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  הקדמה

הוועדה לתקי חשבואות בילאומיים מצאת בתהליך של עדכון 
  המסגרת המושגית שלה. פרויקט המסגרת המושגית מבוצע בשלבים.

מסגרת המושגית בכאשר תסתיים העבודה על פרק, הסעיפים הרלווטיים 
יוחלפו. כאשר  1989שפורסמה בשת  להכת דוחות כספיים ולהצגתם

תסתיים העבודה על פרויקט המסגרת המושגית, לוועדה יהיה מסמך 
  מסגרת מושגית לדיווח כספי. שלם, מקיף ויחיד שייקרא 

כוללת את שי הפרקים הראשוים  המסגרת המושגיתגרסה זו של 
השלב הראשון שלה בפרויקט המסגרת כתוצאה משהוועדה פרסמה 

 3ופרק  המטרה של דיווח כספי למטרות כלליות 1פרק  –המושגית 
יעסוק במושג הישות  2. פרק מאפייים איכותיים של מידע כספי שימושי

ותקופת  2010המדווחת. הוועדה פרסמה הצעה לתקן בושא זה במרס 
 ולל את הטקסטכ 4. פרק 2010ביולי  16 -ההערות לציבור הסתיימה ב

). טבלת ההתאמה בסוף פרסום זה 1989( מהמסגרת המושגיתשותר 
) מקביל לתוכן 1989(המסגרת המושגית מראה את האופן שבו התוכן של 

  ).2010(המסגרת המושגית של 
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). המבוא יעודכן כאשר הוועדה 1989(מסגרת המושגית המבוא לקוח מה
. מסגרת המושגיתה של הלתקי חשבואות בילאומיים תשקול את המטר

ומעמדה זהים למטרה ולמעמד  מסגרת המושגיתעד אז, המטרה של ה
  שקבעו בעבר.

  מבוא

ומציגות דוחות כספיים המיועדים  מכיותישויות רבות ברחבי העולם 
כאלה יכולים דוחות כספיים שלשימושם של משתמשים חיצויים. למרות 

הובעים ככל יהם הבדלים במדיות שוות, קיימים בילהיראות דומים 
העובדה כלכליות ומשפטיות ומחברתיות, ממגוון של סיבות הראה 

את הצרכים של משתמשים שוים  רואות לגד עייהןמדיות שוות ש
  דרישות לאומיות. תעיקבבעת בדוחות הכספיים 

  
הדוחות  רכיבימלשימוש במגוון הגדרות סיבות שוות אלה הביאו ל

. והוצאות )income( הכסות הון, כסים, התחייבויות, ,לדוגמה ;הכספיים
שימוש בקריטריוים שוים להכרה סיבות שוות אלה אף הביאו ל

 .שוים בסיסי מדידהלמתן עדיפות לבפריטים בדוחות הכספיים ו
  .התחולה של הדוחות הכספיים והגילויים שמובאים בהם הושפעו אף הם

  
ל לצמצום ופעמחויבת ל, )IASB( יםבילאומי חשבואותוועדה לתקי ה

ה על ידי שאיפה להרמויזציה של תקות, תקים חשבואיים הבדלים אל
הלים הקשורים להכת דוחות כספיים ולהצגתם. הוועדה מאמיה ו

התמקדות בדוחות  יאהדרך הטובה ביותר להשגת הרמויזציה הש
  לכליות.מידע שימושי בקבלת החלטות כבמטרה לספק  המוכיםכספיים 

  
 המוכיםהוועדה לתקי חשבואות בילאומיים מאמיה שדוחות כספיים 

למטרה זו ותים מעה לצרכים המשותפים למרבית המשתמשים. זאת 
  החלטות כלכליות, לדוגמה: קבליםמאחר וכמעט כל המשתמשים מ

   

 מתי לקות, להחזיק או למכור השקעה הוית; להחליט )א(

 

 של) accountability(האחריותיות את ו ל אוהיהאופן את  להעריך )ב(
 הההלה;

 

היכולת של הישות לשלם ולספק הטבות וספות את  להעריך )ג(
 לעובדיה;

 

 הסכומים שהלוו לישות; הביטחון שלאת  להעריך )ד(

 

 מדייות מיסוי; לקבוע )ה(
 

 רווחים היתים לחלוקה ודיבידדים; לקבוע )ו(
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  סטטיסטיקות לגבי הכסה לאומית;ב להכין ולהשתמש )ז(

 

 על פעולות הישות. לפקח )ח(

 
עשויות לקבוע  ,חדמיו, הוועדה מכירה בעובדה כי ממשלות, ביחד עם כך

 הם, דרישות אלאול דרישות אחרות או וספות שיתו מעה למטרותיהן.
אין צריכות להשפיע על דוחות כספיים המפורסמים לטובת משתמשים 

שים אחרים אחרים, אלא אם הן ותות מעה גם לצורכיהם של משתמ
   .להא
  

בהתאם למודל חשבואות  מוכיםמרביתם של הדוחות הכספיים 
התפיסה המושגית ועל  היתת להשבההמבוסס על העלות ההיסטורית 

אחרים מושגיות  ותפיסותמודלים  שימור ההון הפיסי הומילי. של
שהוא מידע הספקת  של המטרלהשגת העשויים להיות מתאימים יותר 

 עמדה מוסכמתלת החלטות כלכליות, אך כון להיום אין שימושי לקב
לגבי  ישימותהזו מאפשר את  מסגרת מושגיתאופן פיתוחה של  לשיוי.

   הון ושימור הון.תפיסות מושגיות של מגוון של מודלים חשבואיים ו
  

  מטרת המסגרת המושגית ומעמדה

בבסיס  ותהעומדהמושגיות  התפיסותאת  פרטתזו מ מסגרת מושגית
מטרת  משתמשים חיצויים. עבורבוהצגתם דוחות כספיים  הכת

  :יאה המושגית המסגרת
  

דיווח בפיתוח תקי לתקי חשבואות בילאומיים לסייע לוועדה  )א(
 דיווח כספיה של תקי סקירבעתיד ובבילאומיים  כספי

  ;קיימיםבילאומיים 
 
ה לסייע לוועדה לתקי חשבואות בילאומיים בקידום הרמויזצי )ב(

הלים הקשורים להצגת דוחות של תקות, תקים חשבואיים ו
כספיים על ידי מתן בסיס לצמצום מספר החלופות לטיפול 

 הבילאומיים; הדיווח הכספי חשבואי שמאפשרים תקי 
  

) national standard setting bodiesהתקיה הלאומיים ( לסייע לגופי )ג(
 בפיתוח תקים לאומיים;

 
דיווח של תקי  םליישומחות כספיים בכל הוגע דו למכיילסייע  )ד(

במסגרת תקן  גובשוולטיפול בושאים שטרם בילאומיים  כספי
  בילאומי;דיווח כספי 

 
לסייע לרואי החשבון המבקרים לגבש את חוות דעתם באשר  )ה(

 הדיווח הכספי לתקיכספיים להתאמתם של דוחות 
 הבילאומיים;



Conceptual Framework 
 

 8

 הכלולהמידע את פרש ללסייע למשתמשים בדוחות הכספיים  )ו(
דיווח כספי בהתאם לתקי  הוכואשר  ,בדוחות כספיים

  וכן בילאומיים;
  

הוועדה לתקי של  הבעבודתהמתעייים לספק מידע לגורמים  )ז(
הוועדה לתקי של  הבאשר לגישת חשבואות בילאומיים
חשבואות דיווח כספי תקי  קביעתב חשבואות בילאומיים

   .בילאומיים
  

, ולפיכך איה בילאומידיווח כספי זו איה מהווה תקן  מושגית מסגרת
האמר דבר מ .מסוימים ת לגבי ושאי מדידה או גילויועיקבמגדירה 

בילאומי  דיווח כספיזו איו גובר על האמור בתקן  מסגרת מושגיתב
  .ספציפי כלשהו

  
 מכירה בעובדה כי, במספר מוגבללתקי חשבואות בילאומיים הוועדה 

דיווח תקן בין ל המושגית המסגרתסתירה בין  להיותשל מקרים, עלולה 
תקן של דרישות השל סתירה כאמור, יגברו במקרים  .בילאומי כספי

, ככל אולם .המושגית המסגרתשל  אלהעל  הבילאומי הדיווח הכספי
 המושגית במסגרתלתקי חשבואות בילאומיים שתסתייע הוועדה 
תה את תקי סקירבעתיד וב בילאומיים וח כספידיובפיתוחם של תקי 

מקרי של  םהקיימים, יפחת עם הזמן מספר הדיווח הכספי הבילאומיים
   .הבילאומיים הדיווח הכספילבין תקי  המושגית המסגרתבין  ההסתיר

  
מעת לעת על בסיס יסיוה של הוועדה  תעודכן המושגית המסגרת

   .בעבודתה עם המסגרת
  

  תחולה

  :בושאים הבאיםדה  המושגית המסגרת
  

  ;וח כספייושל ד ומטרת )א(
  

  ;של מידע כספי שימושיהמאפייים האיכותיים  )ב(
  

 הדוחות הכספיים מהםרכיבים מההגדרה, ההכרה והמדידה של ה )ג(
  וכן  מורכבים;

  
  הון ושימור הון.מושגיות של  תפיסות )ד(
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  למטרות כלליותהמטרה של דיווח כספי : 1פרק 

  

    ףסעיהחל מ

  מבוא  1.1

1.2  

דיווח כספי שימושיות ומגבלות של מטרה, 

  למטרות כלליות

1.12  

מידע לגבי משאבים כלכליים, תביעות, ושיויים 

  במשאבים ובתביעות של ישות מדווחת

  משאבים כלכליים ותביעות   1.13

  שיויים במשאבים כלכליים ובתביעות  1.15

  רהחשבואות צביב פיםמשתק יםכספי יםביצוע  1.17

  מהעבר מזומיםתזרימי מ משתקפים כספיים יםביצוע  1.20

1.21  

 ובעיםשיויים במשאבים כלכליים ובתביעות שאים 

   כספיים יםמביצוע
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  למטרות כלליות דיווח כספיהמטרה של : 1פרק 
  

  מבוא
 general purpose( למטרות כלליותכספי  יווחד של המטרה   1.1

financial reporting( , מסגרת המושגיתשל ה היסודותאת קובעת .
של ת ה המושגיתפיסה - מסגרת המושגיתים של האחר היבטים

ישות מדווחת, המאפייים האיכותיים של מידע כספי שימושי, 
רכיבים של דוחות כספיים, הכרה, מדידה, מ, זה מידעעל והאילוץ 

  באופן הגיוי מהמטרה.ובעים  -הצגה וגילוי
  

למטרות של דיווח כספי מושיות ומגבלות מטרה, שי
  כלליות

 לגביכספי א לספק מידע יה 1למטרות כלליותח הכספי ווימטרת הד 1.2
שקיעים קיימים א שימושי למו, שההמדווחת הישות

בקבלת החלטות אחרים  תי אשראיולמלווים ולופוטציאליים, 
מכירה החלטות אלה כוללות קיה,  .משאבים לישותהספקת לגבי 

או והספקת הלוואות ומכשירי חוב,  ייםהומכשירים החזקת או 
 וצורות אחרות של אשראי. ןסילוק

 
החלטות על ידי משקיעים קיימים ופוטציאליים לגבי קייה,  1.3

ומכשירי חוב תלויות  מכשירים הוייםמכירה או החזקת 
לדוגמה, , המכשירים אלצפים מההשקעה במבתשואות שהם 

שוק. במחיר  עליותותשלומי ריבית או קרן תשלומי דיבידדים, 
ותי וקיימים ופוטציאליים דומה, החלטות על ידי מלווים אופן ב

 אחרותוצורות  ןאו סילוק הספקת הלוואותאחרים לגבי  אשראי
ריבית או הקרן והתשלומי בציפיותיהם לגבי של אשראי תלויות 

 יתי אשראהציפיות של משקיעים, מלווים וו .אחרותלתשואות 
 -איו עיתויהסכום, ה גביל תםלגבי תשואות תלויות בהערכאחרים 

 טועתידיים חיוביים תזרימי מזומים הוודאות (התחזיות) של 
, מלווים קיימים ופוטציאליים , משקיעיםכתוצאה מכךלישות. 

להם להעריך את  סייעאחרים צריכים מידע שי תי אשראיוו
 לישות. טוהעתידיים ם החיובייתזרימי המזומים התחזיות של 

  

כדי להעריך את התחזיות של הישות לתזרימי מזומים עתידיים  1.4
 תי אשראיטו, משקיעים קיימים ופוטציאליים, מלווים וו

אחרים צריכים מידע לגבי המשאבים של הישות, תביעות גד 

                                                 
1

 דיווח כספיודיווחים כספיים הזו, המוחים  המסגרת המושגיתלאורך      
 למטרות כלליותדיווח כספי ול למטרות כלליותדוחות כספיים מתייחסים ל

  חרת.למעט אם צוין מפורשות א
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באופן  מילאושל הישות  2תהמהל הועדוההההלה והישות, ואיך 
ישות. במשאבים של ההשתמש ל את אחריותם ביעילותו אפקטיבי

על המשאבים של הגה  ותכולל היות כאלתחומי אחרדוגמאות של 
של גורמים כלכליים כמו שיויי מחיר ) שליליותהישות מהשפעות 

תקות שהישות מצייתת לחוקים, הבטחה ושיויים טכולוגיים ו
ל ש מילוי אחריותה. מידע לגבי הרלווטיים יותהוראות חוזו

משקיעים קיימים, מלווים של להחלטות גם הוא שימושי  הההלה
להשפיע זכות להצביע או את האחרים שיש להם  תי אשראיוו

 פעולות הההלה.רת על בדרך אח
 

 תי אשראיהרבה משקיעים קיימים ופוטציאליים, מלווים וו 1.5
אחרים אים יכולים לדרוש מישויות מדווחות לספק מידע 

למטרות חייבים להסתמך על דיווחים כספיים להם ו יןרישבמ
, הם כתוצאה מכךכספי שהם צריכים. המידע עבור רוב ה כלליות

 למטרות כלליות יםהכספי יםהמשתמשים העיקריים שהדיווח
 .אליהם יםופמ

 
אים מספקים ואים  למטרות כלליותאולם, דיווחים כספיים  1.6

ציאליים, יכולים לספק את כל המידע שמשקיעים קיימים ופוט
צריכים  האחרים צריכים. משתמשים אל תי אשראימלווים וו

תאים  לדוגמה,ממקורות אחרים,  רלווטילקחת בחשבון מידע 
 אקליםים פוליטיים ואירוע, כלליים וציפיות כלכליותכלכליים 

 חברה.הו העףתחזיות לגבי , ופוליטי
 

השווי של  תהצגלמיועדים אים  למטרות כלליותדיווחים כספיים  1.7
למשקיעים  סייעאך הם מספקים מידע כדי לישות מדווחת, 

את  אמודאחרים ל תי אשראיקיימים ופוטציאליים, מלווים וו
  השווי של הישות המדווחת.

 
 מידע ורצוות כיצוריש  אידיווידואליים עיקרייםלמשתמשים  1.8

י דיווח כספי, יםסותראף  וייתכן יםשוהוועדה, בפיתוח תק .
המספר צרכים של תאים לתשמידע ה מערכתלספק את  תשאף

. אולם, התמקדות בצורך של מידע עיקרייםמשתמשים  של מרביה
משותף איו מוע מישות מדווחת לכלול מידע וסף שהוא שימושי 

 של משתמשים עיקריים. מסוימתביותר לתת קבוצה 
  

 במידע כספי לגבי מעויית גםשל הישות המדווחת הההלה  1.9
אולם, ההלה איה צריכה להסתמך על דיווחים כספיים  הישות.

להשיג את המידע הכספי שהיא  ביכולתהמאחר ו למטרות כלליות
 .באופן פימי צריכה

                                                 
2

לוועדה ו ההלהמתייחס לההלה הזו, המוח  מסגרת המושגיתלאורך ה     
  של הישות למעט אם מצוין במפורש אחרת.  המהלת



Conceptual Framework 
 

 12

 איםשציבור מה אשיםו יםפקחמ גופיםים אחרים, כמו צדד 1.10
למצוא  הם גם אחרים, עשויים תי אשראימשקיעים, מלווים וו

 ה. אולם, דיווחים אלכשימושיים למטרות כלליות יםכספי יםדיווח
 .להלקבוצות אחרות א ראש ובראשוהבאים מיועדים 

  

, שיקולי דעת אומדיםמבוססים על  , דוחות כספייםבמידה רבה 1.11
 תבססתמ מסגרת המושגיתתיאורים מדויקים. הולא על ומודלים 

, שיקולי דעת ומודלים שבבסיס אומדיםהמושגיות על התפיסות 
הוועדה  חתרוהן המטרות שאליהן ושגיות המתפיסות ה .האל

סביר  אין זההמטרות,  רובכספיים. כמו  הדוחותוהמכיים של 
ושג ישל דיווח כספי אידיאלי  מסגרת המושגיתהחזון של הש

במלואו, לפחות לא בזמן הקצר, מאחר ולוקח זמן להבין, לקבל 
של יתוח עסקאות ואירועים אחרים.  ותדרכים חדש יישםול

ווח אליה היא חיוית אם די לחתורמטרה שיש קביעת את, זלמרות 
 על מת לשפר את השימושיות שלו.אמור להתפתח כספי 

  

, של ישות מדווחת מידע לגבי משאבים כלכליים
ושיויים במשאבים ובתביעות של גד הישות תביעות 

  ישות מדווחת

מספקים מידע לגבי המצב  למטרות כלליותדיווחים כספיים  1.12
כלכליים המשאבים הלגבי מידע הוא שישות מדווחת,  הכספי של

 כספיים יםוחיודתביעות גד הישות המדווחת. השל הישות ו
מספקים גם מידע לגבי ההשפעות של עסקאות ואירועים אחרים 
שמשים את המשאבים הכלכליים ואת התביעות של הישות 

לגבי  ותהמדווחת. שי סוגי המידע מספקים תון שימושי להחלט
  משאבים לישות.ספקת ה
  

  משאבים כלכליים ותביעות

מידע לגבי המהות והסכומים של משאבים כלכליים ותביעות של  1.13
החוזקות הישות המדווחת יכול לסייע למשתמשים לזהות את 

של הישות המדווחת. מידע זה יכול לסייע הפיסיות  והחולשות
 כושר הפירעון של הישותאת למשתמשים להעריך את הזילות ו

 תהשגמימון וסף ומהם סיכויי הצלחתה בב את צרכיה המדווחת,
תשלום של תביעות  ודרישות קדימויותמימון זה. מידע לגבי 

למשתמשים לחזות כיצד תזרימי מזומים עתידיים קיימות מסייע 
 .תביעה כגד הישות המדווחתשיש להם  האליחולקו בקרב 

 
על ופן שוה בא יםעישפמ סוגים שוים של משאבים כלכליים 1.14

לגבי תזרימי המדווחת תחזיות של הישות לגבי הערכה של משתמש 
מזומיים עתידיים. תזרימי מזומים עתידיים מסויימים ובעים 

יבים. תזרימי מזומים יישירות ממשאבים כלכליים קיימים, כמו ח
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אחרים ובעים משימוש במספר משאבים במשולב כדי להפיק 
תזרימי מזומים שם ללקוחות. למרות ולשווק סחורות או שירותי

עם משאבים כלכליים פרדים (או  יתים לזיהויאים  האל
צריכים לדעת את המהות כספיים  בדיווחיםתביעות), משתמשים 

של הישות  בפעילויותלשימוש הזמיים ואת הסכום של המשאבים 
 המדווחת.

 
  שיויים במשאבים כלכליים ובתביעות

ליים ובתביעות של ישות מדווחת ובעים שיויים במשאבים כלכ 1.15
) 1.20-1.17 מביצועים כספיים של אותה ישות (ראה סעיפים

ומאירועים או עסקאות אחרים כמו הפקת חוב או מכשירים 
תזרימי לאת התחזיות כראוי ). כדי להעריך 1.21עיף סהויים (ראה 

מזומים עתידיים מהישות המדווחת, משתמשים צריכים להיות 
 .הלים להבחין בין שי שיויים אלמסוג

 
של ישות מדווחת מסייע למשתמשים  יםכספי יםמידע לגבי ביצוע 1.16

 על המשאבים הכלכליים שלה.להבין את התשואה שהישות הפיקה 
מידת על מידע לגבי התשואה שהישות הפיקה מספק אידיקציה 

 לעשותכדי תחומי האחריות שלה  את מלאלההצלחה של הההלה 
במשאבים של הישות המדווחת. מידע לגבי  ואפקטיבי ילשימוש יע

ה הוא, במיוחד בהערכחשוב אף השוות והמרכיבים של תשואה זו 
. מידע לגבי תזרימי מזומיים עתידייםחוסר הודאות של של 

הההלה של הישות המדווחת והאופן ש ים מהעברכספי יםביצוע
דרך כלל ב ,תחומי האחריות שלהמילאה את הישות המדווחת  של

 העל משאבישל הישות המדווחת תשואות עתידיות חיזוי במסייע 
 כלכליים.ה

 
  חשבואות צבירהב פיםתקמש יםכספי יםביצוע

של עסקאות ואירועים את ההשפעות  תארתחשבואות צבירה מ 1.17
על משאבים כלכליים ותביעות של ישות מדווחת  אחריםוסיבות 

המזומים בולי תק, גם אם תתרחשומבתקופות שהשפעות אלה 
 מאחרזה חשוב . השו הבתקופ יםתרחשמבגים והתשלומים 

שמידע לגבי משאבים כלכליים ותביעות ושיויים במשאבים 
כלכליים ובתביעות של ישות מדווחת במהלך תקופה מספק בסיס 

רק מאשר מידע  י הישות בעבר ובעתידביצועשל להערכה יותר טוב 
 מהלך תקופה זו.ותשלומים ב יםמזומ ילוקבתלגבי 

 
של ישות מדווחת במהלך תקופה,  יםכספי יםמידע לגבי ביצוע 1.18

לא על ש ההכלכליים ובתביעות של השיויים במשאביב המשתקף
 תי אשראישגת משאבים וספים באופן ישיר ממשקיעים ווידי ה

הישות בעבר שימושי בהערכת יכולת הוא ), 1.21(ראה סעיף 
 על עיבטו. מידע זה מצחיוביים ם תזרימי מזומי פיקלה ובעתיד
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הכלכליים  השבה הישות המדווחת הגדילה את משאביהמידה 
 ה להפיק תזרימי מזומיםתיכול אתשיתים להשגה, ובכך 

משאבים ולא על ידי השגת הפעילויות שלה  באמצעותטו  חיוביים
 . תי אשראיוספים באופן ישיר ממשקיעים וו

  

של ישות מדווחת במהלך תקופה יכול  םיכספי יםמידע לגבי ביצוע 1.19
המידה שבה אירועים כמו שיויים במחירי שוק או  עלגם להצביע 

עורי ריבית הגדילו או הקטיו את המשאבים הכלכליים ישב
 פיקעל היכולת של הישות לה ושפיעהכך ובשל הישות,  תוהתביעו

 טו.חיוביים תזרימי מזומים 
 

י מזומים תזרימב משתקפים יםכספי יםביצוע
  מהעבר

במהלך תקופה של ישות מדווחת מידע לגבי תזרימי מזומים  1.20
 הפיקלמשתמשים להעריך את היכולת של הישות לגם מסייע 

על האופן  ביעמצ מידע זהעתיד. בטו חיוביים תזרימי מזומים 
, כולל מידע לגבי יםמזומ וציאההישות המדווחת משיגה ומ שבו

אחרות ת ודיבידדים במזומן או חלוק חוב, ופרעון הלוואות טילת
מזומן למשקיעים, וגורמים אחרים שיכולים להשפיע על הזילות ב

כושר הפירעון של הישות. מידע לגבי תזרימי מזומים מסייע על או 
למשתמשים להבין את הפעילויות של הישות המדווחת, להעריך 

 שלה, להעריך את הזילות או הוההשקעאת פעילויות המימון 
 .יםכספי יםמידע אחר לגבי ביצוע לפרשושלה כושר הפירעון 

 
ויים במשאבים כלכליים ובתביעות שאיםשי 

  יםכספי יםובעים מביצוע
גם משאבים כלכליים ותביעות של ישות מדווחת עשויים להשתות  1.21

לבעלי וספות , כמו הפקת מיות יםכספי יםביצוע איןמסיבות ש
כדי להעיק למשתמשים  חוץ אלהויים מיות. מידע לגבי סוגי שי

המשאבים הכלכליים והתביעות של הישות מדוע  הבה כוללת
 יםביצועעל האותם שיויים  לש את ההשלכותהמדווחת השתו ו

   שלה. יםעתידיה יםכספיה
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  הישות המדווחת: 2פרק 
  )בעתיד יפורסם(
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  ידע כספי שימושימאפייים איכותיים של מ: 3פרק 
  

  

החל 

  ףסעימ

  

  מבוא  3.1

  מאפייים איכותיים של מידע כספי שימושי  3.4

  בסיסיים איכותייםמאפייים   3.5

  רלווטיות  3.6

   מצג אמן  3.12

  הבסיסיים המאפייים האיכותיים יישום  3.17

  איכותייםמאפייים הרחבת   3.19

  יכולת השוואה   3.20

   אימותיכולת   3.26

  עיתוי כון   3.29

  מובות   3.30

   יםבימרחהיישום המאפייים   3.33

  כספי שימושי דיווחהעלות על אילוץ   3.35
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  של מידע כספי שימושימאפייים איכותיים : 3פרק 
  

   מבוא

בפרק זה  יםדושהמאפייים האיכותיים של מידע כספי שימושי  3.1
למשקיעים  יםימושיהכי ש ואת סוגי המידע שסביר שיהימזהים 

אחרים כדי  תי אשראיפוטציאליים, למלווים ולוהקיימים וה
לקבל החלטות לגבי הישות המדווחת על בסיס המידע בדוח הכספי 

 שלה (מידע כספי).
 

דיווחים כספיים מספקים מידע לגבי המשאבים הכלכליים של  3.2
הישות המדווחת, תביעות גד הישות המדווחת וההשפעות של 

משאבים אותם את משים ש אחרים סיבותאירועים וו עסקאות
כמידע  היא מסגרת המושגיתב ות למידע זהתייחסההותביעות. (

מידע ספיים מסוימים כוללים גם כ יםוחיודלגבי תופעה כלכלית). 
 לגביוהאסטרטגיות של הההלה הההלה ר לגבי ציפיות יסבמ

 עתיד.ה פי, וסוגים אחרים של מידע צופה תהישות המדווח
  

מידע  לע יםחל 3המאפייים האיכותיים של מידע כספי שימושי 3.3
סופק הממידע כספי סופק בדוחות הכספיים, וכן על המכספי 

א אילוץ גורף על היכולת של הישות ישהבדרכים אחרות. עלות, 
דומה. אולם, אופן ב ההמדווחת לספק מידע כספי שימושי, חל

 יםעלות יכולאילוץ הבו יישום המאפייים האיכותייםבהשיקולים 
ים. לדוגמה, יישום מידע סוגי  לגבי יםלהיות שושלהם לגבי שו

לגבי מידע שלהם לעתיד עשוי להיות שוה מיישום  פימידע צופה 
אותם שיויים בלוקיימים משאבים כלכליים ותביעות קיום של 

   משאבים ותביעות.
  

  שימושי כספימידע מאפייים איכותיים של 

ג אמה יצהלהיות רלווטי ול עליו, ישימוש יהיהע כספי מידכדי ש 3.4
אם  השל מידע כספי גדלהשימושיות ג. יצההוא מתכוון לשמה  את

  מובן.כון ומתוזמן בר אימות,  ,הוא יתן להשוואה
  

  בסיסייםמאפייים איכותיים 

 .מצג אמןו רלווטיותהם  בסיסייםהמאפייים האיכותיים ה 3.5
  

                                                 
אילוץ  - ו מאפייים איכותיים המוחים, זומסגרת מושגית לאורך    3

  מתייחסים למאפייים האיכותיים של מידע כספי שימושי ולאילוץ עליו.
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  רלווטיות

החלטות שיתקבלו על ידי לשות את הרלווטי מסוגל מידע כספי  3.6
החלטה גם אם משתמשים  שותמשתמשים. מידע מסוגל ל

 מידע זהמסוימים בוחרים שלא לצל זאת או שהם כבר מודעים ל
 מגורמים אחרים.

 
החלטות אם יש לו ערך חיזוי, ערך אישור  לשותמידע כספי מסוגל  3.7

 .את שיהםאו 
  

הליכים כתון לת יתן להשתמש בוזוי אם ערך חי ישמידע כספי ל 3.8
עתידיות. מידע תוצאות לחזות כדי  משתמשיםה שייושמו על ידי

ערך חיזוי. בעל תחזית כדי שיהיה חיזוי או כספי איו צריך להיות 
התחזיות  בביצועמשתמשים משמש את המידע כספי עם ערך חיזוי 

 שלהם.
  

 לגבייזון חוזר הערך אישור אם הוא מספק בעל הוא מידע כספי  3.9
  הערכות קודמות. (אימותים או שיויים)

  

מידע  .משולבים זה בזהשל מידע כספי אישור הוערך חיזוי הערך  3.10
ערך אישור. הוא גם בעל ערך חיזוי לעיתים קרובות  בעלשהוא 

יכול לשמש בסיס אשר שה השוטפת, הכסות ל על מידע לדוגמה,
תחזיות של ל וואהיתן להש, בשים עתידיותלחיזוי הכסות 

בשים קודמות. התוצאות של  עשואשר לשה השוטפת הכסות 
 כיםהתהלילסייע למשתמש לתקן ולשפר את  ותהשוואות אלה יכול

   .תחזיות קודמותאותן  ליצורכדי שימשו ש
  

  מהותיות

 העלול באופן מטעהמהותי אם השמטתו או הצגתו  הואמידע  3.11
 מידעעל בסיס ה ,יםמקבל משתמשיםשהלהשפיע על החלטות 

מהותיות במילים אחרות,  .לגבי ישות מדווחת ספציפית הכספי
 על המהות אוהמבוסס ישות היבט של רלווטיות ספציפי לא הי

מתייחס מידע ה שאליהם פריטים , שליחד , או על שיהםהגודל
כתוצאה מכך, של ישות. אידיבידואלי כספי  וחשל ד בהקשר

לקבוע למהותיות או כמותי אחיד הוועדה איה יכולה לקבוע רף 
 .מסויםמראש מה יכול להיות מהותי במצב 

  
  מצג אמן

י במספרים. כדותופעות כלכליות במילים  יםכספיים מציגוחות ד 3.12
 שלצג הוות מלא רק לחייב יהיה שימושי, מידע כספי  כספי מידעש
 של ןאמצג הוות מלגם הוא חייב  לארלווטיות, אהתופעות ה

 מושלם,שיהיה מצג אמן  י. כדגיצהמתכוון ל הואש ותהתופע
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, שלם הוא צריך להיותשלושה מאפייים.  תהיול כיםצריתיאור ל
לעיתים יתת להשגה כמובן, שלמות . תיוטול טעוו יטראלי

 אלה איכויותרחוקות, אם בכלל. המטרה של הוועדה היא למקסם 
 במידת האפשר.

 
תמש כדי להבין את כולל את כל המידע שחוץ למש שלםתיאור  3.13

, כולל כל התיאורים וההסברים החוצים. תתוארהמהתופעה 
ל, לכל הפחות, תיאור וכסים יכל תשל קבוצ שלםלדוגמה, תיאור 
 םכסיהקבוצה, תיאור מספרי של כל ב םכסיהשל המהות של 

 עלות(לדוגמה,  מה מייצג התיאור המספריקבוצה, ותיאור ב
פריטים מסוימים,  לגביהוגן).  או שווי מתתאומ עלות, מקורית
עשוי גם להצריך הסברים של עובדות משמעותיות  שלםתיאור 

סיבות שיכולים הוגורמים הלגבי האיכות והמהות של הפריטים, 
ששימש בכדי לקבוע  ךהתהלילהשפיע על האיכות והמהות שלהם, ו

 את התיאור המספרי.
  

ל מידע הוא ללא הטיות בבחירה או בהצגה ש יטראליתיאור  3.14
מופחת , מודגש, משוקללוטה, מכספי. תיאור יטראלי איו 

כדי להגדיל את הסבירות בבצורה אחרת מתומרן או  בחשיבותו
על ידי המשתמשים.  י אהדהאו בא באהדהשמידע כספי יתקבל 

ידע ללא מטרה או ללא מ האימידע יטראלי המשמעות של 
הוא, לפי הגדרה,  להיפך, מידע כספי רלווטי על התהגות.השפעה 

 בהחלטות של משתמשים.שיוי מסוגל ליצור 
  

המשמעות של דיוק בכל ההיבטים.  האיצג אמן מהמשמעות של  3.15
בתיאור של התופעה,  ותיות או השמטעושאין ט היא טעויותטול 

טעויות ללא ם ושידווח בחר והמהמידע  הפקתששימש ל ךוהתהלי
מדויק  האייות עוטול טהמשמעות של  . בהקשר זה,ךבתהלי

של מחיר  ןמדואלא יתן לקבוע כי . לדוגמה, מכל בחיה לחלוטין
צג ממדויק. אולם,  בלתימדויק או  הואאו שווי שאיו יתן לצפייה 

אם הסכום מתואר באופן ברור  ןיכול להיות אמ הז ןמדושל א
ה אומדן, המהות והמגבלות של תהליך האמידה ווהמכ ומדויק

מתאים  ךתהלישל בבחירה וביישום  יותעועשו ט, ולא תוסברומ
 יתוח האומדן.לפ

  
בהכרח מידע שימושי.  ה, איכשלעצמומצג אמן, התוצאה של  3.16

לדוגמה, ישות מדווחת יכולה לקבל רכוש קבוע באמצעות מעק 
צג מהווה מכס ללא עלות  רכשהדיווח שישות  ברור כיממשלתי. 

מאוד לא יהיה ראה ככל ההעלות שלו, אך מידע זה  ן שלאמ
 בו ישששל הסכום אומדן היא יותר  מורכבתדוגמה שימושי. 

 שוויבת ערך הערך בספרים של הכס כדי לשקף יריד ים אתלהתא
ישות המדווחת היות מצג אמן אם . אומדן זה יכול לההכס

האומדן רה כראוי את אתי, המתאים ךתהלייישמה כראוי את ה
על  משמעותיבאופן שפיעות יות כלשהן שמואי וודא הריסבהו
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ה א גדולכזה היהאומדן. אולם, אם רמת אי הוודאות באומדן 
ילים אחרות, שימושי במיוחד. במ לא יהיהאומדן זה  למדי,

 חלופימצג אם אין  בספק. תאמה מוטלמוצג  הרלווטיות שהכס
שהוא אמן יותר, אומדן זה יכול לספק את המידע הטוב ביותר 

 .הזמין
 

  מאפייים האיכותיים הבסיסיים יישום ה

די שיהיה שימושי. ה כאמצג והן מרלווטי ו הןמידע חייב להיות  3.17
מצג שאיו אמן של  הןמצג אמן של תופעה שאיה רלווטית והן 

מסייעים למשתמשים לקבל החלטות  יםאתופעה רלווטית 
 טובות.

 
ים היעיל ביותר ליישום המאפייים האיכותיים הבסיסי התהליך 3.18

מאפייים הכפוף להשפעות של ביהיה בדרך כלל כדלקמן (
בחשבון בדוגמה זו).  הובאו, שלא בכפוף לאילוץ העלותוהמורחבים 

ראשית, זיהוי תופעה כלכלית שיש לה פוטציאל להיות שימושית 
סוג למשתמשים במידע הכספי של הישות המדווחת. שית, זיהוי 

 זמיןא ואם ה ר,תביו לווטירהלהיות  המידע לגבי תופעה זו שיכול
 יתןו זמיןקביעה אם מידע זה  ,ישיתאמה. של וגיצהל יתןו

המאפייים האיכותיים  צוישל מי . אם כן, התהליךהאמלהציגו 
עם על עצמו  וזרח התהליך ,ם מסתיים בשלב זה. אם לאהבסיסיי

 .ביותר רלווטיההבא שהוא מידע הסוג 
  

   מאפייים איכותייםהרחבת 

הם מאפייים  מובותו עיתוי כון, אימות יכולת, כולת השוואהי 3.19
מידע שהוא רלווטי את השימושיות של  יםבימרחאיכותיים ש

גם לסייע  יםיכולים רחבומה. המאפייים האיכותיים צג אמהוומ
תופעה  תארכדי לבי אפשרויות יש להשתמש תבאילו מבין שלקבוע 

   .אותה מידהאמה ב ומוצגות תוירלווט חשבות ןהשתיאם 
  

  ההשוואיכולת 

, לדוגמה, חלופותבחירה בין כרוכות במשתמשים החלטות של  3.20
מכירה או החזקה של השקעה, או השקעה בישות מדווחת אחת או 

שימושי  , מידע לגבי ישות מדווחת הואתוצאה מכךכ .תראח ותשבי
עם מידע דומה לגבי ישויות אחרות ועם  תולהשוויתן אם יותר 

 .אחרלתאריך או  אחרתדע דומה לגבי אותה ישות לתקופה מי
 

משתמשים ר לשא המאפיין האיכותי שמאפייכולת השוואה ה 3.21
הבדלים בין פריטים. האת הדמיון וקודות לזהות ולהבין את 

איה , יכולת השוואה האחרים מהמאפייים האיכותייםבשוה 
 . לפחות שי פריטים תמתייחסת לפריט בודד. השוואה דורש



Conceptual Framework 
 
��

  21

. הדבר וליכולת השוואה, איה אות היא קשורהלמרות שעקביות,  3.22
תקופה  פריטים,אותם לשיטות  באותןעקביות מתייחסת לשימוש 

 ישויותבת אחתקופה בישות מדווחת או  באותה תקופהאחר 
. יכולת השוואה היא המטרה, עקביות מסייעת להשיג את שוות

 מטרה זו.
  

שמידע יהיה יתן להשוואה,  . כדיותיכולת השוואה איה אחיד 3.23
ודברים שוים חייבים  יםראות דומידברים דומים חייבים לה

ים.להיראות שו על  תקודממ היכולת השוואה של מידע כספי אי
 האיכמו גם שהיא דומים יראו דומים שדברים שאים  כך ידי

 .יםשויראו ברים דומים שד על ידי כך דמתוקמ
  

ג על ידי מילוי שותלת השוואה מסוימת של יכוה דרגסביר ש 3.24
בסיסיים. מצג אמן של תופעה כלכלית האיכותיים המאפייים ה

ת של יכולת ה מסוימדרגבעל באופן טבעי צריך להיות רלווטית 
השוואה עם מצג אמן של תופעה כלכלית רלווטית דומה על ידי 

 .אחרתישות מדווחת 
  

 אמה תצגמותופעה כלכלית יחידה יכולה להיות שלמרות  3.25
 הלאותה תופע חלופיותשיטות חשבואיות התרת  ,רבות דרכיםב

 את יכולת ההשוואה. מתצמצמכלכלית 
 

  אימות יכולת

 האמג ימצמשתמשים שמידע הבטיח לל תמסייע אימות כולתי 3.26
אימות  יכולת. להציג מתיימרהוא אותה הכלכלית ש האת התופע

ג כולים להשיי יםבעלי ידע שומשקיפים בלתי תלויים ש המשמעות
הוא  מסוים, שתיאור מלאההסכמה  בהכרחהסכמה, למרות שלא 

כדי להיות  יחידאיו צריך להיות אומדן מצג אמן. מידע כמותי 
סתברויות היתן לאימות. טווח של סכומים אפשריים וה

 .לאימות םהגם  יתיםאליהם חסות ייתמה
 

אימות ותו משמעיכול להיות ישיר או עקיף. אימות ישיר אימות  3.27
באמצעות הבחה ישירה, לדוגמה על ידי ספירת  אחר גצמסכום או 

 הוסחלמודל, למזומן. אימות עקיף משמעותו לבדוק את התוים 
ות תוך שימוש צאולחשב מחדש את התו אחרת הטכיקלאו 

היא אימות הערך בספרים של לכך . דוגמה מתודולוגיהבאותה 
 שלב מחדש ושיות ועלויות) וחמלאי על ידי בדיקת התוים (כמוי

עלות (לדוגמה, זרימת מלאי הסגירה תוך שימוש באותה החת 
 ).FIFO - שימוש בשיטת כס ראשון יוצא ראשון 
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לאמת הסברים מסוימים ומידע פיסי  ין זה אפשריייתכן כי א 3.28
סייע . כדי ל, אם בכללעד תקופה עתידית עתיד-פיצופה 

 אופןים להשתמש במידע זה, במשתמשים להחליט אם הם רוצל
המידע  איסוף, לשיטות בסיסהכרחי לתת גילוי להחות הל רגי

 וגורמים וסיבות אחרים שתומכים במידע.
  

  עיתוי כון

למקבלי החלטות בעיתוי  זמיןמידע הש משמעותועיתוי כון  3.29
, ככל שהמידע ישן אופן רגילב הם.יהחלטותביכולתו להשפיע על ש

מידע עשוי להמשיך חלק מה. אולם, פחות יותר כך הוא שימושי
, מכיווןאחר סוף תקופת הדיווח ל זמן רבעיתוי כון להיות ב
 משתמשים מסוימים צריכים לזהות ולהעריך מגמות.שלדוגמה, 

 
  מובות 

רור ותמציתי עושה אותו בבאופן סיווג, אפיון והצגה של מידע  3.30
 .מובן

 
קלות להבה. שותן לען ית אלתופעות מסוימות מורכבות מטבען ו 3.31

לעשות  עשויהכספיים  יםחווידבאלה מידע לגבי תופעות  אי הכללת
יותר להבה. אולם, קל  כספיים יםוחיודאותם את המידע ב

 מטעים. תהיוש להם פוטציאל לאלה יהיו חלקיים ולכן י יםוחיוד
 

שהם בעלי ידע סביר כספיים מוכים עבור משתמשים  יםוחיוד 3.32
 את המידעומתחים  סוקריםאשר ו כלכליותעילויות עסקיות ופב

 צורך שי שקדיםומשתמשים יודעי דבר גם ל ים,יתלע. בשקדות
 לבקש סיוע מיועץ כדי להבין מידע לגבי תופעות כלכליות מורכבות.

  
  יםמרחיבה כותייםאימאפייים ההיישום 

. אפשרידת הבמ יםמרחיבהותיים האיכמאפייים יש למקסם את ה 3.33
, בפרד או כקבוצה, המורחבים כותייםאיהם מאפיייהאולם, 

טי או  הפוךל יםיכול םאיו רלוומידע לשימושי אם מידע זה אי
 .צג אמהואיו מ

 
הוא תהליך חוזר ושה המורחבים כותיים אייישום המאפייים ה 3.34

מאפיין יש לצמצם . לפעמים, שקבע מראשסדר ב מבוצעשאיו 
ן איכותי אחר. לדוגמה, למקסם מאפייכדי אחד מורחב איכותי 

מיישום מכאן ולהבא של כתוצאה  ההשוואיכולת הזמית ב פגיעה
עשוי להיות כדאי כדי לשפר רלווטיות או חדש תקן דיווח כספי 

מצג אמן בטווח הארוך. גילויים מתאימים עשויים לפצות באופן 
 .ההשוואיכולת חלקי על חוסר 
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  דיווח כספי שימושיל עהעלות אילוץ 

דיווח דיווח כספי. ב ולספקיתן המידע ש עלגורף  וץליהיא אעלות  3.35
מוצדקות יהיו עלויות, וזה חשוב שאותן עלויות  מטילמידע כספי 

של דיווח אותו מידע. קיימים מספר סוגים של  תועלותעל ידי ה
 .שקולשיש ל תועלותעלויות ו

  
באיסוף,  ךהכרו את רוב המאמץ שקיעיםמ כספיספקי מידע מ 3.36

 , אך משתמשים בסופו שלכספיבאימות ובהפצה של מידע  בעיבוד,
. מופחתות עלויות בצורה של תשואות באותןושאים דבר 

 שוריעלויות של יתוח ופבגם ושאים משתמשים של מידע כספי 
 ושאיםסופק, משתמשים מהמידע שסופק. אם מידע שדרש איו 

לאמוד עלויות וספות כדי להשיג מידע זה במקום אחר או כדי ב
 אותו.

 
את מה שהוא  ג אמהימצדיווח מידע כספי שהוא רלווטי ו 3.37

רב  ביטחוןבלקבל החלטות ג מסייע למשתמשים יצהמתיימר ל
הון התוצאה היא תפקוד יעיל יותר של שוקי הון ועלות  .יותר

תן או ויחיד משק בכללותו. משקיע יחיד, מלווה למוכה יותר 
החלטות  קבלתעל ידי  תגם תועלאחר מקבלים יחיד  אשראי

 יםוחיוד לגביין זה אפשרי . אולם, אלגביהן יש לו ידע רב יותר
רואה לספק את כל המידע שכל משתמש  למטרות כלליותכספיים 

 רלווטי. בו
  

של  תועלותהסביר שעריכה אם מהעלות, הוועדה אילוץ ביישום  3.38
מידע תהוו בכדי לספק יאת העלויות ש וצדיקי םיוסממידע דיווח 

טיוטת בפיתוח  העלותאילוץ . כאשר מיישמים את וולהשתמש בזה 
מידע מספקי מידע כספי,  מבקשתתקן דיווח כספי, הוועדה 

והכמות  מהותמשתמשים, רואי חשבון, אקדמאיים ואחרים לגבי ה
והעלויות של אותו תקן. במרבית המקרים,  תועלותהצפויים של ה

  ואיכותי.הערכות מבוססות על שילוב של מידע כמותי 
  

 גבישוים ל יחידיםבגלל הסובייקטיביות הטבועה, הערכות של  3.39
היו ים של מידע כספי יוימסמשל דיווח פריטים  תועלותהעלויות וה

ביחס  תועלות, הוועדה מבקשת לשקול עלויות וךכפי. לתווש
כללי, ולא רק ביחס לישויות מדווחות יחידות. באופן לדיווח כספי 

את תמיד ת מצדיקות תועלות של עלויות וזה אומר שהערכואין 
כל הישויות. הבדלים עשויים להיות הולמים ל אותן דרישות דיווח

של ישויות, דרכים שוות לגיוס הון (ציבורי או  ים שויםבגלל גדל
  פרטי), צרכים שוים של משתמשים או גורמים אחרים.
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 הטקסט הותר: )1989( המסגרת המושגית :4פרק 

  
  

החל 

  ףסעימ

  

  החת יסוד   4.1

  עסק חי   4.1

  מרכיבי הדוחות הכספיים   4.2

  מצב כספי  4.4

  כסים  4.8

  התחייבויות  4.15

  הון   4.20

  ביצועים  4.24

  הכסה  4.29

  הוצאות  4.33

  לשימור הון יםמואית  4.36

  רכיבים בדוחות הכספייםמהכרה של   4.37

  כלכלית עתידית ההטבשל ההסתברות   4.40

  המדידהמהימות   4.41

  הכרה בכסים  4.44

  הכרה בהתחייבויות  4.46

  ההכרה בהכס  4.47

  הכרה בהוצאות  4.49

  כספייםהרכיבי הדוחות ממדידת   4.54

  ושימור הון תפיסות מושגיות של הון  4.57

  תפיסות מושגיות של הון  4.57

  שימור הון וקביעת רווח תפיסות מושגיות של  4.59
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  ): הטקסט הותר1989( מסגרת המושגיתה: 4פרק 

המסגרת המושגית להכה של דוחות כספיים  הטקסט הותר של
) לא תוקן על מת לשקף שיויים שבוצעו על ידי תקן 1989( ולהצגתם

  ).2007(כפי שעודכן בשת  הצגת דוחות כספיים 1חשבואות בילאומי 
  

המרכיבים של  הטקסט הותר יעודכן אף הוא כאשר הוועדה תשקול את
  דוחות כספיים ואת בסיסי המדידה שלהם.

  

  החת יסוד

  עסק חי

החה שהישות היא "עסק ב ,באופן רגיל ,מוכיםדוחות כספיים  4.1
משיך בפעילות בעתיד הראה ת שהישות) וGoing Concernחי" (

צורך לחסל או  ואיןכווה  לישות איןש איה ההחהלעין. לפיכך, 
אם כווה כזו או צורך כזה  ;פעילותה לצמצם באופן משמעותי את

את הדוחות הכספיים על בסיס אחר,  הכיןל ישש יתכןקיימים, י
 ., יש לתת גילוי לבסיס שבחרבמקרה כזהו

  

  רכיבי הדוחות הכספייםמ

את ההשפעות הפיסיות של עסקאות  תאריםכספיים מ דוחות 4.2
בהתאם רחבות  קבוצותואירועים אחרים באמצעות קיבוצם ל

רכיבי מ ותאלה מכורחבות  קבוצות פייים הכלכליים שלהם.למא
למדידתו של  יןישרים בממתייחסהרכיבים מה הדוחות הכספיים.

רכיבים מה המצב הכספי במאזן הם כסים, התחייבויות והון.
הפסד הרווח והלמדידתם של ביצועים בדוח ים במישרין מתייחסה

 ויים במצב הכספידוח על השיה .הוצאות) וincomeהכסות (הם 
רכיבים של דוח רווח והפסד ושל שיויים מ ,בדרך כלל ,משקף

רכיבים מזו איה מזהה  מסגרת מושגיתלפיכך,  ;רכיבי המאזןמב
 כלשהם כייחודיים לדוח זה.

  
רכיבים אלה במאזן ובדוח רווח והפסד כרוכה משל  הצגתם 4.3

בויות לדוגמה, יתן לסווג כסים והתחיי. משה-בתהליך של סיווג
מידע או תפקידם בעסקי הישות על מת להציג מהותם על בסיס 

משתמשים לצורכי קבלת החלטות לבאופן השימושי ביותר 
 כלכליות.

  

  מצב כספי

למדידת המצב הכספי הם כסים, ין ישרים בממתייחסה רכיביםמה 4.4
  רכיבים אלה מוגדרים כלהלן:. מהוןוהתחייבויות 
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ת כתוצאה מאירועי עבר משאב השלט על ידי הישו הואכס  )א(
 הטבות כלכליות עתידיות.ויות לזרום לישות חזאשר ממו 

  

של הישות הובעת מאירועי  בהווההתחייבות היא מחויבות  )ב(
של מהישות וי לגרום לתזרים שלילי חזעבר, אשר סילוקה 

 .הטבות כלכליות מגלמיםה ,משאבים
 
ר בכסי הישות לאחר יכוי כל יזכות השי הוא הון )ג(

  .בויותיההתחיי
  

 החיוייםשל כס והתחייבות מזהות את המאפייים  הגדרותיהם 4.5
שיש לקיימם את הקריטריוים  לקבוע מתיימרותאך אין  ,שלהם

ההגדרות חובקות פריטים שאים לפיכך,  .במאזןלפי שיוכרו 
אים  מאחר והם ,התחייבויות במאזןכים ככסים או כרמו

 .4.53-4.37בסעיפיםדוים ה ,קריטריוים להכרהה מקיימים את
אכן הטבות כלכליות שמספקת של וודאות בייחוד, דרשת מידה 
קריטריון  לקיים את ישות על מתמהאל או יזרמו בעתיד כמצופה 

  מוכרים. התחייבותכס או לפי ש, 4.38 בסעיףהדון ההסתברות 
  

ס, התחייבות או של כההגדרה  מקיים אתכדי להעריך אם פריט  4.6
 ולא רקשל הפריט  הכלכליתולמציאות למהות לשים לב , יש הון

ת, ומימוי ותכך, לדוגמה, במקרה של חכיר לצורתו המשפטית.
שהחוכר רוכש את ההטבות  ןההכלכלית והמציאות המהות 

 אורך יתרבמהכלכליות הובעות מהשימוש בכס החכור על פי 
לשלם  תקשרות במחויבותשלו, בתמורה לה יםהחיים השימושי

סכום הקרוב לשוויו ההוגן של הכס בתוספת זאת ור זכות עב
החכירה המימוית יוצרת  לפיכך, .מתייחסותהעלויות המימון 

 כריםהתחייבות ומווההגדרה של כס  מקיימים אתפריטים אשר 
 ככאלה במאזו של החוכר.

 
בילאומיים  דיווח כספילתקי  בהתאםאשר ערכו  ,מאזים 4.7

 מקיימים אתאשר אים  פריטים, עשויים לכלול ,וכחיים
 ההגדרות של כס או התחייבות ואים מוצגים כחלק מההון.

תם סקיריעמדו בבסיס  4.4 בסעיף, ההגדרות המפורטות אולם
וגיבושם של בילאומיים קיימים  דיווח כספיהעתידית של תקי 

 ם וספים.דיווח כספי בילאומיי תקי
  

  כסים

הפוטציאל לתרום,  היאבכס ומה הגלהכלכלית העתידית  ההטבה 4.8
 מזומים ושווי מזומים אל הישות.לזרימת  או בעקיפין,במישרין 

מהפעילויות התפעוליות חלק ולהוות הפוטציאל עשוי להיות יצרי 
 יכולת המרה למזומיםלהתבטא בעשוי גם הפוטציאל  של הישות.



Conceptual Framework 
 
��

  27

י, כגון להפחית תזרים מזומים שליליכולת בשווי מזומים או ל או
 .מפחית את עלויות הייצורחליפי התהליך ייצור 

  

או סחורות ייצור  לשם משתמשת הישות בכסיהבדרך כלל,  4.9
או  של לקוחות לרצוותיהםאשר מסוגלים לתת מעה  ,שירותים

רצוות או שירותים כאמור מספקים  סחורותמאחר ו ;לצורכיהם
רום או צרכים אלה, לקוחות מוכים לשלם עבורם ובכך לת

ת ורישספקים מזומים עצמם מ הישות.המזומים של לתזרים 
   משאבים אחרים.היכולת לרכוש בהם ישות, בשל ל

  

בכס עשויות לזרום אל  הגלומותהכלכליות העתידיות  ההטבות 4.10
  , כס יתן:לדוגמה הישות במספר דרכים.

  

כסים אחרים בייצור סחורות עם לשימוש לבדו או בשילוב  )א(
  ;מכרו על ידי הישותאו שירותים שי

  

  ;להחלפה בכסים אחרים )ב(
  

  או ;התחייבות בסילוקלשימוש  )ג(
  

   הישות. ם שללחלוקה לבעלי )ד(
  

, . אולםהם בעלי צורה מוחשית ,רכוש קבוערבים, כגון  כסים 4.11
, פטטים לדוגמהכך  ;צורה מוחשית איה הכרחית לקיומו של כס

טבות להתקבל מהם ה ויותחזוזכויות יוצרים מהווים כס אם 
  .הם שלטים על ידי הישות ואםלישות כלכליות עתידיות 

  

זכויות משפטיות, ב קשורים, ודל"ןחייבים  רבים, כגון כסים 4.12
של כס, זכות הבעלות איה  קיומובקביעת  לרבות זכות הבעלות.

כס  מהווים המוחזקים בחכירה דל"ןכסי , לדוגמהכך  ;הכרחית
אף על פי  .לבוע מהםות ויחזהאם הישות שולטת בהטבות 

תוצאה של  בדרך כללשיכולתה של ישות לשלוט בהטבות היא 
אף כס ההגדרה של  לקיים אתזכויות משפטיות, פריט עשוי 

מפעילות  הושגלדוגמה, ידע ש בהיעדרה של שליטה משפטית.
שולטת  ההגדרה של כס כאשר הישות לקיים אתיתוח עשוי פ

ידע של סודיותו על  הרישמדי על י ממולהתקבל  ויותחזה בהטבות
   .זה

 
. אחרים עבר או אירועיעבר של ישות ובעים מעסקאות  כסיה 4.13

כסים על ידי רכישתם או ייצורם, אך  , ישויות משיגותבאופן רגיל
דוגמאות  ;כסים פיקעשויים לה אחריםעסקאות ואירועים  גם

הממשלה כחלק מתוכית משהישות קיבלה  דל"ןלכך כוללות 
גילוי של מצבורי  מסוים וכן באזורד צמיחה כלכלית לעידו
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בעתיד אים  להתרחשויים חזהעסקאות או אירועים  מירלים.
, הכווה לדוגמהכך  ;להיווצרותם של כסים כשלעצמםמביאים 

 .הגדרת כס מקיימת את , בפי עצמה,לרכוש מלאי איה
 

אך של כסים,  יציאה לבין הפקתםהתהוות קשר הדוק בין  קיים 4.14
כאשר לישות מתהווה , פיכךל .חופפיםהשיים אים בהכרח 

להיב הטבות כלכליות  ליסיון לספק ראיה העשויהיא  ,יציאה
 שהושגמשמעית לכך -הוכחה חדמהווה אין היא עתידיות, אך 

של  הבדומה לכך, היעדר ההגדרה של כס. מקיים אתאשר פריט 
רה של כס ובכך ההגדקיים את איו מוע מפריט ליציאה קשורה 

, פריטים אשר תרמו לישות לדוגמה ;מאזןלהיות מועמד להכרה ב
 .ה של כסקיים את ההגדרעשויים ל

   

  התחייבויות

מצד  בהווה קיומה של מחויבות הואהתחייבות  של חיוי מאפיין 4.15
לפעול או לבצע באופן חובה או אחריות  היאמחויבות  הישות.
יתות לאכיפה משפטית עשויות להיות  מחויבויות .מסוים

, לדוגמה ,זה המצב הרגיל .הוראות חוקאו  מחייב מחוזהכתוצאה 
לגבי סכומים העומדים לתשלום בגין סחורות ושירותים 

, מחויבויות עשויות לבוע גם מפרקטיקה עסקית אולם תקבלו.הש
ושאיפה לשמור על יחסים עסקיים טובים או לפעול  והגמקובלת, 

כעיין שבמדייות לתקן וגמה, ישות מחליטה אם, לד .באופן הוגן
לאחר תום תקופת האחריות,  תגלוהאם  אףבמוצריה  ליקויים

לישות בגין סחורות שמכרו  להתהוותויות חזהההוצאות  סכומי
 .התחייבויות הם

  

הובעת למחויבות  בהווהמחויבות יש ליצור הבחה בין  4.16
 לרכישתות היש ההלתהחלטה על ידי  קבלת .מהתקשרות עתידית

 מחויבותעצמה, להתהוותה של כשלכסים בעתיד איה מביאה, 
כס או עם ה ת לרוב רק עם קבלתו שלצרו מחויבות .בהווה

במקרה  לרכישת הכס.מחייב בהסכם התקשרותה של הישות 
ההשלכות הכלכליות ש ושל ההסכם משמעהמחייב  אופיוהאחרון, 

 של קס מהותי, בשל קיומו לדוגמה, במחויבותעמידה - של אי
תזרים שלילי  תבמיע, אם בכלל, מועטשיקול דעת  משאיר לישות

 לצד אחר.משאבים  של
  

בויתור מצד הישות  ,בדרך כלל ,כרוך בהווהשל מחויבות  סילוקה 4.17
על משאבים המגלמים הטבות כלכליות, במטרה לספק את תביעתו 

של מחויבות  לסילוקהקיימות דרכים שוות  של הצד האחר.
 , כגון:והבהו
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  ;תשלום במזומן )א(

  ;כסים אחרים העברת )ב(

  ;ספקת שירותיםה )ג(

  או ;באחרת זוהחלפת מחויבות  )ד(

   .הוןהמרת המחויבות ל )ה(
  

ותן למשל כאשר בדרכים אחרות,  גם לסילוקמחויבות יתת 
   .שהן מופקעות ממואו  על זכויותיומוותר אשראי 

  

עבר רועי איאו כתוצאה מעבר התחייבויות ובעות מעסקאות  4.18
והשימוש בשירותים מביא  סחורות של ה, רכישלדוגמהכך  אחרים.

להתהוות של יתרות ספקים וותי שירותים (למעט במקרים של 
תשלום מראש או בעת המסירה) וקבלת הלוואה מבק גוררת 

החות סכומי בישות יכולה גם להכיר  מחויבות לפירעון ההלוואה.
 ות שתיות של לקוחותרכישהמבוססות על היקף עתידיות 

של הסחורות בעבר היא ן במקרה כזה, מכירת ;כהתחייבויות
  העסקה שיצרה את ההתחייבות.

  

של התחייבויות מסוימות מתאפשרת רק באמצעות שימוש  המדיד 4.19
אלה התחייבויות מסוימות מתארות ישויות . יכר באומדים

אין חשבות  אלהכ במדיות מסוימות, הפרשות. כהפרשות
 ית שלמושגתפיסה התחייבויות, מאחר וקיימת הגדרה צרה לכה

הכוללת רק סכומים אשר יתים לקביעה ללא צורך  ,התחייבות
כלומר,  היא רחבה יותר. 4.4בסעיף התחייבות הגדרת  באומדים.

שאר הקריטריוים  ומקיימת את בהווההפרשה הכרוכה במחויבות 
 הסכום. באמידתך של ההגדרה תיחשב כהתחייבות, גם אם יש צור

אחריות - דוגמאות כוללות הפרשות לתשלומים במסגרת כתבי
 .מחויבויות לפסיהוהפרשות לכיסוי 

  

  הון

 , יתן לחלקו לסיווגי4.4 סעיףיר לפי יכש הוןלמרות הגדרתו של  4.20
על  יתןש מימון, המאוגדת כחברהלדוגמה, בישות  במאזן. משה

ת הקצאה של העודפים קרות המייצגוידי בעלי מיות, עודפים, 
כל  מוצגיםלהיות  שימור הון עשוייםל םוקרות המייצגות תיאומי

סיווגים כאמור עשויים להיות רלווטיים לצורכי אחד בפרד. 
כאשר הם קבלת ההחלטות של המשתמשים בדוחות הכספיים, 

אחרות על יכולתה של  מגבלות על מגבלות משפטיות אומצביעים 
בוסף, הם  ו לעשות בו שימוש אחר.הישות לחלק את הוה א
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הבדלים בזכאותם של הבעלים השוים לדיבידדים עשויים לשקף 
  הון. פדיוןאו ל

 
על  ,תקון הישות או חוק אחרקרות דרשת לעתים מתוקף  יצירת 4.21

 הגהמידה וספת של תי האשראי שלה ולישות ול להקות מת
פטור ממס או  יםמס המעיק יחוק הפסדים.השלכותיהם של מפי 

 יםת עשויומסוימ בהתיה של העברה לקרותהמס טל הפחתה של 
מידע על קיומן וגודלן של קרות  יצירתן של קרות כאמור.להביא ל

, עשוי להיות רלווטי ומשיקולי מס תקויים, יםמשפטימטעמים 
הן  אלהההעברות לקרות  לצורכי קבלת ההחלטות של משתמשים.

 .הוצאותמהוות ואין ת העודפים מתוך יתרהקצאות 
  

 מדידת כסים והתחייבויות.ב תלויההון במאזן  הסכום בו מוצג 4.22
ההון המצרפי של סכום שה צירוף מקרים אלאאין זה באופן רגיל, 

סכום ה אתשל מיות הישות או המצרפי שווי השוק  תואם את
על ידי או  כס אחר כס מימוש הכסים טולגייס על ידי יתן ש

  .הישות בשלמותה כעסק חיירת מכ
  

מסחריות, יצריות ועסקיות מתבצעות  פעילויות ,קרובות לעתים 4.23
 ואמויותבעלות יחיד, שותפויות עסקים בבאמצעות ישויות כגון 
המסגרת . משלתיותמ פעילויות עסקיותוסוגים שוים של 

בדרך  ,שוהאמור כשל ישויות  )רגולטוריתוהפיקוחית (המשפטית 
 , המגבלותדוגמהל .המאוגדות כחברהישויות  על החלהו מז ,כלל

, אם בכלל, על חלוקת סכומים מתוך ההון לבעלים או הקיימות
הון  לש האף על פי כן, ההגדר הן מועטות.אחרים מוטבים ל
 הקשורים להון, אותים ,זו מסגרת מושגיתאחרים של היבטים ו

 גם לגבי ישויות כאמור.
  

  ביצועים

או כבסיס  יםביצוע מידה שלכ ,קרובות םלעתי ,רווח משמש 4.24
 על השקעה או רווח למיה., כגון תשואה אחרות למידות

הכסות למדידת הרווח הם  יןישרים בממתייחסהרכיבים מה
)incomeסות (ההכרה והמדידה של  וצאות.) וההכincome (
בתפיסות  בחלקןשל הרווח, תלויות  וכתוצאה מכךהוצאות, ו

 הכתהישות ב שימשו אתאשר  ,שימור הוןל שהון והמושגיות של 
   בסעיפים דוותאלה  תפיסות מושגיות דוחותיה הכספיים.

4.65-4.57. 
  

  ההוצאות מוגדרים כדלקמן:) וincomeההכסות ( כיבירמ 4.25
  

כלכליות במהלך  גידול בהטבות ןה) income(הכסות  )א(
או גידול  חיוביבדרך של תזרים התקופה החשבואית 
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גידול בהון, ב שתוצאתם ,יטון בהתחייבויותבכסים, או ק
  .למעט גידול בהון הובע מהשקעות בעלים

  
במהלך התקופה הן קיטון בהטבות כלכליות  הוצאות )ב(

או קיטון בכסים או  שליליבדרך של תזרים החשבואית 
למעט  ,קיטון בהוןב שתוצאתם ,התהוותן של התחייבויות

  חלוקה לבעלים.בהון הובע מ ןקיטו
  
הוצאות מזהות את מאפיייהן ) וincomeהכסות (של  רותההגד 4.26

שיש לקיים הקריטריוים מתיימרות לפרט את החיויים, אך אין 
בהכסות קריטריוים להכרה . בדוח רווח והפסד פי שהן מוכרותל
)incomeים ) ודו 4.53-4.37בסעיפיםהוצאות. 

  

בדרכים סד הוצאות בדוח רווח והפ) וincomeהכסות ( יתן להציג 4.27
החלטות לצורך קבלת רלווטי  מידעכדרש לשם מתן  ,שוות

הכסות י ריטבין פ דיל, הוג בפרקטיקה להבדוגמהל כלכליות.
)incomeובעים פריטי ) וממהלך העסקים הרגיל של הוצאות ה

שמקורו בחה זאת מבוססת על כך ה הישות לבין פריטים אחרים.
מזומים  פיקתה של הישות להרלווטי להערכת יכול הואשל פריט 

לא סביר כי פעילויות מזדמות, לדוגמה,  .ושווי מזומים בעתיד
 .סדירבאופן  יחזרו על עצמן ,כגון מימוש השקעה לטווח ארוך
 .ופעולותיהשל הישות  הבאופייבביצוע הבחה זו, יש להתחשב 

ים עשוי אחתשל ישות מהפעילויות הרגילות פריטים הובעים 
  שות אחרת.יחס ליי רגילים בבלת להיות

 
בדרכים  שילובםהוצאות ו) וincomeהכסות ( פריטיהבחה בין  4.28

ביצועי הישות.  לש שוות מידותלהציג אף הם  מאפשריםשוות 
, דוח לדוגמה הקבצות.דרגות שוות של מדדים אלה מאפשרים 

 או הפסד מפעילויותרווח והפסד יכול להציג רווח גולמי, רווח 
אחר מסים לרגילות  מפעילויות או הפסד פי מסים, רווחלרגילות 

  .או הפסדרווח כן ו
  

  הכסה

ות ובע ותהכס והן רווחים. ותהן הכסכוללת  הכסהההגדרה של  4.29
 היא ןוההתייחסות אליהשל ישות הרגילות  הפעילויותממהלך 

מכירות, עמלות, ריבית, דיבידדים, תמלוגים  כולל בשמות שוים
  .ודמי שכירות

  

הגדרת  מקיימים אתאשר  ,אחריםפריטים מייצגים  רווחים 4.30
 הפעילויותממהלך לבוע  ,או שאים עשויים , ועשויים,הכסה

גידול בהטבות הכלכליות,  מייצגיםרווחים  של ישות.הרגילות 
התייחסות  יןאי לכך, א .מהכסות באופייםאים בדלים  כאלהוכ
   .דפררכיב מזו לרווחים כ מסגרת מושגיתב
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, רווחים הובעים ממימושם של לדוגמה, כוללרווחים  המוח 4.31
רווחים שטרם מומשו כללים אף הם  שוטפים.-כסים בלתי

של  מהערכה מחדשלדוגמה, רווחים הובעים  .הכסהבהגדרת 
בספרים של בערך יירות ערך סחירים ורווחים כתוצאה מגידול 

הם ווח והפסד, בדוח ר. כאשר רווחים מוכרים כסים לזמן ארוך
שימושי  הוא אודותםמשום שהמידע  ,מוצגים, בדרך כלל, בפרד

 ,לעתים קרובות מדווחים,רווחים  לקבלת החלטות כלכליות.
  .לאחר יכוי הוצאות מתייחסות

  

סוגים שוים של כסים עשויים להתקבל או לגדול באמצעות  4.32
ם וסחורות ושירותי יםביימזומים, ח דוגמאות כוללות ;הכסה

הכסה עשויה  התקבלו בתמורה לסחורות ושירותים שסופקו.ש
לספק ישות עשויה לדוגמה,  .של התחייבויות מסילוקןלבוע גם 

מחויבות לפירעון  לשם סילוק לותן ההלוואה שירותיםאו סחורות 
  .הלוואה הקיימת במחזור

  

  הוצאות

הוצאות כוללת הן הפסדים והן אותן הוצאות הובעות הגדרת  4.33
מהלך הוצאות הובעות מ של הישות.ך הפעילויות הרגילות מהלמ

, עלות המכירות, לדוגמהשל הישות כוללות, הפעילויות הרגילות 
 אוכתזרים שלילי מופיעות  ,בדרך כלל הוצאות, שכר ופחת.

רכוש י, של כסים כגון מזומים ושווי מזומים, מלאכהפחתה 
  .קבוע

  

הגדרת הוצאות,  מים אתהמקייאחרים מייצגים פריטים  הפסדים 4.34
של  הרגילות הפעילויות ממהלך , לבועעשוייםאים שאו ועשויים, 

אים  כאלהקיטון בהטבות כלכליות, וכ ייצגיםהפסדים מ. הישות
מסגרת בהתייחסות  יןאי לכך, א .אחרות מהוצאות םבמהות יםשו

 .פרד רכיבמזו להפסדים כ מושגית
  

ובעים מאסוות כגון שריפה , הפסדים הלדוגמהכוללים,  הפסדים 4.35
-הפסדים הובעים ממימושם של כסים בלתיכן כמו וושיטפון, 
הגדרת הוצאות כוללת גם הפסדים שטרם מומשו,  שוטפים.
 חוץעלייה בשער החליפין של מטבע השפעות הפסדים מלדוגמה 

כאשר הפסדים מוכרים  .במטבע זה ישותשטלה ההלוואות בגין 
צגים, בדרך כלל, בפרד, משום שהמידע בדוח רווח והפסד הם מו

הפסדים שימושי לשם קבלת החלטות כלכליות.  אודותם הוא
 .הקשורההכסה ה לאחר יכוי ,לעתים קרובות ,מוצגים
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  לשימור הון יםמואית

או הצגה מחדש של כסים והתחייבויות גורמים הערכה מחדש  4.36
מקיימים  מוראכ טוןיקאו  שגידוללמרות  בהון.לגידול או לקיטון 

בהתאם שהרי הוצאות, ) וincomeהכסות (ההגדרה של  את
לתפיסות מושגיות מסוימות, המתייחסות לשימור הון, אין הם 

 כללים בהון אלהזאת, פריטים  במקום .כללים בדוח רווח והפסד
תפיסות  .הערכה מחדשאו כקרות  לשימור ההון יםמואיכת

מסגרת ל 4.65-4.57 פיםדוות בסעישל שימור הון  אלה מושגיות
  .זו מושגית

  

   רכיבים בדוחות הכספייםמהכרה של 

של במאזן או בדוח רווח והפסד שילובו תהליך של ההיא  הכרה 4.37
 ,הקריטריוים להכרהואת  רכיבמשל  והגדרת שמקיים את ,פריט

של הפריט תהליך זה כרוך בתיאור מילולי  .4.38 בסעיףהמפורטים 
מאזן או ה סיכומיסכום באותו כללת ובה ובתיאור סכומו הכספי

פריטים המקיימים את הקריטריוים  הפסד.הורווח הדוח ב
פריטים ב היעדר הכרה פסד.הרווח והלהכרה יוכרו במאזן או בדוח 

ית וכאמור אייות  שלגילוי על ידי מתן לתיקון  ןהמדי
 אחרות. הבהרותאו  יםהחשבואית שיושמה או על ידי ביאור

  

  רכיב יוכר אם:מהגדרת את  המקיים פריט 4.38
  

צפוי שהטבה כלכלית עתידית כלשהי המיוחסת לפריט אכן  )א(
  כןו ;חוצההישות הישות או מה לא תזרום

  

  .4מהימןיתים למדידה באופן אשר  ךאו ער עלותלפריט  )ב(
  

משום כך , והאמוריםקריטריוים ה מקיים אתפריט בהערכה אם  4.39
בון את שיקולי בחשלהביא , יש הכספייםבדוחות להכרה  כשיר

מאפייים איכותיים של מידע כספי  3בפרק הדוים המהותיות 
 פריטאם משמעו שרכיבים מיחסי גומלין בין הקיום  .שימושי
רכיב מסוים, מכהכרה קריטריוים להוהגדרה את ה מקייםמסוים 

כגון רכיב אחר, מבשדרשת אוטומטית הכרה כגון כס, הרי 
  הכסה או התחייבות.

  
  

                                                 
 ת.יוטעו טוללי ואכאשר הוא שלם, ייטר מידע הוא מהימן   4



Conceptual Framework 
 

 34

  של הטבה כלכלית עתידיתרות ההסתב

הכרה לבקריטריון  תהסתברות משמש ית שלמושגהתפיסה ה 4.40
כלכליות עתידיות, בהתייחס לרמת אי הוודאות שהטבות 

 וז יתמושגתפיסה המיוחסות לפריט, יזרמו אל הישות או ממה. 
הוודאות המאפיית את סביבת פעילותה - איבהתאמה עם  תמצא

הקשורה לזרימת  ,הוודאות-אי הערכות לגבי רמת של הישות.
בעת הראיות הזמיות ההטבות הכלכליות העתידיות מתבססות על 

המגיע לישות  בוחצפוי שלדוגמה, אם  הדוחות הכספיים. הכת
ר בחוב זה יקיימת הצדקה להכראיה סותרת,  בהיעדראזי ישולם, 

של כלשהי , מידה יםבייחשל לגבי אוכלוסיה גדולה , אולם ככס.
הוצאה מוכרת  ,התאם לכך. בחשבת בדרך כלל צפויה םאי תשלו

 בהטבות הכלכליות. החזויאת הקיטון המייצגת 
  

  המדידהמהימות 

שיש לו עלות או ערך אשר השי להכרה בפריט הוא  הקריטריון 4.41
במקרים רבים, יש להשתמש  .מהימןבאופן  יתים למדידה

ים שימוש באומד .לצורך קביעת העלות או הערך באומדים
דוחות כספיים ואיו מערער בהכת מהווה חלק בלתי פרד סבירים 

אומדן סביר, אין יתן לבצע כאשר לא  ,אולם .ותםמהימאת 
, תקבולים דוגמהל במאזן או בדוח רווח והפסד. פריטלהכיר ב

ההגדרה  לקיים אתעשויים משפטית להתקבל בגין תביעה  וייםחזה
 הסתברותהן קריטריולקיים את של כס והכסה כאחד וכן 

, אין מהימן, אם לא יתן לאמוד את התביעה באופן אולם .להכרה
לקיומה של גילוי ייתן , אולם .הכסהכלהכיר בתקבולים ככס או 

 .ופירוטים לווים הבהרות אחרות ,התביעה במסגרת הביאורים
  

 מקיים את איואשר בקודת זמן מסוימת  ,שפריט מסוים יתכן 4.42
 מועדביהיה כשיר להכרה  ,4.38 בסעיףפורטים אי ההכרה המת

 .מכןשאירעו לאחר  סיבות או אירועיםממאוחר יותר כתוצאה 
  

הבהרות אחרות לכלול גילוי במסגרת הביאורים,  יתכן ויהיה צורך 4.43
אשר עומד במאפייים החיויים של  פריט,גבי לופירוטים לווים 

אות לכלול גילוי . יהיה זה תאי ההכרה מקיים אתאך איו  ,רכיבמ
רלווטי לצורך הערכת המצב  על הפריט חשב מידעכאשר זה כ

של ישות על ידי  השיויים במצב הכספיהכספי, הביצועים ו
 .משתמשי הדוחות הכספיים

  

  הכרה בכסים

העתידיות יזרמו כלכליות ההטבות צפוי שהוכר במאזן כאשר מ כס 4.44
למדידה באופן יתים אשר  ךעלות או ערלכס יש ואל הישות 

 .מהימן
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ראה כי אשר כאשר מתהווה לישות יציאה, במאזן מוכר  יוא כס 4.45
לתקופה  מעבריזרמו בגיה הטבות כלכליות לישות שלא צפוי 

בהכרה  תתבטאמעסקה כזו  במקום זאת, החשבואית השוטפת.
טיפול חשבואי כאמור אין משמעו כי  הוצאה בדוח רווח והפסד.ב

 הטבות כלכליות עתידיות פיקהההלה להלא היה בכוותה של 
 או שהההלה הוטעתה.יציאה שהתהוותה ישות באמצעות ל

המשמעות היחידה היא שרמת הוודאות לגבי זרימתן של הטבות 
כלכליות אל הישות מעבר לתקופה החשבואית השוטפת איה 

 .הכרה בכסכדי להצדיק מספקת 
  

   הכרה בהתחייבויות

 של משאבים שליליתזרים אשר צפוי במאזן כ תוכרמהתחייבות  4.46
 בהווהשל מחויבות  מסילוקהכתוצאה  ותכלכלי המגלמים הטבות

 .ושהסכום שבו תסולק ההתחייבות יתן למדידה באופן מהימן
שווה  באופן פרופורציואלי בוצעושלא חוזיות מחויבויות  ,בפועל

טרם  אך ,התחייבויות בגין מלאי שהוזמןלדוגמה, (על ידי הצדדים 
 כהתחייבויות בדוחות הכספיים. ,בדרך כלל ת,וכרואין מהתקבל) 

הגדרה של ה לקיים אתכאמור עשויות  , מחויבויותאולם
הן ו במידהככאלה,  כשירות להכרההן בלבד שוהתחייבות, 
בסיבות . מסוימותקריטריוים להכרה בסיבות הה מקיימות את

כרה הכאמור גוררת בעקבותיה הכרה בהתחייבויות כאלה, 
 .הקשוריםבכסים או בהוצאות 

  

  בהכסההכרה 

בדוח רווח והפסד כאשר חל גידול בהטבות כלכליות הכסה מוכרת  4.47
 ואשר יתן ,לגידול בכס או לקיטון בהתחייבות הקשור ,עתידיות

 רחשתתבהכסה מהכרה למעשה, ש ,מכאן .מהימןלמדידה באופן 
תחייבויות קיטון בהבזמית עם ההכרה בגידול בכסים או - בו

(לדוגמה, גידול טו בכסים הובע ממכירתם של סחורות או 
 ).התחייבותמויתור על  שירותים או קיטון בהתחייבויות הובע

  

, בהכסהבפרקטיקה לגבי הכרה על פי רוב שאומצו הכללים  4.48
הקריטריוים  של, הם ישומים שהכסות יורווחוהדרישה לדוגמה 

 ,בדרך כללכללים אלה מכווים, זו.  מסגרת מושגיתלהכרה על פי 
היתים למדידה באופן  ,פריטיםלאותם ההכרה בהכסה  תגבללה

 מידה מספקת של וודאות. קיימת לגביהםשומהימן 
  

  הכרה בהוצאות

בדוח רווח והפסד כאשר חל קיטון בהטבות  תוכרומהוצאות  4.49
 ,בכס או לגידול בהתחייבות לקיטון, הקשור כלכליות עתידיות

הכרה  ,שלמעשה ,מכאן .מהימןלמדידה באופן  ןיתאשר ו
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הכרה בגידול בהתחייבויות או הזמית עם -בו רחשתתמבהוצאות 
, צבירתן של זכויות עובדים או הפחתתו דוגמהקיטון בכסים (לב

 .של ציוד)
  

בין זיקה ישירה מוכרות בדוח רווח והפסד על בסיס  הוצאות 4.50
 .מסוימיםסה הפקת פריטי הכ לביןשהתהוו לישות העלויות 

, כרוך בהכרה ותהכסבין לתהליך זה, המוכר כהקבלה בין עלויות 
ישירות והוצאות הובעות  הכסותאו משולבת של בו זמית 

, מרכיבי דוגמהל .עסקאות או אירועים אחריםמאותן משותף בו
 יםמוכר ,שמכרוסחורות ה המרכיבים את עלות ,ההוצאות השוים

, אולם ה שבעה ממכירת הסחורות.זמית עם ההכרה בהכס- בו
זו איו  מושגית מסגרתשל הקבלה על פי התפיסה המושגית  םשויי

של ת והגדרה מקיימים אתשאים  ,פריטיםמאזן במתיר הכרה ב
 .התחייבויותשל כסים או 

  

להתפרס על פי מספר תקופות ויות חזהטבות כלכליות  כאשר 4.51
הוצאות היף להכסה, חשבואיות ויתן לקבוע רק קשר כללי או עק

 יםשיטתיהלי הקצאה על בסיס מוכרות בדוח רווח והפסד 
בהכרה בהוצאות  ,בדרך כלל ,זה חוץכטיפול  .יםוהגיוי

 פטטים, מויטין, רכוש קבועשימוש בכסים כגון ל המיוחסות
פחת או  תקראוההוצאות  אלהכבמקרים  .מסחרייםוסימים 

להביא להכרה בהוצאות  היא אלההלי הקצאה מטרת  הפחתה.
 הטבות הכלכליותצרכות או פוקעות הבתקופות החשבואיות בהן 

 המיוחסות לפריטים האמורים.
  

יציאה איה מיבה דוח רווח והפסד כאשר במיידית  מוכרתהוצאה  4.52
כאשר, וכל עוד, ההטבות הכלכליות  או הטבות כלכליות עתידיות

קריטריוים את ה ,מלקייםחדלות , או מקיימותהעתידיות אין 
  להכרה ככס במאזן.

  

באותם מקרים שבהם בדוח רווח והפסד גם מוכרת וצאה ה 4.53
הכרה בכס, דוגמת שאין בעקבותיה התחייבות התהוותה 

   מוצר.לטיב ההתחייבות הובעת מאחריות 
  

  כספייםהרכיבי הדוחות ממדידת 

יוכרו  הםב יםם הכספימיהסכומדידה היא תהליך של קביעת  4.54
 במאזן ובדוח רווח והפסד.של הדוחות הכספיים רכיבים מה וצגווי

  .מסוים תהליך זה כרוך בבחירה של בסיס מדידה
  

בסיסי מדידה מיושמים בדוחות כספיים בדרגות שוות  מספר 4.55
 כוללים: אלה מדידהבסיסי  ים.תשמובשילובים 
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כסים רשמים בסכום המזומים או שווי  .עלות היסטורית )א(
השווי ההוגן של התמורה  בסכוםאו  המזומים ששולמו

התחייבויות רשמות  שיתה לרכישתם במועד הרכישה.
יבות או וחמבסכום התקבולים שהתקבלו בתמורה ל

, מסים על ההכסה) בסכום לדוגמה(בסיבות מסוימות 
להיות משולמים  יםויחזה ,המזומים או שווי המזומים

 ההתחייבות במהלך העסקים הרגיל.לסילוק 
  

בסכום המזומים או שווי  מוצגיםכסים  .לות שוטפתע )ב(
 שווה ערךאילו אותו כס או כס משולמים המזומים שהיו 

בסכום  מוצגותהתחייבויות  .במועד המדידההיה רכש 
של המזומים או שווי המזומים שהיו מהוון  - הבלתי

   במועד המדידה.יבות וחמה לסילוקדרשים 
  

בסכום המזומים או  מוצגיםם כסי .)סילוקערך מימוש ( )ג(
 היה להשיג ממימוש בדרך מקובלתשיתן שווי המזומים 

 ךבער מוצגותהתחייבויות  .במועד המדידה של הכס
של המזומים או שווי  ןמהוו - הסכום הבלתי ואשה ,סילוקן

ההתחייבות במהלך  לסילוקלהידרש  וייםחזש ,המזומים
 העסקים הרגיל.

  

בערך הוכחי של תזרימי  צגיםמוכסים  .ערך וכחי )ד(
 פיקלהוי חזשהפריט  ,טוהעתידיים החיוביים המזומים 

בערך הוכחי  מוצגותהתחייבויות  .העסקים הרגיל במהלך
 שחזויים ,טוהעתידיים השליליים של תזרימי המזומים 

   .העסקים הרגילההתחייבויות במהלך  לסילוקלהידרש 
  

די ישויות בהכת ל יע באופן רגילמאומץ שהמדידה  בסיס 4.56
 ,משולב בסיס מדידה זה .הכספיים הוא עלות היסטורית יהןדוחות

בדרך , מוצגלדוגמה, מלאי  עם בסיסי מדידה אחרים., בדרך כלל
יירות ערך סחירים  טו,ערך מימוש או עלות המוך מבין  לפי ,כלל

 מוצגותבמחיר שוק והתחייבויות לפסיה  יםלהיות מוצגעשויים 
בבסיס  ותישויות מסוימות משתמשיתר על כן,  וכחי.בערכן ה

עלות  בשל אי יכולתו של המודל החשבואי של העלות השוטפת
תמודד עם השפעות השיויים במחירי הכסים הלא לההיסטורית 

  כספיים.

  

  ושימור הון תפיסות מושגיות של הון

  תפיסות מושגיות של הון

הון  שלהפיסית  המושגיתהתפיסה הישויות מאמצות את  מרבית 4.57
ת של פיסיההמושגית  התפיסהלפי  הכספיים. יהןבהכת דוחות

 )capital( , כגון כספים שהושקעו או כוח קייה שהושקע, ההוןהון
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לפי  של הישות. )equity( הון שלכסים טו או  רדף של מוחהוא 
חשב הון  תפעולית,, כגון יכולת ת של הוןפיזיההמושגית  התפיסה

בסס לדוגמה על מספר בהתשל הישות, הייצור  קיבולתג את מייצכ
  יומיות. יחידות תפוקה

  

 על ידי ישות, הוןמה של מתאיהמושגית התפיסה השל בחירתה  4.58
לכן,  .בדוחות הכספיים שלה על צורכי המשתמשיםתבסס ת

 אומץ אם משתמשי הדוחותת פיסית של הוןמושגית תפיסה 
ר ההון הומילי שהושקע או מעוייים בעיקר בשימו הכספיים

, העיין לעומת זאתאם,  שימור כוח הקייה של ההון שהושקע.ב
התפעולית של העיקרי של משתמשי הדוחות הכספיים הוא ביכולת 

 התפיסה של הון.פיזית מושגית בתפיסה הישות, יש להשתמש 
יש להשיג בקביעת המושגית הבחרת מצביעה על היעד אותו 

מסוימים בישום המעשי של  קשיי מדידהו שייתכ הרווח, אף
 .המושגית תפיסהה

  

  רווח שימור הון וקביעת תפיסות מושגיות של

, לעיל 4.57המפורטות בסעיף  ,התפיסות המושגיות של הון 4.59
 של שימור הון:הבאות תפיסות המושגיות מובילות ל

  

רק מופק רווח  ,וזמושגית על פי תפיסה  .שימור הון פיסי )א(
לתום סי (או הכספי) של הכסים טו אם הסכום הפי

התקופה עולה על הסכום הפיסי (או הכספי) של הכסים 
חלוקות שהוצאו מכלל חישוב אחר לתחילת התקופה, לטו 

 .תקופת הדיווחבמהלך ידי בעלים  לבעלים והשקעות על
יתן למדוד שימור הון פיסי ביחידות כספיות ומיליות או 

  קייה קבוע.ביחידות בעלות כוח 
  

רק אם מופק רווח  ,וז מושגית על פי תפיסה .שימור הון פיזי )ב(
התפעולי) של הישות (או הכושר הייצור הפיזי (או כושר 

) כושר ייצור זההשגת הדרושים לשם או המימון המשאבים 
בתחילת  הייצור הפיזיכושר בתום התקופה עולה על 

ים לבעלחלוקות שהוצאו מכלל חישוב  , לאחרהתקופה
 במהלך תקופת הדיווח. והשקעות על ידי הבעלים

  

הישות  קשורה לאופן בו הגדירהשימור הון התפיסה המושגית של  4.60
מספקת את זו  מושגית תפיסה ת לשמר.ייאת ההון אותו היא מעו

של  תה המושגיתפיסהההון לבין של  תה המושגיתפיסהבין  הקשר
לפיה מדד התייחסות הקודת את  תמספקמשום שהיא הרווח, 

מהווה תאי מוקדם התפיסה המושגית של שימור הון  .הרווח
רק  .ון הישותהבין תשואה על הון הישות לבין החזר  הבחהל

שימור לשם של כסים בסכומים העולים על הדרש תזרים חיובי 
 כרווח, ולכן כתשואה על ההון. עשוי להיחשבשל הישות ההון 
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שההוצאות (לרבות  יתר אחרושהשיורי הסכום כאן שרווח הוא מ
אם מההכסה. וכו ) במידת הצורךלשימור הון,  יםמואית

 הפסד.מהווה השיורי הסכום  ההכסה,ההוצאות עולות על 
  

העלות של אימוץ מחייבת שימור הון פיזי  שלהמושגית ה התפיס 4.61
שימור הון של המושגית התפיסה , אולם השוטפת כבסיס המדידה.

בחירת הבסיס  .מסויםוש בבסיס מדידה שימ שתדוראיה פיסי 
אותו מעויית הישות הפיסי הון הבסוג תלויה  זו תפיסהלפי 

  לשמר.
  

שימור הון הוא של המושגיות  תפיסותה יתשהעיקרי בין  ההבדל 4.62
שיויים במחירי הכסים וההתחייבויות של ה בהשפעותהטיפול 

שלה ן במוחים כלליים, ישות משמרת את הוה אם ההו הישות.
כל סכום  בתחילת התקופה.היה לה בסוף התקופה שווה לזה ש

הוא  התקופההדרש לשם שימור ההון בתחילת הסכום העולה על 
 .רווח

  

מוגדר שבה ההון  ,שימור הון פיסיעל פי התפיסה המושגית של  4.63
במוחים של יחידות כספיות ומיליות, רווח מייצג גידול בהון 

במחירי עליות , בהתאם לכך תקופה.הומילי במהלך ההכספי 
 ,רווחי החזקהשמקובל לכותם  ,כסים שהוחזקו במהלך התקופה

עד כרווחים  אולם, אין להכיר בהם .רווחים מבחיה מושגיתהם 
ה המושגית תפיסהכאשר  .בעסקת החלפה הכסיםלמימושם של 

של כוח קייה קבוע,  ביחידות תשימור ההון הפיסי מוגדר של
לפיכך,  במהלך התקופה. הושקעשיצג גידול בכוח הקייה רווח מי

 העולה על הגידול ברמת ,הגידול במחירי הכסיםחלק רק 
 וםאייתרת הגידול תטופל כת חשב כרווח. ,המחירים הכללית

 .)equity( , כלומר כחלק מההון)capital( לשימור ההון
  

דר ההון מוג בהש, יזיפשימור הון של  תה המושגיתפיסהעל פי  4.64
במהלך זה רווח מייצג את הגידול בהון  ,פיזי ייצורכושר במוחי 

מחירים המשפיעים על הכסים ה ישיויכל  התקופה.
ייצור ושר בכמדידה בחשבים לשיויים  וההתחייבויות של הישות

 ,)capital( הוןהשימור ל יםמואיכת יטופלולפיכך,  ;פיזי של הישות
  רווח. ולא )equity( חלק מההון יםשמהוו

  

שימור הון  התפיסה המושגית שלשל והמדידה  יבסיס של הבחירה 4.65
הכת הדוחות להחשבואי שישמש המודל קבע את היא אשר ת

 שלחשבואיים שוים מציגים דרגות שוות מודלים  הכספיים.
וכמו בתחומים אחרים, הההלה חייבת  מהימותושל רלווטיות 

זו  מסגרת מושגית .מהימות למצוא את האיזון בין רלווטיות לבין
ת כהלחשבואיים ומספקת החיה  של מודליםלגבי מגוון ישימה 

כון לעכשיו, אין  שבחר.למודל בהתאם  םהצגתלודוחות כספיים 
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מודל להמליץ על לתקי חשבואות בילאומיים בכוות הוועדה 
דופן כדוגמת  ותיוצאבסיבות חוץ מאשר חשבואי זה או אחר 

אולם,  .מדווחות במטבע של כלכלה היפר איפלציויותישויות ה
 עולם.בכווה זו תיבחן לאור התפתחויות 

  


