וההפסדוהמאזן לפריטי 

שלא הוכרו , ולגבי משאבים ומחויבויות כלשהם, הישותהמשפיעים על , ואי וודאויות

 . בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים
  

  הנחות יסוד

  

  מצטברבסיס 

, בהתאם לבסיס זה . מצטבר בסיסדוחות כספיים נערכים לפי, כדי לשרת את מטרתם .22

ולא בעת קבלת או (ם רחשותהשפעותיהם של עסקאות ואירועים אחרים מוכרות עם הת

ים ומדווחות בדוחות הכספיים לתקופות  בספררשמותונ) שווי מזומניםותשלום מזומנים 

 נותנים מצטברדוחות כספיים שנערכו על בסיס  .מתייחסים עסקאות ואירועים אלה ןאליה

אלא , תמשים מידע לא רק לגבי עסקאות עבר שהיו כרוכות בתשלום ובקבלת מזומניםלמש

שיתקבלו מזומנים המייצגים , מחויבויות לתשלום מזומנים בעתיד ולגבי משאביםגם לגבי 

 הואאחרים עבר  מספקים לגבי עסקאות ואירועי שהדוחות הכספייםהמידע , לפיכך .בעתיד

  .בקבלת החלטות כלכליותמשתמשים למהסוג השימושי ביותר 
  

  עסק חי

) Going Concern" (עסק חי"הנחה שהישות היא ב ,באופן רגיל ,ערוכיםדוחות כספיים  .23

 ואין כוונה  כי לישות איןיש להניח, לפיכך. וצפויה להמשיך בפעילות בעתיד הנראה לעין

, מיםקייכזה צורך או  כזו כוונה אם.  את פעילותהלצמצם באופן משמעותיצורך לחסל או 

הוחלט לעשות ואם , לערוך את הדוחות הכספיים על בסיס אחרקיימת חובה  לשקול אם יש

 .יש לתת גילוי לבסיס שנבחר ,כן
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  מאפיינים איכותיים של הדוחות הכספיים

 בדוחות הכספיים המוצגהמאפיינים האיכותיים הם התכונות ההופכות את המידע  .24

, נטיותוורל, יכותיים העיקריים הם מובנותארבעת המאפיינים הא .משתמשיםללשימושי 

   .והשוואתיות נותמהימ

  

  מובנות

 .להבינו ללא קושייוכלו  משתמשיםשה חיונית למידע המוצג בדוחות כספיים היא תכונה .25

 בעלי ידע סביר לגבי פעילויות עסקיות וכלכליות הםההנחה היא שהמשתמשים , לצורך זה

 אם קיים צורך, עם זאת .ראויהבקפידה מידע  וכי הם מוכנים ללמוד את הובחשבונאות

נטיות שלו לצורכי קבלת וובהצגת מידע לגבי עניינים מורכבים בדוחות הכספיים בשל הרל

אין לפסול אותו רק משום שהוא עלול להיות ,  המשתמשיםעל ידיההחלטות הכלכליות 

   . מדי להבנתם של משתמשים מסוימיםמורכב

  

  נטיותוורל

נטי לצורכי קבלת ההחלטות של ווחייב להיות רלהוא , ה שימושייהישמידע על מנת  .26

 משפיע על החלטותיהם הכלכליות של כאשר הואנטי וו רלהואמידע  .משתמשים

כאשר עתיד או ההווה או ה, עברהאירועי להעריך את  בכך שהוא מסייע להם ,משתמשים

   .מאשר או מתקן את הערכותיהם הקודמותהמידע 

  

מידע לגבי ההיקף וההרכב , דוגמהל .בחיזוי או אישור משולבים זה בזהתפקידיו של המידע  .27

לחזות את בניסיונם  בעל ערך למשתמשים הואישות על ידי השל הנכסים המוחזקים 

אותו מידע ממלא תפקיד של אישור לגבי  .יכולתה של הישות להגיב למצבים משתנים

   .שתוכננוו תוצאותיהן של פעולות  אהישותשל לשינוי מבני , דוגמהל, תחזיות קודמות באשר

  

 כבסיס לתחזית באשר , לעתים קרובות, וביצועים בעבר משמשהכספימידע לגבי המצב  .28

כגון ,  והביצועים העתידיים ונושאים אחרים שבהם יש למשתמשים עניין ישירהכספילמצב 

 לעמוד הישות של התנודות במחירי ניירות ערך ויכולת, דיבידנדים והוצאות שכר

בצורה של תחזית מפורשת כדי להיות  אין המידע חייב להיות מוצג . במועדןההתחייבויותיב

עשוי  עבראופן הצגת המידע על עסקאות ואירועי , עם זאת . הערכות בעתידלביצועבעל ערך 

של דוח רווח והפסד ערכו , דוגמהל .דוחות כספייםעל פי  תחזיות לערוךהיכולת  את לשפר

מוצגים , חריגים ונדירים,  יוצאי דופןצאות או הוהכנסה פריטי אם  משתפרמטרות חיזויל

    .בנפרד

  

  מהותיות

, במקרים מסוימים .המהותיות שלו ממידתו מאופיונטיות של מידע מושפעת וומידת הרל .29

 הדיווח על, דוגמהל .נטיות שלווו על מנת לקבוע את מידת הרלה המידע לבדו מספיקאופי
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ללא , הישותהערכת הסיכונים וההזדמנויות העומדים בפני מגזר חדש עשוי להשפיע על 

, במקרים אחרים .בתקופת הדיווחבמהותיות התוצאות שהושגו על ידי המגזר החדש תלות 

  בכל אחתמוחזקותכמויות המלאי ה, דוגמהל, והן למהותיות לאופי חשיבות הן קיימת

   . לעסקהמתאימות העיקריותמהקטגוריות 

  

, ותי אם השמטתו או הצגתו המוטעית עלולות להשפיע על החלטות כלכליות מההואמידע  .30

מהותיות תלויה בגודל הפריט  . הדוחות הכספייםעל בסיס, משתמשיםהמתקבלות על ידי 

, לפיכך .של השמטת המידע או הצגתו המוטעיתבנסיבות הספציפיות והיא נבחנת הטעות או 

וה מאפיין איכותי עיקרי אשר מידע חייב מהותיות מספקת סף או נקודת חתך ואינה מהו

 .בכדי להיות שימושילקיים 
  

  נותמהימ

 שגיאותכאשר אין בו  מהימן הואמידע  . עליו להיות מהימן,על מנת שמידע יהיה שימושי .31

אינו מוטה ומשתמשים יכולים להסתמך עליו כמצג נאמן של הדבר אותו הוא מהותיות ו

   .י הוא מייצגהוא מתיימר לייצג או שסביר להניח כ

  

עד כי ההכרה בו עלולה , בהצגתואו  אופיוב מהימנות אך כה חסר ,נטיוו להיות רלמידע עשוי .32

 וסכומה של תביעת פיצויים במסגרת הליך תקפותהאם , דוגמהל .ליצור הטעיה אפשרית

 עלולה להיות הישותהכרה במלוא סכום התביעה במאזן על ידי , משפטי נתונים במחלוקת

  . גילוי לגבי סכום ונסיבות התביעה עשוי להידרש בנסיבות העניין ,עם זאת .תבלתי הולמ

  

  מצג נאמן

 להציג נאמנה את העסקאות והאירועים האחרים עליו, מהימןיהיה מידע מנת שהעל  .33

מאזן נדרש להציג , דוגמהל, כך .שאותם הוא מתיימר להציג או שסביר להניח כי הוא מציג

,  נכסים,לתאריך המאזן ,לישותם האחרים שהניבו את העסקאות והאירועינאמנה 

   .קריטריונים להכרהה המקיימים את , והון עצמיהתחייבויות

  

 קיימת מידה מסוימת של סיכון כי הוא אינו מהווה מצג נאמן של פיננסילגבי רוב המידע ה .34

  אםאינהרנטייםאלא מקשיים , מצב זה אינו נובע מהטיה . הוא מתיימר להציגהדבר שאותו

העומדים למדידה ואם בתכנון וישום שיטות מדידה בזיהוי העסקאות והאירועים האחרים 

- אי, במקרים מסוימים.  אשר תואמים אותם עסקאות ואירועים,והצגה להעברת מסרים

,  יימנעוישויותעד כי , ות של פריטים היא כה גדולהפיננסיהוודאות במדידת ההשפעות ה

 מוניטין ות מניבהישויותלמרות שרוב , דוגמה ל.כספייםמלהכיר בהם בדוחות ה, בדרך כלל

, עם זאת .מהימןלרוב קשה לזהות או למדוד מוניטין זה באופן , פנימי עם חלוף הזמן

טעות לבמקרים אחרים יכול שיהיה זה רלוונטי להכיר בפריטים ולכלול גילוי לגבי הסיכון 

  . מדידתםב ובהכרה בהםהכרוך 
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  מהות קודמת לצורה

, נת שמידע יציג נאמנה את העסקאות והאירועים האחרים שאותם הוא מתיימר להציגעל מ .35

 לצורתם המשפטיתבהתאם ולא , הכלכלית  להכיר בהם ולהציגם בהתאם למהותםצריך

מהותם של עסקאות או אירועים אחרים לא תמיד עולה בקנה אחד עם המשתמע  .גרידא

על ידי העברתו נכס לממש  ה עשוישותי, דוגמהל .הנחזיתמצורתם מצורתם המשפטית או 

 אך ,צד האמורל הבעלות החוקית הועברהשתמע מהמסמכים כי מלידי צד אחר באופן ש

משיך ליהנות מההטבות ת הישות המבטיחים כי ,עשויים להיות הסכמים, למעשה

נאמנה את יציג דיווח על מכירה לא , בנסיבות אלו .נכסהגלומות בהכלכליות העתידיות 

  ).אם אכן התבצעה עסקה(אמורה  ההעסקה

 
  ניטראליות

 לא, כלומר, להיות ניטראליליו ע, מהימןיהיה שהמידע הכלול בדוחות הכספיים על מנת  .36

הם , באמצעות ברירה או הצגה של מידע, דוחות כספיים אינם ניטראליים אם .מוטה

   .מראש שנקבעה במטרה להשיג תוצאה ,שיקול הדעת על חלטות אוהמשפיעים על קבלת ה

  

   זהירות

הוודאויות שבאופן בלתי נמנע - על עורכי הדוחות הכספיים להתמודד עם אי, עם זאת .37

אורך ,  חובות מסופקיםיכולת הגבייה שלכגון , מספר רב של אירועים ונסיבותכרוכות ב

שיוגשו בגין כתבי ומספר התביעות מכונות וציוד , ן"נדלשל ) probable(הצפוי החיים 

ועל ידי , והיקפן אופייןעל  באי וודאויות כאמור נעשית באמצעות גילוי  ההכרה.אחריות

תשומת משמעה ישום מידה של  זהירות .הקפדה על זהירות בעריכתם של הדוחות הכספיים

, וודאות- של חוסרבתנאיםשות וקביעת ההערכות הדרב  הנדרש,בהפעלת שיקול הדעת לב

בחסר של התחייבויות  הצגהשל  או נסההכיתר של נכסים או ה ב הצגניעתה שללמכמתבקש 

יצירת קרנות סמויות או , דוגמהל,  אינו מתירזהירהישומה של גישה , עם זאת .או הוצאות

 מכוונת של גה ביתראו הצ, הכנסהבחסר מכוונת של נכסים או  הצגה, ביתרהפרשות 

ולא יעמדו  לייםאניטרהדוחות הכספיים לא יהיו ,  כי במקרים אלו,התחייבויות או הוצאות

 .המהימנותבמבחן 
  

  מידע מלא

  במובן שלא הושמט ממנומלאלהיות עליו , מהימןשהמידע בדוחות הכספיים יהיה על מנת  .38

 הקוול מהימן -גם לא  ן ולכ,נכון או מטעהאינו שהמידע  הגורם לכך ,פרט מהותי

   .נטיות שלווורלב

  השוואתיות

על , על פני זמן ישות הכספיים של הימשתמשים חייבים להיות מסוגלים להשוות את דוחות .39

המשתמשים חייבים , כמו כן .ה ובביצועיהישות של הכספי המנת לזהות מגמות במצב

 באופן  על מנת להעריך,ות שונישויותהכספיים של הדוחות מסוגלים להשוות בין להיות 
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 פיתההשפעה הכס, אי לכך .תזרימי המזומנים שלהןו ןביצועיה, הכספין  את מצבהשוואתי

 על פני זמן,  חייבת להימדד ולהיות מוצגת באופן עקביםמיו ואירועים ד דומותשל עסקאות

   .אחרות שויותיבכן ובאותה ישות 

  

השלכה חשובה של המאפיין האיכותי של השוואתיות הוא הצורך ליידע את המשתמשים  .40

במדיניות שינויים כלשהם , לגבי המדיניות החשבונאית שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים

המשתמשים צריכים להיות מסוגלים לזהות את  .האמורה והשפעת השינויים הללו

דומות  בטיפול בעסקאות ישות ה שיושמו על ידי אות,מדיניות חשבונאית ההבדלים בין סוגי

 במקרים ות שונישויותאו אלו שיושמו על ידי , על פני תקופות שונותדומים ואירועים 

 על ידי שיושמהלרבות גילוי לגבי המדיניות החשבונאית , נאותתקני חשבולציות  .כאמור

   .מסייע בהשגת השוואתיות, הישות

  

צורך בהשוואתיות אינו צריך להתפרש כדרישה לאחידות גרידא ואין בו כדי להוות מכשול ה .41

 שיטת ליישם אותהתמשיך  ישותאין זה מן הראוי כי  .חשבונאות משופריםתקני  ישוםבפני 

המדיניות המיושמת אינה התברר כי  אם ,נאי במקרה של עסקה או אירוע אחרטיפול חשבו

אין זה מן הראוי כי , כמו כן .ומהימנותנטיות ווהמאפיינים האיכותיים של רלתואמת את 

 ומהימנותנטיות וו כאשר קיימות חלופות רל, החשבונאיתהשנה את מדיניותת לא ישות

   .יותר

  

 שלותזרימי המזומנים הביצועים , הכספית את המצב  להשוומעונייניםמאחר ומשתמשים  .42

  .תקופות קודמותלחשוב שהדוחות הכספיים יציגו מידע השוואתי , על פני זמן ישות
  

  מהימןונטי וואילוצים על מידע רל

  

  עיתוי נכון

אורגני  .נטיות שלווומידע עלול לאבד מהרל, בעיתוי הדיווח דחייה מופרזתבמקרה של  .43

הצגתו מוקדם ככל הניתן לבין דיווח עיתוי לאזן בין היתרונות היחסיים של ם נאלצי הניהול

  לדווח בטרםנוצר צורך ,מועד את המידע בלספקעל מנת , לעתים קרובות .מהימןשל מידע 

לעומת  .במהימנותדבר הפוגע , עסקה או אירוע על כל ההיבטים של, התקבל מידע מלא

 מהימןהמידע יהיה ,  של כל ההיבטים מידע מלאקבלתהדיווח נדחה עד לעיתוי אם , זאת

בהשגת  .תקופת הדחייהאך לא יהיה לעזר למשתמשים שנאלצו לקבל החלטות ב, ביותר

אשר של המשתמשים ,  סיפוק צורכיהםהוא קובעהשיקול ה, למהימנותנטיות וואיזון בין רל

   .על הצד הטוב ביותר ,לקבל החלטות כלכליותצריכים 

  
   לעלותאיזון בין תועלת

התועלת המופקת ממידע  . ולא מאפיין איכותיגורף אילוץ הואהאיזון בין תועלת לעלות  .44

תהליך , בעיקרו הואהערכתן של תועלות ועלויות , עם זאת .צריכה לעלות על עלות אספקתו
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גם  .העלויות אינו נופל בהכרח על כתפי הנהנים מהתועלותנטל , בנוסף .של שיקול דעת

שה ק .לה אשר למענם הוכן המידע עשויים להפיק תועלת ממנומשתמשים אחרים מא

 על וכן,  בעיקרמוסדות התקינהעל  ,אף על פי כן .תועלת למקרה ספציפי- ישם מבחן עלותלי

  . להיות ערים לאילוץ זה בהםוהמשתמשיםעורכי הדוחות הכספיים 

 
  איזון בין מאפיינים איכותיים

, לרוב .ת איזון או קיזוז בין מאפיינים איכותייםלעתים קרובות עולה הצורך ביציר, בפועל .45

 .מטרת הדוחות הכספיים להשיג את המטרה היא להשיג איזון נאות בין המאפיינים על מנת

   .חשיבותם היחסית של המאפיינים במקרים שונים נתונה לשיקול דעת מקצועי

  

  הצגה נאותה

את מצבה ,  המהותיותמכל הבחינות, פן נאותאוכמשקפים ב, דוחות כספיים מתוארים .46

השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים , ואת תוצאות פעולותיה, הכספי של הישות

ישומם של , בהגדרתם של מושגים אלה זו אינה דנה  מושגית שמסגרתאף על פי .שלה

 מביא ליצירתם של מתאימיםהמאפיינים האיכותיים העיקריים ושל תקני חשבונאות 

מכל הבחינות , באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובליםים  המשקפ,דוחות כספיים

השינויים בהונה העצמי , את מצבה הכספי של החברה ואת תוצאות פעולותיה, המהותיות

  .ותזרימי המזומנים שלה

  

  רכיבי הדוחות הכספיים

ות של עסקאות ואירועים אחרים באמצעות פיננסי את ההשפעות המשקפים כספיים דוחות .47

אלה סיווגים כלליים  .לסיווגים כלליים בהתאם למאפיינים הכלכליים שלהםקיבוצם 

 הכספי למדידתו של המצב יןישרבמהקשורים הרכיבים  .מכונים רכיבי הדוחות הכספיים

למדידתם של במישרין הקשורים כיבים רה .התחייבויות והון עצמי,  נכסיםהםבמאזן 

תזרימי המזומנים  הדוח על .הוצאותהכנסה ופריטי  הםהפסד הרווח והביצועים בדוח 

מסגרת ,  לפיכך.שינויים ברכיבי המאזןשל רכיבים של דוח רווח והפסד ו ,ך כללר בד,משקף

 . רכיבים כלשהם כייחודיים לדוח זהמזההזו אינה 

  

, דוגמהל. משנה- של רכיבים אלה במאזן ובדוח רווח והפסד כרוכה בתהליך של סיווגהצגתם .48

 על מנת להציג הישותאו תפקידם בעסקי  אופייםהתחייבויות על בסיס ניתן לסווג נכסים ו

  .משתמשים לצורכי קבלת החלטות כלכליותלמידע באופן השימושי ביותר 

  

  כספימצב 

 והון עצמיהתחייבויות ,  נכסיםהם הכספילמדידת המצב ין ישרבמהקשורים  הרכיבים .49

  :רכיבים אלו מוגדרים כלהלן
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עשויה אשר ממנו , עברה כתוצאה מאירועי הישותי  משאב הנשלט על ידהואנכס   )א(

)expected(  הטבות כלכליות עתידיותלהפיק הישות.  

  
אשר סילוקה , התחייבות היא מחויבות בהווה של הישות הנובעת מאירועי העבר  )ב(

 . מהישותיותלהכוללים הטבות כלכ ,משאביםשל  שליליתזרים ל לגרוםעשוי 
  

  .ה לאחר ניכוי כל התחייבויותיהישותי נכסב ת השיוריהזכות הואהון עצמי   )ג(

  

 אך אינן ,שלהם החיוניים המאפיינים של נכסים והתחייבויות מזהות את הגדרותיהם .50

, לפיכך .בדוחות הכספיים כדי שיוכרו לקיימםשיש  לפרט את הקריטריונים מתיימרות

  מאחר והם,התחייבויות במאזןכ פריטים שאינם מזוהים כנכסים או חובקותההגדרות 

נדרשת מידה , בייחוד .98 - 82 בסעיפים הנדונים ,קריטריונים להכרהה מקיימים אתאינם 

  על מנתישותהמאל או יזרמו בעתיד כמצופה אכן הטבות כלכליות שמספקת של וודאות 

  .התחייבותבנכס או כדי להכיר ב, 83 בסעיףהנדון ההסתברות  קריטריון לקיים את

  

יש לשים לב , התחייבות או הון עצמי, סשל נכהגדרה  המקיים אתכדי להעריך אם פריט  .51

במקרה של חכירה , דוגמהל, כך . לצורתו המשפטיתולא רקל הפריט שלמהות הכלכלית 

שהחוכר רוכש את ההטבות הכלכליות הנובעות מהשימוש  היאהמהות הכלכלית , מימונית

ות לשלם עבור בתמורה להתחייב,  שלוים החיים השימושיאורךבנכס החכור על פני רוב 

 ,לפיכך .הקשורותסכום הקרוב לשוויו ההוגן של הנכס בתוספת עלויות המימון זאת זכות 

 התחייבות ומזוהיםו ההגדרה של נכס מקיימים אתהחכירה המימונית יוצרת פריטים אשר 

 .ככאלה במאזנו של החוכר

 

 אשר אינם ,פריטיםעשויים לכלול  ,עדכניים אשר נערכו בהתאם לתקני חשבונאות ,מאזנים .52

, אף על פי כן .עונים על ההגדרות של נכס או התחייבות ואינם מוצגים כחלק מההון העצמי

 יעמדו בבסיס בחינתם העתידית של תקני חשבונאות 49ההגדרות המפורטות בפסקה 

 .וגיבושם של תקנים נוספים
  

  נכסים

 ,או בעקיפיןבמישרין ,  הפוטנציאל לתרוםהיאבנכס הגלומה  הכלכלית העתידית ההטבה .53

חלק ולהוות הפוטנציאל עשוי להיות יצרני  .הישותמזומנים ושווי מזומנים אל לזרימת 

 יכולת המרה למזומניםבלהתבטא עשוי גם הפוטנציאל  .הישותשל מהפעילויות התפעוליות 

 ,חליפיתהליך ייצור גון כ, שלילי מזומנים תזריםלהפחית יכולת בשווי מזומנים או ל או

  .מפחית את עלויות הייצורה

  

 אשר מסוגלים לתת ,או שירותיםסחורות  ייצור  לשםה בנכסיהישות תמשתמש ,בדרך כלל .54

 או שירותים כאמור מספקים סחורות מאחר ו.או לצורכיהם  של לקוחותלרצונותיהםמענה 



  

  18

המזומנים של לתזרים  לקוחות מוכנים לשלם עבורם ובכך לתרום, או צרכים אלהרצונות 

   .משאבים אחריםלרכוש בהם היכולת בשל , ישותלת ורישספקים מזומנים עצמם מ .הישות

  

 . במספר דרכיםהישותבנכס עשויות לזרום אל  הגלומות הכלכליות העתידיות ההטבות .55

  :נכס ניתן, דוגמהל

  
ו על  או שירותים שימכרסחורותנכסים אחרים בייצור עם לשימוש לבדו או בשילוב   )א(

  ,הישותידי 

  
  ,להחלפה בנכסים אחרים  )ב(

  
   או,התחייבות בסילוקלשימוש   )ג(

  
   .הישותלחלוקה לבעלי   )ד(

  

צורה מוחשית , עם זאת.  בעלי צורה מוחשיתהם , מכונות וציוד,ן"נדלכגון ,  רביםנכסים .56

 עשויותפטנטים וזכויות יוצרים מהווים נכס אם , דוגמהל כך .אינה הכרחית לקיומו של נכס

  .הישות הם נשלטים על ידי ואםמהם הטבות כלכליות עתידיות להתקבל 

  

בקביעת  .לרבות זכות הבעלות, זכויות משפטיותב כרוכים, ן"ונדלחייבים  כגון,  רביםנכסים .57

  המוחזקים בחכירהן"נדלנכסי , דוגמהל כך .זכות הבעלות אינה הכרחית, של נכס קיומו

 ישות של האף על פי שיכולת .נבוע מהםל ותהעשוי בהטבות ת שולטהישותנכס אם  מהווים

 ההגדרה של לקיים אתפריט עשוי , לשלוט בהטבות היא לרוב תוצאה של זכויות משפטיות

 לקיים אתיתוח עשוי מפעילות פידע שנבע , דוגמהל .בהיעדרה של שליטה משפטיתאף נכס 

  בהטבותתטשולועל ידי כך , זהידע של סודיותו על שומרת , הישותההגדרה של נכס כאשר 

  .ממנולהתקבל  העשויות

 

נכסים על  ות משיגישויות, בלרו . אחרים עבר נובעים מעסקאות או אירועיישות של הנכסי .58

 דוגמאות .עשויים להניב נכסים אחריםעסקאות ואירועים  גםאך , ידי רכישתם או ייצורם

לית הממשלה כחלק מתוכנית לעידוד צמיחה כלכמ שהישות קיבלה ן"נדללכך כוללות 

 להתרחשהעשויים עסקאות או אירועים  . גילויים של מצבורי מינרלים וכן מסויםבאזור

כוש מלאי הכוונה לר, דוגמהל כך .להיווצרותם של נכסים כשלעצמםבעתיד אינם מביאים 

 . הגדרת נכסמקיימת אתאינה 
  

ח אך השניים אינם בהכר,  של נכסיםלבין הפקתם שהתהוותה היציא קשר הדוק בין קיים .59

כוונה ל ראיהלספק  ה עשויישות על ידי שהתהוותהיציאה , דוגמהלכך  .עולים בקנה אחד

אשר  פריט שהושג ,מסקנה מוכחתמהווה א יאין האך , להניב הטבות כלכליות עתידיות

אינו מונע מפריט  יציאה קשורה של ההיעדר, בדומה לכך . ההגדרה של נכסמקיים את
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פריטים , דוגמהל .יות מועמד להכרה בדוחות הכספייםהההגדרה של נכס ובכך ל קיים אתל

 .ה של נכסקיים את ההגדר עשויים ללישותאשר נתרמו 
  

  התחייבויות

 היאמחויבות  . בהווההישות קיומה של מחויבות מצד הוא התחייבות של  חיונימאפיין .60

יפה עשויות להיות ניתנות לאכ מחויבויות .לבצע באופן מסויםאו לפעול חובה או אחריות 

לגבי סכומים , דוגמהל ,זה המצב הרגיל .הוראות חוקאו  מחייב מחוזהמשפטית כתוצאה 

מחויבויות עשויות לנבוע גם , עם זאת .תקבלוה ושירותים שסחורותהעומדים לתשלום בגין 

נוהג ושאיפה לשמור על יחסים עסקיים טובים או לפעול , מפרקטיקה עסקית מקובלת

אם  אף הבמוצרי לתקן ליקויים, כעניין שבמדיניות ה מחליטשותי, דוגמהל, אם .באופן הוגן

 בגין לישות להתהוותעשויות הההוצאות  סכומי, לאחר תום תקופת האחריות תגלוה

  . התחייבויותםה שנמכרו סחורות

  

 קבלתה של .הנובעת מהתקשרות עתידיתלמחויבות מחויבות בהווה יש ליצור הבחנה בין  .61

להתהוותה , עצמהכשל,  נכסים בעתיד אינה מביאהלרכישת ישותה הנהלתהחלטה על ידי 

 הישות של הנכס או עם התקשרותה נובעת לרוב רק עם קבלתו של מחויבות .מחויבותשל 

 ושל ההסכם משמע המחייב אופיו, במקרה האחרון .לרכישת הנכסמחייב בהסכם 

,  מהותי בשל קיומו של קנסדוגמהל, במחויבותעמידה - ההשלכות הכלכליות של איש

 משאבים של שליליתזרים  תמניעב של הישות שיקול הדעתואולי אף יבטלו את , יצמצמו

  .לצד אחר

  

 על משאבים המגלמים הישות בויתור מצד , בדרך כלל, כרוךבהווהשל מחויבות  סילוקה .62

 לסילוקהקיימות דרכים שונות  .במטרה לספק את תביעתו של הצד האחר, הטבות כלכליות

  :כגון, הווהבשל מחויבות 

  
  ,תשלום במזומן  )א(

  
  ,העברתם של נכסים אחרים  )ב(

  
  ,אספקת שירותים  )ג(

  
   או,באחרת זוהחלפת מחויבות   )ד(

  
   .המרת המחויבות להון עצמי  )ה(

  
   .נותן האשראי על זכויותיו כגון ויתור, בדרכים אחרות גםמחויבות ניתנת לביטול 

 שלן רכישת, דוגמהלכך  .אחריםעבר אירועי  כתוצאה מאוהתחייבויות נובעות מעסקאות  .63

למעט ( והשימוש בשירותים מביא להתהוות של יתרות ספקים ונותני שירותים סחורות

וקבלת הלוואה מבנק גוררת מחויבות לפירעון ) במקרים של תשלום מראש או בעת המסירה

המבוססות על היקף הנחות עתידיות כהתחייבויות סכומי  גם להכיר ה יכולישות .ההלוואה
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 בעבר היא העסקה שיצרה סחורותשל הן מכירת,  במקרה כזה.ות של לקוחותרכישות שנתי

   .את ההתחייבות

  

 ישויות . רק באמצעות שימוש ניכר באומדנים של התחייבויות מסוימות מתאפשרתמדידתן .64

 אינן  אלוהפרשות, במדינות מסוימות. כהפרשותאלו התחייבויות מתארות מסוימות 

 הכוללת רק סכומים ,ימת הגדרה צרה למושג התחייבותמאחר וקי, נחשבות כהתחייבויות

 .היא רחבה יותר 49בסעיף התחייבות  הגדרת .אשר ניתנים לקביעה ללא צורך באומדנים
 שאר הקריטריונים של ההגדרה ומקיימת אתהפרשה הכרוכה במחויבות בהווה , כלומר

דוגמאות כוללות הפרשות  .ת הסכוםגם אם יש צורך באומדן בקביע, תיחשב כהתחייבות

  . לכיסוי ההתחייבות לתשלומי פנסיהאחריות והפרשות- לתשלומים במסגרת כתבי

  

  הון עצמי

 .סיווגים במאזן-ניתן לחלקו לתת, 49 סעיף הגדרתו של הון עצמי כערך שיורי לפי למרות .65

 עשויים, ודפיםעקרנות ו,  על ידי בעלי מניותניתן שמימון, המאוגדת כחברה בישות, דוגמהל

נטיים לצורכי קבלת ווסיווגים כאמור עשויים להיות רל. כל אחד בנפרד מוצגיםלהיות 

על מגבלות משפטיות או כאשר הם מצביעים , ההחלטות של המשתמשים בדוחות הכספיים

עשויים הם , בנוסף . או לעשות בו שימוש אחרה לחלק את הונהישות של האחרות על יכולת

   .אותם של הבעלים השונים לדיבידנדים או להשבת הוןהבדלים בזכלשקף 

  

 לישות להקנות על מנת ,תקנון הישות או חוק אחר קרנות נדרשת לעתים מתוקף יצירת .66

 ים מס המעניקיחוק .הפסדיםהשלכותיהם של  נוספת מפני הגנה התני האשראי שלוולנ

יצירתן להביא ל םית עשויוהמס בגין העברה לקרנות מסוימנטל פטור ממס או הפחתה של 

תקנוניים ומשיקולי , יםמשפטימטעמים מידע על קיומן וגודלן של קרנות  .של קרנות כאמור

הן ההעברות לקרנות אלו  .נטי לצורכי קבלת ההחלטות של משתמשיםוועשוי להיות רל, מס

  .הוצאותמהוות ואינן מתוך יתרת העודפים הקצאות 

  

 הכרחיאין זה  .דידת נכסים והתחייבויותמנובעת מ המוצגת במאזן העצמי ההון יתרת .67

סכום לבין ה או הישותשווי השוק של מניות בין בין סכום ההון העצמי להתאמה שתהיה 

  . כעסק חיה בשלמותהישותמכירת על ידי מימוש הנכסים נטו או לגייס על ידי ניתן ש

 

 כגון שויותיועסקיות מתבצעות באמצעות , יצרניות,  מסחריותפעילויות , קרובותלעתים .68

.  מטעם המדינהפעילויות עסקיות וסוגים שונים של ונאמנויותשותפויות , בעלות יחיד

 מזו , בדרך כלל,שונהמהסוג האמור  ישויות של )רגולטורית(והפיקוחית המשפטית המסגרת 

על חלוקת , אם בכלל,  הקיימותהמגבלות, דוגמהל .המאוגדות כחברה ישויותלגבי  חלהה

ההגדרות שניתנו , אף על פי כן .מוטבים הן מועטותלון העצמי לבעלים או סכומים מתוך הה

 גם לגבי נאותים ,הקשורים להון העצמי ,מסגרת זואחרים של היבטים ול להון העצמי

 . כאמורישויות
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  ביצועים

כגון תשואה , למדדים אחריםאו כבסיס כלי למדידת הביצוע כ , קרובותלעתים ,רווח משמש .69

הכנסה  למדידת הרווח הם יןישרבמהקשורים הרכיבים  .ח למניהעל השקעה או רוו

 תלקיחתלויות ,  של הרווחוכתוצאה מכך, הוצאותהכנסה וההכרה והמדידה של  .וצאותהו

 ה בעריכת דוחותיהישות על ידי אשר יושמו ,שימור ההוןשל ההון ובתפיסות המושגיות של 

 .110 - 102 םעיפיבס נדונות אלה תפיסות מושגיות .הכספיים
  

  :ההוצאות מוגדרים כדלקמןההכנסה ו כיביר .70

  
 בדרך של תזריםכלכליות במהלך התקופה החשבונאית   גידול בהטבותהיאהכנסה   )א(

, גידול בהון העצמיהמסתכמים ב ,או קיטון בהתחייבויות, או גידול בנכסים חיובי

  . בהון העצמי הנובע מהשקעות בעליםלמעט גידול

  
או פיחות בנכסים או  שליליבדרך של תזרים כלכליות  הן קיטון בהטבות הוצאות  )ב(

שלא בדרך של חלוקה  ,קיטון בהון העצמיהמסתכמים ב ,התהוותן של התחייבויות

  .לבעלים

  

מתיימרות לפרט אך אינן , הוצאות מזהות את מאפייניהן החיונייםהכנסה ו של ההגדרות .71

בהכנסה ריונים להכרה קריט הכרתן בדוח רווח והפסדשם ל לקייםשיש הקריטריונים את 

  .98 -  82 בסעיפיםהוצאות נדונים ו

  

 מידע מתן כנדרש לשם ,בדרכים שונותהוצאות בדוח רווח והפסד הכנסה ו ניתן להציג .72

הכנסה י ריטנהוג בפרקטיקה להבחין בין פ, דוגמהל .החלטות כלכליותלצורך קבלת נטי וורל

אבחנה  .ים אחריםריטת לבין פממהלך העסקים הרגיל של הישו הנובעים ,הוצאות טיירפו

 להניב הישות של הנטי להערכת יכולתוו רלהואשמקורו של פריט זאת מבוססת על כך 

כגון מימוש  ,מזדמנותפעילויות לא סביר כי , דוגמה ל.מזומנים ושווי מזומנים בעתיד

 של האופיביש להתחשב , בביצוע הבחנה זו . באופן קבועיתרחשו ,השקעה לטווח ארוך

 להיותים  עשוימסוימת ישותשל הרגילות מהפעילויות פריטים הנובעים  .ובפעולותיה הישות

  .ת אחרישות ברגיליםבלתי 

 

 ים שונים אף הם מדדמאפשריםבדרכים שונות   וצירופםהוצאותהכנסה ו פריטיהבחנה בין  .73

דוח רווח , דוגמהל .הקבצותדרגות שונות של  ים אלו מאפשריםמדד. להצגת ביצועי הישות

רגילות  מפעילויותרווח , לפני מסיםרגילות  מפעילויותרווח , והפסד יכול להציג רווח גולמי

   .אחרי מסים ורווח נקי
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  הכנסה

 הפעילויותממהלך ות  נובעותהכנס . והן רווחיםותהן הכנסכוללת  הכנסהההגדרה של  .74

, ריבית, עמלות,  לרבות מכירות בשמות שוניםהיא ןוההתייחסות אליה הישותשל הרגילות 

  .תמלוגים ודמי שכירות, דיבידנדים
  

 או שאינם ,ועשויים, הכנסה הגדרת מקיימים את אשר ,אחריםפריטים  מייצגים רווחים .75

רווחים משקפים גידול בהטבות  .ישותשל ה הרגילות הפעילויותממהלך  לנבוע ,עשויים

חסות במסגרת זו לא תהיה התיי, אי לכך .מהכנסות םאופייבובכך אינם נבדלים , הכלכליות

   . עצמאיכרכיבלרווחים 

 

רווחים  .שוטפים-רווחים הנובעים ממימושם של נכסים בלתי, דוגמהל, כולל רווחים המונח .76

 של מהערכה מחדשרווחים הנובעים , דוגמהל .הכנסהשטרם מומשו נכללים אף הם בהגדרת 

כאשר . מן ארוךבספרים של נכסים לזבערך ניירות ערך סחירים ורווחים כתוצאה מגידול 

 הואנפרד משום שהמידע בגינם ב, בדרך כלל ,הם מוצגים, בדוח רווח והפסדרווחים מוכרים 

 בקיזוז הוצאות , לעתים קרובות,מוצגיםכאמור רווחים  .לקבלת החלטות כלכליותשימושי 

  .קשורות
  

ות יתר, מזומנים דוגמהל .או בגידול בערכםשונים להתבטא בתוספת נכסים הכנסה יכולה  .77

הכנסה  . ושירותים שסופקוסחורות ושירותים אשר התקבלו בתמורה לסחורותחובה ו

 שירותיםאו  סחורותלספק  ה עשויישות ,דוגמהל . של התחייבויותמסילוקןלנבוע גם עשויה 

   . לשם סילוקהלנותן ההלוואה

  

  הוצאות

הרגילות ת הפעילויומהלך הוצאות כוללת הן הפסדים והן אותן הוצאות הנובעות מהגדרת  .78

את , בין היתר,  כוללותהישותשל הרגילות הפעילויות מהלך הוצאות הנובעות מ .הישותשל 

של כהפחתה  או שליליכתזרים  מופיעות , בדרך כלל,הוצאות .שכר ופחת, עלות המכירות

  . מכונות וציודן"נדל, ימלא, כגון מזומנים ושווי מזומניםנכסים 
  

אינם שאו , ועשויים,  הגדרת הוצאותמקיימים אתהאחרים  מייצגים פריטים הפסדים .79

הפסדים משקפים קיטון בהטבות . הישותשל  הרגילות הפעילויות  ממהלךלנבוע, עשויים

לא תהיה התייחסות , אי לכך . אחרות מהוצאותםפייואאינם נבדלים בובכך , כלכליות

 . עצמאיכרכיבבמסגרת זו להפסדים נפרדת 
  

כן כמו ו, ם הנובעים מאסונות כגון שריפה ושיטפוןהפסדי, דוגמהל,  כולליםהפסדים .80

הגדרת הוצאות כוללת גם הפסדים  .שוטפים-הפסדים הנובעים ממימושם של נכסים בלתי

הלוואות בגין עלייה בשער החליפין של מטבע זר השפעות הפסדים מלדוגמה , שטרם מומשו

 בדרך ,ד הם מוצגיםרים בדוח רווח והפסאלו מוככאשר הפסדים  . במטבע זהישותשנטלה ה
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 ,הפסדים מוצגים.  שימושי לשם קבלת החלטות כלכליותהואמשום שהמידע , נפרדב, כלל

 .הקשורההכנסה ה בקיזוז ,לעתים קרובות
  

  התאמות לשימור הון

בהון לגידול או לקיטון או הצגה מחדש של נכסים והתחייבויות גורמים  הערכה מחדש .81

הרי , הוצאותהכנסה ו ההגדרה של קיימים אתמ אלה טוןיק או שגידוללמרות  .העצמי

נכללים בדוח רווח אין הם  ,לשימור ההוןהמתייחסות  ,בהתאם לתפיסות מושגיות מסוימות

כהתאמות לשימור ההון או כקרנות  נכללים בהון העצמי פריטים אלו ,לעומת זאת .והפסד

   .110 - 102 בסעיפיםנדונות של שימור הון אלו  תפיסות מושגיות .הערכה מחדש

  

    בדוחות הכספייםרכיביםהכרה של 

 ו הגדרתשמקיים את ,של פריטבמאזן או בדוח רווח והפסד  שילובו היא תהליך של הכרה .82

תהליך זה כרוך בתיאור מילולי  .83 בסעיףהמפורטים  ,הקריטריונים להכרה ואת רכיבשל 

 לעעונים  פריטים ה.במאזן או בדוח רווח והפסדזה  כספיובהכללת סכום וכספי 

השמטתם של פריטים כאמור  . במאזן או בדוח רווח והפסדמוכריםקריטריונים להכרה ה

גילוי לגבי המדיניות החשבונאית שיושמה או על ידי ביאור על ידי מתן אינה ניתנת לתיקון 

 . אחרותהבהרותאו 
  

  : יוכר אםרכיבהגדרת את  המקיים פריט .83

  
 אכן תזרוםהמיוחסת לפריט לשהי שהטבה כלכלית עתידית כ) Probable( צפוי  )א(

  כן ו,ה ל או מחוצהישותל

  
  .מהימןאו ערכו ניתנים למדידה באופן של הפריט עלותו   )ב(

  

את  מקייםוכפועל יוצא מכך , האמוריםקריטריונים ה מקיים אתפריט  אם הערכהב .84

הנדונים בחשבון את שיקולי המהותיות להביא יש , הכספייםבדוחות הכרה קריטריונים לה

את  מקיים מסוים פריטאם משמעו ש, הרכיביםיחסי גומלין בין קיום  .30 - ו29 יםבסעיפ

 ברכיבהרי שיש להכיר במקביל גם , כגון נכס,  מסויםרכיבכהכרה קריטריונים להוהגדרה ה

  .הכנסה או התחייבותכגון , אחר
  

  הטבה כלכלית עתידיתשל ההסתברות 

רמת אי הוודאות שהטבות לחס  ההסתברות משמשת בקריטריון ההכרה בהתייתפיסת .85

 נמצאתתפיסה זאת  . הישות או ממנהיזרמו אל, פריטמיוחסות לה, כלכליות עתידיות

הערכות לגבי רמת  .הישות של ההוודאות המאפיינת את סביבת פעילות-איעם בהתאמה 

 הראיות מתבססות על , הקשורה לזרימת ההטבות הכלכליות העתידיות,הוודאות-אי

שסכום המגיע לישות ישולם על ידי  צפויאם , דוגמהל . הדוחות הכספייםנתבעת הכהזמינות 
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לגבי , עם זאת .קיימת הצדקה להכרה בחוב זה כנכס, אזי בהעדר ראיה סותרת, החייב

 יש ,התאם לכךב. תשלוםשתהיה מידה של אי  צפוי ,יתרות חובהשל לה ואוכלוסיה גד

 .טבות הכלכליותבהשעשוי להיות להכיר בהוצאה שתשקף את הקיטון 
  

  המדידהנות מהימ

כפי , מהימן השני להכרה בפריט הוא היכולת למדוד את עלותו או ערכו באופן הקריטריון .86

יש להשתמש בהערכות לצורך קביעת העלות או , במקרים רבים .38 - 31 בסעיפים שנדון

אינו דוחות כספיים ובהכנתם של מהווה חלק בלתי נפרד סבירים  שימוש באומדנים .הערך

אין להכיר בו , אומדן סביר לפריטניתן לבצע כאשר לא  , מאידך.נותםמהיממערער את 

משפטית  להתקבל בגין תביעה העשוייםתקבולים , דוגמהל .במאזן או בדוח רווח והפסד

 אף .קריטריונים להכרה הלקיים את ההגדרה של נכס והכנסה כאחד וכן לקיים אתעשויים 

אין להכיר בתקבולים כנכס או , מהימןוד את התביעה באופן אם לא ניתן לאמ, על פי כן

  .והבהרות אחרות התביעה במסגרת הביאוריםלקיומה של גילוי יינתן ,  עם זאת.הכנסהכ

  

נאי ההכרה המפורטים ת מקיים את אשר בנקודת זמן מסוימת לא , שפריט מסויםיתכן .87

 סיבות או אירועיםנמבתקופה מאוחרת יותר כתוצאה יהיה כשיר להכרה  ,83 בסעיף

  .מכןשאירעו לאחר 

  

 אשר עומד ,פריטלגבי  בהרות אחרותוה,  לכלול גילוי במסגרת הביאוריםיתכן ויהיה צורך .88

יהיה זה נאות לכלול גילוי .  תנאי ההכרהמקיים את אך אינו ,רכיבבמאפיינים החיוניים של 

תזרימי צועים והבי, הכספינטי לצורך הערכת המצב וורלה ,ריט מספק מידעפכאשר זה 

  . על ידי משתמשי הדוחות הכספייםישות של המזומנים

  

  הכרה בנכסים

עלותו או ו הישותאל עתידיות יזרמו הכלכליות ההטבות השצפוי וכר במאזן כאשר מ נכס .89

  .מהימןערכו ניתנים למדידה באופן 

  

ה הטבות אשר לא צפוי כי יזרמו בגינ ,יציאהלישות תהווה מכאשר במאזן וכר מלא  נכס .90

הוצאה בהכרה ב תתבטאמעסקה כזו  . לתקופה החשבונאית השוטפתמעבר לישותכלכליות 

טיפול חשבונאי כאמור אין משמעו כי לא היה בכוונתה של ההנהלה  .בדוח רווח והפסד

או שההנהלה  ,שהתהוותה יציאה באמצעות ישותל  הטבות כלכליות עתידיותלהניב

 הוודאות לגבי זרימתן של הטבות כלכליות אל המשמעות היחידה היא שרמת .הוטעתה

  .הכרה בנכסכדי להצדיק ספקת  מעבר לתקופה החשבונאית השוטפת אינה מהישות

  

   הכרה בהתחייבויות

 מסילוקהכתוצאה כלכליים של משאבים  שליליתזרים  במאזן כאשר צפוי תוכרמהתחייבות  .91

שלא חוזיות  מחויבויות ,בפועל .מהימןלמדידה באופן   סכומה ניתן אשר,בהווהשל מחויבות 
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  אך,התחייבויות בגין מלאי שהוזמן ,לדוגמה(שווה על ידי הצדדים יחסית במידה בוצעו 

 מחויבויות, עם זאת . כהתחייבויות בדוחות הכספיים, בדרך כלל,תוכרומאינן ) טרם התקבל

 ימות אתמקיאם הן ,  ככאלהותוכרמוהן , הגדרה של התחייבותה לקיים אתכאמור עשויות 

כאמור גוררת בעקבותיה הכרה בהתחייבויות  . בנסיבות הספציפיותקריטריונים להכרהה

 .הקשוריםבנכסים או בהוצאות הכרה 
  

  בהכנסההכרה 

לגידול  הקשור ,בדוח רווח והפסד כאשר חל גידול בהטבות כלכליות עתידיות תוכרמהכנסה  .92

הכרה , למעשה ש,מכאן .הימןמ למדידה באופן אשר ניתן ,בנכס או לקיטון בהתחייבות

, דוגמהל(קיטון בהתחייבויות בזמנית עם ההכרה בגידול בנכסים או - בותתבצעמבהכנסה 

  הנובע, או שירותים או קיטון בהתחייבויותסחורותגידול נטו בנכסים הנובע ממכירתם של 

  ).מויתור על חוב

  

הם , כנסות יופקושההדרישה  דוגמהל, בהכנסהשאומצו בפרקטיקה לגבי הכרה לים כלה .93

 מגבילים את ,בדרך כלל ,הלים אלכל.  הקריטריונים להכרה על פי מסגרת זושלישומים 

מידה  וקיימת לגביהם מהימן הניתנים למדידה באופן ,פריטיםלאותם ההכרה בהכנסה 

 .וודאות מספקת של
  

  הכרה בהוצאות

הקשור  ,תידיות בדוח רווח והפסד כאשר חל קיטון בהטבות כלכליות עתוכרומהוצאות  .94

 ,שלמעשהמכאן  .מהימןלמדידה באופן  ניתןאשר  , בנכס או לגידול בהתחייבותלקיטון

קיטון בנכסים בהכרה בגידול בהתחייבויות או הזמנית עם - בותתבצעמהכרה בהוצאות 

  .)צבירתן של זכויות עובדים או הפחתתו של ציוד, דוגמהל(

  

 לביןשהתהוו לישות בין העלויות יקה ישירה ז מוכרות בדוח רווח והפסד על בסיס הוצאות .95

כרוך , ותלהכנסהמוכר כהקבלה בין עלויות , תהליך זה .מסוימיםהפקת פריטי הכנסה 

מאותן משותף בוישירות  והוצאות הנובעות ותהכנסאו משולבת של בו זמנית בהכרה 

 ות המרכיבים את על,מרכיבי ההוצאות השונים, דוגמהל .עסקאות או אירועים אחרים

 עם .סחורותזמנית עם ההכרה בהכנסה שנבעה ממכירת ה- בו יםמוכר ,שנמכרו סחורותה

 שאינם ,פריטיםמאזן בההקבלה על פי מסגרת זו אינו מתיר הכרה בעיקרון ישומו של , זאת

  .התחייבויותשל נכסים או של ת והגדרה מקיימים את

ונאיות וניתן לקבוע רק להתפרס על פני מספר תקופות חשבעשויות  הטבות כלכליות כאשר .96

על בסיס לפי הקצאה מוכרות הוצאות בדוח רווח והפסד ה, קשר כללי או עקיף להכנסה

שימוש בנכסים ל המיוחסות בהכרה בהוצאות , בדרך כלל,טיפול זה נחוץ .והגיוני שיטתי

יכונו  במקרים אלו .מסחרייםוסימנים  פטנטים, מוניטין, מכונות וציוד, ן"נדלכגון 

היא להביא להכרה בהוצאות בתקופות אלו נהלי הקצאה מטרת  . פחת או הפחתהההוצאות

 .פריטים האמוריםהמיוחסות ל הטבות הכלכליותהפוקעות נצרכות או החשבונאיות בהן 
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הטבות כלכליות  אינה מניבה יציאהדוח רווח והפסד כאשר ב מיידית מוכרתהוצאה  .97

חדלות או , מקיימותעתידיות אינן ההטבות הכלכליות ה, וכל עוד,  כאשר אועתידיות

  .קריטריונים להכרה כנכס במאזןאת ה, מלקיים
  

שאין התחייבות  התהוותהבאותם מקרים שבהם בדוח רווח והפסד גם  תוכרמהוצאה  .98

   .מוצרלטיב הדוגמת התחייבות הנובעת מאחריות , הכרה בנכסבעקבותיה 

  

  כספייםהדוחות ה רכיבימדידת 

 במאזן ובדוח רווח הרכיביםיוכרו ויירשמו   בוהכספיהסכום יעת מדידה היא תהליך של קב .99

   .תהליך זה כרוך בבחירה של בסיס המדידה .והפסד

  

בסיסי  .בסיסי מדידה מיושמים בדוחות כספיים בדרגות שונות ובשילובים שונים מספר .100

  :כוללים אלה מדידה

  
ם ששולמו או נכסים נרשמים בסכום המזומנים או שווי המזומני .עלות היסטורית  )א(

התחייבויות  .השווי ההוגן של התמורה שניתנה לרכישתם במועד הרכישה בסכום

נרשמות בסכום התקבולים שהתקבלו בתמורה להתחייבות או בנסיבות מסוימות 

להיות  העשויים ,בסכום המזומנים או שווי המזומנים) מסים על ההכנסה, דוגמהל(

  .עסקים הרגילההתחייבות שתנבע במהלך הלסילוק משולמים 

  
משולמים נכסים נרשמים בסכום המזומנים או שווי המזומנים שהיו  .עלות שוטפת  )ב(

התחייבויות נרשמות  .במועד המדידה היה נרכש דומהאילו אותו נכס או נכס 

 לסילוק שהיו נדרשים ,של המזומנים או שווי המזומניםמהוון  - בסכום הבלתי

   .במועד המדידהההתחייבות 

  
שניתן נכסים נרשמים בסכום המזומנים או שווי המזומנים  .)סילוק(ערך מימוש   )ג(

התחייבויות נרשמות בערכי  .ממכירתו של הנכס במהלך העסקים הרגילהיה להשיג 

 ,של המזומנים או שווי המזומניםמהוונים  - שהם הסכומים הבלתי, סילוקן

  . ההתחייבות במהלך העסקים הרגיללסילוק להידרש שעשויים

 

העתידיים החיוביים נכסים נרשמים בערך הנוכחי של תזרימי המזומנים  .ערך נוכחי  )ד(

התחייבויות נרשמות בערך  .העסקים הרגיל  במהלךלהניבעשוי  שהפריט ,נטו

 לסילוק להידרש שעשויים ,טוהעתידיים נהשליליים הנוכחי של תזרימי המזומנים 

    .העסקים הרגילההתחייבויות במהלך 

  

 הכספיים הוא עלות יהן בהכנת דוחותישויותדי על י באופן רגילמאומץ ש המדידה בסיס .101

מלאי , דוגמהל .עם בסיסי מדידה אחרים ,בדרך כלל ,משולב בסיס מדידה זה .היסטורית
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יירות ערך סחירים עשויים נ. כנמוך שבהם, ערך מימוש נקי אועלות  לפי ,בדרך כלל ,מוצג

   .חייבויות לפנסיה נרשמות בערכן הנוכחילהירשם במחיר השוק והת

  
   ושימור הוןתפיסות מושגיות של הון

  

   של הוןות מושגיותתפיס

לפי  . הכספייםיהןההון בהכנת דוחות שלהפיננסית התפיסה את ות  מאמצהישויות מרבית .102

 מונחהוא ההון , כגון כספים שהושקעו או כוח קנייה שהושקע, ת של ההוןפיננסיה תפיסהה

כגון יכולת , ת של ההוןפיזיה תפיסההלפי  .הישותהון עצמי של  שלנכסים נטו או  לנרדף ש

 יחידות תפוקההמבוסס לדוגמה על מספר , של הישותהייצור מייצג את כושר הון  ,תפעולית

  .יומיות
  

 , על ידי הישות בדוחותיה הכספייםההוןמה של מתאיהמושגית הה תפיסהשל בחירתה  .103

 אומץ אם משתמשי הדוחותת  הוןה פיננסית שלתפיס, לכן .שיםעל צורכי המשתמתבסס ת

שימור כוח הקנייה של ההון ב או , בעיקר בשימור ההון הנומינלי שהושקעמעוניינים

העניין העיקרי של משתמשי הדוחות הכספיים הוא ביכולת , לעומת זאת, אם .שהושקע

 זו אינה מיושמת תפיסה .של הוןבתפיסה פיזית יש להשתמש , הישותהתפעולית של 

 אף, יש להשיג בקביעת הרווח מצביעה על היעד אותו הנבחרתהמושגית  התפיסה .בישראל

  . מסוימים בישום המעשי של תפיסה מושגית זאת קשיי מדידה יתכן שקיימיםאם 

  

  רווח  שימור הון וקביעתת שלו מושגיותתפיס

 המפורטות , של ההוןהתפיסות המושגיותמ עולותהתפיסות המושגיות של שימור ההון  .104

  : לעיל102בסעיף 

  
) או הכספי(רווח רק אם הסכום הפיננסי יופק  ,תפיסה זאתעל פי  .שימור הון פיננסי  )א(

של הנכסים ) או הכספי(התקופה עולה על הסכום הפיננסי לתום של הנכסים נטו 

 לבעלים והשקעות עלחלוקות שהוצאו מכלל חישוב אחר ל, תחילת התקופהלנטו 

ניתן למדוד שימור הון פיננסי ביחידות כספיות  .תקופת הדיווחבמהלך ם ידי בעלי

   .נומינליות או ביחידות בעלות כוח קנייה קבוע

  
או (הייצור הפיזי כושר רק אם רווח  יופק ,זאת תפיסהעל פי  .שימור הון פיזי  )ב(

הדרושים לשם כושר ייצור או המימון או המשאבים  (הישותשל ) התפעוליהכושר 

שהוצאו  לאחר, בתחילת התקופה הייצור הפיזיכושר ום התקופה עולה על בת) זה

 . במהלך תקופת הדיווחבעליםהלבעלים והשקעות על ידי חלוקות מכלל חישוב 
  

הישות את ההון אותו היא  קשורה לאופן בו הגדירהשימור הון ה המושגית של תפיסה .105

משום ,  הרווחתפיסת לבין  ההוןתפיסת בין מספקת את הקשרזו  תפיסה . לשמרתייננמעו

התפיסה המושגית של שימור  .התייחסות לפיה נמדד הרווחהנקודת את  תמספקשהיא 
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 רק .הישותון ה לבין החזר הישותבחנה בין תשואה על הון אמהווה תנאי מוקדם לההון 

עשוי של הישות שימור ההון לשם של נכסים בסכומים העולים על הנדרש  חיוביתזרים 

 ינותר אחרשהשיורי הסכום כאן שרווח הוא מ .ולכן כתשואה על ההון, ח כרוולהיחשב

אם ההוצאות  .מההכנסהנוכו ) במידת הצורך, לרבות התאמות לשימור הון(שההוצאות 

 .הפסד נקימהווה השיורי הסכום  ,ההכנסהעולות על 

 

 .ההעלות השוטפת כבסיס המדידשל אימוץ מחייבת  שימור הון פיזי של תהמושגיה תפיסה .106
 שימוש בבסיס מדידה שתדוראינה שימור הון פיננסי של המושגית ה תפיסה, לעומת זאת

 . לשמרהישות נתהון אותו מעונייהבסוג  תלויה זו תפיסהבחירת הבסיס לפי  .מיוחד
  

שינויים במחירי ה בהשפעות שימור ההון הוא הטיפול תפיסות יתש העיקרי בין ההבדל .107

 אם ההון בסוף ה את הונת משמרישות, במונחים כלליים .הישותהנכסים וההתחייבויות של 

כל סכום העולה על הנדרש לשם שימור ההון  .התקופה שווה לזה שבתחילת התקופה

 . הוא רווחהתקופהבתחילת 
  

במונחים של יחידות ההון מוגדר שבה  ,שימור הון פיננסיעל פי התפיסה המושגית של  .108

, בהתאם לכך .הנומינלי במהלך התקופההכספי הון הרווח מייצג גידול ב, כספיות נומינליות

 הם ,רווחי החזקהשמקובל לכנותם  ,במחירי נכסים שהוחזקו במהלך התקופהעליות 

למימושם של עד כרווחים יוכרו תמיד לא רווחי החזקה אלה  .רווחים מבחינה מושגית

רווח , וע בערכים של כוח קנייה קבת שימור ההון הפיננסי מוגדרתפיסתכאשר  .הנכסים

 ,רק הגידול במחירי הנכסים, לפיכך .במהלך התקופהשל ההון מייצג גידול בכוח הקנייה 

יתרת הגידול תטופל כהתאמה  . נחשב כרווח, המחירים הכלליתהעולה על הגידול ברמת

 .כלומר כחלק מההון העצמי, לשימור ההון
  

רווח מייצג את הגידול , יזיפ שימור הון תפיסתעל פי  ,ייצורכושר  ההון מוגדר במונחי כאשר .109

מחירים המשפיעים על הנכסים וההתחייבויות של ה ייכל שינו .במהלך התקופהזה בהון 

   .רווחמה חלק חלק מההון ולאשמהוות  ,הוןהשימור כהתאמות ל יטופלו הישות

  

 המודלקבע את תהיא אשר  שימור ההון ה המושגית שלתפיסהו המדידה יבסיס של הבחירה .110

חשבונאיים שונים מציגים דרגות  מודלים .הכנת הדוחות הכספייםלישמש החשבונאי ש

 חשבונאיים מודליםשל לגבי מגוון ישימה מסגרת זו  .נותמהימ לושנטיות וו רלשלשונות 

  .שנבחר למודלבהתאם  םוהצגתדוחות כספיים לעריכת ומספקת הנחיה 
  



  

  29

  'אנספח 

מסגרת בין הל והצגתםמסגרת מושגית לעריכת דוחות כספיים ההבדלים בין 

  )1989(הבינלאומית לעריכת דוחות כספיים והצגתם המושגית 

  .מסגרת המושגיתנספח זה אינו מהווה חלק מה

  

ההקדמה . מסגרת מושגית זו מה הושמטמסגרת המושגית הבינלאומית לההקדמה .1

 .למסגרת מושגית זו כוללת את מטרות המסגרת המושגית בישראל
  
 . במסגרת מושגית זוולמסגרת המושגית הבינלאומית הושמט) ג(1 - ו,)ב(1 פיםסעי .2

 
 .במסגרת מושגית זו  למצב בישראלמולמסגרת המושגית הבינלאומית הותא 4 - ו1פים סעי .3
  
, במסגרת מושגית זו ,השל המסגרת המושגית הבינלאומית הושמט 21 -ו 7מסעיף  .4

 וגילויים לגבי השפעתן של מידע כספי לגבי מגזרים עסקיים וגיאוגרפייםל ההתייחסות

  .פירוטים הנלווים שיש לתת במסגרת התנודות במחירים
  
הנהלתה של "קובע כי  של המסגרת המושגית הבינלאומית 11סעיף המשפט הראשון ב .5

 ."ל דוחות כספיים של הישות ולהצגתםישות נושאת באחריות העיקרית לעריכתם ש

עריכת דוחות כספיים והצגתם "בע כי  למסגרת מושגית זו קו11סעיף המשפט הראשון ב

  ".של הישות") אורגני הניהול "-להלן (הם באחריות הדירקטוריון וההנהלה 

  
 של המסגרת המושגית הבינלאומית נוספה בסוף הסעיף דוגמה לדוח על 19יף לסע .6

 .מזומניםה מיתזריעל השינויים במצב הכספי הנהוג בישראל שהוא דוח 
  
הדוגמה לכך  ה במסגרת מושגית זוהבינלאומית הושמט של המסגרת המושגית 44מסעיף  .7

עשויים להפיק ם בדוחות הכספיימשתמשים אחרים מאלה אשר למענם הוכן המידע ש

 .)אספקת מידע נוסף למלווים עשויה להקטין את עלויות ההלוואה של הישות( תועלת ממנו
  

 צגמהושמטה ההתייחסות להבינלאומית מסגרת המושגית ב 46הכותרת שלפני סעיף מ .8

 במסגרת המושגית הבינלאומית הותאם לנוסח דוח 46נוסח סעיף ,  כמו כן.ןאמיתי והוג

 .המבקרים בישראל

 
  המשפט, במסגרת מושגית זושל המסגרת המושגית הבינלאומית הושמט 101מסעיף  .9

שכן עלות היסטורית , בבסיס העלות השוטפת ותישויות מסוימות משתמשלפיו  האחרון

  .אינה מתמודדת עם השפעות השינויים במחירי הנכסים הלא כספיים
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 ההתייחסות  במסגרת מושגית זוהשל המסגרת המושגית הבינלאומית הושמט 109מסעיף  .10

נחשבים  ,מחירים המשפיעים על הנכסים וההתחייבויות של הישותה ישינוילכך שכל 

 .ייצור פיזי של הישותכושר מדידה של דות הביחילשינויים 
  

לפיו   המשפט, במסגרת מושגית זושל המסגרת המושגית הבינלאומית הושמט 110מסעיף  .11

 לעריכת זה או אחרחשבונאי מודל אין בכוונת הוועדה המקצועית להמליץ על , כון לעכשיונ

  .ולםבעבישראל וכוונה זו תיבחן לאור התפתחויות  .והצגתם דוחות כספיים
  

 :תייחסות לתקני חשבונאות בינלאומייםה .12
 
מסגרת ל 3 -ו, )א(1  המופיע בסעיפים"עדה לתקני חשבונאות בינלאומייםווה"המונח   .א

 .במסגרת מושגית זו" הוועדה המקצועית" במונח ףהמושגית הבינלאומית הוחל
  
 3, 2, )ז(1, )ו(1, )ה(1, )ד(1, )א(1המופיע בסעיפים " תקן חשבונאות בינלאומי"המונח   .ב

 ".תקן חשבונאות" למסגרת המושגית הבינלאומית הוחלף במונח 40 -ו
  
המוסד "הוחלף במונח , )ז(1 ףהמופיע בסעי" המוסד לתקינה הבינלאומי"המונח   .ג

 ".לתקינה
  

במסגרת  "שינויים במצב הכספי" -ו" דוח על השינויים במצב הכספי "יםהמונח  .ד

דוח על תזרימי  "ים במסגרת מושגית זו במונחפוהמושגית הבינלאומית הוחל

 ."תזרימי המזומנים" - ו"מזומניםה
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 הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
  

  

  

  

 נאותמועצה של המוסד הישראלי לתקינה בחשבוה
  

  ר המועצה" סגן יו-ע "ר רשות ני"יו, ר משה טרימ
  ר המועצה" סגן יו-ח "נשיא לשכת רו, ח עופר מנירב"ור
  ר דירקטוריון הבורסה"וי, רופסור יאיר אורגלרפ
  שר אייל בן שלומ
  נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, ח אלכס הילמן"ור
   לשעברנשיא לשכת רואי חשבון, )ח"רו(רופסור צבי טלמון פ

  מר רון לובש
  נציג איגוד החברות הציבוריות הרשומות בבורסה, ר עמוס מר חייםמ
   רשות ניירות ערך-  מנהל מחלקת תאגידים -ח "רו, ר אייל סולגניק"ד
  ל משרד הבריאות"סמנכ, ו'בויאנג- מיכל עבאדי) ח"רו(ד "וע
  לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, פנחס קימלמןח "ור

  מנהל רשות המסים בישראל , תן רובמר אי
  נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, ח יצחק רוטמן"ור
  נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, ח יוסי שחק"ור
  נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, ח ישראל שטראוס"ור
  סגן המפקח על הבנקים, ר מוטי שפיגלמ

 
  

  ברי הוועדהח
  ר הוועדה" יו- ב ספירדח "רו
  ח חיים אסיאג "ור
   אלי אשרףמר
  ח יגאל גוזמן"ור
  רופסור דן גלאיפ
  ח"רו, רופסור אריה גנספ
  ח אבי זיגלמן"ור

  
  וות מקצועי צ
  ח שרון מימון צדיק"ור
  ה פרשרח חי"ור
  דיקלה כהן' גב
  
  ועץ מקצועי לוועדה י
  נשסמח רונן "ור

הוק-צוות מקצועי אד משתתפים קבועים
 ר" יו-ח "רו, פרופסור יורם עדן ח יהודה אלגריסי"ור
 ח יהודה אלגריסי"ור  ח דוד גולדברג "ור
 ח"רו ,פרופסור אלי אמיר  דבי דורוןח "ור
  ח"רו ,קר אייל סולגני"ד  ח צחי חבושה"רו
 פרופסור יצחק זילכה  ח אדיר ענבר"ור
 ח" רו,ר עמיהוד דותן"ד  ח מוטי פרידמן"ור
  חיים אסיאגח"רו  ח משה פרץ"רו
  שלום רונאלח"רו   יזהר קנהח"ור

 דורית סלינגר' גב  
   אדיר ענברח"רו  
  ח"רו, ר אורי רונן"ד  
  מר מוטי שפיגל  


