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The Israel Government Accounting Standards issued by the Israel Government 

Accounting Standards Board are often based on and may include translated parts of 
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12/2005) published by the International Public Sector Accounting Standards Board 

(IPSASB) of the International Federation of Accountants (IFAC). 
    

International Public Sector Accounting Standards, Exposure Drafts, and other 

IPSASB publications are copyright of the International Federation of Accountants, 

545 Fifth Avenue, 14th Floor New York 10017, USA, Telephone: +1 (212) 286-9344, 

FAX: +1 (212) 286-9570, E-mail: PublicSectorPubs@ifac.org website: 

http://www.ifac.org. 
 

All rights reserved. No part of the text of IPSASB’s publications may be translated, 

reprinted or reproduced or utilized in any form either in whole or in part by any 

electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including 

photocopying and recording, or in any information storage and retrieval system, 
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 חשבונאיתישראליי� המתפרסמי� על ידי המוסד הישראלי לתקינה ממשלתיי� קני חשבונאות ת
מנוסח  על נוסח תקני חשבונאות בינלאומיי� או עשויי� לכלול חלקי�תי� ממשלתית מתבססי� לעי

המתפרסמי� על ידי הוועדה , )12/2005זכויות יוצרי� ( למגזר הציבורי תקני חשבונאות בינלאומיי�

של הפדרציה הבינלאומית של רואי ) IPSASB(למגזר הציבורי לתקני חשבונאות הבינלאומית 

  ).IFAC(החשבו� 
  
, למגזר הציבורי אומיי�לזכויות יוצרי� בתקני חשבונאות בינהבינלאומית של רואי החשבו� פדרציה ל

וועדה ידי הוחומר אחר המתפרס� על , למגזר הציבורי הצעות לתקני חשבונאות בינלאומיי�

 Fifth Avenue, 14th 545 ,: הפדרציהכתובתה של . למגזר הציבורילתקני חשבונאות הבינלאומית 

Floor New York 10017, USA, דואר , 286-9570 (212) 1+: קספ, 286-9344 (212) 1+: לפו�ט
   .http://www.ifac.org: אתר האינטרנט, publications@iasc.org.uk: אלקטרוני

   
כלשהו של פרסומי  או לעשות שימוש בחלק, לשכפל, להעתיק, אי� לתרג�. ל הזכויות שמורותכ

א� באמצעי� אלקטרוניי� או מכניי� או בכל , למגזר הציבורילתקני חשבונאות הבינלאומית הוועדה 
הקלטה או שימוש בכל שיטת , לרבות צילו�, או שיהיה קיי� בעתיד, הקיי� היו�, אמצעי אחר

  .שבו�מהפדרציה הבינלאומית של רואי החללא הסכמה מוקדמת בכתב , אחסו� ואחזור מידע
  
ופרסומ� בשפה העברית בידי המוסד הישראלי  למגזר הציבורי רגו� תקני חשבונאות בינלאומיי�ת

  )IFAC(הפדרציה הבינלאומית של רואי חשבו�ממשלתית נעשה בהסכמת  חשבונאיתלתקינה 
  
  

 .שאינ� בתחולת תקני� ממשלתיי� אלו, אי� ללמוד מתקני החשבונאות הממשלתיי� לגבי ישויות
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  מבוא

מחלי� את תק� , )2010מעודכ� ( הצגת דוחות כספיי&, 1תק� חשבונאות ממשלתי מספר   )א(

ישמו לגבי ויש לי) 2006שפורס& במר* ( הצגת דוחות כספיי&, 1חשבונאות ממשלתי מספר 

יישו&  מומל*. או לאחריו 2011ינואר ב 1ביו& דוחות כספיי& לתקופות דיווח המתחילות 

 .מוקד& של התק�

  

 1של תק� חשבונאות ממשלתי מספר  לעדכו�סיבות 

") הועדה: "להל�(הועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית ממשלתית   )ב(

  1בונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר מאמצת את התק� כתגובה לפרסו& של תק� חש

אשר פורס& על ידי הועדה הבינלאומית לתקינה , )2006מעודכ� ) (IPSAS 1": "להל�(

כתגובה לפרויקט השיפורי& של הועדה ") IPSASB: "להל�(חשבונאית למגזר הציבורי 

 IPSAS 1מטרת פרסו& "). IASB: "להל�(הבינלאומית לתקני חשבונאות בינלאומיי& 

היא להתאי& אותו במידה ונאות לתקני חשבונאות בינלאומיי& למגזר ) 2006מעודכ� (

 .IASBהפרטי כפי שמתפרסמי& על ידי 

 

תק� מדיניות של שינוי של  מאומצת, 1מספר ממשלתי תק� חשבונאות עדכו� בעת   )ג(

לקיי& בגי� אות& שינויי& שבוצעו חשבונאות ממשלתי  IPSAS 1 ול  IAS 1, הצגת  בדבר

תק� פרט למקומות בה& , IASBשל  פרויקט השיפורי&מ כתוצאהשבוצעו  כספיי& דוחות

מסיבות המיוחדות למגזר  IAS 1מקורי היה שונה מההוראות של חשבונאות ממשלתי 

 1תק� חשבונאות ממשלתי מספר  שלהמעודכ� נשמרו בנוסח שינויי& אלה . הממשלתי

שנעשו לאחר פרויקט השיפורי& של  IAS 1שינויי& של . IAS 1ל צוינו בנספח ההשוואה ו

IASB המעודכ� 1מספר  תק� חשבונאות ממשלתילא נכללו ב. 

  

  שינויי� בדרישות קודמות

מתוארי&  1השינויי& העיקריי& מהגרסה הקודמת של תק� חשבונאות ממשלתי מספר   )ד(

 .להל�

  

 תחולה

דרישות אלה  .תק� לא כולל דרישות הקשורות לבחירה ויישו& של מדיניות חשבונאיתה  )ה(

שינויי& באומדני& , מדיניות חשבונאית, 3בתק� חשבונאות ממשלתי מספר כעת נכללות 

 .חשבונאי& וטעויות

 

אשר נכללו בעבר בתק� חשבונאות , תק� כולל דרישות הצגה לעוד� או גרעו� לתקופהה  )ו(

 .3ממשלתי מספר 

  

  הגדרות
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 :זה תק�  )ז(

 

 )impracticable( לא מעשי, )material(מהותי : מונחי& חדשי& שלושהמגדיר  •

 ;וביאורי&

 

את ומתק�  )material( למהותי )materiality( משנה את ש& המונח מהותיות •

 ;ההגדרה

  

, מזומני&, עלויות אשראי, ישות כלולה: את ההגדרות הלא נחוצות הבאות מסיר •

, ישות נשלטת, שליטה, דוחות כספיי& מאוחדי&, תזרימי מזומני&, שווי מזומני&

, מטבע חו*, נכס פיננסי, שווי הוג�, הפרשי שער, שיטת השווי המאזני, ולטתישות ש

מונחי& אלה מוגדרי& בתקני& ממשלתיי& . ונכס כשיר, זכויות מיעוט, פעילות חו*

 וכ�; אחרי&

  

טעויות , פריטי& מיוחדי&: שאינ& קיימי& עוד, את המונחי& הבאי&מסיר  •

גרעו� מפעילויות /מטבע הדיווח ועוד�, תפעילויות רגילו, גרעו� נטו/עוד�, מהותיות

: הגדרות אלה מבוטלות ג& בתקני חשבונאות ממשלתיי& רלוונטיי& כגו�. רגילות

שינויי& באומדני& , מדיניות חשבונאית, 3תק� חשבונאות ממשלתי מספר 

השפעות השינויי& בשערי , 4ותק� חשבונאות ממשלתי מספר  חשבונאי& וטעויות

 .חליפי� של מטבע חו*

  

תק� , לפני כ�. בדוחות הכספיי& המשתמשי& אפיו�כ� ולמונח מהותיות פרשנות תק� כולל ה  )ח(

 .אלההבהרות לא כלל  1חשבונאות ממשלתי מספר 

  

 הצגה נאותה וסטיה מתקני חשבונאות ממשלתיי�

ואירועי& , הצגה נאותה דורשת מצג נאמ� של ההשפעות של עסקאותתק� מבהיר כי ה  )ט(

הכנסות , התחייבויות, של נכסי& ולכללי ההכרה להגדרותומצבי& אחרי& בהתא& 

תק� חשבונאות ממשלתי , לפני כ� .והוצאות המפורטי& בתקני חשבונאות ממשלתיי&

 .הצגה נאותה משמעות לא כלל את ההנחיה לגבי 1מספר 

 

במקרי& נדירי& ביותר בה& ההנהלה מסיקה כי עמידה  ,דרישותהתק� דורש סטיה מה  )י(

ור את מטרת הדוחות תחשבונאות ממשלתי תהיה כה מטעה עד שהיא תסבדרישות של תק� 

אלא א& כ� סטיה אסורה במסגרת , 1הכספיי& המפורטת בתק� חשבונאות ממשלתי מספר 

תק� חשבונאות  .מסוימי&גילויי& לתת הישות נדרשת , בכל מקרה .רלוונטיתרגולטורית 

חשבונאות ממשלתיי& ולא  לסטיה מתקני קריטריו�לא קבע  ,המוחל� 1ממשלתי מספר 

או אוסרת סטיה מתקני חשבונאות מתירה רגולטורית הבחי� בנסיבות בה� מסגרת 

 .ממשלתיי&
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 .בוטל  )יא(

  

  סיווג של נכסי� והתחייבויות

תק� דורש כי ישות תשתמש בסדר הנזילות להצגה של נכסי& והתחייבויות רק כאשר ה  )יב(

תק�  .לא שוט�/הצגה לפי שוט�רלוונטי מיותר הצגה לפי נזילות מספקת מידע אמי� ו

 .כזאתלא כלל הגבלה , המוחל� 1חשבונאות ממשלתי מספר 

 

תק� חשבונאות . תק� דורש כי התחייבות המוחזקת למטרת מסחר תסווג כשוטפתה  )יג(

 .התחייבויות כשוטפותסיווג לזה קריטריו� לא ציי� , המוחל� 1ממשלתי מספר 

  

, נה חל בשני& עשר חודשי& ממועד הדיווחתק� דורש כי התחייבות פיננסית שמועד פרעוה  )יד(

מש0 שני& עשר לאת סילוקה מותנית לדחות או אשר בגינה לא קיימת לישות זכות בלתי 

סיווג זה נדרש אפילו א& . תסווג כהתחייבות שוטפת, חודשי& לפחות לאחר מועד הדיווח

לאחר מועד מושל&  ,על בסיס ארו0 טווח, פירעו�הסכ& למימו� מחדש או לשינוי מועדי ה

, המוחל� 1תק� חשבונאות ממשלתי מספר . הדיווח ולפני אישור הדוחות הכספיי& לפרסו&

 . שוטפותכלא דרש כי התחייבויות מסוג זה יסווגו 

  

, קיימת הבהתא& לתנאי הלווא, שוטפת כאשרכלא תק� מבהיר כי התחייבות מסווגת ה  )טו(

ה לשני& עשר חודשי& לפחות הזכות לממ� מחדש או לגלגל את מחויבויותי יש אתלישות 

 . לאחר מועד הדיווח

  

ו� ומכי ,לפי דרישה רעו�יפל ניתנתתק� דורש שכאשר התחייבות פיננסית ארוכת טווח ה  )טז(

תסווג ההתחייבות , פניואה שלה במועד הדיווח או לושהישות הפרה תנאי של הסכ& ההלו

 חות הכספיי&אישור הדו ובטר&לאחר מועד הדיווח , כשוטפת במועד הדיווח א� א&

הגרסה הקודמת של תק� . המלווה הסכי& לא לדרוש תשלו& כתוצאה מההפרה, לפרסו&

 .שוטפותכלא ווגו סדרשה כי התחייבויות כאלה י, 1חשבונאות ממשלתי מספר 

  

שוטפת במידה והמלווה הסכי& עד מועד הדיווח כלא תק� זה מבהיר כי התחייבות תסווג   )יז(

הישות  שבה, שר חודשי& לפחות לאחר מועד הדיווחתקופת חסד המסתיימת שני& ע לתת

 .מיידי פירעו�יכולה לתק� את ההפרה ואשר במהלכה המלווה לא יכול לדרוש 

  

  הצגה וגילוי

  דוח על הביצוע הכספי

דרישות אלה נכללו בעבר . גרעו� לתקופה או תק� זה קובע את דרישות ההצגה של עוד�  )יח(

 . 3בתק� חשבונאות ממשלתי מספר 
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 :שורה הבאי& בדוח על הביצוע הכספיהטי יאינו דורש הצגה של פר תק� זה  )יט(

  

 ;עוד� או גרעו� מפעילויות תפעול •

 

 וכ�; עוד� או גרעו� מפעילויות רגילות •

  

 .פריטי& מיוחדי& •

  

 .המוחל� דרש הצגה של פריטי& אלה 1תק� חשבונאות ממשלתי מספר 

  

, או גרעו� הישות לתקופה של עוד�, בדוח על הביצוע הכספי, תק� דורש הצגה נפרדתה  )כ(

עוד� או "וכ� " ישות השולטתשל העוד� או גרעו� המיוחס לבעלי& : "בי�מוקצה כאשר הוא 

לא כלל דרישות , המוחל� 1תק� חשבונאות ממשלתי מספר ". גרעו� המיוחס לזכויות מיעוט

 .הצגה אלה

  

 הו� עצמי/השינויי& בנכסי& נטודוח על 

של הסכו& הכולל של הכנסות , הו� עצמי/יי& בנכסי& נטותק� דורש הצגה בדוח על השינוה  )כא(

תו0 , )הו� עצמי/לרבות סכומי& המוכרי& ישירות בנכסי& נטו(והוצאות הישות לתקופה 

תק� . של הסכומי& המיוחסי& לזכויות מיעוט ולבעלי& של הישות השולטת בנפרדהצגה 

 .לא דרש הצגה של פריטי& אלה, המוחל� 1חשבונאות ממשלתי מספר 

  

 ביאורי�

, פרט לאלה הכרוכי& באומדני&, של הנהלה תק� דורש כי ישות תת� גילוי לשיקולי דעתה  )כב(

אשר לה& ההשפעה , יישו& של המדיניות החשבונאית של הישות תהלי0בשנעשו 

שיקול דעת ההנהלה : כגו�(המשמעותית ביותר על הסכומי& שהוכרו בדוחות הכספיי& 

, המוחל� 1תק� חשבונאות ממשלתי מספר ). להשקעה �"בקביעה הא& נכסי& מהווי& נדל

 .לא כלל דרישות גילוי אלה

 

מקורות מפתח אחרי& לתק� דורש כי ישות תת� גילוי להנחות מפתח הקשורות לעתיד וה  )כג(

בעלות סיכו� משמעותי לגרימת התאמות , במועד הדיווחשל אומד� להערכת חוסר וודאות 

תק�  .חייבויות במהל0 שנת הכספי& הבאהמהותיות לסכומי& בספרי& של נכסי& והת

  .לא כלל דרישות גילוי אלה, המוחל� 1חשבונאות ממשלתי מספר 
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  )2010מעודכ� ( הצגת דוחות כספיי� �  1ממשלתי מספר  תק� חשבונאות

י נ ו 2 י 0 1 0  

  

, אי� להעתיק. חשבונאית ממשלתיתכל הזכויות שמורות למוסד הישראלי לתקינה  ©
להוציא לאור או לעשות שימוש מסחרי , להפי,, לפרס�, להציג, לתרג�, לשכפל

אלקטרוני או , בכל דר+ שהיא ובכל אמצעי מכני, כלשהו בפרסו� זה או בחלק ממנו
חשבונאית מראש מאת המוסד הישראלי לתקינה וללא הסכמה מפורשת בכתב , אחר

  . ממשלתית
  

ו לעברית ונכללו או חלקי� מה� תורגמ למגזר הציבורי תקני חשבונאות בינלאומיי�
הפדרציה הבינלאומית של בישראל באישור ממשלתיי� במסגרת תקני חשבונאות 

בישראל הוא זה ממשלתיי� הנוסח המחייב של תקני חשבונאות . רואי החשבו�
  .בשפה העבריתחשבונאית ממשלתית המפורס� על ידי המוסד הישראלי לתקינה 

    
או בהערות , תק�בהמובאת ורי למגזר הציבבינלאומית הכל התייחסות לתקינה 

 אי� בה כשלעצמה כדי קביעה כי אותו תק� חשבונאות, או בנספחי�, השוליי� לתק�
או חלקי� ממנו אומצו על ידי המוסד הישראלי לתקינה למגזר הציבורי בינלאומי 

  .ככלל חשבונאי בישראלחשבונאית ממשלתית 
    

הוראות . חייבי� באותה מידהכל הסעיפי� בתק� מ. 155 � 1תק� זה מובא בסעיפי� 
תק� . מייצגות את העקרונות העיקריי� של התק�, המובאות באותיות מודגשות, התק�

תקני החשבונאות הממשלתיי� המפורסמי� על . זה יש לקרוא בהקשר למטרת התק�
ידי המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית ממשלתית אינ� חלי� על פריטי� לא 

  .מהותיי�

  

  ת התק�מטר

, ל מנת להבטיח השוואתיותע, לקבוע את אופ� ההצגה של דוחות כספיי& היאתק� הת מטר .1

הכספיי& של  הדוחותוה� ע& , ה� ע& דוחותיה הכספיי& של הישות לתקופות קודמות

, להצגת דוחות כספיי& כללי& מנחי&קובע התק� , מטרה זו השגת לצור0. ישויות אחרות

כספיי& הערוכי& על בסיס הדוחות לתוכ� ה מינימאליותלגבי מבנה ודרישות  הנחיות

המדידה והגילוי של עסקאות מסוימות ושל אירועי& אחרי& נדוני& , ההכרה. מצטבר

  .ממשלתיי& אחרי&בתקני חשבונאות 

  

  תחולה

בהתא�  מצטבר בסיסומוצגי� על  הערוכי� ,הצגת כל הדוחות הכספיי�ב ייוש�תק� זה  .2

 .לתקני החשבונאות הממשלתיי�

 

נועדו לספק את צרכי המשתמשי& שאינ& בעמדה המאפשרת אשר  הה& אל, כספיי&דוחות  .3

משי& בדוחות המשת. צרכי המידע הספציפי שלה&מותאמי& ללה& לדרוש דיווחי& 

, נושי&, חברי& ברשות המחוקקת, ומסי& עירוניי& &משלמי מסי כוללי& כספיי&ה

חות המוצגי& בנפרד או דוחות כספיי& כוללי& דו. אמצעי תקשורת ועובדי&, ספקי&

תק� זה אינו חל על מידע כספי תמציתי . כגו� דוח שנתי, במסגרת מסמ0 פומבי אחר

 .לתקופות ביניי&
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בי� א& ה� צריכות להכי� דוחות  הממשלתיותשווה על כל הישויות במידה  תק� חלה .4

בהתא& למוגדר בתק� , או דוחות כספיי& נפרדי& ובי� א& לאוכספיי& מאוחדי& 

 .דוחות כספיי& מאוחדי& ונפרדי&, 6נאות ממשלתי מספר חשבו

  

  .ותעסקי ממשלתיות ישויותלמעט , כל הישויות הממשלתיותידי על ייוש� תק� ה .5

  

שאופי  ותסטטוטורי ישויותוכ� על ויחידות הסמ0 שלה התק� חל על כל משרדי הממשלה   . א5

  .כמשק סגור ותפועל �או שאינ /י ועסקאינו  �פעילות

      

כי ישויות ממשלתיות מסביר  ,מבוא לתקינה חשבונאית בינלאומית למגזר הציבוריה .6

הוועדה לתקני אשר מפורסמי& על ידי תקני דיווח כספי בינלאומיי& עסקיות מיישמות 

 .להל� 7מוגדרות בסעי� ישויות ממשלתיות עסקיות . חשבונאות בינלאומיי&

 

 הגדרות

 :ומשמעות�משמשי� בתק� זה המונחי� להל�  .7

 

בדוח על , כוללי� מידע נוס. למידע שמוצג בדוח על המצב הכספי –) Notes( ביאורי�

. הו� עצמי ובדוח על תזרימי המזומני�/בדוח על השינויי� בנכסי� נטו, הביצוע הכספי

לפריטי� ) disaggregations(יי� ופירוטי משנה לביאורי� מספקי� תיאורי� מילו

  .י פריטי� שאינ� כשירי� להכרה באות� דוחותומידע לגב, שמוצגי� באות� דוחות

  

עסקאות ואירועי� אחרי� בסיס חשבונאי לפיו  משמעותו Accrual basis)( בסיס מצטבר

). מי�או משול י�מתקבל ני�מזומ יאו שוו ני�ולא רק כאשר מזומ( התהוות�מוכרי� בעת 

חות הכספיי� מוכרי� בדות ווברשומות החשבונאיאירועי� נרשמי� העסקאות וה, לפיכ+

, נכסי� ה�בהתא� לבסיס מצטבר  שהוכרורכיבי� ה. תקופות אליה� ה� מתייחסי�ל

  .הכנסות והוצאות, הו� עצמי/נכסי� נטו, התחייבויות

  

תקופת  ה� ירידות בהטבות הכלכליות או בפוטנציאל שירות במהל+) Expenses( הוצאות

, התהוות של התחייבויותאו  ,צריכת�או , נכסי� שלשלילי תזרי� בצורת , הדיווח

  .למעט אלו המיוחסות לחלוקה לבעלי�, הו� עצמי/בנכסי� נטו קיטו�שתוצאת� היא 

  

של הטבות כלכליות או פוטנציאל שירות  תזרי� חיובי ברוטוה� ) Revenue( הכנסות

למעט גידול המתייחס , הו� עצמי/לגידול בנכסי� נטו �הגור, במהל+ תקופת הדיווח

  .להשקעות בעלי�

  

או  עתידיות הטבות כלכליותמשמעות� ) Contributions from owners( השקעות בעלי�

היוצרי� אלה למעט ( הות על ידי צדדי� חיצוניי� לשפוטנציאל שירות שנתרמו לי

  :אשר, הו� עצמי של הישות/בנכסי� נטו פיננסיתזכות  ותהקובע, )התחייבויות של הישות
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או פוטנציאל שירות על ידי  עתידיות כלכליות זכות ה� לחלוקות של הטבותמעבירה   )א(

עת� של הבעלי� או דכשחלוקות אלה ניתנות לשיקול , הישות לאור+ חייה

ישות הלחלוקות של כל עוד. של נכסי� על התחייבויות במקרה שה� ו, נציגיה�

 או; תסיי� את חייה

 

 .פדיו�להעברה או ל, החלפהל, למכירהניתנת   )ב(

  

אשר , מאירועי עבר הנובעותשל הישות  קיימותה� מחויבויות ) Liabilities( התחייבויות

הטבות כלכליות או  המגל�, של משאבי� מהישותשלילי  לתזרי�לגרו�  עלוליישוב� 

  .פוטנציאל שירות

  

או  עתידיותהטבות כלכליות  משמעות�) Distributions to owners( לבעלי� ותחלוק

בי� א� כתשואה על , כל בעליה או לחלק�פוטנציאל שירות המחולקי� על ידי הישות ל

  .השקעה או כהחזר של השקעה

  
  

, הכוללת ישות שולטת, קבוצת ישויות משמעותה) Economic entity( ישות כלכלית

  .וישות נשלטת אחת או יותר

  

משמעותה ישות בעלת ) Government Business Enterprise( ישות ממשלתית עסקית

  :כל המאפייני� הבאי�

  

 ;בעלת היכולת להתקשר בחוזה בש� עצמהישות   )א(

 

 ;הוקנתה לה הסמכות הכספית והתפעולית לנהל עסקי�  )ב(

  

, לישויות אחרות, במהל+ עסקיה הרגיל, שירותי�מספקת  או/ומוכרת סחורות   )ג(

 ;ברווח או תו+ כיסוי מלא של ההוצאות

  

רכישת  ,למעט(על מנת להיות עסק חי , אינה נסמכת על מימו� ממשלתי מתמש+  )ד(

 וכ�; )בי� הצדדי� מיוחדי� בעסקה שאינה מושפעת מיחסי�קות תפו

  

 .נשלטת על ידי ישות ממשלתית  )ה(

  

יישו� של דרישה אינו מעשי כאשר ישות אינה יכולה  –) Impracticable( לא מעשי

  .לאחר שהיא ביצעה כל מאמ, סביר לעשות כ� ליישמה
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מהותיי� א� ה�  מצגי� מטעי� של פריטי� ה�או  ותהשמט � )Material( מהותי

הערכות של משתמשי� העל  או/ולהשפיע על ההחלטות , כל אחד בנפרדאו  יחד, יכולי�

ההשמטה או המצג  באופי ובגודלמהותיות תלויה . על הדוחות הכספיי� המתבססות

או שילוב של , של הפריט אופיגודל או . במכלול הנסיבות הקיימותהמטעה בהתחשב 

  . מכריעלהוות גור�  י�יכול, שניה�

  

 �המאשר ו, ישות כתוצאה מאירועי עבר על ידימשאבי� הנשלטי�  ה�) Assets( נכסי�

  .פוטנציאל שירותעתידיות או  הטבות כלכליותחזויי� לזרו� אל הישות 

  

ה� הזכות השיורית בנכסי הישות לאחר ניכוי ) equity/Net assets( הו� עצמי/נכסי� נטו

  .כל התחייבויותיה

  

 זהה, משמעות� בתק� זהרי� בתקני חשבונאות ממשלתיי� אחרי� מונחי� שמוגד

   .משמעות שנקבעה באות� תקני�ל

  

  
   ישות כלכלית

קבוצת  ,דיווח כספי מטרותל, השימוש במונח ישות כלכלית בתק� זה הינו כדי להגדיר .8

 .מהישויות הנשלטותישויות המורכבת מהישות השולטת ו

 

ישות : הכוללי&וישות כלכלית להמתייחסי&  מונחי& אחרי&נעשה שימוש ב ,לעיתי& .9

 .ישות מאוחדת וקבוצה, פיננסיתישות , ניהולית

  

ת ומדיניות חברתית וה� ישויות למטר למטרותישות כלכלית עשויה לכלול ה� ישויות  .10

הכוללת ה� ישויות , משרד הבינוי והשיכו� עשוי להוות ישות כלכלית, הלדוגמ. מסחר

 .יעל בסיס מסחרוה� ישויות המספקות דיור , מליהמספקות דיור בעבור סכו& ס

  

 הטבות כלכליות עתידיות או פוטנציאל שירות

 סחורות בהספקתנכסי& המשמשי& . נכסי& מספקי& לישויות אמצעי& להשגת מטרותיה� .11

, במישרי� תזרי& מזומני& נטו מפיקי&א0 אינ& , או שירותי& בהתא& למטרות הישות

תזרי& מזומני& נטו  להפקתנכסי& המשמשי& . יאל שירותמתוארי& לרוב כמגלמי& פוטנצ

מנת להקי� את כלל השימושי&  על. מתוארי& לרוב כמגלמי& הטבות כלכליות עתידיות

תק� זה משתמש במונח הטבות כלכליות עתידיות או פוטנציאל , שנית� לעשות בנכסי&

 .המאפיי� העיקרי של נכסי& לתיאורשירות 
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  ישויות ממשלתיות עסקיות

וה� , כגו� שירותי& ציבוריי&, ותמסחרי ישויותה�  ותכוללישויות ממשלתיות עסקיות  .12

 �במהות ישויות ממשלתיות עסקיות אינ� שונות. פיננסיי&כגו� מוסדות , פיננסיות ישויות

, ותפועל ממשלתיות עסקיות ישויות. ת בפעילויות דומות במגזר הפרטימישויות העוסקו

לשירות  תומסוימת יומחויבו עשויות להיות �חלקללמרות ש, למטרות רווח ,בדר0 כלל

סחורות  ,לספק ליחידי& ולארגוני& מסוימי& בקהילה ותנדרש �ה �לפיה, קהילתי

שולטת ממשלתית הישות א& העל מנת לקבוע . סמליתתמורה ללא תמורה או ב ,שירותי&ו

מספר  ר הציבורילמגזבינלאומי חשבונאות תק� יש לפנות להישות הממשלתית העסקית  על

 קיומה של יעתלקבמספק הנחיות ה, )2010מעודכ� ( נפרדי&דוחות כספיי& מאוחדי& או , 6

 .לצרכי דיווח כספישליטה 

  

  )Material( יתמהו

 0ובכ, כדי להערי0 א& השמטה או מצג מטעה עשויי& להשפיע על החלטות של משתמשי& .13

ההנחה היא . & אלהמאפייני& של משתמשיב התחשבות תנדרש, להיות מהותיי&

מגזר הממשלתי ובפעילויות הכלכליות ובחשבונאות וכי בשמשתמשי& ה& בעלי ידע סביר 

ההערכה צריכה לקחת בחשבו� , לפיכ0. את המידעבשקידה סבירה  ללמודה& בעלי רצו� 

בעת קבלת יושפעו  ,אלהמעי� משתמשי& בעלי תכונות ש נית� לחזות באופ� סביר אי0

 .עת�החלטות והערכת השפ

  

 הו� עצמי/נכסי� נטו

 בהשיורי בדוח על המצ לסכו&מתייחס הו� עצמי /נכסי& נטוהמונח , למטרות תק� זה .14

הו� עצמי עשוי להיות חיובי או /הנכסי& נטוסכו& ). נכסי& בניכוי התחייבויות(הכספי 

בתנאי שמשמעות& , הו� עצמי/נטו נית� להשתמש במונחי& אחרי& במקו& נכסי&. ישליל

  .ברורה

  

 מטרת הדוחות הכספיי�

. ידה על בוצעוהעסקאות שוהצגה מובנית של מצבה הכספי של הישות  ה&דוחות כספיי&  .15

המזומני& מי ותזרי &ביצועיה, הכספי מצבהלגבי  לספק מידע היא כספיי&הדוחות המטרת 

וקבלת החלטות  הערכהלצור0 , וו� רחב של משתמשי&למגשימושי  יהיהאשר , ישות של

לספק  היא ,ממשלתיבמגזר ה כספיי&הדוחות המטרת , במיוחד .משאבי&הצאת להקביחס 

  במחויבות ציבורית נושאתהישות  כיצדולהציג , מידע שימושי לקבלת החלטות

)accountability (שהופקדו בידיה באמצעות משאבי&על ה: 

 

 ;פיננסיי&הקצאות ושימושי& במשאבי&  ,מידע לגבי מקורות הספקת  )א(

  

ועמדה בדרישות  פעילויותיהגבי הדר0 בה מימנה הישות את מידע ל הספקת  )ב(

 ;שלה המזומני&
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ולעמוד , פעילויותיהלהערכת יכולתה של הישות לממ� את  מידע שימושיהספקת   )ג(

 ;בהתחייבויותיה ובמחויבויותיה

  

 וכ� ;מידע בדבר מצבה הכספי של הישות והשינויי& שחלו בוהספקת   )ד(

  

יעילות , ביצועי הישות במונחי עלויות שירות מצרפי השימושי להערכתמידע הספקת   )ה(

 .ועמידה ביעדי&

  

ידע להיות בעלי תפקיד של חיזוי או ניבוי בכ0 שה& מספקי& מדוחות כספיי& יכולי& א�  .16

לנבוע המשאבי& שעשויי& , רמת המשאבי& הדרושה לפעילויות מתמשכותשימושי בחיזוי 

דיווח כספי עשוי ג& לספק  .רי&הקשו דאויותוהו והסיכוני& ואי פעילויות מתמשכותמ

 :למשתמשי& מידע אשר

 

באופ� בהתא& לתקציב מאושר השגת המשאבי& והשימוש בה& נעשו  הא& מציי�  )א(

 וכ� ;חוקי

 

, השגת המשאבי& והשימוש בה& נעשו בהתא& לדרישות חוקיות וחוזיות הא& מציי�  )ב(

 .פי כל די�על שהוטלו  פיננסיות גבלותהלרבות 

  

 :כמפורט להל�, על הישותמידע מספקי& הדוחות הכספיי& , ת אלועל מנת להשיג מטרו .17

 

 ;נכסי&  )א(

 

 ;התחייבויות  )ב(

  

 ;הו� עצמי/נכסי& נטו  )ג(

  

 ;הכנסות  )ד(

  

  ;הוצאות  )ה(

  

 וכ�; הו� עצמי/שינויי& אחרי& בנכסי& נטו  )ו(

  

 .תזרימי מזומני&  )ז(

  

המטרות המפורטות כספיי& עשוי להיות רלוונטי להשגת בעוד שהמידע הכלול בדוחות ה .18

נכו� במיוחד לגבי ישויות  הדבר. כל המטרות הללו אכ� יושגואי� זה סביר כי , 15בסעי� 

 במחויבות ציבוריתנושאי& שכ� מנהליה� , להפיק רווחשמטרת� העיקרית אינה 

)accountable(  &מידע . מטרות כספיותהשגת ב ג&כמו , י&להספקת שירותבנוס� להישגי
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לספק במטרה  ,ת מדווח לצד הדוחות הכספיי&עשוי להיו, דוחות לא כספיי& לרבות, נוס�

  .התקופההישות במהל0  פעילויותעל תמונה מקיפה יותר 

  

 אחריות על הדוחות הכספיי�

, בנוס�. ובתוכ& שיפוט תחומיכספיי& והצגת& משתנה בי� הדוחות ה עריכתהאחריות ל .19

לבי�  הדוחות הכספיי& עריכתבחנה בי� האחראי& להליצור  עשויתחו& שיפוט מסוי& 

אנשי& או בעלי משרה שעשויי& להיות דוגמאות ל. האחראי& לאישור& או להצגת&

או יחידה  כגו� משרדי ממשלה(דוחות כספיי& של ישויות בודדות  עריכתאחראי& ל

וראש ) כלליהמנהל היושב ראש או (האד& העומד בראש הישות  את כוללות) מקבילה לה&

 ).כגו� החשב או החשב הכללי, ו& הכספי&בכיר בתחהמשרה האו נושא (אג� הכספי& 

 

במדינת ישראל מוטלת  ,בכללותהת דוחות כספיי& מאוחדי& של הממשלה עריכהאחריות ל .20

 .על החשב הכללי

  

 רכיבי הדוחות הכספיי�

 :את הרכיבי� הבאי� כוללתמערכת מלאה של דוחות כספיי�  .21

 

 ;דוח על המצב הכספי  )א(

 

 ;דוח על הביצוע הכספי  )ב(

  

 ;הו� עצמי/י� בנכסי� נטודוח על השינוי  )ג(

  

  ;מזומני�התזרימי על דוח   )ד(

  

השוואה של תקציב , כאשר ישות מפרסמת לציבור את תקציבה המאושר  )ה(

סכומי� בפועל בי� א� כדוח כספי נוס. נפרד או כעמודת תקציב בדוחות ל

 וכ�; הכספיי�

  

הכוללי� את עיקרי המדיניות החשבונאית וביאורי הסבר , ביאורי�  )ו(

 .אחרי�

  

דוח על . ובתוכ& י&שונתחומי שיפוט  י�מכוני& בשמות שוני& ב 21יבי& שצוינו בסעי� הרכ .22

כספי נקרא הביצוע הדוח על . תחייבויותהנכסי& וההמצב כספי נקרא ג& מאז� או דוח על 

. פעילויות או דוח רווח והפסדעל הדוח , הכנסההדוח על , הוצאותההכנסות והג& דוח על 

מהווי& ביאורי& לדוחות הכספיי& עשויי& לכלול פריטי& שה י&מסוימבתחומי שיפוט 

 .וכניותת
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הדוחות הכספיי& מספקי& למשתמשי& מידע בדבר משאביה ומחויבויותיה של ישות נכו�  .23

על משתמשי& ל שימושימידע זה . ת הדיווחהדיווח ובדבר זרימת המשאבי& בתקופ מועדל

, ושירותי& ברמה נתונהרות סחויכולתה של הישות להמשי0 ולספק מנת להערי0 את 

רמת המשאבי& שיהיה צור0 לספק לישות בעתיד על מנת שתוכל להמשי0 לצור0 הערכת ו

 .ספקת השירותי&היה לולעמוד במחויבויות

  

צורת הקצבות או הרשאות תקציביות במגבלות תקציביות במתאפיינות  ממשלתיותישויות  .24

עשוי  ,ממשלתיותכספי על ידי ישויות דיווח . שלעיתי& מעוגנות בחוק) ה&או מקביל אלי(

בהתא& לתקציב  ה& ,והשימוש שנעשה בה&הושגו אשר לספק מידע הא& המשאבי& 

דרישות עמוד בישויות המפרסמות לציבור את תקציביה� המאושרי& נדרשות ל. מאושר

עבור ישויות  .הצגת מידע תקציבי בדוחות הכספיי&, 24תק� חשבונאות ממשלתי מספר 

תק� זה מעודד , בסיס חשבונאי זההעל ערוכי& והתקציב הדוחות הכספיי& שר כא ,אחרות

השוואה לתקציב . תקופת הדיווחב מסגרת התקציבלכלול בדוחות הכספיי& השוואה ל

 :הכוללות ניתנת להצגה בדרכי& שונות

  

 לסכומי& מתוקצבי&טורי& נפרדי&  ע&, כספיי&בדוחות ה בתצורה טוריתשימוש   )א(

טור המציג את ההפרש בי� נית� להוסי� , מידע מלאצור0 ל .סכומי& בפועללו

  וכ� ;סכומי& בפועלאו ההקצבות לבי� ההסכומי& המתוקצבי& 

  

 חלה חריגה ממסגרת התקציבא&  .חריגה ממסגרת התקציבהייתה  גילוי לכ0 כי לא  )ב(

של גור& הוצאות תו0 חריגה מההקצבות או ללא אישור  התהוואו ש, או ההקצבות

נטי בדוחות ווהרלסעי� כ0 באמצעות הערת שוליי& לל לתת גילוי� נית, מורשה

 .הכספיי&

  

ישויות להציג מידע נוס� על מנת לסייע למשתמשי& להערי0 את ביצועי עודד מ תק� זה .25

מידע . לגבי הקצאת משאבי& כמו ג& לקבל ולהערי0 החלטות ההישות ואת ניהול נכסי

דוחות על מת� , צאות בצורת מדדי ביצוענוס� זה עשוי לכלול פרטי& לגבי תפוקות ותו

יעדי& הישות ב עמידתסקירת תכניות עבודה ודוחות הנהלה אחרי& בדבר , שירותי&

 .מהל0 תקופת הדיווחב

 

 פיקוחדרישות , רישות חוקיותדב עמידהמידע לגבי ישויות לתת מעודד א� תק� זה  .26

נית� , בדוחות הכספיי&כאשר מידע כאמור אינו נכלל . חיצוניות אחרותפיקוח דרישות ו

שמידע לגבי  סביר. להתייחס אליו בביאור המפנה למסמכי& הכוללי& את המידע האמור

הישות  שבה נושאת המחויבות הציבוריתיהיה רלוונטי להערכת מידת  עמידה בדרישות אי

תיה יולוית וכיוו� פעעשוי להשפיע על הערכת המשתמשי& ביחס לביצועי הישווא הו

 .ע זה עשוי ג& להשפיע על החלטות לגבי הקצאת משאבי& לישות בעתידמיד .העתידיות
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 כללי� מנחי�

  תקני חשבונאות ממשלתיי� ב ועמידההצגה נאותה 

הביצוע את , לשק. באופ� נאות את מצבה הכספי של הישותצריכי� דוחות כספיי�  .27

 �של השפעתהצגה נאותה דורשת מצג נאמ� . שלה תזרימי המזומני�שלה ואת  הכספי

, של נכסי� ולכללי ההכרה ושל אירועי� ומצבי� אחרי� בהתא� להגדרות, של עסקאות

, ההנחה היא. הכנסות והוצאות המפורטי� בתקני חשבונאות ממשלתיי�, התחייבויות

, בעת הצור+ מת� גילוי נוס. ע�יחד , תקני חשבונאות ממשלתיי�של ו� יישתוצאה מכש

 .אותההמשיגי� הצגה נדוחות כספיי�  יתקבלו

 

צהיר על כ+ ת, ממשלתיי�תקני חשבונאות ל מצייתי�ישות אשר דוחותיה הכספיי�  .28

לתקני  מצייתי�כלא יתוארו דוחות כספיי� . באופ� מפורש ובלתי מסויג בביאורי�

הדרישות שנקבעו בתקני החשבונאות  על כלה� עוני�  א� אלא, חשבונאות ממשלתיי�

 .הממשלתיי�

  

. אותה מושגת באמצעות ציות לתקני חשבונאות ממשלתיי&כמעט בכל הנסיבות הצגה נ .29

 :דורשת מישותג& הצגה נאותה 

  

, 3לבחור ולייש& מדיניות חשבונאית בהתא& לתק� חשבונאות ממשלתי מספר   )א(

תק� חשבונאות . שינויי& באומדני& חשבונאיי& וטעויות, מדיניות חשבונאית

 שוקלת ההנהלהש) authoritative( מחייבותחיות נקובע מדרג של ה 3ממשלתי מספר 

 .כלשהו פריטבהעדר תק� שחל ספציפית על 

 

 בר, מהימ�, באופ� שמספק מידע רלוונטי, לרבות מדיניות חשבונאית, להציג מידע  )ב(

 .השוואה ומוב�

  

פציפיות של תקני חשבונאות לספק גילויי& נוספי& כאשר ציות לדרישות הס  )ג(

י� את ההשפעה של עסקאות אינו מספק כדי לאפשר למשתמשי& להב ממשלתיי&

של  והביצוע הכספימסוימות ואירועי& ומצבי& מסוימי& אחרי& על המצב הכספי 

 .הישות

  

 חשבונאיתהמדיניות בדבר הטיפול חשבונאי בלתי נאות באמצעות גילוי לא נית� לתק�  .30

 .הסברי�לא על ידי מת� ביאורי� או  כ�ו, שיושמה

  

יהיה כה תק� ציות לדרישה של כי עה למסקנה הגיההנהלה ביותר בה�  ותנדירנסיבות ב .31

הישות תסטה , מטעה כ+ שהוא יסתור את מטרת הדוחות הכספיי� המפורטת בתק� זה
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או , הרלוונטית דורשת הרגולטוריתא� המסגרת , 32מדרישה זו באופ� המפורט בסעי. 

 . סטיה כזו, לחלופי� לא אוסרת

  

 :לתת גילוי יהעל ,31בהתא� לסעי. תק� ב המדרישכאשר ישות סוטה  .32

  

שהדוחות הכספיי� מציגי� באופ� נאות את מצבה  הגיעה למסקנהההנהלה לכ+ ש  )א(

 ;שלה תזרימי המזומני�את ושלה  הביצוע הכספיאת , הכספי של הישות

 

תק�  הוראותלמעט סטייה מ ,תקני החשבונאות הממשלתיי�ל לכ+ שהיא צייתה  )ב(

 ;להשיג הצגה נאותה מסוי� על מנת

  

נדרש שהיה כולל הטיפול , יהיהסט מהות, הישותסטתה  נוממש תק�ה ש�ל  )ג(

 מטעהיהיה כה פול הטיכי בנסיבות הקיימות  סיבה לכ+ל, תק�הוראות הבהתא� ל

 ;והטיפול שאומ,, שיסתור את מטרת הדוחות הכספיי� המפורטת בתק� זה באופ�

 וכ�

  

 כל פריט בדוחות הכספיי� שהיה מדווח כדיל ע סטייההשפעה הכספית של הל  )ד(

 .עבור כל תקופה שמוצגת ,לציית לדרישה זו

  

וסטייה זו משפיעה על , כלשהי בתקופה קודמתכאשר ישות סטתה מדרישה של תק�  .33

עליה לתת את הגילויי� המפורטי� , שוטפתהסכומי� שהוכרו בדוחות הכספיי� לתקופה 

 ).ד( –ו ) ג(32בסעיפי� 

 

מדרישה של תק� לגבי מדידה של כאשר ישות סטתה בתקופה קודמת , לדוגמה, חל 33סעי�  .34

והסטייה הזו משפיעה על המדידה של שינויי& בנכסי& , נכסי& או של התחייבויות

 .תקופה השוטפתת הכספיי& בוהתחייבויות שמוכרי& בדוחו

  

שציות לדרישה של תק� יהיה כה  מגיעה למסקנה שבה� ההנהלה בנסיבות נדירות ביותר .35

אבל המסגרת , ות הכספיי� המפורטת בתק� זהכ+ שהוא יסתור את מטרת הדוח ,מטעה

 המרביתבמידה , על הישות להקטי�, הרלוונטית אוסרת על סטיה מהדרישה הרגולטורית

 :גילוי מת� באמצעות, מציות לדרישהכתוצאה את ההיבטי� המטעי� לכאורה , האפשרית

 

ינה ההנהלה הגיעה למסקנה גשב ולסיבה, למהות הדרישה, התק� שבנדו� לש�  )א(

כ+ שהוא יסתור את מטרת  ,הקיימות יהיה כה מטעה בנסיבות וות לדרישה הזשצי

 וכ�; הדוחות הכספיי� המפורטת בתק� זה

  

אשר ההנהלה , עבור כל תקופה שמוצגת, לתיאומי� לכל פריט בדוחות הכספיי�  )ב(

 .הגיעה למסקנה שנדרש לבצע� כדי להשיג הצגה נאותה
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תור את מטרת הדוחות הכספיי& כאשר הוא פריט של מידע יס, 35עד  31לצור0 סעיפי&  .36

או , האירועי& והמצבי& האחרי& שהוא מתיימר להציג, מייצג נאמנה את העסקאות אינו

וכתוצאה מכ0 סביר שהוא ישפיע על ההחלטות , שהוא מייצג אות& שסביר לחזות

בעת הערכה א& ציות לדרישה מסוימת . המתקבלות על ידי המשתמשי& בדוחות הכספיי&

, ק� יהיה כה מטעה כ0 שהוא יסתור את מטרת הדוחות הכספיי& המפורטת בתק� זהשל ת

 :על ההנהלה לשקול

 

 וכ�; מושגת בנסיבות המסוימות מדוע המטרה של דוחות כספיי& אינה  )א(

 

א& . הנסיבות של הישות שונות מאלה של ישויות אחרות המצייתות לדרישה זו במה  )ב(

קיימת חזקה שציות הישות , דרישהישויות אחרות בנסיבות דומות מצייתות ל

לדרישה לא יהיה כה מטעה כ0 שהוא יסתור את מטרת הדוחות הכספיי& המפורטת 

 .בתק� זה

  

או  דרישות חוקיותל לציית כדי, ממשלתיי&מדרישות תקני חשבונאות  ותסטי .37

רות תהסו ותת לסטיונחשב �אינ, תחומי שיפוט מסוימי&בשל דיווח כספי  סטאטוטוריות

ות מעי� כאשר סטי. 31מתואר בסעי� כהדוחות הכספיי& המפורטת בתק� זה  את מטרת

ה ולתת פירוט לדרישות חוקיות או יעל ישות לפרט את מהות הסטי, תומהותי ה� אלה

 .סטאטוטוריות שגרמו לה

 

  עסק חי

. לפעול כעסק חיויש להערי+ את יכולת הישות להמשי+ , ת דוחות כספיי�עריכבעת  .38

על  יערכודוחות כספיי� . ת הדוחות הכספיי�עריכל ידי האחראי� לבצע עתת זוהערכה 

 או את הישות )liquidate( לפרקאלא א� כ� קיימת כוונה , ת העסק החיס מוסכמבסי

כאשר . זאתאי� חלופה מציאותית אחרת מלבד לעשות א� או , להפסיק את פעילותה

ודאויות י לא, ורדוחות כספיי� מודעי� בעת ביצוע הערכה כאמ לעריכתהאחראי� 

ה תלאירועי� או תנאי� העלולי� להטיל ספק משמעותי בדבר יכול המתייחסותמהותיות 

הדוחות  כאשר .ודאויות אלה יש לתת גילוי לאי, של הישות להמשי+ לפעול כעסק חי

 יחד ע�, יש לתת גילוי לעובדה זו ,חיהעסק ה תהכספיי� אינ� ערוכי� על בסיס מוסכמ

אי על פיו ערוכי� הדוחות הכספיי� והסיבה בגינה הישות אינה ציו� הבסיס החשבונ

 .יכולה להיחשב עוד כעסק חי

 

עסק חי ותמשי0 לפעול  היאהנחה כי ישות ה על בסיס, בדר0 כללערוכי& דוחות כספיי&  .39

קיומה של הנחת בהערכת נאותות . תיה החוקיות בעתיד הנראה לעי�יוולעמוד במחויבו

זמי� המידע הכל את לקחת בחשבו� , ת הדוחות הכספיי&ריכעעל האחראי& ל ,העסק החי
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 ממועדתקופה של לפחות שני& עשר חודשי&  שעליו להיות, לעתיד הנראה לעי� המתייחס

 .אישור הדוחות הכספיי&

  

אינה הנחת העסק החי  &מידת שיקול הדעת תלויה בעובדות של כל מקרה והערכת קיו .40

עשויות להיות . ותעסקי ישויותבדר0 כלל ב המיוש&מבח� יכולת הפירעו� מבוססת על 

אינ& תומכי& , של נזילות ויכולת פירעו�הרגילי& החי מבחני העסק  �אשר בהנסיבות 

בכל זאת היא שהישות על כ0 המצביעי&  גורמי& אחרי& 0 קיימי&א, בהנחת העסק החי

 :לדוגמה. עסק חי

  

מסי& או  ביותרילהטיל יכולת  ,חיעסק היא  הישות הממשלתיתה הא& הערכב  )ג(

 במהל0ג& א& ה� פועלות , עשויה לאפשר לישויות מסוימות להיחשב כעסק חי

 וכ� ;גירעו� בהו�/נכסי& נטוגירעו� ב& ע ות ארוכותתקופ

  

להעיד כי עשויה , הדיווח מועדבהדוח על המצב הכספי של ישות בודדת הערכת   )ד(

שנתיי& או רב  הסכמי מימו�עשויי& להיות , אול&. נאותהאינה הנחת העסק החי 

 .של הישות הנמשכתהמבטיחי& את פעילותה , י& אחרי&כמהס

  

ופחות , תובודד יותרלוונטית בעיקר לישו ,היא נאותההקביעה הא& הנחת העסק החי  .41

, א נאותוהעסק החי הא& בסיס הה הערכהבעת , לגבי ישויות בודדות. לממשלה בכללותה

 המתייחסי&מגוו� רחב של גורמי& ב בהתחשלעשויי& ת הדוחות הכספיי& עריכהאחראי& ל

של יחידות שינויי& מבניי& שהוכרז עליה& ופוטנציאליי&  ,וחזויי&ביצועי& נוכחיי& ל

של  אומדני הכנסות או סבירות המש0 המימו� הממשלתי ומקורות פוטנציאליי&, ארגוניות

 . להסיק שהנחת העסק החי היא נאותה מתאי&לפני שיהיה זה  ,מימו� חלופי

 

 גה עקביתהצ

לתקופה מתקופת דיווח אחת  לא תשתנהפריטי� בדוחות הכספיי� וסיווג� של הצגה  .42

 :כאשר למעט, העוקבת

 

דוחות של ה בעקבות סקירהת הישות או יופעילו במהותשינוי משמעותי בעקבות   )א(

 בהתייחסברור שהצגה או סיווג אחרי� יהיו נאותי� יותר  ,שלה הכספיי�

וליישו� של מדיניות חשבונאית בתק� חשבונאות בחירה באשר ללקריטריוני� 

 או ;3ממשלתי מספר 

 

 .ממשלתיתק� חשבונאות  על ידינדרש  השינוי בהצג  )ב(

  

להצביע על  י&יעשו, כספיי&הההצגה בדוחות בחינת או , יי&משמעות מימושרכישה או  .43

, בנק שבבעלותה תשמממא& ישות , הלדוגמ. הכספיי& הצגת הדוחותאופ� צור0 בשינוי 

והישות הכלכלית הנותרת עוסקת , שלה משמעותיותאחת הישויות הנשלטות ה תמהווה אה
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אשר התבססה דוחות הכספיי& הצגת אזי במקרה כזה ה, בעיקר במת� שירותי ניהול ויעו*

לישות  תלוונטיר האינ, כמוסד פיננסישל הישות הכלכלית העיקריות ת יועל הפעילו

 .הכלכלית החדשה

 

שונתה מספקת מידע ר שאההצגה הצגת דוחותיה הכספיי& רק א&  הישות תשנה את אופ� .44

 המתוק�שמבנה הדוחות סביר רלוונטי למשתמשי& בדוחות הכספיי& ויותר מהימ� ו

על , כאשר נעשי& שינויי& כאמור באופ� הצגת הדוחות. לא תפגעכ0 שההשוואתיות , 0יימש

ו  55 פי&בסעי כמצוי�, השוואתימידע הישות לסווג מחדש  56 . 

  

 מהותיות וקיבו, פריטי�

פריטי� בעלי מהות . בדוחות הכספיי�בנפרד  דומי� תוצגפריטי� כל קבוצה מהותית של  .45

 . אלא א� ה� אינ� מהותיי�, יוצגו בנפרד השונ מאפיי� פעילותאו שונה 

 

, או אירועי& אחרי& של עסקאותשל מספר רב של עיבוד פועל יוצא  ה&דוחות כספיי&  .46

השלב הסופי של תהלי0 . למאפיי� פעילות שלה&או  מהות&בהתא& ל, וצותלקב המקובצי&

על  דוחגו� הב נפרדת שורהב, ומסווגי& מתומצתי&פריטי& הצגת  הואהקיבו* והסיווג 

דוח על וה הו� עצמי/דוח על השינויי& בנכסי& נטוה, הדוח על הביצוע הכספי, המצב הכספי

יש , עצמושלאינו מהותי כמוצג בשורה נפרדת הפריט א& . או בביאורי&, תזרימי המזומני&

פריט שאינו מהותי . דוחות הכספיי& או בביאורי&גו� הבלקבצו יחד ע& פריטי& אחרי& 

כדי דיו להיחשב מהותי  בכל זאת, עשוי, דוחות הכספיי&גו� הבבנפרד כדי להציגו דיו 

 . בנפרד בביאורי&להציגו 

  

דרישות גילוי מסוימות בתק� חובה לעמוד ב אי�כי  ,יישו& של עקרו� המהותיות משמעו .47

 .א& המידע אינו מהותי, חשבונאות ממשלתי

  

 קיזוז

 א� הקיזוז נדרש או מותר על למעט ,לא יקוזזו , וכ� הכנסות והוצאות, נכסי� והתחייבויות .48

 .פי תק� חשבונאות ממשלתי

 

צוע הכספי הבי קיזוז בדוח על. תהכנסות והוצאו, התחייבויות ,נכסי&חשוב להציג בנפרד  .49

האירועי& , להבי� את העסקאותה� פוג& ביכולת המשתמשי& , או בדוח על המצב הכספי

 ,להערי0 את תזרימי המזומני& העתידיי& של הישותה� ו והמצבי& האחרי& שהתרחשו

נכסי&  של מדידה. האחר למעט מקרי& בה& הקיזוז משק� את מהות העסקה או האירוע

הפרשה לירידת ער0 מלאי בגי� התיישנות והפרשה  גו�כ, בניכוי הפרשות לירידת ער0

 .קיזוזה אינ ,לחובות מסופקי& בגי� חייבי&
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מגדיר הכנסות ודורש למדוד , הכנסות מעסקאות חליפי�, 9תק� חשבונאות ממשלתי מספר  .50

בהתחשב , שקיימת זכאות לקבלהתקבלה או השווי ההוג� של התמורה שלפי ה אות�

במהל0 פעילותה , ישות מתקשרת. ישותה שמעניקה כמותוהנחות  בסכומי הנחות מסחריות

העיקריות אשר נלוות לפעילויות א0 , ותהכנס מניבותג& בעסקאות אחרות שאינ� , הרגיל

העסקה משקפת את מהות  זוכאשר הצגה , מוצגות תוצאות עסקאות אלה. מניבות הכנסות

. ממנה המופקות סותהכנהמ אותה עסקהל הקשורותההוצאות ניכוי על ידי , או האירוע

 :הלדוגמ

  

כולל השקעות ונכסי& , נכסי& בלתי שוטפי& מימושמרווחי& והפסדי& הנובעי&   )א(

הוצאות כ� ספרי& של הנכסי& ובער0 ה ניכוילפי תמורת המכירה בידווחו , תפעוליי&

 וכ� ;הקשורות המכירה

 

תקבלת אחריות המ ,לדוגמה(בהתא& להסכ& חוזי ע& צד שלישי המתקבל שיפוי   )ב(

הקשורות להפרשה המוכרת בהתא& לתק� חשבונאות הוצאות ינוכה כנגד  )מספק

 .התחייבויות תלויות ונכסי& תלויי&, הפרשות, 19ממשלתי מספר 

 

: הלדוגמ ,נטודווחו על בסיס רווחי& והפסדי& הנובעי& מקבוצת עסקאות דומות י, בנוס� .51

& הנובעי& מנכסי& פיננסיי& רווחי& והפסדי& הנובעי& מהפרשי שער ורווחי& והפסדי

 .ה& מהותיי&רווחי& והפסדי& כאמור יוצגו בנפרד א& , אול&. מסחרלהמוחזקי& 

 

על תזרימי  ותדוח ,2מספר  ממשלתיחשבונאות מזומני& נדו� בתק� התזרימי של קיזוז  .52

 .מזומני&ה

  

 מידע השוואתי

 � שדווחוסכומיהלכל  ,ע השוואתי המתייחס לתקופה הקודמתלתת גילוי למידיש  .53

מידע  .אלא א� כ� תק� חשבונאות ממשלתי מאפשר או דורש אחרת ,בדוחות הכספיי�

רלוונטי להבנת הדוחות  כאשר הוא והתיאורי ל במסגרת המידע המילולייכליהשוואתי 

 .הכספיי� של התקופה השוטפת

 

 ,אחת או יותר, במקרי& מסוימי& מידע מילולי המופיע בדוחות הכספיי& לתקופה קודמת .54

, בדבר תביעה משפטיתגילוי פרטי& , הלדוגמ. ממשי0 להיות רלוונטי ג& בתקופה השוטפת

בתקופת נת� יי, יושבההדיווח הקוד& ועדיי� לא  ודאיות במועד לא אשר תוצאותיה היו

הוודאות הייתה קיימת  אימהידיעה כי  המשתמשי& מפיקי& תועלת. פתהדיווח השוט

את  יישבצעדי& שננקטו במהל0 תקופת הדיווח על מנת למגילוי הכ� הדיווח הקוד& ו מועדב

 .אי הוודאות
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יסווגו  ההשוואה מספרי, פריטי� בדוחות הכספיי�של בהצגה או בסיווג שינוי  כאשר חל .55

לתת על ישות , כאשר מספרי השוואה מסווגי� מחדש. מחדש למעט א� אי� זה מעשי

 :גילוי

  

 ;הסיווג מחדש מהותל  )א(

 

 וכ�; קבוצת פריטי� שסווגו מחדששל כל פריט או לסכו�   )ב(

  

 . לסיבת הסיווג מחדש  )ג(

  

 :גילוי תית�ישות ה, מספרי השוואה ווג מחדשלסכאשר אי� זה מעשי  .56

 

 וכ�; של הסכומי& לסיבה לאי ביצוע הסיווג מחדש  )א(

 

 .מסווגי& מחדשיו ההסכומי&  א& י&שהיו נעש התיאומי& מהותל   )ב(

  

 ולהערי0 לקבלמסייע למשתמשי& שיפור יכולת ההשוואה של המידע בי� התקופות  .57

בנסיבות . במיוחד בכ0 שהוא מאפשר להערי0 מגמות במידע כספי למטרות חיזוי, החלטות

אי� זה מעשי לסווג מחדש מידע השוואתי לתקופה קודמת מסוימת כדי להשיג , מסוימות

איסו� , אחת או יותר, יתכ� כי בתקופה קודמת, לדוגמה. השוואתיות לתקופה השוטפת

ואי� זה מעשי ליצור מחדש את , וני& נעשה באופ� כזה שאינו מאפשר סיווג מחדשהנת

  .המידע

 

כאשר  ,מידע השוואתיביחס ל י&הנדרש בתיאומי&מטפל  3מספר  ממשלתיחשבונאות תק�  .58

 .טעות או מתקנת מדיניות חשבונאיתהישות משנה 

 

  מבנה ותוכ�

 מבוא 

דוח על הביצוע הכספי ה, על המצב הכספי דוחגו� הבמסוימי&  י&תק� זה דורש מת� גילוי .59

 & אחרי& המוצגי&מת� גילוי לפריטי ודורש ,הו� עצמי/דוח על השינויי& בנכסי& נטוהו

קובע , 2תק� חשבונאות ממשלתי מספר  .או בביאורי&אלה דוחות גו� ב נפרדת שורהב

 .דרישות הצגה לדוח על תזרימי המזומני&

 

לפריטי& ה� מתייחס כ0 שהוא , במוב� הרחב במונח גילוי לפעמי& תק� זה משתמש .60

הו� /דוח על השינויי& בנכסי& נטו ,דוח על הביצוע הכספי, דוח על המצב הכספיהמוצגי& ב

תקני חשבונאות . � לפריטי& המוצגי& בביאורי&הו עצמי ובדוח על תזרימי מזומני&
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או בתק�  ,פרט א& צוי� אחרת בתק� זה. גילויממשלתיי& אחרי& ג& מפרטי& דרישות 

דוח על ה ,דוח על הביצוע הכספיה, הכספי על המצב דוחגו� הב יינתנו הי& אלגילוי, אחר

 .או בביאורי&, דוח על תזרימי המזומני&ההו� עצמי או /השינויי& בנכסי& נטו

  

 זיהוי דוחות כספיי�

 אשרממידע אחר  ובאופ� נבדל ברוראופ� להיות ניתני� לזיהוי בצריכי� כספיי� הדוחות ה .61

 .שפורס� באותו מסמ+נכלל 

 

ולא על מידע אחר המוצג בדוח , תקני חשבונאות ממשלתיי& חלי& רק על הדוחות הכספיי& .62

חשוב כי המשתמשי& בדוחות יוכלו להבחי� בי� מידע שנער0 , לפיכ0. שנתי או במסמ0 אחר

אשר עשוי להיות מועיל , לבי� מידע אחר, בהתא& לתקני חשבונאות ממשלתיי&

 .אלה לדרישותא0 אינו כפו� , למשתמשי&

  

מידע היש להציג את , בנוס.. להיות מזוהה בבירורצרי+ חות הכספיי� רכיב בדו כל .63

של נאותה הבנה ל על מנת להביא ,ולחזור עליו בעת הצור+, באופ� בולטמפורט להל� ה

 :המידע המוצג

  

ד וכל שינוי שחל במידע זה ממוע אחרי�ש� הישות המדווחת או אמצעי זיהוי   )א(

 ;הדיווח הקוד�

 

 ;הא� הדוחות הכספיי� מתייחסי� לישות נפרדת או לישות כלכלית  )ב(

  

מתאי� כ, הדיווח או תקופת הדיווח אליה� מתייחסי� הדוחות הכספיי� מועד  )ג(

 ;דוחות הכספיי�זה של הלרכיב 

  

ת השינויי� והשפע, 4הגדרתו בתק� חשבונאות ממשלתי מספר כ, מטבע הדיווח  )ד(

  וכ� ;חו, בשערי חליפי� של מטבע

  

 .בדוחות הכספיי� הסכומי�הצגת בהמשמש ) rounding( העיגולמידת   )ה(

  

הצגת כותרות לעמודי& על ידי כלל  בדר0 תקיימותמ 63 בסעי�דרישות המפורטות ה .64

כדי בנדרש שיקול דעת . דוחות הכספיי&הוכותרות מקוצרות לטורי& בכל אחד מעמודי 

 מוצגי&כספיי& הדוחות הכאשר , הלדוגמ. זהכמידע ג יהדר0 הטובה ביותר להצ מהילקבוע 

 שצוינופריטי& הבמקרה כזה . נפרדי& בעמודי&עשה שימוש נ תמיד לא, באופ� אלקטרוני

 .בדוחות הכספיי&הכלול של המידע  נאותההבנה  בטיחשתבתדירות מספקת יוצגו לעיל 
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פי או במיליוני יוצג באלהמידע בה& א&  ,דוחות כספיי& יהיו מובני& יותרקרובות לעיתי&  .65

המשמשת  העיגול למידתכל עוד נית� גילוי , מקובל האמור. יחידות של מטבע הדיווח

 .ולא מושמט מידע מהותיבהצגה 

  

 דיווחהתקופת 

הדיווח של הישות משתנה והדוחות  דעמוכאשר . לפחות אחת לשנהיוצגו דוחות כספיי�  .66

בנוס.  ,על הישות לתת גילוי, הכספיי� השנתיי� מוצגי� לתקופה ארוכה או קצרה משנה

 :דלקמ�כ ,לתקופה אליה מתייחסי� הדוחות הכספיי�

 

  וכ� ;לשימוש בתקופה ארוכה או קצרה יותרסיבה ה  )א(

 

הדוח , כגו� הדוח על הביצוע הכספי, כי מספרי ההשוואה בדוחות מסוימי�עובדה ה  )ב(

 ביאורי�ההדוח על תזרימי המזומני� ו, הו� עצמי/על השינויי� בנכסי� נטו

 .במלוא� שוואהה בניאינ� , �המתייחסי� אליה

  

, הדיווח מועדלהחליט לשנות את עשויה שות עשויה להידרש או י, בנסיבות יוצאות דופ� .67

 שמשתמשיחשוב , במקרה זה. על מנת להתאי& בי� מחזור הדיווח למחזור התקציב הלדוגמ

ומספרי  לתקופת הדיווח השוטפתשהסכומי& לכ0 יהיו מודעי& הדוחות הכספיי& 

, נוספת הדוגמ. הדיווחמועד בשינוי ה תסיבלגילוי  שנית� לכ0שוואה וה בניההשוואה אינ& 

 מועדאת  משנה הישות ,מעבר מחשבונאות על בסיס מזומ� לבסיס מצטברכאשר בעת  היא

דוחות כספיי&  של עריכהעל מנת לאפשר  ,בישות הכלכלית נכללותהדיווח של ישויות ה

 .מאוחדי&

 

 .בוטל .68

  

 הנכו� לפרסו� הדוחות הכספיי� עיתויה

זמ�  מהל0השימושיות של דוחות כספיי& עלולה להיפגע א& ה& אינ& זמיני& למשתמשי& ב .69

שישה  במהל0להיות מסוגלת לפרס& דוחות כספיי& צריכה ישות . הדיווח מועדסביר לאחר 

אינ& , ותת הישיומורכבות של פעילוהכגו� , גורמי& קבועי&. הדיווח מועדחודשי& לאחר 

תאריכי יעד ספציפיי& יותר נקבעי& בחקיקה . מת� דיווח בזמ� מהווי& סיבה מספקת לאי

 .י&שונתחומי שיפוט ותקנות ב

  

  דוח על המצב הכספי

 �שוט ללא �הבחנה בי� שוט

והתחייבויות שוטפות ולא שוטפות כסיווגי� , ישות תציג נכסי� שוטפי� ולא שוטפי� .70

פרט למקרי� בה� , לתק� 76�87 סעיפי�ל שלה בהתא�נפרדי� בדוח על המצב הכספי 
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כל , כאשר החריג חל. יותר רלוונטיהצגה המבוססת על נזילות מספקת מידע מהימ� ו

 .פי סדר הנזילות התחייבויות יוצגו עלהנכסי� וה

 

 שחזוי� יסכומ המשלב והתחייבותנכס  פריט של כלגבי ל, שתאומ,בכל שיטת הצגה  .71

 :+תושיסולקו באו  שיושבו

  

 וכ�, שני� עשר חודשי� לכל היותר לאחר מועד הדיווח  )א(

 

 יותר משני� עשר חודשי� לאחר מועד הדיווח  )ב(

  

 .חודשי� שני� עשריותר מלאחר  יסולקשאו  שיושב חזויסכו� של על הישות לתת גילוי

  

 ,הנית� לזיהוי בבירור פעילותמחזור  הל0או שירותי& במ סחורותישות מספקת  כאשר .72

, בדוח על המצב הכספי שאינ& שוטפי&ואלו נכסי& והתחייבויות שוטפי&  סיווג נפרד של

לבי� אלה המשמשי& , הבחנה בי� נכסי& נטו המהווי& הו� חוזרמספק מידע שימושי על ידי 

 החזויי&מדגיש את הנכסי& , סיווג כאמור, כמו כ�. של הישות לזמ� ארו0ת יולפעילו

במהל0 אותה סלק ל שנדרשהתחייבויות האת ו, במהל0 מחזור הפעילות השוט� להתממש

 .תקופה

  

הצגה של נכסי& והתחייבויות בסדר עולה , כגו� מוסדות פיננסיי&, עבור ישויות מסוימות .73

מכיוו� , רלוונטי מהצגה לפי שוט� ולא שוט�ויותר או יורד של נזילות מספקת מידע מהימ� 

 .נית� לזיהוי ברורשהישות לא מספקת סחורות או שירותי& במהל0 מחזור תפעולי ה

  

תו0 שימוש בסיווג  להציג חלק מנכסיה והתחייבויותיה ישות רשאית, �70 לצור0 יישו& סעי .74

כל עוד הצגה זו , לפי שוט� ולא שוט� ונכסי& והתחייבויות אחרי& לפי סדר הנזילות

רב של הצגה עשוי להתעורר כאשר והצור0 בבסיס מע. רלוונטייותר מספקת מידע מהימ� ו

 .קיימות פעילויות מגוונותלישות 

  

של נכסי& והתחייבויות שימושי להערכת הנזילות החזויי&  המימושמידע לגבי מועדי  .75

מכשירי&  ,30בינלאומי למגזר הציבורי מספר תק� חשבונאות . ויכולת הפירעו� של הישות

 של נכסי& פיננסיי& והתחייבויות פירעו�דורש מת� גילוי של מועדי  י&גילוי: פיננסיי&

 פיננסיותוהתחייבויות , לקוחות וחייבי& אחרי& ג& י& כוללי&ינכסי& פיננס .פיננסיות

נכסי&  סילוק שלאו ל להשבה החזוימידע בדבר המועד . ספקי& וזכאי& אחרי& ג& כוללות

של  סיווג בי� א& מבוצע, א� הוא שימושי, כגו� מלאי והפרשות, כספיי& לאוהתחייבויות 

 .וובי� א& לא, אלה שאינ& שוטפי&לוטפי& שולנכסי& והתחייבויות 
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 נכסי& שוטפי&

 :הבאי� קריטריוני�אחד מה בהתקיי� לפחות, שוט.כנכס יסווג  .76

 

שני� עשר חודשי�  תו+ב ,שהוא ימומש חזוי או, מוחזק למכירה או לצריכההוא   )א(

  ;מועד הדיווחלאחר 

 

 ;מוחזק למטרות מסחרהוא   )ב(

  

 או ;בוטל  )ג(

  

בתק� חשבונאות ממשלתי  וגדרוהפי שכ( ני�מזומ יאו שוו ני�מזומהוא מהווה   )ד(

 לסלק כדי להשתמש בואו  להחליפו הגבלה כ+ שלא נית� האלא א� כ� חל, )2מספר 

 .התחייבות למש+ שני� עשר חודשי� לפחות לאחר מועד הדיווח

 
  .שוטפי� לאכיסווגו האחרי� הנכסי�  יתרכל   

 

 בלתינכסי& , מוחשיי&נכסי&  וללכ0 שהוא כשוטפי&  לאתק� זה משתמש במונח נכסי&  .77

 בתיאורי&התק� אינו אוסר שימוש . זמ� ארו0ל &נשבמהות& הונכסי& פיננסיי&  מוחשיי&

 .כל עוד משמעות& ברורה, חלופיי&

 

 .בוטל .78

  

דוגמאות כוללות נכסי& (נכסי& שוטפי& כוללי& ג& נכסי& המוחזקי& למטרות מסחר  .79

למגזר הציבורי בינלאומי ת וחשבונא �תקל פיננסיי& מסוימי& המוחזקי& למסחר בהתא&

נכסי& פיננסיי& לא  שלשוטפות חלויות וכ�  )הכרה ומדידה: מכשירי& פיננסיי& ,29מספר 

 .שוטפי&

  

 התחייבויות שוטפות

 :בהתקיי� לפחות אחד מהקריטריוני� הבאי�, שוטפתכהתחייבות תסווג  .80

  

  ;מועד הדיווחלאחר שני� עשר חודשי�  בתו+ עומדת לסילוק  )א(

 

 ;היא מוחזקת למטרות מסחר  )ב(

  

 או; בוטל  )ג(
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מש+ ללפחות ההתחייבות  סילוקלישות לא קיימת זכות בלתי מותנית לדחות את   )ד(

 .שני� עשר חודשי� לאחר מועד הדיווח

  
  .שוטפות לאכיסווגו האחרות ההתחייבויות כל 

  

 .בוטל .81

 

 .בוטל .82

  

 ה� מיועדות אשרכ, כהתחייבויות שוטפות הפיננסיותיה התחייבויותאת  מסווגתישות  .83

 :א& פילוא, הדיווח מועדהחודשי& לאחר & עשר ינש בתו0 קולילס

  

 וכ� ;המקורית הייתה ארוכה משני& עשר חודשי& התקופה  )א(

 

לאחר מועד  ,לטווח ארו0, התשלומי&או לשינוי מועדי , מימו� מחדשלהסכ& ושל& ה  )ב(

 .לפרסו& הדוחות הכספיי& אישור לפניהדיווח ו

  

לממ� , בהתא& להסדר הלוואה קיי&, הבלעדי הדעתשיקול לה את ויש , חוזהא& ישות  .84

היא  ,למש0 שני& עשר חודשי& לאחר מועד הדיווחלפחות מחדש או לגלגל מחויבות 

בתקופה  מועד סילוק המחויבות היה חלא& אחרת  ג&, את המחויבות כלא שוטפת מסווגת

 עתהדאינו נית� לשיקול  מימו� מחדש או גלגול של המחויבות רכאש, ע& זאת .קצרה יותר

רות למימו� מחדש אינה שהאפ, )לא קיי& הסכ& למימו� מחדש, לדוגמה(של הישות  הבלעדי

 .נלקחת בחשבו� והמחויבות מסווגת כשוטפת

 

, ארו0לטווח הסכ& הלוואה  לפיתנאי מחייב , כאשר ישות מפרה במועד הדיווח או לפניו .85

ההתחייבות , דרישה על פי פירעו�לוכתוצאה מכ0 ההתחייבות הופכת להיות עומדת 

לפני מועד אישור הדוחות וא� א& המלווה הסכי& לאחר מועד הדיווח , כשוטפת מסווגת

, ההתחייבות מסווגת כשוטפת. כתוצאה מההפרה נהפרעואת לא לדרוש , הכספיי& לפרסו&

לפחות  הסילוק לדחות אתלישות לא קיימת זכות בלתי מותנית , מכיוו� שבמועד הדיווח

 .ני& עשר חודשי& לאחר מועד זהלמש0 ש

  

א& עד מועד הדיווח המלווה הסכי& להעמיד , ההתחייבות מסווגת כלא שוטפת, זאת ע& .86

, מועד הדיווחלאחר שני& עשר חודשי& לפחות המסתיימת לאחר  )grace( תקופת חסד

 .דימיי פירעו�יכול לדרוש  אינושבמהלכה הישות יכולה לתק� את ההפרה והמלווה 

  

במידה והאירועי& הבאי& מתרחשי& , בהקשר להלוואות המסווגות כהתחייבויות שוטפות .87

כשירי& לגילוי  אירועי& אלה, בי� מועד הדיווח לבי� מועד אישור הדוחות הכספיי& לפרסו&

אירועי& , 14תק� חשבונאות ממשלתי מספר בהתא& ל, כאירועי& שאינ& חייבי התאמה

 :לאחר מועד הדיווח
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 ;לטווח ארו0מחדש  מימו�  )א(

 

 וכ�; לטווח ארו0תיקו� הפרה של הסכ& הלוואה   )ב(

  

, לטווח ארו0מלווה לצור0 תיקו� הפרה של הסכ& הלוואה הקבלת תקופת חסד מ  )ג(

 .שני& עשר חודשי& לאחר מועד הדיווחלפחות כאשר תקופה זו מסתיימת 

  
  דוח על המצב הכספיגו� במידע שיוצג 

את  המציגי� פריטי השורהאת כל , לכל הפחות, הדוח על המצב הכספי יכלולגו.  .88

 :הסכומי� הבאי�

 

 ;רכוש קבוע  )א(

 

 ;� להשקעה"נדל  )ב(

  

 ;נכסי� בלתי מוחשיי�  )ג(

  

 ;))ט( –ו ) ח( ,)ז(, )ה(בסעיפי� המופיעי� למעט סכומי� (נכסי� פיננסיי�   )ד(

  

 ;שיטת השווי המאזניעל בסיס השקעות המטופלות   )ה(

  

 ;מלאי  )ו(

  

 ;)מסי� והעברות( שאינ� חליפי�עסקאות בגי�  חייבי�  )ז(

  

 ;עסקאות חליפי�מחייבי�   )ח(

  

 ;מזומני� ושווי מזומני�  )ט(

  

 ;מסי� והעברות לשל�  )י(

  

 ;עסקאות חליפי�בגי� זכאי�   )יא(

  

 ;הפרשות   )יב(

  

 ;))יב( –ו ) יא(, )י(למעט סכומי� המופיעי� בסעיפי� (פיננסיות ת יוהתחייבו  )יג(

  

 וכ� ;הו� עצמי/נכסי� נטוב שיוצגו, זכויות מיעוט  )יד(
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 .המיוחסי� לבעלי� של הישות השולטת עצמיהו� /נכסי� נטו  )טו(

  

 שראכדוח על המצב הכספי גו. הכותרות וסיכומי ביניי� יוצגו ב, נוספי�שורה  פריטי .89

 .מצבה הכספי של הישות רלוונטית לצור+ הבנת זוכהצגה 

 

מספק  88 סעי� .פיה& מוצגי& פריטי&ל תבנית ההצגהאת  סדר אותק� זה אינו קובע את ה .90

כ0 שה&  במאפיי� פעילות&או  מהות&ב במידה מספקתהשוני&  שורהריטי של פ רשימהרק 

נספח ב מובאותתבניות הצגה לדוגמה . דוח על המצב הכספיב הצגה נפרדת צדיקי&מ

 :בנוס� .תק� זה הנחיות ליישו&

  

 קיבו*או של  של פריט מאפיי� פעילותאו  מהות, גודלכאשר יכללו  שורהפריטי   )א(

מצבה הכספי של  הינה רלוונטית להבנתבנפרד  &הצגתש, כאלה ה& פריטי& דומי&

  וכ� ;הישות

 

 עשויי& של פריטי& דומי& קיבו*או  וסדר הפריטי& המינוחי& שנעשה בה& שימוש  )ב(

 תלהבנ רלוונטיעל מנת לספק מידע  ות בהתא& למהות הישות ולעסקאותיהלהשתנ

 .הכספי של הישות המצב

  

 :של הערכהעל  מבוסס ,& נוספי&הצגה נפרדת של פריטילעניי� שיקול הדעת  .91

  

  ;של נכסי&נזילות& ו מהות&  )א(

 

 וכ� ;מאפיי� הפעילות של הנכסי& בישות  )ב(

 

 .עיתוי של התחייבויותהו המהות, מי&הסכו  )ג(

  

 מהות& אועל שוני ב מצביעשונות נכסי& שימוש בבסיסי מדידה שוני& עבור קבוצות  .92

של  שונות קבוצות, הלדוגמ .רדי&נפ  שורה פריטיכ להציג& ולפיכ0 יש , מאפיי� פעילות&ב

בהתא& לתק� , מחדש שהוערכו מי&סכואו לפי , להימדד על בסיס עלות ותעשוי רכוש קבוע

 . רכוש קבוע, 17חשבונאות ממשלתי מספר 

 

  דוח על המצב הכספי או בביאורי&גו� הבמידע שיוצג 

 פי� של פריטינוס סיווגי משנהל, דוח על המצב הכספי או בביאורי�ב תית� גילויישות  .93

 . ת הישותיולולפעי מתאי�באופ�  המסווגי�, בדוחות הכספיי� שורה

 

, בגודל& וכ� תלוי בדרישות תקני חשבונאות ממשלתיי&, משנה יכסיווגהנית�  הפירוט .94

 91 בסעי�הגורמי& המפורטי& . המעורבי& סכומי&השל  ומאפיי� פעילות& מהות&
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, כל פריטעבור  משתני& י&הגילוי. המשנה יסיווגבסיס לה קביעתל א� ה&משמשי& 

 :הלדוגמ

  

בהתא& להוראות תק� חשבונאות ממשלתי לקבוצות  מפוצלי&רכוש קבוע  פריטי  )א(

 ;17מספר 

 

י& מסבגי� חייבי& , שימוש חייבי& בגי� בגי� לקבל סכומי&ל מפוצלי&חייבי&   )ב(

 ;וסכומי& אחרי& מקדמות, צדדי& קשורי&, הכנסות אחרות שאינ� חליפי�ו

  

: כגו� משנה ילסיווג מלאי, 12בהתא& לתק� חשבונאות ממשלתי מספר יסווג  מלאי  )ג(

 ;בתהלי0 ותוצרת גמורה עבודה, חומרי&, לייצור תשומות, סחורות

  

סכומי& לשל& לוהעברות לשל& ל, החזרי מסי&ל מפוצלי&מסי& והעברות לשל&   )ד(

 ;הישות הכלכלית של ותאחרליחידות 

  

 וכ� ;פריטי& אחרי&לות לעובדי& וי� הטבגלהפרשות ב ותמפוצלהפרשות   )ה(

  

 .כלשה& קרנותול נצברי&וגירעונות  עודפי&ל מפוצלי&הו� עצמי /רכיבי נכסי& נטו  )ו(

 

דוח על גו. הבי� א� ב, הו� עצמי/לנכסי� נטו עליה לתת גילוי, ישות אי� הו� מניותכאשר ל .95

 :המציג בנפרד, המצב הכספי ובי� א� בביאורי�

 

 ;מבוטל  )א(

 

 ;צברי�נות עודפי� או גירעונ  )ב(

  

  וכ� ;הו� עצמי/נכסי� נטובומטרת כל קר�  מהותכולל תיאור , קרנות  )ג(

  

 .זכויות מיעוט  )ד(

 

ישות  על ידיא0 ה� נשלטות באופ� בלעדי , לישויות ממשלתיות רבות אי� הו� מניות .96

עשוי להיות הו� עצמי של ישות /בנכסי& נטוהממשלה של זכויות האופי . ממשלתית אחרת

 צברי& של הישות והקרנותנס0 העודפי& או הגירעונות השל  וכ� קעמוששל הו� צירו� 

 .חס לפעולות הישותייהו� עצמי שנית� ל/שקפי& את הנכסי& נטוהמ, שלה

 

, הלדוגמ. ישותההו� עצמי של /בנכסי& נטו זכויות מיעוטלהיות  ותעשוי ,במקרי& מסוימי& .97

אשר משלתיות עסקיות ישויות מישות כלכלית עשויה לכלול , בכללותה ברמת הממשלה

הו� /עשויי& להיות בעלי מניות פרטיי& לה& עניי� כספי בנכסי& נטו, לפיכ0. הופרטו חלקית

 .עצמי של הישות
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 בסעי.מפורט גילוי הבנוס. ל ,כמפורט להל�עליה לתת גילוי , לישות יש הו� מניותכאשר  .98

 :דוח על המצב הכספי או בביאורי�גו. הב, 95

  

 :ו� מניותשל ה קבוצהלגבי כל   )א(

  

 ;של הו� רשו�מספר המניות  )1(

  

 ;מספר המניות שהונפקו ונפרעו במלוא� ושהונפקו א+ לא נפרעו במלוא� )2(

  

 ;� כי למניות אי� ער+ נקובאו ציו, ער+ נקוב למניה )3(

  

שנה לבי� מספר המניות  מונפקות לתחילתהמניות ההתאמה בי� מספר  )4(

 ;סופההמונפקות ב

  

 של תוגבלות על חלוקמ כולל, קבוצהל הומגבלות ש זכויות בכורה, זכויות )5(

 ;פדיו� הו�דיבידנד ו

  

ישויות נשלטות או ישויות  על ידיהישות או  על ידיישות המוחזקות במניות  )6(

 וכ� ;כלולות של הישות

  

כולל , של מניות ופציות וחוזי מכירהא במסגרתלהנפקה  שמורותמניות  )7(

 .התנאי� והסכומי�

 

 .הו� עצמי/כסי� נטונכל קר� ב ה שלמטרהו המהותתיאור   )ב(

 

  כספיהביצוע הדוח על 

  עוד� או גרעו� לתקופה

א� תק�  אלא, כל פריטי הכנסות והוצאות המוכרי� בתקופה יכללו בעוד. או גרעו� .99

 .דורש אחרת אחר חשבונאות ממשלתי

 

פריטי& . גרעו�בבעוד� או  נכללי&כל פריטי הכנסות והוצאות המוכרי& בתקופה , בדר0 כלל .100

עשויות להתקיי& , ע& זאת. את השפעות השינויי& באומדני& חשבונאיי& י&כולל אלה

תק� . לל בעוד� או בגרעו� לתקופה השוטפתפריטי& מסוימי& עשויי& לא להכ בה�, נסיבות

תיקו� טעויות והשפעת : מנסיבות אלה י&יבשתעוסק  3 חשבונאות ממשלתי מספר

 .השינויי& במדיניות חשבונאית

  

בפריטי& העשויי& לעמוד בהגדרת הכנסות או הוצאות הכלולות  תקני& אחרי& מטפלי& .101

דוגמאות כוללות עודפי& בגי� הערכה . גרעו�בא0 בדר0 כלל לא נכללי& בעוד� או , בתק� זה
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עי& ברווחי& והפסדי& מסוימי& הנו, )17ראה תק� חשבונאות ממשלתי מספר (מחדש 

) 4ונאות ממשלתי מספר ראה תק� חשב( חו* פעילותמתרגו& של דוחות כספיי& של 

הנחיות בדבר ( ורווחי& או הפסדי& בגי� מדידה מחדש של נכסי& פיננסיי& זמיני& למכירה

בתק� חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר מדידה של נכסי& פיננסיי& נית� למצוא 

 .)הכרה ומדידה: מכשירי& פיננסיי&, 29

  

  דוח על הביצוע הכספיגו� הבמידע שיוצג 

את  המציגי� השורה את פריטי, לכל הפחות, יש לכלולהדוח על הביצוע הכספי בגו.  .102

 :הסכומי� הבאי�

 

 ;הכנסות  )א(

 

 ;עלויות מימו�  )ב(

  

פי לות ועסקאות משותפות המטופלות על כלו ישויותשל  גירעו�באו  חלק בעוד.  )ג(

 ;שיטת השווי המאזני

  

יבויות התחי מימוש נכסי� או סילוק בעתהמוכרי� , לפני מסרווח או הפסד   )ד(

  וכ� ;לפעילויות מופסקות המיוחסי�

  

 .לתקופה גירעו�עוד. או   )ה(

  

של עוד. או  הכהקצא, דוח על הביצוע הכספיגו. הישות תת� גילוי לפריטי� הבאי� ב .103

 :גרעו� לתקופה

  

 וכ�; עוד. או גרעו� המיוחס לזכויות מיעוט  )א(

 

 .עוד. או גרעו� המיוחס לבעלי� של הישות השולטת  )ב(

  

כאשר , דוח על הביצוע הכספיגו. ב יוצגו כותרות וסיכומי ביניי�, י�שורה נוספ פריטי .104

 .ביצועה הכספי של הישותרלוונטית להבנת  הצגה כזו

 

מבחינת שוני&  ישותהעסקאות ואירועי& אחרי& של , שונות פעילויותמשו& שתוצאות של  .105

הביצוע י מת� גילוי למרכיב, שירותלמת�  הבמחויבויותיהשפעת& על יכולת הישות לעמוד 

 הכללת פריטי. הכספי מסייע בהבנת הביצוע הכספי שהושג ובחיזוי התוצאות העתידיות

דוח על הביצוע הכספי גו� הבוסדר הפריטי&  שהשתמשו בה&המינוחי& , שורה נוספי&

שיש לקחת בחשבו�  גורמי& .במידה ונדרש, הביצועעל מנת להסביר את מרכיבי ישונו 
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פריטי הכנסות . של מרכיבי הכנסות והוצאות הפעילותפיי� ומא מהותו ,יותמהות כוללי&

 .48 בסעי� אלא א& מתקיי& האמור, יקוזזו לא והוצאות 

  

 דוח על הביצוע הכספי או בביאורי&גו� הבמידע שיוצג 

יש לתת גילוי נפרד למהות� , כאשר פריטי� של הכנסות והוצאות הינ� מהותיי� .106

 .סכומ�לו

 

 :נפרד של פריטי הכנסות והוצאות כוללותנסיבות שיגרמו למת� גילוי  .107

  

סכו& ירידת ער0 של מלאי לשווי מימוש נטו או של רכוש קבוע לסכו& בר השבה או ל  )א(

 ;כאמורשל ירידות ער0  ביטולי&וכ� , &יתאמהלפי , בר השבה בגי� שירות

 

בגי� עלויות שינוי  כלשה� של הפרשות וביטולי&שינויי& מבניי& של פעילויות הישות   )ב(

 ;ימבנ

  

 ;מימוש פריטי רכוש קבוע  )ג(

  

 ;הפרטה או מימוש אחר של השקעות  )ד(

  

 ;פעילויות מופסקות  )ה(

  

 וכ�; יישוב תביעות  )ו(

  

 .אחרי& של הפרשות ביטולי&  )ז(

  

 באופ�, של ס+ הכנסות משנה סיווג ,דוח על הביצוע הכספי או בביאורי�בישות תציג  .108

 .פעילות הישותההול� את 

 

תו+ שימוש בסיווג , ניתוח של הוצאות, בביאורי� דוח על הביצוע הכספי אוב, ישות תציג .109

 סיווגלפי , בישות מאפיי� הפעילות של ההוצאותאו על  ההוצאה מהותהמבוסס על 

 .רלוונטייותר שמספק מידע מהימ� ו

  

 .דוח על הביצוע הכספיב 109 לסעי�ישויות להציג ניתוח בהתא& עודד מ התק� .110
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עלויות והחזרי עלויות של הדגיש את העל מנת ל ווגי משנה נוספי&ילסיסווגו פריטי הוצאה  .111

זה  ניתוח. או מגזרי& רלוונטיי& אחרי& של הישות המדווחת, פעילויות, תוכניות ספציפיות

 .באחת משתי דרכי& נת�יי

 

בדוח על הביצוע הכספי  יקובצוההוצאות . מהות ההוצאהשיטת היא  ניתוחל אחת הצורות .112

ועלויות  הטבות לעובדי&, הובלהעלויות , ת חומרי&רכישו, פחת: הלדוגמ(� מהותבהתא& ל

פשוטה עשויה להיות שיטה זו . ישותב י&השונהשימושי& בי� מחדש ולא יוקצו ) פרסו&

 הלהל� דוגמ. מאפיי� פעילותסיווג של לפי  הוצאותשלא הכרחי להקצות בי� מכיוו� , ליישו&

 :מהות ההוצאהלסיווג באמצעות שיטת 

  
   X    ותהכנס

  X ת הטבות לעובדי&עלויו

  X  פחת והפחתותהוצאות 

  X  הוצאות אחרות

 )X(   ס0 הוצאות

   X  עוד� 

 

הוצאות מסווגות הלפיה , מאפיי� הפעילות תשיטהיא ההוצאות  הצורה השניה לניתוח .113

ידע רלוונטי מ למשתמשי& מספקתהצגה זו . בהתא& לתכנית או למטרה שלשמה ה� הוצאו

יכולה  מאפיי� פעילותלפי ההוצאות הקצאת  אול&, למהות� יותר מאשר סיווג בהתא&

 תשיטלסיווג באמצעות  הלהל� דוגמ. ניכרלהיות שרירותית והיא כרוכה בשיקול דעת 

 :מאפיי� פעילות

 
 X הכנסות

  :הוצאות

  )X(  הוצאות בריאות

 )X(  הוצאות חינו0

  )X(  הוצאות אחרות

 X עוד�

 

 הבדוגמ. ישות יוצגו בנפרדעל ידי ה המבוצעותקריות העי לפעילויותההוצאות המיוחסות  .114

 תציגישות . חינו0שירותי ספקת שירותי בריאות והל המתייחסות פעילויותלישות ישנ� , זו

 . אלה תיועילופממאפייני לכל אחד  פריטי שורה הוצאות במסגרת
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, ת ההוצאהעל מהוידע נוס. גילוי למ יתנו, מאפיי� פעילותת הוצאות לפי ות המסווגיוישו .115

בתק� חשבונאות כמשמעות� , והוצאות בגי� הטבות לעובדי�הוצאות פחת והפחתות  כולל

 .דהטבות עוב ,26בינלאומי למגזר הציבורי מספר 

  

תלויה ה� בגורמי&  ,פעילותהמאפיי� שיטת לבי�  ההוצאהמהות ת הבחירה בי� שיט .116

עלויות הלגבי  מני&יסת שתי השיטות מספקו. ישותה במהותוה� , רגולטורי&והיסטוריי& 

 ישנ�הצגה  תולכל שיט מאחר. ע& תפוקות הישות, בעקיפי�או במישרי� , להשתנות העשויות

הרלוונטית הצגה את הלבחור  דורש מהנהלהתק� זה , תיוישולגבי סוגי& שוני& של יתרונות 

 מכיוו� שמידע על מהות ההוצאה הינו שימושי לצור0 חיזוי, ע& זאת .והמהימנה ביותר

סיווג לפי לתת גילוי נוס� כאשר משתמשי& בשיטת נדרש , תזרימי מזומני& עתידיי&

  .מאפיי� פעילות

  

, עליה לתת גילוי, או חלוקה דומה דיבידנדלבעליה  מעניקה בעלת הו� מניות ישותאשר כ .117

 ,בביאורי�או , הו� עצמי/בדוח על השינויי� בנכסי� נטודוח על הביצוע הכספי או ב

, לבעלי� במהל+ התקופה ותכחלוק ושהוכר ותדומ ותאו חלוק י�נדלסכו� הדיביד

 .למניה המתייחסי�וסכומי� 

  

   הו� עצמי/שינויי� בנכסי� נטודוח 

 :תו+ הצגה בגו. הדוח של, הו� עצמי/דוח על השינויי� בנכסי� נטו תציגישות  .118

 

 ;לתקופת הדיווח גירעו� או עוד.  )א(

 

מוכר ישירות ה, בתקני� אחרי�נדרש כ, לתקופה הוצאהוהכנסה של כל פריט   )ב(

  ;השל פריטי� אל והסכו� הכולל, הו� עצמי/בנכסי� נטו

  

תו+ הצגה , ))ב( � ו) א( מחושב כסכו� של סעיפי�(צאות לתקופה ס+ הכנסות והו  )ג(

; הסכומי� המיוחסי� לבעלי� של הישות השולטת ולזכויות מיעוט ד של ס+נפרב

 וכ�

  

של שינויי�  ותההשפעאת , בנפרד המוצגהו� עצמי /יב של נכסי� נטועבור כל רכ  )ד(

לתק� חשבונאות המוכרי� בהתא� , במדיניות החשבונאית ותיקוני טעויות

 .3מספר י ממשלת

  

 :המפורט להל�את , או בביאורי�הו� עצמי /גו. הדוח על הנכסי� נטוישות תציג ב, כמו כ� .119

 

וקות חלשל  בנפרדתו+ הצגה , בעלי�מתוק. היות� סכומי עסקאות ע� בעלי�   )א(

 ;לבעלי�
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 והשינויי�הדיווח  מועדול נצברי� לתחילת התקופהגירעונות יתרת עודפי� או   )ב(

  וכ� ;במהל+ התקופה

  

התאמה בי� גילוי ליש לתת  ,הו� עצמי/רכיבי� המוצגי� בנפרד בנכסי� נטולגבי   )ג(

, ובסופהבתחילת תקופת הדיווח הו� עצמי /בנכסי� נטושל כל רכיב  הער+ בספרי�

 .שינויוי נפרד לכל תו+ מת� גיל

  

משקפי& גידול או קיטו�  ,בי� שני תאריכי דיווחשל ישות הו� עצמי /שינויי& בנכסי& נטו .120

 .תקופהבמהל0 הבנכסי& נטו של הישות 

 

� או עוד הסכו& הכולל של את מייצג במהל0 התקופה הו� עצמי/השינוי הכולל בנכסי& נטו .121

ישירות כשינויי& בנכסי&  הוכרואחרות שההוצאות ההכנסות ואת ה, לתקופהעו� גיר

 .היות& בעלי& מתוק�לבעלי& כלשה� חלוקות ו השקעות כ�ו, הו� עצמי/נטו

  

 .מבוטל .122

  

 גירעו�באו יכללו בעוד�  הקופתדורש כי כל פריטי ההכנסות וההוצאות המוכרי& בזה תק�  .123

תקני& אחרי& דורשי& כי . א& תק� חשבונאות ממשלתי אחר דורש אחרתלמעט , לתקופה

 כרויו )מי&יהפרשי שער מסו, הערכה מחדשקרנות קיטו� או גידול בכגו� (ריטי& מסוימי& פ

רכת השינויי& במצבה הכספי של העמאחר וב .הו� עצמי/ישירות כשינויי& בנכסי& נטו

תק� זה , פריטי הכנסות והוצאותחשוב לקחת בחשבו� את כל  ,דיווח תאריכיי נהישות בי� ש

של  המדגיש את ס0 הכנסות והוצאות הו� עצמי/י& בנכסי& נטודוח על השינוידורש הצגת 

 .הו� עצמי/נכסי& נטובאות& פריטי& אשר הוכרו ישירות  לרבות, הישות

  

& במדיניות דורש תיאומי& למפרע כדי לבטא שינויי 3תק� חשבונאות ממשלתי מספר  .124

ות פרט למקרי& בה& הוראות מעבר בתקני חשבונא, ככל שהדבר מעשי, חשבונאיתה

דורש שהצגות  3תק� חשבונאות ממשלתי מספר , בנוס�. ממשלתיי& אחרי& דורשי& אחרת

והצגות , תיאומי& למפרע .ככל שהדבר מעשי, מחדש בגי� תיקו� טעויות יבוצעו למפרע

פרט למקרי& בה& תק� חשבונאות , מחדש למפרע מבוצעי& כנגד יתרת עודפי& או גרעונות

) ד( 118סעי� . הו� עצמי/נכסי& נטורע כנגד רכיב אחר בע התאמות למפביצוממשלתי דורש 

בגי�  הו� עצמי לס0 ההתאמות/בדוח על השינויי& בנכסי& נטובנפרד דורש מת� גילוי 

לכל רכיב של נכסי&  ,חשבונאית ולס0 ההתאמות בגי� תיקו� טעויותהשינויי& במדיניות 

 .קודמת ולתחילת התקופה לכל תקופהמוצגות  אלההתאמות  .הו� עצמי המוצג בנפרד/נטו

  

 תוריט צורת הצגה באמצעות 119 ו 118 בסעיפי&המפורטות  נית� לעמוד בדרישות .125

הו� /רכיב בנכסי& נטוהיתרות לתחילת תקופת הדיווח ולסופה לגבי כל את  המתאמת

בדוח על בלבד  118 סעי�הצגת הפריטי& המפורטי& ב היא הגישה החילופית. עצמי
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מוצגי&  119בסעי�  מתוארי&פריטי& ה, לפי גישה זו .הו� עצמי/השינויי& בנכסי& נטו

 .בביאורי&

  

  מזומני�הדוח על תזרימי 

מידע בדבר תזרי& מזומני& מספק למשתמשי& בדוחות הכספיי& בסיס להערכת יכולת  .126

תק� . אלה לצרכי הישות תזרימי מזומני& ניצולוהישות להניב מזומני& ושווי מזומני& 

גילויי& דוח על תזרימי מזומני& והקובע דרישות להצגת  2 ספרמ ממשלתיחשבונאות 

 . נלווי&

  

  ביאורי� 

 מבנה

 :ביאורי�ה .127

 

הדוחות הכספיי� והמדיניות החשבונאית  של עריכהמידע לגבי בסיס ה מציגי�  )א(

132�139יושמה בהתא� לסעיפי� הספציפית ש; 

 

הדוח  גו.ב מוצגתקני חשבונאות ממשלתיי� שאינו  לפיגילוי למידע הנדרש  נותני�  )ב(

הו� עצמי /הדוח על שינויי� בנכסי� נטו, הדוח על הביצוע הכספי, על המצב הכספי

  וכ� ;או בדוח על תזרימי המזומני�

 

דוח על הביצוע ה, דוח על המצב הכספיהגו. במידע נוס. שאינו מוצג  מספקי�  )ג(

א+ , ני�הו� עצמי או בדוח על תזרימי המזומ/דוח על שינויי� בנכסי� נטוה, הכספי

 .�להבנת רלוונטי

  

דוח ב, דוח על המצב הכספיבכל פריט . באופ� שיטתי ,ככל שהדבר מעשי, יוצגוהביאורי�  .128

 יקושרדוח על תזרימי המזומני� בו הו� עצמי/בדוח על השינויי� נטו, על הביצוע הכספי

 .אליו בביאורי� המתייחסלמידע 

 

 ,הדוחות הכספיי& בהבנת בסדר המסייע למשתמשי& מוצגי& בדר0 כללהביאורי&  .129

 :מפורט להל�כ ,של ישויות אחרות כספיי& דוחותל בהשוואת&ו

  

 ;)28 סעי� אהר(תקני חשבונאות ממשלתיי& ב עמידה על הצהרה  )א(

 

 ;)132ראה סעי� ( המיושמת המשמעותית המדיניות החשבונאית תמצית  )ב(

  

, וע הכספידוח על הביצה, דוח על המצב הכספיהגו� ב מידע תומ0 לפריטי& המוצגי&  )ג(

לפי סדר , דוח על תזרימי המזומני&ההו� עצמי או /דוח על שינויי& בנכסי& נטוה

 וכ� ;וכל אחד מפריטי השורה ותהדוח הצגת
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 :הכוללי& ,גילויי& אחרי&  )ד(

  

ומחויבויות , )19ראה תק� חשבונאות ממשלתי מספר ( תלויותהתחייבויות  )1(

  וכ� ;בדוחות הכספיי& משפטיות שלא הוכרו

 

ראה (הישות  של ניהול סיכו� פיננסי שלמטרות ומדיניות  כגו�, ילולימ מידע )2(

 .)30תק� חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר 

  

. ביאורי& עשוי להיות הכרחי או רצויספציפיי& בפריטי& של שינוי סדר , ותמסוימ נסיבותב .130

ע&  משולביות עשוי להשינויי& בשווי הוג� המוכר בעוד� או גרעו� מידע בדבר , הלדוגמ

למרות שהראשו� מתייחס לדוח על הביצוע , מידע לגבי מועדי פירעו� של מכשירי& פיננסיי&

יש לשמור על מבנה , ע& זאת. הכספי ואילו האחרו� מתייחס לדוח על המצב הכספי

 .שהדבר מעשיככל , ביאורי& שיטתי

 

חשבונאית  מידע בדבר בסיס עריכת הדוחות הכספיי& ומדיניותביאורי& הכוללי&  .131

 .נפרד של הדוחות הכספיי& כרכיב י&להיות מוצג י&עשוי ,ספציפית

  

  מדיניות חשבונאיתלגילוי 

 :ישות תת� גילוי, במסגרת התמצית של עיקרי המדיניות החשבונאית .132

 

 ;ת הדוחות הכספיי�עריכב ו/המדידה ששימש י/בסיסל  )א(

 

על ידי  שהוכל של תק� חשבונאות ממשלתי כלשה� יישו� הוראות מעבר למידת  )ב(

  וכ� ;הישות

  

להבנה של הדוחות  י� שיושמו אשר רלוונטיי�אחרהחשבונאית המדיניות כללי הל  )ג(

 .הכספיי�

  

בדוחות  המדידה בה& נעשה שימוש או לבסיסי בסיסלחשוב כי המשתמשי& יהיו מודעי&  .133

סכו& בר  ,שווי הוג�, נטו מחיר מימוש, עלות שוטפת, עלות היסטורית, לדוגמה( הכספיי&

דוחות הכספיי& משפיע ה לפיו נערכי&בסיס הש אחרמ, )השבה או סכו& בר השבה משירות

ביותר מבסיס מדידה  בדוחות הכספיי& נעשה שימושכאשר . באופ� משמעותי על ניתוח&

נית� להסתפק , מחדש מוערכות קבוצות מסוימות של נכסי&כאשר , הלדוגמ, אחד

 .יוש& כל אחד מבסיסי המדידה לגביה� ,ותהתחייבויהכסי& ונהשל  לקבוצות ,בהתייחסות

 

א& העל ההנהלה לשקול , מסוימתגילוי למדיניות חשבונאית  א& לתתהחלטה הבעת  .134

משתקפי& ותנאי& אחרי& אירועי& , עסקאות כיצדהגילוי יסייע למשתמשי& להבי� 
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גילוי למדיניות חשבונאית מסוימת שימושי . המדווחי& ובמצב הכספי הכספי בביצוע

חד למשתמשי& כאשר מדיניות זו נבחרה מתו0 החלופות שמאפשרת התקינה במיו

מכיר בזכויותיו בישות  )venturer( לדוגמה גילוי הא& משתת�. החשבונאית הממשלתית

ראה תק� חשבונאות ( המאזניבשליטה משותפת בשיטת האיחוד היחסי או בשיטת השווי 

תקני& מסוימי& דורשי&  .)ותפותיווח כספי של זכויות בעסקאות משד, 8ממשלתי מספר 

בחירות שנעשו על ידי הנהלה לרבות , באופ� מפורש מת� גילוי למדיניות חשבונאית מסוימת

לדוגמה תק� חשבונאות ממשלתי מספר . התקני&כללי מדיניות שוני& אות& מאפשרי& בי� 

� תק. מדידה ששימשו לקבוצות רכוש קבועהדורש מת� גילוי לבסיסי  רכוש קבוע, 17

דורש מת� גילוי הא& עלויות אשראי מוכרות  עלויות אשראי, 5חשבונאות ממשלתי מספר 

 . באופ� מיידי כהוצאה או מהוונות כחלק מהעלות של נכסי& כשירי&

  

 משתמשי הדוחות הכספיי& שלהשהמדיניות  ואתפעולותיה מהות את  שוקלתכל ישות  .135

יתנו גילוי למדיניות כי ת ממשלתיות ישויומ מצופה, הלדוגמ. שישות מסוג זה תגלה י&מצפ

כאשר . שאינ� חליפי�אחרות הכנסות ותרומות , ממסי& ותהכרה בהכנסשל החשבונאית 

צפוי , חו* ותלישות קיימות פעילויות חו* משמעותיות או עסקאות משמעותיות במטבע

ר כאש. ברווחי& והפסדי& מהפרשי שערהכרה של חשבונאית המדיניות הגילוי בדבר  שינת�

 .גילוי למדיניות ששימשה למדידה של מוניטי� וזכויות מיעוט ינת�, צירו� ישויות התרחש

 

ג& א&  בגלל מהות הפעילות של הישות מדיניות חשבונאית עשויה להיות משמעותית .136

, בנוס�. לתקופת הדיווח השוטפת ולתקופות קודמות אינ& מהותיי& המוצגי&הסכומי& 

 במפורש תנדרש השאינ תמשמעותי מדיניות חשבונאית כל לעיהיה זה נאות לתת גילוי 

לתק� חשבונאות ממשלתי בהתא& מה ויוש הא0 שנבחר, בתקני חשבונאות ממשלתיי&

 .3מספר 

  

או בביאורי�  המשמעותית במסגרת תמצית המדיניות החשבונאית, ישות תת� גילוי .137

אית של לשיקולי דעת של ההנהלה שנעשו במהל+ יישו� המדיניות החשבונ, אחרי�

 ,בדוחות הכספיי� שהוכרוהישות ואשר לה� ההשפעה המשמעותית ביותר על הסכומי� 

 .)140ראה סעי. (ביצוע אומדני� ב כרוכי�פרט לאלה ה

  

 מפעילה שיקולי דעת שוני&הנהלה  ,במהל0 יישו& המדיניות החשבונאית של הישות .138

פרט לאלה  ,ספיי&להשפיע באופ� משמעותי על הסכומי& המוכרי& בדוחות הכ העשויי&

 :ההנהלה מפעילה שיקול דעת כדי לקבוע, לדוגמה. הכרוכי& בביצוע אומדני&

  

 ;� להשקעה"הא& נכסי& מהווי& נדל  )א(

 

שימוש בנכסי& מיועדי& ב הכרוכי&או שירותי& /הא& הסכמי& להספקת סחורות ו  )ב(

 ;מהווי& חכירות
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פיכ0 אינ� מכירות מסוימות של סחורות מהוות במהות� הסדרי מימו� ולהא&   )ג(

 וכ�; הכנסות מניבות

  

על קיו& שליטה  עידההא& מהות היחסי& בי� הישות המדווחת לישויות אחרות מ  )ד(

 .של הישות המדווחת על אות� ישויות

  

תק� , לדוגמה. נדרשי& על ידי תקני& אחרי& 137בהתא& לסעי�  הניתני&חלק מהגילויי&  .139

זכויות הבעלות של ישות  מדועבות דורש מישות לתת גילוי לסי 6חשבונאות ממשלתי מספר 

שאינה מהווה ישות נשלטת ) investee(בהקשר לישות מושקעת , אינ� מגיעות לכדי שליטה

ת נמצא בבעלובה כוח הצבעה פוטנציאלי מאו  בה עהבשיותר ממחצית מכוח ההצ למרות

, 16תק� חשבונאות ממשלתי מספר . ישויות נשלטות עקיפה באמצעותישירה או בבעלות 

משו ישש ני&גילוי לקריטריו ינת�, �"כי כאשר קיי& קושי בסיווג הנדלדורש  � להשקעה"דלנ

מוחזק � ה"נדללבי� ו� בשימוש עצמי "נדללבי�  ,� להשקעה"הבחנה בי� נדלבהישות  את

 .למכירה במהל0 העסקי& הרגיל

  

 גורמי מפתח לחוסר וודאות של אומד�

גורמי מפתח אחרי� לו, ת מפתח בנוגע לעתידהנחוישות תת� גילוי בביאורי� למידע בדבר  .140

 רו�לכ+ שיגסיכו� משמעותי  קיי� לגביו, במועד הדיווח לחוסר וודאות של אומד�

בספרי� של נכסי� והתחייבויות במהל+ שנת הכספי�  הערכי�של  י�מהותי לתיאומי�

 :על הביאורי� לכלול את הפרטי� הבאי�, בהקשר לנכסי� והתחייבויות אלה. הבאה

 

 וכ�; ת מהות�א  )א(

 

 .את ערכ� בספרי� במועד הדיווח  )ב(

  

של השפעת  �אומד ביצוע דורשתערכי& בספרי& של נכסי& והתחייבויות מסוימי& הקביעת  .141

, לדוגמה. אירועי& עתידיי& לא וודאיי& על אות& נכסי& והתחייבויות במועד הדיווח

דרושי& , ויותמדידה של נכסי& והתחייבל המשמשי&בהעדר מחירי שוק שנצפו לאחרונה 

לצור0 מדידה של סכו& בר השבה של קבוצות ) future oriented(אומדני& צופי פני עתיד 

הפרשות ושל , מלאי עלהשפעת ההתיישנות הטכנולוגית של , מסוימות של רכוש קבוע

אומדני& אלה כרוכי& בהנחות . בתהלי0 י&משפטי דיוני&ת של ועתידי ותהתלויות בתוצא

 שימשוהתאמות בגי� סיכו� לתזרימי מזומני& או שיעורי היוו� שבדבר פריטי& כגו� 

 .ושינויי& עתידיי& במחירי& המשפיעי& על עלויות אחרות

 

מפתח וגורמי מפתח אחרי& לחוסר וודאות של אומד� שנית� בגינ& גילוי בהתא& ההנחות  .142

הסובייקטיבי , המאתגרלאומדני& הדורשי& את שיקול הדעת  י&קשור 140לסעי� 
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אה צותי& על עיחות המשפהנהמשתני& והמספר גדל ככל ש. ורכב ביותר של הנהלהוהמ

, יותר סובייקטיבי ומורכב הנעש הזשיקול דעת , עתידית אפשרית של אי הוודאויות

גדלה  לערכי& בספרי& של נכסי& והתחייבויות הנעשה אפשרות של תיאו& מהותיהו

 .בהתא&

  

נכסי& והתחייבויות בעלי סיכו� משמעותי לכ0 אינ& נדרשי& עבור  140הגילויי& בסעי�  .143

במועד , שערכ& בספרי& עשוי להשתנות באופ� מהותי במהל0 שנת הכספי& הבאה א&

שוויי&  .ה& נמדדי& לפי שוויי& ההוג� המבוסס על מחירי שוק שנצפו לאחרונה, הדיווח

לא ינבעו ההוג� עשוי להשתנות באופ� מהותי במהל0 שנת הכספי& הבאה א0 שינויי& אלה 

 .במועד הדיווחחוסר וודאות של אומדני& מהנחות או ממקורות אחרי& של 

  

מוצגי& בצורה המסייעת למשתמשי& בדוחות הכספיי& להבי� את  140הגילויי& בסעי�  .144

ות של אגורמי מפתח אחרי& של חוסר וודולגבי עתיד ה לגבי מפעילהשיקול הדעת שהנהלה 

. נסיבות אחרותלמשתני& בהתא& למהות ההנחה ו מהות והיק� המידע המסופק. אומדני&

 :להל� דוגמאות לסוגי גילויי& הניתני&

  

 ;מהות ההנחה או חוסר וודאות אחר של אומד�  )א(

 

, הנחות ואומדני& המהווי& בסיס לחישוב&, רגישות של הערכי& בספרי& לשיטות  )ב(

 ;לרבות הסיבות לרגישות זו

  

סבירות אפשריות במהל0 שנת  של חוסר הוודאות וטווח תוצאות החזויפתרו� ה  )ג(

 וכ�; הכספי& הבאה בהקשר לערכי& בספרי& של הנכסי& וההתחייבויות שהושפעו

  

במידה , הנחות עבר הקשורות לנכסי& ולהתחייבויות אלההסבר לשינויי& שנעשו ב  )ד(

 .יושבוחוסר הוודאות טר& 

  

גילויי& לפי התק� אינו דורש לתת גילוי למידע תקציבי או לתחזיות תקציביות בעת מת�  .145

 .140סעי� 

 

כאשר אי� זה מעשי לתת גילוי להיק� ההשפעות האפשריות של הנחות היסוד או גורמי  .146

כי בהתבסס על ידע ישות תת� גילוי , יסוד אחרי& לחוסר וודאות של אומד� במועד הדיווח

 ידרשו ,מהנחות אשר יהיו שונותתוצאות בפועל במהל0 שנת הכספי& הבאה ש יתכ�, קיי&

הישות , בכל המקרי&. לערכי& בספרי& של הנכס או ההתחייבות המושפעי& תימהו &תיאו

או לקבוצת נכסי& (תת� גילוי למהות ולער0 בספרי& של הנכס או ההתחייבות הספציפיי& 

 .ותהמושפעי& מההנח) או התחייבויות
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שיקולי דעת מסוימי& של ההנהלה שנעשו במהל0 יישו& של בדבר  137הגילויי& בסעי�  .147

גורמי מפתח לחוסר וודאות  בדבראינ& קשורי& לגילויי& המדיניות החשבונאית של הישות 

 .140בסעי�  של אומד�

  

אחרת היה נדרש בהתא&  אשר הנחות מפתחכמה מת� גילוי לדורשי& תקני& אחרי&  .148

בנסיבות , דורש מת� גילוי 19 רתק� חשבונאות ממשלתי מספ, לדוגמה. 140לסעי� 

יקריות הקשורות לאירועי& עתידיי& המשפיעי& על קבוצות של להנחות ע, מסוימות

כדי דורש מת� גילוי להנחות עיקריות שיושמו  17תק� חשבונאות ממשלתי מספר . הפרשות

 .ששוערכורכוש קבוע של פריטי לאמוד את השווי ההוג� 

  

  גילויי& נוספי&

 :גילוי בביאורי� תת�ישות  .149

 

שהוצע או שהוכרז לפני אישור הדוחות , או חלוקות דומות, לסכו� דיבידנדי�  )א(

סכו� לו, הוכר כחלוקה לבעלי� במהל+ התקופה לאאול� , הכספיי� לפרסו�

 וכ� ;המתייחס למניה

 

 .שלא הוכר, או חלוקות דומות, כלשה� לסכו� של דיבידנדי� בכורה מצטברי�  )ב(

  

ע� ס� מפורהאינ� מוצגי� במקו� אחר במידע  א�, גילוי לכל הנושאי� הבאי� תת�ישות  .150

 :דוחות הכספיי�ה

 

 ;היא פועלת וב ותחו� השיפוטאופ� התאגדותה , מקו� מושבה של הישות  )א(

 

 ;עיקריותה יהלות הישות ופעילויותיפע מהותתיאור   )ב(

  

  וכ� ;נטית המסדירה את פעולות הישותווהתייחסות לחקיקה הרל  )ג(

  

 ).כאשר ישי�(השולטת על הישות הכלכלית  ש� הישות השולטת והישות הסופית  )ד(

  

  הוראות מעבר

זה ) 2010מעודכ� (הצגת דוחות כספיי� , 1חשבונאות ממשלתי מספר כל הוראות תק�  .151

ביחס לפריטי� שלא הוכרו כתוצאה  למעט, אימו, התק� לראשונהמועד מייושמו החל 

לא נדרש לייש� את הוראות הגילוי . מהוראות המעבר של תק� חשבונאות ממשלתי אחר

תק� החשבונאות הממשלתי עד אשר הוראות המעבר של , ושל תק� זה לגבי פריטי� אל

נדרש לגבי הדוחות הכספיי� שמאמצי� לראשונה  ואינ תיהשווא מידע .יפקעו האחר

 .חשבונאות על בסיס מצטבר לפי תקני חשבונאות ממשלתיי�
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תק� זה מעודד ישויות , מעבר של תק� חשבונאות ממשלתי אחרהעל א� קיומ� של הוראות  .152

באופ�  לייש&, תהלי0 יישו& חשבונאות על בסיס מצטבר לצרכי דיווח כספיהנמצאות ב

 .וראות התק� האחר מוקד& ככל האפשראת המלא 

  

 להיתח

לתקופות המתחילות ביו�  שנתיי� תק� חשבונאות ממשלתי זה יחול לגבי דוחות כספיי� .153

בונאית הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה חש. או לאחריו, 2011בינואר  1

א� ישות מיישמת את התק� יישו� מוקד�  .ממשלתית מעודדת יישו� מוקד� של התק�

 .עליה לתת גילוי לעובדה זאת

 

כפי שמוגדרת בתקני , חשבונאות על בסיס מצטבר, כאשר ישות מאמצת לצרכי דיווח כספי .154

 בדוחותיה הכספיי& השנתיי& תק� זה ייוש&, לאחר מועד התחילה, חשבונאות ממשלתיי&

 .המתייחסי& לתקופות המתחילות במועד האימו* או אחריו

  

  )2006( 1ביטול של תק� חשבונאות ממשלתי מספר 

שפורס& בשנת הצגת דוחות כספיי& , 1תק� זה מבטל את תק� חשבונאות ממשלתי מספר  .155

2006. 
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  שינויי� בתקני חשבונאות ממשלתיי� אחרי� – 1נספח 

בינואר  1 –לתקופות המתחילות לאחר ה  השנתיי& פיי&שינויי& בנספח זה ייושמו בדוחות הכס

יש לייש& את השינויי& לגבי אות� , א& ישות מיישמת את התק� הזה בתקופות מוקדמות. 2011

  .התקופות

 :2011בינואר  1ישימי& ביו&  בתקני& .1
 

 וכ�; "עוד� או גרעו�"מוחלפת ב "עוד� או גרעו� נטו"התייחסות ל  )א(
 
  ."ביאורי&"במוחלפת  "ות הכספיי&ביאורי& לדוח"התייחסות ל  )ב(



  

  46

  מאפייני� איכותיי� של דיווח כספי �  2נספח 

  .נספח זה מהווה חלק אינטגרלי מהתק�

  

מספר  באופ� העונה על, מדיניות חשבונאית לרבות, מישות להציג מידע  לתק� זה דורש 29סעי� 

  .הכספי נספח זה מסכ& את המאפייני& האיכותיי& של הדיווח. מאפייני& איכותיי&

  

מאפייני& איכותיי& ה& התכונות ההופכות את המידע המוצג בדוחות הכספיי& לשימושי 

מהימנות , רלוונטיות, ארבעת המאפייני& האיכותיי& העיקריי& ה& מובנות. למשתמשי&

  .והשוואתיות

  
  מובנות

, לצור0 זה. כאשר נית� באופ� סביר לצפות ממשתמשי& להבי� את משמעותו, מידע הוא מוב�

וכי , ההנחה היא שהמשתמשי& ה& בעלי ידע סביר לגבי פעילויות הישות והסביבה בה היא פועלת

  .ה& מוכני& ללמוד את המידע

  

רק משו& שהוא עלול להיות קשה , אי� להשמיט מהדוחות הכספיי& מידע לגבי ענייני& מורכבי&

  .מידי להבנת& של משתמשי& מסוימי&

  
  רלוונטיות

או , הווה או עתיד, שתמשי& א& נית� להסתייע בו בהערכת אירועי עברמידע הוא רלוונטי למ

עליו ג& , על מנת שמידע יהיה רלוונטי. כאשר המידע מאשר או מתק� את הערכותיה& הקודמות

  .להיות זמי�

  
  מהותיות

  .מידת הרלוונטיות של מידע מושפעת מאופיו וממידת המהותיות שלו

  

עלולות להשפיע על החלטות או הערכות של , תו המוטעיתאו הצג, מידע הוא מהותי א& השמטתו

והיא , מהותיות תלויה באופי או בגודל הפריט או הטעות. משתמשי& על בסיס הדוחות הכספיי&

מהותיות מספקת ס� , לפיכ0. נבחנת בנסיבות הספציפיות של השמטת המידע או הצגתו המוטעית

  .אשר המידע חייב לקיי& בכדי להיות שימושי או נקודת חת0 ואינה מהווה מאפיי� איכותי עיקרי

  

  מהימנות

ושמשתמשי& יכולי& להסתמ0 עליו כמצג , מידע מהימ� הוא מידע נקי מטעויות והטיות מהותיות

  .נאמ� של הדבר אותו הוא מתיימר לייצג או שסביר להניח כי הוא מייצג

  

  מצג נאמ�

ליו להיות מוצג בהתא& למהות ע, על מנת שמידע יציג בנאמנות עסקאות ואירועי& אחרי&

  .ולא רק בהתא& לצורת& המשפטית, העסקאות והאירועי& האחרי&
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  מהות קודמת לצורה

, על מנת שמידע יציג בנאמנות את העסקאות והאירועי& האחרי& שאות& הוא מתיימר להציג

. ולא רק בהתא& לצורת& המשפטית, צרי0 להכיר בה& ולהציג& בהתא& למהות& הכלכלית

  . ת& של עסקאות או אירועי& אחרי& לא תמיד עולה בקנה אחד ע& צורת& המשפטיתמהו

  

  ניטרליות

דוחות כספיי& אינ& ניטרליי& א& המידע שה& מכילי& . מידע הוא ניטרלי כאשר הוא לא מוטה

במטרה להשיג תוצאה , נבחר או הוצג באופ� שנועד להשפיע על קבלת החלטות או על שיקול דעת

  .שנקבעה מראש

  

  זהירות

הנדרש בקביעת ההערכות , זהירות משמעה יישו& מידה של תשומת לב בהפעלת שיקול הדעת

כדוגמת מניעתה של הצגה ביתר של נכסי& או הכנסות או של , הדרושות בתנאי& של חוסר ודאות

  .הצגה בחסר של התחייבויות או הוצאות

  

, קרנות סמויות או הפרשות ביתר יצירת, לדוגמה, יישומה של גישה זהירה אינו מתיר, ע& זאת

כי , או הצגה ביתר מכוונת של התחייבויות או הוצאות, הצגה בחסר מכוונת של נכסי& או הכנסות

  .ולא יעמדו במבח� המהימנות, הדוחות הכספיי& לא יהיו ניטרליי&, במקרי& אלו

  

  מידע מלא

  .בגבולות המהותיות והעלות, על המידע בדוחות הכספיי& להיות מלא

  

  השוואתיות

מידע בדוחות הכספיי& הוא בר השוואה כאשר משתמשי& יכולי& לזהות את הדמיו� והשוני בי� 

  .מידע זה לבי� מידע בדוחות אחרי&

  :השוואתיות מתייחסת ל

  וכ�; השוואה בי� דוחות כספיי& של ישויות אחרות •

 .השוואה בי� דוחות כספיי& של אותה ישות על פני תקופות שונות •

חשובה של מאפיי� ההשוואתיות היא הצור0 ליידע את המשתמשי& לגבי המדיניות משמעות 

  .שינויי& כלשה& במדיניות האמורה והשפעת השינויי& הללו, שיושמה בעריכת הדוחות הכספיי&

  

חשוב שהדוחות הכספיי& , מאחר ומשתמשי& מעונייני& להשוות בי� ביצועי הישות על פני זמ�

  .פות קודמותיציגו מידע השוואתי לתקו
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  אילוצי� על מידע רלוונטי ומהימ�

  

  העיתוי הנכו� לפרסו& הדוחות הכספיי&

, לעיתי& קרובות. מידע עלול לאבד מהרלוונטיות שלו, במקרה של דחייה מופרזת בעיתוי הדיווח

על כל ההיבטי& של , נוצר צור0 לדווח בטר& התקבל מידע מלא, על מנת לספק את המידע במועד

א& עיתוי הדיווח נדחה עד לקבלת מידע , לעומת זאת. דבר הפוג& במהימנות, אירוע עסקה או

א0 לא יהיה לעזר למשתמשי& שנאלצו , המידע יהיה מהימ� ביותר, מלא בדבר כל ההיבטי&

השיקול הקובע הוא סיפוק , בהשגת איזו� בי� רלוונטיות למהימנות. בינתיי& לקבל החלטות

  .באופ� הטוב ביותרצורכיה& של מקבלי ההחלטות 

  

  איזו� בי� תועלת לעלות

התועלת המופקת ממידע צריכה להיות גדולה . האיזו� בי� תועלת לעלות הוא אילו* רחב היק�

נטל , בנוס�. עניי� של שיקול דעת, הערכת התועלת ועלויות הוא בעיקרו, ע& זאת. מעלות הספקתו

ג& משתמשי& אחרי& מאלה שלמענ&  .העלויות אינו נופל בהכרח על כתפי הנהני& מהתועלות

קשה לייש& מבח� עלות תועלת לכל , מהסיבות הללו. הוכ� המידע עשויי& להפיק תועלת ממנו

כמו ג& האחראי& על עריכת הדוחות הכספיי& , על מוסדות התקינה, א� על פי כ�. מקרה ספציפי

  .להיות ערי& לאילו* זה, והמשתמשי& בה&

  

  י&איזו� בי� מאפייני& איכותי

, לרוב. לעיתי& קרובות עולה הצור0 ביצירת איזו� או תחלופה בי� מאפייני& איכותיי&, בפועל

. על מנת להשיג את מטרת הדוחות הכספיי&, המטרה היא להשיג איזו� נאות בי� המאפייני&

 1נספח .חשיבות& היחסית של המאפייני& במקרי& שוני& היא עניי� של שיקול דעת מקצועי 

  הכספיי& לדוגמ מבנה דוחות
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  מבנה דוחות כספיי� לדוגמה �הנחיות ליישו�  – 3נספח 

  .ממנומהווה חלק  א0 אינו ,מלווה את התק� נספח זה

  

דוח על המצב בהתק� מציג את רכיבי הדוחות הכספיי& ואת דרישות הגילוי המינימליות  .1

התק� , כמו כ� .הו� עצמי/השינויי& בנכסי& נטוכ� הצגת ודוח על הביצוע הכספי ב, הכספי

הנחיות  .דוח הכספי הרלוונטי או בביאורי&גו� הבקובע פריטי& נוספי& שנית� להציג& 

לאופ� יישו& של דרישות הצגה של התק� לדוח על המצב  פשוטות אלה מספקות דוגמאות

יש לשנות את סדר ההצגה . הו� עצמי/דוח על הביצוע הכספי ושינויי& בנכסי& נטו, הכספי

. כל ישותל הייחודיותפריטי שורה על מנת להשיג הצגה נאותה לנסיבות ותיאורי& של 

פריטי שורה של ישות ממשלתית כגו� משרד הבטחו� עשויי& להיות שוני& , לדוגמה

 .אג� החשב הכללימשמעותית מאלה של 

 

בי�  מפריד שבה דוח על המצב הכספי דוח על המצב הכספי לדוגמה מציג אפשרות אחת .2

, פורמטי& אחרי& עשויי& להיות נאותי& באותה מידה. לא שוטפי&פריטי& שוטפי& ל

  .בתנאי שההפרדה תהיה ברורה

  

) מאפיי� פעילותעל בסיס (והדוח על הביצוע הכספי  הממשלההדוחות הכספיי& הוכנו עבור  .3

לא . הסטטיסטיקה הפיננסית הממשלתית כילצור סיווג של פעילויות ממשלתיות י&דגמ

ישויות ממשלתיות . לכל הישויות הממשלתיות &ייוש ,פעילויותסיווג זה של סביר כי 

 .מאפיי� פעילותלפי לסיווג אחרות יפנו לתק� זה כדוגמה כללית 

  

ואי� ה& . את כל ההיבטי& של תקני חשבונאות ממשלתיי& להציגהדוגמאות לא נועדו  .4

צית תמ, אשר תכלול ג& דוח תזרי& מזומני&, כוללי& מערכת שלמה של דוחות כספיי&

  .מדיניות חשבונאית עיקרית וביאורי& מסבירי& נוספי&
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  תמצית מדיניות חשבונאית –ישות ממשלתית 

  

  ישות מדווחת

הדוחות הכספיי& כוללי& את הישות המדווחת . עבור ישות ממשלתית נערכודוחות כספיי& אלה 

  :לרבות) XXXחוק (כהגדרתה בחקיקה רלוונטית 

  וכ�; עיקריי& משרדי ממשלה •

 .יות ממשלתיות עסקיותישו •

  

  בסיס עריכה

בסיס המדידה . הדוחות הכספיי& נערכו על בסיס מצטבר בהתא& לתקני חשבונאות ממשלתיי&

  .ששימש בדוחות הכספיי& הינו בסיס עלות היסטורית מותא& להערכות מחדש של נכסי&

  

עקבי לאור0 הדוחות הכספיי& נערכו על בסיס העסק החי והמדיניות החשבונאית יושמה באופ� 

  .התקופה
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  )ח"שבאלפי ( 2011 בדצמבר 31דוח על המצב הכספי ליו�  �ישות ממשלתית 

 2011  2010 

    נכסי�

    נכסי� שוטפי�

 X  X מזומני& ושווי מזומני&

 X  X חייבי&

 X  X מלאי

 X  X  הוצאות מראש

 X  X נכסי& שוטפי& אחרי&

 X  X 

    נכסי� שאינ� שוטפי�

 X  X חייבי&

 X  X בישויות כלולות השקעות

 X  X נכסי& פיננסיי& אחרי&

 X  X תשתיות ורכוש קבוע

 X  X מקרקעי� ומבני&

 X  X נכסי& בלתי מוחשיי&

 X  X נכסי& לא פיננסיי& אחרי&

 X   X ס+ הנכסי�

    

    התחייבויות

    התחייבויות שוטפות

 X  X זכאי&

 X  X הלוואות לזמ� קצר

 X  X לויות שוטפות של הלוואות לזמ� ארו0ח

 X  X לזמ� קצר הפרשות

 X  X לעובדי&הטבות 

 X  X הטבות בגי� פרישה 

 X  X 
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 2011  2010 

     

    התחייבויות שאינ� שוטפות

 X  X זכאי&

 X  X לזמ� ארו0 הלוואות

 X  X לזמ� ארו0 הפרשות

 X  X לעובדי&הטבות 

 X  X  בגי� פרישההטבות 

 X  X 

 X  X ס+ ההתחייבויות

 X   X נכסי� נטו

    

    הו� עצמי/נכסי� נטו

 X  X על ידי ישויות ממשלתיות אחרות מושקעהו� 

 X  X קרנות

 X  X נצברי&) גירעונות/(עודפי&

 X  X 

 X  X זכויות מיעוט

 X  X הו� עצמי/ס+ הנכסי� נטו
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  2011 לדצמבר 31 � סתיימה בההביצוע הכספי לשנה שדוח על  �ישות ממשלתית 

  ) מאפיי� פעילותאת סיווג ההוצאות על פי  מדגי&(

                                                        )ח"באלפי ש(

 2011    2010 

    הכנסות 

 X  X ואגרות מסי&

 X   X קנסות ורישיונות, עמלות

 X  X הכנסות מעסקאות חליפי�

 X   X העברות מישויות ממשלתיות אחרות

 X  X הכנסות אחרות

 X  X ס+ הכנסות 

    
     הוצאות 

 X  X י& כלליי&ישירותי& ציבור

 X  X ביטחו�

 X  X  בטחו� פני&

 X  X חינו0

 X  X בריאות

 X  X  רווחה

 X  X שיכו� ובינוי

 X  X תרבות ודת

 X  X  ענייני כלכלה

 X  X הסביבה הגנת

 X   X עלויות מימו�

 X  X ס+ הוצאות

1)גירעו�/(חלק המיעוט בעוד�
 )X(   )X(  

 X  X לתקופה) גירעו�/(עוד.

  

     :מיוחס ל

 X  X בעלי& של הישות השולטת

  X   X זכויות מיעוט

 X  X 

                                                 
1
א אחרי מסי& וזכויות מיעוט "ז, הכוונה לחלק בעודפי& של ישויות כלולות הנית� לייחוס לבעלי הישויות הכלולות 

  .בישויות הכלולות
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  2011 לדצמבר 31 �על הביצוע הכספי לשנה שהסתיימה ב  מאוחדדוח  �ישות ממשלתית 

   )ההוצאה סיווג ההוצאות על פי מהות אתמדגי& (

  )ח"שבאלפי (

 2011    2010 

    הכנסות תפעוליות

 X  X ואגרות מסי&

 X  X קנסות ורישיונות, עמלות

 X  X הכנסות מעסקאות חליפי�

 X  X העברות מישויות ממשלתיות אחרות

 X  X הכנסות תפעוליות אחרות

 X  X ס+ הכנסות תפעוליות

    

    הוצאות 

 X  X מועסקי&משכורת והטבות ל, שכר

 X  X מענקי& ותשלומי העברה אחרי&

 X  X שימוש במלאי וצריכת ציוד מתכלה

 X  X  פחת והפחתות

 X  X  2נכסי&ירידת ער0 

 X  X הוצאות אחרות

 X  X  הוצאות מימו�

 X  X ס+ הוצאות 

      
 X   X חלק ברווחי ישויות כלולות

    
 )X(   )X( לתקופה) �גירעו/(עוד.

     

    :מיוחס ל

 X   X בעלי& של הישות השולטת

 X  X זכויות מיעוט

 X   X  

  

                                                 
אם ההוצאות , להבדיל מכך. ירידת ערך נכסים מוצגת בשורה נפרדת, ספי המסווג לפי מהות ההוצאהבדוח על הביצוע הכ 2

  .ירידת ערך תכלל בפעילות אליה היא קשורה, מסווגות לפי מאפיין פעילות
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31�סתיימה בההו� עצמי לשנה ש/דוח על השינויי� בנכסי� נטו �ישות ממשלתית  

   2011 לדצמבר

  )ח"שבאלפי (

זכויות   מיוחס לבעלי� של הישות השולטת 

  מיעוט

ס+ נכסי� 

הו� /נטו

  עצמי
הו�  

 מושקע

נות קר

הו� 

  3אחרות

 

  קר� 

מהפרשי 

 תרגו�

  /עודפי�

) גירעונות(

 נצברי�

 כ"סה

 X X )X( X X X X  2010  בדצמבר 31יתרה ליו& 

 )X( )X( )X( )X(     שינויי& במדיניות חשבונאית

  X X )X( X X X  X יתרה מתוקנת

הו� עצמי לשנת /שינויי� בנכסי� נטו

2011  X  )X(  X X X 

  )X(   )X( )X(  )X(  הערכה מחדש של נכסי& � בגי� גירעו

 X   X X X  הערכה מחדש של השקעות עוד� בגי�

  )X(  )X( )X(  )X(   הפרשי תרגו& מטבע

רווחי& והפסדי& נטו שלא הוכרו בדוח 

  X )X(  X  X  X  על הביצוע הכספי

  X X X  X    לתקופה עוד�

 X X )X( X X  X X 2011 בדצמבר 31יתרה ליו� 

  

                                                 
 .במידה וזה מהותי, יש לנתח את קרנות ההון האחרות לפי מרכיביהן 3
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הצגת דוחות , 1הבדלי� בי� תק� חשבונאות ממשלתי מספר העיקרי  – 4נספח 

, 1מספר  הציבורילמגזר לבי� תק� חשבונאות בינלאומי , )2010מעודכ� ( כספיי�

  הצגת דוחות כספיי�

  
  .נספח זה אינו מהווה חלק מהתק�

  
לתקני ) IPSAS 1"" –להל� ( 1למגזר הציבורי מספר  בינלאומיחשבונאות ההפניות בתק�  .1

בהפניות לתקני בתק� זה בחלק& הוחלפו למגזר הציבורי חשבונאות בינלאומיי& 

 .חשבונאות ממשלתיי&

 
אשר קובע כי התק� חל על כל משרדי  ,IPSAS 1ב שאינו קיי& ' א5סעי�  התווס�תק� זה ל .2

או / אינו עסקי ו �שאופי פעילות ותסטטוטורי ישויות וכ� עלשלה  ויחידות הסמ0 הממשלה

 .כמשק סגור ותפועל �שאינ

      
 .או בוטלו למצב הקיי& במדינת ישראל מוהותא IPSAS 1 חלק מסעיפי .3

  

 .לא אומ* בתק� הממשלתי IPSAS 1בסיס למסקנות המלווה את  .4
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 הצגת דוחות כספיי�, 1ההבדלי� בי� תק� חשבונאות ממשלתי מספר  � 5נספח 

  הצגת דוחות כספיי�, 1י מספר לבי� תק� חשבונאות בינלאומ, )2010מעודכ� (

  
  .נספח זה אינו מהווה חלק מהתק�

  
לבי� תק� חשבונאות  1לא מפורטי& ההבדלי& בי� תק� חשבונאות ממשלתי מספר , בנספח זה

  .4הבדלי& אלה מפורטי& בנספח  .1בינלאומי למגזר הציבורי מספר 

  
 מתבסס ,)"התק�": להל�() 2010מעודכ� ( צגת דוחות כספיי&ה, 1תק� חשבונאות ממשלתי מספר 

 הצגת דוחות כספיי&, )"IPSAS 1: "להל�( 1הציבורי מספר על תק� חשבונאות בינלאומי למגזר 

. הצגת דוחות כספיי& ,)"IAS 1: "להל�( 1מספר חשבונאות בינלאומי בעיקרו על תק�  המתבסס

טר& שקלה את  הועדה הבינלאומית לתקינה חשבונאית למגזר הציבורי, IPSAS 1ד פרסו& במוע

עבור ישויות  נכסי& לא שוטפי& המוחזקי& למכירה ופעילויות מופסקות, IFRS 5יישומו של 

לפיכ0 תק� חשבונאות ממשלתי לא משק� את העדכוני& שנעשו ל. במגזר הציבורי IAS 1 

  :IAS 1לבי�  התק� להל� ההבדלי& העיקריי& בי� . IFRS 5בעקבות פרסומו של 

  
על מנת להבהיר את יישו& תקני החשבונאות , IAS 1 נוספת לזו של  בתק� נכללה פרשנות .1

 .מוסכמת העסק החי יישו&הרחבת הדיו� ב הדוגמל, בישויות ממשלתיות

 
2.  IAS 1  או דוח המציג , הו� עצמי/של דוח המציג את כל השינויי& בנכסי& נטועריכה מתיר

וניות ע& בעלי& וחלוקות הו� עצמי למעט שינויי& הנובעי& מעסקאות ה/שינויי& בנכסי&

הו� /דוח המציג את כל השינויי& בנכסי& נטועריכת תק� דורש ה. יות& בעלי&מהלבעלי& 

 .עצמי

  
הדוגמאות המשמעותיות ביותר . IAS 1 מ, מקרי& מסוימי&ב, שוני&הנחי& וכולל מתק�  .3

� עצמי הו/כספי ונכסי& נטוהמצב הדוח על , כספיהביצוע הדוח על  כגו�& ינחובמ ה� שימוש

 .מאז� והו� עצמי, רווח והפסדדוח  ה& IAS 1 נחי& המקבילי& בוהמ ;התק� ב

  
בבעל משמעות רחבה יותר , רווחאינו משתמש במונח  התק�  .4 IAS 1 הכנסות  מונחמ. 

  
5.  IAS 1  &מגדיר תקני דיווח חשבונאי& בינלאומיי)IFRS ( &ככאלה הכולליIFRS ,IAS 

 .דיר תקני חשבונאות בינלאומיי& למגזר הציבורילא מג התק� . SIC/IFRICוהבהרות 

  

 מהשונה , מערכת של הגדרות של מונחי& מקצועיי& כולל התק�  .6 IAS 1 )7 סעי�.( 

  
לא כולל פרשנות  IAS 1 . פרשנות לגב האחריות להכנת הדוחות הכספיי& כולל התק�  .7

2019סעיפי& (דומה .( 
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על מנת להחלי� " י שפורטו בתק� זהמטרות הדוחות הכספיי& כפ"משתמש במשפט  התק�  .8

 ב" מטרות הדוחות הכספיי& כפי שפורטו במסגרת המושגית"את המשפט  IAS 1.  זאת

 .בור תקני חשבונאית ממשלתיי&מקבילה עמכיוו� שלא קיימת מסגרת מושגית 

  

עקב העדר מסגרת מושגית מקבילה עבור כולל פרשנות לגבי עיתוי הדוחות הכספיי&  התק�  .9

 .בונאות ממשלתיי&תקני חש

  

אינו אוסר באופ� חד משמעי הצגה של פריטי הכנסות והוצאות כפריטי& מיוחדי&  התק�  .10

אוסר הצגה של כל פריטי רווח או  IAS 1 . בי� א& בדוח על הביצוע הכספי או בביאורי&

 .בביאורי&על רווח והפסד או הוצאה כפריטי& מיוחדי& בי� א& בדוח 

  

מת� גילוי לפריטי& אשר לא נכללו בדוחות  המאפשרות אי הוראות מעבר כולל התק�  .11

 ).151 סעי�(הכספיי& עקב יישו& הוראות מעבר של תק� חשבונאות ממשלתי אחר 

  

המבוססי& על המסגרת המושגית (סיכו& של המאפייני& האיכותיי&  2כולל בנספח  התק�  .12

   ).של הוועדה הבינלאומית לתקינה בחשבונאות

  



  

  59

 ממשלתית חשבונאיתשל המוסד הישראלי לתקינה הוועדה המקצועית 

  
  

  
  

  חברי הוועדה
  ר הוועדה"יו � מיכאל ארדח "רו
  ח יוסי איצקובי*"רו
  
  ח דוד גולדברג"ור
  ח ר& לוי"רו
  ח דב ספיר"רו
  

  משקיפות
  גילי ויצמ�ח "רו
  צדיקמימו� ח שרו� "רו
  

  צוות מקצועי
  יוליה רבויח "ור
  

 הוק� צוות מקצועי אד
 ח זולי אבגני&"רו
  ח שלמה גולדפרב"רו
  ח סיוו� כה�"רו
  ח גיל רוזנשטוק"רו
  ח עדה רונ�"רו
  ח אורלית שאוליא�"רו

 
  


