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  תוכן עייים

  
החל 

  מסעיף

    טרתהומ המסגרת המושגיתמעמד 

למטרות ח כספי המטרה של דיוו - 1פרק 

    כלליות

  1.1  מבוא

מטרה, שימושיות ומגבלות של דיווח כספי למטרות 

  1.2  כלליות

לגבי מידע לגבי משאבים כלכליים של ישות מדווחת, 

שיויים במשאבים לגבי תביעות גד הישות ו

  1.12  ובתביעות 

  1.13  משאבים כלכליים ותביעות 

  1.15  שיויים במשאבים כלכליים ובתביעות

  1.17  משתקפים בחשבואות צבירההביצועים כספיים 

  1.20  משתקפים בתזרימי מזומים מהעברהביצועים כספיים 

שיויים במשאבים כלכליים ובתביעות שאים ובעים 

  1.21  מביצועים כספיים 

  1.22  של הישות מידע לגבי השימוש במשאבים כלכליים

 מאפייים איכותיים של מידע כספי - 2פרק 

    שימושי

  2.1  מבוא

  2.4  מאפייים איכותיים של מידע כספי שימושי

  2.5  מאפייים איכותיים בסיסיים

  2.23  משפריםמאפייים איכותיים 

  2.39  כספי שימושי דיווחל עאילוץ העלות 
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    המשך -תוכן עייים 

  
החל 

  מסעיף

    דוחות כספיים והישות המדווחת - 3פרק 

  3.1  דוחות כספיים

  3.2  רה ותחולה של דוחות כספייםמט

  3.4  תקופת דיווח

    3.8קודת המבט שאומצה בדוחות הכספיים

  3.9  חיהעסק ההחת 

  3.10  הישות המדווחת

  3.15  דוחות כספיים מאוחדים ודוחות כספיים לא מאוחדים

  המרכיבים של דוחות כספיים - 4פרק 
  

  4.1  מבוא

  4.3  הגדרת כס

  4.6  זכות

  4.14  להפיק הטבות כלכליותפוטציאל 

  4.19  שליטה

  4.26  הגדרת התחייבות

  4.28  מחויבות

  4.36  העברה של משאב כלכלי

  4.42  מחויבות בהווה כתוצאה מאירועים מהעבר

    4.48כסים והתחייבויות 

  4.48  יחידת חשבון

  4.56  חוזי ביצוע 

  4.59  חוזיות מחוייבויותמהות של זכויות חוזיות ושל 

  4.63  ת הוןהגדר

  4.68  הכסות והוצאותשל ת והגדר
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  המשך -תוכן עייים 

  
החל 

  מסעיף

    הכרה וגריעה - 5פרק 

  5.1  תהליך ההכרה

  5.6  קריטריוים להכרה

  5.12  רלווטיות

  5.18  מצג אמן

  5.26  גריעה 

    מדידה - 6פרק 

  6.1  מבוא

  6.4  בסיסי מדידה

  6.4  עלות היסטורית

  6.10  ערך שוטף

  6.23  מידע המסופק על ידי בסיסי מדידה מסוימים

  6.24  עלות היסטורית

  6.32  ערך שוטף

גורמים שיש להביא בחשבון בעת בחירת בסיס 
  6.43  מדידה

  6.49  רלווטיות

  6.58  מצג אמן

  6.63  מאפייים איכותיים משפרים ואילוץ העלות

  6.77  גורמים ספציפיים למדידה לראשוה

  6.83  מדידה אחד יותר מבסיס

  6.87  מדידת הון

  6.91  מזומים מיטכיקות מדידה המבוססות על תזרי
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  המשך -תוכן עייים 

  
החל 

  מסעיף

    הצגה וגילוי - 7פרק 

  7.1  הצגה וגילוי ככלי תקשורת

  7.4  מטרות הצגה וגילוי ועקרוות להצגה וגילוי

  7.7  סיווג

  7.9  התחייבויותשל כסים ושל סיווג 

  7.12  הוןשל סיווג 

  7.14  הוצאותשל הכסות ושל סיווג 

  7.20  קיבוץ

שימור של תפיסות מושגיות של הון ו - 8פרק 
    הון

  8.1  תפיסות מושגיות של הון

  8.3  תפיסות מושגיות של שימור הון וקביעת רווח

  8.10  שימור הוןל םתיאומי

    מוחים מוגדרים -ספח 

המסגרת לאומית של אישור על ידי הוועדה הבי
    *2018שפורסמה במרס  המושגית לדיווח כספי

    *בסיס למסקות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  לא תורגם לעברית   *
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  מעמד המסגרת המושגית ומטרתה

מתארת את  לדיווח כספי (מסגרת מושגית) מושגיתהמסגרת ה 1.1ממ
המטרה של דיווח כספי למטרות כלליות ואת התפיסות 

 המסגרת ה שלמטרת. ההמושגיות של דיווח כספי למטרות כלליו
  :יאה המושגית

  
(הוועדה) לתקי חשבואות בילאומיים לסייע לוועדה   )א(

המבוססים על  (תקים)בילאומיים  דיווח כספיפתח תקי ל
  ;תפיסות מושגיות עקביות

 

לפתח מדייות חשבואית עקבית כאשר אין  םלמכיילסייע   )ב(
ן תקן שחל על עסקה או אירוע אחר מסוימים, או כאשר תק

  וכן ;מאפשר בחירת מדייות חשבואית
 

  .ולפרשם כל הצדדים להבין את התקיםלסייע ל  )ג(
  

במסגרת דבר מהאמר  .איה מהווה תקן מושגיתהמסגרת ה 1.2ממ
  .דרישה כלשהי בתקןעל כלשהו או איו גובר על תקן  מושגיתה

  

על מת לקיים את המטרה של דיווח כספי למטרות כלליות,  1.3ממ
 של קבוע דרישות שחורגות מהיבטיםעשויה לעיתים להוועדה 
אם הוועדה עושה זאת, היא תסביר את  .המושגית המסגרת

   החריגה בבסיס למסקות של אותו תקן.
  

מעת לעת על בסיס יסיוה  תעדכןעשויה לה המושגית המסגרת 1.4ממ
 למסגרת המושגיתעדכוים  .של הוועדה בעבודתה עם המסגרת

קים. החלטה כלשהי לא יובילו באופן אוטומטי לשיויים לת
 due( האותלתקן תקן תדרוש מהוועדה לעבור את ההליך 

process שלה להוספת פרויקט לסדר היום שלה ולפיתוח תיקון (
 לתקן זה.

 

תורמת למשימה המוצהרת של המוסד לתקי המסגרת המושגית  1.5ממ
דיווח כספי בילאומיים ושל הוועדה, שהיא חלק מהמוסד לתקי 

מיים. משימה זו היא לפתח תקים שמביאים דיווח כספי בילאו
ויעילות לשווקים פיסיים מסביב דיווח  שקיפות, אחריות

עבודת הוועדה משרתת את טובת הציבור על ידי טיפוח . לעולם
טווח בכלכלה הגלובלית. - ויציבות פיסית ארוכת צמיחהאמון, 

  המסגרת המושגית מספקת את הבסיס לתקים אשר:
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יפות על ידי שיפור יכולת ההשוואה תורמים לשק  )א(
 יםאפשרמ ובכךהבילאומית ואיכות המידע הכספי, 

למשקיעים ולמשתתפי שוק אחרים לקבל החלטות כלכליות 
  דע. י ותססובמ

  

על ידי צמצום פער המידע בין ספקי  דיווח מחזקים אחריות  )ב(
שבידיהם הם מפקידים את כספם. אשים ההון לבין 

גרת המושגית מספקים מידע תקים המבוססים על המס
- . כמקור למידע ברלההלה לשאת באחריות הדרוש

השוואה גלובלי, תקים אלה הם גם בעלי חשיבות חיוית 
 עולם.ה ברחבילגופי פיקוח 

 

תורמים ליעילות כלכלית על ידי סיוע למשקיעים בזיהוי   )ג(
ובכך לשיפור הקצאת  ,עולםברחבי ההזדמויות וסיכוים 

שהיא  יחידהים, השימוש בשפה חשבואית ההון. עבור עסק
 ,אמיה, הגזרת מתקים המבוססים על המסגרת המושגית

 עלויות דיווח בילאומי. פחיתמקטין את עלות ההון ומ
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החל 

  מסעיף

המטרה של דיווח כספי למטרות  - 1פרק 

    כלליות

  1.1  מבוא

מטרה, שימושיות ומגבלות של דיווח כספי למטרות 

  1.2  כלליות

לגבי מידע לגבי משאבים כלכליים של ישות מדווחת, 

שיויים במשאבים לגבי תביעות גד הישות ו

  1.12  ובתביעות 

  1.13  משאבים כלכליים ותביעות 

  1.15  שיויים במשאבים כלכליים ובתביעות

  1.17  משתקפים בחשבואות צבירההביצועים כספיים 

  1.20  ומים מהעברמשתקפים בתזרימי מזהביצועים כספיים 

שיויים במשאבים כלכליים ובתביעות שאים ובעים 

  1.21  מביצועים כספיים 

  1.22  של הישות כלכלייםהמידע לגבי השימוש במשאבים 
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  מבוא
 general purpose( למטרות כלליותכספי  יווחד של המטרה   1.1

financial reporting(  שגית. מסגרת המושל ה יסבסהאת מהווה
המאפייים האיכותיים  -  מסגרת המושגיתהיבטים אחרים של ה

תפיסה ה ,זה מידעעל  עלותהשל מידע כספי שימושי, ואילוץ 
 רכיבים של דוחות כספיים, הכרהמ מושגית של ישות מדווחת,ה

  באופן הגיוי מהמטרה.ובעים  - , מדידה, הצגה וגילויוגריעה
  

למטרות כספי  של דיווחמטרה, שימושיות ומגבלות 
  כלליות

 לגביכספי א לספק מידע יה 1למטרות כלליותח הכספי ווימטרת הד 1.2
תי ולמלווים ול ,שקיעיםא שימושי למו, שההמדווחת הישות
בקבלת החלטות , קיימים ופוטציאליים, אחרים אשראי

 החלטות אלה כוללות .2משאבים לישותהספקת המתייחסות ל
 החלטות לגבי: 

 
מכשירי של מכשירים הויים ו ה שלו החזקקייה, מכירה א  )א(

  חוב;
 

אשראי; צורות אחרות של של הלוואות ושל מתן או סילוק   )ב(
  או
 

מימוש זכויות להצביע או להשפיע בדרך אחרת על פעולות   )ג(
המשפיעות על השימוש במשאבים הכלכליים של  ,ההלהה

  הישות.
  

 פיםוצ אותןתלויות בתשואות  1.2בסעיף  תתוארוהמההחלטות  1.3
קיימים ופוטציאליים,  ,אחרים תי אשראימלווים וו ,שקיעיםמ

במחיר  עליותותשלומי ריבית או קרן תשלומי לדוגמה, דיבידדים, 
לגבי אחרים  תי אשראישוק. הציפיות של משקיעים, מלווים וו

הוודאות -וחוסר עיתויהסכום, ה גביל תםתשואות תלויות בהערכ
 טועתידיים חיוביים י מזומים תזרימ) של )prospects( (התחזיות

הההלה של ) )stewardshipיהול האופן הערכתם לגבי בכן ולישות 
תי , מלווים וומשקיעים המשאבים הכלכליים של הישות. את

                                                 
1
 "דיווח כספי"ו "דיווחים כספיים", המוחים המסגרת המושגיתלאורך    

דיווח כספי למטרות למטרות כלליות ולכספיים  יםוחיולדמתייחסים 
  מפורש אחרת.בצוין מלמעט אם  כלליות

2
"ישות" מתייחס לישות המדווחת למעט  , המוחהמסגרת המושגיתלאורך    

  אם מצוין במפורש אחרת.
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להם  סייעצריכים מידע שי , קיימים ופוטציאליים,אחרים אשראי
 אלה. ערכותלבצע ה

  
, מלווים , משקיעים1.3ת בסעיף והמתואר ותהערכאת הלבצע  כדי 1.4

 : צריכים מידע לגבי , קיימים ופוטציאליים,אחרים תי אשראיוו
 
של הישות, תביעות גד הישות הכלכליים המשאבים   )א(

  (ראה סעיפיםאלה ובתביעות שיויים במשאבים ו
 ); וכן1.21-1.12

 
ביעילות  מילאושל הישות  3תהמהל הועדוההההלה ו כיצד  )ב(

הכלכליים במשאבים השתמש ל את אחריותם ותובאפקטיבי
 .)1.23-1.22(ראה סעיפים  ישותשל ה

  
, קיימים אחרים תי אשראי, מלווים ווה משקיעיםהרב 1.5

להם אים יכולים לדרוש מישויות מדווחות לספק  ופוטציאליים,
למטרות מידע וחייבים להסתמך על דיווחים כספיים במישרין 

, הם כתוצאה מכך כספי שהם צריכים.המידע עבור רוב ה כלליות
 למטרות כלליות יםהכספי יםהמשתמשים העיקריים שהדיווח

 .4אליהם יםופמ
 

אים מספקים ואים  למטרות כלליותאולם, דיווחים כספיים  1.6
תי , מלווים וומשקיעיםשצריכים ידע יכולים לספק את כל המ

צריכים  ה. משתמשים אל, קיימים ופוטציאלייםאחרים אשראי
תאים  מידע רלווטי ממקורות אחרים, לדוגמה,בחשבון להביא 

ים פוליטיים אירוע, כלליות כלליים וציפיות כלכליותכלכליים 
 חברה.הלגבי ו העףתחזיות לגבי כן , ופוליטי אקליםו

 
השווי של  תהצגלמיועדים אים  למטרות כלליותדיווחים כספיים  1.7

, למשקיעים סייעאך הם מספקים מידע כדי ל ;ישות מדווחת
 אמודל , קיימים ופוטציאליים,אחרים תי אשראיולמלווים ול

  את השווי של הישות המדווחת.
 

 מידע ורצוות כיצוריש  ידואלייםבאידי עיקרייםלמשתמשים  1.8
ים . הוועדה, בפיתוחיםסותראף  וייתכן יםשולספק  תשאף, תק

 של רביימהמספר הצרכים של תאים לתשמידע ה מערכתאת 

                                                 
3
לוועדה ו ההלהמתייחס ל "ההלה", המוח רת המושגיתמסגלאורך ה   

  למעט אם מצוין במפורש אחרת.  ,של ישות המהלת
4
 "משתמשים"ו "משתמשים עיקריים", המוחים המסגרת המושגיתלאורך    

קיימים , ותי אשראי אחריםלמלווים ולמשקיעים, למתייחסים 
למטרות כלליות עבור חייבים להסתמך על דיווחים כספיים ה ופוטציאליים,

  .רוב המידע הכספי שהם צריכים
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של  כים המשותפים. אולם, התמקדות בצרםעיקריימשתמשים 
ע המידע איוסף שהוא הישות המ תמו מדווחת לכלול מידע

 של משתמשים עיקריים. מסוימתשימושי ביותר לתת קבוצה 
 

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

להשיג את המידע הכספי שהיא  ביכולתהשמאחר  ,לליותלמטרות כ
 .באופן פימי צריכה

 
 איםשציבור מה אשיםח ווקיפ גופיים אחרים, כמו צדד 1.10

למצוא  הם גם אחרים, עשויים תי אשראימשקיעים, מלווים וו
 ה. אולם, דיווחים אלכשימושיים למטרות כלליות יםכספי יםדיווח

 .להאחרות א לקבוצות םעיקרבאים מיועדים 
  

שיקולי על , אומדיםמבוססים על  כספיים יםחווי, דבמידה רבה 1.11
 מסגרת המושגיתתיאורים מדויקים. הולא על מודלים על דעת ו

, שיקולי דעת שבבסיס אומדיםהמושגיות התפיסות  קובעת את
 יםתרוחהן המטרות שאליהן המושגיות תפיסות ה .הומודלים אל

 אין זההמטרות,  רובכספיים. כמו  יםוחיודהוועדה והמכיים של 
ושג ישל דיווח כספי אידיאלי  מסגרת המושגיתהחזון של הסביר ש

לוקח זמן להבין, לקבל שבמלואו, לפחות לא בזמן הקצר, מאחר 
-ףשל יתוח עסקאות ואירועים אחרים. א ותדרכים חדש יישםול
ווח אליה היא חיוית אם די לחתורמטרה שיש קביעת  כן,-פי-על
 על מת לשפר את השימושיות שלו.אמור להתפתח פי כס

  

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

מספקים מידע לגבי המצב  למטרות כלליותדיווחים כספיים  1.12
כלכליים המשאבים הלגבי מידע הוא שהכספי של ישות מדווחת, 

 כספיים יםוחיודתביעות גד הישות המדווחת. הגבי לשל הישות ו
אירועים של מספקים גם מידע לגבי ההשפעות של עסקאות ו

אחרים שמשים את המשאבים הכלכליים ואת התביעות של 
 ותהישות המדווחת. שי סוגי המידע מספקים תון שימושי להחלט

  משאבים לישות.הספקת המתייחסות ל
  

  משאבים כלכליים ותביעות

תביעות של מידע לגבי המהות והסכומים של משאבים כלכליים ו 1.13
החוזקות של ישות מדווחת יכול לסייע למשתמשים לזהות את 

של הישות המדווחת. מידע הפיסיות  החולשותהפיסיות ואת 
כושר את זה יכול לסייע למשתמשים להעריך את הזילות ו
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ף ומהם מימון וסב את צרכיה הפירעון של הישות המדווחת,
מידע זה יכול גם לסייע מימון זה.  תהשגסיכויי הצלחתה ב

המשאבים  את הההלהשל  יהולהלמשתמשים להעריך את אופן 
תשלום  דרישותלגבי ו קדימויותמידע לגבי הכלכליים של הישות. 

למשתמשים לחזות כיצד תזרימי של תביעות קיימות מסייע 
תביעה כגד הישות ם שיש לה האלמזומים עתידיים יחולקו בקרב 

 .המדווחת
 

על באופן שוה  יםעישפמסוגים שוים של משאבים כלכליים  1.14
לגבי תזרימי המדווחת תחזיות של הישות לגבי הערכה של משתמש 

ובעים אחדים מזומיים עתידיים. תזרימי מזומים עתידיים 
יבים. תזרימי יממשאבים כלכליים קיימים, כמו ח יןרישבמ

ובעים משימוש במספר משאבים במשולב כדי מזומים אחרים 
תזרימי ש אף על פילהפיק ולשווק סחורות או שירותים ללקוחות. 

עם עם משאבים כלכליים (או  יתים לזיהויאים  המזומים אל
צריכים כספיים  בדיווחים, משתמשים יםיאידיבידואל תביעות)

לשימוש הזמיים לדעת את המהות ואת הסכום של המשאבים 
 של ישות מדווחת. בפעילויות

 
  שיויים במשאבים כלכליים ובתביעות

שיויים במשאבים כלכליים ובתביעות של ישות מדווחת ובעים  1.15
) 1.20-1.17 כספיים של אותה ישות (ראה סעיפיםהביצועים המ

חוב או מכשירי  ה שלעסקאות כמו הפקמאו אחרים ומאירועים 
את הן כראוי . כדי להעריך )1.21עיף סמכשירים הויים (ראה של 

 המדווחתלישות טו עתידיים חיוביים תזרימי מזומים להתחזיות 
המשאבים הכלכליים של  את הההלהשל  יהולהוהן את אופן 

 לזהות את שי סוגימשתמשים צריכים להיות מסוגלים  ,הישות
 .האלהשיויים ה

 
של ישות מדווחת מסייע  יםכספיה יםביצועהמידע לגבי  1.16

על המשאבים תמשים להבין את התשואה שהישות הפיקה למש
עשוי לסייע מידע לגבי התשואה שהישות הפיקה  הכלכליים שלה.

ם משאביהאת  למשתמשים להעריך את אופן היהול של הההלה
של הישות המדווחת. מידע לגבי השוות והמרכיבים של  הכלכליים

ודאות של וה חוסרה של הוא, במיוחד בהערכחשוב אף תשואה זו 
של  ים מהעברכספי ים. מידע לגבי ביצועתזרימי מזומיים עתידיים

הישות המדווחת  הההלה שלבו האופן שלגבי הישות המדווחת ו
תשואות חיזוי בבדרך כלל  מסייע שלההיהול אחריות מילאה את 

  כלכליים.ה העל משאבישל הישות עתידיות 
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  חשבואות צבירהב פיםתקמשה יםכספי יםביצוע

של של עסקאות ואת ההשפעות  תארתחשבואות צבירה מ 1.17
תביעות על הכלכליים והמשאבים העל  אחריםוסיבות אירועים 

, גם אם תרחשוהשל ישות מדווחת בתקופות שהשפעות אלה 
 הבתקופ ותרחשהבגים ם המזומי המזומים ותשלומיתקבולי 

שמידע לגבי משאבים כלכליים ותביעות  מאחרזה חשוב . השו
שיויים במשאבים כלכליים ובתביעות של ישות מדווחת לגבי ו

י הישות ביצועשל להערכה יותר במהלך תקופה מספק בסיס טוב 
 ותשלומי יםמזומ ילוקבתלגבי רק מאשר מידע  בעבר ובעתיד

 ם במהלך תקופה זו.מזומי
  

כספיים של ישות מדווחת במהלך תקופה, הביצועים המידע לגבי  1.18
במשאביה הכלכליים ובתביעות שלה שלא על  המשתקף בשיויים

ותי אשראי מממשקיעים ו יןישרמידי השגת משאבים וספים ב
), הוא שימושי בהערכת יכולת הישות בעבר 1.21(ראה סעיף 

ובעתיד להפיק תזרימי מזומים חיוביים טו. מידע זה מצביע על 
המידה שבה הישות המדווחת הגדילה את משאביה הכלכליים 

, ובכך את יכולתה להפיק תזרימי מזומים חיוביים טו יםהזמי
באמצעות הפעילויות שלה ולא על ידי השגת משאבים וספים 

ביצועים הותי אשראי. מידע לגבי מממשקיעים ו יןישרמב
כספיים של ישות מדווחת במהלך תקופה יכול גם לסייע ה

 למשתמשים להעריך את אופן היהול של הההלה את המשאבים
 הכלכליים של הישות.

 
של ישות מדווחת במהלך תקופה  יםכספיה יםביצועהמידע לגבי  1.19

המידה שבה אירועים כמו שיויים במחירי  עלגם להצביע  עשוי
עורי ריבית הגדילו או הקטיו את המשאבים יששוק או ב
על היכולת של  ושפיעהכך ובשל הישות,  תהתביעואת הכלכליים ו

 טו.חיוביים ומים תזרימי מז פיקהישות לה
 

תזרימי מזומים ב משתקפיםה יםכספי יםביצוע
  מהעבר

גם במהלך תקופה של ישות מדווחת מזומים המידע לגבי תזרימי  1.20
תזרימי  הפיקמסייע למשתמשים להעריך את היכולת של הישות ל

ולהעריך את אופן היהול של טו עתידיים חיוביים מזומים 
על  ביעמצ מידע זה של הישות. הההלה את המשאבים הכלכליים

, כולל מידע יםמזומ וציאההישות המדווחת משיגה ומ האופן שבו
דיבידדים במזומן או לגבי , שלה חוב רעוןיופ האשראי שלהלגבי 
גורמים אחרים שיכולים לגבי , והמזומן למשקיעיאחרות בת וחלוק

 כושר הפירעון של הישות. מידע לגביעל להשפיע על הזילות או 
תזרימי מזומים מסייע למשתמשים להבין את הפעילויות של 

 הההשקעפעילויות וישות מדווחת, להעריך את פעילויות המימון 
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מידע  לפרשושלה כושר הפירעון את שלה, להעריך את הזילות או 
 .יםכספי יםאחר לגבי ביצוע

 
ויים במשאבים כלכליים ובתביעות שאיםשי 

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

מכשירי חוב או  ה של, כמו הפקיםכספי יםביצוע איןמסיבות ש
כדי  הזמידע לגבי סוג שיוי יש צורך ב. ייםהו םמכשירישל 

המשאבים ש של הסיבה לכך להעיק למשתמשים הבה כוללת
 ההשלכות שלוהכלכליים והתביעות של הישות המדווחת השתו 

   שלה. יםעתידיה יםכספיה יםביצועעל האותם שיויים  לש
  

  במשאבים כלכליים הישות של שימוש המידע לגבי 

הההלה של  מילאה ןהשבהאפקטיביות והיעילות מידע לגבי  1.22
הישות את אחריותה להשתמש במשאבים הכלכליים של הישות 

את ע למשתמשים להעריך את אופן היהול של הההלה ימסי
 האופן שבומשאבים אלה. מידע זה שימושי גם עבור תחזיות לגבי 

ובאפקטיביות במשאבים  ותביעיל שתמשהההלה של הישות ת
, זה יכול להיות ןלכ ים של הישות בתקופות עתידיות.יהכלכל

התחזיות של הישות לתזרימי מזומים עתידיים שימושי להערכת 
 טו.

 
משאבים הכלכליים של דוגמאות לאחריות הההלה לשימוש ב 1.23

פעות שליליות של השמ אלה הגה על משאבים ותהישות כולל
וידוא כן ם ויגורמים כלכליים כמו שיויי מחיר ושיויים טכולוגי

  .יםהוראות חוזיות רלווטילתקות ולהישות מצייתת לחוקים,  כי
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  מבוא

בפרק זה  יםדושהמאפייים האיכותיים של מידע כספי שימושי  2.1
, למשקיעים יםהכי שימושי ואת סוגי המידע שסביר שיהימזהים 

 ם והפוטציאליים,, הקיימיאחרים תי אשראילמלווים ולו
החלטות לגבי הישות המדווחת על בסיס המידע בדוח  תקבלב

 הכספי שלה (מידע כספי).
 

דיווחים כספיים מספקים מידע לגבי המשאבים הכלכליים של  2.2
לגבי תביעות גד הישות המדווחת ולגבי הישות המדווחת, 

את משים ש אחרים סיבותאירועים ושל ו ההשפעות של עסקאות
מסגרת ב ות למידע זהתייחסההאבים ותביעות. (משאותם 

ספיים כ יםוחיודכלכלית). התופעה הכמידע לגבי  היא המושגית
הההלה לגבי ציפיות  ריסבמחומר מסוימים כוללים גם 

סוגים כן , ותהישות המדווח לגביוהאסטרטגיות של הההלה 
 עתיד. פיאחרים של מידע צופה 

  

מידע  לע יםחל 5פי שימושיהמאפייים האיכותיים של מידע כס 2.3
סופק הממידע כספי סופק בדוחות כספיים, וכן על המכספי 

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

 יםעלות יכולאילוץ הביישום המאפייים האיכותיים ובהשיקולים 
ים. לדוגמה, יישום מידע סוגי  לגבי יםלהיות שועבורשלהם שו 

מידע עבור שלהם עתיד עשוי להיות שוה מיישום  פימידע צופה 
עבור ו ותקיימתביעות לגבי וקיימים שאבים כלכליים מלגבי 

   משאבים ותביעות.אותם שיויים ב
  

  שימושי כספימידע מאפייים איכותיים של 

 הצג אמייהיות רלווטי ולל עליו, ישימוש יהיהמידע כספי כדי ש 2.4
של מידע כספי השימושיות . לייצג יימרהוא מתשהתופעה  את

כון מתוזמן אימות, יתן ל ,אם הוא יתן להשוואהמשתפרת 
  מובן.ו

  

   בסיסייםמאפייים איכותיים 

 .ומצג אמן הם רלווטיות בסיסייםהמאפייים האיכותיים ה 2.5
  

                                                 
אילוץ "- ו "מאפייים איכותיים" המוחיםמושגית, המסגרת הלאורך    5

מתייחסים למאפייים האיכותיים של מידע כספי שימושי ולאילוץ  העלות"
  עליו.העלות 
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  רלווטיות

החלטות שיתקבלו על ידי ות את הלשמידע כספי רלווטי מסוגל  2.6
החלטה גם אם משתמשים  שותמשתמשים. מידע מסוגל ל

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

 
החלטות אם יש לו ערך חיזוי, ערך אישור  לשותמידע כספי מסוגל  2.7

 .את שיהםאו 
  

הליכים כתון לת מש בויתן להשתערך חיזוי אם  ישמידע כספי ל 2.8
עתידיות. מידע כספי תוצאות לחזות כדי  משתמשים שמשמשים

ערך חיזוי. מידע בעל תחזית כדי שיהיה חיזוי או איו צריך להיות 
 שלהם.מתחזיות  בביצועמשתמשים משמש כספי עם ערך חיזוי 

  

 לגביהיזון חוזר ערך אישור אם הוא מספק בעל הוא מידע כספי  2.9
  הערכות קודמות. )השמאמת או מ(

  

מידע  .זהלזה  קשוריםשל מידע כספי אישור הוערך חיזוי הערך  2.10
 לדוגמה,ערך אישור. גם בעל לעיתים קרובות הוא ערך חיזוי  בעל

יכול לשמש בסיס לחיזוי אשר שה השוטפת, הכסות ל על מידע
תחזיות של הכסות ל להשוואהגם יתן , בשים עתידיותהכסות 

בשים קודמות. התוצאות של השוואות  עשור אשלשה השוטפת 
שימשו ש כיםהתהלילסייע למשתמש לתקן ולשפר את  ותאלה יכול

   .תחזיות קודמותאותן  ליצורכדי 
  

  מהותיות

הצגתו ש ,השמטתויתן לצפות באופן סביר שמהותי אם  הואמידע  2.11
 משתמשיםשהעל החלטות  ושפיעאו שהסוואתו י באופן מטעה
 )1.5(ראה סעיף ם כספיים למטרות כלליות דיווחיהעיקריים ב

לגבי ישות  כספי מידעדיווחים אלה, המספקים על בסיס  יםמקבל
היבט של א הימהותיות במילים אחרות,  .מדווחת ספציפית

או על  הגודלעל  על המהות אוהמבוסס ישות רלווטיות ספציפי ל
 וחשל ד בהקשרמתייחס מידע ה שאליהם פריטים של יחד שיהם

כתוצאה מכך, הוועדה איה יכולה של ישות. אידיבידואלי פי כס
מראש מה יכול להיות לקבוע למהותיות או לקבוע רף כמותי אחיד 

 .מסויםמהותי במצב 
  

  מצג אמן

על כספיים מציגים תופעות כלכליות במילים ובמספרים.  יםחוויד 2.12
לא רק תופעות לייצג שימושי, מידע כספי חייב  מת להיות

 יימרא מתומהות התופעה שה את האמ צגיילות, אלא גם רלווטי
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, המהות של תופעה כלכלית והצורה ותרב סיבותצג. בייל
, הספקת מידע רק על ותזה ןאי ן. אם הותהמשפטית שלה זה

ייצג אמה את התופעה הכלכלית (ראה תהצורה המשפטית לא 
 .)4.62-4.59סעיפים 

 
צריכים להיות שלושה  מצג אמן מושלם, לתיאור להיותכדי  2.13

מאפייים. הוא צריך להיות שלם, יטראלי וטול טעויות. כמובן, 
שלמות יתת להשגה לעיתים רחוקות, אם בכלל. המטרה של 

 הוועדה היא למקסם איכויות אלה במידת האפשר.
 

כדי להבין את צריך כולל את כל המידע שמשתמש  שלםתיאור  2.14
. דרושיםם וההסברים ה, כולל כל התיאוריתתוארהמהתופעה 

ל, לכל הפחות, תיאור וכסים יכל תשל קבוצ שלםלדוגמה, תיאור 
 םכסיהקבוצה, תיאור מספרי של כל ב םכסיהשל המהות של 

 עלות(לדוגמה,  מה מייצג התיאור המספריקבוצה, ותיאור ב
עשוי  שלםפריטים מסוימים, תיאור  לגביאו שווי הוגן). היסטורית 

ם של עובדות משמעותיות לגבי האיכות והמהות גם להצריך הסברי
סיבות שיכולים להשפיע על האיכות הוגורמים השל של הפריטים, 

ששימש כדי לקבוע את התיאור  ךהתהלישל והמהות שלהם, ו
 המספרי.

  
הוא ללא הטיות בבחירה או בהצגה של מידע  יטראליתיאור  2.15

ופחת מ, מודגש, משוקללוטה, מכספי. תיאור יטראלי איו 
בצורה אחרת כדי להגדיל את הסבירות מתומרן או  בחשיבותו

על ידי המשתמשים.  אהדה- יאו בא באהדהשמידע כספי יתקבל 
ידע ללא מטרה או ללא מ האימידע יטראלי המשמעות של 

להיפך, מידע כספי רלווטי הוא, לפי הגדרה,  על התהגות.השפעה 
 בהחלטות של משתמשים.שיוי מסוגל ליצור 

 
 שימוש אהיזהירות. זהירות ב שימושליות תמכת על ידי איטר 2.16

ם של תאיב הפעלת שיקולי דעתעת ב) cautionזהירה ( תשומת לבב
כי כסים  אהי שימוש בזהירותהמשמעות של ודאות. חוסר 

 ותמוצג ןיבויות והוצאות איוהכסות אים מוצגים ביתר והתחי
חסר של הערכה ב תירו מ, שימוש בזהירות איידה שווהמב .6בחסר

של  ואיבויות יהכסות או הערכה ביתר של התחשל  ואכסים 
יכולות להוביל להערכה ביתר או כאלה הוצאות. הצגות מוטעות 

 הוצאות בתקופות עתידיות.של להערכה בחסר של הכסות או 
  
 

                                                 
 מרכיבים. הם ה4.1בויות, הכסות והוצאות מוגדרים בטבלה יכסים, התחי   6

  דוחות כספיים. של
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, סימטריהחוסר צורך בה האי שימוש בזהירותהמשמעות של  2.17
יות משכעות יותר התומכות בהכרה לדוגמה, צורך שיטתי ברא

חוסר . ותאו בהוצא תבהתחייבויומאשר  ותבכסים או בהכס
מאפיין איכותי של מידע כספי שימושי. מהווה  ואי הזכ סימטריה

לא להכיל דרישות  םעשויילמרות זאת, תקים מסוימים 
כוות לבחירת המידע ומה ותאם זו תוצאה של החלט סימטריות

 .צגייל יימרשהוא מת תופעההמייצג אמה את ה הרלווטי ביותר
 

המשמעות של דיוק בכל ההיבטים.  האיצג אמן מהמשמעות של  2.18
בתיאור של התופעה,  ותיות או השמטעושאין ט היא טעויותטול 

טעויות ללא ם ושידווח בחר והמהמידע  הפקתששימש ל ךוהתהלי
 לחלוטין מדויק ן משמעותואייות עוטול ט . בהקשר זה,ךבתהלי

של של מחיר או  ןמדואלא יתן לקבוע כי . לדוגמה, ההיבטיםכל ב
ית םשווי שאיים  צג ממדויק. אולם,  בלתימדויק או  הואלצפייה

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

מתאים  ךתהלישל בבחירה וביישום  יותעוולא עשו ט תוסברומ
 יתוח האומדן.לפ

  
יתים לצפייה כספיים אים  יםוחיוכספיים בד םכאשר סכומי 2.19

 חוסר וצרלאמוד אותם,  קיימת חובהבמישרין ובמקום זאת 
הכת בחלק חיוי  אודאות במדידה. השימוש באומדים סבירים הו

מתוארים ים המידע אם האומד שימושיותמידע כספי ואיו פוגע ב
גם רמה גבוהה של חוסר ודאות . ברור ומדויקומוסברים באופן 

איה בהכרח מועת מאומדן כזה לספק מידע שימושי במדידה 
  ).2.22(ראה סעיף 

 
  יישום המאפייים האיכותיים הבסיסיים 

 תופעהן של האמ מצגלספק הן רלווטי ו הןמידע חייב להיות  2.20
ימושי. מצג אמן של תופעה די שיהיה שכ לייצג יימרשהוא מת

מצג שאיו אמן של תופעה רלווטית  גם וכמשאיה רלווטית 
 מסייעים למשתמשים לקבל החלטות טובות. יםא

 
ביותר ליישום המאפייים האיכותיים והאפקטיבי היעיל  התהליך 2.21

כפוף להשפעות של בהבסיסיים יהיה בדרך כלל כדלקמן (
בחשבון  הובאו, שלא ץ העלותבכפוף לאילווהמשפרים מאפייים ה

מידע לגביה עשוי שה, בדוגמה זו). ראשית, זיהוי תופעה כלכלית
שימושי למשתמשים במידע הכספי של הישות המדווחת. להיות 

 ,ישית. שללגבי תופעה זוהרלווטי ביותר המידע סוג שית, זיהוי 
של  ןצג אממלספק  יכולואם הוא  זמיןקביעה אם מידע זה 

המאפייים  צוישל מי אם כן, התהליךלכלית. התופעה הכ
 וזרח התהליך ,. אם לאוז קודהם מסתיים בהאיכותיים הבסיסיי

 .ביותר רלווטיההבא שהוא מידע העם סוג על עצמו 



Conceptual Framework for Financial Reporting 

1598 

 איכותי בסיסי ןייתכן שיהיה צורך להעדיף מאפיי, אחדיםבמקרים  2.22
שהיא  ,על מת לקיים את מטרת הדיווח הכספי אחד על פי האחר

תופעה כלכלית. לדוגמה, המידע  גבילספק מידע שימושי ל
חסר ודאות ברמה הרלווטי ביותר לגבי תופעה עשוי להיות אומדן 

כרוכה ה מדידהבוודאות ה חוסר, רמת אחדים. במקרים גבוהה
יוטל שה כך שייתכן להיות כה גבוה עשויה אומדןאותו בקביעת 

 ל תופעה זו.ש במידה מספקת ןצג אממספק אם האומדן יספק 
אלה, המידע השימושי ביותר עשוי להיות אחדים כבמקרים 

אומדן הגבוהה, מלווה בתיאור של ברמה הוודאות  חסרהאומדן 
 במקרים אחרים הוודאויות המשפיעות עליו. חוסרהסבר לגבי בו

של תופעה  תספקמבמידה  ןצג אממ, אם מידע זה לא יספק כאלה
שהוא  אחרכלול אומדן מסוג זו, המידע השימושי ביותר עשוי ל

מוכה מדידה בודאות  חוסרמעט פחות רלווטי אך כפוף לרמת 
לא יהיה כל אומדן המספק מידע ייתכן כי , ותמוגבל סיבותב .יותר

לספק מידע  צורךיהיה ייתכן ש, אלה ותמוגבלסיבות שימושי. ב
 שאיו שען על אומדן.

  
  משפרים מאפייים איכותיים

אימות, עיתוי כון ומובות הם מאפייים  יכולתיכולת השוואה,  2.23
רלווטי הן מידע שהוא את השימושיות של  שפריםמאיכותיים ש

. המאפייים צגייל יימרשהוא מת התופעה לש ןצג אממהן מספק ו
י תבאילו מבין שלקבוע גם לסייע  יםיכול שפריםמההאיכותיים 

 חשבות ןהשתיתופעה אם  תאריש להשתמש כדי לדרכים 
 של אותה תופעה ןאמצג מו שווה במידה ירלווטמספקות מידע כ
   .שווה מידהב

  
  ההשוואיכולת 

, לדוגמה, חלופותבחירה בין כרוכות במשתמשים החלטות של  2.24
מכירה או החזקה של השקעה או השקעה בישות מדווחת אחת או 

 , מידע לגבי ישות מדווחת הואתוצאה מכךכ .תראחמדווחת  ותשבי
עם מידע דומה לגבי ישויות אחרות  תולהשוויתן אם תר יושימושי 

 .אחרלמועד או  אחרתועם מידע דומה לגבי אותה ישות לתקופה 
 

משתמשים ר לשא המאפיין האיכותי שמאפייכולת השוואה ה 2.25
בשוה הבדלים בין פריטים. האת לזהות ולהבין את הדמיון ו

תייחסת איה מ, יכולת השוואה האחרים מהמאפייים האיכותיים
 לפחות שי פריטים.  ת. השוואה דורשיחידלפריט 

 
 וליכולת השוואה, איה אות היא קשורהש אף על פיעקביות,  2.26

 פריטים,אותם לשיטות  באותן. עקביות מתייחסת לשימוש הדבר
 יחידהתקופה בישות מדווחת או  באותה תקופהאחר תקופה 
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סייעת . יכולת השוואה היא המטרה, עקביות משוות ישויותב
 להשיג את מטרה זו.

  
. כדי שמידע יהיה יתן להשוואה, ותיכולת השוואה איה אחיד 2.27

ודברים שוים חייבים  יםראות דומידברים דומים חייבים לה
ים.להיראות שו משתפרת היכולת השוואה של מידע כספי אי 

 האים שהיא שכדומים יראו דומים שדברים שאים  כךמ
 .יםשויראו ם ברים דומישד כךמשתפרת מ

  

ג על ידי מילוי שותמסוימת של יכולת השוואה ה מרסביר ש 2.28
בסיסיים. מצג אמן של תופעה כלכלית האיכותיים המאפייים ה

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

 .אחרתישות מדווחת 
  

 אמה תצגמותופעה כלכלית יחידה יכולה להיות ש פי אף על 2.29
 הלאותה תופע חלופיותשיטות חשבואיות התרת  ,רבות דרכיםב

 את יכולת ההשוואה. מתצמצמכלכלית 
 

  אימות יכולת

 האמצג ייממשתמשים שמידע הבטיח לל תמסייע אימות כולתי 2.30
אימות  יכולת. צגייל מתיימרהוא אותה הכלכלית ש האת התופע

ג כולים להשיי יםבעלי ידע שומשקיפים בלתי תלויים ש המעותמש
 מסוים, שתיאור מלאההסכמה  בהכרחשלא  אף על פיהסכמה, 

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

 .לאימות םהגם  יתיםאליהם חסות ייתמה
 

אימות משמעותו יכול להיות ישיר או עקיף. אימות ישיר מות אי 2.31
באמצעות הבחה ישירה, לדוגמה על ידי ספירת  אחר גצמסכום או 

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

רך בספרים של היא אימות העלכך . דוגמה מתודולוגיהבאותה 
 שלב מחדש ושימלאי על ידי בדיקת התוים (כמויות ועלויות) וח

עלות (לדוגמה, זרימת מלאי הסגירה תוך שימוש באותה החת 
 ).FIFO –שימוש בשיטת כס ראשון יוצא ראשון 

  

לאמת הסברים מסוימים ומידע פיסי  ין זה אפשריייתכן כי א 2.32
סייע לעל מת . בכלל , אםעד תקופה עתידית עתיד-פיצופה 

יהיה משתמשים להחליט אם הם רוצים להשתמש במידע זה, ל
המידע  איסוף, לשיטות בסיסלתת גילוי להחות ה צורך דרך כללב
 סיבות אחרים שתומכים במידע.לגורמים ולו
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  עיתוי כון

למקבלי החלטות בעיתוי  זמיןמידע הש משמעותועיתוי כון  2.33
, ככל שהמידע ישן כלליאופן ב ם.היהחלטותביכולתו להשפיע על ש

מידע עשוי להמשיך חלק מה. אולם, פחות יותר כך הוא שימושי
, מכיוון ,אחר סוף תקופת הדיווחל זמן רבעיתוי כון להיות ב
לזהות ולהעריך יצטרכו משתמשים מסוימים כי ייתכן שלדוגמה, 

 מגמות.
 

  מובות 

עושה אותו  רור ותמציתיבבאופן סיווג, אפיון והצגה של מידע  2.34
 .מובן

 
קלות להבה. לעשותן ן ית אלתופעות מסוימות מורכבות מטבען ו 2.35

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

 מטעים. תהיולאפשרות ש להם ולכן י ,אלה יהיו חלקיים יםוחיוד
 

שהם בעלי ידע סביר מוכים עבור משתמשים  כספיים יםוחיוד 2.36
 את המידעומתחים  סוקריםאשר ו עילויות עסקיות וכלכליותפב

 שקדיםומשתמשים יודעי דבר גם ייתכן ש ים,יתלע. בשקדות
לבקש סיוע מיועץ כדי להבין מידע לגבי תופעות כלכליות  יצטרכו

 מורכבות.
  

  שפריםמה כותייםאימאפייים ההיישום 

. אפשרידת הבמ שפריםמהותיים האיכמאפייים ם את היש למקס 2.37
או  אופן אידיבידואלי, בשפריםהמ כותייםאיהמאפייים האולם, 

ו  הפוךל יםיכול םכקבוצה, אימידע לשימושי אם מידע זה אי
 .צגייל מתיימרהוא ש תופעהשל ה ןאמצג ממספק רלווטי או איו 

 
תהליך חוזר ושה הוא המשפרים כותיים אייישום המאפייים ה 2.38

מאפיין יש לצמצם . לפעמים, שקבע מראשסדר ב מבוצעשאיו 
למקסם מאפיין איכותי אחר. לדוגמה, כדי אחד משפר איכותי 

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

אימים עשויים לפצות באופן חלקי על בטווח הארוך. גילויים מת
 .ההשוואיכולת חוסר 
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  דיווח כספי שימושיל עהעלות אילוץ 

דיווח דיווח כספי. ב ולספקיתן המידע ש עלגורף  וץליהיא אעלות  2.39
על מוצדקות יהיו עלויות, וחשוב שאותן עלויות  מטילמידע כספי 

של עלויות  של דיווח אותו מידע. קיימים מספר סוגים תועלותידי ה
 .שקולשיש ל תועלותו

  
באיסוף,  ךהכרו את רוב המאמץ שקיעיםמ כספיספקי מידע  2.40

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

 שוריעלויות של יתוח ופבגם ושאים משתמשים של מידע כספי 
 ושאיםסופק, משתמשים מם מידע שדרש איו המידע שסופק. א

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

 
שהוא  תופעהאת ה צג אמהיימדיווח מידע כספי שהוא רלווטי ו 2.41

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

, מלווה אידיבידואלימשק בכללותו. משקיע למוכה יותר 
גם אחר מקבלים  אידיבידואלי תן אשראיאו ו אידיבידואלי

. אולם, ידע רב יותר הםלגביהן יש להחלטות  קבלתעל ידי  תועלת
לספק את כל  למטרות כלליותכספיים  יםוחיוד ותאפשרבין א

 .רלווטי רואה בוהמידע שכל משתמש 
  

של  תועלותהסביר שעריכה אם מהעלות, הוועדה אילוץ ביישום  2.42
מידע זה תהוו כדי לספק יאת העלויות ש וצדיקי םיוסממידע דיווח 

טיוטת בפיתוח  העלותאילוץ . כאשר מיישמים את וולהשתמש ב
משתמשים, ממידע מספקי מידע כספי,  מבקשתתקן, הוועדה 

 ותוהכמות הצפוי מהותאחרים לגבי המאקדמאיים ומ, ממבקרים
והעלויות של אותו תקן. במרבית המקרים, הערכות  תועלותשל ה

  מבוססות על שילוב של מידע כמותי ואיכותי.
  

שוים  אידיבידואלייםבגלל הסובייקטיביות הטבועה, הערכות של  2.43
ים של מידע כספי וימסמשל דיווח פריטים  הטבותהעלויות וה גביל
ביחס  תועלותבקשת לשקול עלויות ו, הוועדה מךכפי. לתוושהיו י

כללי, ולא רק ביחס לישויות מדווחות באופן לדיווח כספי 
ת תועלוזה אומר שהערכות של עלויות ואין . אידיבידואליות

כל הישויות. הבדלים ל את אותן דרישות דיווחתמיד מצדיקות 
של ישויות, דרכים  ים שויםבגלל גדל מתאימיםעשויים להיות 

ס הון (ציבורי או פרטי), צרכים שוים של משתמשים או שוות לגיו
  גורמים אחרים.
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  ףסעימ

  

  והישות המדווחתדוחות כספיים  - 3פרק   

  דוחות כספיים  3.1

  מטרה ותחולה של דוחות כספיים  3.2

  תקופת דיווח  3.4

  קודת המבט שאומצה בדוחות הכספיים  3.8

  חיהעסק ההחת   3.9

  דווחתהישות המ  3.10

  לא מאוחדיםדוחות כספיים דוחות כספיים מאוחדים ו  3.15
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  דוחות כספיים

למטרות  יםכספי יםבדיווחדים במידע המסופק  2-ו 1פרקים  3.1
בדוחות הכספיים דים במידע המסופק  8-3ופרקים  כלליות

למטרות  יםכספי יםמסוימת של דיווח צורה הם, שלמטרות כלליות
ם ימספקים מידע לגבי המשאבים הכלכלי 7כלליות. דוחות כספיים

שיויים לגבי תביעות גד הישות, ולגבי של הישות המדווחת, 
ם מרכיביההגדרות של ה המקיימים אתבמשאבים ובתביעות אלה, 

 ).4.1הדוחות הכספיים (ראה טבלה  של
 

  מטרה ותחולה של דוחות כספיים

ים, הכס גביהמטרה של דוחות כספיים היא לספק מידע כספי ל 3.2
של הישות המדווחת  8בויות, ההון, ההכסות וההוצאותיההתחי

התחזיות הערכת בשימושי למשתמשים בדוחות הכספיים וא הש
של תזרימי המזומים החיוביים העתידיים טו לישות המדווחת 

הערכת אופן היהול של הההלה את המשאבים הכלכליים של בו
 ).1.3סעיף הישות (ראה 

 
  פק:ומידע זה מס 3.3

 
בויות יבדוח על המצב הכספי, על ידי הכרה בכסים, בהתחי  )א(

  ובהון;
 

, על ידי הכרה 9ות) על הביצועים הכספייםדוחב( בדוח  )ב(
  בהכסות ובהוצאות; וכן

 
  :מידע לגבי גילויבדוחות אחרים ובביאורים, על ידי הצגה ו  )ג(

  

)i( כסים, התחיסות והוצאותישהוכרו בויות, הון, הכ 
 גבימהותם ול גביע למיד כולל), 5.1(ראה סעיף 

 תוהתחייבויוהסיכוים הובעים מאותם כסים 
 ;שהוכרו

 

)ii(  כסיםראה סעיף  תוהתחייבויו) כולל), 5.6שלא הוכרו 
 הסיכוים הובעים מהם;לגבי מידע לגבי מהותם ו

                                                 
מתייחס לדוחות כספיים  "דוחות כספיים", המוח תהמסגרת המושגילאורך    7

 למטרות כלליות.
. הם 4.1בטבלה  יםכסים, התחייבויות, הון, הכסות והוצאות מוגדר   8

  של הדוחות הכספיים. מרכיביםה
דוחות) על הביצועים הכספיים האיה מפרטת אם הדוח ( המסגרת המושגית   9

  שי דוחות.מאו  יחידדוח מ) מורכבים(ורכב מ
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)iii( יםתזרימי מזומ; 
 

)iv(  מחזיקים של השקעות) יותבזכויות הוequity 
claims( וכןהםל ותוחלוק ; 

 
)v( חות ושיקולי הדעת שהופעלו בהשיטות, ההאמידת 

ם גילוי, ושיויים לההסכומים שהוצגו או שיתן 
 בשיטות, בהחות ובשיקולי דעת אלה.

  

 תקופת הדיווח

עבור תקופת זמן מוגדרת (תקופת דיווח)  מוכיםדוחות כספיים  3.4
  ומספקים מידע לגבי:

  

שטרם  והתחייבויותלרבות כסים  - והתחייבויותכסים   )א(
ם לסוף תקופת הדיווח או במהלך מיקיי ווהון שהי -הוכרו 

 תקופת הדיווח; וכן
 

 .תקופת הדיווחלהכסות והוצאות   )ב(
  

על מת לסייע למשתמשים בדוחות הכספיים לזהות ולהעריך  3.5
מגמות, דוחות כספיים מספקים גם מידע השוואתי ום ישיוי

 לתקופת דיווח קודמת אחת.לפחות 
 

אירועים עתידיים על יות ועל עסקאות עתידיות אפשרמידע  3.6
 אפשריים אחרים (מידע צופה פי עתיד) כלל בדוחות הכספיים אם

  :הוא
  

כסים  כולל -של הישות  תלהתחייבויו ואמתייחס לכסים   )א(
הון שהיו קיימים לסוף לאו  -  שלא הוכרו תהתחייבויואו 

תקופת הדיווח או במהלך תקופת הדיווח או להכסות 
 וח; וכןתקופת הדיולולהוצאות 

 
 שימושי למשתמשים בדוחות הכספיים.  )ב(

  

תזרימי  תדיבות מדדים על ידי אמילדוגמה, אם כס או התחי
תזרימי מזומים עתידיים אותם מזומים עתידיים, מידע לגבי 

את עשוי לסייע למשתמשים בדוחות הכספיים להבין  ואמדש
ם . דוחות כספיים אים מספקים בדרך כלל סוגיושדווח ותהמדיד

ר לגבי יסבמחומר אחרים של מידע צופה פי עתיד, לדוגמה, 
 הישות המדווחת.שלה עבור ת ואסטרטגיהוהההלה ציפיות 
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דוחות כספיים כוללים מידע לגבי עסקאות ואירועים אחרים  3.7
הספקת מידע יש צורך באם  ,שהתרחשו לאחר סוף תקופת הדיווח

  ).3.2סעיף  מטרת הדוחות הכספיים (ראה את לקייםעל מת  הז
  

  קודת המבט שאומצה בדוחות הכספיים

כפי מידע לגבי עסקאות ואירועים אחרים דוחות כספיים מספקים  3.8
לא ו, כמכלול משתקפים מקודת מבטה של הישות המדווחתשהם 

שקיעים, מלווים וותי ממקודת המבט של קבוצה מסוימת של 
  .קיימים ופוטציאליים, אשראי אחרים

 
 יחהעסק ההחת 

היא המדווחת דוחות כספיים מוכים, באופן רגיל, בהחה שהישות  3.9
) ושהישות תמשיך בפעילות בעתיד going concern"עסק חי" (

, ההחה היא שלישות אין כווה ואין צורך ןהראה לעין. לכ
פעילותה את או להפסיק  )liquidation( הליך פירוקל כסילה
 היה צורךיימים, ייתכן שיאם כווה כזו או צורך כזה ק .יתמסחרה

הדוחות  ,זה מקרהב. להכין את הדוחות הכספיים על בסיס אחר
  .שעשה בו שימושבסיס הכספיים יתארו את ה

  

  הישות המדווחת

דרשת או בוחרת להכין דוחות ר שאישות מדווחת היא ישות  3.10
או חלק מישות  יחידהכספיים. ישות מדווחת יכולה להיות ישות 

יותר מישות אחת. ישות מדווחת ת מורכבת מיולהיכולה אף או 
  איה בהכרח ישות משפטית.

 
ישות אחרת (חברה  ה עלטישליש ישות אחת (חברה אם) ללעיתים  3.11

 ותחברהמחברה האם והן המהן  תבכמוראם ישות מדווחת בת). 
דוחות הכספיים של הישות המדווחת ההתייחסות לת שלה, והב

. אם )3.16-3.15סעיפים  (ראה "דוחות כספיים מאוחדים"היא כ
דוחות ההתייחסות לישות מדווחת היא החברה האם לבדה, 

 לא"דוחות כספיים כ היאהכספיים של הישות המדווחת 
  ).3.18-3.17מאוחדים" (ראה סעיפים 

  
כולן שאין  ,או יותר ,תיוישושתי מ תבכמוראם ישות מדווחת  3.12

ות דוחההתייחסות לחברה בת, -של חברה אם יחסיםרות בוקש
  ". משולבים"דוחות כספיים היא כהכספיים של הישות המדווחת 

  

להיות קשה אם  יכולשל הדוחות הכספיים  המתאיםגבול הקביעת  3.13
  הישות המדווחת:
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 וכן ישות משפטית;איה   )א(
 

חברה  ישויות משפטיות הקשורות ביחסימרק  מורכבתאיה   )ב(
  חברה בת. -אם 

  

מצורכי  תעוחת מּוּהגבול של הישות המדו קביעתאלה, כבמקרים  3.14
קריים בדוחות הכספיים של הישות יהמידע של המשתמשים הע

 הצג אמיימדווחת. משתמשים אלה צריכים מידע רלווטי ההמ
  :כי צג. מצג אמן דורשייל יימרשהוא מת תופעהה את

  

מערכת לא שלמה או ל לויכלא הגבול של הישות המדווחת   )א(
 ת כלכליות.יולויפעשרירותית של 

 
בתוך  ת כלכליותיולוישל פעזו  מערכתהכללת אה של התוצ  )ב(

  לי.אטרימידע  ספקת הגבול של הישות המדווחת
 
קבע הגבול של הישות המדווחת שבו אופן התיאור  סופקי  )ג(

 ומה מהווה הישות המדווחת.
  

לא דוחות כספיים דוחות כספיים מאוחדים ו
  מאוחדים

, כסיםהדוחות כספיים מאוחדים מספקים מידע לגבי  3.15
הוצאות הן של החברה האם והן ההכסות וההון, ה, תהתחייבויוה

 א. מידע זה הויחידהכישות מדווחת שלה ת והב ותשל החבר
, קיימים שימושי עבור משקיעים, מלווים וותי אשראי אחרים

ת תזרימי ושל החברה האם בהערכתם את תחזי ופוטציאליים,
 זאת מאחר האם. חברהה לשהעתידיים טו החיוביים המזומים 

חברה האם כוללים חלוקות ה לשטו חיוביים שתזרימי מזומים 
, וחלוקות אלה תלויות שלה תוהב ותלחברה האם מהחבר

   ת.והב ותטו של החברהחיוביים מים ובתזרימי המז
  

דוחות כספיים מאוחדים אים מיועדים לספק מידע פרד לגבי  3.16
הוצאות של חברה בת הוהכסות ההון, ה, תהתחייבויוהכסים, ה

מיועדים לספק עצמה מסוימת. הדוחות הכספיים של החברה הבת 
  מידע זה. 

  

כסים, הדוחות כספיים לא מאוחדים מיועדים לספק מידע לגבי  3.17
הוצאות של החברה האם ולא של ההכסות וההון, ה, תהתחייבויוה

החברות הבות שלה. מידע זה עשוי להיות שימושי למשקיעים, 
לחברה  , קיימים ופוטציאליים,אחריםותי אשראי לם ומלוויל

  האם משום ש:
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למחזיק  בדרך כלל איה מעיקההאם תביעה כגד החברה   )א(
 תביעה כגד החברות הבות; וכןזו בתביעה 

 
 חלוקהל, הסכומים היתים אחדיםבתחומי שיפוט   )ב(

בעודפים  םתלוייהאם  החברה של בזכויות הויותמחזיקים ל
 חלוקה של החברה האם.היתים ל

  
, ההון, תההתחייבויולספק מידע לגבי כל הכסים,  אחרתדרך 

או לגבי אחדים מהם ההכסות וההוצאות של החברה האם לבדה 
  היא בדוחות כספיים מאוחדים, בביאורים.

  

 מספקמידע המסופק בדוחות כספיים לא מאוחדים בדרך כלל איו  3.18
ים וותי ועים, מלוצרכי המידע של משקימת לקיים את על 

של החברה האם. לפיכך,  , קיימים ופוטציאליים,אשראי אחרים
כאשר דרשים דוחות כספיים מאוחדים, דוחות כספיים לא 

ף לדוחות כספיים מאוחדים. ימאוחדים אים יכולים לשמש כתחל
דרש או לבחור להכין דוחות ייחד עם זאת, חברה אם עשויה לה

  ם מאוחדים.ילדוחות כספי כספיים לא מאוחדים בוסף
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  מבוא

 הם: מסגרת המושגיתב יםוגדרמהמרכיבים של דוחות כספיים ה 4.1
  
למצב הכספי של  םהמתייחסיוהון,  תהתחייבויוכסים,   )א(

 ; וכןישות מדווחת
 

הכספיים של ישות  םלביצועי ותהכסות והוצאות, המתייחס  )ב(
 מדווחת.

 
רים למשאבים הכלכליים, לתביעות ולשיויים ומרכיבים אלה קש 4.2

ומוגדרים בטבלה  1ובתביעות שדוו בפרק  םהכלכלייבמשאבים 
4.1. 

  
  ייםהמרכיבים של דוחות כספ - 4.1טבלה 

 
פריט 
שדון 
  1בפרק 

  הגדרה או תיאור  מרכיב

משאב 
  כלכלי

משאב כלכלי בהווה השלט על ידי   כס
  העבר.מ םהישות כתוצאה מאירועי

  
שיש לה את משאב כלכלי הוא זכות 

  פוטציאל להפיק הטבות כלכליות.ה
ר ימחויבות בהווה של הישות להעב  ותהתחייב  תביעה

 םמשאב כלכלי כתוצאה מאירועי
  עבר.המ

  הון
הישות  ם שלהשיורית בכסי זכותה

  .הכל התחייבויותי יכוילאחר 
שיויים 

במשאבים 
 םהכלכליי

ובתביעות, 
המשקפים 

ביצועים 
  כספיים

 ,גידול בכסים, או קיטון בהתחייבויות  הכסות
 אלהגידול בהון, למעט שתוצאתם 

של מחזיקים מהשקעות  יםהובע
   .יותהו זכויותב

  הוצאות
בהתחייבויות,  גידולבכסים, או  וןקיט

 אלהלמעט  ,קיטון בהוןשתוצאתם 
ת זכויובמחזיקים ל ותמחלוק יםהובע

   .יותהו
שיויים 
אחרים 

במשאבים 
כלכליים 
  ובתביעות

, יותהובזכויות מחזיקים של ת והשקע  -
  להם. ותוחלוק

-  
התחייבויות של כסים או  של תוהחלפ

  בהון.ן גידול או קיטו האי ןשתוצאת
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  הגדרת כס

השלט על ידי הישות כתוצאה  כלכלי בהווה משאב הואכס  4.3
 .עברמה םמאירועי

 
הטבות  להפיקהפוטציאל את  שיש להזכות א והמשאב כלכלי  4.4

  כלכליות.
  

 בשלושה היבטים של הגדרות אלה: ןזה ד חלק 4.5
  

 ;)4.13-4.6זכות (ראה סעיפים   )א(
 

; )4.18-4.14פים (ראה סעיכלכליות  הטבות קיפוטציאל להפ  )ב(
 וכן

 
 .)4.25-4.19שליטה (ראה סעיפים   )ג(

  

  זכות

הטבות כלכליות הן בעלות  הפיקהפוטציאל ל את שיש להןזכויות  4.6
 :כוללצורות רבות, 

 
), 4.39(ראה סעיף  אחרלמחויבות של צד שמקבילות זכויות   )א(

 לדוגמה:
 

)i( ת לקבל מזומן.יוזכו 
 

)ii( ת לקבל סחורות או שירותים.יוזכו 
 

)iii( אים  אחרמשאבים כלכליים עם צד  יףלזכויות להחבת
 האקדמאלה כוללות, לדוגמה, חוזה כעדיפים. זכויות 

באותו מועד משאב כלכלי בתאים שהם  קותל
)currently (ותעדיפים או אופציה למשאב כלכלי. ק 

 
)iv(  ר ילהעב אחרממחויבות של צד  להפיק תועלתזכויות

 יודא יואשמוגדר עתידי  אירועמשאב כלכלי אם 
 ).4.37מתרחש (ראה סעיף 

 
 , לדוגמה:אחרשל צד  תלמחויבו מקבילותזכויות שאין   )ב(

  
)i(  כמו רכוש קבוע או מלאי. םחפצים פיזייבזכויות ,

אלה הן זכות להשתמש בחפץ פיזי כדוגמאות לזכויות 
 כר. חאו זכות להפיק תועלת משווי השייר של חפץ מו
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)ii(  י. להשתמשזכויותיין רוחבק 
 

 קבעות בחוזה, בחקיקה או באמצעים דומים.זכויות רבות  4.7
של חפץ  חכירהבעלות או כוח זכויות מ השיגלדוגמה, ישות עשויה ל

פיזי, מבעלות על מכשיר חוב או על מכשיר הוי, או מבעלות על 
זכויות בדרכים אחרות,  השיגאולם, ישות עשויה גם לפטט רשום. 

 לדוגמה:
 

מצא שאיו ) know-how(על ידי רכישה או יצירה של ידע   )א(
 ); או4.22(ראה סעיף  )public domainהציבור (ברשות 

 
הובעת מכך שלצד האחר  אחרבאמצעות מחויבות של צד   )ב(

הפרקטיקות עם  עקבי איולפעול באופן ש מעשיתאין יכולת 
עם או , על ידו מדייות שפורסמההעם , שלו ותגוהה

 ).4.31(ראה סעיף  שלו מסוימותהצהרות 
  

 -לדוגמה, שירותי עובדים  - אחדיםאו שירותים סחורות  4.8
את ישות להשיג של די. זכות ימתקבלים וצרכים באופן מי

 אלהכ שירותיםמסחורות או מ ותפקהמוכלכליות ההטבות ה
 עד שהישות צורכת את הסחורות או השירותים. רגעיבאופן  תקיימ

 
ת כדי להוו - של אותה הישות  ישות הן כסיםשל זכויות הלא כל  4.9

בעלות פוטציאל  גםישות, הזכויות צריכות להיות ה לש יםכס
 זמיותלישות הטבות כלכליות מעבר להטבות הכלכליות ה הפיקל

שלטות על ידי  גם) ו4.18-4.14לכל הצדדים האחרים (ראה סעיפים 
לדוגמה, זכויות הזמיות לכל  ).4.25-4.19הישות (ראה סעיפים 

דוגמה, זכויות גישה לסחורות ל -הצדדים ללא עלות משמעותית 
-know(, או ידע קרקעעל של דרך ציבוריות, כמו זכויות ציבוריות 

how ( מצא ברשות הציבורכסים עבור בדרך כלל הם  -ה םאי
 הישויות המחזיקות בהם.

 
הטבות כלכליות השיג ישות איה יכולה להיות בעלת זכות ל 4.10

 מעצמה. לכן:
 

על ידי הישות  ושהופק יםהוי יםחוב או מכשיר ימכשיר  )א(
 -לדוגמה, מיות באוצר  -על ידה  יםוחזקמו חזרה ורכששו

 אותה ישות; וכן לש משאבים כלכלייםאין 
 

יותר מישות משפטית אחת, מ מורכבתאם ישות מדווחת   )ב(
על ידי אחת  ושהופק הויים יםאו מכשיר חוב ימכשיר

ת על ידי ישות משפטי יםוחזקשממאותן ישויות משפטיות ו
משאבים כלכליים של  םאי אחרת מאותן ישויות משפטיות

 הישות המדווחת.
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ישות היא כס פרד. אולם,  יה של, כל אחת מזכויותבאופן עקרוי 4.11
לעיתים קרובות מטופלות , זכויות קשורות יםחשבואי צרכיםל

). 4.55-4.48(ראה סעיפים יחיד  כס אחת המהווה ןחשבו תכיחיד
מספר זכויות,  עשויה ליצורעל חפץ פיזי  בעלות משפטיתלדוגמה, 

 :כולל
 

 הזכות להשתמש בחפץ;  )א(
 

 חפץ;בהזכות למכור זכויות   )ב(
 

 וכן ;חפץבהזכות לשעבד זכויות   )ג(
 

 (ג).-זכויות אחרות שאין מופיעות בסעיפים (א)  )ד(
  

זכויות הובעות מבעלות משפטית על חפץ ה מערכתבמקרים רבים,  4.12
ית, המשאב הכלכלי הוא מבחיה מושג. יחידפיזי מטופלת ככס 

 מערכתזכויות, לא החפץ הפיזי. למרות זאת, תיאור השל  מערכתה
הזכויות כחפץ הפיזי יספק לעיתים קרובות מצג אמן של זכויות 

 אלה בדרך התמציתית והמובת ביותר.
 

. לדוגמה, ישות וצד קיימת ודאי אם זכות אין זה, אחדיםבמקרים  4.13
ישות קיימת זכות לקבל משאב מחלוקת אם לב ותעשויים להי אחר

 ה לגבי הקיוםודאות ז חוסר. עד אשר אחרכלכלי מאותו צד 
ודאי אם  אין זה -לדוגמה, על ידי פסיקת בית משפט  - מתברר

דן  5.14כס. (סעיף קיים , אם כתוצאה מכךלישות קיימת זכות ו
 ודאי). איובהכרה בכסים שקיומם 

  

  ק הטבות כלכליותיפוטציאל להפ

פוטציאל להפיק הטבות ה שיש לה אתזכות  אכלכלי הו משאב 4.14
א צריך להיות ודאי, או ל, יתקיים הפוטציאל זל מת שכלכליות. ע
רק כי הזכות כבר  צריךהזכות תפיק הטבות כלכליות. שאף סביר, 
היא תפיק הטבות כלכליות  מצב סיבות אחדבלפחות  יקיימת וכ

 כל הצדדים האחרים. יתות להשגה על ידילישות מעבר לאלה ה
  

משאב כלכלי, ולכן יכולה  ה שלהגדרה לקיים אתזכות יכולה  4.15
שהיא תפיק הטבות כלכליות מוכה.  הסבירותלהוות כס, גם אם 

מוכה זו עשויה להשפיע על ההחלטות לגבי  סבירותלמרות זאת, 
 כוללזה,  עאיזה מידע יש לספק לגבי הכס ואיך לספק מיד

) ואיך 5.17-5.15(ראה סעיפים כס ר בלהכיאם החלטות לגבי 
 .אותו למדוד
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הקיית ישות על ידי ללהפיק הטבות כלכליות  יכולמשאב כלכלי  4.16
לעשות, לדוגמה, אחד או יותר  מתן אפשרותעל ידי או זכות 

 מהבאים:
 

 או משאב כלכלי אחר; יםזיומזומים ח מיקבל תזריל  )א(
 

 ם;בתאים עדיפי אחרם עם צד ימשאבים כלכלי יףהחלל  )ב(
 

 מיתזריהימע מלאו  יםחיובי מזומים מיק תזרייהפל  )ג(
 על ידי, לדוגמה: יםשלילימזומים 

 
)i(  עם משאבים לבדו או בשילוב כלכלי השימוש במשאב

לספק סחורות או כדי להפיק אחרים  כלכליים
 ;שירותים

 
)ii(  הערך של משאבים  שיפורכלכלי להשימוש במשאב

 או ;אחריםכלכליים 
  

)iii( אחרלצד כלכלי המשאב ה תהחכר; 
 

קבל מזומן או משאבים כלכליים אחרים על ידי מכירת ל  )ד(
 כלכלי; אוהמשאב ה

 

 כלכלי.המשאב העל ידי העברת  תסלק התחייבויול  )ה(
  

שלו  בהווההפוטציאל מ גזרמשאב כלכלי ערכו של ש אף על פי 4.17
הזכות  אהו, המשאב הכלכלי עתידיות להפיק הטבות כלכליות

העתידיות ההטבות הכלכליות בהווה המכילה פוטציאל זה ולא 
שהזכות עשויה להפיק. לדוגמה, ערכה של אופציה שרכשה גזר 
מהפוטציאל שלה להפיק הטבות כלכליות באמצעות מימוש 

הזכות בהווה  א, המשאב הכלכלי הואולםהאופציה במועד עתידי. 
הזכות לממש את האופציה במועד עתידי. המשאב הכלכלי איו  -

העתידיות שהמחזיק יקבל אם האופציה ההטבות הכלכליות 
 תמומש.

 
כסים, אך  רכישתיציאה לבין התהוות קיים קשר הדוק בין  4.18

כאשר לישות מתהווה , לפיכך .חופפיםהשיים אים בהכרח 
הטבות  חיפשהכך שהישות ל לספק ראיהעשוי  דברה ,יציאה

משמעית לכך - הוכחה חד מספק דבראין הכלכליות עתידיות, אך 
איו יציאה קשורה של  הבדומה לכך, היעדר כס. שיגההישות הש

לכלול,  יםיכול יםכס .ההגדרה של כס קיים אתלמוע מפריט 
 אחראו שצד  חיובשממשלה העיקה לישות ללא  זכויות, לדוגמה

 .לישות םתר
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  שליטה
אם קיימת שליטה  שליטה מקשרת משאב כלכלי לישות. הערכה 4.19

. לדוגמה, טפלתו הישות מבמסייעת לזהות את המשאב הכלכלי ש
ט בזכויות ולשלמבלי  רכושישות עשויה לשלוט בחלק יחסי ב

כולו. במקרים אלה, הכס של הישות  רכושהובעות מהבעלות על ה
שולטת, ולא הזכויות הובעות  שותהיבו , שרכושהחלק ב אהו

 היא איה שולטת. בו כולו, ש ושכרמהבעלות על ה
 

את  להתוות בהווהיכולת  יש לה ישות שולטת במשאב כלכלי אם 4.20
את ההטבות הכלכליות העשויות  השיגהשימוש במשאב הכלכלי ול

למוע מצדדים  בהווהלבוע ממו. שליטה כוללת את היכולת 
את ההטבות  השיגאחרים לכוון את השימוש במשאב הכלכלי ול

ת לבוע ממו. מכאן, אם צד אחד שולט במשאב והכלכליות העשוי
  ד אחר ששולט באותו משאב.כלכלי, אין צ

 
את השימוש במשאב כלכלי  להתוות בהווהיכולת את ה ישישות ל 4.21

תיה, או יואם יש לה את הזכות להשתמש במשאב הכלכלי בפעילו
תיו של אותו יולהשתמש במשאב הכלכלי בפעילו אחרלצד  התירל

 צד אחר.
 

שליטה על משאב כלכלי ובעת בדרך כלל מיכולת לאכוף זכויות  4.22
, שליטה יכולה לבוע גם אם לישות יש אמצעים אולם יות.משפט

 בהווהאת היכולת  יש ,לאף צד אחרשלה, ולא אחרים להבטיח 
את ההטבות  השיגול את השימוש במשאב הכלכלי התוותל

שעשויות לבוע ממו. לדוגמה, ישות יכולה לשלוט בזכות 
 גישהיש ישות ללהשתמש בידע שאיו מצא ברשות הציבור, אם 

לשמור את הידע בסוד, גם אם ידע זה  בהווההיכולת  אתלידע ו
 איו מוגן על ידי פטט רשום. 

 
ט במשאב כלכלי, ההטבות הכלכליות ושלתישות ש ל מתע 4.23

במישרין או בעקיפין העתידיות ממשאב זה חייבות לזרום לישות 
כי הישות יכולה  ן משמעוהיבט זה של שליטה אי .אחרולא לצד 

ב ייצר הטבות כלכליות בכל הסיבות. במקום להבטיח שהמשא
זאת, משמעות הדבר כי אם המשאב מפיק הטבות כלכליות, הישות 

 אותם במישרין או בעקיפין. שיגהיא הצד שי
 

ההטבות הכלכליות של  סכוםחשיפה לשיויים משמעותיים ב 4.24
על ידי משאב כלכלי עשויה להצביע על כך שהישות  תופקומה

זהו רק גורם אחד שיש להביא בחשבון , אולםשולטת במשאב. 
 בהערכה הכוללת אם שליטה קיימת.
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(סוכן) לפעול בשמו  אחרמעסיק צד ) ספק עיקרילעיתים צד אחד ( 4.25
 קיסלהעעשוי  ספק עיקרי. לדוגמה, ספק העיקריולתועלתו של ה

. ספק העיקריסוכן לארגן מכירות של סחורות השלטות על ידי ה
ספק אב כלכלי השלט על ידי האם לסוכן יש משמורת על מש

, משאב כלכלי זה איו כס של הסוכן. יתרה מכך, אם העיקרי
לסוכן קיימת מחויבות להעביר לצד שלישי משאב כלכלי השלט 

של הסוכן,  התחייבות, מחויבות זו איה ספק העיקריעל ידי ה
ספק משאב כלכלי של ה ושהמשאב הכלכלי שיועבר הו מאחר

  כן.ולא של הסו העיקרי
  

  הגדרת התחייבות

ר משאב כלכלי יהתחייבות היא מחויבות בהווה של הישות להעב 4.26
  העבר.מ םכתוצאה מאירועי

 
 :צריכים להתקיים קריטריוים ההתחייבות, שלושתהיה על מת ש 4.27

 

  );4.35-4.28(ראה סעיפים מחויבות לישות קיימת   )א(
 

  ר משאב כלכלי (ראה סעיפיםיהמחויבות היא להעב  )ב(
 ; וכן)4.41-4.36

 

 םהמחויבות היא מחויבות בהווה הקיימת כתוצאה מאירועי  )ג(
 ).4.47-4.42עבר (ראה סעיפים מה

  

  מחויבות

 התחייבות הוא כי לישות קיימת מחויבות. לשהקריטריון הראשון  4.28
 

מחויבות היא חובה או אחריות אשר לישות אין יכולת מעשית  4.29
 דדים(או לצ אחרבה לצד ותמיד חהיא מחויבות  מע ממה.ילה

להיות אדם או  יכול) האחרים צדדיםהר (או ח). הצד האאחרים
כלל ישויות אחרות או קבוצת ישות אחרת, קבוצת אשים או 

 ויפלכלדעת את הזהות של הצד (או הצדדים)  צורך. אין הציבור
 המחויבות.קיימת 

 
ר משאב כלכלי, הרי שלצד יאם לצד אחד קיימת מחויבות להעב 4.30

קיימת זכות לקבל את אותו משאב ) יםאחר צדדיםשלאחר (או 
תה או דור בהתחייבות ולמדילהכ דצד אחמ, דרישה אולםכלכלי. 

 בסכום מוגדר איה מעידה על כך שהצד האחר (או הצדדים
לדוגמה,  בסכום זהה. ו) חייב להכיר בכס או למדוד אותהאחרים

עשויים לכלול קריטריוים להכרה שוים או תקים מסוימים 
דידה שוות עבור התחייבות של צד אחד ועבור הכס דרישות מ
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אותם המקביל של הצד האחר (או הצדדים האחרים) אם 
דרישות שוות הם תוצאה של החלטות אותן קריטריוים שוים או 

שמטרתן לבחור את המידע הרלווטי ביותר אשר מייצג אמה את 
 מה שהוא מתיימר לייצג.

 
 והן בחקיקה או באמצעים דומים בחוזה,קבעות מחויבויות רבות  4.31

קיימת  וכלפייתות לאכיפה משפטית על ידי הצד (או הצדדים) ש
 ותמקובל פרקטיקותמ לבועגם יכולות מחויבויות  ,אולם .החובה

הצהרות מסוימות מאו  המדייות שפורסמה על ידמשל ישות, 
עם  קביאם לישות אין יכולת מעשית לפעול באופן שאיו ע ,השל

מצבים ב, מדייות או הצהרות אלה. המחויבות הובעת קותפרקטי
 ."מחויבות משתמעת"אלה מכוה לעיתים כ
 

ר משאב יאו אחריותה להעבשל ישות חובתה , אחדיםבמצבים  4.32
בפעולה עתידית מסוימת אשר הישות עצמה עשויה  תכלכלי מותי

ל ופעתל עסק מסוים או ופעתאלה עשויות לכלול כפעולות . בצעל
 ימותוסמ ותמוגדר או מימוש אופציעתידי  מועדסוים בבשוק מ

אלה, לישות קיימת מחויבות אם אין לה כבמסגרת חוזה. במצבים 
 יכולת מעשית להימע מביצוע פעולה זו. 

 
להכין דוחות כספיים של ישות על בסיס  הולםיהיה זה שמסקה  4.33

יכולת מעשית  יןמסקה שלישות אגם ל מרמזת החת העסק החי
הישות  פירוקמהעברה שיתן היה להימע ממה רק על ידי  להימע

 הפסקת פעילותה המסחרית. על ידי או 
 

אם לישות קיימת יכולת מעשית  לבחון יםשמשהמהגורמים  4.34
 של מהותב םיילהיות תלו יםמע מהעברת משאב כלכלי עשויילה

, אחדים. לדוגמה, במקרים אחריותהשל או של הישות תה חוב
א להיות יכולת מעשית להימע מהעברה אם לישות עשויה של

 יהיושהיא עשויה לקוט כדי למוע את ההעברה כלשהי פעולה ל
באופן בעלות השפעה שלילית יותר שהן ת כלכליות והשלכ

, הן כווה לבצע העברה והן אולםמאשר ההעברה עצמה. משמעותי 
ת להסיק כי ומספק ותסיבאין סבירות גבוהה לביצוע ההעברה 

 אין יכולת מעשית להימע מהעברה. לישות
 

אם מחויבות קיימת. לדוגמה, אם  יודאאין זה במקרים אחדים,  4.35
לכאורה של ישות, ייתכן כי  עוולצד אחר מבקש פיצוי על מעשה 

אם הישות ביצעה אותו או אם המעשה התרחש,  ותודא חוסריהיה 
 וםקיזה לגבי הודאות  החוקית. עד אשר חוסר השלכהמהי ה
אין זה ודאי אם  -לדוגמה, על ידי פסיקת בית משפט  - מתברר

כך, אם כתוצאה מו ,לישות קיימת מחויבות לצד המבקש פיצוי
שקיומן  תדן בהכרה בהתחייבויו 5.14קיימת התחייבות. (סעיף 

   איו ודאי).
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  העברת משאב כלכלי

ר משאב ילהעבהיא מחויבות שההשי להתחייבות הוא  ןהקריטריו 4.36
 כלכלי.

 
מחויבות חייב להיות פוטציאל לזה,  ןקריטריו קייםל ל מתע 4.37

 צדדיםללדרוש מהישות להעביר משאב כלכלי לצד אחר (או 
א צריך להיות ודאי, או ל). על מת שפוטציאל זה יתקיים, אחרים

ההעברה  -סביר, כי הישות תידרש להעביר משאב כלכלי  ףא
שאיו  וגדראירוע עתידי מיתרחש  אםעשויה, לדוגמה, להידרש רק 

סיבות  במצבלפחות  ישהמחויבות כבר קיימת וכרק  צריך. ודאי
 הישות להעביר משאב כלכלי.מ דרשיאחד י

 
התחייבות גם אם הסבירות  ה שלהגדרה לקיים אתמחויבות יכולה  4.38

למרות זאת, סבירות מוכה זו משאב כלכלי היא מוכה.  תלהעבר
 לגבילספק ש יעשויה להשפיע על ההחלטות לגבי איזה מידע 

להכיר אם החלטות לגבי  כוללואיך לספק מידע זה,  תההתחייבו
 .אותה דומדליך ) וא5.17-5.15(ראה סעיפים התחייבות ב
 

 ת, לדוגמה:ור משאב כלכלי כוללית להעביומחויבו 4.39
  

 מחויבויות לשלם מזומן.  )א(
 

 מחויבויות להעביר סחורות או לספק שירותים.  )ב(
 

יים עם צד אחר בתאים מחויבויות להחליף משאבים כלכל  )ג(
 האקדמחותים. מחויבויות אלה כוללות, לדוגמה, חוזה 

 )currently( באותו מועדשהם למכור משאב כלכלי בתאים 
או אופציה המקה לצד אחר אפשרות לקות משאב חותים 

 כלכלי מהישות.
 

מוגדר מחויבויות להעביר משאב כלכלי אם אירוע עתידי   )ד(
 ודאי מתרחש. יואש
 

שיר פיסי אם אותו מכשיר פיסי כיבויות להפיק ממחו  )ה(
 יחייב את הישות להעביר משאב כלכלי.

  

להעביר משאב כלכלי לצד בעל הזכות  ותביחומה קיוםבמקום  4.40
 מחליטות, לדוגמה:  לעיתיםלקבל את אותו המשאב, ישויות 

 
המחויבות על ידי משא ומתן לשחרור  לסלק את  )א(

 ;מהמחויבות
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 ת לצד שלישי; אות המחויבוא ריהעבל  )ב(
 

מחויבות בר משאב כלכלי יהמחויבות להעב יף אתהחלל  )ג(
 עסקה חדשה.ב התקשרותאחרת על ידי 

 
, לישות קיימת מחויבות להעביר 4.40בסעיף  יםתוארהמ צביםבמ 4.41

 ר או תחליף מחויבות זו.י, תעבסלקמשאב כלכלי עד אשר היא ת
  

  העברמ םמחויבות בהווה כתוצאה מאירועי

להתחייבות הוא שהמחויבות היא מחויבות  ישיהקריטריון השל 4.42
 העבר.מ םבהווה הקיימת כתוצאה מאירועי

 
 העבר רק אם:מ םמחויבות בהווה קיימת כתוצאה מאירועי 4.43

 
 וכן הישות כבר השיגה הטבות כלכליות או קטה פעולה;  )א(

 
להעביר משאב כלכלי  עשויהכתוצאה מכך, הישות תעביר או   )ב(

 יכה להעביר.היא לא הייתה צר אלמלא כןאשר 
  

ול, לדוגמה, סחורות או לעשויות לכההטבות הכלכליות שהושגו  4.44
עסק  של לופעתלכלול, לדוגמה,  עשויהשירותים. הפעולה שקטה 

ת ושגומאם הטבות כלכליות  ל בשוק מסוים.ופעתמסוים או 
המחויבות לאורך זמן,  מתרחשת פעולהקיטת או  לאורך זמן

 .וזמן זתקופת ר לאורך עשויה להצטב הובעת מכךבהווה 
 

חקיקה חדשה, מחויבות בהווה ובעת רק כאשר, חקקה אם  4.45
עליה חלה שקיטת פעולה מכתוצאה מהשגת הטבות כלכליות או 

תצטרך להעביר משאב כלכלי ייתכן שחקיקה זו, ישות תעביר או 
חקיקה ה תחקיק היא לא הייתה צריכה להעביר. אלמלא כןאשר 

לישות מחויבות בהווה. באופן  צוריעצמה ללאיה מספיקה כש
או על ידה , מדייות שפורסמה ת של ישותמקובלפרקטיקה דומה, 
מחויבות  תויוצר 4.31מסוימת שלה מהסוג שאוזכר בסעיף  ההצהר

קיטת מכתוצאה מהשגת הטבות כלכליות או בהווה רק כאשר, 
, הישות ותחלזו או הצהרה זו , מדייות פרקטיקה זועליה שפעולה, 

 אלמלא כןלהעביר משאב כלכלי אשר להצטרך עביר או עשויה ת
 היא לא הייתה צריכה להעביר.

 
 יםמשאב ה שלאם העברגם מחויבות בהווה יכולה להתקיים  4.46

 כלשהי בעתיד.ת זמן עד לקודאיה יתת לאכיפה ים כלכלי
גם  בהווהחוזית לשלם מזומן עשויה להתקיים  התחייבותלדוגמה, 

עתידי. באופן דומה,  מועדרש תשלום עד לאם החוזה איו דו
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מחויבות חוזית של ישות לבצע עבודה במועד עתידי עשויה 
איו יכול לדרוש מהישות לבצע  גדיגם אם הצד הבהווה להתקיים 

 עתידי.  מועדעבודה זו עד לאותו 
 

מחויבות בהווה להעביר משאב כלכלי אם היא קיימת  טרםלישות  4.47
, כלומר, אם היא טרם 4.43שבסעיף  יםאת הקריטריו קיימהלא 

 ותעשוי או ודרשיהשיגה הטבות כלכליות או קטה פעולה, אשר 
לא  היא אלמלא כןמשאב כלכלי אשר  עבירלההישות מ דרושל

. לדוגמה, אם ישות התקשרה בחוזה לשלם עבירלההייתה צריכה 
בתמורה לקבלת שירותי העובד, לישות לא קיימת  שכרלעובד 

היא קיבלה את שירותי שכר עד אשר את הה לשלם מחויבות בהוו
לישות קיים שילוב של  -  חוזה ביצוע אהוהעובד. לפי כן החוזה 

זכות ומחויבות להחלפת שכר עתידי בשירותי עובד עתידיים (ראה 
  ).4.58-4.56סעיפים 

  

  תכסים והתחייבויו

 חשבון תיחיד
או  יחידת החשבון היא הזכות או קבוצת הזכויות, המחויבות 4.48

 ןשעליהקבוצת המחויבויות, או קבוצת הזכויות והמחויבויות, 
  מדידה.ה תוותפיסרה כהל יםטריויקרה יםמיושמ

  

בחרת עבור כס או התחייבות כאשר שוקלים כיצד יחידת חשבון  4.49
המדידה ייושמו לאותו כס או  ותפיסותהכרה ל יםקריטריוה

. בסיבות מתייחסותוכן להכסות ולהוצאות ה תהתחייבולאותה 
עבור הכרה אחת ראוי לבחור יחידת חשבון  ההיייתכן שי, אחדות

 םעשוייחוזים לעיתים ויחידת חשבון אחרת עבור מדידה. לדוגמה, 
לצורך  חוזים.של להימדד כחלק מתיק  אך בפרדלהיות מוכרים 

, תתחייבויוהכסים,  לקבץ ייתכן שיהיה צורך ,הצגה וגילוי
 לרכיבים. םדיפרלההכסות והוצאות 

 
אם ישות מעבירה חלק מכס או חלק מהתחייבות, יחידת החשבון  4.50

 ותרעשויה להשתות באותו המועד, כך שהרכיב המועבר והרכיב ה
 ).5.33-5.26הופכים ליחידות חשבון פרדות (ראה סעיפים 

 
 :שמעיחידת חשבון בחרת על מת לספק מידע שימושי, מ 4.51

 

ולגבי  תהתחייבוהלגבי כס או הסופק לגבי מהמידע ש  )א(
 חייב להיות רלווטי.כלשהן  מתייחסותהכסות והוצאות 

עשוי  אחתיבויות כיחידת חשבון וחמטיפול בקבוצת זכויות ו
לספק מידע רלווטי יותר מאשר טיפול בכל זכות או 
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אם, לדוגמה, זכויות  ,יבות כיחידת חשבון פרדתוחמ
 אלה: מחויבויותו

 

)i(  ן יכולותאי בוע מעסקאותאו בלתי סביר פרדות ל
 עסקאות פרדות;מ ן יבעושה

 

)ii(  ן יכולותדפוסלפקוע באי )pattern האו בלתי) שו 
 בקצב שוה; שיפקעוסביר 

 

)iii( יםים כלכליים וסיכודומים  כלכליים בעלות מאפיי
 תחזיותהשלכות דומות על  ותולכן סביר שיהיו בעל

העתידיים טו לישות או חיוביים התזרימי המזומים 
 או ;מהישותטו שליליים המזומים הזרימי ת

 

)iv( הלת ישות ות עסקייומשמשות יחד בפעילות שמ
ק תזרימי מזומים ומדדות תוך התייחסות ילהפ

 .התלויים בהן לאומדי תזרימי המזומים העתידיים
 

התחייבות ולגבי הלגבי כס או הלגבי המידע המסופק   )ב(
אמה את  חייב לייצגכלשהן מתייחסות הכסות והוצאות 
ממו הם בעו. לכן, אשר  ,אחרהאירוע המהות העסקה או 

לטפל בזכויות או במחויבויות שוצרו  ייתכן שיהיה צורך
, או להפריד את אחת ממקורות שוים כיחידת חשבון

(ראה סעיף  יחידשבעו ממקור  תהזכויות או המחויבויו
). במידה שווה, על מת לספק מצג אמן של זכויות 4.62

להכיר  ייתכן שיהיה צורךמחויבויות שאין קשורות, ו
 ולמדוד אותן בפרד.

  

, היא מגבילה כספי אחרותכשם שהעלות מגבילה החלטות דיווח  4.52
יחידת חשבון. לכן, בעת בחירת יחידת חשבון, ב הבחירהגם את 
סופק המשל המידע  תועלתהשסביר אם  הביא בחשבוןחשוב ל

 זו בחירת יחידת חשבון למשתמשים בדוחות הכספיים על ידי
ככלל, . ושימוש בהאת ות מידע זה ספקהת של יוהעלואת ק יצדת

הכרה של כסים, התחייבויות, הכסות ל מתייחסותהעלויות ה
. לכן, קטןגדלות ככל שגודל יחידת החשבון ולמדידתם והוצאות 

מחויבויות הובעות מאותו מקור מופרדות רק אם  ואזכויות ככלל, 
 מכך שימושי יותר והתועלת עולה על העלויות. המידע הובע

 
לעיתים, הן זכויות והן מחויבויות ובעות מאותו מקור. לדוגמה,  4.53

 קובעים הן זכויות והן מחויבויות של כל אחד אחדיםחוזים 
ת זו בזו ואין יתות ומהצדדים. אם זכויות ומחויבויות אלה תלוי

בלתי תחייבות ד או היחיבלתי פרד להפרדה, הן מהוות כס 
לדוגמה, זה המקרה . אחתולכן יוצרות יחידת חשבון  ידהחיפרדת 
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יתות ). לעומת זאת, אם זכויות 4.57חוזי ביצוע (ראה סעיף ב
לקבץ את הזכויות  הולםיהיה זה לעיתים ממחויבויות,  הלהפרד

 שלו או כסיםכס , דבר המביא לזיהוי של בפרד מהמחויבויות
במקרים אחרים, עשוי להיות  .בויות פרדיםהתחייאו התחייבות 

 אחתיחידת חשבון פרדות ליותר לקבץ זכויות ומחויבויות  הולם
 .יחידהאו כהתחייבות  יחידולטפל בהם ככס 

 
שוה  ת זכויות ומחויבויות כיחידת חשבון אחתמערכטיפול ב 4.54

 .)7.10(ראה סעיף  מקיזוז כסים והתחייבויות
 

 ללות:יחידות חשבון אפשריות כו 4.55
 

 ;בודדתאו מחויבות  בודדתזכות   )א(
 

או כל הזכויות וכל כל הזכויות, כל המחויבויות,   )ב(
 ממקור יחיד, לדוגמה, חוזה; ותהובעהמחויבויות, 

 
לדוגמה,  -או של מחויבויות אלה /קבוצה של זכויות ו-תת  )ג(

פריט רכוש קבוע אשר אורך החיים בקבוצה של זכויות -תת
ו שוים מאלה של זכויות צריכת תביתהשימושיים שלו ו

 ;אותו פריטבאחרות 
 

או מחויבויות הובעות מתיק של פריטים /קבוצת זכויות ו  )ד(
 ;דומים

 
או מחויבויות הובעות מתיק של פריטים /קבוצת זכויות ו  )ה(

התחייבויות שימומש של לדוגמה, תיק של כסים ו -שוים 
 יחידה; וכןבעסקה 

  
 כפוףק של פריטים אם תי - תיק של פריטים בלסיכון חשיפה   )ו(

בתיק  של הטיפול החשבואי ם אחדיםמשותף, היבטילסיכון 
לסיכון זה בתוך  פיתזה יכולים להתמקד בחשיפה המצר

 התיק.
 

  חוזי ביצוע

אף  -באופן שווה  בוצעהוא חוזה או חלק מחוזה, שלא  חוזה ביצוע 4.56
או שכל  יותיומחויבוביצע חלק כלשהו מ דיםצדאחד מהלא 

 .ת מחויבויותיהם באופן חלקי שווההצדדים ביצעו א
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 יםת להחלפת משאבוזכות ומחויבות משולב מקיםחוזה ביצוע  4.57
. . הזכות והמחויבות תלויות זו בזו ואין יתות להפרדהיםכלכלי

או  יחידלפיכך, הזכות והמחויבות המשולבות מהוות כס 
באותו כס אם תאי ההחלפה עדיפים  יש. לישות יחידההתחייבות 

; יש לה מחויבות אם תאי ההחלפה חותים )currentlyעד (מו
בדוחות  כללים להכא התחייבותאם כס או הקביעה . באותו מועד

) וגם בבסיס 5הכרה (ראה פרק ל יםגם בקריטריו ההכספיים תלוי
, אם כולל) שבחר עבור הכס או ההתחייבות, 6המדידה (ראה פרק 

 א חוזה מכביד. , בחיה כלשהי אם החוזה הורלווטי
 

ו על פי החוזה, יאת מחויבות מקיים אחד מהצדדיםשבמידה  4.58
 ראשוה. אם הישות המדווחת מבצעת עוד חוזה ביצועהחוזה איו 

הזכות והמחויבות את החוזה, אותו ביצוע הוא האירוע המשה את 
זכות לקבל במשאבים כלכליים  יףשל הישות המדווחת להחל

, אותו ראשוןאחר מבצע הצד האם כס. זכות זו היא משאב כלכלי. 
ביצוע הוא האירוע המשה את הזכות והמחויבות של הישות 

מחויבות להעביר משאב בהמדווחת להחליף משאבים כלכליים 
  היא התחייבות.זו כלכלי. מחויבות 

  

  חוזיות תיבויווחממהות של זכויות חוזיות ושל 

ישות שהיא צד ומחויבויות עבור  חוזה יוצרים זכויות ם שלתאיה 4.59
בויות אלה, דוחות ילחוזה. על מת לייצג אמה זכויות ומחו

, אחדים). במקרים 2.12על מהותן (ראה סעיף  כספיים מדווחים
המהות של הזכויות והמחויבויות ברורה מהצורה המשפטית של 

 ת חוזיםקבוצשל חוזה או של ההחוזה. במקרים אחרים, התאים 
יתוח לזיהוי המהות של הזכויות חוזים דורשים  תסדרשל או 

 והמחויבויות.
 

 -בין אם מפורשים ובין אם משתמעים  -חוזה ם בתאיהכל  4.60
תאים משתמעים מהות.  יחסר םאלא אם ה ,בחשבון יםמובא

יכולים לכלול, לדוגמה, מחויבויות המוטלות על ידי חוק, כגון 
אחריות המוטלות על ישויות מתן לסטטוטוריות מחויבויות 

 למכירת סחורות ללקוחות. יםשרות בחוזהמתק
 

לא חסר מהות אם הוא תאים חסרי מהות. תאי מ יש להתעלם 4.61
 הותתאים חסרי מהחוזה. ת יּוכלכלעל  תוהשפעיתן להבחין ב

 יכולים לכלול, לדוגמה:
 

 תאים שאים מחייבים אף צד; או  )א(
 

יכולת את האופציות, אשר למחזיק אין  כוללזכויות,   )ב(
 .סיבות שהןכל ב םמעשית לממשה



Conceptual Framework for Financial Reporting 

1623 

על  ותלהשיג או להיות מתוכ ותחוזים עשויקבוצה או סדרה של  4.62
. )overall commercial effect( להשיג השפעה מסחרית כוללת מת

 צורךיה יהשיתכן אלה, יכחוזים  של מהותהלדווח על  במטרה
קבוצה או סדרה של אותה לטפל בזכויות ובמחויבויות הובעות מ

המחויבויות  וא. לדוגמה, אם הזכויות אחתבון כיחידת חשחוזים 
אין עושות דבר פרט לשלילה מוחלטת של הזכויות או בחוזה אחד 

באותו הזמן עם  ההמחויבויות בחוזה אחר שההתקשרות בו היית
אותו צד שכגד, ההשפעה המשולבת היא ששי החוזים אים 

יחיד  לעומת זאת, אם חוזה כלשהן. יוצרים זכויות או מחויבויות
 תן היהימחויבויות ששל אחת או יותר של זכויות או  מערכתיוצר 

 תצטרךישות ייתכן שר על ידי שי חוזים פרדים או יותר, וליצ
היא בעה מחוזים פרדים במטרה לייצג  כאילו מערכתבכל  טפלל

   ).4.55-4.48אמה את הזכויות והמחויבויות (ראה סעיפים 
  

  הגדרת הון

השיורית בכסים של הישות לאחר יכוי כל  הזכותהוא הון  4.63
 .ההתחייבויותי

 
הן תביעות על הזכות השיורית בכסים של הישות  יותת הוזכויו 4.64

לאחר יכוי כל התחייבויותיה. במילים אחרות, הן תביעות כגד 
הגדרת התחייבות. תביעות אלה  מקיימות אתהישות שאין 

על ידי חקיקה או די על יעשויות להיות מבוססות על ידי חוזה, 
הגדרת  מקיימות אתבמידה שהן לא , וכוללותאמצעים דומים, 

 התחייבות:
 

 מיות מסוגים שוים, שהופקו על ידי הישות; וכן  )א(
 

 .וספת יתהו זכותשל הישות להפקת  אחדותמחויבויות   )ב(
  

, כמו מיות רגילות ומיות בכורה, יותהו זכויותשל  ותשו קבוצות 4.65
זכויות שוות, לדוגמה, זכויות  ןהלמחזיקים ב להעיק ותעשוי

 לקבל חלק מהבאים או את כל הבאים מהישות:
 
 מחזיקיםל ם, אם הישות מחליטה לשלם דיבידדיםדיבידדי  )א(

 זכאים;
 

בעת פירוק,  םבמלוא, יותהוה זכויותה קיוםמ קבוליםהת  )ב(
 בזמים אחרים; או םאו בחלק

 
 אחרות. יותהו זכויות  )ג(
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חוקיות, רגולטוריות או אחרות משפיעות על דרישות לעיתים,  4.66
הון, כגון הון מיות או עודפים. לדוגמה, של רכיבים מסוימים 

מחזיקים מאפשרות לישות לבצע חלוקות ל להכאאחדות דרישות 
אשר דרישות  יםמספק עודפיםרק אם לישות יש  יותהו בזכויות
 לחלוקה. יםכית םגדירות אותאלה מ

  

ישויות כגון  על ידימתבצעות  עסקיות ויותפעיל ,לעתים קרובות 4.67
שוים של סוגים או אמויות  ,בעלות יחיד, שותפויותעסקים ב

 government businessמפעלים עסקיים ממשלתיים (
undertakings( .ת של ישויות ורגולטוריוהת ות המשפטיוהמסגר

 .מאוגדות ישויות על ותהחל אלהמ ,בדרך כלל ,ותשוכאמור 
חלוקת על  ,מגבלות, אם בכלל עטשויות להיות מעלדוגמה, 
אף על פי כן,  .אלהכישויות  של יותהו בזכויותלמחזיקים סכומים 

 על כל החל מושגיתה מסגרתשל ה 4.63סעיף בהון  לש הההגדר
 .המדווחותישויות ה

  

  הוצאותשל של הכסות והגדרות 

 ,גידול בכסים, או קיטון בהתחייבויות הן) income(הכסות  4.68
של מהשקעות  יםהובע אלהגידול בהון, למעט  שתוצאתם
 .יותהו בזכויותמחזיקים 

  

 שתוצאתם ,התחייבויותגידול באו בכסים הן קיטון  הוצאות 4.69
 בזכויותמחזיקים ל ותמחלוק יםהובע אלהלמעט  ,קיטון בהון

  .יותהו
 

כי השקעות ובע הוצאות של ) וincomeהכסות (של אלה  הגדרותמ 4.70
מחזיקים ל ותאין הכסות וחלוק יותהו בזכויותם של מחזיקי

 אין הוצאות. יותהו בזכויות
  

דוחות כספיים הקשורים  ם שלבימרכיההכסות והוצאות הם  4.71
משתמשים בדוחות הכספיים  הכספיים של הישות. יםעלביצו

צריכים מידע הן לגבי מצבה הכספי של הישות והן לגבי ביצועיה 
הוצאות מוגדרות ששהכסות ו יאף על פלפיכך, הכספיים. 

במוחים של שיויים בכסים ובהתחייבויות, מידע לגבי הכסות 
 והוצאות חשוב באותה המידה כמו מידע לגבי כסים והתחייבויות. 

 
מייצרים הכסות שוים עסקאות שוות ואירועים אחרים  4.72

מאפייים שוים. הספקת מידע בפרד לגבי  בעלותוהוצאות 
מאפייים שוים יכול לעזור למשתמשים  בעלותאות הכסות והוצ

בדוחות כספיים להבין את ביצועיה הכספיים של הישות (ראה 
  ).7.19-7.14סעיפים 
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החל 

  מסעיף
 

 

  הכרה וגריעה - 5פרק 
  

  תהליך ההכרה 5.1

  טריוים להכרהיקר 5.6

  רלווטיות 5.12
  קיוםלגבי חוסר ודאות  5.14

5.15 

תזרים  ואשל תזרים מזומים חיובי מוכה  הסתברות

  ל הטבות כלכליותמזומים שלילי ש

  מצג אמן 5.18

  חוסר ודאות במדידה 5.19

   אחריםגורמים  5.24

   גריעה 5.26
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  ההכרה תהליך

 על המצב הכספי או בדוחבדוח  הכללתושל הכרה היא תהליך  5.1
 ההגדרה אתמקיים הריט, של פ ם הכספייםיעל הביצוע ות)דוחב(

כס, התחייבות, הון,  - אחד המרכיבים של הדוחות הכספייםשל 
דוחות ההפריט באחד מ בתיאור כהכרו כרההכסות או הוצאות. ה

 םסכובו במילים - עם פריטים אחרים  בץוקמאו בלבד  -אלה ה
 או יותר באותו דוח. תכום אחיסשורת זה ב סכוםוהכללת , כספי

 על המצב הכספידוח ב יםוכרמהתחייבות או הון  בו כס,שם סכוה
  שלו. "הערך בספרים"מכוה 

 
ים הכספיים הביצוע ות) עלדוחה( דוחההדוח על המצב הכספי ו 5.2

 של הישותכסים, התחייבויות, הון, הכסות והוצאות מתארים 
פי כסלהפוך את המידע ה ושועד יםמובְ ם מישהוכרו בסיכו

של אותם סיכומים  יםשוב של המבמובן. מאפיין חללהשוואתי ו
וכן, אם כום יסשורות ב יםכללהוא שהסכומים שהוכרו בדוח 

 פריטים שהוכרו בדוח.האת  יםקשרמה בייים- מיכויסב, רלווטי
 

את הדוח על המצב הכספי ואת רכיבים, מהכרה מקשרת את ה 5.3
 תרשיםים הכספיים באופן הבא (ראה ות) על הביצועדוח( הדוח

5.1:( 
  
, סך פהובסותקופת הדיווח על המצב הכספי בתחילת בדוח   )א(

 הכסים ביכוי סך ההתחייבויות שווה לסך ההון; וכן
 

 :מורכבים משיויים שהוכרו בהון במהלך תקופת הדיווח   )ב(
  

)i( יכוי הוצאות שהוכרו בדוחסות בהכ )ות) על דוח
 ים הכספיים; בתוספתהביצוע

 
)ii(  יותהו בזכויותשל מחזיקים השקעות יכויותחלוק, ב 

 .יותהו בזכויותמחזיקים ל
  

ערכו בפריט אחד (או שיוי בההכרה ש מאחרהדוחות מקושרים  5.4
ד או יותר (או ר, אחפריט אחשל הכרה או גריעה  תבספרים) דורש

 אחד או יותר). לדוגמה:אחר, בספרים של פריט  ךשיויים בער
 
 :מתרחשת זמן שבוהבאותו  תתרחשמההכרה בהכסות   )א(

 
)i( כס או העלייה בערכו בספרים של בה ההכרה לראשו

 כס; או
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)ii(  הגריעה של התחייבות או ירידה בערכה בספרים של
 התחייבות.

  

 :מתרחשת באותו הזמן שבו תתרחשמההכרה בהוצאות   )ב(
  

)i( ה בהתחייבות או עליה בערכה יההכרה לראשו
 בספרים של התחייבות; או

 
)ii( .כס כס או ירידה בערכו בספרים של הגריעה של  

  
רכיבים של דוחות קושרת את ההכרה הכיצד : 5.1 תרשים
  כספיים

  
  דוח על המצב הכספי לתחילת תקופת הדיווח

  כסים ביכוי התחייבויות שווה להון

+  

  דוח (דוחות) על הביצועים הכספיים
  הכסות ביכוי הוצאות

+  
ביכוי  יותהו בזכויות של מחזיקיםהשקעות 

  ותיהו בזכויותמחזיקים ל ותחלוק

=  
  דוח על המצב הכספי לסוף תקופת הדיווח

  כסים ביכוי התחייבויות שווה להון
  

מעסקאות או  יםהתחייבויות הובעבכסים ובההכרה לראשוה  5.5
הכסות והן באירועים אחרים עשויה לגרום להכרה בו זמית הן מ
מכירת סחורות תמורת מזומן . לדוגמה, המתייחסותהוצאות ב

המזומן) והן  –בהכסות (מההכרה בכס אחד  גורמת להכרה הן
הסחורות שמכרו). הכרה בו  –בהוצאות (מהגריעה של כס אחר 

 קבלתזמית בהכסות ובהוצאות המתייחסות מכוה לעיתים כה
מוביל  מסגרת המושגיתתפיסות בהיישום עלויות להכסות. 

זו כאשר היא ובעת מהכרה בשיויים בכסים קבלה כלה
 ה שלעלויות להכסות איה מטר קבלתיות. אולם, הובהתחייבו

הכרה את האיה מתירה  מסגרת המושגית. המסגרת המושגיתה
 ה שלהגדרה מקיימים אתשאים בפריטים בדוח על המצב הכספי 

 הון.של התחייבות או של כס, 
  
  

שיויים 
 בהון
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  קריטריוים להכרה

של התחייבות או של כס,  ה שלהגדרהרק פריטים המקיימים את  5.6
מוכרים בדוח על המצב הכספי. באופן דומה, רק פריטים הון 

הוצאות מוכרים בדוח של הכסות או  ה שלהגדרההמקיימים את 
(בדוחות) על הביצועים הכספיים. אולם, לא כל הפריטים 

  אלה מוכרים.המרכיבים האחד  ה שלהגדרההמקיימים את 
 

ים הופך רכיבמאחד השל  ההגדרהאת  המקיים פריטהכרה ב-אי 5.7
הדוח (הדוחות) על הביצועים את הדוח על המצב הכספי ו את

מידע  תו שלכללה-יאגרום לויכול לפחות ם מישללהכספיים 
 הכרה, אחדות, בסיבות מאידךשימושי בדוחות הכספיים. 

אחד המרכיבים לא של  ההגדרההמקיימים את אחדים בפריטים 
כס או התחייבות מוכרים רק אם ההכרה  ספק מידע שימושי.ת

הוצאות או בבהכסות, כן התחייבות ובאותה באותו כס או 
למשתמשים בדוחות  תמכך מספק הובעיםכלשהם שיויים בהון ב

   :כלומר עםהכספיים מידע שהוא שימושי, 
  

מידע רלווטי לגבי הכס או ההתחייבות ולגבי הכסות,   )א(
(ראה הובעים מכך כלשהם הוצאות או שיויים בהון 

 ); וכן 5.17-5.12סעיפים 
  

ות, הכס שלההתחייבות ושל מצג אמן של הכס או   )ב(
(ראה  הובעים מכך בהון כלשהם יםהוצאות או שיוי

   ).5.25-5.18סעיפים 
  

אחרות, היא מגבילה  כספיכשם שהעלות מגבילה החלטות דיווח  5.8
קיימת עלות להכרה בכס או בהתחייבות. החלטות הכרה. גם 

מידה  בהשגתעלויות  תמתהוודוחות כספיים  למכיים של
משתמשים בדוחות לגם התחייבות.  לשכס או  לש תרלווטי

כס . ופירושו סופקהמהמידע  יתוחשל עלויות  מתהוותכספיים 
סופק הממהמידע  תועלתהסביר שאו התחייבות מוכרים אם 

צדיק את העלויות תלמשתמשים בדוחות הכספיים על ידי הכרה 
, עלויות אחדים. במקרים וב שימושהאת ות מידע זה של הספק

 ממה.  תועלתההכרה עשויות לעלות על ה
 

בכס או בהתחייבות אין זה אפשרי להגדיר במדויק מתי הכרה  5.9
בעלות אשר  שימושי למשתמשים בדוחות הכספיים תספק מידע

מה ששימושי למשתמשים תלוי ממה.  תועלתאיה עולה על ה
שיקול דעת בעת דרש בפריט ובעובדות ובסיבות. כתוצאה מכך, 

דרישות ולכן ייתכן שיהיה צורך שהחלטה אם להכיר בפריט, 
 ובתוך תקים.תקים בין  תוושהיו יההכרה 
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מידע ה את להביא בחשבוןבעת קבלת החלטות לגבי הכרה חשוב  5.10
אם אף כס  אם כס או התחייבות לא היו מוכרים. לדוגמה, יתןשי
זמן,  אורך. להוצאה רתאה, מוכיצי מתהווהוכר כאשר מ יוא

, לספק מידע שימושי, אחדים, במקרים ההכרה בהוצאה עשוי
לדוגמה, מידע המאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים לזהות 

 מגמות.
 

התחייבות איו של כס או  ה שלהגדראת ה מקייםגם אם פריט ש 5.11
 לספק מידע לגבי פריט זה בביאורים. תצטרךישות ייתכן שמוכר, 

כדי במידה מספקת  לגלויד להפוך מידע כזה כיצ שקולחשוב ל
סופק בדוח הממובה הסיכום ההפריט מ ו שללפצות על היעדרות

, בדוח (בדוחות) על הביצועים רלווטיאם  ,על המצב הכספי, וכן
 הכספיים.

  

 רלווטיות
מידע לגבי כסים, התחייבויות, הון, הכסות והוצאות הוא רלווטי  5.12

התחייבות באולם, הכרה בכס או  למשתמשים בדוחות הכספיים.
הובעים כלשהם בהון  יםשיויבהוצאה או במסוימים ובהכסה, 

 ותהיעשוי לזה  שלא לספק תמיד מידע רלווטי. המכך עשוי
 המקרה אם, לדוגמה:

 
אין זה ודאי אם כס או התחייבות קיימים (ראה סעיף   )א(

 או );5.14
 

ם מזומים ברות לתזריתסהכס או התחייבות קיימים, אך ה  )ב(
שלילי של הטבות כלכליות היא לתזרים מזומים חיובי או 

 ).5.17-5.15מוכה (ראה סעיפים 
 

איו  ,או שיהם ,5.12המתוארים בסעיף ם מיגוראחד הקיומו של  5.13
הכרה חסר על ידי סופק הממוביל אוטומטית למסקה כי המידע 

רלווטיות. יתרה מזאת, גורמים אחרים מאלה שתוארו בסעיף 
על המסקה. שילוב של גורמים ולא הם עשויים להשפיע גם  5.12

ע אם הכרה מספקת מידע וקבכלשהו הוא זה שעשוי לגורם יחיד 
 רלווטי.

  
  חוסר ודאות לגבי קיום

בהם אין זה ודאי אם כס או שדים במקרים  4.35- ו 4.13סעיפים  5.14
 חוסרייתכן שהמשמעות של , התחייבות קיימים. במקרים אחדים

תזרימי מזומים לעם הסתברות מוכה  בשילובלעיתים  ה,ות זודא
עם ושליליים של הטבות כלכליות תזרימי מזומים לחיוביים או 

הכרה בכס הש היאשל תוצאות אפשריות,  אופן חריגב רחבטווח 
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ספק מידע ת, לא יחידאו בהתחייבות, המדדים בהכרח בסכום 
ים ובין אם לאו, ייתכן בין אם הכס או ההתחייבות מוכר רלווטי.

שיהיה צורך לספק בדוחות הכספיים מידע מסביר לגבי חוסר 
 הוודאויות הקשור אליהם. 

 
של או תזרים מזומים חיובי של ברות מוכה הסת

 מזומים שלילי של הטבות כלכליות תזרים

רות תבסהאם הגם ם מיקיייכולים להיות כס או התחייבות  5.15
זרים מזומים שלילי של הטבות לתזרים מזומים חיובי או לת

 ).4.38-ו 4.15כלכליות היא מוכה (ראה סעיפים 
 

ברות לתזרים מזומים חיובי או לתזרים מזומים שלילי תסהאם ה 5.16
של הטבות כלכליות היא מוכה, המידע הרלווטי ביותר לגבי 

של  )magnitude( םגודלהכס או ההתחייבות עשוי להיות מידע לגבי 
תזרימי המזומים השליליים של ים החיוביים או תזרימי המזומ
הגורמים לגבי העיתוי האפשרי שלהם ולגבי האפשריים, 

האופייי למידע ברות להתרחשותם. המיקום תהסההמשפיעים על 
 זה הוא בביאורים.

 
לתזרים מזומים חיובי או לתזרים מזומים ברות תסהגם אם ה 5.17

בכס או בהתחייבות  היא מוכה, הכרהשל הטבות כלכליות שלילי 
. 5.16עשויה לספק מידע רלווטי מעבר למידע המתואר בסעיף 

במגוון  הלהיות תלוי העשויכזה, מקרה ב מדובראם הקביעה 
 גורמים. לדוגמה: 

 
בעסקת חליפין בתאי  המתהוואם כס רכש או התחייבות   )א(

ברות לתזרים תסהמשקפת בדרך כלל את ה םשוק, עלות
תזרים מזומים שלילי של הטבות מזומים חיובי או ל

א י, עלות זו עשויה להוות מידע רלווטי , והלכןכלכליות. 
בכס או  הכרה-אי. יתרה מכך, ה בקלזמי אופן רגילב

בהתחייבות תביא להכרה בהוצאות או בהכסות במועד 
עסקה (ראה שלא להוות מצג אמן ל הההחלפה, אשר עשוי

 (א)).5.25סעיף 
 

מאירוע שאיו עסקת חליפין,  יבות ובעיםאם כס או התחי  )ב(
הכרה בכס או בהתחייבות מביאה בדרך כלל להכרה 

ברות מוכה תסהבהכסות או בהוצאות. אם קיימת רק 
שהכס או שההתחייבות יביאו לתזרים מזומים חיובי או 
לתזרים מזומים שלילי של הטבות כלכליות, משתמשים 

חס להכרה בכס בדוחות הכספיים עשויים שלא להתיי
ובהכסות או בהתחייבות ובהוצאות, כמספקת מידע 

 רלווטי.
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  מצג אמן

היא אותה אם היא  תאו בהתחייבות מסויממסוים הכרה בכס  5.18
מספקת לא רק מידע רלווטי, אלא גם מצג אמן של אותו כס או 

כלשהם אותה התחייבות ושל הכסות, הוצאות או שיויים בהון 
להיות  המצג אמן עשוייתן לספק אם ביעה הקהובעים מכך. 

מדידה הקשורה לכס או חוסר הוודאות ברמת מ תמושפע
 .יםם אחרמיגורמלהתחייבות או 

  
  חוסר ודאות במדידה

מדד. במקרים יהל יםבייח הם, בהתחייבותכס או כדי להכיר ב 5.19
ולכן  יםמדואות מבוססות על להי ותחייב אלה ותדימרבים, 
, שימוש 2.19כאמור בסעיף  ות במדידה.לחוסר ודא כפופות

בהכת המידע הכספי ואיו פוגע  חיויחלק  הואבאומדים סבירים 
ים באופן רבסמתוארים ומואם האומדים  ,המידע שימושיותב

ברור ומדויק. גם רמה גבוהה של חוסר ודאות במדידה איה 
  מועת מאומדן כזה לספק מידע שימושי.בהכרח 

  

מידה של ה אמידתהוודאות הכרוכה ב חוסרמת במקרים אחדים, ר 5.20
התחייבות עשויה להיות כה גבוהה כך שעשוי להיות של כס או 

של אותו הכס  במידה מספקתספק אם האומדן יספק מצג אמן 
שיויים בהון  ואל הכסות, הוצאות שאותה ההתחייבות ושל או 

ת להיו הרמת חוסר הוודאות במדידה עשוי הובעים מכך.כלשהם 
כס או ההדרך היחידה לאמוד מידה זו של , לדוגמה, ה אםכה גבוה

טכיקות מדידה המבוססות התחייבות היא על ידי שימוש בשל ה
וסף, מתקיימות אחת או יותר בוכן,  ,מזומים מיתזריעל 

 מהסיבות הבאות:
 

 אופן חריגטווח התוצאות האפשריות הוא רחב ב  )א(
 .באופן חריג של כל תוצאה קשה לאמידה ברותתסהוה

 
לשיויים קטים באומדים של  אופן חריגהמידה רגישה ב  )ב(

ברות תסהלדוגמה, אם ה -ברות לתוצאות שוות תסהה
תזרים מזומים חיובי או תזרים מזומים שלילי התרחשות ל

של תזרימי מזומים גודל , אך האופן חריגהיא מוכה ב
 גדולתזרימי מזומים שליליים אלה יהיה של חיוביים או 

 אם הם יתרחשו. אופן חריגב
 

מדידת הכס או ההתחייבות מחייבת הקצאות מורכבות   )ג(
של תזרימי  אופן חריגב תסובייקטיביואו  אופן חריגב

מתייחסים רק לכס או להתחייבות מזומים שאים 
 המדדים.
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, המידע השימושי ביותר 5.20אחדים שתוארו בסעיף הבמקרים  5.21
גבוה, הודאות והבעל חוסר אומדן הל עשוי להיות המידה השעת ע
הסבר לחוסר הוודאות המשפיע עליו. במלווה בתיאור של האומדן ו

סביר במיוחד שזה יהיה המקרה אם מידה זו היא המידה 
התחייבות. במקרים אחרים, של הכס או ההרלווטית ביותר של 

כס או של ה במידה מספקתאם מידע זה לא יספק מצג אמן 
כלשהם בהון  םל הכסות, הוצאות או שיוייההתחייבות וש

ביותר עשוי להיות מידה שוה  שימושיהובעים מכך, המידע ה
) שהיא רלווטית מעט דרושים(מלווה בכל התיאורים וההסברים ה

 פחות אך כפופה לרמה מוכה יותר של חוסר ודאות במדידה.
 

 לכס או ותהרלווטי ותדיהמכל ייתכן כי , גבלותבסיבות מו 5.22
לרמה  ותכפופ יהיולהשגה)  ות(או ית ותזמי ןלהתחייבות שה

ספק מידע תלא  תכך שאף אח ,גבוהה של חוסר ודאות במדידה
שימושי לגבי הכס או ההתחייבות (ולגבי הכסות, הוצאות 

 המלוו התהי הדיהובעים מכך), גם אם המכלשהם ושיויים בהון 
הסבר בו היק אותבתיאור של האומדים שעשה בהם שימוש להפ

לגבי חוסר הוודאות במדידה המשפיע על אומדים אלה. בסיבות 
 ות אלה, הכס או ההתחייבות לא יוכרו.גבלמו

 
מצג אמן של , וובין אם לא יםוכרמבין אם הכס או ההתחייבות  5.23

לגבי  ריסבממידע  תכללעשוי לדרוש ההתחייבות השל כס או ה
או , התחייבותשל הס או כה ם שלמלקיו וודאות הקשורהחוסר 
הסכום או העיתוי של תזרים  - תוצאות שלהםגבי הלאו  תם,למדיד

של כלשהו תזרים מזומים שלילי של או כלשהו מזומים חיובי 
הטבות כלכליות אשר בסופו של דבר יבע מהם (ראה סעיפים 

6.62-6.60.(  
 

  גורמים וספים

הוצאות שהוכרו מצג אמן של כס, התחייבות, הון, הכסות או  5.24
מדידתו כמו גם הצגה בהכרה באותו פריט, אלא גם בלא רק  כרוך

 ).7-6וגילוי של מידע לגביו (פרקים 
 

לפיכך, כאשר מעריכים אם הכרה בכס או בהתחייבות יכולה  5.25
 להביא בחשבון צריךההתחייבות, של לספק מצג אמן של הכס או 

הכספי, אלא בדוח על המצב  הםמדידה שלהתיאור ואת הלא רק 
 גם:

 
בהון  םתיאור של ההכסות, ההוצאות והשיוייאת ה  )א(

, מורהת עבורהובעים מכך. לדוגמה, אם ישות רוכשת כס 
הרווח  ולהקטתלהכרה בהוצאות  ביאיהכרה בכס -אי

וההון של הישות. במקרים אחדים, לדוגמה, אם הישות איה 
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 צגמ צורכת את הכס באופן מיידי, תוצאה זו יכולה לספק
 דרדר.תמטעה שמצבה הכספי של הישות ה

 
ים אם הם א .יםוכרמ קשוריםת יואו התחייבו יםאם כס  )ב(

, הכרה עשויה ליצור חוסר עקביות בהכרה (חוסר יםוכרמ
מובן או אמן  צגה חשבואית). זה עשוי שלא לספק מקבלה

אחר האירוע השל ההשפעה הכוללת של העסקה או של 
ר יסבמחייבות, גם אם מידע התאת הכס או את ה שיצרו

 מסופק בביאורים.
 

לגבי התחייבות, והכס או ההצגה וגילוי של מידע לגבי   )ג(
הכסות, הוצאות או שיויים בהון הובעים מכך. תיאור 

משתמש בדוחות הכספיים  שצריךשלם כולל את כל המידע 
כל התיאורים  כולללהבת התופעה הכלכלית שתוארה, 

מתייחס  מידע של, הצגה וגילוי ן. לכדרושיםוההסברים ה
יכולים לאפשר לסכום שהוכר להיות חלק ממצג אמן של 

 כס, התחייבות, הון הכסות או הוצאות.
  

  גריעה

או של  ,ממו חלקשל או  ,כס שהוכר במלואוגריעה היא הסרה של  5.26
דוח על המצב המ ,חלק ממהשל ה במלואה, או התחייבות שהוכר

דרך כלל מתרחשת כאשר פריט זה איו הכספי של ישות. גריעה ב
 התחייבות:של כס או  ה שלהגדראת העוד  מקיים

 
עבור כס, גריעה מתרחשת בדרך כלל כאשר הישות מאבדת   )א(

 ; וכןואו על חלקהכס שהוכר שליטה על כל 
 

עבור התחייבות, גריעה מתרחשת בדרך כלל כאשר לישות לא   )ב(
או ות שהוכרה ההתחייבקיימת עוד מחויבות בהווה עבור כל 

 עבור חלקה.
 

 לייצג אמה:  מטרתןדרישות הטיפול החשבואי בגריעה  5.27
 

עסקה או הו לאחר ותרכסים או התחייבויות כלשהם ש  )א(
ל כס או כולאחר שהוביל לגריעה (האירוע הלאחר 

וצרו כחלק שאו  שהתהווהתחייבות כלשהם שרכשו, 
 אחר); וכןהאירוע העסקה או כחלק מהמ

 
כסים ובהתחייבויות של הישות כתוצאה מאותה השיוי ב  )ב(

 עסקה או מאותו אירוע אחר.
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 מושגות בדרך כלל על ידי: 5.27המטרות שתוארו בסעיף  5.28
 

ו או קעשפת כלשהם יוהתחייבושל או  יםכס ה שלגריע  )א(
הועברו, והכרה בהכסות או שאו קוימו שו, גבשצרכו, ש

מוח פרק זה, ה ךשהמ. בות מכךבהוצאות כלשהן הובע
 מתייחס לכל הכסים ולכל ההתחייבויות "רעבוהשרכיב "

 ;האלה
 

 יםמכואשר , ושותר תהמשך הכרה בכסים או בהתחייבויו  )ב(
. רכיב שותר זה הופך ליחידת בכלל, אם "רכיב שותר"

, לא מוכרות בהתאם לכךחשבון פרדת מהרכיב המועבר. 
 רכיב שותר כתוצאה מגריעתבגין ההכסות או הוצאות 

שיוי בדרישות ל מביאההרכיב המועבר, אלא אם הגריעה 
 המדידה החלות על הרכיב שותר; וכן

 
על  קיים צורךהבאים, אם  מההליםיישום אחד או יותר   )ג(

או את  5.27המטרות שתוארו בסעיף  אחתמת להשיג את 
 :שתיהן

 
)i(  פרד בדוח על המצבותר כלשהו בהצגת רכיב ש

 הכספי;
 

)ii( ב) פרד בדוחדוחות) על הביצועים הכספיים של הצגה ב
הכסות או הוצאות כלשהן שהוכרו כתוצאה מהגריעה 

 של הרכיב המועבר; או
 

)iii(  ר.יסבמהספקת מידע 
  

כס או  העביריראות כמבמקרים אחדים, ישות עשויה לה 5.29
ייתכן כי אותו כס או אותה התחייבות אף על פי כן התחייבות, אך 

  לדוגמה:יישארו כס או התחייבות של הישות. 
  

חשיפה  ותרה בידיהאך  ,כסלכאורה אם ישות העבירה   )א(
שליליים לשיויים או משמעותיים ם חיוביים ילשיוי

להיות  ותשעשוימשמעותיים בסכום ההטבות הכלכליות 
ייתכן  כי צביע על כךמלעיתים  הדברהכס, מ ותמופק

  או; )4.24(ראה סעיף זה בכס  טלשלו כהמשימהישות ש
 

עבירה כס לצד אחר המחזיק בכס כסוכן עבור אם ישות ה  )ב(
 ).4.25הישות, המעביר עדיין שולט בכס (ראה סעיף 
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אותה כס או של אותו , גריעה של 5.29במקרים שתוארו בסעיף  5.30
שתי לא תשיג אף אחת מהיא ש מכיווןהתחייבות איה ראויה 
 .5.27המטרות שתוארו בסעיף 

 
הרכיב המועבר תייצג  תיערכיב מועבר, גר עודכאשר לישות אין  5.31

מקרים אחדים, גריעה עשויה שלא אותם אמה עובדה זו. אולם, ב
או אירוע אחר שיו את הכסים  עסקה באיזו מידהלייצג אמה 

אחד או יותר ב היא מלווה םאת של הישות, גם יואו את ההתחייבו
גריעה של מה (ג). במקרים אלה,5.28בסעיף  ושתוארמההלים 

כי מצבה הכספי של הישות השתה  שתמעבר עשוי לההרכיב המוע
 . זה עשוי להתרחש, לדוגמה:בפועל שיויבאופן משמעותי יותר מה

 
עסקה ב התקשרהאם ישות העבירה כס וכן, בו זמית,   )א(

זכות בהווה או מחויבות בהווה  ממה ובעתאשר  אחרת
ת יואו מחויבו אלהכת בהווה יולרכוש מחדש את הכס. זכו

, אקדמהעשויות לבוע, לדוגמה, מחוזה  אלהכבהווה 
 .שרכשה או מאופציית רכש שכתבה מאופציית מכר

 
משמעותיים ישות חשיפה לשיויים חיוביים ותרה בידי אם   )ב(

בסכום ההטבות משמעותיים או לשיויים שליליים 
 מועבר ביעל ידי רכ ת מופקותהכלכליות שעשויות להיו

 בו עוד. שהישות איה שולטת
  

גריעה איה מספיקה על מת להשיג את שתי המטרות שתוארו  אם 5.32
אחד או יותר מההלים ב מלווה, גם כאשר היא 5.27בסעיף 

(ג), שתי מטרות אלה עשויות לעיתים להיות 5.28שתוארו בסעיף 
הכרה ברכיב המועבר. לכך יש את המושגות על ידי המשך 

 ההשלכות הבאות:
 

רכיב שותר והן גין הב הן ותוכרמ יןאהכסות או הוצאות   )א(
 ;אחרהאירוע הרכיב המועבר כתוצאה מהעסקה או מגין הב

 
העברת הכס (או  בעת) ו(או ששולמ ושהתקבל קבוליםהת  )ב(

כהלוואה שהתקבלה (או שיתה);  יםההתחייבות) מטופל
 וכן

 
הצגה בפרד של הרכיב המועבר בדוח על המצב הכספי, או   )ג(

אין ישות כי לעובדה לתיאור ה ציםחור, יסבמהספקת מידע 
בדומה זכויות או מחויבויות הובעות מהרכיב המועבר.  עוד
לספק מידע לגבי הכסות או הוצאות  ייתכן שיהיה חוץ, לכך

 הובעות מהרכיב המועבר לאחר ההעברה.
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 מתוקןאשר מעלה ספק בוגע לגריעה הוא כאשר חוזה  אחדמקרה  5.33
. קיימות יותבדרך המפחיתה או המבטלת זכויות או מחויבו

 איזו להביא בחשבון, יש צורך החוז תיקויבקביעת אופן הטיפול ב
יחידת חשבון מספקת למשתמשים בדוחות הכספיים את המידע 
השימושי ביותר לגבי הכסים וההתחייבויות שותרו לאחר 

שיה את הכסים וההתחייבויות  תיקוןאופן שבו הלגבי הו תיקוןה
 :של הישות

 
יש מבטל זכויות או מחויבויות קיימות, רק חוזה  תיקוןאם   )א(

עת קבלת ב 5.32-5.26הדיון בסעיפים להביא בחשבון את 
 החלטה אם לגרוע זכויות או מחויבויות אלה;ה

 
מוסיף זכויות או מחויבויות חדשות, רק חוזה  תיקוןאם   )ב(

להחליט אם לטפל בזכויות או במחויבויות שוספו  צריך
כחלק מאותה יחידת חשבון  ככס או כהתחייבות פרדים או

  כמו הזכויות והמחויבויות הקיימות (ראה סעיפים 
 ); וכן4.55-4.48

 
חוזה הן מבטל זכויות או מחויבויות קיימות והן  תיקוןאם   )ג(

הן  להביא בחשבון צריךמוסיף זכויות או מחויבויות חדשות, 
של  תמשולבאת ההשפעה הוהן  תפרדאת ההשפעה ה

במידה  תוקן, החוזה כאלה חדיםאלה. במקרים א תיקוים
התחייבות הכס או את המחליפים  תיקויםכזו, שבמהות, ה

כה  תיקוןבמקרים של  התחייבות חדשים.בכס או בישים ה
רחב, ייתכן שהישות תצטרך לגרוע את הכס או ההתחייבות 

 המקוריים, ולהכיר בכס או בהתחייבות חדשים.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Conceptual Framework for Financial Reporting 

1637 

 

  
החל 

  מסעיף

    מדידה - 6רק פ

  6.1  מבוא

  6.4  בסיסי מדידה

  6.4  עלות היסטורית

  6.10  ערך שוטף

  6.12  ווי הוגןש

  6.17  שווי שימוש ושווי קיום

  6.21  עלות שוטפת

  6.23  מידע המסופק על ידי בסיסי מדידה מסוימים

  6.24  עלות היסטורית

  6.32  ערך שוטף

  6.32  שווי הוגן

  6.37  שווי שימוש ושווי קיום

  6.40  עלות שוטפת

גורמים שיש להביא בחשבון בעת בחירת בסיס 
  6.43  מדידה

  6.49  רלווטיות

  6.50  ההתחייבותשל מאפייים של הכס או 

  6.54  תרומה לתזרימי מזומים עתידיים

  6.58  מצג אמן

  6.63  מאפייים איכותיים משפרים ואילוץ העלות

  6.69  היסטוריתעלות 

  6.72  ףשוט רךע

  6.77  גורמים ספציפיים למדידה לראשוה

  6.83  יותר מבסיס מדידה אחד

  6.87  מדידת הון

  6.91  מזומים מיטכיקות מדידה מבוססות תזרי

  



Conceptual Framework for Financial Reporting 

1638 

  מבוא

מוחים כספיים. בהרכיבים המוכרים בדוחות הכספיים מכומתים  6.1
דורש את הבחירה בבסיס מדידה. בסיס מדידה הוא מאפיין  הדבר

 קיום, עלות היסטורית, שווי הוגן או שווי לדוגמה -מזוהה 
)fulfillment value( -  כס אומדד. יישום בסיס מדידה ל של פריט

עבור אותו כס או אותה התחייבות ועבור  הדילהתחייבות יוצר מ
 .מתייחסותהכסות או הוצאות 

 
 ץבחית המאפייים האיכותיים של מידע כספי שימושי ושל אילו 6.2

עבור כסים,  יםיא לבחירה של בסיסי מדידה שועלות סביר שתבה
 ת, הכסות והוצאות שוים.יוהתחייבו

 
ייתכן שתקן יצטרך לתאר כיצד ליישם את בסיס המדידה שבחר  6.3

 באותו תקן. תיאור זה יכול לכלול:
 

 אמידתטכיקות העשויות או החייבות לשמש ל קביעת  )א(
 ביישום בסיס מדידה מסוים; הדימה

 

שסביר כי תספק מידע דומה לזה  מקלהדה גישת מדי קביעת  )ב(
 המסופק על ידי בסיס מדידה מועדף; או

 

 ההכלל-כיצד לשות בסיס מדידה, לדוגמה, על ידי איהסבר   )ג(
ת והאפשרשל של התחייבות את ההשפעה  קיוםה שוויב

 לא תמלא התחייבות זו (סיכון אשראי עצמי).שהישות 
  

  בסיסי מדידה

  עלות היסטורית

מספקים מידע כספי לגבי כסים,  טוריתעלות היס מדדי 6.4
הכסות והוצאות מתייחסות, תוך שימוש לגבי התחייבויות וכן 

אחר האירוע הה או סקבמידע הגזר, לפחות בחלקו, ממחיר הע
, עלות היסטורית איה שוטףיצר אותם. בשוה מערך אשר 

משקפת שיויים בערכים, למעט במידה שבה שיויים אלה 
 הלמכביד תהתחייבות שהופכלת ערך של כס או מתייחסים ליריד

 (ב)).6.8-(ג) ו6.7(ראה סעיפים 
 

א הערך ירכש או וצר הכאשר הוא העלות ההיסטורית של כס  6.5
את  ותלולהכ, ואו ביצירתהכס ברכישת  שהתהוושל העלויות 

בתוספת עלויות  ואו ליצירתהכס לרכישת התמורה ששולמה 
התהוותה או כאשר היא תחייבות עסקה. העלות ההיסטורית של ה

מת שההתחייבות  לעהיא הערך של התמורה שהתקבלה יטלה 
 טל ביכוי עלויות עסקה.תילקח או תי
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, תתהווה או יטלמהתחייבות כאשר כאשר כס רכש או וצר, או  6.6
), ייתכן 6.80כתוצאה מאירוע שאיו עסקה בתאי שוק (ראה סעיף 

ו שהעלות לא תספק מידע רלווטי שלא יהיה אפשרי לזהות עלות א
של  שוטף, ערך כאלה לגבי הכס או ההתחייבות. במקרים אחדים

במועד ההכרה  חשבתההתחייבות משמש כעלות של הכס או 
כקודת המוצא לאחר מכן זו משמשת  חשבתלראשוה ועלות 

 למדידה עוקבת לפי עלות היסטורית. 
 

תאר, מת ל לעזמן  לאורךהעלות ההיסטורית של כס מתעדכת  6.7
 : רלווטיאם 

 

 או כולו,חלקו , חלק המשאב הכלכלי ה שלצריכאת ה  )א(
 המהווה את הכס (פחת או הפחתה);

 

חלק מהכס או את כל  יםסלקאשר מתשלומים שהתקבלו   )ב(
 הכס;

 

של לעלות ההיסטורית  יםרמוההשפעה של אירועים שגאת   )ג(
ת השבה (יריד-תב עודלהיות לא  או כולה,חלקה , הכס

 ערך); וכן
 

של כלשהו ריבית על מת לשקף רכיב מימון  ה שלצביר  )ד(
 הכס.

  
על מת זמן  לאורךהעלות ההיסטורית של התחייבות מתעדכת  6.8

 :לתאר, אם רלווטי
  

, לדוגמה, על ידי כולה לשאו  מההתחייבות חלקשל  קיום  )א(
 תאמההתחייבות, או חלק  אשר מסלקיםתשלומים  ביצוע

 ;ותר סחוריי מחויבות להעבאו על ידי מילו ה,לוכ
 

אירועים המגדילים את ערך המחויבות  ה שלהשפעהאת   )ב(
את  קייםלהעביר משאבים כלכליים הדרשים על מת ל

שבה ההתחייבות הופכת מכבידה. כזו ההתחייבות עד למידה 
התחייבות היא מכבידה אם העלות ההיסטורית איה 

 וכןההתחייבות;  קיוםלתיאור המחויבות לעוד מספקת 
 

רכיב מימון כלשהו של  ףשקעל מת לריבית של  הצביר   )ג(
 ההתחייבות.

 
ליישם בסיס מדידה של עלות היסטורית לכסים  ך אחתדר 6.9

ם ולהתחייבויות פיסיות היא למדוד אותם בעלות יפיסי
מופחתת. העלות המופחתת של כס פיסי או של התחייבות 
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, מהווים יםעתידי מזומים מיפיסית משקפת אומדים של תזרי
בשיעור שקבע בעת ההכרה לראשוה. עבור מכשירים בשיעור 
משתה, שיעור ההיוון מתעדכן על מת לשקף שיויים בשיעור 
המשתה. העלות המופחתת של כס פיסי או של התחייבות 

זמן כדי לתאר שיויים עוקבים, כגון לאורך פיסית מתעדכת 
 כס פיסי ותשלומים או תקבולים. , ירידת ערך שלצבירת ריבית

  
  שוטףערך 

מספקים מידע כספי לגבי כסים, התחייבויות וכן  שוטףמדדי ערך  6.10
על מת עודכן שהכסות והוצאות מתייחסות, תוך שימוש במידע 

של  שוטפיםשקף תאים במועד המדידה. בשל העדכון, ערכים ל
מדידה התחייבויות משקפים שיויים, מאז מועד השל כסים ו

גורמים אחרים במזומים ו מי, באומדים של תזריקודםה
). 6.20- ו 6.15-6.14אלה (ראה סעיפים  שוטפיםשהשתקפו בערכים 

של כס או של  השוטפתבשוה מעלות היסטורית, העלות 
גזר ההתחייבות איאירוע ה, ממחיר העסקה או גם לא בחלקה, ת

 אחר אשר יצר את הכס או את ההתחייבות.ה
 

 :יםכולל שוטףמדידה של ערך  יסיסב 6.11
 

 );6.16-6.12שווי הוגן (ראה סעיפים   )א(
 

עבור התחייבויות (ראה  קיוםשווי שימוש עבור כסים ושווי   )ב(
 ); וכן6.20-6.17סעיפים 

 

 ).6.22-6.21(ראה סעיפים  שוטפתעלות   )ג(
  

  שווי הוגן

ר שהיה ימחהשווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת כס או  6.12
ברת התחייבות, בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק משולם להע

 במועד המדידה.
 

 - שווי הוגן משקף את קודת מבטם של משתתפים בשוק  6.13
משתתפים בשוק אליו לישות קיימת גישה. הכס או ההתחייבות 

משתתפים בשוק ישתמשו בהן ש החות ןמדדים תוך שימוש באות
תתפים משאותם בעת המחרת הכס או ההתחייבות, בהחה ש

 בשוק פועלים לטובת האיטרסים הכלכליים שלהם.
 

 צפייהעל ידי  במישריןבמקרים אחדים, שווי הוגן יכול להיקבע  6.14
על ידי  בעקיפיןבמחירים בשוק פעיל. במקרים אחרים, הוא קבע 

ת על והמבוססת מדידה וטכיקשימוש בטכיקות מדידה, לדוגמה, 
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ת את כל ומשקפאשר ), 6.95-6.91מזומים (ראה סעיפים  מיתזרי
 הגורמים הבאים:

 

 .עתידיים תזרימי מזומים ם שלאומדי  )א(
 

של תזרימי  ואמדששיויים אפשריים בסכום או בעיתוי   )ב(
אשר , יםמדדההתחייבות הכס או ה עבורמזומים עתידיים 

 מזומים.הבתזרימי  גלוםודאות הוהובעים מחוסר 
 

 ערך הזמן של הכסף.  )ג(
 

הוודאות הגלום בתזרימי המזומים המחיר לשיאת חוסר   )ד(
ודאות ו(פרמיית סיכון או יכיון סיכון). מחיר שיאת חוסר ה

תלוי במידת חוסר הוודאות. הוא משקף גם את העובדה 
שהמשקיעים ישלמו בדרך כלל פחות עבור כס (ובדרך כלל 

תזרימי מזומים  שיש לויותר עבור טילת התחייבות)  ודרשי
עבור כס (או התחייבות) בעל תזרימי מאשר  ייםודא שאים

 .םמזומים ודאיי
 

גורמים אחרים, לדוגמה, זילות, אם משתתפים בשוק היו   )ה(
 מביאים גורמים אלה בחשבון בסיבות העיין.

  
(ד) כוללים את האפשרות 6.14-(ב) ו6.14הגורמים שאוזכרו בסעיף  6.15

) יבותו לישות (סיכון אשראייחהתאת  קייםי עשוי שלא לגדצד ש
את התחייבותה (סיכון אשראי  קייםאו שהישות עשויה שלא ל

 עצמי).
 

, ממחיר העסקה או גם לא בחלקומשום ששווי הוגן איו גזר,  6.16
התחייבות, שווי הוגן איו הכס או את האחר אשר יצרו האירוע ה

 מוקטןבעת רכישת הכס ואיו  שהתהוובשל עלויות עסקה  מוגדל
ה. או טילתההתחייבות התהוות ת בע שהתהוועסקה בשל עלויות 

 מתהוותבוסף, שווי הוגן איו משקף את עלויות העסקה שהיו 
או ההתחייבות הכס או בעת העברת  ו הסופי שלבעת מימוש

 .הסילוק
  

  קיום שווישימוש ו שווי

או של  מזומיםהוכחי של תזרימי הערך א הוהשימוש  שווי 6.17
מהשימוש בכס  הפיקלפה ו, אשר הישות צאחרות הטבות כלכליות

או  מזומןהערך הוכחי של ה אהו קיום שווישלו. הסופי ומהמימוש 
פה להיות מחויבת ו, אשר הישות ציםאחר יםכלכלי משאביםשל 

התחייבות. סכומים אלה של מזומן או  קיימתמכאשר היא להעביר 
כוללים לא רק את הסכומים אחרים משאבים כלכליים של 

, אלא גם את הסכומים שהישות ייבותלהתחי גדשיועברו לצד ה
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פה להיות מחויבת להעביר לצדדים אחרים כדי לאפשר לה וצ
 את ההתחייבות. קייםל

 
מבוססים על תזרימי מזומים  קיום ושווישימוש  שוויאחר שמ 6.18

רכישת כס  שהתהוו בעתאים כוללים עלויות עסקה הם , עתידיים
כוללים  קיוםשווי התחייבות. אולם, שווי שימוש ו טילתבעת או 

שיתהוו פה ואת הערך הוכחי של עלויות עסקה כלשהן שהישות צ
 ההתחייבות. קיוםבעת המימוש הסופי של הכס או בעת  לה

 
משקפים החות ספציפיות לישות ולא  קיוםשווי שימוש ושווי  6.19

 קטןהבדל להיות החות של משתתפים בשוק. בפועל, לעיתים עשוי 
שהישות עצמה ההחות שוק ייחו לבין בין ההחות שמשתמשים ב

 .משתמשת בהן
 

וקבעים  במישרין יתים לצפייהאים  קיוםשווי שימוש ושווי  6.20
מזומים  מיתזריהמבוססות על טכיקות מדידה בתוך שימוש 

משקפים את  קיום). שווי שימוש ושווי 6.95-6.91(ראה סעיפים 
, אך מקודת 6.14אותם הגורמים שתוארו עבור שווי הוגן בסעיף 

 מבט הספציפית לישות ולא מקודת מבטם של משתתפים בשוק.
  

  שוטפתעלות 

של כס היא העלות של כס שווה ערך במועד  השוטפתהעלות  6.21
במועד המדידה  מתשולהיתה מאת התמורה ש תכוללהמדידה, ה

אותו מועד. העלות ב תתהווהיו משבתוספת עלויות העסקה 
עבור  תתקבלה מתהיורה שהשוטפת של התחייבות היא התמ

ו יהשעסקה ההתחייבות שוות ערך במועד המדידה ביכוי עלויות 
אותו מועד. עלות שוטפת, כמו עלות היסטורית, היא ערך ב תתהוומ

 תכשורהיתה משקפת מחירים בשוק שבהם הישות היא כיסה: 
התחייבות. היתה מתהווה לה הבהם שמחירים בשוק כס או את ה

, שהם ערכי קיוםשווי משווי שימוש ומשווי הוגן, , היא שוה מןלכ
יציאה. אולם, שלא כמו עלות היסטורית, עלות שוטפת משקפת 

 במועד המדידה. ששררותאים 
 

על במישרין איה יכולה להיקבע במקרים אחדים, עלות שוטפת  6.22
אמצעים ב בעקיפיןלהיקבע  תמחירים בשוק פעיל וחייבב צפייהידי 

חירים זמיים רק עבור כסים חדשים, אחרים. לדוגמה, אם מ
ייתכן שיהיה צורך לאמוד את העלות השוטפת של כס משומש על 

המחיר השוטף של כס חדש על מת לשקף את גילו  תיאוםידי 
 וחזק על ידי הישות.משל הכס ה ) )currentוכחייםומצבו ה
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  מידע המסופק על ידי בסיסי מדידה מסוימים

ידה, חשוב להביא בחשבון את מהות המידע בעת בחירת בסיס מד 6.23
דוחות) בדוח (בק הן בדוח על המצב הכספי והן ישבסיס המדידה יפ

  מסכמת מידע זה וסעיפים 6.1על הביצועים הכספיים. טבלה 
 מספקים דיון וסף. 6.42-6.24

  

  עלות היסטורית

התחייבות בעלות של כס או  ה שלעל ידי מדיד מידע המסופק 6.24
להיות רלווטי עבור משתמשים בדוחות הכספיים,  היסטורית עשוי

משום שעלות היסטורית משתמשת במידע שגזר, לפחות בחלקו, 
אחר שיצר את הכס או את האירוע הממחיר העסקה או 

 ההתחייבות.
 

אם ישות רכשה כס בעסקה שאירעה לאחרוה בתאי  ,אופן רגילב 6.25
קות כך פה שהכס יספק הטבות כלכליות מספיושוק, הישות צ

באופן דומה, אם הכס.  של עלותהלפחות את  שיבשהישות ת
כתוצאה מעסקה שאירעה לאחרוה התחייבות התהוותה או יטלה 

ר משאבים יהמחויבות להעב שוויפה שובתאי שוק, הישות צ
לא יותר  אופן רגילההתחייבות יהיה ב מת לקיים את לעכלכליים 

, מדידת ןיות עסקה. לכשל התמורה שהתקבלה ביכוי עלושווי מה
אלה מספקת מידע ככס או התחייבות בעלות היסטורית במקרים 

התחייבות והן לגבי המחיר של העסקה הכס או הרלווטי הן לגבי 
 התחייבות. התוכס או א ותושיצרה א

 
על מת לשקף צריכה של כס  תקטמושעלות היסטורית  אחרמ 6.26

ב מכס המדד בעלות להיות מוש החזויוירידת ערך שלו, הסכום 
הערך בספרים שלו. באופן דומה, בה וגבהיסטורית הוא לפחות 

 התחייבותכשה תגדלמומשום שהעלות ההיסטורית של התחייבות 
של המחויבות להעביר משאבים כלכליים  שוויהופכת למכבידה, ה

את ההתחייבות איה עולה על הערך  קייםהדרשים על מת ל
 בספרים של ההתחייבות.

 
ם כס שאיו כס פיסי מדד בעלות היסטורית, צריכה או א 6.27

הוצאה המדדת ל גורמותמכירה של הכס או של חלק מהכס 
בעלות ההיסטורית של הכס או של חלק מהכס, שצרך או 

 שמכר.
 

ההוצאה הובעת מהמכירה של כס מוכרת באותו מועד שבו  6.28
סה לבין מוכרת כהכסה. ההפרש בין ההכ זו התמורה ממכירה

 הוצאות הובעותהובע מהמכירה.  )margin( רווחמההוצאה הוא ה
לספק על מת מצריכת כס יתות להשוואה להכסה המתייחסת 

 רווחים.ממידע לגבי 
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התחייבות פיסית התהוותה  שאיהבאופן דומה, אם התחייבות  6.29
 כל קיוםמדדת בעלות היסטורית, ו תמורה עבור או יטלה

הכסה המדדת בערך של התמורה ל גורם הו חלקאההתחייבות 
בין ו לה זההפרש בין הכס. קויםשהתקבלה עבור החלק ש

רווח שובע מה אקיום ההתחייבות הו לצורךהוצאות שהתהוו ה
 מהקיום.

 
 ותסחור כוללכסים שמכרו או שצרכו, של  עלותהמידע לגבי ל 6.30

תמורה הי ), ולגב4.8ושירותים שצרכו באופן מיידי (ראה סעיף 
 כתוןשהתקבלה, עשוי להיות ערך חיזוי. מידע זה יכול לשמש 

(כולל  ותעתידית של סחורה המכירהמ ים העתידייםרווחמה חיזויב
 ,שירותיםשל על ידי הישות) ובאותו מועד סחורות שאין מוחזקות 

הישות לתזרימי מזומים  תחזיותלהעריך את לשמש על מת  ןולכ
הישות לתזרימי  תחזיותלהעריך את  על מת טו. עתידיים חיוביים

מזומים עתידיים, משתמשים בדוחות הכספיים לעיתים קרובות 
רווחים עתידיים על פי מהישות להפיק  תחזיותמתמקדים ב

 ותרווחים מסחורמלהפיק  תחזיותיהתקופות רבות, לא רק על 
בעלות היסטורית  תמדדוהת. הכסות והוצאות ושכבר מוחזק

הן עשויות לספק שמאחר  ,אישורבעלות ערך גם להיות עשויות 
קודמות  למשתמשים בדוחות הכספיים לגבי תחזיות היזון חוזר

של עלות הרווחים. מידע לגבי מלתזרימי מזומים או לשלהם 
היעילות בהערכת כסים שמכרו או שצרכו עשוי לסייע גם 

מילאה הההלה של הישות את אחריותה  ןהאפקטיביות שבהו
 .להשתמש במשאבים הכלכליים של הישות

 
ריבית לגבי מסיבות דומות, מידע לגבי ריבית שצברה על כסים ו 6.31

עשוי  ,שהתהוותה על התחייבויות, המדדים בעלות מופחתת
 שור.יאערך להיות בעל ערך חיזוי ו

  

  ערך שוטף

  שווי הוגן

בשווי  תהתחייבויושל כסים ו ה שלסופק על ידי מדידהממידע  6.32
ששווי הוגן משקף ציפיות  אחרמ ,עשוי להיות בעל ערך חיזויהוגן 

של משתתפים בשוק לגבי הסכום, העיתוי וחוסר הוודאות  שוטפות
באופן  מתומחרותשל תזרימי מזומים עתידיים. ציפיות אלה 

של המשתתפים בשוק.  שוטפותת הסיכון הוהמשקף את העדפ
היזון חוזר  ספקתהשור על ידי ימידע זה עשוי גם להיות בעל ערך א

 לגבי ציפיות קודמות.
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 ,של משתתפים בשוק שוטפותמשקפות ציפיות ה ,הכסות והוצאות 6.33
שהכסות והוצאות  אחר, ממסוים עשויות להיות בעלות ערך חיזוי

והוצאות  עתידיות בחיזוי הכסות כתוןכאלה יכולות לשמש 
 לסייע בהערכתגם אלה עשויות כעתידיות. הכסות והוצאות 
מילאה הההלה של הישות את  ןהיעילות והאפקטיביות שבה

 .אחריותה להשתמש במשאבים הכלכליים של הישות
 

שיוי בשווי ההוגן של כס או של התחייבות עשוי לבוע מגורמים  6.34
מאפייים  שגורמים אלה יל. כאשר 6.14שוים שזוהו בסעיף 

ורמים פרד של הכסות ושל הוצאות הובעות מגבשוים, זיהוי 
אלה עשוי לספק מידע שימושי למשתמשים בדוחות הכספיים 

 (ב)).7.14(ראה סעיף 
 

כס בשוק אחד וקובעת שווי הוגן תוך שימוש  האם ישות רכש 6.35
שוק שוה (השוק שבו הישות תמכור את הכס), הפרש בבמחירים 

כלשהו במחירים בין שי שווקים אלה מוכר כהכסה במועד שבו 
  לראשוה. השווי ההוגן קבע

 
 אופן רגילב יבוצעומכירה של כס או העברה של התחייבות  6.36

לשווים ההוגן, אם העסקה הייתה מתרחשת  דומהבתמורה לסכום 
מדידת ה מקור למחירים שעשה בהם שימוש בעת בשוק שהיוו

אותו שווי הוגן. במקרים אלה, אם הכס או ההתחייבות מדדים 
אות טו הובעות במועד שווי הוגן, ההכסות טו או ההוצב

, אלא אם קטותהמכירה או במועד ההעברה יהיו בדרך כלל 
 עלויות עסקה היא משמעותית. ה שלהשפעה

  
 שווי שימוש ושווי קיום

של תזרימי המזומים  וכחיהערך השווי שימוש מספק מידע לגבי  6.37
מהשימוש בכס וממימושו הסופי. מידע זה עשוי להיות  ואמדש

ת ותחזיהשיתן להשתמש בו להערכת  אחרי מבעל ערך חיזו
 עתידיים טו.חיוביים תזרימי מזומים ל

 
של תזרימי המזומים וכחי שווי קיום מספק מידע לגבי הערך ה 6.38

שווי קיום עשוי להיות , ןם התחייבות. לכיהדרושים לקי ואמדש
ד אם ההתחייבות תקוים, ולא תועבר או ויחיבעל ערך חיזוי, ב

 מתן.משא וב סולקת
 

שווי קיום, בשילוב עם של אומדים מעודכים של שווי שימוש או  6.39
חוסר הוודאות של של העיתוי ושל מידע לגבי אומדים של הסכום, 

 ,שוריתזרימי מזומים עתידיים, עשויים להיות גם בעלי ערך א
לגבי אומדים קודמים של שווי  היזון חוזרשהם מספקים  אחרמ

 שווי קיום.של שימוש או 
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 עלות שוטפת
 בעלות שוטפת עשוי יםמדדלגבי כסים והתחייבויות המידע  6.40

יתן שעלות שוטפת משקפת את העלות שבה  אחרמ רלווטילהיות 
התמורה את כס שווה ערך במועד המדידה או לרכוש או ליצור 

 שוות ערך. תחייבותלת הישהייתה מתקבלת עבור התהוות או ט
 

שוטפת מספקת מידע לגבי העלות  עלות היסטורית, עלותל בדומה 6.41
התחייבויות. מידע זה  של קיוםהאו לגבי הכסה מ ךשל כס שצר

לחיזוי  כתוןרווחים שוטפים ויכול לשמש מ הפיקיכול לשמש כדי ל
רווחים עתידיים. בשוה מעלות היסטורית, עלות שוטפת משקפת מ

מחירים השוררים במועד הצריכה או הקיום. כאשר שיויי מחיר 
רווחים המבוססים על עלות שוטפת עשויים מהם משמעותיים, 

רווחים מרווחים עתידיים מאשר מלהיות שימושיים יותר לחיזוי 
 המבוססים על עלות היסטורית.

 
הכסה על על מת לדווח על העלות השוטפת של הצריכה (או  6.42

ערך בספרים בלפצל את השיוי  יהיה צורךשוטפת מקיום), 
שוטפת ההכסה לשוטפת של צריכה (או הות בתקופת הדיווח לעל

מקיום) ולהשפעה של שיויים במחירים. ההשפעה של שיוי 
 חזקה".החזקה" או "הפסד הרווח לעיתים "מכוה במחירים 
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  סיכום של מידע המסופק על ידי בסיסי מדידה מסוימים - 6.1טבלה 
  

  כסים
  

  דוח על המצב הכספי

עלות   
  היסטורית

שווי הוגן 
חות של (ה

משתתף 
  שוק)

שווי שימוש 
(החות 

ספציפיות 
לישות)

  (א)

  עלות שוטפת

עלות   ערך בספרים
היסטורית 

(כולל עלויות 
עסקה), 

במידה שבה 
לא צרך או 

כן לא גבה ו
  השבה.-בר

  

  

מחיר שהיה ה
מתקבל 

למכור את 
הכס (ללא 

יכוי עלויות 
עסקה 

  במימוש).

וכחי הערך ה
של תזרימי 

מזומים 
 עתידיים

מהשימוש 
בכס 

וממימושו 
הסופי (לאחר 

ערך היכוי 
וכחי של ה

עלויות 
עסקה 

  במימוש).

עלות שוטפת 
(כולל עלויות 

עסקה), 
במידה שבה 
לא צרך או 

כן לא גבה ו
  השבה.-בר

(כולל ריבית   
שצברה על 
רכיב מימון 

  כלשהו)

    
 

  דוח (דוחות) על הביצועים הכספיים

עלות   אירוע
  היסטורית

וגן שווי ה
(החות של 

משתתף 
  בשוק)

שווי שימוש 
(החות 

ספציפיות 
  לישות)

  עלות שוטפת

הכרה 
  (ב)לראשוה

הפרש בין ה  - 
תמורה ה

ששולמה 
שווי הלבין 

הוגן של ה
הכס 

  (ג)שרכש.

פרש בין הה
תמורה ה

ששולמה 
לבין שווי 

שימוש של ה
הכס 

  שרכש.

 -  

עלויות     
עסקה על 

רכישת 
  הכס.

עלויות 
עסקה על 

ת רכיש
  הכס.
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  המשך - דוח (דוחות) על הביצועים הכספיים

עלות   אירוע
  היסטורית

שווי הוגן 
(החות של 

משתתף 
  בשוק)

שווי שימוש 
(החות 

ספציפיות 
  לישות)

  עלות שוטפת

מכירה או 
צריכה של 

  (ד)(ה)הכס

הוצאות 
השוות 
לעלות 

היסטורית ה
של הכס 

שמכר או 
  שצרך.

הוצאות 
השוות לשווי 

ל הוגן שה
הכס שמכר 

  או שצרך.

הוצאות 
השוות לשווי 

שימוש של ה
הכס שמכר 

  או שצרך.

הוצאות 
השוות 
לעלות 

שוטפת של ה
הכס שמכר 

  או שצרך.

הכסות   
  התקבלו.ש

הכסות 
  התקבלו.ש

הכסות 
  התקבלו.ש

הכסות 
  התקבלו.ש

(יתן להציג   
ברוטו או 

  טו)

(יתן להציג 
ברוטו או 

  טו)

(יתן להציג 
רוטו או ב

  טו)

(יתן להציג 
ברוטו או 

  טו)

הוצאות   
עבור עלויות 

עסקה על 
מכירת 

  הכס.

הוצאות 
עבור עלויות 

עסקה על 
מכירת 

  הכס.

הוצאות   
עבור עלויות 

עסקה על 
מכירת 

  הכס.

הכסות 
  ריבית

הכסות 
ריבית, 

בשיעורים 
היסטוריים, 

עדכים תהמ
אם הכס 

ושא ריבית 
  משתה.

משתקפות 
ות בהכס

ובהוצאות 
משיויים 

  הוגן.הבשווי 

  

משתקפות 
בהכסות 

ובהוצאות 
משיויים 

בשווי 
  שימוש.ה

הכסות 
ריבית, 

בשיעורים 
  שוטפים.

(יתן לזהות     
  בפרד)

(יתן לזהות 
  בפרד)

  

הוצאות   ירידת ערך
הובעות 

מאחר 
שהעלות 

ההיסטורית 
-איה בת

  השבה עוד.

משתקפת 
בהכסות 

ובהוצאות 
משיויים 

  הוגן.השווי ב

  

משתקפת 
בהכסות 

ובהוצאות 
משיויים 

בשווי 
  שימוש.ה

הוצאות 
הובעות 

מאחר 
שהעלות 
השוטפת 
-איה בת

  השבה עוד.

(יתן לזהות     
  בפרד)

(יתן לזהות 
  בפרד)
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  המשך - דוח (דוחות) על הביצועים הכספיים

עלות   אירוע
  היסטורית

שווי הוגן 
(החות של 

משתתף 
  בשוק)

ש שווי שימו
(החות 

ספציפיות 
  לישות)

  עלות שוטפת

שיויים 
  בשווי

אים 
מוכרים, 
למעט על 

מת לשקף 
  ירידת ערך.

משתקפים 
בהכסות 

ובהוצאות 
משיויים 

  הוגן.הבשווי 

  

משתקפים 
בהכסות 

ובהוצאות 
משיויים 

בשווי 
  שימוש.ה

הוצאות 
והכסות 

 ותהמשקפ
את ההשפעה 

של שיויים 
במחירים 

(רווחי 
החזקה 

סדי והפ
  החזקה)

לגבי כסים   
 –פיסיים 
הכסות 

והוצאות 
משיוי 

בתזרימי 
מזומים ה
  .ואמדש

      

(א)
ת את המידע שסופק אם שווי השימוש משמש כבסיס מדידה. אולם, כפי מעמודה זו מסכ   

 מחדש, שווי שימוש עשוי שלא להוות בסיס מדידה מעשי למדידות 6.75שצויין בסעיף 
  רגילות.

  ת או הוצאות עשויות לבוע במועד ההכרה של כס שלא רכש בתאי שוק.הכסו   (ב)
הכסות או הוצאות עשויות לבוע אם השוק שבו רכש הכס שוה מהשוק שהוא המקור    (ג)

  מדידת השווי ההוגן של הכס.עת למחירים המשמשים ב
  צריכה של הכס מדווחת בדרך כלל דרך עלות המכירות, פחת או הפחתה.   (ד)
הכסות שהתקבלו שוות לעיתים קרובות לתמורה שהתקבלה, אך תלויות בבסיס המדידה    (ה)

  המשמש להתחייבות מתייחסת כלשהי.
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  התחייבויות
  

  דוח על המצב הכספי

עלות   
  היסטורית

שווי הוגן 
(החות של 

  משתתף שוק)

שווי קיום 
(החות 

ספציפיות 
  לישות)

עלות 
  שוטפת

ערך 

  בספרים

תמורה 
קבלה שהת

(ביכוי 
עלויות 

עסקה) עבור 
החלק  טילת

של 
ההתחייבות 

שטרם קוים, 
כשהיא 
מוגדלת 

בעודף של 
תזרימי 

מזומים ה
ליליים הש
על  ואמדש

התמורה 
  שהתקבלה.

מחיר שהיה 
משולם 

להעביר את 
החלק של 

ההתחייבות 
שטרם קוים 
(ללא הכללת 

עלויות עסקה 
שיתהוו 

  בהעברה).

וכחי הערך ה
של תזרימי 

ומים מז
עתידיים 

שיבעו 
בקיום החלק 

של 
ההתחייבות 
שטרם קוים 

ערך ה(כולל 
וכחי של ה

עלויות 
עסקה 

שיתהוו 
בקיום או 
  בהעברה).

תמורה ה
(ביכוי 
עלויות 

עסקה), אשר 
היתה 

מתקבלת 
באותו מועד 

 טילתעבור 
של  החלק

ההתחייבות 
שטרם קוים, 

כשהיא 
מוגדלת 

בעודף של 
תזרימי 

מזומים ה
שליליים ה
על  ואמדש

  .תמורה זו

(כולל ריבית   
שצברה על 
רכיב מימון 

  כלשהו)
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  דוח (דוחות) על הביצועים הכספיים

עלות   אירוע
  היסטורית

שווי הוגן 
(החות של 

משתתף 
  בשוק)

שווי שימוש 
(החות 

ספציפיות 
  לישות)

עלות 
  שוטפת

הכרה 
  (א)לראשוה

הפרש בין ה  - 
תמורה ה

שהתקבלה 
שווי הלבין 

הוגן של ה
  (ב)ההתחייבות.

הפרש בין ה
תמורה ה

שהתקבלה 
לבין שווי 

קיום של ה
  ההתחייבות.

 -  

עלויות עסקה     
על התהוות 

ההתחייבות 
על או 

  טילתה.

עלויות 
עסקה על 
התהוות 

ההתחייבות 
על או 

  טילתה.

  

קיום 
  ההתחייבות

הכסות 
השוות 
לעלות 

היסטורית ה
של 

ההתחייבות 
שקוימה 

ף (משק
תמורה 

  היסטורית).

הכסות 
השוות לשווי 

הוגן של 
ההתחייבות 

  שקוימה.

הכסות 
השוות לשווי 

קיום של ה
ההתחייבות 

  שקוימה.

הכסות 
השוות 
לעלות 

שוטפת של ה
ההתחייבות 

שקוימה 
(משקף 
תמורה 

  שוטפת).

הוצאות בגין   
עלויות 

שהתהוו 
בקיום 

  ההתחייבות.

הוצאות בגין 
עלויות 

שהתהוו 
בקיום 

  חייבות.ההת

הוצאות בגין 
עלויות 

שהתהוו 
בקיום 

  ההתחייבות.

הוצאות בגין 
עלויות 

שהתהוו 
בקיום 

  ההתחייבות.

(יתן להציג   
טו או 
  ברוטו)

(יתן להציג 
טו או ברוטו. 

אם מוצג 
ברוטו, יתן 

להציג תמורה 
היסטורית 

  בפרד.)

(יתן להציג 
טו או 

ברוטו. אם 
מוצג ברוטו, 

יתן להציג 
תמורה 

יסטורית ה
  בפרד.)

(יתן להציג 
טו או 

ברוטו. אם 
מוצג ברוטו, 

יתן להציג 
תמורה 

היסטורית 
  בפרד.)
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  המשך - דוח (דוחות) על הביצועים הכספיים

עלות   אירוע
  היסטורית

שווי הוגן 
(החות של 

משתתף 
  בשוק)

שווי שימוש 
(החות 

ספציפיות 
  לישות)

עלות 
  שוטפת

העברה של 
  ההתחייבות

ות הכס
השוות 
לעלות 

היסטורית ה
של 

ההתחייבות 
שהועברה 

(משקף 
תמורה 

  היסטורית).

הכסות 
השוות לשווי 

הוגן של ה
ההתחייבות 

  שהועברה.

הכסות 
השוות לשווי 

קיום של ה
ההתחייבות 

  שהועברה.

הכסות 
השוות 
לעלות 

שוטפת של ה
ההתחייבות 

שהועברה 
(משקף 
תמורה 

  שוטפת).

הוצאות בגין   
עלויות 
ו ששולמ

(כולל עלויות 
עסקה) 

להעביר את 
  ההתחייבות.

הוצאות בגין 
עלויות 

ששולמו (כולל 
עלויות עסקה) 

להעביר את 
  ההתחייבות.

הוצאות בגין 
עלויות 

ששולמו 
(כולל עלויות 

עסקה) 
להעביר את 
  ההתחייבות.

הוצאות בגין 
עלויות 

ששולמו 
(כולל עלויות 

עסקה) 
להעביר את 
  ההתחייבות.

(יתן להציג   
ו או ט

  ברוטו.)

(יתן להציג 
טו או 
  ברוטו.)

(יתן להציג 
טו או 
  ברוטו.)

(יתן להציג 
טו או 
  ברוטו.)

הוצאות 
  ריבית

הוצאות 
ריבית, 

בשיעורים 
היסטוריים, 

עדכים תהמ
אם 

ההתחייבות 
ושאת 
ריבית 

  משתה.

משתקפות 
בהכסות 

ובהוצאות 
משיויים 

  הוגן.הבשווי 

  

משתקפות 
בהכסות 
 ובהוצאות
משיויים 

בשווי 
  קיום.ה

הוצאות 
ריבית, 

בשיעורים 
  שוטפים.

(יתן לזהות     
  בפרד)

(יתן לזהות 
  בפרד)
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  המשך - דוח (דוחות) על הביצועים הכספיים

עלות   אירוע
  היסטורית

שווי הוגן 
(החות של 

משתתף 
  בשוק)

שווי שימוש 
(החות 

ספציפיות 
  לישות)

עלות 
  שוטפת

השפעה של 
אירועים 

אשר גורמים 
להתחייבות 

להפוך 
  למכבידה

הוצאות 
השוות לעודף 

של תזרימי 
המזומים 
השליליים 

על  ואמדש
העלות 

ההיסטורית 
של 

ההתחייבות, 
או שיוי 

עוקב בעודף 
  זה.

משתקפת 
בהכסות 

ובהוצאות 
משיויים 

  וגן.הבשווי ה

  

משתקפת 
בהכסות 

ובהוצאות 
משיויים 

בשווי 
  קיום.ה

הוצאות 
השוות 

ף של לעוד
תזרימי 

המזומים 
השליליים 

על  ואמדש
העלות 

השוטפת של 
ההתחייבות, 

או שיוי 
עוקב בעודף 

  זה.

(יתן לזהות     
  בפרד)

(יתן לזהות 
  בפרד)

  

שיויים 
  בשווי

אים 
מוכרים, 

למעט במידה 
שבה 

ההתחייבות 
  היא מכבידה.

משתקפים 
בהכסות 

ובהוצאות 
משיויים 

  הוגן.הבשווי 

  

משתקפים 
כסות בה

ובהוצאות 
משיויים 

בשווי 
  קיום.ה

הוצאות 
והכסות 

 ותהמשקפ
את ההשפעה 

של שיויים 
במחירים 

(רווחי 
החזקה 
והפסדי 
  החזקה)

לגבי   
התחייבויות 

 - פיסיות 
הכסות 

והוצאות 
משיוי 

בתזרימי 
מזומים ה
  .ואמדש

      

התהוותה או שיטלה שלא הכסות או הוצאות עשויות לבוע במועד ההכרה של התחייבות ש   (א)
  בתאי שוק.

הכסות או הוצאות עשויות לבוע אם השוק שבו התהוותה ההתחייבות או יטלה    (ב)
מדידת השווי ההוגן של עת ההתחייבות שוה מהשוק שהוא המקור למחירים המשמשים ב

  ההתחייבות.
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   גורמים שיש להביא בחשבון בעת בחירת בסיס מדידה

ה לכס או להתחייבות ולהכסות או דבעת בחירת בסיס מדי 6.43
 המהות שללהביא בחשבון את  צורךלהוצאות המתייחסות, יהיה 

המידע שבסיס המדידה יפיק הן בדוח על המצב הכספי והן בדוח 
וטבלה  6.42-6.23דוחות) על הביצועים הכספיים (ראה סעיפים ב(

 ).6.86-6.44), וכן גורמים אחרים (ראה סעיפים 6.1
 

 ישגורם יחיד לא יקבע איזה בסיס מדידה אף קרים, במרבית המ 6.44
של כל גורם תהיה תלויה בעובדות ר. החשיבות היחסית ולבח

 ובסיבות.
 

המידע המסופק על ידי בסיס מדידה חייב להיות שימושי  6.45
את, המידע חייב זעל מת להשיג  .דוחות הכספייםלמשתמשים ב

תיימר וא מהחייב לייצג אמה את מה שהוא להיות רלווטי ו
יתן , אפשרלייצג. בוסף לכך, המידע המסופק צריך להיות, ככל ה

 ומובן.  בעיתוי כוןת, ומיאיתן ל, ההשוואל
 

והאפקטיבי ביותר ביותר , התהליך היעיל 2.21וסבר בסעיף מכפי ש 6.46
לזהות  בדרך כלליהיה ליישום המאפייים האיכותיים הבסיסיים 

ופעה כלכלית. אם מידע זה איו את המידע הרלווטי ביותר לגבי ת
את התופעה  היכול להיות מסופק בדרך שתייצג אמ איוזמין או 

הכלכלית, סוג המידע הרלווטי ביותר הבא מובא בחשבון. סעיפים 
המאפייים  יםלאמדיון וסף על התפקיד שממספקים  6.76-6.49

 האיכותיים בבחירת בסיס המדידה.
 

שיש להביא בחשבון  תמקד בגורמיםמ 6.76-6.49הדיון בסעיפים  6.47
 בבחירת בסיס המדידה עבור כסים שהוכרו והתחייבויות שהוכרו.

בבחירת בסיס מדידה עבור  היות רלווטיחלק מדיון זה עשוי ל
לגבי פריטים פריטים שהוכרו או גבי סופק בביאורים, להממידע 

 שלא הוכרו.
 

בחשבון  דים בגורמים וספים שיש להביא 6.82-6.77סעיפים  6.48
בבחירת בסיס מדידה בהכרה לראשוה. אם בסיס המדידה 

בסיס המדידה העוקב, הכסות והוצאות  עם עקבי איולראשוה 
 עקברק הראשוה ת במועד המדידה העוקבת ועשויות להיות מוכר

 עשויה להכאהכרה בהכסות ובהוצאות ה מדידה.ההשיוי בבסיס 

לא , למעשה, שרכאעסקה או אירוע אחר  להיראות כמתארת
, הבחירה של בסיס מדידה ןעסקה או אירוע אחר. לכהתרחשו 

לכס או להתחייבות, ולהכסות ולהוצאות המתייחסות, קבעת על 
 מדידה עוקבת. שלוהן  הראשולמדידה  שלידי הבאה בחשבון הן 
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  רלווטיות

סופק על ידי בסיס מדידה של כס או של המ הרלווטיות של מידע 6.49
 מושפעת: ושל הכסות או הוצאות מתייחסות תהתחייבו

 

המאפייים של הכס או של ההתחייבות (ראה סעיפים מ  )א(
 ); וכן6.53-6.50

 

 מיריזהכס או ההתחייבות תורמים לת מהאופן שבו  )ב(
 ).6.57-6.54מזומים עתידיים (ראה סעיפים 

 
  מאפייים של הכס או של ההתחייבות

באופן  הבסיס מדידה תלויסופק על ידי המהרלווטיות של מידע  6.50
 תותד, בהשוחיחלקי במאפייים של הכס או של ההתחייבות, בי

של של הכס או  הערךאם עובדה בכן של תזרימי מזומים ו
 ההתחייבות רגיש לגורמי שוק או לסיכוים אחרים.

  
רגיש לגורמי שוק או  תהתחייבויושל כס או של ערך האם  6.51

באופן  והשיות ית עשויה להלסיכוים אחרים, עלותם ההיסטור
. כתוצאה מכך, עלות היסטורית עשויה שוטףמשמעותי מערכם ה

חשוב  יושוב םשלא לספק מידע רלווטי אם מידע לגבי שיויי
עלות מופחתת איה יכולה לדוגמה,  למשתמשים בדוחות הכספיים.

לספק מידע רלווטי לגבי כס פיסי או לגבי התחייבות פיסית 
 ים. שהם גזר

 
 שוויב ם, שיוייבעלות היסטורית עשה שימושיתרה מכך, אם  6.52

מדווחים כאשר ערך זה משתה, אלא כאשר אירוע כמו אים 
ירידת ערך או קיום מתרחשים. זה עלול להתפרש באופן מימוש, 

שכל ההכסות וההוצאות שהוכרו באותו מועד של  כמרמזשגוי 
התקופות שבמהלכן , ולא על פי באותו מועדאירוע זה בעו 

מדידה בעלות שכך, מאחר מעבר להכס או ההתחייבות. הוחזקו 
, שווישיויים בכון לגבי עיתוי בהיסטורית איה מספקת מידע 

ות ערך להיות חסר ותהכסות והוצאות שדווחו על בסיס זה עשוי
שור על ידי חוסר תיאור ההשפעה המלאה של יחיזוי וערך א

כס או ב ההובע כתוצאה מהחזק הישות לסיכון ה שלחשיפה
 התחייבות במהלך תקופת הדיווח.ב

 
שיויים בשווי ההוגן של כס או של התחייבות משקפים שיויים  6.53

בציפיות של משתתפים בשוק ושיויים בהעדפות הסיכון שלהם. 
 מהותלההתחייבות המדדים ושל הכס או  ם שלבהתאם למאפייי

ם אלה עשוי ידע המשקף שיויהפעילויות העסקיות של הישות, מי
שור למשתמשים בדוחות יאערך שלא לספק תמיד ערך חיזוי או 

ת העסקיות של יוהמקרה כאשר הפעילו ותהיעשוי להכספיים. זה 
כס או בהעברת ההתחייבות,  ןהישות איכרוכות במכירת ה
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לגביית רק לשימוש או רק  יםלדוגמה, אם ישות מחזיקה כס
התחייבויות  םקייתים או אם הישות תזרימי מזומים חוזי

 בעצמה.
  

  תרומה לתזרימי מזומים עתידיים

, משאבים כלכליים אחדים מפיקים תזרימי 1.14שצוין בסעיף  כפי 6.54
משמשים כלכליים ; במקרים אחרים, משאבים במישריןמזומים 
. אופן השימוש בעקיפיןכדי להפיק תזרימי מזומים במשולב 

האופן שבו כסים והתחייבויות  ךכפיבמשאבים כלכליים, ול
הפעילויות  מהותמפיקים תזרימי מזומים, תלויים בחלקם ב

 הישות.ידי ל המוהלות עהעסקיות 
 

משאבים ספר של ישות כרוכה בשימוש במ כאשר פעילות עסקית 6.55
בהם כלכליים המפיקים תזרימי מזומים בעקיפין, על ידי שימוש 

סביר שירותים ללקוחות, כדי להפיק ולשווק סחורות או  במשולב
עלות היסטורית או עלות שוטפת יספקו מידע רלווטי לגבי ש

פעילות זו. לדוגמה, רכוש קבוע משמש בדרך כלל במשולב עם 
משאבים כלכליים אחרים של ישות. באופן דומה, בדרך כלל מלאי 
לא יכול להימכר ללקוח, אלא באמצעות שימוש רחב במשאבים 

שות (לדוגמה, בפעילויות הייצור והשיווק). כלכליים אחרים של הי
אלה כמסבירים כיצד מדידת כסים  6.42-6.40-ו 6.31-6.24סעיפים 

בעלות היסטורית או בעלות שוטפת יכולה לספק מידע רלווטי 
מרווחים שהושגו במהלך  ממו הפיקלכדי שיתן להשתמש בו 

 . התקופה
 

מים במישרין, עבור כסים והתחייבויות המפיקים תזרימי מזו 6.56
כלכלי  מחירוללא  בלתי תלויכגון כסים שיתן למכור באופן 

בסיס שסביר ), בעסק משמעותי (לדוגמה, ללא שיבוש משמעותי
ערך שוטף הכולל ספק את המידע הרלווטי ביותר יהיה שיהמדידה 

חוסר הוודאות של של העיתוי ושל אומדים שוטפים של הסכום, 
 ים.תזרימי המזומים העתידי

 
כאשר פעילות עסקית של ישות כרוכה ביהול כסים פיסים  6.57

והתחייבות פיסיות במטרה לגבות תזרימי מזומים חוזיים, עלות 
הפיק מופחתת עשויה לספק מידע רלווטי שיתן להשתמש בו כדי ל

רווח בין הריבית שצברה על הכסים לבין הריבית מה את
עת ההערכה אם עלות . אולם, בתשהתהוותה על ההתחייבויו

גם להביא בחשבון את  צורךמופחתת תספק מידע שימושי, יהיה 
אין זה המאפייים של הכס הפיסי או של ההתחייבות הפיסית. 

סביר כי עלות מופחתת תספק מידע רלווטי לגבי תזרימי מזומים 
 התלויים בגורמים אחרים מלבד קרן וריבית. 
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  מצג אמן

, שימוש בבסיסי כלשהייבויות קשורים בדרך כאשר כסים והתחי 6.58
מדידה שוים עבור כסים והתחייבויות אלה יכול ליצור חוסר 

אם הדוחות הכספיים חשבואית).  חוסר הקבלהעקביות במדידה (
 עשויים שלאמכילים חוסר עקביות במדידה, דוחות כספיים אלה 

עיה ייצג אמה היבטים אחדים במצבה הכספי של הישות ובביצול
הכספיים. כתוצאה מכך, בסיבות אחדות, שימוש באותו בסיס 
מדידה עבור כסים והתחייבויות קשורים עשוי לספק למשתמשים 

יותר שימושי מהמידע שהיה ובע הוא בדוחות הכספיים מידע ש
ד כאשר ויחי. זה עשוי להיות סביר ביםמדידה שו ימשימוש בבסיס

רים וקש אחתייבות התחמאו  אחדתזרימי המזומים מכס 
 .תהתחייבות אחרמאו אחר מזומים מכס ה מיבמישרין לתזרי

 
שמצג אמן מושלם הוא  אף על פי, 2.18-ו 2.13כפי שצוין בסעיפים  6.59

 ותלהיות מדויק ותחייב ותדיקי מטעויות, אין זה אומר שמ
 .טיםבהיכל הבלחלוטין 

 
מחירים ב צפייהיכולה להיקבע במישרין על ידי  יהכאשר מידה א 6.60

חוסר ודאות  וצרלהיאמד, זאת במקום בשוק פעיל וחייבת 
בסיס מדידה ל קשורהאשר רמת חוסר הוודאות במדידה במדידה. 

סופק על ידי המהמידע אם  הקביעהמסוים עשויה להשפיע על 
אותו בסיס מדידה מספק מצג אמן של מצבה הכספי של הישות 

ודאות במדידה איה ושל ביצועיה הכספיים. רמה גבוהה של חוסר 
מועת בהכרח את השימוש בבסיס מדידה המספק מידע רלווטי. 

כה היא אולם, במקרים אחדים רמת חוסר הוודאות במדידה 
סופק על ידי בסיס מדידה עשוי שלא לספק הממידע ש כךגבוהה 

אלה, ראוי כ). במקרים 2.22(ראה סעיף  תמספקבמידה מצג אמן 
תהיה תוצאתו מדידה שוה שגם  להביא בחשבון בחירה בבסיס

 מידע רלווטי. 
 

והן תוצאה של חוסר ודאות במדידה היא שוה הן מחוסר ודאות  6.61
 :)existence( לגבי קיום מחוסר ודאות

 

חוסר ודאות לגבי  םכאשר קיישל תוצאה וצר חוסר ודאות   )א(
או של תזרים כלשהו הסכום או העיתוי של תזרים חיובי 

שיבעו מכס או כלכליות של הטבות  כלשהו שלילי
 מהתחייבות.

 

כאשר אין זה ודאי אם כס או  לגבי קיום וצרחוסר ודאות   )ב(
דים באופן שבו  5.14-5.12אם התחייבות קיימים. סעיפים 

 אםעשוי להשפיע על החלטות לגבי לגבי קיום חוסר ודאות 
בכס או בהתחייבות כאשר אין זה ודאי אם מכירה ישות 

  קיימים.זו ות או התחייבזה כס 
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לגבי או של חוסר ודאות של תוצאה הוכחות של חוסר ודאות  6.62
עשויה לעיתים לתרום לחוסר ודאות במדידה. אולם, קיום 

לגבי חוסר ודאות של או של תוצאה חוסר ודאות התוצאה של 
לדוגמה, אם השווי ההוגן  איה בהכרח חוסר ודאות במדידה.קיום 

במחירים בשוק פעיל,  צפייהל ידי של כס יכול להיקבע במישרין ע
קשורה למדידת אותו שווי הוגן, גם אם האין חוסר ודאות במדידה 

חוסר  םאין זה ודאי כמה מזומן הכס יפיק בסופו של דבר ולכן קיי
 . של תוצאה ודאות

  
  מאפייים איכותיים משפרים ואילוץ העלות

 ותבמומאפייים האיכותיים המשפרים של יכולת השוואה, ל 6.63
בסיס ב הבחירה להשלכות ע שאילוץ העלות ילאימות ויכולת ו

 6.76-6.69סעיפים הסעיפים הבאים דים בהשלכות אלה.  מדידה.
 ם.מימדידה מסוי ידים בהשלכות וספות הספציפיות לבסיס

אין השלכות ספציפיות על כון האיכותי המשפר של עיתוי  ןלמאפיי
 מדידה. 

 
אחרות, היא מגבילה  כספייווח כשם שהעלות מגבילה החלטות ד 6.64

, בבחירת בסיס מדידה, זה ןבסיס מדידה. לכ ה שלבחירהגם את 
סופק הממהמידע  התועלתסביר שחשוב להביא בחשבון אם 

 צדיקת אותו בסיס מדידהלמשתמשים בדוחות הכספיים על ידי 
 .בושימוש השל ות מידע זה הספקאת העלויות של 

  
עבור אותם פריטים, הן תקופה  מדידה יסבסי םאותשימוש עקבי ב 6.65

 יחידהישות מדווחת והן בתקופת דיווח אותה תקופה באחר 
 את הדוחות הכספיים ליותר עשותע לסיי, יכול לשוות ישויותב

 .יתים להשוואה
 

. מובים פחותלדוחות כספיים  עשותשיוי בבסיס מדידה יכול ל 6.66
ים לואולם, שיוי עשוי להיות מוצדק אם גורמים אחרים ע

יא ההשיוי תוצאת במובות, לדוגמה, אם  ירידהעל ה במשקלם
שיוי, ייתכן שהמשתמשים בדוחות מבוצע רלווטי. אם יותר מידע 

ר על מת לאפשר להם להבין את יסבמיצטרכו מידע הכספיים 
 אותו שיוי. ה שלהשפעה

 
שעשה שוים המדידה הבסיסי  ספרבממובות תלויה באופן חלקי  6.67

כלל, אם כהזמן.  לאורך משתיםאם הם בעובדה כן ובהם שימוש 
של דוחות  מערכתברבים יותר בסיסי מדידה עשה שימוש ב

 , פחות מובןןלכוכספיים, המידע הובע מכך הופך מורכב יותר, 
בדוח על המצב הכספי ובדוח  הבייים-מיכויאו ס כוםיהסשורות ו

. םרמטיביי(בדוחות) על הביצועים הכספיים הופכים לפחות איפו
יש ראוי להשתמש ביותר בסיסי מדידה אם  ייתכן שיהיה זהאולם, 

 על מת לספק מידע שימושי.  צורך בכך
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שתוצאתם מדידה  יבעת שימוש בבסיס משתפרתיכולת אימות  6.68
במישרין, לדוגמה, על  בלתי תלויבאופן  אותן שיתן לאמת מידות

בדיקת התוים במחירים, או בעקיפין, לדוגמה, על ידי  צפייהידי 
ת, ייתכן כי ומיאיתת ל האי הדימודל. אם משמשמשים ב

על מת יהיה צורך במידע מסביר משתמשים בדוחות הכספיים ל
 . במקרים אחדיםהדילאפשר להם להבין את אופן קביעת המ

 שימוש בבסיס מדידה שוה. על ורותלה צורךשיהיה , ייתכן כאלה
  

  עלות היסטורית

 ןיותר, ולכ הפשוט דת עלות היסטורית היאמדיבמצבים רבים,  6.69
שקבעו תוך  ותדי, מאשר למדוד ערך שוטף. בוסף, מהפחות יקר

 היטב ותמובהן באופן כללי יישום עלות היסטורית כבסיס מדידה 
ית ,לאימות. ותוכן, במקרים רבים 

 
זיהוי ומדידה של הפסדים מירידת ערך כן וצריכה  אמידתאולם,  6.70

, ן. לכיםלהיות סובייקטיבי יםעשויות מכבידות התחייבוישל או 
לעיתים העלות ההיסטורית של כס או של התחייבות יכולים 

 ערך שוטף.כמו  אימותידה או לדלהיות קשים למ
 

ים שרכשו זהכסים  ,של עלות היסטורית בסיס מדידהבשימוש ב 6.71
להיות  יםבמועדים שוים יכול התהוושזהות או התחייבויות 

וחות הכספיים בסכומים שוים. הדבר יכול להפחית בד יםמדווח
ישות מדווחת אותה תקופה בלתקופה מהן , ההשוואהיכולת את 

 .שוות ישויותב יחידהוהן בתקופת דיווח 
  

 ערך שוטף 
הוגן קבע מקודת מבטם של משתתפים בשוק, ולא ששווי אחר מ 6.72

 רכשהכס שבו ועד תלוי במ הוא בלתימקודת מבטה של ישות, ו
 ותאו התחייבות זהזהים , כסים התהוותה ההתחייבותאו 

המדדים בשווי הוגן ימדדו, באופן עקרוי, באותו סכום על ידי 
יכולת את  שפרגישה לאותם שווקים. זה יכול לשיש להן ישויות 
ישות מדווחת והן בתקופת באותה הן מתקופה לתקופה  הההשווא

שימוש  שווישאחר מ . לעומת זאת,שוות ישויותב יחידהדיווח 
 ותעשוימידות אלה משקפים קודת מבט של ישות,  שווי קיוםו

כסים  ותלהיות שו בישויות  ותאו התחייבויות זהזהים עבור
ד וחי, ביהההשוואיכולת שוות. הבדלים אלה עשויים להפחית את 

אם הכסים או ההתחייבויות תורמים לתזרימי המזומים באופן 
 דומה.

 
הוגן של כס או של התחייבות יכול להיקבע במישרין אם השווי ה 6.73

תהליך מדידת שווי הוגן היו ל במחירים בשוק פעיל, צפייהעל ידי 
הוגן יתן לאימות השווי הו ;פשוט וקל להבהוהוא עלות מוכה, 

 במישרין. צפייהבאמצעות 
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השימוש כולל טכיקות הערכה, לעיתים ב ייתכן שיהיה צורך 6.74
לאמוד שווי כדי תזרימי מזומים, בוססות טכיקות מדידה מב

באופן ו ,במישרין בשוק פעיל הוא איו יתן לצפייההוגן כאשר 
. קיוםשווי של שווי שימוש ו ה שלקביעהבעת יש בהן צורך כללי 

 בהתאם לטכיקות שבוצע בהן שימוש:
 

 יםאמידת תוים להערכה ויישום טכיקת הערכה עשוי  )א(
 .יםומורכב יםלהיות יקר

 

ייתכן קטיביים ויתהליך עשויים להיות סובילתוים ה  )ב(
קשה לאמת הן את התוים והן את התקפות של שיהיה 

או זהים של כסים  ותדיהתהליך עצמו. כתוצאה מכך, המ
 את תיפחי. הדבר ותלהיות שו ותעשוי ותהתחייבויות זהשל 

 . הההשוואיכולת 
  

 המשמש יחיד כס שלשימוש  שווילא יתן לקבוע במקרים רבים,  6.75
. במקום באופן שיהיה בעל משמעות בשילוב עם כסים אחרים

השימוש קבע עבור קבוצה של כסים וייתכן שיהיה  שוויזאת, 
. תהליך זה אידיבידואלייםצורך להקצות את התוצאה לכסים 
 שווי ם שלבוסף, אומדייכול להיות סובייקטיבי ושרירותי. 

 תסירגיו ה שלהשפעהות את שימוש של כס עשויים לשקף בטע
שימוש של כס  שווי, קביעת ןעם כסים אחרים בקבוצה. לכ

שמש במשולב עם כסים אחרים עשוי להיות תהליך יקר המ
אימות. היכולת את  ותמפחית והסובייקטיביות שלו וומורכבות

שימוש עשוי שלא להיות בסיס מדידה מעשי  שווימסיבות אלה, 
הוא שאלה. אולם, ייתכן כת של כסים עבור מדידות מחדש רגילו

של כסים, לדוגמה,  מזדמותיהיה שימושי עבור מדידות מחדש 
כאשר עשה בו שימוש לבדיקת ירידת ערך על מת לקבוע אם 

 העלות ההיסטורית יתת להשבה במלואה.
  

, כסים זהים שרכשו או שוטפתבשימוש בבסיס מדידה של עלות  6.76
ים שוים מדווחים בדוחות ועדבמ שהתהווזהות התחייבויות 

הן , הההשוואיכולת את  שפרהכספיים באותו סכום. זה יכול ל
 יחידהישות מדווחת והן בתקופת דיווח  באותהמתקופה לתקופה 

. אולם, קביעת עלות שוטפת עשויה להיות מורכבת, שוות ישויותב
 , ייתכן שיהיה6.22בסעיף  שצויןסובייקטיבית ויקרה. לדוגמה, כפי 

המחיר  תיאוםצורך לאמוד את העלות השוטפת של כס על ידי 
של  וכחייםהומצבו  גילולשקף את  על מתהשוטף של כס חדש 

הכס שמוחזק על ידי הישות. בוסף, בשל שיויים בטכולוגיה 
כסים ב, כסים רבים לא יוחלפו יםעסקי והגיםובשל שיויים ב

מחיר השוטף של כס חדש ל ףסובייקטיבי וס תיאוםזהים. לכן, 
דרש על מת לאמוד את העלות השוטפת של כס השווה לכס יי

עלות שוטפת  פיבספרים ל כיםהקיים. כמו כן, פיצול שיויים בער
צריכה לבין השפעת השיויים במחירים (ראה של שוטפת בין עלות 
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) עשוי להיות מורכב ולדרוש החות שרירותיות. בשל 6.42סעיף 
ת יכולת ולהיות חסר ותעלות שוטפת עשוי ות שלדימ קשיים אלה,

 .ותבמואימות ו
  

  גורמים ספציפיים למדידה לראשוה
 תריחב עתב ביא בחשבוןדים בגורמים שיש לה 6.76-6.43 סעיפים 6.77

בסיס מדידה, הן עבור הכרה לראשוה והן עבור מדידה עוקבת. 
בון ביאם בחשדים בגורמים וספים שיש לה 6.82-6.78סעיפים 

 בהכרה לראשוה.
 

בהכרה לראשוה, העלות של כס שרכש או של התחייבות  6.78
אופן כתוצאה מאירוע שהוא עסקה בתאי שוק דומה ב שהתהוותה

ההוגן באותו מועד, אלא אם כן עלויות עסקה הן  םלשווי רגיל
יש גם אם שי סכומים אלה דומים, משמעותיות. למרות זאת, 

ה עשה שימוש בהכרה לראשוה. לתאר באיזה בסיס מדיד צורך
, גםהוא , בסיס מדידה זה תשמש לאחר מכן אם עלות היסטורית

ערך שוטף בהכרה לראשוה. באופן דומה, אם  הולם באופן רגיל,
 בהכרה לראשוה. הולם , באופן רגיל,לאחר מכן, הוא גםישמש 

מדידה עוקבת בשימוש באותו בסיס מדידה בהכרה לראשוה ו
ראשוה הכסות או בהוצאות בעת המדידה העוקבת מוע הכרה בה

 ).6.48רק עקב שיוי בבסיס המדידה (ראה סעיף 
 

התחייבות בתמורה  שמתהווה להכאשר ישות רוכשת כס או  6.79
כתוצאה מעסקה  תהתחייבות אחרשל או אחר כס  ה שללהעבר

של הכס שרכש או של  יתראשוהבתאי שוק, המידה 
 ןאם הכסות או הוצאות כלשה תעקוב שהתהוותהההתחייבות 

מהעסקה. כאשר כס או התחייבות מדדים בעלות, לא  ותובע
ובעות הכסות או הוצאות בהכרה לראשוה, אלא אם הכסות או 

הכס או ההתחייבות שהועברו, או  ה שלגריעהמובעות הוצאות 
 מכבידה.היא ההתחייבות שאו הכס ערכו של אם פגם 

 
כתוצאה  להתהוותאו התחייבויות עשויות  שירכלהכסים עשויים  6.80

 מאירוע שאיו עסקה בתאי שוק. לדוגמה:
 

מחיר העסקה עשוי להיות מושפע מיחסים בין הצדדים או   )א(
 ;אחר של אחד מהצדדים אילוץמפיסי או  ץמלח

 
על ידי ממשלה או  ללא חיובכס עשוי להיות מועק לישות   )ב(

 כתרומה לישות מצד אחר;
 

 ; אותקותאו  חוקשויה להיות מוטלת על ידי התחייבות ע  )ג(
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פעולה בלתי לבוע מ ההתחייבות לשלם פיצוי או קס עשוי  )ד(
 .)act of wrongdoing חוקית (

  
 שהתהוותהאלה, מדידת הכס שרכש או ההתחייבות כבמקרים  6.81

או  יםבעלותם ההיסטורית עשויה שלא לספק מצג אמן של הכס
הכסות או הוצאות כלשהן של הישות ושל  תיוההתחייבושל 

 ייתכן שיהיה זה הולם, ןלכאחר. האירוע ההובעות מהעסקה או מ
בעלות  שהתהוותהלמדוד את הכס שרכש או את ההתחייבות 

זו לבין  חשבת. הפרש כלשהו בין עלות 6.6, כמתואר בסעיף חשבת
שיתה או שהתקבלה יוכר כהכסות או כהוצאות כלשהי תמורה 

ה.בהכרה לראשו 
 

כתוצאה מאירוע  מתהוותכאשר כסים רכשים או התחייבויות  6.82
כל את שאיו עסקה בתאי שוק, יש לזהות ולהביא בחשבון 

. לדוגמה, אחרהאירוע ה של של העסקה או ים הרלווטייםהיבטה
התחייבויות אחרות, בייתכן שיהיה צורך להכיר בכסים אחרים, 

מחזיקים לוקות לחבאו  יותהו מחזיקים בזכויותהשקעות מב
 ה שלהשפעשל המהות הה את על מת לייצג אמ יותהו בזכויות

פי של הישות (ראה כסה הצבאחר על מהאירוע השל העסקה או 
על ביצועיה  מתייחסת כלשהי) והשפעה 4.62-4.59סעיפים 

 הכספיים של הישות.
  

 יותר מבסיס מדידה אחד
 6.76-6.43ים הגורמים שתוארו בסעיפ הבאה בחשבון שללעיתים,  6.83

למסקה כי צריך יותר מבסיס מדידה אחד עבור כס  אלהבי העשוי
לספק  על מת מתייחסותאו התחייבות ועבור הכסות או הוצאות 

את מידע רלווטי שייצג אמה הן את מצבה הכספי של הישות והן 
 ביצועיה הכספיים.

 
 :אמידע זה הי קבמרבית המקרים, הדרך המובת ביותר לספ 6.84

  

הן עבור הכס או ההתחייבות  יחידמש בבסיס מדידה תשלה  )א(
 מתייחסותבדוח על המצב הכספי והן עבור הכסות והוצאות 

 דוחות) על הביצועיים הכספיים; וכןב( בדוח
 

 יישום בסיס מדידה שוה.תוך לספק בביאורים מידע וסף   )ב(
 

רלווטי, או מביא למצג יותר אולם, במקרים אחדים, מידע זה  6.85
ן הן של המצב הכספי של הישות והן של ביצועיה אמיותר 

 השימוש: באמצעותהכספיים, 
 

בסיס מדידה של ערך שוטף עבור כס או התחייבות בדוח ב  )א(
 על המצב הכספי; וכן
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בדוח  מתייחסותבסיס מדידה אחר עבור הכסות והוצאות ב  )ב(

 ).7.18-7.17(ראה סעיפים 10 הפסד וארווח 

                                                 
איה קובעת אם הדוח (הדוחות) על הביצועים הכספיים  המסגרת המושגית   10

משתמשת  המסגרת המושגיתמורכב (מורכבים) מדוח יחיד או משי דוחות. 
במוח "דוח רווח או הפסד" על מת להתייחס הן לדוח פרד והן לחלק פרד 

  ם הכספיים.בדוח יחיד על הביצועי

  
להביא בחשבון את  צורך ש, יאלהה בבחירת בסיסי המדידה
  .6.76-6.43הגורמים שדוו בסעיפים 

  
 כום הכולל שלסהל ההכסות או הסכום הכולל שאלה, כבמקרים  6.86

ההוצאות שוצרו בתקופה מהשיוי בערך השוטף של הכס או של 
 ) כך ש:7.19-7.14ההתחייבות מופרד ומסווג (ראה סעיפים 

 

ההוצאות שמדדו דוח רווח או הפסד כולל את ההכסות או   )א(
 ביישום בסיס המדידה שבחר עבור אותו דוח; וכן

 

רווח כולל אחר כולל את כל ההכסות או ההוצאות   )ב(
המצטבר הותרות. כתוצאה מכך, הרווח הכולל האחר 

מתייחס לאותו כס או לאותה התחייבות שווה להפרש ה
 בין:

 

)i(  כס או של ההתחייבות בדוח עלהערך בספרים של ה
 לבין; המצב הכספי

 

)ii(  קבע ביישום בסיס המדידה הערך בספרים שהיה
 דוח רווח או הפסד.עבור שבחר 

 
  מדידת הון

הון) איו מדד ה ךהערך בספרים של הון (ס כום הכולל שלסה 6.87
בספרים של כל  כיםהער כום הכולל שלבמישרין. הוא שווה לס
בספרים של כל  כיםהער כום הכולל שלסההכסים שהוכרו ביכוי 

 ייבויות שהוכרו.ההתח
 

 שוויהדוחות כספיים למטרות כלליות לא ועדו להציג את שמאחר  6.88
אופן הערך בספרים של הון לא יהיה ב הסכום הכולל שלשל ישות, 

 שווה: רגיל
 

 הישות; הזכויות ההויות שלשווי השוק המצרפי של ל  )א(
 



Conceptual Framework for Financial Reporting 

1664 

ממכירת הישות כמכלול על בסיס  לגייסהיה יתן סכום של  )ב(
 ת עסק חי; אוחה

 

ממכירת כל הכסים של הישות  יתן היה לגייססכום של  )ג(
 סילוק כל התחייבויותיה.מו

  
 הולםיהיה זה שהון איו מדד במישרין, ייתכן ה ךשס אף על פי 6.89

 אידיבידואליות קבוצותלמדוד במישרין את הערך בספרים של 
) ורכיבי הון אחדים (ראה סעיף 4.65של הון (ראה סעיף  ותאחד
 קבוצההון מדד כשייר, לפחות ה ךסשזאת, מאחר ). למרות 4.66
להימדד במישרין. באופן דומה, לפחות  היכול ההון אי של תאח

 רכיב אחד של הון איו יכול להימדד במישרין.
 

או  אידיבידואליתהון  קבוצתהערך בספרים של  הסכום הכולל של 6.90
ל יכוהוא חיובי, אך  אופן רגילב ואה אידיבידואלי ב הוןכירשל 

באופן הון הוא ה ךסות. באופן דומה, אחדלהיות שלילי בסיבות 
, אך יכול להיות שלילי בהתאם לכסים ולהתחייבויות כללי חיובי

 אופן מדידתם.לשהוכרו ו
  

  מזומים מיטכיקות מדידה מבוססות תזרי

 לעיתים, מידה איה יתת לצפייה במישרין. במקרים אחדים 6.91
 תבטכיקודה היא על ידי שימוש את המי אמוד, דרך אחת לכאלה

אלה אין בסיסי כמזומים. טכיקות  מימדידה מבוססות תזרי
, בעת ןמדידה. הן טכיקות המשמשות ליישום בסיס מדידה. לכ

לזהות באיזה בסיס מדידה עשה  יש צורךזו, כשימוש בטכיקה 
מידה שבה הטכיקה משקפת את הגורמים את השימוש ו
ידה זה. לדוגמה, אם בסיס המדידה הוא לבסיס מד םהרלווטיי

 .6.14הם אלה שתוארו בסעיף  םהרלווטיישווי הוגן, הגורמים 
 

מזומים ביישום  מיטכיקות מבוססות תזרייתן לעשות שימוש ב 6.92
שלא אשר מתוקן על מת  קיום, לדוגמה, שווי קןותבסיס מדידה מ

 קייםהאפשרות שהישות עשויה שלא ל ה שלהשפעהאת  לכלול
בסיסי מדידה עשוי לעיתים יקון תחייבות (סיכון אשראי עצמי). תה
רלווטי למשתמשים בדוחות הכספיים  שהוא יותרלמידע  הביאל

. אולם, ין אותואו להבאותו  קייותר להפבעל עלות מוכה או 
יותר להבה עבור  יםקשגם להיות  יםעשוימתוקים בסיסי מדידה 

 המשתמשים בדוחות הכספיים.
 

ת יוודאו- אי(א)) ובע מ6.61(ראה סעיף של תוצאה דאות חוסר ו 6.93
-איהעיתוי של תזרימי מזומים עתידיים. לגבי לגבי הסכום או 

חשוב של כסים ושל התחייבויות.  ןמאפיי ןה האלת יוודאו
כס או התחייבות על ידי התייחסות לאומדים של  תדימדב

ביאו לה לא וודאיים, גורם אחד שיש עתידייםתזרימי מזומים 
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של  ואמדשהוא שיויים אפשריים בסכום או בעיתוי  בחשבון
(ב)). שיויים אלה מובאים 6.14תזרימי מזומים אלה (ראה סעיף 

בחשבון בבחירת סכום יחיד מתוך טווח של תזרימי מזומים 
של סכום העצמו לעיתים לכשהוא אפשריים. הסכום שבחר 

ום המספק את המידע תוצאה אפשרית, אך אין זה תמיד כך. הסכ
הרלווטי ביותר הוא בדרך כלל אחד מתוך החלק המרכזי של 

ים מרכזיים שוים מספקים מידע דהטווח (אומדן מרכזי). אומ
 שוה. לדוגמה:

 

 תוחלתהסתברות, המכוה גם - (ממוצע משוקלל חזויהערך ה  )א(
) משקף את כל טווח התוצאות וותן משקל קהסטטיסטיב

וי איו חזההערך  סבירות יותר. רב יותר לתוצאות שהן
או  סופייםה החיוביים םתזרימיהלחזות את  מיועד

או הטבות של מזומן  סופייםההשליליים  םתזרימיה
 מאותו כס או מאותה התחייבות. יםכלכליות אחרות הובע

 

לא שמאשר תרחש שיסביר יותר הסכום המקסימלי ש  )ב(
כך  צביע על) מקהסטטיסטיבלחציון  דומהתרחש (שי
וכן  50%עולה על  הברות להפסד עוקב איתסההש
 .50%עולה על  הברות לרווח עוקב איתהסהש

 

) היא תזרים קהסטטיסטיב שכיחההתוצאה הסבירה ביותר (  )ג(
הובע מהכס או  יחידסופי או תזרים שלילי סופי יחיד חיובי 

 .שהוא הסביר ביותר מההתחייבות
  

מים עתידיים תזרימי מזו ם שלאומדן מרכזי תלוי באומדי 6.94
 ושיויים אפשריים בסכומים או בעיתוי שלהם. הוא איו כולל את

המחיר עבור שיאת חוסר הוודאות לכך שהתוצאה הסופית עשויה 
להיות שוה מאומדן מרכזי זה (כלומר, הגורם המתואר בסעיף 

 (ד)).6.14
 

אף אומדן מרכזי איו ותן מידע שלם לגבי טווח התוצאות  6.95
, ייתכן שמשתמשים בדוחות הכספיים יצטרכו ןהאפשרויות. לכ

 תוצאות אפשריות.של טווח המידע לגבי 
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החל 

  מסעיף

    הצגה וגילוי - 7פרק 

  7.1  הצגה וגילוי ככלי תקשורת

  7.4  מטרות הצגה וגילוי ועקרוות להצגה וגילוי

  7.7  סיווג

  7.9  התחייבויותשל כסים ושל סיווג 

  7.10  קיזוז

  7.12  הוןשל סיווג 

  7.14  הוצאותשל הכסות ושל סיווג 

  7.15  רווח או הפסד ורווח כולל אחר

  7.20  קיבוץ
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 הצגה וגילוי ככלי תקשורת

, ה, הויה, התחייבויותהמידע לגבי כסי מתקשרת ישות מדווחת 7.1
מידע בדוחותיה של ה על ידי הצגה וגילוי יוהוצאות יההכסות

 הכספיים.
 

מידע את ה עושהשל מידע בדוחות כספיים  אפקטיביתתקשורת  7.2
, יה, התחייבויותהזה לרלווטי יותר ותורמת למצג אמן של כסיה

את  תשפרמ היא גם של הישות. יהוהוצאות יההכסות ההו
של מידע בדוחות הכספיים.  הההשוואיכולת המובות ואת 

 ת:של מידע בדוחות הכספיים דורש אפקטיביתתקשורת 
 

במקום ובעקרוות של הצגה וגילוי  מטרותהתמקדות ב  )א(
  ;כלליםהתמקדות ב

 
ד פריטים פרימקבץ פריטים דומים ומאשר סיווג מידע באופן   )ב(

 שוים; וכן
 

על ידי פירוט  מוסווהאיו בדרך כזו שהוא קיבוץ מידע   )ג(
 מיותר או על ידי קיבוץ יתר.

  

 הא מגביליאחרות, ה כספיהחלטות דיווח  המגביל העלותש שםכ 7.3
, בעת קבלת החלטות לגבי הצגה ןגם החלטות לגבי הצגה וגילוי. לכ

למשתמשים  סביר שהתועלתוגילוי, חשוב להביא בחשבון אם 
צדיק תבדוחות הכספיים על ידי הצגה או גילוי של מידע מסוים 

 שימוש בו.ה לשוזה ספקת מידע ה לשעלויות האת 
  

  וימטרות הצגה וגילוי ועקרוות להצגה וגיל

של מידע בדוחות הכספיים, בעת  כדי לאפשר תקשורת יעילה 7.4
 בתקים דרש איזון בין:גילוי ו פיתוח דרישות הצגה

 
גמישות לישויות לספק מידע רלווטי המייצג אמה את  מתן  )א(

הכסים, ההתחייבויות, ההון, ההכסות וההוצאות של 
 לביןהישות; 

 
לתקופה , הן מתקופה ההשוואיתן למידע שהוא  דרישת  )ב(

 ישויותב יחידהישות מדווחת והן בתקופת דיווח  באותה
   .שוות
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 אפקטיביתבתקשורת  הכללת מטרות הצגה וגילוי בתקים תומכת 7.5
אלה מסייעות לישויות לזהות כמשום שמטרות  ,בדוחות הכספיים

 אפקטיביתמידע זה בצורה ה תקשרמידע שימושי ולהחליט כיצד ל
  ביותר. 

  

הבאה אמצעות תמכת גם בבדוחות הכספיים  אפקטיביתתקשורת  7.6
 בחשבון של העקרוות הבאים:

 
מידע ספציפי לישות הוא שימושי יותר מתיאורים   )א(

 );בית קבועה(ת "boilerplate"סטדרטיים, המכוים לעיתים 
 וכן

 
דוחות הכספיים הוא של השוים  חלקיםשיכפול מידע ב  )ב(

פחות לים את הדוחות הכספי עשותבדרך כלל מיותר ועשוי ל
 מובים.

  

  סיווג

מיון של כסים, התחייבויות, הון, הכסות או הוצאות ההוא  סיווג 7.7
אלה כהצגה וגילוי. מאפייים  צורכיעל בסיס מאפייים משותפים ל

תפקידו (או תפקודו) בפעילויות את אופי הפריט, את כוללים 
אך אים  ,אופן מדידתואת ות על ידי הישות ווהלמהעסקיות ה

 .להם ליםמוגב
 

דומים ם איסיווג כסים, התחייבויות, הון, הכסות או הוצאות ש 7.8
את יכולת מידע רלווטי, להפחית את המובות ו להסוות כוליחד י

ועשוי שלא לספק מצג אמן של מה שהוא מתיימר  ההשוואה
 צג.ייל

  

  התחייבויותשל כסים ושל סיווג 

כס או התחייבות עבור  הבחרשחשבון העל יחידת  סיווג מיושם 7.9
). אולם, לפעמים יהיה זה ראוי להפריד 4.55-4.48(ראה סעיפים 

כס או התחייבות לרכיבים בעלי מאפייים שוים ולסווג רכיבים 
ר שפאלה בפרד. יהיה זה ראוי כאשר סיווג רכיבים אלה בפרד י

ייתכן . לדוגמה, הובע מכךשל המידע הכספי  שימושיותאת ה
כס או התחייבות לרכיבים שוטפים ולא פריד לה שיהיה זה הולם

 שוטפים ולסווג רכיבים אלה בפרד. 
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  קיזוז

קיזוז מתרחש כאשר ישות מכירה ומודדת הן כס והן התחייבות  7.10
בדוח  יחידכיחידות חשבון פרדות, אך מקבצת אותם לסכום טו 

יחד ולכן  דומים םאיעל המצב הכספי. קיזוז מסווג פריטים ש
  .הולםאיו בדרך כלל 

  

של זכויות  מערכתקיזוז כסים והתחייבויות שוה מטיפול ב 7.11
 ).4.55-4.48(ראה סעיפים  אחתומחויבויות כיחידת חשבון 

  

  סיווג הון

 זכויותלסווג  ייתכן שיהיה צורךעל מת לספק מידע שימושי,  7.12
אלה מאפייים שוים (ראה  יותהו זכויותלאם  ,בפרד יותהו

 ).4.65סעיף 
 

לסווג  ייתכן שיהיה צורךן דומה, על מת לספק מידע שימושי, באופ 7.13
לדרישות רכיבי הון בפרד אם חלק מרכיבים אלה כפופים 

לדוגמה, בתחומי  .מסוימות או אחרות ות, רגולטורימשפטיות
 בזכויותמחזיקים ר לבצע חלוקות למותישות לים, אחדשיפוט 

 יםכית םיהמוגדר יםקימספ עודפיםרק אם לישות יש  יותהו
של עתודות אלה  יםאו גילוי פרד הצגה). 4.66(ראה סעיף  לחלוקה

 לספק מידע שימושי.  יםעשוי
  

  הוצאותשל הכסות ושל סיווג 

 ל:ע חלסיווג  7.14
 

חשבון שבחרה עבור המיחידת  ותהכסות והוצאות הובע  )א(
 כס או עבור התחייבות; או

 
ה רכיבים אללאם  ,להכאשל הכסות והוצאות  רכיבים  )ב(

והם מזוהים בפרד. לדוגמה, שיוי בערך מאפייים שוים 
שיויים בערך של ת והשפעהלכלול את  יכולהשוטף של כס 

לסווג  הולם). יהיה זה 6.1צבירת הריבית (ראה טבלה של ו
של  מושיותישאת ה ישפר דבררכיבים אלה בפרד אם ה

 .ובע מכךהמידע הכספי ה
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  חררווח או הפסד ורווח כולל א

 כללות:הכסות והוצאות מסווגות ו 7.15
 

 ; או11הפסד ואבדוח רווח   )א(
 

 הפסד, ברווח כולל אחר. ואלדוח רווח מחוץ   )ב(
  

המקור העיקרי למידע לגבי הביצועים  אהפסד הו וארווח הדוח  7.16
 של שורת סיכוםמכיל  זה תקופת הדיווח. דוחבהכספיים של ישות 

יצועיה תיאור מתומצת ביותר של ב תרווח או הפסד המספק
משתמשים רבים בדוחות הכספיים  תקופה.להכספיים של הישות 

עבור  מוצאביתוח שלהם כקודת  וזהכום יסאת שורת הכוללים 
לביצועיה הכספיים של הישות  עיקרי כאידיקטורו איתוח זה 

לתקופה. למרות זאת, הבת ביצועיה הכספיים של ישות לתקופה 
כולל הכסות  –אות שהוכרו דורשת יתוח של כל ההכסות וההוצ

יתוח של מידע אחר  -רווח כולל אחר ב כללווהוצאות ש וכן
 שכלל בדוחות הכספיים.

 
המקור העיקרי למידע לגבי  אהפסד הו ואשדוח רווח  אחרמ 7.17

תקופה, כל ההכסות וההוצאות לביצועיה הכספיים של הישות 
הוועדה  , בעיקרון, באותו דוח. אולם, בעת פיתוח תקים,כללות
אות הובעות הוצהכסות או שלהחליט בסיבות חריגות  עשויה

רווח כולל ב כללוהתחייבות י משיוי בערך השוטף של כס או של
ספק מידע המפסד ה ואלדוח רווח  תביא הכללה כזואחר כאשר 

ביצועיה הכספיים של הישות  אמן שליותר רלווטי או מצג יותר 
 לאותה תקופה.

 
ות הובעות מבסיס מדידה של עלות היסטורית הכסות והוצא 7.18

המקרה  ו גםהפסד. זה ואדוח רווח ב כללות) 6.1(ראה טבלה 
שיוי של כאשר הכסות והוצאות מסוג זה מזוהות בפרד כרכיב 

בערך השוטף של כס או של התחייבות. לדוגמה, אם כס פיסי 
ים ימדד בערך שוטף ואם הכסות ריבית מזוהות בפרד משיו

 כללות בדוח רווח או הפסד. , הכסות ריבית אלה ךאחרים בער
  
 

                                                 
איה קובעת אם הדוח (הדוחות) על הביצועים הכספיים  המסגרת המושגית   11

משתמשת  המסגרת המושגיתמורכב (מורכבים) מדוח יחיד או משי דוחות. 
במוח "דוח רווח או הפסד" על מת להתייחס הן לדוח פרד והן לחלק פרד 

תמשת במוח בדוח יחיד על הביצועים הכספיים. באופן דומה, היא מש
"שורת סיכום של רווח או הפסד" על מת להתייחס הן לשורת הסיכום של 

  הבייים של חלק בדוח יחיד על הביצועים הכספיים. - דוח פרד והן לסיכום
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7.19 סות והוצאות שרווח כולל אחר בתקופה אחת ב כללובעיקרון, הכ
הפסד בתקופה  ואמחדש מרווח כולל אחר לדוח רווח  מסווגות
ספק מידע המהפסד  ואלדוח רווח  מביא דברכאשר ה ,עתידית

ביצועיה הכספיים של הישות  אמן שליותר רלווטי או מצג יותר 
אולם, אם, לדוגמה, אין בסיס ברור לזיהוי  .זו לתקופה עתידית

סכום הלזיהוי היה תוצאה זו, או תסיווג מחדש לבה שהתקופה 
, בעת פיתוח עשויהשהיה צריך להיות מסווג מחדש, הוועדה 

סות והוצאות שים, להחליט שהכרווח כולל אחר לא ב כללותק
 לאחר מכן.יסווגו מחדש 

  

  קיבוץ

או ל כסים, התחייבויות, הון, הכסות שיחד  חיבורהקיבוץ הוא  7.20
 באותו סיווג. יםלוכלהם ששיש להם מאפייים משותפים והוצאות 

 
גדול של  היקף מצותיתמידע לשימושי יותר על ידי  עושהקיבוץ  7.21

למצוא , דרש ןה. לכזט וריט. אולם, קיבוץ מסווה חלק מפוריפ
ט ורישל פ הגדול תומכ ידע רלווטי איו מוסווה על ידיאיזון כך שמ

 .יתרו על ידי קיבוץ אלא משמעותי 
 

לחלקים שוים בדוחות  קיבוץשוות של רמות ייתכן שיהיה צורך ב 7.22
, הדוח על המצב הכספי והדוח אופן רגילהכספיים. לדוגמה, ב

ומידע  ,דוחות) על הביצועים הכספיים מספקים מידע מתומצתה(
 יותר מסופק בביאורים. מפורט
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החל 

  מסעיף

שימור של תפיסות מושגיות של הון ו - 8פרק 
    הון

  8.1  תפיסות מושגיות של הון

  8.3  תפיסות מושגיות של שימור הון וקביעת רווח

  8.10  שימור הוןל םתיאומי
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כספי  לדיווחהמסגרת המושגית בר ללא שיוי מהוע 8שכלל בפרק  החומר
דוחות  ה שלמסגרת להכה ולהצגזה הופיע במקור ב ומרח. 2010-ב מהשפורס

  .1989- ב מהשפורסכספיים 

 

   תפיסות מושגיות של הון

הון הפיסית של המושגית התפיסה הישויות מאמצות את  מרבית 8.1
ת של סיפיההמושגית  התפיסהלפי  הכספיים. יהןבהכת דוחות

 )capital( , כגון כספים שהושקעו או כוח קייה שהושקע, ההוןהון
לפי  של הישות. )equity( הוןשל כסים טו או הוא מוח רדף של 

חשב הון  , כגון יכולת תפעולית,ת של הוןפיזימושגית  תפיסה
של הישות, בהתבסס לדוגמה על הייצור  קיבולתמייצג את כ

  יחידות תפוקה יומיות.
  

 על ידי ישות, הוןהתפיסה המושגית המתאימה של של בחירתה  8.2
לכן, תפיסה  .הכספיים יהבדוחות תבסס על צורכי המשתמשיםת

 כספיים דוחותבם משתמשיהאומץ אם ת פיסית של הוןמושגית 
שימור כוח במעוייים בעיקר בשימור ההון הומילי שהושקע או 

, העיין העיקרי של אם, לעומת זאת הקייה של ההון שהושקע.
הוא ביכולת התפעולית של הישות, יש להשתמש  םמשתמשי

המושגית הבחרת  התפיסה של הון.פיזית מושגית בתפיסה 
שייתכו יש להשיג בקביעת הרווח, אף מצביעה על היעד אותו 

  .המושגית תפיסהמסוימים בישום המעשי של ה קשיי מדידה
  

  רווח תשימור הון וקביע תפיסות מושגיות של

 מובילותלעיל,  8.1התפיסות המושגיות של הון, המפורטות בסעיף  8.3
 לתפיסות המושגיות הבאות של שימור הון:

  

רק מופק רווח , וזמושגית על פי תפיסה  .שימור הון פיסי  )א(
 בסוף) של הכסים טו ףהכססכום אם הסכום הפיסי (או 

) של ףהכססכום התקופה עולה על הסכום הפיסי (או 
חישוב השהוצאו מאחר לתחילת התקופה, לכסים טו ה

ה. תקופהבמהלך לבעלים והשקעות על ידי בעלים חלוקות 
יתן למדוד שימור הון פיסי ביחידות כספיות ומיליות או 

  ביחידות בעלות כוח קייה קבוע.
  

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

) או המימון הדרושים לשם השגת כושר ייצור זההמשאבים 
בתחילת  הייצור הפיזיכושר התקופה עולה על  סוףב

לבעלים חלוקות חישוב השהוצאו מ, לאחר התקופה
 תקופה.הוהשקעות על ידי הבעלים במהלך 
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ירה הגדישות בו שקשורה לאופן שימור הון התפיסה המושגית של  8.4
זו מספקת את  מושגית תפיסה ת לשמר.ייאת ההון אותו היא מעו

 תוהמושגי ותתפיסהההון לבין של  תוהמושגי ותתפיסהבין  הקשר
התייחסות לפיה הקודת את  תמספקשהיא  אחרמרווח, השל 

מהווה תאי מוקדם התפיסה המושגית של שימור הון  ;מדד רווח
רק  ;ון הישותהן החזר בין תשואה על הון הישות לבי הבחהל

הסכומים של כסים בסכומים העולים על  יםם חיובימיתזרי
להיחשב כרווח, ולכן כתשואה על  יםשימור ההון עשויל יםהדרש
ל כולשההוצאות ( יותר אחרשהשיורי הסכום רווח הוא  ,כןל ההון.

אם ההוצאות . ותוכו מההכס) אם הולםשימור הון, ל םימואית
 הפסד.מהווה השיורי הסכום  ,ותההכסעולות על 

  

העלות של אימוץ ת דורששימור הון פיזי  ה המושגית שלהתפיס 8.5
שימור הון התפיסה המושגית של , אולם השוטפת כבסיס המדידה.

בחירת הבסיס  .מסויםשימוש בבסיס מדידה  שתדוראיה פיסי 
אותו מעויית הישות הפיסי ההון בסוג תלויה  זו תפיסהלפי 

  לשמר.
  

שימור הון הוא של המושגיות  התפיסותי תההבדל העיקרי בין ש 8.6
כסים והתחייבויות של  ם שלשיויים במחיריה בהשפעותהטיפול 
שלה במוחים כלליים, ישות משמרת את הוה אם ההון  הישות.

כל סכום  בתחילת התקופה.היה לה בסוף התקופה שווה לזה ש
הוא  התקופהבתחילת הדרש לשם שימור ההון הסכום העולה על 

 .רווח
  

מוגדר שבה ההון  ,שימור הון פיסיעל פי התפיסה המושגית של  8.7
גידול את הבמוחים של יחידות כספיות ומיליות, רווח מייצג 

במחירי עליות , בהתאם לכך ומילי במהלך התקופה.כספי בהון 
 ,רווחי החזקהשמקובל לכותם  ,כסים שהוחזקו במהלך התקופה

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

של כוח קייה קבוע,  ביחידות תשימור ההון הפיסי מוגדר של
 במהלך התקופה. הושקעשגידול בכוח הקייה את הרווח מייצג 
לה על הגידול העו ,הגידול במחירי הכסים זה של חלקלפיכך, רק 

יתרת הגידול תטופל  חשב כרווח. ,ברמת המחירים הכללית
 .)equity( כחלק מההון לכן, ו)capital( לשימור ההון וםאיכת

  

ההון מוגדר  רשכא, יזיפשימור הון של  תה המושגיתפיסהעל פי  8.8
במהלך זה רווח מייצג את הגידול בהון  ,פיזי ייצורכושר במוחי 

חירים המשפיעים על הכסים מה ישיויכל  התקופה.
כושר של מדידה בשיויים כחשבים  וההתחייבויות של הישות

שימור כתיאומים ל יםטופלהם מ, ןלכ ;פיזי של הישותהייצור ה
  רווח. ולא )equity( חלק מההוןשמהווים  ,)capital( הוןה
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שימור הון  ושל התפיסה המושגית שלהמדידה  יבסיסשל  הבחירה 8.9
הכת הדוחות להחשבואי שישמש המודל ת קבע אהיא אשר ת

חשבואיים שוים מציגים דרגות שוות של מודלים  הכספיים.
ושל מהימות וכמו בתחומים אחרים, הההלה חייבת רלווטיות 

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

כון לעכשיו, אין  שבחר.למודל בהתאם הצגתם לודוחות כספיים 
חוץ מאשר  מסויםמודל חשבואי בכוות הוועדה להמליץ על 

דופן כדוגמת ישויות המדווחות במטבע של  ותיוצאבסיבות 
כווה זו תיבחן לאור אולם,  .היפר איפלציוית יתכלכלסביבה 

 עולם.בהתפתחויות 
  

  הוןשימור ל םתיאומי

או הצגה מחדש של כסים והתחייבויות גורמים  הערכה מחדש 8.10
את  יםמקיימאלה  קיטוןאו  גידולש בעודבהון.  טוןיקאו ל לגידול
רי שבהתאם לתפיסות מושגיות הכסות והוצאות, ה של ותההגדר

דוח רווח והפסד. במקום ב כללות יןן אשל שימור הון מסוימות ה
 ות הון או כשימור ל םימואיכתהון ב כלליםזאת, פריטים אלהקר

 .הערכה מחדש
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  ספח 

  מוחים מוגדרים

המסגרת  שלהמוחים המוגדרים להלן הובאו מהסעיפים הרלווטיים 
  או גזרו מהם. המושגית לדיווח כספי

   

  קיבוץ
)aggregation(  

החיבור יחד של כסים, התחייבויות, 
הון, הכסות או הוצאות שיש להם 

ים ושהם כלולים מאפייים משותפ
  .באותו סיווג

  

7.20  

  כס
(asset) 

השלט על ידי  כלכלי בהווה משאב
  .עברמה םהישות כתוצאה מאירועי

  

4.3  

  ערך בספרים
(carrying 
amount) 

, התחייבות או הון הסכום שבו כס
  .בדוח על המצב הכספי יםמוכר

  

5.1  

  סיווג
(classification) 

הון, המיון של כסים, התחייבויות, 
הכסות או הוצאות על בסיס מאפייים 

 הצגה וגילוי. צורכימשותפים ל
  

7.7  

דוחות כספיים 
  משולבים

(combined 
financial 

statements) 
  

דוחות כספיים של ישות מדווחת 
המורכבת משתי ישויות, או יותר, 
שאין כולן קשורות ביחסים של חברה 

  חברה בת.-אם

  

3.12  

דוחות כספיים 
  םמאוחדי

(consolidated 
financial 

statements) 
  

דוחות כספיים של ישות מדווחת 
אם והן החברה ההמורכבת הן מ

  ת שלה.ומהחברות הב

  

3.11  

שליטה על משאב 
  כלכלי

(control of an 
economic 
resource) 

להתוות את השימוש  בהווההיכולת 
הטבות את הבמשאב הכלכלי ולהשיג 

   ממו.העשויות לבוע כלכליות ה

4.20  
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    (המשך) מוחים מוגדרים

  גריעה

)derecognition(  

של ההסרה של כס שהוכר במלואו, או 
חלק ממו, או של התחייבות שהוכרה 

חלק ממה, מהדוח על של במלואה, או 
  המצב הכספי של ישות.

  

5.26  

  משאב כלכלי

)economic 
resource(  

  

זכות שיש לה את הפוטציאל להפיק 
  ליות.הטבות כלכ

4.4  

מאפיין איכותי 
  משפר

)enhancing 
qualitative 

characteristic(  
  

מידע שימושי  עושהמאפיין איכותי ש
המאפייים האיכותיים לשימושי יותר. 

המשפרים הם יכולת השוואה, יכולת 
 אימות, עיתוי כון ומובות.

2.4 ,2.23  

  הון 

)equity(  
  

הזכות השיורית בכסים של הישות 
 היכוי כל התחייבויותילאחר.  

4.63  

  זכות הוית

)equity claim(  
  

תביעה על הזכות השיורית בכסים של 
  הישות לאחר יכוי כל התחייבויותיה.

4.64  

  ביצוע החוז

)executory 
contract(  

בוצע באופן  לאש ה או חלק מחוזה,חוז
אף לא אחד מהצדדים ביצע  –שווה 

כל ו, או שיתיוחלק כלשהו ממחויבו
ו את מחויבויותיהם צעיבהצדדים 

  חלקי שווה.אופן ב
  

4.56  

 לגבי ודאות חוסר
  הקיום

)existence 
uncertainty(  

  

  

  

ודאות לגבי קיומו של כס או  חוסר
  לגבי קיומה של התחייבות.

4.13 ,4.35  
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הוצאות 
)expenses(  

קיטון בכסים, או גידול בהתחייבויות, 
 אלהלמעט  ,קיטון בהוןשתוצאתם 

 זכויותבמחזיקים ל ותמחלוק יםהובע
  .הויות

  

4.69  

מאפייים 
איכותיים 
בסיסיים 

)fundamental 
qualitative 

characteristics(  

מאפיין איכותי שחייב להיות למידע 
כספי על מת שיהיה שימושי 
למשתמשים העיקריים של דיווח כספי 

המאפייים למטרות כלליות. 
 רלווטיותהם  בסיסייםתיים ההאיכו

  .ומצג אמן
  

2.4 ,2.5  

דיווח כספי 
 למטרות כלליות

)general 
purpose 

financial report(  

דיווח שמספק מידע כספי לגבי 
לגבי המשאבים הכלכליים של הישות, 

שיויים לגבי התביעות גד הישות ו
במשאבים הכלכליים והתביעות גד 

ם הישות, שהוא שימושי למשתמשי
העיקריים בקבלת החלטות 
  המתייחסות להספקת משאבים לישות.

  

1.2 ,1.12  

דוחות כספיים 
למטרות כלליות 

)general 
purpose 

financial 
statements(  

  

צורה מסוימת של דיווחים כספיים 
למטרות כלליות המספקת מידע לגבי 
הכסים, ההתחייבויות, ההון, 
ההכסות וההוצאות של הישות 

   המדווחת.

3.2  

גידול בכסים, או קיטון בהתחייבויות,   )incomeהכסות (
 אלהלמעט  ,בהון שתוצאתם גידול

של מחזיקים  ותמהשקע יםהובע
   יות.הו בזכויות

  

4.68  

התחייבות 

)liability(  

מחויבות בהווה של הישות להעביר 
משאב כלכלי כתוצאה מאירועים 

  מהעבר.

  

  

  

4.26  
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מידע מהותי 
)material 

information(  

הוא מהותי אם יתן לצפות באופן מידע 
 באופן מטעההצגתו ש ,השמטתושסביר 

על החלטות  ושפיעאו שהסוואתו י
בדיווחים העיקריים  משתמשיםשה

על ים מקבל כספיים למטרות כלליות
 דיווחים אלה, המספקים מידעבסיס 

  .לגבי ישות מדווחת ספציפית כספי
  

2.11  

התוצאה של יישום בסיס מדידה לכס   )measureמידה (
או להתחייבות ולהכסות או להוצאות 

  המתייחסות.
  

6.1  

בסיס מדידה 
)measurement 

basis(  

לדוגמה, עלות  - מאפיין מזוהה
קיום  שוויהיסטורית, שווי הוגן או 

של  -) fulfilment value(התחייבות 
  מדד.פריט 

  

6.1  

חוסר ודאות 
ידה במד

)measurement 
uncertainty(  

חוסר ודאות הובע כאשר סכומים 
כספיים בדיווחים כספיים אים יתים 

קיימת לצפייה במישרין ובמקום זאת 
  לאמוד אותם. חובה

  

2.19  

קיבוץ כס והתחייבות אשר מוכרים   )offsettingקיזוז (
ומדדים כיחידות חשבון פרדות 

  הכספי. יחיד בדוח על המצבטו לסכום 
  

7.10  

חוסר ודאות של 
  תוצאה

חוסר ודאות לגבי הסכום או העיתוי של 
תזרים של או כלשהו תזרים חיובי 

של הטבות כלכליות כלשהו שלילי 
   שיבעו מכס או מהתחייבות.

  

6.61  

פוטציאל להפיק 
הטבות כלכליות 

)potential to 
produce 

economic 
benefits(  

  
  

ין שכבר קיים בתוך משאב כלכלי, מאפי
, יפיק דאח ותסיבמצב ואשר, לפחות ב

לישות הטבות כלכליות מעבר לאלה 
צדדים כל ההיתות להשגה על ידי 

  .אחריםה

4.14  
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    (המשך) מוחים מוגדרים

משתמשים 
עיקריים (של 

דיווחים כספיים 
למטרות כלליות) 

)primary users 
(of general 

purpose 
financial 

reports((  
  

עים, מלווים וותי אשראי שקימ
  אחרים, קיימים ופוטציאליים.

1.2  

זהירות 

)prudence(  
) cautionזהירה (שימוש בתשומת לב 

בעת הפעלת שיקולי דעת בתאים של 
חוסר ודאות. המשמעות של שימוש 
בזהירות היא כי כסים והכסות אים 
מוצגים ביתר והתחייבויות והוצאות 

ה שווה,במידבחסר.  ותמוצג ןאי 
הערכה  תירשימוש בזהירות איו מ

הכסות או של בחסר של כסים או 
של הערכה ביתר של התחייבויות או 

  הוצאות.
  

2.16  

הכרה 

)recognition(  

התהליך של הכללתו בדוח על המצב 
הכספי או בדוח (בדוחות) על הביצועים 
הכספיים של פריט, המקיים את 
ההגדרה של אחד המרכיבים של 

כס, התחייבות,  -ת הכספיים הדוחו
הון, הכסות או הוצאות. הכרה כרוכה 
בתיאור הפריט באחד מהדוחות האלה 

 - לבד או במקובץ עם פריטים אחרים  -
במילים ובסכום כספי, והכללת סכום 

או יותר באותו  תכום אחיסשורת זה ב
  דוח.

  

5.1  

ישות מדווחת 

)reporting 
entity(  

  
  
  
  

וחרת להכין ישות אשר דרשת או ב
  דוחות כספיים למטרות כלליות.

3.10  
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    (המשך) מוחים מוגדרים

דוחות כספיים לא 
מאוחדים 

)unconsolidated 
financial 

statements(  
  

דוחות כספיים של ישות מדווחת שהיא 
  החברה האם לבדה.

3.11  

יחידת חשבון 
)unit of account(  

הזכות או קבוצת הזכויות, המחויבות 
צת המחויבויות, או קבוצת או קבו

 ןהזכויות והמחויבויות, שעליה
הכרה לקריטריוים מיושמים ה

  המדידה. תפיסותו
  

4.48  

מידע כספי 
 usefulשימושי (
financial 

information(  

מידע כספי שהוא שימושי למשתמשים 
עיקריים של דיווחים כספיים למטרות 
כלליות בקבלת החלטות להספקת 

ווחת. כדי שמידע משאבים לישות המד
עליו להיות רלווטי כספי יהיה שימושי, 

שהוא התופעה ולייצג אמה את 
  לייצג.  יימרמת
  

1.2 ,2.4  

משתמשים (של 
דיווחים כספיים 
למטרות כלליות) 

)users (of 
general purpose 

financial 
reports((  

ראה משתמשים עיקריים (של דיווחים 
  כספיים למטרות כלליות).

-  



 

 

  


