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 הקדמה
הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים נמצאת בתהליך של עדכון 

 המסגרת המושגית שלה. פרויקט המסגרת המושגית מבוצע בשלבים.

במסגרת המושגית אשר תסתיים העבודה על פרק, הסעיפים הרלוונטיים כ
יוחלפו. כאשר  0767שפורסמה בשנת  להכנת דוחות כספיים ולהצגתם

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

את שני הפרקים הראשונים  כוללת המסגרת המושגיתגרסה זו של 
כתוצאה מהשלב הראשון שלה בפרויקט המסגרת שהוועדה פרסמה 

 1ופרק  המטרה של דיווח כספי למטרות כלליות 0פרק  –המושגית 
יעסוק במושג הישות  0. פרק מאפיינים איכותיים של מידע כספי שימושי

ותקופת  0202המדווחת. הוועדה פרסמה הצעה לתקן בנושא זה במרס 
 כולל את הטקסט 2. פרק 0202ביולי  04 -הערות לציבור הסתיימה בה

(. טבלת ההתאמה בסוף פרסום זה 0767) מהמסגרת המושגיתשנותר 
( מקביל לתוכן 0767)המסגרת המושגית מראה את האופן שבו התוכן של 

 (.0202)המסגרת המושגית של 
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הוועדה (. המבוא יעודכן כאשר 0767)מסגרת המושגית המבוא לקוח מה
. מסגרת המושגיתלתקני חשבונאות בינלאומיים תשקול את המטרה של ה

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

 מבוא
ומציגות דוחות כספיים המיועדים  מכינותישויות רבות ברחבי העולם 

יכולים כאלה דוחות כספיים שלשימושם של משתמשים חיצוניים. למרות 
הנובעים ככל במדינות שונות, קיימים ביניהם הבדלים להיראות דומים 

העובדה כלכליות ומשפטיות ומחברתיות, ממגוון של נסיבות הנראה 
את הצרכים של משתמשים שונים  רואות לנגד עיניהןמדינות שונות ש

 דרישות לאומיות. תעיקבבעת בדוחות הכספיים 
 

הדוחות  רכיבימלש במגוון הגדרות שימונסיבות שונות אלה הביאו ל
. והוצאות (income) הכנסות הון, נכסים, התחייבויות, לדוגמה, 9הכספיים

שימוש בקריטריונים שונים להכרה נסיבות שונות אלה אף הביאו ל
 .שונים בסיסי מדידהלמתן עדיפות לבפריטים בדוחות הכספיים ו

 .הושפעו אף הם התחולה של הדוחות הכספיים והגילויים שמובאים בהם
 
ל לצמצום ופעמחויבת ל, (IASB) בינלאומיים חשבונאותוועדה לתקני ה

ה על ידי שאיפה להרמוניזציה של תקנות, תקנים חשבונאיים הבדלים אל
הלים הקשורים להכנת דוחות כספיים ולהצגתם. הוועדה מאמינה נו

התמקדות בדוחות  יאהדרך הטובה ביותר להשגת הרמוניזציה הש
 מידע שימושי בקבלת החלטות כלכליות.במטרה לספק  המוכנים כספיים

 
 המוכניםהוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים מאמינה שדוחות כספיים 

למטרה זו נותנים מענה לצרכים המשותפים למרבית המשתמשים. זאת 
 החלטות כלכליות, לדוגמה8 קבליםמאחר וכמעט כל המשתמשים מ

  

 או למכור השקעה הונית9מתי לקנות, להחזיק  להחליט (א)
 

 של( accountability)האחריותיות את ל או והניהאופן את  להעריך (ב)
 ההנהלה9

 

היכולת של הישות לשלם ולספק הטבות נוספות את  להעריך (ג)
 לעובדיה9

 

 הסכומים שהלוו לישות9 הביטחון שלאת  להעריך (ד)
 

 מדיניות מיסוי9 לקבוע (ה)
 

 רווחים הניתנים לחלוקה ודיבידנדים9 לקבוע (ו)
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  סטטיסטיקות לגבי הכנסה לאומית9ב 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 נוספות שיתנו מענה למטרותיהן.
אינן צריכות להשפיע על דוחות כספיים המפורסמים לטובת משתמשים 

רים, אלא אם הן נותנות מענה גם לצורכיהם של משתמשים אחרים אח
  .להא
 

בהתאם למודל חשבונאות  מוכניםמרביתם של הדוחות הכספיים 
התפיסה המושגית ועל  הניתנת להשבההמבוסס על העלות ההיסטורית 

אחרים מושגיות  ותפיסותמודלים  שימור ההון הפיננסי הנומינלי. של
שהוא מידע הספקת  של המטרלהשגת היותר עשויים להיות מתאימים 

 עמדה מוסכמתשימושי לקבלת החלטות כלכליות, אך נכון להיום אין 
לגבי  ישימותהזו מאפשר את  מסגרת מושגיתאופן פיתוחה של  לשינוי.

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

 מטרת המסגרת המושגית ומעמדה

בבסיס  ותהעומדהמושגיות  התפיסותאת  פרטתזו מ יתמסגרת מושג
מטרת  משתמשים חיצוניים. עבורבוהצגתם דוחות כספיים  הכנת

 8יאה המושגית המסגרת
 

דיווח בפיתוח תקני לתקני חשבונאות בינלאומיים לסייע לוועדה  (א)
 דיווח כספיה של תקני סקירבעתיד ובבינלאומיים  כספי

 9קיימיםבינלאומיים 
 

עדה לתקני חשבונאות בינלאומיים בקידום הרמוניזציה לסייע לוו (ב)
הלים הקשורים להצגת דוחות נשל תקנות, תקנים חשבונאיים ו

כספיים על ידי מתן בסיס לצמצום מספר החלופות לטיפול 
 הבינלאומיים9 הדיווח הכספי חשבונאי שמאפשרים תקני 

 
( national standard setting bodiesהתקינה הלאומיים ) לסייע לגופי (ג)

 בפיתוח תקנים לאומיים9
 

דיווח של תקני  םליישומדוחות כספיים בכל הנוגע  למכינילסייע  (ד)
במסגרת תקן  גובשוולטיפול בנושאים שטרם בינלאומיים  כספי

 בינלאומי9דיווח כספי 
 

לסייע לרואי החשבון המבקרים לגבש את חוות דעתם באשר  (ה)
 יהדיווח הכספ לתקניכספיים להתאמתם של דוחות 

 הבינלאומיים9
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 הכלולהמידע את פרש ללסייע למשתמשים בדוחות הכספיים  (ו)
דיווח כספי בהתאם לתקני  הוכנואשר  ,בדוחות כספיים

 וכן בינלאומיים9
 

הוועדה לתקני של  הבעבודתהמתעניינים לספק מידע לגורמים  (ז)
הוועדה לתקני של  הבאשר לגישת חשבונאות בינלאומיים
חשבונאות דיווח כספי תקני  תקביעב חשבונאות בינלאומיים

  .בינלאומיים
 

, ולפיכך אינה בינלאומידיווח כספי זו אינה מהווה תקן  מסגרת מושגית
הנאמר דבר מ .מסוימים ת לגבי נושאי מדידה או גילויועיקבמגדירה 

בינלאומי  דיווח כספיזו אינו גובר על האמור בתקן  מסגרת מושגיתב
 .ספציפי כלשהו

 
מכירה בעובדה כי, במספר מוגבל בונאות בינלאומיים לתקני חשהוועדה 

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

, ככל אולם .המושגית המסגרתשל  אלהעל  הבינלאומי הדיווח הכספי
 המושגית במסגרתבינלאומיים  לתקני חשבונאותשתסתייע הוועדה 
תה את תקני סקירבעתיד וב בינלאומיים דיווח כספיבפיתוחם של תקני 

מקרי של  םהקיימים, יפחת עם הזמן מספר הדיווח הכספי הבינלאומיים
  .הבינלאומיים הדיווח הכספילבין תקני  המושגית המסגרתבין  ההסתיר

 
נה של הוועדה מעת לעת על בסיס ניסיו תעודכן המושגית המסגרת

  .בעבודתה עם המסגרת
 

 תחולה

 8בנושאים הבאיםדנה  המושגית המסגרת
 

 9וח כספייושל ד ומטרת (א)
 

 9של מידע כספי שימושיהמאפיינים האיכותיים  (ב)
 

 הדוחות הכספיים מהםרכיבים מההגדרה, ההכרה והמדידה של ה (ג)
 וכן  מורכבים9

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

 

 וכן ענייניםת

  ףסעיהחל מ

 מבוא 1.1

1.2 

דיווח כספי שימושיות ומגבלות של מטרה, 

 למטרות כלליות

1.12 

, של ישות מדווחת מידע לגבי משאבים כלכליים

ושינויים במשאבים  ישותהנגד  תביעות

 ובתביעות 

 משאבים כלכליים ותביעות  1.13

 ם במשאבים כלכליים ובתביעותשינויי 1.15

 חשבונאות צבירהב פיםמשתק יםכספי יםביצוע 0.05

 מהעבר מזומניםתזרימי ב משתקפים כספיים יםביצוע 0.02

0.00 

 נובעיםשינויים במשאבים כלכליים ובתביעות שאינם 

  כספיים יםמביצוע
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 למטרות כלליות דיווח כספיהמטרה של : 1פרק 
 

  מבוא

 general purpose) למטרות כלליותכספי  יווחד של המטרה  0.0

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

ישות מדווחת, המאפיינים האיכותיים של מידע כספי שימושי, 
ים, הכרה, מדידה, רכיבים של דוחות כספימ, זה מידעעל והאילוץ 

  באופן הגיוני מהמטרה.נובעים  -הצגה וגילוי
 

למטרות של דיווח כספי מטרה, שימושיות ומגבלות 
 כלליות

 לגביכספי א לספק מידע יה 1למטרות כלליותח הכספי ווימטרת הד 0.0
שקיעים קיימים א שימושי למו, שההמדווחת הישות

לת החלטות בקבאחרים  תני אשראינולמלווים ולופוטנציאליים, 
מכירה החלטות אלה כוללות קניה,  .משאבים לישותהספקת לגבי 

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

 

החלטות על ידי משקיעים קיימים ופוטנציאליים לגבי קנייה,  0.1
ומכשירי חוב תלויות  מכשירים הונייםמכירה או החזקת 

לדוגמה, , המכשירים אלצפים מההשקעה במשואות שהם בת
שוק. במחיר  עליותותשלומי ריבית או קרן תשלומי דיבידנדים, 

נותני וקיימים ופוטנציאליים דומה, החלטות על ידי מלווים אופן ב
 אחרותוצורות  ןאו סילוק הספקת הלוואותאחרים לגבי  אשראי

ריבית או הקרן והתשלומי בציפיותיהם לגבי של אשראי תלויות 
 תני אשראיהציפיות של משקיעים, מלווים ונו .אחרותלתשואות 

 -איו עיתויהסכום, ה גביל תםלגבי תשואות תלויות בהערכאחרים 
 נטועתידיים חיוביים תזרימי מזומנים הוודאות )התחזיות( של 

, מלווים קיימים ופוטנציאליים , משקיעיםכתוצאה מכךלישות. 
להם להעריך את  סייעצריכים מידע שי אחרים תני אשראיונו

 לישות. נטוהעתידיים החיוביים תזרימי המזומנים התחזיות של 
 

                                                 
1
 דיווח כספיודיווחים כספיים הזו, המונחים  המסגרת המושגיתלאורך   

 למטרות כלליותדיווח כספי ול למטרות כלליותדוחות כספיים מתייחסים ל
 למעט אם צוין מפורשות אחרת.



Conceptual Framework 
 

 

 00 

כדי להעריך את התחזיות של הישות לתזרימי מזומנים עתידיים  0.2
 תני אשראינטו, משקיעים קיימים ופוטנציאליים, מלווים ונו

אחרים צריכים מידע לגבי המשאבים של הישות, תביעות נגד 
באופן  מילאושל הישות  2תהמנהל הועדוהההנהלה ות, ואיך הישו

ישות. במשאבים של ההשתמש ל ביעילות את אחריותםו אפקטיבי
על המשאבים של הגנה  ותכולל היות כאלתחומי אחרדוגמאות של 

של גורמים כלכליים כמו שינויי מחיר ( שליליותהישות מהשפעות 
תקנות ת לחוקים, שהישות מצייתהבטחה ושינויים טכנולוגיים ו

של  מילוי אחריותה. מידע לגבי הרלוונטיים יותהוראות חוזו
משקיעים קיימים, מלווים של להחלטות גם הוא שימושי  ההנהלה

להשפיע זכות להצביע או את האחרים שיש להם  תני אשראיונו
 פעולות ההנהלה.רת על בדרך אח

 

 שראיתני אהרבה משקיעים קיימים ופוטנציאליים, מלווים ונו 0.3
להם במישרין אחרים אינם יכולים לדרוש מישויות מדווחות לספק 

עבור  למטרות כלליותמידע וחייבים להסתמך על דיווחים כספיים 
, הם המשתמשים כתוצאה מכךכספי שהם צריכים. המידע רוב ה

 .אליהם יםופנמ למטרות כלליות יםהכספי יםהעיקריים שהדיווח

 

אינם מספקים ואינם  לליותלמטרות כאולם, דיווחים כספיים  0.4
יכולים לספק את כל המידע שמשקיעים קיימים ופוטנציאליים, 

צריכים  האחרים צריכים. משתמשים אל תני אשראימלווים ונו
תנאים  לדוגמה,ממקורות אחרים,  רלוונטילקחת בחשבון מידע 

 אקליםים פוליטיים ואירוע, כלליים וציפיות כלכליותכלכליים 
 חברה.הו הענףלגבי  תחזיות, ופוליטי

 

השווי של  תהצגלמיועדים אינם  למטרות כלליותדיווחים כספיים  0.5
למשקיעים  סייעאך הם מספקים מידע כדי לישות מדווחת, 

את  אמודאחרים ל תני אשראיקיימים ופוטנציאליים, מלווים ונו
 השווי של הישות המדווחת.

 

 רצונותמידע ו כיצוריש  אינדיווידואליים עיקרייםלמשתמשים  0.6
. הוועדה, בפיתוח תקני דיווח כספי, יםסותראף  וייתכן יםשונ

המספר צרכים של תאים לתשמידע ה מערכתלספק את  תשאף
. אולם, התמקדות בצורך של מידע עיקרייםמשתמשים  של רביימה

משותף אינו מונע מישות מדווחת לכלול מידע נוסף שהוא שימושי 
 עיקריים. של משתמשים מסוימתביותר לתת קבוצה 

 
 

                                                 
2
לוועדה ו הנהלהמתייחס להנהלה הזו, המונח  מסגרת המושגיתלאורך ה  

 וין במפורש אחרת. של הישות למעט אם מצ המנהלת
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 במידע כספי לגבי מעוניינת גםשל הישות המדווחת ההנהלה  0.7
הישות. אולם, הנהלה אינה צריכה להסתמך על דיווחים כספיים 

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

 

 אינםשציבור מה אנשיםו יםפקחמ גופיםים אחרים, כמו צדד 0.02
למצוא  הם גם אחרים, עשויים תני אשראיוים ונומשקיעים, מלו

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

 
, שיקולי דעת אומדניםמבוססים על  , דוחות כספייםבמידה רבה 0.00

 תבססתמ מסגרת המושגיתתיאורים מדויקים. הולא על ומודלים 
, שיקולי דעת ומודלים שבבסיס אומדניםהמושגיות על התפיסות 

הוועדה  חתרוהן המטרות שאליהן המושגיות תפיסות ה .האל
סביר  אין זההמטרות,  רובכספיים. כמו  הדוחותוהמכינים של 

ושג ישל דיווח כספי אידיאלי  מסגרת המושגיתהחזון של הש
להבין, לקבל  במלואו, לפחות לא בזמן הקצר, מאחר ולוקח זמן

של ניתוח עסקאות ואירועים אחרים.  ותדרכים חדש יישםול
ווח אליה היא חיונית אם די לחתורמטרה שיש קביעת זאת, למרות 

 על מנת לשפר את השימושיות שלו.אמור להתפתח כספי 
 

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

מספקים מידע לגבי המצב  למטרות כלליותוחים כספיים דיו 0.00
כלכליים המשאבים הלגבי מידע הוא שהכספי של ישות מדווחת, 

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

לגבי  ותמדווחת. שני סוגי המידע מספקים נתון שימושי להחלטה
 משאבים לישות.הספקת 

 
 משאבים כלכליים ותביעות

מידע לגבי המהות והסכומים של משאבים כלכליים ותביעות של  0.01
החוזקות הישות המדווחת יכול לסייע למשתמשים לזהות את 

ייע של הישות המדווחת. מידע זה יכול לסהפיננסיות  והחולשות
כושר הפירעון של הישות את למשתמשים להעריך את הנזילות ו

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

למשתמשים לחזות כיצד תזרימי מזומנים עתידיים קיימות מסייע 
 .הישות המדווחתתביעה כנגד שיש להם  האליחולקו בקרב 

 



Conceptual Framework 
 

 

 02 

על באופן שונה  יםעישפמ סוגים שונים של משאבים כלכליים 0.02
לגבי תזרימי המדווחת תחזיות של הישות לגבי הערכה של משתמש 

מזומניים עתידיים. תזרימי מזומנים עתידיים מסויימים נובעים 
יבים. תזרימי מזומנים יישירות ממשאבים כלכליים קיימים, כמו ח

וש במספר משאבים במשולב כדי להפיק אחרים נובעים משימ
תזרימי מזומנים שולשווק סחורות או שירותים ללקוחות. למרות 

עם משאבים כלכליים נפרדים )או  ניתנים לזיהויאינם  האל
צריכים לדעת את המהות כספיים  בדיווחיםתביעות(, משתמשים 

של הישות  בפעילויותלשימוש הזמינים ואת הסכום של המשאבים 
 ת.המדווח

 

 שינויים במשאבים כלכליים ובתביעות

שינויים במשאבים כלכליים ובתביעות של ישות מדווחת נובעים  0.03
( 0.02-0.05 מביצועים כספיים של אותה ישות )ראה סעיפים

ומאירועים או עסקאות אחרים כמו הנפקת חוב או מכשירים 
תזרימי לאת התחזיות כראוי (. כדי להעריך 0.00עיף סהוניים )ראה 

זומנים עתידיים מהישות המדווחת, משתמשים צריכים להיות מ
 .המסוגלים להבחין בין שני שינויים אל

 

של ישות מדווחת מסייע למשתמשים  יםכספי יםמידע לגבי ביצוע 0.04
 על המשאבים הכלכליים שלה.להבין את התשואה שהישות הפיקה 

מידת על מידע לגבי התשואה שהישות הפיקה מספק אינדיקציה 
 לעשותכדי תחומי האחריות שלה  את מלאלה של ההנהלה ההצלח

במשאבים של הישות המדווחת. מידע לגבי  ואפקטיבי שימוש יעיל
ה הוא, במיוחד בהערכחשוב אף השונות והמרכיבים של תשואה זו 

. מידע לגבי תזרימי מזומניים עתידייםחוסר הודאות של של 
ההנהלה ן ששל הישות המדווחת והאופ ים מהעברכספי יםביצוע

בדרך כלל  ,תחומי האחריות שלהמילאה את הישות המדווחת  של
 העל משאבישל הישות המדווחת תשואות עתידיות חיזוי במסייע 

 כלכליים.ה

 

 חשבונאות צבירהב פיםתקמש יםכספי יםביצוע

של עסקאות ואירועים את ההשפעות  תארתחשבונאות צבירה מ 0.05
עות של ישות מדווחת על משאבים כלכליים ותבי אחריםונסיבות 

המזומנים תקבולי , גם אם תרחשוהבתקופות שהשפעות אלה 
שמידע  מאחרזה חשוב . השונ הבתקופ ותרחשהבגינם והתשלומים 

לגבי משאבים כלכליים ותביעות ושינויים במשאבים כלכליים 
יותר ובתביעות של ישות מדווחת במהלך תקופה מספק בסיס טוב 

לגבי רק מאשר מידע  עבר ובעתידי הישות בביצועשל להערכה 
 ותשלומים במהלך תקופה זו. ניםמזומ ילוקבת
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של ישות מדווחת במהלך תקופה,  יםכספי יםמידע לגבי ביצוע 0.06
לא על ש ההכלכליים ובתביעות של השינויים במשאביב המשתקף

 תני אשראישגת משאבים נוספים באופן ישיר ממשקיעים ונוידי ה
הישות בעבר ושי בהערכת יכולת שימהוא (, 0.00)ראה סעיף 

 על עיבנטו. מידע זה מצחיוביים תזרימי מזומנים  פיקלה ובעתיד
הכלכליים  השבה הישות המדווחת הגדילה את משאביהמידה 

 ה להפיק תזרימי מזומניםתיכול אתשניתנים להשגה, ובכך 
משאבים ולא על ידי השגת הפעילויות שלה  באמצעותנטו  חיוביים

 . תני אשראיישיר ממשקיעים ונו נוספים באופן
 

של ישות מדווחת במהלך תקופה יכול  יםכספי יםמידע לגבי ביצוע 0.07
המידה שבה אירועים כמו שינויים במחירי שוק או  עלגם להצביע 

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

 נטו.חיוביים מי מזומנים תזרי

 

תזרימי מזומנים ב משתקפים יםכספי יםביצוע
 מהעבר

במהלך תקופה של ישות מדווחת מידע לגבי תזרימי מזומנים  0.02
 הפיקלמשתמשים להעריך את היכולת של הישות לגם מסייע 

על האופן  ביעמצ מידע זהעתיד. בנטו חיוביים תזרימי מזומנים 
, כולל מידע לגבי ניםמזומ ציאהוהישות המדווחת משיגה ומ שבו

אחרות ת ודיבידנדים במזומן או חלוקחוב,  ופרעון הלוואות נטילת
מזומן למשקיעים, וגורמים אחרים שיכולים להשפיע על הנזילות ב

כושר הפירעון של הישות. מידע לגבי תזרימי מזומנים מסייע על או 
ך למשתמשים להבין את הפעילויות של הישות המדווחת, להערי

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

 

 םשינויים במשאבים כלכליים ובתביעות שאינ
  יםכספי יםנובעים מביצוע

גם משאבים כלכליים ותביעות של ישות מדווחת עשויים להשתנות  0.00
לבעלי נוספות כמו הנפקת מניות  ,יםכספי יםביצוע אינןמסיבות ש

כדי להעניק למשתמשים  נחוץ אלהמניות. מידע לגבי סוגי שינויים 
המשאבים הכלכליים והתביעות של הישות מדוע  הבנה כוללת

 יםביצועעל האותם שינויים  לש את ההשלכותהמדווחת השתנו ו
  שלה. יםעתידיה יםכספיה
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 הישות המדווחת: 2פרק 

 [ידבעת יפורסם]
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 מאפיינים איכותיים של מידע כספי שימושי: 3פרק 
 

 תוכן עניינים

החל 

 ףסעימ

 

 מבוא 3.1

 מאפיינים איכותיים של מידע כספי שימושי 3.4

 בסיסיים איכותייםמאפיינים  3.5

 רלוונטיות 1.4

  מצג נאמן 1.00

 הבסיסיים המאפיינים האיכותיים יישום 1.05

 איכותייםמאפיינים הרחבת  3.19

 יכולת השוואה  1.02

  אימותיכולת  1.04

 עיתוי נכון  1.07

 מובנות  1.12

  יםרחבומהיישום המאפיינים  1.11

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

  מבוא

בפרק זה  ניםנדושכספי שימושי  המאפיינים האיכותיים של מידע 1.0
למשקיעים  יםהכי שימושי ואת סוגי המידע שסביר שיהימזהים 

אחרים כדי  תני אשראיפוטנציאליים, למלווים ולנוהקיימים וה
לקבל החלטות לגבי הישות המדווחת על בסיס המידע בדוח הכספי 

 שלה )מידע כספי(.

 

ליים של דיווחים כספיים מספקים מידע לגבי המשאבים הכלכ 1.0
הישות המדווחת, תביעות נגד הישות המדווחת וההשפעות של 

משאבים אותם את משנים ש אחרים נסיבותאירועים וו עסקאות
כמידע  היא מסגרת המושגיתב ות למידע זהתייחסההותביעות. )

מידע ספיים מסוימים כוללים גם כ יםוחיודלגבי תופעה כלכלית(. 
 לגביגיות של ההנהלה והאסטרטההנהלה ר לגבי ציפיות יסבמ

 העתיד. פני, וסוגים אחרים של מידע צופה תהישות המדווח
 

מידע  לע יםחל 3המאפיינים האיכותיים של מידע כספי שימושי 1.1
סופק הממידע כספי סופק בדוחות הכספיים, וכן על המכספי 

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

 יםעלות יכולאילוץ הביישום המאפיינים האיכותיים ובהשיקולים 
שלהם לגבי שונים. לדוגמה, יישום מידע סוגי  לגבי יםלהיות שונ

לגבי מידע שלהם לעתיד עשוי להיות שונה מיישום  פנימידע צופה 
ם אותשינויים בלוקיימים משאבים כלכליים ותביעות קיום של 

  משאבים ותביעות.
 

 שימושי כספימידע מאפיינים איכותיים של 

ג נאמנה יצהלהיות רלוונטי ול עליו, ישימוש יהיהמידע כספי כדי ש 1.2
אם  השל מידע כספי גדלהשימושיות ג. יצההוא מתכוון לשמה  את

 מובן.נכון ומתוזמן בר אימות,  ,הוא ניתן להשוואה
 

 בסיסייםמאפיינים איכותיים 

 .מצג נאמןו רלוונטיותהם  בסיסייםם האיכותיים ההמאפייני 1.3
 

                                                 
אילוץ -ו מאפיינים איכותיים המונחים, זומסגרת מושגית לאורך   3

  מתייחסים למאפיינים האיכותיים של מידע כספי שימושי ולאילוץ עליו.
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 רלוונטיות

החלטות שיתקבלו על ידי לשנות את המידע כספי רלוונטי מסוגל  1.4
החלטה גם אם משתמשים  שנותמשתמשים. מידע מסוגל ל

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

 

ת אם יש לו ערך חיזוי, ערך אישור החלטו לשנותמידע כספי מסוגל  1.5
 .את שניהםאו 

 
הליכים כנתון לת ניתן להשתמש בוערך חיזוי אם  ישמידע כספי ל 1.6

עתידיות. מידע תוצאות לחזות כדי  משתמשיםה שייושמו על ידי
ערך חיזוי. בעל תחזית כדי שיהיה חיזוי או כספי אינו צריך להיות 

התחזיות  בביצועים משתמשמשמש את המידע כספי עם ערך חיזוי 
 שלהם.

 
 לגביהיזון חוזר ערך אישור אם הוא מספק בעל הוא מידע כספי  1.7

 הערכות קודמות. )אימותים או שינויים(
 

מידע  .משולבים זה בזהשל מידע כספי אישור הוערך חיזוי הערך  1.02
ערך אישור. הוא גם בעל ערך חיזוי לעיתים קרובות  בעלשהוא 

יכול לשמש בסיס אשר ה השוטפת, שנהכנסות ל על מידע לדוגמה,
תחזיות של ל ניתן להשוואה, בשנים עתידיותלחיזוי הכנסות 

בשנים קודמות. התוצאות של  נעשואשר לשנה השוטפת הכנסות 
 כיםהתהלילסייע למשתמש לתקן ולשפר את  ותהשוואות אלה יכול

  .תחזיות קודמותאותן  ליצורכדי שימשו ש
 

 מהותיות

 העלול באופן מטעהשמטתו או הצגתו מהותי אם ה הואמידע  1.00
 מידע, על בסיס היםמקבל משתמשיםשהלהשפיע על החלטות 

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

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

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

 
 מצג נאמן

י במספרים. כדותופעות כלכליות במילים  יםכספיים מציגוחות ד 1.00
 שלצג הוות מלא רק לחייב יהיה שימושי, מידע כספי  כספי מידעש
 של ןנאמצג הוות מלגם הוא חייב  לארלוונטיות, אהתופעות ה

 מושלם,שיהיה מצג נאמן  י. כדגיצההוא מתכוון לש ותהתופע
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, שלם הוא צריך להיותשלושה מאפיינים.  תהיול כיםצריתיאור ל
לעיתים ניתנת להשגה כמובן, שלמות . תיונטול טעוו ניטראלי

 אלה איכויותקסם רחוקות, אם בכלל. המטרה של הוועדה היא למ
 במידת האפשר.

 
כולל את כל המידע שנחוץ למשתמש כדי להבין את  שלםתיאור  1.01

, כולל כל התיאורים וההסברים הנחוצים. תתוארהמהתופעה 
ל, לכל הפחות, תיאור ונכסים יכל תשל קבוצ שלםלדוגמה, תיאור 
 םנכסיהקבוצה, תיאור מספרי של כל ב םנכסיהשל המהות של 

 עלות)לדוגמה,  מה מייצג התיאור המספריר קבוצה, ותיאוב
פריטים מסוימים,  לגביאו שווי הוגן(.  מתתאומ עלות, מקורית
עשוי גם להצריך הסברים של עובדות משמעותיות  שלםתיאור 

נסיבות שיכולים הוגורמים הלגבי האיכות והמהות של הפריטים, 
 ששימש כדי לקבוע ךהתהלילהשפיע על האיכות והמהות שלהם, ו

 את התיאור המספרי.
 

הוא ללא הטיות בבחירה או בהצגה של מידע  יטראלניתיאור  1.02
מופחת , מודגש, משוקללוטה, מכספי. תיאור ניטראלי אינו 

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

ידע ללא מטרה או ללא מ הנאימידע ניטראלי המשמעות של 
להיפך, מידע כספי רלוונטי הוא, לפי הגדרה,  על התנהגות.השפעה 

 בהחלטות של משתמשים.שינוי מסוגל ליצור 
 

המשמעות של דיוק בכל ההיבטים.  נהאיצג נאמן מהמשמעות של  1.03
בתיאור של התופעה,  ותיות או השמטעושאין ט היא טעויותנטול 

טעויות ללא ם ושידווח נבחר והמהמידע  הפקתששימש ל ךוהתהלי
מדויק  נהאייות עונטול טהמשמעות של  . בהקשר זה,ךבתהלי

של מחיר  ןמדואלא ניתן לקבוע כי . לדוגמה, מכל בחינה לחלוטין
צג ממדויק. אולם,  בלתימדויק או  הואאו שווי שאינו ניתן לצפייה 

אם הסכום מתואר באופן ברור  ןיכול להיות נאמ הז ןמדושל א
ה אומדן, המהות והמגבלות של תהליך האמידה ווהמכ דויקומ
מתאים  ךתהלישל בבחירה וביישום  יותעו, ולא נעשו טתוסברומ

 יתוח האומדן.לפ
 

בהכרח מידע שימושי.  ה, אינכשלעצמומצג נאמן, התוצאה של  1.04
לדוגמה, ישות מדווחת יכולה לקבל רכוש קבוע באמצעות מענק 

צג מהווה מנכס ללא עלות  רכשהדיווח שישות  ברור כיממשלתי. 
מאוד לא יהיה ככל הנראה העלות שלו, אך מידע זה  ן שלנאמ

 בו ישששל הסכום אומדן היא יותר  מורכבתדוגמה שימושי. 
 שוויבת ערך הערך בספרים של הנכס כדי לשקף יריד ים אתלהתא
ישות המדווחת היות מצג נאמן אם . אומדן זה יכול לההנכס

האומדן רה כראוי את אתי, המתאים ךתהלייישמה כראוי את ה
על  משמעותיבאופן יות כלשהן שמשפיעות ואי 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. תנאמנה מוטלמוצג  הרלוונטיות שהנכס
אמן יותר, אומדן זה יכול לספק את המידע הטוב ביותר שהוא נ

 .הזמין
 

 יישום המאפיינים האיכותיים הבסיסיים 

די שיהיה שימושי. נה כנאמצג והן מרלוונטי ו הןמידע חייב להיות  1.05
מצג שאינו נאמן של  הןמצג נאמן של תופעה שאינה רלוונטית והן 

טות מסייעים למשתמשים לקבל החל ינםאתופעה רלוונטית 
 טובות.

 
היעיל ביותר ליישום המאפיינים האיכותיים הבסיסיים  התהליך 1.06

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

ראשית, זיהוי תופעה כלכלית שיש לה פוטנציאל להיות שימושית 
סוג ישות המדווחת. שנית, זיהוי למשתמשים במידע הכספי של ה

 זמיןא ואם ה ר,תביו רלוונטיהלהיות  המידע לגבי תופעה זו שיכול
 ניתןו זמיןקביעה אם מידע זה  ,ישיתנאמנה. של וגיצהל ניתןו

המאפיינים האיכותיים  צוישל מי . אם כן, התהליךנהאמנלהציגו 
ם עעל עצמו  וזרח התהליך ,ם מסתיים בשלב זה. אם לאהבסיסיי

 .ביותר רלוונטיההבא שהוא מידע הסוג 
 

  מאפיינים איכותייםהרחבת 

הם מאפיינים  מובנותו עיתוי נכון, אימות יכולת, יכולת השוואה 1.07
מידע שהוא רלוונטי את השימושיות של  יםבימרחאיכותיים ש

גם לסייע  יםיכולים רחבומה. המאפיינים האיכותיים צג נאמנהוומ
תופעה  תארויות יש להשתמש כדי לי אפשרתבאילו מבין שלקבוע 

  .אותה מידהנאמנה בומוצגות  תוירלוונט נחשבות ןהשתיאם 
  

 ההשוואיכולת 

, לדוגמה, חלופותבחירה בין כרוכות במשתמשים החלטות של  1.02
מכירה או החזקה של השקעה, או השקעה בישות מדווחת אחת או 

מושי שי , מידע לגבי ישות מדווחת הואתוצאה מכךכ .תראח ותשבי
עם מידע דומה לגבי ישויות אחרות ועם  תולהשווניתן אם יותר 

 .אחרלתאריך או  אחרתמידע דומה לגבי אותה ישות לתקופה 

 

משתמשים ר לשא המאפיין האיכותי שמאפייכולת השוואה ה 1.00
הבדלים בין פריטים. האת הדמיון ונקודות לזהות ולהבין את 

אינה ת השוואה , יכולהאחרים מהמאפיינים האיכותייםבשונה 
 לפחות שני פריטים.  תמתייחסת לפריט בודד. השוואה דורש
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. הדבר וליכולת השוואה, אינה אות היא קשורהלמרות שעקביות,  1.00
תקופה  פריטים,אותם לשיטות  באותןעקביות מתייחסת לשימוש 

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

 מטרה זו.
 

. כדי שמידע יהיה ניתן להשוואה, ותיכולת השוואה אינה אחיד 1.01
ודברים שונים חייבים  יםראות דומידברים דומים חייבים לה

על  תקודממ היכולת השוואה של מידע כספי אינ ים.להיראות שונ
 האינכמו גם שהיא דומים יראו דומים שדברים שאינם  כך ידי

 .יםשוניראו ברים דומים שד על ידי כך מתדוקמ
 

ג על ידי מילוי שותמסוימת של יכולת השוואה ה דרגסביר ש 1.02
בסיסיים. מצג נאמן של תופעה כלכלית האיכותיים המאפיינים ה

ת של יכולת ה מסוימדרגבעל באופן טבעי צריך להיות רלוונטית 
י השוואה עם מצג נאמן של תופעה כלכלית רלוונטית דומה על יד

 .אחרתישות מדווחת 
 

 נאמנה תצגמותופעה כלכלית יחידה יכולה להיות שלמרות  1.03
 הלאותה תופע חלופיותשיטות חשבונאיות התרת  ,רבות דרכיםב

 את יכולת ההשוואה. מתצמצמכלכלית 

 
 אימות יכולת

 נהנאמג ימצמשתמשים שמידע הבטיח לל תמסייע אימות כולתי 1.04
אימות  יכולת. להציג מתיימרהוא אותה הכלכלית ש האת התופע

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

כדי להיות  יחידאינו צריך להיות אומדן מצג נאמן. מידע כמותי 
סתברויות הניתן לאימות. טווח של סכומים אפשריים וה

 .לאימות םהגם  םניתניאליהם חסות ייתמה

 

אימות משמעותו יכול להיות ישיר או עקיף. אימות ישיר אימות  1.05
באמצעות הבחנה ישירה, לדוגמה על ידי ספירת  אחר גצמסכום או 

 הנוסחלמודל, למזומן. אימות עקיף משמעותו לבדוק את הנתונים 
ות תוך שימוש צאולחשב מחדש את התו אחרת הטכניקלאו 

היא אימות הערך בספרים של לכך מה . דוגמתודולוגיהבאותה 
 שלב מחדש ושימלאי על ידי בדיקת הנתונים )כמויות ועלויות( וח

עלות )לדוגמה, זרימת מלאי הסגירה תוך שימוש באותה הנחת 
 (.FIFO -שימוש בשיטת נכנס ראשון יוצא ראשון 
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לאמת הסברים מסוימים ומידע פיננסי  ין זה אפשריייתכן כי א 1.06
סייע . כדי ל, אם בכללעד תקופה עתידית דעתי-פניצופה 

 אופןמשתמשים להחליט אם הם רוצים להשתמש במידע זה, בל
המידע  איסוף, לשיטות בסיסהכרחי לתת גילוי להנחות הל רגי

 וגורמים ונסיבות אחרים שתומכים במידע.
 

 עיתוי נכון

למקבלי החלטות בעיתוי  זמיןמידע הש משמעותועיתוי נכון  1.07
, ככל שהמידע ישן אופן רגילב הם.יהחלטותפיע על ביכולתו להשש

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

 
 מובנות 

מציתי עושה אותו רור ותבבאופן סיווג, אפיון והצגה של מידע  1.12
 .מובן

 

קלות להבנה. לעשותן ן יתנ אלתופעות מסוימות מורכבות מטבען ו 1.10
לעשות  עשויהכספיים  יםחווידבאלה מידע לגבי תופעות  אי הכללת

יותר להבנה. אולם, קל  כספיים יםוחיודאותם את המידע ב
 מטעים. תהיוש להם פוטנציאל לאלה יהיו חלקיים ולכן י יםוחיוד

 

שהם בעלי ידע סביר כספיים מוכנים עבור משתמשים  יםוחיוד 1.10
 את המידעומנתחים  סוקריםאשר ו עילויות עסקיות וכלכליותפב

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

 
 יםרחבומה כותייםאימאפיינים ההיישום 

. אפשרידת הבמ יםמרחיבהותיים האיכמאפיינים קסם את היש למ 1.11
, בנפרד או כקבוצה, המורחבים כותייםאיהמאפיינים האולם, 

מידע לשימושי אם מידע זה אינו רלוונטי או  הפוךל יםיכול םאינ
 .צג נאמנהואינו מ

 

הוא תהליך חוזר ונשנה המורחבים כותיים אייישום המאפיינים ה 1.12
מאפיין יש לצמצם . לפעמים, מראש שנקבעסדר ב מבוצעשאינו 

למקסם מאפיין איכותי אחר. לדוגמה, כדי אחד מורחב איכותי 
מיישום מכאן ולהבא של כתוצאה  ההשוואיכולת הזמנית ב פגיעה

עשוי להיות כדאי כדי לשפר רלוונטיות או חדש תקן דיווח כספי 
מצג נאמן בטווח הארוך. גילויים מתאימים עשויים לפצות באופן 

 .ההשוואיכולת קי על חוסר חל
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 דיווח כספי שימושיל עהעלות אילוץ 

דיווח דיווח כספי. ב ולספקניתן המידע ש עלגורף  וץליהיא אעלות  1.13
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 1.14
 , אך משתמשים בסופו שלכספיבאימות ובהפצה של מידע  בעיבוד,

. מופחתות עלויות בצורה של תשואות באותןנושאים דבר 
 שוריעלויות של ניתוח ופבגם נושאים משתמשים של מידע כספי 

 נושאיםתמשים סופק, משמהמידע שסופק. אם מידע שנדרש אינו 
עלויות נוספות כדי להשיג מידע זה במקום אחר או כדי לאמוד ב

 אותו.

 

את מה שהוא  ג נאמנהימצדיווח מידע כספי שהוא רלוונטי ו 1.15
רב  ביטחוןבלקבל החלטות ג מסייע למשתמשים יצהמתיימר ל

הון התוצאה היא תפקוד יעיל יותר של שוקי הון ועלות  .יותר
תן או נויחיד ו. משקיע יחיד, מלווה משק בכללותלנמוכה יותר 

החלטות  קבלתעל ידי  גם תועלתאחר מקבלים יחיד  אשראי
 יםוחיוד לגביין זה אפשרי . אולם, אלגביהן יש לו ידע רב יותר

רואה לספק את כל המידע שכל משתמש  למטרות כלליותכספיים 
 רלוונטי. בו

 
של  ותתועלהסביר שעריכה אם מהעלות, הוועדה אילוץ ביישום  1.16

מידע זה תהוו כדי לספק יאת העלויות ש וצדיקי םיוסממידע דיווח 
טיוטת בפיתוח  העלותאילוץ . כאשר מיישמים את וולהשתמש ב

מידע מספקי מידע כספי,  מבקשתתקן דיווח כספי, הוועדה 
והכמות  מהותמשתמשים, רואי חשבון, אקדמאיים ואחרים לגבי ה

ותו תקן. במרבית המקרים, והעלויות של א תועלותהצפויים של ה
  הערכות מבוססות על שילוב של מידע כמותי ואיכותי.

 

 גבישונים ל יחידיםבגלל הסובייקטיביות הטבועה, הערכות של  1.17
היו ים של מידע כספי יוימסמשל דיווח פריטים  תועלותהעלויות וה

ביחס  תועלות, הוועדה מבקשת לשקול עלויות וךכפי. לתנווש
כללי, ולא רק ביחס לישויות מדווחות יחידות. ן באופלדיווח כספי 

את תמיד ת מצדיקות תועלוזה אומר שהערכות של עלויות ואין 
כל הישויות. הבדלים עשויים להיות הולמים ל אותן דרישות דיווח

של ישויות, דרכים שונות לגיוס הון )ציבורי או  ים שוניםבגלל גדל
  פרטי(, צרכים שונים של משתמשים או גורמים אחרים.
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 הטקסט הנותר: (1989) המסגרת המושגית :4פרק 

 
 תוכן עניינים

החל 

 ףסעימ

 

 הנחת יסוד  4.1

 עסק חי  4.1

 דוחות כספיים  ם שלמרכיביה 4.2

 מצב כספי 4.4

 נכסים 4.8

 ייבויותהתח 4.15

 הון  4.22

 ביצועים 4.24

 הכנסה 4.29

 הוצאות 4.33

 לשימור הון יםמואית 4.36

 דוחות כספייםשל רכיבים מההכרה של  4.37

 כלכלית עתידית ההטבשל ההסתברות  4.42

 המדידהמהימנות  4.41

 הכרה בנכסים 4.44

 הכרה בהתחייבויות 4.46

 ההכרה בהכנס 4.47

 תהכרה בהוצאו 4.49

 דוחות כספייםשל  םרכיבימה ה שלמדיד 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 הנותר1989) המסגרת המושגית: 4פרק 

המסגרת המושגית להכנה של דוחות כספיים  הטקסט הנותר של
( לא תוקן על מנת לשקף שינויים שבוצעו על ידי תקן 0767) צגתםולה

 (.0225)כפי שעודכן בשנת  הצגת דוחות כספיים 0חשבונאות בינלאומי 
 

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

 

 הנחת יסוד

 עסק חי

הנחה שהישות היא "עסק ב ,אופן רגילב ,מוכניםדוחות כספיים  2.0
משיך בפעילות בעתיד הנראה ת שהישות( וGoing Concernחי" )

צורך לחסל או  ואיןכוונה  לישות איןש איה ההנחהלעין. לפיכך, 
אם כוונה כזו או צורך כזה  9לצמצם באופן משמעותי את פעילותה

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

 
 דוחות כספיים ם שלרכיבימה

את ההשפעות הפיננסיות של עסקאות  תאריםכספיים מ דוחות 2.0
בהתאם רחבות נ קבוצותואירועים אחרים באמצעות קיבוצם ל

רכיבי מ ותאלה מכונרחבות נ קבוצות למאפיינים הכלכליים שלהם.
למדידתו של  יןישרים בממתייחסהרכיבים מה הדוחות הכספיים.

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

 דוח על השינויים במצב הכספיה .הוצאות( וincomeהכנסות )הם 
רכיבים של דוח רווח והפסד ושל שינויים מ ,בדרך כלל ,משקף

רכיבים מזו אינה מזהה  מסגרת מושגיתפיכך, ל 9רכיבי המאזןמב
 כלשהם כייחודיים לדוח זה.

  

רכיבים אלה במאזן ובדוח רווח והפסד כרוכה משל  הצגתם 2.1
לדוגמה, ניתן לסווג נכסים והתחייבויות . משנה-בתהליך של סיווג

מידע או תפקידם בעסקי הישות על מנת להציג מהותם על בסיס 
ים לצורכי קבלת החלטות משתמשלבאופן השימושי ביותר 

 כלכליות.
 

 מצב כספי

למדידת המצב הכספי הם נכסים, ין ישרים בממתייחסה רכיביםמה 2.2
 רכיבים אלה מוגדרים כלהלן8. מהוןוהתחייבויות 
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משאב הנשלט על ידי הישות כתוצאה מאירועי עבר  הואנכס  (א)
 הטבות כלכליות עתידיות.ויות לזרום לישות חזאשר ממנו 

 
של הישות הנובעת מאירועי  בהווהמחויבות התחייבות היא  (ב)

של מהישות וי לגרום לתזרים שלילי חזעבר, אשר סילוקה 
 .הטבות כלכליות מגלמיםה ,משאבים

 

ר בנכסי הישות לאחר ניכוי כל יזכות השי הוא הון (ג)
 .התחייבויותיה

 
 החיונייםשל נכס והתחייבות מזהות את המאפיינים  הגדרותיהם 2.3

שיש לקיימם את הקריטריונים  לקבוע תמתיימרואך אינן  ,שלהם
ההגדרות חובקות פריטים שאינם לפיכך,  .במאזןלפני שיוכרו 

אינם  מאחר והם ,התחייבויות במאזןכים כנכסים או כרמו
 .2.31-2.15בסעיפיםהנדונים  ,קריטריונים להכרהה מקיימים את

אכן הטבות כלכליות שמספקת של וודאות בייחוד, נדרשת מידה 
קריטריון  לקיים את ישות על מנתמהאל או תיד כמצופה יזרמו בע

 מוכרים. התחייבותנכס או לפני ש, 2.16 בסעיףהנדון ההסתברות 
 

ס, התחייבות או של נכההגדרה  מקיים אתכדי להעריך אם פריט  2.4
 ולא רקשל הפריט  הכלכליתולמציאות למהות , יש לשים לב הון

ת, ומימוני ותירכך, לדוגמה, במקרה של חכ לצורתו המשפטית.
שהחוכר רוכש את ההטבות  ןההכלכלית והמציאות המהות 

 אורך יתרבמהכלכליות הנובעות מהשימוש בנכס החכור על פני 
לשלם  תקשרות במחויבותשלו, בתמורה לה יםהחיים השימושי

סכום הקרוב לשוויו ההוגן של הנכס בתוספת זאת עבור זכות 
ירה המימונית יוצרת החכ לפיכך, .מתייחסותהעלויות המימון 

 כריםהתחייבות ומווההגדרה של נכס  מקיימים אתפריטים אשר 
 ככאלה במאזנו של החוכר.

 

בינלאומיים  דיווח כספילתקני  בהתאםאשר נערכו  ,מאזנים 2.5
 מקיימים אתאשר אינם  פריטים,עשויים לכלול  ,נוכחיים

 ההגדרות של נכס או התחייבות ואינם מוצגים כחלק מההון.
תם סקיריעמדו בבסיס  2.2 בסעיףההגדרות המפורטות  ,אולם

וגיבושם של בינלאומיים קיימים  דיווח כספיהעתידית של תקני 
 ם נוספים.דיווח כספי בינלאומיי תקני

 
 נכסים

הפוטנציאל לתרום,  היאבנכס הגלומה הכלכלית העתידית  ההטבה 2.6
 ת.מזומנים ושווי מזומנים אל הישולזרימת  או בעקיפין,במישרין 

מהפעילויות התפעוליות חלק ולהוות הפוטנציאל עשוי להיות יצרני 
 יכולת המרה למזומניםלהתבטא בעשוי גם הפוטנציאל  של הישות.
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להפחית תזרים מזומנים שלילי, כגון יכולת בשווי מזומנים או ל או
 .מפחית את עלויות הייצורחליפי התהליך ייצור 

 
או סחורות ייצור  לשם משתמשת הישות בנכסיהבדרך כלל,  2.7

או  של לקוחות לרצונותיהםאשר מסוגלים לתת מענה  ,שירותים
רצונות או שירותים כאמור מספקים  סחורותמאחר ו 9לצורכיהם

או צרכים אלה, לקוחות מוכנים לשלם עבורם ובכך לתרום 
ת ורישספקים מזומנים עצמם מ הישות.המזומנים של לתזרים 

  אבים אחרים.משהיכולת לרכוש בהם ישות, בשל ל
 
בנכס עשויות לזרום אל  הגלומותהכלכליות העתידיות  ההטבות 2.02

 , נכס ניתן8לדוגמה הישות במספר דרכים.
 

נכסים אחרים בייצור סחורות עם לשימוש לבדו או בשילוב  (א)
 9או שירותים שימכרו על ידי הישות

 
 9להחלפה בנכסים אחרים (ב)

 
 או 9התחייבות בסילוקלשימוש  (ג)

 
  הישות. ם שללחלוקה לבעלי (ד)

 
, . אולםהם בעלי צורה מוחשית ,רכוש קבוערבים, כגון  נכסים 2.00

, פטנטים לדוגמהכך  9צורה מוחשית אינה הכרחית לקיומו של נכס
להתקבל מהם הטבות  ויותחזוזכויות יוצרים מהווים נכס אם 

 .הם נשלטים על ידי הישות ואםלישות כלכליות עתידיות 
 
זכויות משפטיות, ב קשורים, ונדל"ןחייבים  רבים, כגון נכסים 2.00

של נכס, זכות הבעלות אינה  קיומובקביעת  לרבות זכות הבעלות.
נכס  מהווים המוחזקים בחכירה נדל"ןנכסי , לדוגמהכך  9הכרחית

אף על פי  .לנבוע מהםות ויחזהאם הישות שולטת בהטבות 
תוצאה של  בדרך כללשיכולתה של ישות לשלוט בהטבות היא 

אף נכס ההגדרה של  לקיים אתפריט עשוי  זכויות משפטיות,
מפעילות  הושגלדוגמה, ידע ש בהיעדרה של שליטה משפטית.

שולטת  ההגדרה של נכס כאשר הישות לקיים אתיתוח עשוי פ
ידע של סודיותו על  הרישמעל ידי  ממנולהתקבל  ויותחזה בהטבות

  .זה
 

 .אחרים עבר או אירועיעבר של ישות נובעים מעסקאות  נכסיה 2.01
נכסים על ידי רכישתם או ייצורם, אך  , ישויות משיגותבאופן רגיל

דוגמאות  9נכסים פיקעשויים לה אחריםעסקאות ואירועים  גם
הממשלה כחלק מתוכנית משהישות קיבלה  נדל"ןלכך כוללות 

גילוי של מצבורי  מסוים וכן באזורלעידוד צמיחה כלכלית 
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בעתיד אינם  חשלהתרויים חזהעסקאות או אירועים  מינרלים.
, הכוונה לדוגמהכך  9להיווצרותם של נכסים כשלעצמםמביאים 

 .הגדרת נכס מקיימת את , בפני עצמה,לרכוש מלאי אינה

 

של נכסים, אך  יציאה לבין הפקתםהתהוות קשר הדוק בין  קיים 2.02
כאשר לישות מתהווה , פיכךל .חופפיםהשניים אינם בהכרח 

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

של  הבדומה לכך, היעדר ההגדרה של נכס. מקיים אתאשר פריט 
ההגדרה של נכס ובכך קיים את אינו מונע מפריט ליציאה קשורה 

, פריטים אשר נתרמו לישות לדוגמה 9מאזןלהיות מועמד להכרה ב
 .ה של נכסההגדר קיים אתעשויים ל

  
 התחייבויות

מצד  בהווה קיומה של מחויבות הואהתחייבות  של חיוני מאפיין 2.03
לפעול או לבצע באופן חובה או אחריות  היאמחויבות  הישות.
עשויות להיות ניתנות לאכיפה משפטית  מחויבויות .מסוים

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

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

כעניין שבמדיניות לתקן אם, לדוגמה, ישות מחליטה  .באופן הוגן
ריות, לאחר תום תקופת האח תגלוהאם  אףבמוצריה  ליקויים

לישות בגין סחורות שנמכרו  להתהוותויות חזהההוצאות  סכומי
 .התחייבויות הם

 
הנובעת למחויבות  בהווהמחויבות יש ליצור הבחנה בין  2.04

 לרכישתהישות  הנהלתהחלטה על ידי  קבלת .מהתקשרות עתידית
 מחויבותעצמה, להתהוותה של כשלנכסים בעתיד אינה מביאה, 

נכס או עם ה וב רק עם קבלתו שלת לרצרנו מחויבות .בהווה
במקרה  לרכישת הנכס.מחייב בהסכם התקשרותה של הישות 

ההשלכות הכלכליות ש ושל ההסכם משמעהמחייב  אופיוהאחרון, 
 בשל קיומו של קנס מהותי, לדוגמה, במחויבותעמידה -של אי

תזרים שלילי  תבמניע, אם בכלל, מועטשיקול דעת  משאיר לישות
 חר.לצד אמשאבים  של

 
בויתור מצד הישות  ,בדרך כלל ,כרוך בהווהשל מחויבות  סילוקה 2.05

על משאבים המגלמים הטבות כלכליות, במטרה לספק את תביעתו 
של מחויבות  לסילוקהקיימות דרכים שונות  של הצד האחר.

 , כגון8בהווה
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 9תשלום במזומן (א)
 

 9נכסים אחרים העברת (ב)
 

 9ספקת שירותיםה (ג)
 

 או 9באחרת זוהחלפת מחויבות  (ד)
 

  .הוןהמרת המחויבות ל (ה)
 

נותן למשל כאשר בדרכים אחרות,  גם לסילוקמחויבות ניתנת 
  .שהן מופקעות ממנואו  על זכויותיומוותר אשראי 

 
עבר אירועי או כתוצאה מעבר התחייבויות נובעות מעסקאות  2.06

והשימוש בשירותים מביא  סחורות של ה, רכישלדוגמהכך  אחרים.
ם ונותני שירותים )למעט במקרים של להתהוות של יתרות ספקי

תשלום מראש או בעת המסירה( וקבלת הלוואה מבנק גוררת 
הנחות סכומי בישות יכולה גם להכיר  מחויבות לפירעון ההלוואה.

 רכישות שנתיות של לקוחותהמבוססות על היקף עתידיות 
של הסחורות בעבר היא ן במקרה כזה, מכירת 9כהתחייבויות

  ההתחייבות.העסקה שיצרה את 
 

של התחייבויות מסוימות מתאפשרת רק באמצעות שימוש  המדיד 2.07
אלה התחייבויות מסוימות מתארות ישויות . ניכר באומדנים

אינן נחשבות  אלהכ במדינות מסוימות, הפרשות. כהפרשות
 ית שלמושגתפיסה הכהתחייבויות, מאחר וקיימת הגדרה צרה ל

ים לקביעה ללא צורך הכוללת רק סכומים אשר ניתנ ,התחייבות
כלומר,  היא רחבה יותר. 2.2בסעיף התחייבות הגדרת  באומדנים.

שאר הקריטריונים  ומקיימת את בהווההפרשה הכרוכה במחויבות 
 הסכום. באמידתשל ההגדרה תיחשב כהתחייבות, גם אם יש צורך 

אחריות -דוגמאות כוללות הפרשות לתשלומים במסגרת כתבי
 .ויות לפנסיהמחויבוהפרשות לכיסוי 

 
 הון

 , ניתן לחלקו לסיווגי2.2 סעיףיר לפי יכש הוןלמרות הגדרתו של  2.02
על  ניתןש מימון, המאוגדת כחברהלדוגמה, בישות  במאזן. משנה

קרנות המייצגות הקצאה של העודפים ידי בעלי מניות, עודפים, 
כל  מוצגיםלהיות  שימור הון עשוייםל םוקרנות המייצגות תיאומי

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

אחרות על יכולתה של  מגבלות על מגבלות משפטיות אומצביעים 
בנוסף, הם  הישות לחלק את הונה או לעשות בו שימוש אחר.



Conceptual Framework 

 

 21 

 הבדלים בזכאותם של הבעלים השונים לדיבידנדיםעשויים לשקף 
  הון. פדיוןאו ל

 

על  ,תקנון הישות או חוק אחרקרנות נדרשת לעתים מתוקף  יצירת 2.00
 הגנהמידה נוספת של תני האשראי שלה ולישות ולנ להקנות מנת

פטור ממס או  יםמס המעניק יחוק הפסדים.השלכותיהם של מפני 
 יםת עשויומסוימ בהתניה של העברה לקרנותהמס נטל הפחתה של 

מידע על קיומן וגודלן של קרנות  קרנות כאמור. יצירתן שללהביא ל
, עשוי להיות רלוונטי ומשיקולי מס תקנוניים, יםמשפטימטעמים 

הן  אלהההעברות לקרנות  לצורכי קבלת ההחלטות של משתמשים.
 .הוצאותמהוות ואינן מתוך יתרת העודפים הקצאות 

 
 .מדידת נכסים והתחייבויותב תלויההון במאזן  בו מוצגשהסכום  2.00

ההון המצרפי של סכום שה צירוף מקרים אלאאין זה באופן רגיל, 
סכום ה אתשל מניות הישות או המצרפי שווי השוק  תואם את

על ידי או  נכס אחר נכס מימוש הנכסים נטולגייס על ידי ניתן ש
  .הישות בשלמותה כעסק חימכירת 

 
מסחריות, יצרניות ועסקיות מתבצעות  פעילויות ,קרובות לעתים 2.01

 ונאמנויותבעלות יחיד, שותפויות עסקים בבאמצעות ישויות כגון 
המסגרת . משלתיותמ פעילויות עסקיותוסוגים שונים של 

בדרך  ,שונהאמור כשל ישויות  (רגולטוריתוהפיקוחית )המשפטית 
 , המגבלותדוגמהל .המאוגדות כחברהישויות  על החלהמזו  ,כלל

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

 גם לגבי ישויות כאמור.
 

 ביצועים

או כבסיס  יםביצוע מידה שלכ ,קרובות לעתים ,רווח משמש 2.02
 על השקעה או רווח למניה., כגון תשואה אחרות למידות

הכנסות למדידת הרווח הם  יןישרים בממתייחסהרכיבים מה
(incomeוה ).ההכרה והמדידה של  וצאות( הכנסותincome )
בתפיסות  בחלקןשל הרווח, תלויות  וכתוצאה מכךהוצאות, ו

 הכנתהישות ב שימשו אתאשר  ,שימור הוןשל הון והמושגיות של 
  פיםבסעי נדונותאלה  תפיסות מושגיות דוחותיה הכספיים.

2.43-2.35. 
 

 ההוצאות מוגדרים כדלקמן8( וincomeההכנסות ) כיבירמ 2.03
 

כלכליות במהלך  גידול בהטבות ןה( income)הכנסות  (א)
או גידול  חיוביבדרך של תזרים התקופה החשבונאית 
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גידול בהון, ב שתוצאתם ,בנכסים, או קיטון בהתחייבויות
 .למעט גידול בהון הנובע מהשקעות בעלים

 
במהלך התקופה ן קיטון בהטבות כלכליות ה הוצאות (ב)

או קיטון בנכסים או  שליליבדרך של תזרים החשבונאית 
למעט  ,קיטון בהוןב שתוצאתם ,התהוותן של התחייבויות

 חלוקה לבעלים.בהון הנובע מ ןקיטו
 
הוצאות מזהות את מאפייניהן ( וincomeהכנסות )של  ההגדרות 2.04

שיש לקיים הקריטריונים מתיימרות לפרט את החיוניים, אך אינן 
בהכנסות קריטריונים להכרה . בדוח רווח והפסד פני שהן מוכרותל
(incomeו ) 2.31-2.15בסעיפיםהוצאות נדונים. 

 
בדרכים הוצאות בדוח רווח והפסד ( וincomeהכנסות ) ניתן להציג 2.05

החלטות לצורך קבלת רלוונטי  מידעכנדרש לשם מתן  ,שונות
הכנסות י ריטבין פ דילפרקטיקה להב, נהוג בדוגמהל כלכליות.

(incomeו ) ממהלך העסקים הרגיל של הוצאות הנובעים פריטי
שמקורו בחנה זאת מבוססת על כך ה הישות לבין פריטים אחרים.

מזומנים  פיקרלוונטי להערכת יכולתה של הישות לה הואשל פריט 
לא סביר כי פעילויות מזדמנות, לדוגמה,  .ושווי מזומנים בעתיד

 .סדירבאופן  יחזרו על עצמן ,גון מימוש השקעה לטווח ארוךכ

 .ופעולותיהשל הישות  הבאופייבביצוע הבחנה זו, יש להתחשב 

ים עשוי אחתשל ישות מהפעילויות הרגילות פריטים הנובעים 
  שות אחרת.יחס ליבלתי רגילים ב להיות

 

בדרכים  שילובםהוצאות ו( וincomeהכנסות ) פריטיהבחנה בין  2.06
ביצועי הישות.  לש שונות מידותלהציג אף הם  מאפשריםנות שו

, דוח לדוגמה הקבצות.דרגות שונות של מדדים אלה מאפשרים 
 או הפסד מפעילויותרווח והפסד יכול להציג רווח גולמי, רווח 

אחר מסים לרגילות  מפעילויות או הפסד לפני מסים, רווחרגילות 
  .או הפסדרווח כן ו

 
 הכנסה

ות נובע ותהכנס והן רווחים. ותהן הכנסכוללת  הכנסה ההגדרה של 2.07
 היא ןוההתייחסות אליהשל ישות הרגילות  הפעילויותממהלך 

מכירות, עמלות, ריבית, דיבידנדים, תמלוגים  כולל בשמות שונים
  ודמי שכירות.

 
הגדרת  מקיימים אתאשר  ,אחריםפריטים מייצגים  רווחים 2.12

 הפעילויותממהלך לנבוע  ,או שאינם עשויים , ועשויים,הכנסה
גידול בהטבות הכלכליות,  מייצגיםרווחים  של ישות.הרגילות 

התייחסות  יןאי לכך, א .מהכנסות באופייםאינם נבדלים  כאלהוכ
  .נפרדרכיב מזו לרווחים כ מסגרת מושגיתב
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, רווחים הנובעים ממימושם של לדוגמה, כוללרווחים  המונח 2.10
רם מומשו נכללים אף הם רווחים שט שוטפים.-נכסים בלתי

של  מהערכה מחדשלדוגמה, רווחים הנובעים  .הכנסהבהגדרת 
בספרים של בערך ניירות ערך סחירים ורווחים כתוצאה מגידול 

הם בדוח רווח והפסד, . כאשר רווחים מוכרים נכסים לזמן ארוך
שימושי  הוא אודותםמשום שהמידע  ,מוצגים, בדרך כלל, בנפרד

 ,לעתים קרובות מדווחים,רווחים  ליות.לקבלת החלטות כלכ
  .לאחר ניכוי הוצאות מתייחסות

 
סוגים שונים של נכסים עשויים להתקבל או לגדול באמצעות  2.10

וסחורות ושירותים  יםביימזומנים, ח דוגמאות כוללות 9הכנסה
הכנסה עשויה  התקבלו בתמורה לסחורות ושירותים שסופקו.ש

לספק ישות עשויה לדוגמה,  .של התחייבויות מסילוקןלנבוע גם 
מחויבות לפירעון  לשם סילוק לנותן ההלוואה שירותיםאו סחורות 

  .הלוואה הקיימת במחזור
 

 הוצאות

הוצאות כוללת הן הפסדים והן אותן הוצאות הנובעות הגדרת  2.11
מהלך הוצאות הנובעות מ של הישות.מהלך הפעילויות הרגילות מ

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

רכוש י, של נכסים כגון מזומנים ושווי מזומנים, מלאכהפחתה 
  .קבוע

 
הגדרת הוצאות,  המקיימים אתאחרים מייצגים פריטים  הפסדים 2.12

של  הרגילות הפעילויות ממהלך , לנבועעשוייםאינם שאו ועשויים, 
אינם  כאלהקיטון בהטבות כלכליות, וכ ייצגיםהפסדים מ. הישות

מסגרת בהתייחסות  יןאי לכך, א .אחרות מהוצאות םבמהות יםשונ
 .נפרד רכיבמזו להפסדים כ מושגית

 
, הפסדים הנובעים מאסונות כגון שריפה לדוגמהכוללים,  הפסדים 2.13

-הפסדים הנובעים ממימושם של נכסים בלתיכן כמו וושיטפון, 
הגדרת הוצאות כוללת גם הפסדים שטרם מומשו,  .שוטפים
 חוץעלייה בשער החליפין של מטבע השפעות הפסדים מלדוגמה 

כאשר הפסדים מוכרים  .במטבע זה ישותשנטלה ההלוואות בגין 
בדוח רווח והפסד הם מוצגים, בדרך כלל, בנפרד, משום שהמידע 

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

או הצגה מחדש של נכסים והתחייבויות גורמים הערכה מחדש  2.14
מקיימים  מוראכ טוןיקאו  שגידוללמרות  בהון.לגידול או לקיטון 

בהתאם שהרי הוצאות, ( וincomeהכנסות )ההגדרה של  את
תייחסות לשימור הון, אין הם לתפיסות מושגיות מסוימות, המ

 נכללים בהון אלהזאת, פריטים  במקום .נכללים בדוח רווח והפסד
תפיסות  .הערכה מחדשאו כקרנות  לשימור ההון יםמואיכת

מסגרת ל 2.43-2.35 נדונות בסעיפיםשל שימור הון  אלה מושגיות
  .זו מושגית

 
  דוחות כספייםשל רכיבים מההכרה של 

של במאזן או בדוח רווח והפסד שילובו ל תהליך שההיא  הכרה 2.15
 ,הקריטריונים להכרהואת  רכיבמשל  והגדרת שמקיים את ,פריט

של הפריט תהליך זה כרוך בתיאור מילולי  .2.16 בסעיףהמפורטים 
מאזן או ה סיכומיסכום באותו ובהכללת  ובתיאור סכומו הכספי

פריטים המקיימים את הקריטריונים  הפסד.הורווח הדוח ב
פריטים ב היעדר הכרה פסד.הרווח וההכרה יוכרו במאזן או בדוח ל

המדיניות  שלגילוי על ידי מתן לתיקון  ןנית וכאמור אינ
 אחרות. הבהרותאו  יםהחשבונאית שיושמה או על ידי ביאור

 
 רכיב יוכר אם8מהגדרת את  המקיים פריט 2.16

 
צפוי שהטבה כלכלית עתידית כלשהי המיוחסת לפריט אכן  (א)

 כןו 9חוצההישות הישות או מה לא תזרום
 

 .4מהימןניתנים למדידה באופן אשר  ךאו ער עלותלפריט  (ב)
 
משום כך , והאמוריםקריטריונים ה מקיים אתפריט בהערכה אם  2.17

בחשבון את שיקולי להביא , יש הכספייםבדוחות להכרה  כשיר
מאפיינים איכותיים של מידע כספי  1בפרק הנדונים המהותיות 

 פריטאם משמעו שרכיבים מחסי גומלין בין היקיום  .שימושי
רכיב מסוים, מכהכרה קריטריונים להוהגדרה את ה מקייםמסוים 

כגון רכיב אחר, מבשנדרשת אוטומטית הכרה כגון נכס, הרי 
  הכנסה או התחייבות.

 
 

                                                 
 ת.יוטעו נטוללי ואמידע הוא מהימן כאשר הוא שלם, נייטר  4
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 של הטבה כלכלית עתידיתההסתברות 

הכרה לבקריטריון  תהסתברות משמש ית שלמושגהתפיסה ה 2.22
כלכליות עתידיות, רמת אי הוודאות שהטבות בהתייחס ל

 וז יתמושגתפיסה המיוחסות לפריט, יזרמו אל הישות או ממנה. 
הוודאות המאפיינת את סביבת פעילותה -איבהתאמה עם  תנמצא

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

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

של כלשהי , מידה יםבייחשל לגבי אוכלוסיה גדולה , אולם כנכס.
הוצאה מוכרת  ,התאם לכך. בנחשבת בדרך כלל צפויה אי תשלום
 יות.בהטבות הכלכל החזויאת הקיטון המייצגת 

 
 המדידהמהימנות 

שיש לו עלות או ערך אשר השני להכרה בפריט הוא  הקריטריון 2.20
במקרים רבים, יש להשתמש  .מהימןבאופן  ניתנים למדידה

שימוש באומדנים  .לצורך קביעת העלות או הערך באומדנים
דוחות כספיים ואינו מערער בהכנת מהווה חלק בלתי נפרד סבירים 

אומדן סביר, אין ניתן לבצע ר לא כאש ,אולם .נותםמהימאת 
, תקבולים דוגמהל במאזן או בדוח רווח והפסד. פריטלהכיר ב

ההגדרה  לקיים אתעשויים משפטית להתקבל בגין תביעה  וייםחזה
 הסתברותהן קריטריולקיים את של נכס והכנסה כאחד וכן 

, אין מהימן, אם לא ניתן לאמוד את התביעה באופן אולם .להכרה
לקיומה של גילוי יינתן , אולם .הכנסהכקבולים כנכס או להכיר בת

 .ופירוטים נלווים הבהרות אחרות ,התביעה במסגרת הביאורים
 

 מקיים את אינואשר בנקודת זמן מסוימת  ,שפריט מסוים יתכן 2.20
 מועדביהיה כשיר להכרה  ,2.16 בסעיףנאי ההכרה המפורטים ת

 .מכןו לאחר שאירע נסיבות או אירועיםממאוחר יותר כתוצאה 
 

הבהרות אחרות לכלול גילוי במסגרת הביאורים,  יתכן ויהיה צורך 2.21
אשר עומד במאפיינים החיוניים של  פריט,גבי לופירוטים נלווים 

. יהיה זה נאות לכלול גילוי תנאי ההכרה מקיים אתאך אינו  ,רכיבמ
רלוונטי לצורך הערכת המצב  על הפריט נחשב מידעכאשר זה כ

של ישות על ידי  השינויים במצב הכספיים והכספי, הביצוע
 .משתמשי הדוחות הכספיים

 
 הכרה בנכסים

העתידיות יזרמו כלכליות ההטבות צפוי שהוכר במאזן כאשר מ נכס 2.22
ניתנים למדידה באופן אשר  ךעלות או ערלנכס יש ואל הישות 

 .מהימן
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נראה כי אשר כאשר מתהווה לישות יציאה, במאזן מוכר  ינוא נכס 2.23
לתקופה  מעבריזרמו בגינה הטבות כלכליות לישות שי לא צפו

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

 הטבות כלכליות עתידיות פיקלא היה בכוונתה של ההנהלה לה
 או שההנהלה הוטעתה.יציאה שהתהוותה ישות באמצעות ל

המשמעות היחידה היא שרמת הוודאות לגבי זרימתן של הטבות 
כלכליות אל הישות מעבר לתקופה החשבונאית השוטפת אינה 

 .הכרה בנכסכדי להצדיק מספקת 
 

  הכרה בהתחייבויות

 של משאבים שליליתזרים במאזן כאשר צפוי  תוכרמהתחייבות  2.24
 הבהוושל מחויבות  מסילוקהכתוצאה  ותכלכלי המגלמים הטבות

 .ושהסכום שבו תסולק ההתחייבות ניתן למדידה באופן מהימן
שווה  באופן פרופורציונאלי בוצעושלא חוזיות מחויבויות  ,בפועל

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

הגדרה של ה לקיים אתיות כאמור עשו , מחויבויותאולם
הן ו במידהככאלה,  כשירות להכרההן בלבד שוהתחייבות, 
בנסיבות . מסוימותקריטריונים להכרה בנסיבות הה מקיימות את

הכרה כאמור גוררת בעקבותיה הכרה בהתחייבויות כאלה, 
 .הקשוריםבנכסים או בהוצאות 

 
 בהכנסההכרה 

ול בהטבות כלכליות בדוח רווח והפסד כאשר חל גידהכנסה מוכרת  2.25
 ואשר ניתן ,לגידול בנכס או לקיטון בהתחייבות הקשור ,עתידיות

 רחשתתבהכנסה מהכרה למעשה, ש ,מכאן .מהימןלמדידה באופן 
קיטון בהתחייבויות בזמנית עם ההכרה בגידול בנכסים או -בו

)לדוגמה, גידול נטו בנכסים הנובע ממכירתם של סחורות או 
 (.התחייבותמויתור על  חייבויות הנובעשירותים או קיטון בהת

 
, בהכנסהבפרקטיקה לגבי הכרה על פי רוב שאומצו הכללים  2.26

הקריטריונים  של, הם ישומים שהכנסות יורווחוהדרישה לדוגמה 
 ,בדרך כללכללים אלה מכוונים, זו.  מסגרת מושגיתלהכרה על פי 

 הניתנים למדידה באופן ,פריטיםלאותם ההכרה בהכנסה  תגבללה
 מידה מספקת של וודאות. קיימת לגביהםשומהימן 

 

 הכרה בהוצאות

בדוח רווח והפסד כאשר חל קיטון בהטבות  תוכרומהוצאות  2.27
 ,בנכס או לגידול בהתחייבות לקיטון, הקשור כלכליות עתידיות

הכרה  ,שלמעשה ,מכאן .מהימןלמדידה באופן  ניתןאשר ו
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תחייבויות או הכרה בגידול בההזמנית עם -בו רחשתתמבהוצאות 
, צבירתן של זכויות עובדים או הפחתתו דוגמהקיטון בנכסים )לב

 .של ציוד(
 

בין זיקה ישירה מוכרות בדוח רווח והפסד על בסיס  הוצאות 2.32
 .מסוימיםהפקת פריטי הכנסה  לביןשהתהוו לישות העלויות 

, כרוך בהכרה ותהכנסבין לתהליך זה, המוכר כהקבלה בין עלויות 
ישירות והוצאות הנובעות  הכנסותמשולבת של או בו זמנית 

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

, אולם זמנית עם ההכרה בהכנסה שנבעה ממכירת הסחורות.-בו
ינו זו א מושגית מסגרתשל הקבלה על פי התפיסה המושגית  םשויי

של ת והגדרה מקיימים אתשאינם  ,פריטיםמאזן במתיר הכרה ב
 .התחייבויותשל נכסים או 

 
להתפרס על פני מספר תקופות ויות חזהטבות כלכליות  כאשר 2.30

הוצאות החשבונאיות וניתן לקבוע רק קשר כללי או עקיף להכנסה, 
 יםשיטתינהלי הקצאה על בסיס מוכרות בדוח רווח והפסד 

בהכרה בהוצאות  ,בדרך כלל ,זה נחוץכול טיפ .יםוהגיוני
 פטנטים, מוניטין, רכוש קבועשימוש בנכסים כגון ל המיוחסות
פחת או  תקראונההוצאות  אלהכבמקרים  .מסחרייםוסימנים 

היא להביא להכרה בהוצאות  אלהנהלי הקצאה מטרת  הפחתה.
הטבות נצרכות או פוקעות הבהן שבתקופות החשבונאיות 

 סות לפריטים האמורים.המיוח הכלכליות
 

יציאה אינה מניבה דוח רווח והפסד כאשר במיידית  מוכרתהוצאה  2.30
כאשר, וכל עוד, ההטבות הכלכליות  או הטבות כלכליות עתידיות

קריטריונים את ה, מלקייםחדלות , או מקיימותהעתידיות אינן 
  להכרה כנכס במאזן.

 
ם באותם מקרים שבהבדוח רווח והפסד גם מוכרת וצאה ה 2.31

הכרה בנכס, דוגמת שאין בעקבותיה התחייבות התהוותה 
  מוצר.לטיב ההתחייבות הנובעת מאחריות 

 
 דוחות כספייםם של רכיבימה של המדיד

יוכרו  הםבש יםם הכספימיהסכומדידה היא תהליך של קביעת  2.32
 במאזן ובדוח רווח והפסד.של הדוחות הכספיים רכיבים מה וצגווי

  .מסוים בסיס מדידהתהליך זה כרוך בבחירה של 
 

בסיסי מדידה מיושמים בדוחות כספיים בדרגות שונות  מספר 2.33
 כוללים8 אלה מדידהבסיסי  נים.תשמובשילובים 
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נכסים נרשמים בסכום המזומנים או שווי  .עלות היסטורית (א)
השווי ההוגן של התמורה  בסכוםהמזומנים ששולמו או 

מות התחייבויות נרש שניתנה לרכישתם במועד הרכישה.
יבות או וחמבסכום התקבולים שהתקבלו בתמורה ל

, מסים על ההכנסה( בסכום לדוגמה)בנסיבות מסוימות 
להיות משולמים  יםויחזה ,המזומנים או שווי המזומנים

 ההתחייבות במהלך העסקים הרגיל.לסילוק 
 
בסכום המזומנים או שווי  מוצגיםנכסים  .עלות שוטפת (ב)

 שווה ערךותו נכס או נכס אילו אמשולמים המזומנים שהיו 
בסכום  מוצגותהתחייבויות  .במועד המדידההיה נרכש 

של המזומנים או שווי המזומנים שהיו מהוון  - הבלתי
  במועד המדידה.יבות וחמה לסילוקנדרשים 

 
בסכום המזומנים או  מוצגיםנכסים  .(סילוקערך מימוש ) (ג)

 היה להשיג ממימוש בדרך מקובלתשניתן שווי המזומנים 
 ךבער מוצגותהתחייבויות  .במועד המדידה של הנכס

של המזומנים או שווי  ןמהוו - הסכום הבלתי ואשה ,סילוקן
ההתחייבות במהלך  לסילוקלהידרש  וייםחזש ,המזומנים

 העסקים הרגיל.
 

בערך הנוכחי של תזרימי  מוצגיםנכסים  .ערך נוכחי (ד)
 קפילהוי חזשהפריט  ,נטוהעתידיים החיוביים המזומנים 

בערך הנוכחי  מוצגותהתחייבויות  .העסקים הרגיל במהלך
 שחזויים ,טוהעתידיים נהשליליים של תזרימי המזומנים 

  .העסקים הרגילההתחייבויות במהלך  לסילוקלהידרש 
 

די ישויות בהכנת על י באופן רגילמאומץ שהמדידה  בסיס 2.34
 ,משולב בסיס מדידה זה .הכספיים הוא עלות היסטורית יהןדוחות

בדרך , מוצגלדוגמה, מלאי  עם בסיסי מדידה אחרים., בדרך כלל
יירות ערך סחירים נ נטו,ערך מימוש או עלות הנמוך מבין  לפי ,כלל

 מוצגותבמחיר שוק והתחייבויות לפנסיה  יםלהיות מוצגעשויים 
בבסיס  ותישויות מסוימות משתמשיתר על כן,  בערכן הנוכחי.

עלות  ל המודל החשבונאי שלבשל אי יכולתו ש העלות השוטפת
תמודד עם השפעות השינויים במחירי הנכסים הלא לההיסטורית 

 כספיים.
 

 ושימור הון תפיסות מושגיות של הון

 תפיסות מושגיות של הון

הון  שלהפיננסית המושגית התפיסה הישויות מאמצות את  מרבית 2.35
ת של פיננסיההמושגית  התפיסהלפי  הכספיים. יהןבהכנת דוחות

 (capital) , כגון כספים שהושקעו או כוח קנייה שהושקע, ההוןהון
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לפי  של הישות. (equity) הון שלנכסים נטו או  נרדף של מונחהוא 
נחשב הון  תפעולית,, כגון יכולת ת של הוןפיזיההמושגית  התפיסה

בסס לדוגמה על מספר בהתשל הישות, הייצור  קיבולתמייצג את כ
  יומיות. יחידות תפוקה

 
 על ידי ישות, הוןמה של מתאיהמושגית התפיסה השל חירתה ב 2.36

לכן,  .בדוחות הכספיים שלה על צורכי המשתמשיםתבסס ת
 אומץ אם משתמשי הדוחותת פיננסית של הוןמושגית תפיסה 

מעוניינים בעיקר בשימור ההון הנומינלי שהושקע או  הכספיים
העניין , לעומת זאתאם,  שימור כוח הקנייה 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 הנבחרת מצביעה על היעד אותו 
מסוימים בישום המעשי של  קשיי מדידהשייתכנו  הרווח, אף

 .המושגית תפיסהה
 

 רווח ר הון וקביעתשימו תפיסות מושגיות של

, לעיל 2.35המפורטות בסעיף  ,התפיסות המושגיות של הון 2.37
 של שימור הון8הבאות תפיסות המושגיות מובילות ל

 
רק מופק רווח  ,וזמושגית על פי תפיסה  .שימור הון פיננסי (א)

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

חלוקות שהוצאו מכלל חישוב אחר לתחילת התקופה, לנטו 
 .תקופת הדיווחבמהלך ידי בעלים  לבעלים והשקעות על

ניתן למדוד שימור הון פיננסי ביחידות כספיות נומינליות או 
  ביחידות בעלות כוח קנייה קבוע.

 
רק אם מופק רווח  ,וז מושגית על פי תפיסה .שימור הון פיזי (ב)

התפעולי( של הישות )או הכושר ייצור הפיזי )או הכושר 
( כושר ייצור זההשגת הדרושים לשם או המימון המשאבים 

בתחילת  הייצור הפיזיכושר בתום התקופה עולה על 
לבעלים חלוקות שהוצאו מכלל חישוב  , לאחרהתקופה

 במהלך תקופת הדיווח. והשקעות על ידי הבעלים
 

 בו הגדירהששורה לאופן קשימור הון התפיסה המושגית של  2.42
זו  מושגית תפיסה ת לשמר.ייננהישות את ההון אותו היא מעו

ה תפיסהההון לבין של  תה המושגיתפיסהבין  מספקת את הקשר
התייחסות הנקודת את  תמספקמשום שהיא הרווח, של  תהמושגי

מהווה תנאי התפיסה המושגית של שימור הון  .לפיה נמדד הרווח
 .ון הישותהשואה על הון הישות לבין החזר בין ת הבחנהמוקדם ל

לשם של נכסים בסכומים העולים על הנדרש תזרים חיובי רק 
כרווח, ולכן כתשואה על  עשוי להיחשבשל הישות שימור ההון 
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שההוצאות  ינותר אחרשהשיורי הסכום כאן שרווח הוא מ ההון.
אם מההכנסה. נוכו ( במידת הצורךלשימור הון,  יםמואי)לרבות ת

 הפסד.מהווה השיורי הסכום  ההכנסה,ההוצאות עולות על 
 

העלות של אימוץ מחייבת שימור הון פיזי  שלהמושגית ה התפיס 2.40
שימור הון של המושגית התפיסה , אולם השוטפת כבסיס המדידה.

בחירת הבסיס  .מסויםשימוש בבסיס מדידה  שתדוראינה פיננסי 
ו מעוניינת הישות אותהפיננסי הון הבסוג תלויה  זו תפיסהלפי 

  לשמר.
 

שימור הון הוא של המושגיות  תפיסותה יתשהעיקרי בין  ההבדל 2.40
שינויים במחירי הנכסים וההתחייבויות של ה בהשפעותהטיפול 

שלה במונחים כלליים, ישות משמרת את הונה אם ההון  הישות.
כל סכום  בתחילת התקופה.היה לה בסוף התקופה שווה לזה ש

הוא  התקופהנדרש לשם שימור ההון בתחילת ההסכום העולה על 
 .רווח

 
מוגדר שבה ההון  ,שימור הון פיננסיעל פי התפיסה המושגית של  2.41

במונחים של יחידות כספיות נומינליות, רווח מייצג גידול בהון 
במחירי עליות , בהתאם לכך הנומינלי במהלך התקופה.הכספי 

 ,ווחי החזקהרשמקובל לכנותם  ,נכסים שהוחזקו במהלך התקופה
עד כרווחים  אולם, אין להכיר בהם .רווחים מבחינה מושגיתהם 

ה המושגית תפיסהכאשר  .בעסקת החלפה הנכסיםלמימושם של 
של כוח קנייה קבוע,  ביחידות תשימור ההון הפיננסי מוגדר של

לפיכך,  במהלך התקופה. הושקעשרווח מייצג גידול בכוח הקנייה 
 העולה על הגידול ברמת ,סיםהגידול במחירי הנכחלק רק 

 וםאייתרת הגידול תטופל כת נחשב כרווח. ,המחירים הכללית
 .(equity) , כלומר כחלק מההון(capital) לשימור ההון

 
ההון מוגדר  בהש, יזיפשימור הון של  תה המושגיתפיסהעל פי  2.42

במהלך זה רווח מייצג את הגידול בהון  ,פיזי ייצורכושר במונחי 
מחירים המשפיעים על הנכסים ה יינוישכל  התקופה.

ייצור ושר בכמדידה בנחשבים לשינויים  וההתחייבויות של הישות
 ,(capital) הוןהשימור ל יםמואיכת יטופלולפיכך,  9פיזי של הישות

  רווח. ולא (equity) חלק מההון יםשמהוו
 

שימור הון  התפיסה המושגית שלשל והמדידה  יבסיס של הבחירה 2.43
הכנת הדוחות להחשבונאי שישמש המודל ע את קבהיא אשר ת

 שלחשבונאיים שונים מציגים דרגות שונות מודלים  הכספיים.
וכמו בתחומים אחרים, ההנהלה חייבת  מהימנותושל רלוונטיות 

זו  מסגרת מושגית .למצוא את האיזון בין רלוונטיות לבין מהימנות
ת נכהלה חשבונאיים ומספקת הנחי של מודליםלגבי מגוון ישימה 

כון לעכשיו, אין נ שנבחר.למודל בהתאם  םהצגתלודוחות כספיים 
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מודל להמליץ על לתקני חשבונאות בינלאומיים בכוונת הוועדה 
דופן כדוגמת  ותיוצאבנסיבות חוץ מאשר חשבונאי זה או אחר 

אולם,  .ישויות המדווחות במטבע של כלכלה היפר אינפלציוניות
 עולם.ביות כוונה זו תיבחן לאור התפתחו

 


