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 על ידי תק� בוצעו שינויי� שכדי לשק# תוקנהלא המסגרת המושגית 

  .)2007בשנת עודכ� כפי ש( הצגת דוחות כספיי� 1חשבונאות בינלאומי 

  

  הקדמה

ישויות רבות ברחבי העול� עורכות ומציגות דוחות כספיי� המיועדי� 
כאלה יכולי� דוחות כספיי� שלמרות . לשימוש� של משתמשי� חיצוניי�

הנובעי� ככל קיימי� ביניה� הבדלי� , במדינות שונותת דומי� להיראו
העובדה כלכליות ומשפטיות ומ, חברתיותממגוו� של נסיבות הנראה 

 את הצרכי� של משתמשי� שוני� רואות לנגד עיניה�מדינות שונות ש
  . דרישות לאומיותתעיקבבעת בדוחות הכספיי� 

  
 הדוחות רכיבימלות שימוש במגוו� הגדרנסיבות שונות אלה הביאו ל

.  והוצאות)income (הכנסות, התחייבויות,  נכסי�,לדוגמה, כ" ;הכספיי�
שימוש בקריטריוני� שוני� להכרה נסיבות שונות אלה א# הביאו ל

 . שוני�בסיסי מדידהלמת� עדיפות לבפריטי� בדוחות הכספיי� ו
  .התחולה של הדוחות הכספיי� והגילויי� שמובאי� בה� הושפעו א# ה�

  
ל לצמצו� ופעמחויבת ל, )IASC(  בינלאומיי�חשבונאותוועדה לתקני ה

תקני� חשבונאיי� , ה על ידי שאיפה להרמוניזציה של תקנותהבדלי� אל
הוועדה מאמינה . והליכי� הקשורי� להכנת דוחות כספיי� ולהצגת�

 התמקדות בדוחות יאהדר" הטובה ביותר להשגת הרמוניזציה הש
  .מידע שימושי בקבלת החלטות כלכליותה לספק הערוכי� במטרכספיי� 

  
הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיי� מאמינה שדוחות כספיי� הנערכי� 

זאת . למטרה זו נותני� מענה לצרכי� המשותפי� למרבית המשתמשי�
  :לדוגמה, מאחר וכמעט כל המשתמשי� מבצעי� החלטות כלכליות

   

 ; הוניתלהחזיק או למכור השקעה, החלטה מתי לקנות  )א(

 

 ;הערכת התנהלות או אחריות ההנהלה  )ב(

 

 ;הערכת היכולת של הישות לשל� ולספק הטבות נוספות לעובדיה  )ג(

 

 ;הערכת האבטחה עבור הסכומי� שהלוו לישות  )ד(

 

 ;קביעת מדיניות מיסוי  )ה(

 

 ;קביעת רווחי� הניתני� לחלוקה ודיבידנדי�  )ו(
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 או ;הכנת ושימוש סטטיסטיקות לגבי הכנסה לאומית  )ז(

 

 .עולות הישותפיקוח על פ  )ח(
  

�חד עשויות לקבוע מיוב, הוועדה מכירה בעובדה כי ממשלות, א# על פי כ
� הדרישות אל, �אול .דרישות אחרות או נוספות שיתנו מענה למטרותיה

אינ� צריכות להשפיע על דוחות כספיי� המפורסמי� לטובת משתמשי� 
 אלא א� ה� נותנות מענה ג� לצורכיה� של משתמשי� אחרי�, אחרי�

   .להא
  

מרבית� של הדוחות הכספיי� נערכי� בהתא� למודל חשבונאות 
ההשבה ועל עיקרו� שימור ההו� ) המבוסס על העלות ההיסטורית ברת

 אחרי� עשויי� להיות מתאימי� ותפיסותמודלי�  .הפיננסי הנומינלי
א" נכו� ,  מידע שימושי לקבלת החלטות כלכליותשל המטרלהשגת היותר 

 � זו מסגרת מושגיתאופ� פיתוחה של  . לשינוימוסכמתעמדה להיו� אי
 לגבי מגוו� של מודלי� חשבונאיי� ועקרונות הו� ישימותהמאפשר את 
�   .ושימור ההו

  

  מבוא

  מטרת המסגרת המושגית ומעמדה

 הכנת בבסיס ות העומדהתפיסות את פרטת זו ממסגרת מושגית .1
 סגרתהממטרת  . משתמשי� חיצוניי�עבורבוהצגת דוחות כספיי� 

  :יא ההמושגית
  

בפיתוח תקני לתקני חשבונאות בינלאומיי� לסייע לוועדה   )א(
ה של תקני חשבונאות סקירבעתיד ובבינלאומיי� חשבונאות 
  ;קיימי�בינלאומיי� 

  

לסייע לוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיי� בקידו�   )ב(
תקני� חשבונאיי� והליכי� , הרמוניזציה של תקנות

י� על ידי מת� בסיס לצמצו� הקשורי� להצגת דוחות כספי
מספר החלופות לטיפול חשבונאי שמאפשרי� תקני 

 ; החשבונאות הבינלאומיי�
  

 national standard(התקינה הלאומיי�  לסייע לגופי  )ג(

setters (בפיתוח תקני� לאומיי�; 

 

 של תקני �ליישומ דוחות כספיי� בכל הנוגע למכינילסייע   )ד(
 נכללואי� שטר� ולטיפול בנושבינלאומיי� חשבונאות 
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  ; בינלאומיבמסגרת תק� חשבונאות
  

לסייע לרואי החשבו� המבקרי� לגבש את חוות דעת� באשר   )ה(
 החשבונאות לתקניכספיי� להתאמת� של דוחות 

 ;הבינלאומיי�
  

המידע את פרש ללסייע למשתמשי� בדוחות הכספיי�   )ו(
 בהתא� לתקני אשר נערכו ,המוצג בדוחות כספיי�

   וכ�; בינלאומיי�חשבונאות
  

הוועדה לתקני  של הלספק מידע לגורמי� בעלי עניי� בעבודת  )ז(
הוועדה לתקני  של ה באשר לגישתחשבונאות בינלאומיי�
   . תקני חשבונאותקביעת בחשבונאות בינלאומיי�

  

ולפיכ" ,  בינלאומי זו אינה מהווה תק� חשבונאותמסגרת מושגית .2
דבר  .וימי� מסת לגבי נושאי מדידה או גילויועיקבמגדירה אינה 

 זו אינו גובר על האמור בתק� חשבונאות מסגרת מושגיתבהנאמר מ
  .בינלאומי ספציפי כלשהו

  

במספר , מכירה בעובדה כילתקני חשבונאות בינלאומיי� הוועדה  .3
בי�  להמושגית המסגרת סתירה בי� להיותעלולה , מוגבל של מקרי�
ו יגבר, של סתירה כאמורבמקרי�  . בינלאומיתק� חשבונאות

 המסגרת של אלה על  הבינלאומיחשבונאותהתק� של דרישות ה
לתקני חשבונאות ככל שתסתייע הוועדה , אול� .המושגית

בפיתוח� של תקני חשבונאות  המושגית במסגרתבינלאומיי� 
יפחת ע� הזמ� , תה את תקני החשבונאות הקיימי�סקירבעתיד וב

ני  לבי� תקהמושגית המסגרת בי� ההסתירמקרי  של �מספר
   . הבינלאומיי�החשבונאות

  

 מעת לעת על בסיס ניסיונה של הוועדה תעודכ� המושגית המסגרת .4
   .בעבודתה ע� המסגרת

  

  תחולה  

  :בנושאי� הבאי� דנה  המושגיתהמסגרת .5
  

  ; של דוחות כספיי��מטרת  )א(
  

המאפייני� האיכותיי� הקובעי� את שימושיות המידע   )ב(
  ;בדוחות הכספיי�
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 הדוחות מה�רכיבי� משל הההכרה והמדידה , ההגדרה  )ג(
   וכ� ; מורכבי�הכספיי�

  

   . ההו� ושימור ההו�תפיסות  )ד(
  

 המיועדי� לכל עוסקת בדוחות כספיי�  המושגיתהמסגרת .6

)general purpose financial statements()  �דוחות ' )להל
דוחות כספיי� כאמור  . כספיי� מאוחדי�דוחותכולל , )'כספיי�
המידע צורכי לשנה במטרה לספק את  ומוצגי� לפחות אחת נערכי�

חלק מהמשתמשי�  . לקשת רחבה של משתמשי�משותפי�ה
 זה הכלול עלמידע נוס# , ובכוח� להשיג, האמורי� עשויי� לדרוש

עבור משתמשי� רבי� מהווי� הדוחות ב, אול� .בדוחות הכספיי�
 ערוכי�להיות הדוחות ולכ� על , הכספיי� מקור עיקרי למידע כספי

 המסגרת .אלהתו" התחשבות בצורכי משתמשי� ומוצגי� 
" כ, ותמיוחדלמטרות  בדוחות כספיי�  אינה עוסקתהמושגית
 ה� מחו. לתחולה של  לצורכי מסדוח התאמה תשקיפי� ולדוגמה
 המסגרתנית� לייש� את הנחיות , ע� זאת . המושגיתהמסגרת
כאשר הדרישות ,  כאמורלמטרות מיוחדות דוחות בהכנת המושגית

 .זאתמאפשרות וחות אלה של ד
  

 שלמהמערכת  .דוחות כספיי� מהווי� נדב" בתהלי" הדיווח הכספי .7
דוח על , דוח רווח והפסד, כוללת לרוב מאז� של דוחות כספיי�

, אשר יכול להיות מוצג במגוו� דרכי�( השינויי� במצב הכספי
דוח על תזרימי המזומני� או כדוח של מקורות , לדוגמה

  דוחות אחרי� והבהרות,ת אות� ביאורי�אכ� ו, )ושימושי�
, כמו כ� . הכספיי� מהדוחות המהווי� חלק בלתי נפרד,אחרות

המתבססי� על , נלווי�ומידע הדוחות עשויי� לכלול פירוטי� 
להיקרא בצירו#  ויי�חזואשר , הדוחות האמורי� או הנובעי� מה�

 , הפירוטי� והמידע הנלווה עשויי� לעסוק.האמורי�ע� הדוחות 
 �במידע פיננסי אודות מגזרי� עסקיי� וגיאוגרפיי, לדוגמה

דוחות כספיי� אינ� , אול�. וגילויי� להשפעות שינויי� במחירי�
דוח ההנהלה או דיווחי� , דוח הדירקטוריו� כגו� ,כוללי� פריטי�

 אוכספי אשר עשויי� להיכלל במסגרת דוח אחרי� מטע� ההנהלה 
   .שנתי

  

 הדוחות הכספיי� של כל הישויותעל  חלה  המושגיתהמסגרת .8
בי� א� במגזר , העסקיות המדווחותהתעשייתיות ו, המסחריות

 ישות אשר בגינה היאישות מדווחת  .הפרטי או במגזר הציבורי
 המסתמכי� על הדוחות הכספיי� כמקור ,קיימי� משתמשי�

   .העיקרי למידע כספי על הישות
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  משתמשי� וצורכי המידע שלה�

קיימי�  וחות הכספיי� כוללי� משקיעי�דשל ההמשתמשי�  .9
, ספקי� ונושי� עסקיי� אחרי�, מלווי� ,עובדי�, ופוטנציאליי�

המשתמשי� נעזרי�  .הציבורו ומוסדותיה�ממשלות , לקוחות
בדוחות הכספיי� על מנת לקבל מענה לצורכי המידע השוני� 

  :את האמור להל�צרכי� אלה כוללי�  .שלה�
  

ו� ויועציה� שוקלי� את הסיכו� ספקי הו� בסיכ .משקיעי�  )א(
ה�  . נושאותה�ש בהשקעותיה� ואת התשואה הטבוע

, סייע לה� לקבוע א� עליה� לקנותהמזקוקי� למידע 
בעלי מניות מעונייני� ג� במידע  .להחזיק או למכור

 להערי" את יכולתה של הישות לשל� המאפשר לה�
  .דיבידנדי�

  

עונייני� במידע עובדי� וקבוצות הייצוג שלה� מ .עובדי�  )ב(
ה� , כמו כ� .לגבי היציבות והרווחיות של מעבידיה�

של  לה� להערי" את יכולתה המאפשרמעונייני� במידע 
  .הטבות פרישה והזדמנויות תעסוקה, שכרלשל� הישות 

  

� לקבוע א� המאפשר להמלווי� מעונייני� במידע  .מלווי�  )ג(
�ישולמו במועד,  אליה�והריבית הנלווית, הלוואותיה�.  

  

ספקי� ונושי� אחרי�  .ספקי� ונושי� עסקיי� אחרי�  )ד(
שר לה� לקבוע א� הסכומי� פאהממעונייני� במידע 

נושי� עסקיי� נוטי� , ככלל .המגיעי� לה� ישולמו במועד�
, להתעניי� בישות על פני תקופה קצרה יותר מאשר מלווי�
אלא א� ה� תלויי� בהמש" הקשר ע� הישות בהיותה 

  .לקוח עיקרי
  

לקוחות מעונייני� במידע לגבי המשכיותה של  .לקוחות  )ה(
 ע� יש לה� מעורבות ארוכת טווחבעיקר כאשר , הישות

    .הישות או תלות בה
  

ממשלות ומוסדותיה� מעונייני�  .ממשלות ומוסדותיה�  )ו(
ה� , בנוס# . של ישויות�בפעילות, ועל כ�, בהקצאת משאבי�

לקבוע , ויותיש  של� להסדיר את פעילותכדימידע ל זקוקי�
 � לאומית הכנסהחישוב לבסיס כמדיניות מס וכ
   .וסטטיסטיקות דומות

  

 . מגוונתהיא של ישויות על הציבור הרחב �השפעת .הציבור  )ז(
ישויות עשויות לתרו� תרומה נכבדה לכלכלה , לדוגמה

מועסקי� הלרבות מספר האנשי� , המקומית בדרכי� שונות
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ות כספיי� עשויי� דוח . בספקי� מקומיי�� ותמיכתיד�על 
להיות לעזר לציבור כמקור מידע לגבי המגמות 

באשר לשגשוגה של הישות ותחו� וההתפתחויות האחרונות 
  .פעולותיה

  

א# על פי שאי� בכוח� של הדוחות הכספיי� לתת מענה לצורכי  .10
משותפי� ה ,ישנ� צרכי�, האמורי�המידע של כל המשתמשי� 

,  הו� בסיכו�י� לישותמאחר והמשקיעי� מספק. לכל המשתמשי�
 צורכי יתרבמאת ג� דוחות כספיי� שיענו על צורכיה� יספקו 

אשר נית� לספק באמצעות דוחות , המידע של משתמשי� אחרי�
 .כספיי�

   

 של דוחות להכנת�הנהלתה של ישות נושאת באחריות העיקרית  .11
 קיי� עניי� במידע הכלול להנהלהג� . כספיי� של הישות ולהצגת�

על א# הגישה שיש לה למידע ניהולי וכספי נוס# , כספיי�בדוחות ה
�להנהלה יש את  .בקבלת החלטות ובבקרה, המסייע לה בתכנו

 ספק של מידע נוס# כאמור כדי שי�כותה והצורה לקבוע את היכולת
 מסגרת מושגיתבדיווחו של מידע כאמור אינו מטופל  .�את צרכיה

ר מתבססי� על המידע דוחות כספיי� המפורסמי� לציבו, אול� .זו
ביצועיה ,  לגבי מצבה הכספי של הישותההנהלה אתאשר שימש 

   .השינויי� במצב הכספי שלהו
  

  מטרת הדוחות הכספיי�

, מטרת הדוחות הכספיי� היא לספק מידע לגבי המצב הכספי .12
אשר יהא שימושי ,  של הישותוהשינויי� במצב הכספיהביצועי� 

   .לטות כלכליותלמגוו� רחב של משתמשי� בקבלת הח
  

 למטרה זו עוני� על הצרכי� המשותפי� הוכנודוחות כספיי� אשר  .13
דוחות כספיי� אינ� מספקי� את כל ,  אול�.של רוב המשתמשי�

 אשר עשוי להיות דרוש למשתמשי� בקבלת החלטות ,המידע
הפיננסיות של מאחר וה� מתארי� בעיקר את ההשפעות , כלכליות

   .בהכרח מידע שאינו פיננסימספקי� אירועי העבר ואינ� 
  

או , את תוצאות ביצועיה של ההנהלהא# מציגי� דוחות כספיי�  .14
 .את האחריות שנושאת ההנהלה בגי� המשאבי� שהופקדו בידיה

עניינ� של משתמשי� בהערכת ביצועיה או אחריותה של ההנהלה 
 עשויות אלה החלטות ;נובע מהצור" לקבל החלטות כלכליות

או , או למכור אותהבישות � להחזיק בהשקעת� א, לדוגמה, לכלול
  . להחליפהא� למנות מחדש את ההנהלה או
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  ושינויי� במצב הכספי ביצועי� , מצב כספי

ההחלטות הכלכליות המתקבלות על ידי המשתמשי� בדוחות  .15
 פיקהכספיי� דורשות הערכה באשר ליכולתה של הישות לה

ת פקאות של המזומני� ושווי מזומני� ובאשר לעיתוי והווד
את כושרה של , בי� היתר, יכולת זו קובעת למעשה .מזומני� כאמור

לפרוע , לעמוד בתשלומי ריבית, הישות לשל� לעובדיה ולספקיה
, מידע ממוקד לגבי המצב הכספי . לבעליהותקוחלבצע הלוואות ול
 של ישות מסייע בידי משתמשי�  והשינויי� במצב הכספיהביצועי�

    . מזומני� ושווי מזומני�פיק לההלהערי" את יכולת
  

, מצבה הכספי של ישות מושפע מהמשאבי� הכלכליי� שבשליטתה .16
מידת כ� מו, נזילותה וכושר הפירעו� שלהמ,  שלהמהמבנה הפיננסי

מידע לגבי  . פועלתיכולתה להסתגל לשינויי� בסביבה שבה היא
המשאבי� הכלכליי� שבשליטת הישות ולגבי מידת הצלחתה בעבר 

 שימושי בהערכת יכולתה של אצוע שינויי� במשאבי� אלה הובבי
מידע לגבי המבנה  . מזומני� ושווי מזומני� בעתידפיקהישות לה
בעתיד ואופ�  לגיוס הלוואות שימושי בחיזוי הצרכי� הואהפיננסי 

 ;חלוקת רווחי� ותזרימי מזומני� עתידיי� בי� בעלי עניי� בישות
� מידת הצלחתה של הישות בגיוס מידע זה שימושי בחיזוי, כמו כ

 שימושי בהערכת הואמידע לגבי הנזילות וכושר הפירעו�  .הו� נוס#
� .יכולתה של הישות לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות במועד

לאחר , נזילות מתייחסת לזמינות� של מזומני� בעתיד הקרוב
. שהובאו בחשבו� ההתחייבויות הפיננסיות על פני אותה תקופה

פירעו� מתייחס לזמינות� של מזומני� בטווח הארו" יותר כושר ה
�   .כדי לעמוד בהתחייבויות פיננסיות במועד

  

דרוש לש� , אשר לרווחיותהבבפרט , מידע לגבי ביצועיה של ישות .17
 סביר שיהיואשר , הערכת שינויי� אפשריי� במשאבי� הכלכליי�

  בעלהואמידע לגבי שונות הביצועי�  .בשליטת הישות בעתיד
 שימושי בחיזוי הואמידע לגבי הביצועי�  .חשיבות מבחינה זו

 תזרימי מזומני� באמצעות בסיס פיקיכולתה של הישות לה
המידע מסייע בגיבוש דעה לגבי , כמו כ� .המשאבי� הקיי�

   .האפקטיביות של שימוש אפשרי במשאבי� נוספי� על ידי הישות
  

שימושי בהערכת  הוא של ישות  השינויי� במצב הכספימידע לגבי .18
של השוטפות ת יופעילויות המימו� והפעילו, פעילויות ההשקעה

מידע זה מסייע ביצירת בסיס עבור  .תקופת הדיווחהישות במהל" 
 מזומני� ושווי פיקהמשתמש להערכת יכולתה של הישות לה

 .מזומני� ואת צרכי הישות לשימוש בתזרימי המזומני� האמורי�
נית� להחיל הגדרות שונות , מצב הכספידוח על השינויי� בבעריכת 

, הו� חוזר, כגו� כל המשאבי� הפיננסיי�, "משאבי�"לגבי המונח 
לא נעשה כל ניסיו� לגיבוש הגדרה  .נכסי� נזילי� או מזומני�

 .זו מסגרת מושגיתב משאבי�ספציפית ל
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19. �מידע לגבי הביצועי�  .מידע לגבי המצב הכספי מוצג בעיקר במאז
מידע לגבי השינויי� במצב הכספי  . רווח והפסדמוצג בעיקר בדוח

  .מוצג כדוח נפרד במסגרת הדוחות הכספיי�
  

כיוו� שה� משקפי� , בי� מרכיבי הדוחות הכספיי� קיי� קשר הדדי .20
למרות שכל  . עסקאות או אירועי� אחרי��היבטי� שוני� של אות

א# דוח אינו מתיימר , מהאחרי�אחד מהדוחות מספק מידע שונה 
עבור או לספק את כל המידע הנחו. ספציפית מטרה לבדו לשרת 

דוח רווח והפסד מספק , לדוגמה .צרכי� ספציפיי� של משתמשי�
אלא א� נעשה בו שימוש במשולב ,  של ביצועי�תמונה חלקית בלבד

  .דוח על השינויי� במצב הכספיה המאז� וע� ע�
  

  ביאורי� ופירוטי� נלווי�

 .אחרומידע  פירוטי� נלווי� ,ורי�הדוחות הכספיי� כוללי� ג� ביא .21
הרלוונטי , הדוחות הכספיי� עשויי� לכלול מידע נוס#, דוגמהל

 .לפריטי המאז� ודוח הרווח וההפסדבאשר , לצורכי המשתמשי�
 ואי הדוחות הכספיי� עשויי� לכלול גילויי� לגבי סיכוני�

ולגבי משאבי� ומחויבויות , המשפיעי� על הישות, וודאויות
מידע אודות . )כגו� מצבורי מינרלי�(במאז� לא הוכרו ש, כלשה�

 ועסקיי� וההשפעה על הישות של שינויי� �מגזרי� גיאוגרפיי
 .במחירי� עשוי ג� הוא להופיע כמידע נלווה

  

  הנחות יסוד

  הריבסיס צב

 .הרידוחות כספיי� נערכי� לפי בסיס צב, כדי לשרת את מטרת� .22
 ואירועי� אחרי� השפעותיה� של עסקאות, בהתא� לבסיס זה

ולא בעת קבלת או תשלו� מזומני� ושווי (רחשות� מוכרות ע� הת
 ומדווחות בדוחות רשומות החשבונאיות ברשמותונ) מזומני�

 .מתייחסי� עסקאות ואירועי� אלה �אליההכספיי� לתקופות 
למשתמשי� מידע  נותני� הרידוחות כספיי� שנערכו על בסיס צב

, ו כרוכות בתשלו� ובקבלת מזומני�לא רק לגבי עסקאות עבר שהי
, אלא ג� לגבי מחויבויות לתשלו� מזומני� בעתיד ולגבי משאבי�

שהדוחות המידע , לפיכ" .בעתידשיתקבלו המייצגי� מזומני� 
 מהסוג הוא מספקי� לגבי עסקאות ואירועי עבר אחרי� הכספיי�

  .משתמשי� בקבלת החלטות כלכליותלהשימושי ביותר 
  

  עסק חי

" עסק חי"הנחה שהישות היא ב , באופ� רגיל,מוכני� כספיי� דוחות .23

)Going Concern (ת שהישותו�. משי" בפעילות בעתיד הנראה לעי
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 צור" לחסל או לצמצ� ואי� כוונה לישות אי�ש איה ההנחה, לפיכ"
, א� כוונה כזו או צור" כזה קיימי� ;באופ� משמעותי את פעילותה

במקרה ו, פיי� על בסיס אחר את הדוחות הכסהכי�ל יש שיתכ�י
 .יש לתת גילוי לבסיס שנבחר, כזה

  

  מאפייני� איכותיי� של דוחות כספיי�

 נכללהמאפייני� איכותיי� ה� התכונות ההופכות את המידע  .24
ארבעת המאפייני�  .משתמשי�לבדוחות הכספיי� לשימושי 

יכולת ו מהימנות, רלוונטיות, האיכותיי� העיקריי� ה� מובנות
   .ההשווא

  

  )understandability (מובנות

משתמשי� שהתכונה חיונית למידע המוצג בדוחות כספיי� היא  .25
ההנחה היא שהמשתמשי� ה� בעלי , לצור" זה .בנקליוכלו להבינו 
עילויות עסקיות וכלכליות ובחשבונאות וכי ה� מוכני� פידע סביר ב

א� קיי� צור" בהצגת מידע , אול� .סבירהקידה שבמידע ב עיי�ל
גבי ענייני� מורכבי� בדוחות הכספיי� בשל הרלוונטיות שלו ל

אי� לפסול , לצורכי קבלת ההחלטות הכלכליות על ידי המשתמשי�
ידי ל ע ה מדי להבנקשהאותו רק משו� שהוא עלול להיות 

   .משתמשי� מסוימי�
  

  רלוונטיות

 להיות רלוונטי לצורכי קבלת עליו, יהיה שימושישמידע על מנת  .26
 כאשר ותרלוונטיהיש את תכונת מידע ל . משתמשי�ההחלטות של

 בכ" שהוא ,הוא משפיע על החלטותיה� הכלכליות של משתמשי�
כאשר עתיד או ההווה או ה, עברהאירועי להערי" את מסייע לה� 

   .מאשר או מתק� את הערכותיה� הקודמותהמידע 
  

, לדוגמה .תפקידיו של המידע בחיזוי או אישור משולבי� זה בזה .27
 בעל ער" הואנכסי� ב ההחזקהע לגבי היק# והרכב מיד

 לנצל לחזות את יכולתה של הישותבניסיונ� למשתמשי� 

 .)adverse situations(שליליי� להגיב למצבי� ויכולתה  הזדמנויות
, לדוגמה,  באשרעבראותו מידע ממלא תפקיד של אישור תחזיות 

   .תוצאותיה� של פעולות שתוכננולהישות או  הלמבנ
  

, לעתי� קרובות, ידע לגבי המצב הכספי וביצועי� בעבר משמשמ .28
כבסיס לתחזית באשר למצב הכספי והביצועי� העתידיי� ונושאי� 

כגו� דיבידנדי� והוצאות , אחרי� שבה� יש למשתמשי� עניי� ישיר
תנודות במחירי ניירות ער" ויכולתה של הישות לעמוד , שכר

�ב להיות מוצג בצורה של אי� המידע חיי. בהתחייבויותיה במועד



Framework 
 

��

    

  

23 

אופ� הצגת , אול�.  חיזוילשתחזית מפורשת כדי להיות בעל ער" 
 את היכולת לערו" עשוי לשפר עברהמידע על עסקאות ואירועי 
 של דוח רווח " החיזויער, לדוגמה .תחזיות על פי דוחות כספיי�

חריגי� ,  יוצאי דופ�ה או הוצאהכנסה פריטיוהפסד משתפר א� 
   . וצגי� בנפרדמ, ונדירי�

  
  מהותיות

המהותיות ממידת ו מאופיומידת הרלוונטיות של מידע מושפעת  .29
 המידע לבדו מספיק על מנת לקבוע אופי, במקרי� מסוימי� .שלו

 מגזר חדש עשוי הדיווח על, לדוגמה .את מידת הרלוונטיות שלו
, להשפיע על הערכת הסיכוני� וההזדמנויות העומדי� בפני הישות

במהותיות התוצאות שהושגו על ידי המגזר החדש ללא תלות 
וה� לאופי קיימת חשיבות ה� , במקרי� אחרי� .בתקופת הדיווח

  בכל אחתמוחזקותכמויות המלאי ה, לדוגמה, למהותיות
   . לעסקהמתאימות העיקריותמהקטגוריות 

  

 עלולות באופ� מטעה מהותי א� השמטתו או הצגתו הואמידע  .30
על , המתקבלות על ידי משתמשי�, ותלהשפיע על החלטות כלכלי

הטעות מהותיות תלויה בגודל הפריט או  .בסיס הדוחות הכספיי�
בנסיבות הספציפיות של השמטת המידע או הצגתו והיא נבחנת 

 �מהותיות מספקת ס# או נקודת חת" ואינה , לפיכ". המטעבאופ
לקיי� בכדי להיות מהווה מאפיי� איכותי עיקרי אשר מידע חייב 

 .ושישימ
  

  מהימנות

יש את מידע ל .מהימ�ג�  עליו להיות ,על מנת שמידע יהיה שימושי .31
מהותיות והטיות   שגיאותהוא נטול כאשר נותמהימהתכונת 

ומשתמשי� יכולי� להסתמ" עליו כמצג נאמ� של הדבר אותו הוא 
   . לייצג או שסביר להניח כי הוא מייצגמתיימר

  

 או מהימנות באופיור  א" כה חס,מידע עשוי להיות רלוונטי .32
, לדוגמה .עד כי ההכרה בו עלולה ליצור הטעיה אפשרית, בהצגתו

א� תקפותה וסכומה של תביעת פיצויי� במסגרת הלי" משפטי 
הכרה במלוא סכו� התביעה במאז� על ידי , נתוני� במחלוקת

גילוי לגבי סכו� , ע� זאת .הישות עלולה להיות בלתי הולמת
  . היות מתאי�ונסיבות התביעה עשוי ל

  
  מצג נאמ&

 נאמנה את העסקאות לייצג עליו, מהימ�יהיה מידע מנת שהעל  .33
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 או שסביר להניח לייצגוהאירועי� האחרי� שאות� הוא מתיימר 
את העסקאות  נאמנה לייצגמאז� נדרש , לדוגמה, כ" .מייצגכי הוא 

, נכסי�, לתארי" המאז�, והאירועי� האחרי� שהניבו לישות
    .קריטריוני� להכרהה המקיימי� את ,ו� עצמי וההתחייבויות

  

מידה מסוימת של סיכו� כי הוא אינו ל כפו# המידע הפיננסי מרבית .34
מצב זה  .תאר הוא מתיימר להדבר שאותומהווה מצג נאמ� של 

 א� בזיהוי העסקאות טבועי�אלא מקשיי� , אינו נובע מהטיה
 שיטות העומדי� למדידה וא� בתכנו� וישו�והאירועי� האחרי� 

 אשר תואמי� אות� עסקאות ,מדידה והצגה להעברת מסרי�
הוודאות במדידת ההשפעות )אי, במקרי� מסוימי�. ואירועי�

בדר" , עד כי ישויות יימנעו, הפיננסיות של פריטי� היא כה גדולה
למרות שרוב ,  לדוגמה;מלהכיר בה� בדוחות הכספיי�, כלל

לרוב קשה לזהות , הזמ�ות מוניטי� פנימי ע� חלו# פיקהישויות מ
 �במקרי� אחרי� יכול , אול� .מהימ�או למדוד מוניטי� זה באופ

 �טעות לשיהיה זה רלוונטי להכיר בפריטי� ולכלול גילוי לגבי הסיכו
  . מדידת�ב ובהכרה בה�הכרו" 

  
  מהות קודמת לצורה

 נאמנה את העסקאות והאירועי� האחרי� ייצגעל מנת שמידע  .35
 � בה� ולהציג� בהתאלטפל יש, ייצגלשאות� הוא מתיימר 

ולא בהתא� לצורת� המשפטית , הכלכליתולמציאות  למהות�
מהות� של עסקאות או אירועי� אחרי� לא תמיד עולה  .גרידא

מצורת� המשפטית או מצורת� לכאורה המשתמע בקנה אחד ע� 

נכס לצד  העבירל ישות עשויה ,לדוגמה .)contrived form(הנחזית 
 הבעלות החוקית לצד הועברהמשתמע מהמסמכי� כי אחר באופ� ש

הישות ש א" למעשה עשויי� להיות הסכמי� המבטיחי� ;האמור
 .נכסהגלומות ב ליהנות מההטבות הכלכליות העתידיות כהמשימ

 נאמנה את העסקה ייצגדיווח על מכירה לא , אלהבנסיבות 
  ).א� אכ� התבצעה עסקה(האמורה 

 
  ניטראליות

להיות עליו , מהימ�יהיה כלול בדוחות הכספיי� שהמידע העל מנת  .36
דוחות כספיי� אינ� ניטראליי� א�  .יותטה נטול, כלומר, ניטראלי

באמצעות ברירה או הצגה של מידע ה� משפיעי� על קבלת 
 שנקבעה במטרה להשיג תוצאה  על שיקול הדעתחלטות אוהה

   .מראש
  

  זהירות 

הוודאויות )� איעל עורכי הדוחות הכספיי� להתמודד ע, אול� .37
כגו� , מספר רב של אירועי� ונסיבות אופפותשבאופ� בלתי נמנע 
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) probable(הצפוי אור" החיי� ,  חובות מסופקי�יכולת הגבייה של
 אי .שיוגשו בגי� כתבי אחריותומספר התביעות � וציוד "נדלשל 

והיקפ� ועל ידי  אופיי�על  באמצעות גילוי מוכרותוודאויות כאמור 
זהירות משמעה ישו�  . הדוחות הכספיי�הכנתל זהירות בהקפדה ע

מידה של תשומת לב בהפעלת שיקול הדעת הנדרש בקביעת 
כמתבקש למניעתה , וודאות) של חוסרבתנאי� י�שו הדרהאומדני�

בחסר  או של הצגה) income(ות הכנסיתר של נכסי� או ה בשל הצג
 אינו הירהז של גישה היישומ, אול� .של התחייבויות או הוצאות

 הצגה, ביתריצירת קרנות סמויות או הפרשות , לדוגמה, מתיר

 גה ביתראו הצ, )income(ות הכנסבחסר מכוונת של נכסי� או 
 הדוחות הכספיי� לא ז א�כש,  התחייבויות או הוצאותמכוונת של
  .קיימו את תכונת המהימנותליי� ולא יאיהיו ניטר

  
  שלמות

 של�עליו להיות ,  יהיה מהימ�שהמידע בדוחות הכספיי�על מנת  .38
השמטה יכולה לגרו� לכ" שהמידע . בגבולות של מהותיות ועלות

� ולכ,יהיה כוזב או מטעה �  .רלוונטיות שלוב הקוול ג� לא מהימ

 

  ההשוואיכולת 

משתמשי� חייבי� להיות מסוגלי� להשוות את דוחותיה הכספיי�  .39
כספי של של ישות על פני זמ� על מנת לזהות מגמות במצבה ה

מסוגלי� המשתמשי� חייבי� להיות , כמו כ� .הישות ובביצועיה
 �הכספיי� של ישויות שונות על מנת להערי" הדוחות להשוות בי

באופ�   שלה�השינויי� במצב הכספיוביצועיה� , את מצב� הכספי
 של עסקאות דומות ואירועי� ההשפעה הכספית, אי לכ". יחסי

צגת באופ� עקבי על פני זמ� באותה דומי� חייבת להימדד ולהיות מו
   .שונותישויות ל  באופ� עקביכ�ישות ו

  

 הוא ההשוואיכולת השלכה חשובה של המאפיי� האיכותי של  .40
הצור" ליידע את המשתמשי� לגבי המדיניות החשבונאית שיושמה 

שינויי� כלשה� במדיניות האמורה , ת הדוחות הכספיי�נכהב
� צריכי� להיות מסוגלי� המשתמשי .והשפעת השינויי� הללו

 על ידי אותה השיושמ ,לזהות את ההבדלי� במדיניות חשבונאית
 בטיפול בעסקאות דומות ואירועי� דומי� על פני תקופות ישות

 ציות לתקני חשבונאות . על ידי ישויות שונותהשונות או שיושמ
לרבות גילוי לגבי המדיניות החשבונאית שיושמה על , בינלאומיי�

   .ההשוואיכולת מסייע בהשגת , ת הישוידי
  

להתפרש כדרישה לאחידות  אינו צרי" ההשוואיכולת צור" בה .41
חשבונאות תקני  הצגת בפני מכשול כדי להוות בו ואי� גרידא
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 טיפול ולייש� אותתמשי" אי� זה מ� הראוי כי ישות  .משופרי�
 א� המדיניות ,חשבונאי במקרה של עסקה או אירוע אחר

את המאפייני� האיכותיי� של עוד אמת המיושמת אינה תו
אי� זה מ� הראוי כי ישות לא תשנה , כמו כ� .ומהימנותרלוונטיות 

את מדיניותה החשבונאית כאשר קיימות חלופות רלוונטיות 
   .יותרומהימנות 

  

הביצועי� ,  להשוות את המצב הכספירוצי�מאחר ומשתמשי�  .42
וב שהדוחות חש,  ישות על פני זמ�של השינויי� במצב הכספיו

  .תקופות קודמותלהכספיי� יציגו מידע השוואתי 
  

  ומהימ&אילוצי� על מידע רלוונטי 

  עיתוי נכו&

מידע עלול לאבד , במקרה של דחייה מופרזת בעיתוי הדיווח .43
לאז� בי� היתרונות  עשויה להידרש ההנהלה .מהרלוונטיות שלו

 �דע   מימת�היחסיי� של עיתוי דיווח מוקד� ככל הנית� לבי
�לרוב  נוצר , את המידע במועדלספקעל מנת , לעתי� קרובות .מהימ
 התקבל מידע מלא על כל ההיבטי� של עסקה או  לדווח בטר�צור"
א� עיתוי הדיווח , לעומת זאת .במהימנות �דבר הפוג,  אחראירוע

 ותהיעשוי להמידע , נדחה עד לקבלת מידע מלא של כל ההיבטי�
 �למשתמשי� שנאלצו לקבל רב עזר א" לא יהיה ל, ביותרמהימ

, למהימנותבהשגת איזו� בי� רלוונטיות  .ביניי�החלטות בתקופת ה
כי  צוראת על הצד הטוב ביותרכיצד לספק השיקול הקובע הוא 

   . של המשתמשי�קבלת ההחלטות הכלכליות
  

  איזו& בי& תועלת לעלות

 .האיזו� בי� תועלת לעלות הוא אילו. גור# ולא מאפיי� איכותי .44
, אול� .מת� המידעהתועלת המופקת ממידע צריכה לעלות על עלות 

 .תהלי" של שיקול דעת, הא בעיקריהערכת� של תועלות ועלויות ה
 .נטל העלויות אינו נופל בהכרח על כתפי הנהני� מהתועלות, בנוס#

ג� משתמשי� אחרי� מאלה אשר למענ� הוכ� המידע עשויי� 
דע נוס# למלווי� עשוי להקטי�  מימת�לדוגמה ; להפיק תועלת ממנו

קשה לייש� מבח� , מסיבות אלה .את עלויות ההלוואה של הישות
על מוסדות ,  א# על פי כ�. כלשהותועלת למקרה ספציפי)עלות

 הדוחות הכספיי� והמשתמשי� בה� מכיניוכ� על , התקינה בעיקר
  .להיות ערי� לאילו. זה

 
  איזו& בי& מאפייני� איכותיי�

� קרובות עולה הצור" ביצירת איזו� או קיזוז בי� לעתי, בפועל .45
המטרה היא להשיג איזו� נאות בי� , ככלל .מאפייני� איכותיי�
חשיבות�  .מטרת הדוחות הכספיי� להשיג את המאפייני� על מנת
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שיקול דעת עניי� של נה היהיחסית של המאפייני� במקרי� שוני� 
   .מקצועי

  

  הצגה נאותה/ מצג אמיתי והוג&

true and fair view/fair presentation  

ציגי� מצג אמיתי והוג� או כמ, בדר" כלל, דוחות כספיי� מתוארי� .46
, ביצועיהאת ,  את מצבה הכספי של הישותכמציגי� באופ� נאות

 זו אינה מסגרת מושגיתשא# על פי . את השינויי� במצבה הכספיו
י� ישומ� של המאפייני, במישרי� בהגדרת� של מושגי� אלהדנה 

האיכותיי� העיקריי� ושל תקני חשבונאות מתאימי� מביא 
 המשקפי� את מה שבדר" כלל נתפס, ליצירת� של דוחות כספיי�

  . כאמור מידע של ה נאותהצגהכמצג אמיתי והוג� או כ
  

  רכיבי הדוחות הכספיי�מ

 את ההשפעות הפיננסיות של עסקאות תארי� כספיי� מדוחות .47
 בהתא� למאפייני� קבוצותצ� לואירועי� אחרי� באמצעות קיבו

 .רכיבי הדוחות הכספיי�מ אלה מכוני�  קבוצות.הכלכליי� שלה�
 למדידתו של המצב הכספי במאז� י�ישרי� בממתייחסהרכיבי� מה

י� מתייחסהרכיבי� מה .התחייבויות והו� עצמי, ה� נכסי�
 �פריטי הפסד ה� הרווח והלמדידת� של ביצועי� בדוח במישרי
 דוח על השינויי� במצב הכספי ה.הוצאותו) income(הכנסות 
רכיבי� של דוח רווח והפסד ושל שינויי� מ , בדר" כלל,משק#

רכיבי� מ זו אינה מזהה מסגרת מושגית,  לפיכ";רכיבי המאז�מב
 .כלשה� כייחודיי� לדוח זה

  

רכיבי� אלה במאז� ובדוח רווח והפסד כרוכה בתהלי" מ של הצגת� .48
 נית� לסווג נכסי� והתחייבויות על בסיס ,לדוגמה. משנה)של סיווג
מידע באופ� או תפקיד� בעסקי הישות על מנת להציג אופיי� 

 .משתמשי� לצורכי קבלת החלטות כלכליותלהשימושי ביותר 
  

  מצב כספי

, למדידת המצב הכספי ה� נכסי�י� ישרי� בממתייחסה רכיבי�מה .49
  :רכיבי� אלה מוגדרי� כלהל�מ. והו� עצמיהתחייבויות 

  

 משאב הנשלט על ידי הישות כתוצאה מאירועי עבר הואנכס   )א(

הישות להפיק הטבות כלכליות ) expected(חוזה אשר ממנו 
  .עתידיות
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של הישות הנובעת מאירועי  בהווההתחייבות היא מחויבות   )ב(
 ,משאבי�וי לגרו� לתזרי� שלילי של חזאשר סילוקה , עבר
 . הטבות כלכליות מהישותמגלמי�ה

 

ר בנכסי הישות לאחר ניכוי כל י זכות השיאהוהו� עצמי   )ג(
  .התחייבויותיה

  

 החיוניי� של נכס והתחייבות מזהות את המאפייני� הגדרותיה� .50
שיש לקיימ�  לפרט את הקריטריוני� מתיימרות א" אינ� ,שלה�

ההגדרות חובקות פריטי� , לפיכ" .בדוחות הכספיי�לפני שיוכרו 
 אינ�  מאחר וה�,מאז�התחייבויות בכי� כנכסי� או כרשאינ� מו

 .98 ) 82 בסעיפי� הנדוני� ,קריטריוני� להכרהה מקיימי� את
אכ� הטבות כלכליות שמספקת של וודאות נדרשת מידה , בייחוד

 קריטריו� לקיי� את ישות על מנתמהאל או יזרמו בעתיד כמצופה 
  . מוכרי�התחייבותנכס או לפני ש, 83 בסעי#הנדו� ההסתברות 

  

התחייבות או , סשל נכ ההגדרה מקיי� אתפריט כדי להערי" א�  .51
ולא של הפריט  הכלכליתולמציאות למהות יש לשי� לב , הו� עצמי

, תו מימוניותבמקרה של חכיר, לדוגמה, כ" . לצורתו המשפטיתרק
שהחוכר רוכש את ההטבות � ההכלכלית והמציאות המהות 

 אור" יתרבמהכלכליות הנובעות מהשימוש בנכס החכור על פני 
 לשל� תקשרות במחויבותבתמורה לה,  שלוי�החיי� השימושי

סכו� הקרוב לשוויו ההוג� של הנכס בתוספת זאת עבור זכות 
 �החכירה המימונית יוצרת פריטי�  ,לפיכ" .הקשורותעלויות המימו

 ככאלה כרי�התחייבות ומוו ההגדרה של נכס מקיימי� אתאשר 
 .במאזנו של החוכר

 

בינלאומיי�  לתקני חשבונאות א�בהת אשר נערכו ,מאזני� .52
 ההגדרות מקיימי� את אשר אינ� ,פריטי� עשויי� לכלול ,עדכניי�

,  אול�.של נכס או התחייבות ואינ� מוצגי� כחלק מההו� העצמי
ת� העתידית סקיר יעמדו בבסיס 49ההגדרות המפורטות בפסקה 

וגיבוש� של תקני� בינלאומיי� קיימי� של תקני חשבונאות 
 .נוספי�

  

  נכסי�

,  הפוטנציאל לתרו�היאבנכס הגלומה  הכלכלית העתידית ההטבה .53
 � .מזומני� ושווי מזומני� אל הישותלזרימת  ,או בעקיפי�במישרי

מהפעילויות התפעוליות חלק ולהוות הפוטנציאל עשוי להיות יצרני 
 יכולת המרה למזומני�להתבטא בעשוי ג� הפוטנציאל  .של הישות

כגו� , להפחית תזרי� מזומני� שלילייכולת בשווי מזומני� או ל או
  .מפחית את עלויות הייצורחליפי התהלי" ייצור 
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או סחורות  ייצור  לש�משתמשת הישות בנכסיה, בדר" כלל .54
או   של לקוחותלרצונותיה� אשר מסוגלי� לתת מענה ,שירותי�
רצונות  או שירותי� כאמור מספקי� סחורות מאחר ו;לצורכיה�

לתזרי� קוחות מוכני� לשל� עבור� ובכ" לתרו� ל, או צרכי� אלה
בשל , ישותלת ורישספקי� מזומני� עצמ� מ .הישותהמזומני� של 

   .משאבי� אחרי�היכולת לרכוש בה� 
  

בנכס עשויות לזרו� אל  הגלומות הכלכליות העתידיות ההטבות .55
  :נכס נית�,  לדוגמה.הישות במספר דרכי�

  

רי� בייצור סחורות נכסי� אחע� לשימוש לבדו או בשילוב   )א(
  ;או שירותי� שימכרו על ידי הישות

  

  ;להחלפה בנכסי� אחרי�  )ב(
  

   או;התחייבות בסילוקלשימוש   )ג(
  

   .לחלוקה לבעלי הישות  )ד(
  

צורה , אול�.  ה� בעלי צורה מוחשית,רכוש קבועכגו� ,  רבי�נכסי� .56
פטנטי� , לדוגמה כ" ;מוחשית אינה הכרחית לקיומו של נכס

להתקבל מה� הטבות  ויותחז נכס א� וזכויות יוצרי� מהווי�
  . ה� נשלטי� על ידי הישותוא�לישות כלכליות עתידיות 

  

, זכויות משפטיותב כרוכי�, �"ונדלחייבי�  כגו�,  רבי�נכסי� .57
זכות הבעלות אינה , של נכס קיומובקביעת  .לרבות זכות הבעלות

נכס  מהווי�  המוחזקי� בחכירה�"נדלנכסי , לדוגמה כ" ;הכרחית
א# על פי  .לנבוע מה�ות ויחזההישות שולטת בהטבות א� 

שיכולתה של ישות לשלוט בהטבות היא לרוב תוצאה של זכויות 
בהיעדרה של א# נכס  ההגדרה של לקיי� אתפריט עשוי , משפטיות

לקיי� יתוח עשוי מפעילות פידע שנבע , לדוגמה .שליטה משפטית
 ויותזחה שולטת בהטבות  ההגדרה של נכס כאשר הישותאת

   .זהידע של סודיותו על  הרישמ על ידי ממנולהתקבל 
 

.  אחרי� עבראו אירועיעבר  של ישות נובעי� מעסקאות נכסיה .58
 ג�א" , נכסי� על ידי רכישת� או ייצור� ישויות משיגות, בלרו

 דוגמאות לכ" ; נכסי�פיקעשויי� לה אחרי�עסקאות ואירועי� 
לק מתוכנית לעידוד הממשלה כחמ שהישות קיבלה �"נדלכוללות 

 . גילוי של מצבורי מינרלי� מסוי� וכ�באזורצמיחה כלכלית 

 בעתיד אינ� מביאי� להתרחשויי� חזהעסקאות או אירועי� 
הכוונה לרכוש , לדוגמה כ" ;להיווצרות� של נכסי� כשלעצמ�
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 . הגדרת נכסמקיימת את ,בפני עצמה, מלאי אינה
  

א" ,  של נכסי�� הפקת�לבי יציאה שהתהוותה קשר הדוק בי� קיי� .59
 יציאה שהתהוותה, פיכ"ל .השניי� אינ� בהכרח עולי� בקנה אחד

להניב הטבות כלכליות  לניסיו� לספק ראיה העל ידי ישות עשוי
 פריט שהושגמשמעית לכ" )הוכחה חדמהווה אי� היא א" , עתידיות
יציאה  של ההיעדר, בדומה לכ" . ההגדרה של נכסמקיי� אתאשר 

ההגדרה של נכס ובכ" להיות קיי� את מונע מפריט לאינו קשורה 
פריטי� אשר נתרמו , לדוגמה ;מועמד להכרה בדוחות הכספיי�

  .ה של נכסקיי� את ההגדרלישות עשויי� ל

 

  התחייבויות

60. �מצד  בהווה  קיומה של מחויבותהוא התחייבות של  חיונימאפיי
� לפעול או לבצע באופ חובה או אחריות היאמחויבות  .הישות
עשויות להיות ניתנות לאכיפה משפטית כתוצאה  מחויבויות .מסוי�
לגבי , לדוגמה ,זה המצב הרגיל .הוראות חוקאו  מחייב מחוזה

 .תקבלוהסכומי� העומדי� לתשלו� בגי� סחורות ושירותי� ש
, מחויבויות עשויות לנבוע ג� מפרקטיקה עסקית מקובלת, אול�
באופ� טובי� או לפעול  ושאיפה לשמור על יחסי� עסקיי� נוהג
� כעניי� שבמדיניות לתק� ליקויי�ישות מחליטה , לדוגמה, א� .הוג

 סכומי, לאחר תו� תקופת האחריות תגלוהא�  א#במוצריה 
 ה� לישות בגי� סחורות שנמכרו להתהוותויות חזהההוצאות 
 .התחייבויות

  

61.  �הנובעת למחויבות  בהווהמחויבות יש ליצור הבחנה בי
 הישות הנהלת החלטה על ידי קבלתה של .ידיתמהתקשרות עת

להתהוותה של , עצמהכשל,  נכסי� בעתיד אינה מביאהלרכישת
נכס או ה ת לרוב רק ע� קבלתו שלצרנו מחויבות .בהווה מחויבות

במקרה  .לרכישת הנכסמחייב בהסכ� ע� התקשרותה של הישות 
�ההשלכות הכלכליות ש ושל ההסכ� משמעהמחייב  אופיו, האחרו

,  בשל קיומו של קנס מהותילדוגמה, במחויבותעמידה ) ל איש
 תזרי� תבמניע, א� בכלל, זניח שיקול דעת משאיר לישות, יצמצמו

 .לצד אחר משאבי� שלילי של
  

 בויתור מצד הישות , בדר" כלל,כרו" בהווהשל מחויבות  סילוקה .62
במטרה לספק את תביעתו , על משאבי� המגלמי� הטבות כלכליות

, בהווה של מחויבות לסילוקהקיימות דרכי� שונות  .חרשל הצד הא
�  :כגו

  

  ;תשלו� במזומ�  )א(

  ;העברת� של נכסי� אחרי�  )ב(
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  ;ספקת שירותי�ה  )ג(

   או;באחרת זוהחלפת מחויבות   )ד(

   .המרת המחויבות להו� עצמי  )ה(
  

נות� למשל כאשר , בדרכי� אחרות ג�מחויבות ניתנת לביטול 
   . או מאבד אות�על זכויותיומוותר אשראי 

  

עבר אירועי או כתוצאה מעבר התחייבויות נובעות מעסקאות  .63
 והשימוש בשירותי� מביא סחורות של� רכישת, לדוגמהכ"  .אחרי�

למעט במקרי� של (להתהוות של יתרות ספקי� ונותני שירותי� 
וקבלת הלוואה מבנק גוררת ) תשלו� מראש או בעת המסירה

הנחות סכומי בהכיר ישות יכולה ג� ל .מחויבות לפירעו� ההלוואה
 רכישות שנתיות של לקוחותהמבוססות על היק# עתידיות 

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

  

מדידת� של התחייבויות מסוימות מתאפשרת רק באמצעות שימוש  .64
 אלההתחייבויות מסוימות מתארות ישויות . ניכר באומדני�

 אינ� נחשבות אלה הפרשות, במדינות מסוימות. שותכהפר
 ,מאחר וקיימת הגדרה צרה למושג התחייבות, כהתחייבויות

 .הכוללת רק סכומי� אשר ניתני� לקביעה ללא צור" באומדני�
הפרשה , כלומר .היא רחבה יותר 49בסעי# התחייבות הגדרת 

 שאר הקריטריוני� של ומקיימת את בהווההכרוכה במחויבות 
ג� א� יש צור" באומד� בקביעת , גדרה תיחשב כהתחייבותהה

) דוגמאות כוללות הפרשות לתשלומי� במסגרת כתבי .הסכו�
  .אחריות והפרשות לכיסוי ההתחייבות לתשלומי פנסיה

  
  הו& עצמי

נית� לחלקו , 49 סעי#יר לפי ילמרות הגדרתו של הו� עצמי כש .65
 מימו�, ברההמאוגדת כחבישות , לדוגמה . במאז� משנהלסיווגי

קרנות המייצגות הקצאה של , עודפי�,  על ידי בעלי מניותנית�ש
 להיות העודפי� וקרנות המייצגות תיאומי שימור הו� עשויי�

סיווגי� כאמור עשויי� להיות רלוונטיי� . כל אחד בנפרד מוצגי�
כאשר , לצורכי קבלת ההחלטות של המשתמשי� בדוחות הכספיי�

 אחרות על יכולתה  מגבלותפטיות אועל מגבלות משה� מצביעי� 
ה� , בנוס# .של הישות לחלק את הונה או לעשות בו שימוש אחר

הבדלי� בזכאות� של הבעלי� השוני� לדיבידנדי� עשויי� לשק# 
�  .או להשבת הו
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על  ,תקנו� הישות או חוק אחר קרנות נדרשת לעתי� מתוק# יצירת .66
וספת מפני  נהגנהתני האשראי שלה ו לישות ולנ להקנותמנת

 פטור ממס או י� מס המעניקיחוק .הפסדי�השלכותיה� של 
להביא  י�ת עשויוהמס בגי� העברה לקרנות מסוימנטל הפחתה של 

מידע על קיומ� וגודל� של קרנות  .יצירת� של קרנות כאמורל
עשוי להיות רלוונטי ,  ומשיקולי מסתקנוניי�, י�משפטימטעמי� 

ה�  אלהההעברות לקרנות  .�לצורכי קבלת ההחלטות של משתמשי
 .הוצאותמהוות ואינ� מתו" יתרת העודפי� הקצאות 

  

מדידת נכסי� ב תלוי במאז� העצמי ההו� הסכו� בו מוצג .67
סכו� שה כי א� צירו# מקרי�אי� זה ,  באופ� רגיל.והתחייבויות
של מניות המצרפי שווי השוק  תוא� אתההו� העצמי המצרפי של 
 נכס מימוש הנכסי� נטולגייס על ידי נית� שסכו�  האתהישות או 
  .הישות בשלמותה כעסק חיעל ידי מכירת  או אחר נכס

  

ועסקיות מתבצעות , יצרניות,  מסחריותפעילויות , קרובותלעתי� .68
 וסוגי� ונאמנויותשותפויות , באמצעות ישויות כגו� בעלות יחיד

המשפטית המסגרת .  מטע� המדינהפעילויות עסקיותשוני� של 
 מזו , בדר" כלל,שונהאמור כ של ישויות )רגולטורית(וחית והפיק
,  הקיימותהמגבלות, דוגמהל .המאוגדות כחברהלגבי ישויות  החלה

על חלוקת סכומי� מתו" ההו� העצמי לבעלי� או , א� בכלל
ההגדרות שניתנו להו� , א# על פי כ� .ה� מועטותאחרי� מוטבי� ל

הקשורי� להו�  , זומסגרת מושגיתאחרי� של היבטי� ול העצמי
 . ג� לגבי ישויות כאמורנאותי�, העצמי

  

  ביצועי�

או כבסיס ככלי למדידת ביצוע  , קרובותלעתי� ,רווח משמש .69
 .על השקעה או רווח למניהכגו� תשואה , למדדי� אחרי�

הכנסות  למדידת הרווח ה� י�ישרי� בממתייחסהרכיבי� מה
)income (הכנסות ההכרה והמדידה של  .וצאותוה)income (
בתפיסות  תלקיחתלויות ,  של הרווחוכתוצאה מכ", הוצאותו

 הישות שימשו אתאשר  ,שימור ההו�של ההו� והמושגיות של 
 בסעיפי� נדונות אלה תפיסות מושגיות .בעריכת דוחותיה הכספיי�

102 ( 110. 
  

  :ההוצאות מוגדרי� כדלקמ�ו) income(ההכנסות  כיבירמ .70
  

כלכליות במהל"  ל בהטבות גידו�ה) income(הכנסות   )א(
או גידול  חיוביבדר" של תזרי� התקופה החשבונאית 

גידול בהו� המסתכמי� ב ,או קיטו� בהתחייבויות, בנכסי�
  .למעט גידול בהו� העצמי הנובע מהשקעות בעלי�, העצמי
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במהל" התקופה  ה� קיטו� בהטבות כלכליות הוצאות  )ב(
או כסי� קיטו� בנאו  שליליבדר" של תזרי� החשבונאית 

 ,קיטו� בהו� העצמיהמסתכמי� ב ,התהוות� של התחייבויות
  .חלוקה לבעלי� בהו� העצמי הנובע מ�למעט קיטו

  

הוצאות מזהות את מאפייניה� ו) income(הכנסות  של ההגדרות .71
שיש לקיי� הקריטריוני� מתיימרות לפרט את א" אינ� , החיוניי�

בהכנסות � להכרה קריטריוני.  בדוח רווח והפסדפני שה� מוכרותל
)income (98 ) 82 בסעיפי�הוצאות נדוני� ו.  

  

בדרכי� הוצאות בדוח רווח והפסד ו) income(הכנסות  נית� להציג .72
החלטות לצור" קבלת  רלוונטי מידע כנדרש לש� מת� ,שונות

הכנסות י ריט בי� פדילנהוג בפרקטיקה להב, דוגמהל .כלכליות
)income (הל" העסקי� הרגיל של ממהוצאות הנובעי� פריטי ו

שמקורו בחנה זאת מבוססת על כ" ה .הישות לבי� פריטי� אחרי�
 מזומני� פיק רלוונטי להערכת יכולתה של הישות לההואשל פריט 

, לא סביר כי פעילויות מזדמנות,  לדוגמה.ושווי מזומני� בעתיד
 . באופ� קבועיחזרו על עצמ� ,כגו� מימוש השקעה לטווח ארו"

 .ופעולותיה של הישות הבאופיייש להתחשב , ה זובביצוע הבחנ
י� של ישות מסוימת עשוימהפעילויות הרגילות פריטי� הנובעי� 

  .ישות אחרתבלתי רגילי� ב להיות

 

73.  � בדרכי� הוצאות וצירופ�ו) income(הכנסות  פריטיהבחנה בי
. מדדי� שוני� לביצועי הישותלהציג  א# ה� מאפשרי�שונות 

דוח , לדוגמה .הקבצותדרגות שונות של � מדדי� אלה מאפשרי
 או הפסד מפעילויותרווח , רווח והפסד יכול להציג רווח גולמי

אחרי מסי� רגילות  מפעילויות  או הפסדרווח, לפני מסי�רגילות 
  .או הפסדרווח כ� ו

  

  הכנסה

ות  נובעותהכנס . וה� רווחי�ותה� הכנס כוללת הכנסהההגדרה של  .74
 היא �וההתייחסות אליהשל הישות לות  הרגיהפעילויותממהל" 

תמלוגי� , דיבידנדי�, ריבית, עמלות,  לרבות מכירותבשמות שוני�
  .ודמי שכירות

  

 הגדרת מקיימי� את אשר ,אחרי�פריטי�  מייצגי� רווחי� .75
 הפעילויותממהל"  לנבוע , או שאינ� עשויי�,ועשויי�, הכנסה

, ות הכלכליות גידול בהטבמייצגי�רווחי�  .של הישותהרגילות 
 התייחסות י�א, אי לכ" .מהכנסות באופיי� אינ� נבדלי� כאלהוכ
   .רכיב עצמאימ זו לרווחי� כמסגרת מושגיתב
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רווחי� הנובעי� ממימוש� של , לדוגמה, כולל רווחי� המונח .76
רווחי� שטר� מומשו נכללי� א# ה�  .שוטפי�)נכסי� בלתי

 של ה מחדשמהערכרווחי� הנובעי� , לדוגמה .הכנסהבהגדרת 
בספרי� של בער" ניירות ער" סחירי� ורווחי� כתוצאה מגידול 

ה� , בדוח רווח והפסדכאשר רווחי� מוכרי� . נכסי� לזמ� ארו"
 שימושי הוא אודות� משו� שהמידע ,בנפרד, בדר" כלל, מוצגי�

 , לעתי� קרובות,מדווחי�רווחי�  .לקבלת החלטות כלכליות
  .קשורותבקיזוז הוצאות 

  

� שוני� של נכסי� עשויי� להתקבל או לגדול באמצעות סוגי .77
 וסחורות ושירותי� י�בייח, מזומני� דוגמאות כוללות ;הכנסה

הכנסה עשויה  .אשר התקבלו בתמורה לסחורות ושירותי� שסופקו
לספק ישות עשויה , לדוגמה . של התחייבויותמסילוק�לנבוע ג� 
מחויבות לפירעו�   לש� סילוק לנות� ההלוואהשירותי�או סחורות 

  .הלוואה הקיימת במחזור
  

  הוצאות

הוצאות כוללת ה� הפסדי� וה� אות� הוצאות הנובעות הגדרת  .78
מהל" הוצאות הנובעות מ .של הישותמהל" הפעילויות הרגילות מ

את עלות , לדוגמה, של הישות כוללותהפעילויות הרגילות 
� שלילי כתזרי מופיעות , בדר" כלל,הוצאות .שכר ופחת, המכירות

רכוש , ימלא, של נכסי� כגו� מזומני� ושווי מזומני�כהפחתה  או
  .קבוע

  

,  הגדרת הוצאותהמקיימי� אתאחרי�  מייצגי� פריטי� הפסדי� .79
של  הרגילות הפעילויות  ממהל"לנבוע, עשויי�אינ� שאו , ועשויי�
אינ�  כאלהוכ,  קיטו� בהטבות כלכליותייצגי�הפסדי� מ. הישות

נפרדת  התייחסות י�א, אי לכ" . אחרות מהוצאות�נבדלי� באופיי
 . עצמאירכיבמ זו להפסדי� כמסגרת מושגיתב

  

הפסדי� הנובעי� מאסונות כגו� שריפה , לדוגמה,  כוללי�הפסדי� .80
�)הפסדי� הנובעי� ממימוש� של נכסי� בלתיכ� כמו ו, ושיטפו
לדוגמה , הגדרת הוצאות כוללת ג� הפסדי� שטר� מומשו .שוטפי�
הלוואות בגי� עלייה בשער החליפי� של מטבע זר השפעות � מהפסדי

כאשר הפסדי� מוכרי� בדוח רווח  . במטבע זהישותשנטלה ה
 אודות� הואמשו� שהמידע , בנפרד, בדר" כלל, והפסד ה� מוצגי�

 לעתי� ,הפסדי� מוצגי�. שימושי לש� קבלת החלטות כלכליות
 .הקשורההכנסה ה בקיזוז ,קרובות
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  מור הו& לשיי�מואית

או הצגה מחדש של נכסי� והתחייבויות גורמי� הערכה מחדש  .81
 � מוראכ טו�יק או שגידוללמרות  .בהו� העצמילגידול או לקיטו

הרי , הוצאותו) income(הכנסות  ההגדרה של מקיימי� את
, המתייחסות לשימור ההו�, בהתא� לתפיסות מושגיות מסוימותש

 אלהפריטי� ,  זאתו� במק.נכללי� בדוח רווח והפסדאי� ה� 
הערכה  לשימור ההו� או כקרנות י�מואיכתנכללי� בהו� העצמי 

 )  102 נדונות בסעיפי�של שימור הו�  אלה תפיסות מושגיות .מחדש
110.  

  

   רכיבי� בדוחות הכספיי�מהכרה של 

 ,של פריטבמאז� או בדוח רווח והפסד שילובו  היא תהלי" של הכרה .82
 ,הקריטריוני� להכרהואת  רכיבמשל  ו הגדרתשמקיי� את
של הפריט תהלי" זה כרו" בתיאור מילולי  .83 בסעי#המפורטי� 

מאז� או נתוני הבזה ובהכללת סכו� כספי  ובתיאור סכומו הכספי
 פריטי� המקיימי� את הקריטריוני� להכרה .הפסדהורווח הדוח 

פריטי� כאמור ב  היעדר הכרה.יוכרו במאז� או בדוח רווח והפסד
גילוי לגבי המדיניות החשבונאית על ידי מת� תנת לתיקו� אינה ני

 . אחרותהבהרות או י�שיושמה או על ידי ביאור
  

  :רכיב יוכר א�מהגדרת את  המקיי� פריט .83
  

שהטבה כלכלית עתידית כלשהי המיוחסת ) probable(צפוי   )א(
  כ� ו;חוצההישות הישות או מ הלא לפריט אכ� תזרו�

  

  .מהימ�י� למדידה באופ� או ערכו ניתנשל הפריט עלותו   )ב(
  

וכפועל יוצא , האמורי�קריטריוני� ה מקיי� אתפריט בהערכה א�  .84
להביא יש , הכספיי�בדוחות קריטריוני� להכרה את ה מקיי�מכ" 

קיו�  .30 )  ו29 הנדוני� בסעיפי�בחשבו� את שיקולי המהותיות 
את  מקיי� מסוי� פריטא� משמעו שרכיבי� מיחסי גומלי� בי� ה

הרי שיש , כגו� נכס, רכיב מסוי�מכהכרה קריטריוני� להוהגדרה ה
  .הכנסה או התחייבותכגו� , רכיב אחרמלהכיר במקביל ג� ב

  

  של הטבה כלכלית עתידיתההסתברות 

הכרה בהתייחס לרמת אי ל ההסתברות משמש בקריטריו� מושג .85
יזרמו אל , המיוחסות לפריט, כלכליות עתידיותהוודאות שהטבות 
הוודאות ) אי בהתאמה ע�  נמצאמושג זה. ההישות או ממנ

)הערכות לגבי רמת אי .המאפיינת את סביבת פעילותה של הישות
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 הקשורה לזרימת ההטבות הכלכליות העתידיות ,הוודאות
 הדוחות בעת הכנתהראיות הזמינות מתבססות על 

 בהיעדראזי ,  המגיע לישות ישול�בוחצפוי שא� , לדוגמה.הכספיי�
לגבי ,  אול�.מת הצדקה להכרה בחוב זה כנכסקיי, ראיה סותרת

 נחשבת של אי תשלו�כלשהי מידה , י�בייחשל אוכלוסיה גדולה 
את הקיטו� המייצגת הוצאה מוכרת  ,התא� לכ"ב. בדר" כלל צפויה
 .בהטבות הכלכליותשעשוי להיות 

  

  המדידהמהימנות 

86. � השני להכרה בפריט הוא היכולת למדוד את עלותו או הקריטריו
 מסגרת מושגיתל 38 ) 31 בסעיפי� כפי שנדו�, מהימ�ו באופ� ערכ
 לצור" קביעת העלות או באומדני�יש להשתמש , במקרי� רבי� .זו

בהכנת� מהווה חלק בלתי נפרד סבירי�  שימוש באומדני� .הער"
כאשר לא  ,אול� .נות�מהימדוחות כספיי� ואינו מערער את של 

 במאז� או בדוח רווח ריטפאי� להכיר ב, אומד� סבירנית� לבצע 
משפטית  להתקבל בגי� תביעה ויי�חזהתקבולי� , דוגמהל .והפסד
לקיי� את  ההגדרה של נכס והכנסה כאחד וכ� לקיי� אתעשויי� 
א� לא נית� לאמוד את , אול� . להכרה� הסתברותקריטריו

 � .הכנסהכאי� להכיר בתקבולי� כנכס או , מהימ�התביעה באופ
 ,התביעה במסגרת הביאורי�לקיומה של  גילוייינת� , אול�

 . ופירוטי� נלווי�הבהרות אחרות
  

87. �נאי ת מקיי� את אשר בנקודת זמ� מסוימת לא , שפריט מסוי�יתכ
בתקופה מאוחרת יהיה כשיר להכרה  ,83 בסעי#ההכרה המפורטי� 

 .מכ� שאירעו לאחר נסיבות או אירועי�מיותר כתוצאה 
  

הבהרות אחרות , מסגרת הביאורי� לכלול גילוי ביתכ� ויהיה צור" .88
 אשר עומד במאפייני� החיוניי� של ,פריטגבי לופירוטי� נלווי� 

יהיה זה נאות לכלול גילוי .  תנאי ההכרהמקיי� את א" אינו ,רכיבמ
 רלוונטי לצור" הערכת המצב  על הפריט נחשבמידעכאשר זה כ

 של ישות על ידי השינויי� במצב הכספיהביצועי� ו, הכספי
 .משי הדוחות הכספיי�משת

  
  הכרה בנכסי�

העתידיות יזרמו כלכליות ההטבות צפוי שהוכר במאז� כאשר מ נכס .89
 .מהימ�עלותו או ערכו ניתני� למדידה באופ� ואל הישות 

  

נראה כי אשר , כאשר מתהווה לישות יציאהבמאז� לא מוכר  נכס .90
 לתקופה מעבריזרמו בגינה הטבות כלכליות לישות שלא צפוי 
בהכרה  תתבטאמעסקה כזו  , במקו� זאת.אית השוטפתהחשבונ

טיפול חשבונאי כאמור אי� משמעו כי  .הוצאה בדוח רווח והפסדב
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  הטבות כלכליות עתידיותפיקלא היה בכוונתה של ההנהלה לה
 .או שההנהלה הוטעתהיציאה שהתהוותה ישות באמצעות ל

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

 .הכרה בנכסכדי להצדיק מספקת 
  

   הכרה בהתחייבויות

 של משאבי� שליליתזרי�  במאז� כאשר צפוי תוכרמהתחייבות  .91
 ,בהווה של מחויבות מסילוקהכתוצאה כלכליי�  המגלמי� הטבות

חוזיות ת  מחויבויו,בפועל .מהימ�למדידה באופ�   סכומה נית�אשר
, לדוגמה(במידה יחסית שווה על ידי הצדדי� בוצעו שלא 

� ,תוכרואינ� מ) טר� התקבל  א",התחייבויות בגי� מלאי שהוזמ
 מחויבויות, אול� . כהתחייבויות בדוחות הכספיי�,בדר" כלל

 ותוכרמוה� , הגדרה של התחייבותה לקיי� אתכאמור עשויות 
יוני� להכרה בנסיבות קריטרה מקיימות אתה� ו במידה, ככאלה

הכרה כאמור גוררת בעקבותיה הכרה בהתחייבויות . מסוימותה
 .הקשורי�בנכסי� או בהוצאות 

  

  בהכנסההכרה 

בדוח רווח והפסד כאשר חל גידול בהטבות כלכליות הכנסה מוכרת  .92
 ואשר נית� ,לגידול בנכס או לקיטו� בהתחייבות הקשור ,עתידיות

 � רחשתתבהכנסה מהכרה , מעשהל ש,מכא� .מהימ�למדידה באופ
קיטו� בהתחייבויות בזמנית ע� ההכרה בגידול בנכסי� או ) בו
גידול נטו בנכסי� הנובע ממכירת� של סחורות או , לדוגמה(

 ). מויתור על חובשירותי� או קיטו� בהתחייבויות הנובע
  

, בהכנסהבפרקטיקה לגבי הכרה על פי רוב שאומצו הכללי�  .93
 הקריטריוני� של ישומי� ה�,  יורווחושהכנסותהדרישה לדוגמה 

 ,בדר" כלל,  מכווני�כללי� אלה.  זומסגרת מושגיתלהכרה על פי 
 הניתני� למדידה באופ� ,פריטי�לאות�  ההכרה בהכנסה תגבללה

 � .מידה מספקת של וודאות קיימת לגביה�שומהימ
  

  הכרה בהוצאות

 בדוח רווח והפסד כאשר חל קיטו� בהטבות תוכרומהוצאות  .94
 , בנכס או לגידול בהתחייבותלקיטו�הקשור , כלכליות עתידיות

הכרה בהוצאות  ,שלמעשה ,מכא� .מהימ�למדידה באופ�  נית�אשר ו
קיטו� בהכרה בגידול בהתחייבויות או הזמנית ע� ) בורחשתתמ

 .)צבירת� של זכויות עובדי� או הפחתתו של ציוד, דוגמהל(בנכסי� 
  

בי� זיקה ישירה ד על בסיס  מוכרות בדוח רווח והפסהוצאות .95
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 .מסוימי� הפקת פריטי הכנסה לבי�שהתהוו לישות העלויות 

בו כרו" בהכרה , ותלהכנסהמוכר כהקבלה בי� עלויות , תהלי" זה
משות# בוישירות  והוצאות הנובעות הכנסותאו משולבת של זמנית 
 �מרכיבי ההוצאות , דוגמהל .עסקאות או אירועי� אחרי�מאות
זמנית )בו י� מוכר,שנמכרוסחורות ה כיבי� את עלות המר,השוני�

ישומו של , אול� .ע� ההכרה בהכנסה שנבעה ממכירת הסחורות
 �מאז�  זו אינו מתיר הכרה ב מושגיתמסגרתההקבלה על פי עיקרו

של נכסי� או של ת והגדרה מקיימי� את שאינ� ,פריטי�ב
 .התחייבויות

  

י מספר תקופות להתפרס על פנויות חז הטבות כלכליות כאשר .96
הוצאות ה, חשבונאיות ונית� לקבוע רק קשר כללי או עקי# להכנסה

 י�שיטתינהלי הקצאה על בסיס מוכרות בדוח רווח והפסד 
 המיוחסות בהכרה בהוצאות , בדר" כלל,זה נחו.כטיפול  .י�והגיוני

 פטנטי�, מוניטי�, מכונות וציוד, �"נדלשימוש בנכסי� כגו� ל
פחת או יקראו  ההוצאות אלהכמקרי�  ב.מסחריי�וסימני� 
היא להביא להכרה בהוצאות  אלהנהלי הקצאה מטרת  .הפחתה

 � הטבות הכלכליותנצרכות או פוקעות הבתקופות החשבונאיות בה
 .המיוחסות לפריטי� האמורי�

  

יציאה אינה מניבה דוח רווח והפסד כאשר ב מיידית מוכרתהוצאה  .97
ההטבות הכלכליות , ל עודוכ,  כאשר אוהטבות כלכליות עתידיות

 �קריטריוני� את ה, מלקיי�חדלות או , מקיימותהעתידיות אינ
�  .להכרה כנכס במאז

  

באות� מקרי� שבה� בדוח רווח והפסד ג� מוכרת וצאה ה .98
דוגמת , הכרה בנכסשאי� בעקבותיה התחייבות התהוותה 

   .מוצרלטיב ההתחייבות הנובעת מאחריות 
  

  יי�כספהרכיבי הדוחות ממדידת 

יוכרו ויירשמו  הסכו� הכספי בומדידה היא תהלי" של קביעת  .99
תהלי" זה כרו" בבחירה של  .רכיבי� במאז� ובדוח רווח והפסדמה

  .בסיס המדידה
  

בסיסי מדידה מיושמי� בדוחות כספיי� בדרגות שונות  מספר .100
 :כוללי� אלה מדידהבסיסי  .ני�תשמובשילובי� 

  

ו� המזומני� או שווי נכסי� נרשמי� בסכ .עלות היסטורית  )א(
השווי ההוג� של התמורה  בסכו�המזומני� ששולמו או 

התחייבויות נרשמות  .שניתנה לרכישת� במועד הרכישה
יבות או וחמבסכו� התקבולי� שהתקבלו בתמורה ל

בסכו� ) מסי� על ההכנסה, לדוגמה(בנסיבות מסוימות 
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להיות משולמי�  י�ויחזה ,המזומני� או שווי המזומני�
 .ההתחייבות במהל" העסקי� הרגילוק לסיל

  

נכסי� נרשמי� בסכו� המזומני� או שווי  .עלות שוטפת  )ב(
 היה דומהאילו אותו נכס או נכס משולמי� המזומני� שהיו 

 ) התחייבויות נרשמות בסכו� הבלתי .במועד המדידהנרכש 
 �של המזומני� או שווי המזומני� שהיו נדרשי� מהוו
   .דידהבמועד המיבות וחמ הלסילוק

  

נכסי� נרשמי� בסכו� המזומני� או  .)סילוק(ער" מימוש   )ג(
 היה להשיג ממימוש בדר" מקובלתשנית� שווי המזומני� 

 הסכו� וא שה,סילוק� "התחייבויות נרשמות בער .של הנכס
 ויי�חזש ,של המזומני� או שווי המזומני� �מהוו ) הבלתי

  . ההתחייבות במהל" העסקי� הרגיללסילוקלהידרש 
 

נכסי� נרשמי� בער" הנוכחי של תזרימי  .ר" נוכחיע  )ד(
 פיקלהוי חז שהפריט ,נטוהעתידיי� החיוביי� המזומני� 

התחייבויות נרשמות בער" הנוכחי  . העסקי� הרגילבמהל"
 שחזויי� ,טוהעתידיי� נהשליליי� של תזרימי המזומני� 

    .העסקי� הרגיל ההתחייבויות במהל" לסילוקלהידרש 
  

 יה�די ישויות בהכנת דוחותעל י באופ� רגילמאומ. ש המדידה בסיס .101
,  בדר" כלל,משולב בסיס מדידה זה .הכספיי� הוא עלות היסטורית

 לפי ,בדר" כלל, מוצגמלאי , לדוגמה .ע� בסיסי מדידה אחרי�
 �יירות ער" סחירי� עשויי� נ. ער" מימוש נקיאו עלות הנמו" מבי

נרשמות בערכ� להירש� במחיר השוק והתחייבויות לפנסיה 
 בבסיס העלות ותישויות מסוימות משתמש, יתר על כ� .הנוכחי
 עלות היסטורית  בשל אי יכולתו של המודל החשבונאי שלהשוטפת

  .תמודד ע� השפעות השינויי� במחירי הנכסי� הלא כספיי�לה
  

   ושימור הו&תפיסות מושגיות של הו&

  תפיסות מושגיות של הו&

הו� בהכנת  שלהתפיסה הפיננסית  הישויות מאמצות את מרבית .102
כגו� כספי� , ת של הו�פיננסיה התפיסהלפי  . הכספיי�יה�דוחות

נכסי�  נרד# של מונחהוא ההו� , שהושקעו או כוח קנייה שהושקע
כגו� , ת של הו�פיזיה התפיסהלפי  .הו� עצמי של הישות שלנטו או 
בסס בהת, של הישותהייצור מייצג את כושר הו�  ,תפעוליתיכולת 

  . יומיותיחידות תפוקהלדוגמה על מספר 
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 , על ידי ישותהו�מה של מתאיהמושגית התפיסה השל בחירתה  .103
תפיסה ,  לכ�. בדוחות הכספיי� שלהעל צורכי המשתמשי�תבסס ת

� מעונייני� בעיקר אומ. א� משתמשי הדוחותת פיננסית של הו
ההו� שימור כוח הקנייה של בבשימור ההו� הנומינלי שהושקע או 

העניי� העיקרי של משתמשי הדוחות , לעומת זאת, א� .שהושקע
בתפיסה יש להשתמש , התפעולית של הישותהכספיי� הוא ביכולת 

המושגית הנבחרת מצביעה על היעד אותו  התפיסה .של הו�פיזית 
מסוימי�  קשיי מדידהשייתכנו  א#, יש להשיג בקביעת הרווח

 .תפיסההבישו� המעשי של 
  

  רווח  שימור הו& וקביעתשגיות שלתפיסות מו

104. �מובילות ,  לעיל102 המפורטות בסעי# ,התפיסות המושגיות של הו
 :של שימור הו�הבאות תפיסות המושגיות ל

  

רק א� מופק רווח  ,על פי תפיסה זאת .שימור הו� פיננסי  )א(
התקופה לתו� של הנכסי� נטו ) או הכספי(הסכו� הפיננסי 

נטו של הנכסי� ) כספיאו ה(עולה על הסכו� הפיננסי 
חלוקות שהוצאו מכלל חישוב אחר ל, תחילת התקופהל

נית�  .תקופת הדיווחבמהל"  ידי בעלי� לבעלי� והשקעות על
למדוד שימור הו� פיננסי ביחידות כספיות נומינליות או 

  .ביחידות בעלות כוח קנייה קבוע
  

כושר רק א� מופק רווח  ,זאת על פי תפיסה .שימור הו� פיזי  )ב(
או המשאבי� (של הישות ) התפעוליהכושר או (ייצור הפיזי ה

 �בתו� ) כושר ייצור זההשגת הדרושי� לש� או המימו
, בתחילת התקופה הייצור הפיזיכושר התקופה עולה על 

לבעלי� והשקעות על חלוקות שהוצאו מכלל חישוב  לאחר
 . במהל" תקופת הדיווחידי הבעלי�

  

הישות  שורה לאופ� בו הגדירהקשימור הו� התפיסה המושגית של  .105
 מספקת את הקשרזו  תפיסה .ת לשמרייננאת ההו� אותו היא מעו

 �את  תמספקמשו� שהיא ,  הרווחתפיסת ההו� לבי� תפיסתבי
התפיסה המושגית של  .התייחסות לפיה נמדד הרווחהנקודת 

 � בי� תשואה על הו� הישות הבחנהמהווה תנאי מוקד� לשימור הו
של נכסי� בסכומי� תזרי� חיובי  רק .הישותו� הלבי� החזר 

 עשוי להיחשבשל הישות שימור ההו� לש� העולי� על הנדרש 
השיורי הסכו� כא� שרווח הוא  מ.ולכ� כתשואה על ההו�, כרווח

במידת ,  לשימור הו�י�מואילרבות ת( שההוצאות ינותר אחרש
הסכו�  ,ההכנסהא� ההוצאות עולות על . מההכנסהנוכו ) הצור"

 .הפסדמהווה שיורי ה
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העלות של אימו. מחייבת  שימור הו� פיזי שלהמושגית ה התפיס .106
שימור הו� של המושגית התפיסה , אול� .השוטפת כבסיס המדידה

בחירת הבסיס  .מיוחד שימוש בבסיס מדידה שתדוראינה פיננסי 
  .הו� אותו מעוניינת הישות לשמרהבסוג  תלויה זו תפיסהלפי 

  

שימור הו� הוא הטיפול של  תפיסותה יתש�  העיקרי ביההבדל .107
 .שינויי� במחירי הנכסי� וההתחייבויות של הישותה בהשפעות

בסו# שלה ישות משמרת את הונה א� ההו� , במונחי� כלליי�
כל סכו� העולה על  .בתחילת התקופההיה לה התקופה שווה לזה ש

 . הוא רווחהתקופההנדרש לש� שימור ההו� בתחילת הסכו� 
  

מוגדר שבה ההו�  ,שימור הו� פיננסיי התפיסה המושגית של על פ .108
רווח מייצג גידול בהו� , במונחי� של יחידות כספיות נומינליות

במחירי עליות , בהתא� לכ" .הנומינלי במהל" התקופההכספי 
 ,רווחי החזקהשמקובל לכנות�  ,נכסי� שהוחזקו במהל" התקופה

לא יוכרו חזקה אלה רווחי הואכ�  .רווחי� מבחינה מושגיתה� 
 שימור ההו� תפיסתכאשר  .הנכסי�למימוש� של עד כרווחי� 

רווח מייצג גידול ,  בערכי� של כוח קנייה קבועתהפיננסי מוגדר
רק הגידול במחירי , לפיכ" .במהל" התקופהשל ההו� בכוח הקנייה 

 . נחשב כרווח, המחירי� הכללית העולה על הגידול ברמת,הנכסי�
כלומר כחלק מההו� ,  לשימור ההו�ו�איטופל כתיתרת הגידול ת

 .העצמי
  

  ,ייצורכושר  ההו� מוגדר במונחי בהש, יזיפ שימור הו� על פי תפיסת .109
 � ישינויכל  .במהל" התקופהזה רווח מייצג את הגידול בהו

נחשבי�  מחירי� המשפיעי� על הנכסי� וההתחייבויות של הישותה
 יטופלו, לפיכ" ;ל הישותייצור פיזי שושר בכמדידה בלשינויי� 

  .רווח ולאהעצמי חלק מההו�  י�שמהוו ,הו�השימור  לי�מואיכת
  

 שימור הו� התפיסה המושגית שלשל ו המדידה יבסיס של הבחירה .110
הכנת הדוחות להחשבונאי שישמש המודל קבע את היא אשר ת

 שלחשבונאיי� שוני� מציגי� דרגות שונות מודלי�  .הכספיי�
ההנהלה חייבת ,  וכמו בתחומי� אחרי�ימנותמהושל רלוונטיות 

 זו מסגרת מושגית .למצוא את האיזו� בי� רלוונטיות לבי� מהימנות
לעריכת  חשבונאיי� ומספקת הנחיה של מודלי�לגבי מגוו� ישימה 

אי� , כו� לעכשיונ .שנבחרלמודל בהתא�  �והצגתדוחות כספיי� 
מודל י. על להמללתקני חשבונאות בינלאומיי� בכוונת הוועדה 

חו. מאשר במקרי� יוצאי דופ� כדוגמת חשבונאי זה או אחר 
,  אול�.ישויות המדווחות במטבע של כלכלה היפר אינפלציוניות

 .עול�בכוונה זו תיבח� לאור התפתחויות 
  


