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קני חשבונאות ממשלתיי� ישראליי� המתפרסמי� על ידי המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית ת
או עשויי� לכלול חלקי� מנוסח  על נוסח תקני חשבונאות בינלאומיי� ממשלתית מתבססי� לעיתי�

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

של הפדרציה הבינלאומית של רואי  )IPSASB(הבינלאומית לתקינה חשבונאית למגזר הציבורי 

  .)IFAC(החשבו� 
  
, אומיי� למגזר הציבורילפדרציה הבינלאומית של רואי החשבו� זכויות יוצרי� בתקני חשבונאות בינל

וחומר אחר המתפרס� על ידי הוועדה , חשבונאות בינלאומיי� למגזר הציבורי הצעות לתקני
  : כתובתה של הפדרציה. הבינלאומית לתקינה חשבונאית למגזר הציבורי

 545 Fifth Avenue, 14th Floor, New York 10017, USA, ,286-9344 (212) 1+: לפו�ט ,
: אתר האינטרנט, PublicSectorPubs@ifac.org: דואר אלקטרוני, 286 (212) 1+-9570: קספ

http://www.ifac.org.   
   
או לעשות שימוש בחלק כלשהו של פרסומי , לשכפל, להעתיק, אי� לתרג�. ל הזכויות שמורותכ

י� או מכניי� או א� באמצעי� אלקטרוני, הוועדה הבינלאומית לתקינה חשבונאית למגזר הציבורי
הקלטה או שימוש בכל שיטת , לרבות צילו�, או שיהיה קיי� בעתיד, הקיי� היו�, בכל אמצעי אחר

  .ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהפדרציה הבינלאומית של רואי החשבו�, אחסו� ואחזור מידע
  
ישראלי רגו� תקני חשבונאות בינלאומיי� למגזר הציבורי ופרסומ� בשפה העברית בידי המוסד הת

  .)IFAC(מהפדרציה הבינלאומית של רואי החשבו�לתקינה חשבונאית ממשלתית נעשה בהסכמת 
  
  

 .שאינ� בתחולת תקני� ממשלתיי� אלו, אי� ללמוד מתקני החשבונאות הממשלתיי� לגבי ישויות
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  – 21ממשלתי מספר  תק� חשבונאות

  ירידת ער$ נכסי� שאינ� מניבי� מזומני� 

ל  י ר פ 2 א 0 1 0  

, אי� להעתיק. ממשלתית חשבונאיתויות שמורות למוסד הישראלי לתקינה כל הזכ ©
להוציא לאור או לעשות שימוש מסחרי , להפי-, לפרס�, להציג, לתרג�, לשכפל

אלקטרוני או , בכל דר$ שהיא ובכל אמצעי מכני, כלשהו בפרסו� זה או בחלק ממנו
 חשבונאיתקינה מראש מאת המוסד הישראלי לתוללא הסכמה מפורשת בכתב , אחר

  . ממשלתית
  

או חלקי� מה� תורגמו לעברית ונכללו  למגזר הציבורי תקני חשבונאות בינלאומיי�
הפדרציה הבינלאומית של בישראל באישור  י�ממשלתיתקני חשבונאות במסגרת 

בישראל הוא זה  י�ממשלתיהנוסח המחייב של תקני חשבונאות . רואי החשבו�
  .בשפה העבריתממשלתית חשבונאית לי לתקינה על ידי המוסד הישרא המפורס�

    
או , תק�בהמובאת למגזר הציבורי בינלאומית ההחשבונאית כל התייחסות לתקינה 
אי� בה כשלעצמה כדי קביעה כי אותו תק� , או בנספחי�, בהערות השוליי� לתק�

או חלקי� ממנו אומצו על ידי המוסד הישראלי למגזר הציבורי בינלאומי  חשבונאות
  .ככלל חשבונאי בישראלממשלתית חשבונאית תקינה ל
  

הוראות . ל הסעיפי� בתק� מחייבי� באותה מידהכ .85 � 1תק� זה מובא בסעיפי� 
תק� . מייצגות את העקרונות העיקריי� של התק�, המובאות באותיות מודגשות, התק�

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

  .מהותיי�

  

  ת התק�מטר

�נכסי כ� שלערירד  א�ה לקבועכדי בהיא לקבוע נהלי� שעל ישות לייש� זה מטרת תק�  .1 

�א� מציי� התק� . הוכרות ער$ ומירידהפסדי� להבטיח כי כדי בו ,שאינ� מניבי� מזומני

  .ובע דרישות גילויקו פסד מירידת ער$המתי ישות תבטל 

  

  תחולה

תייש� תק� זה לצור$ הטיפול  ,ישות העורכת ומציגה דוחות כספיי� על בסיס מצטבר .2

 :למעט, החשבונאי בירידת ער$ נכסי� שאינ� מניבי� מזומני�

 

 ;)מלאי, 12ראה תק� חשבונאות ממשלתי מספר (מלאי  )א(

 

חוזי , 11מספר ממשלתי אות ראה תק� חשבונ(נכסי� הנובעי� מחוזי הקמה  )ב(

 ;)הקמה

  

, 15מספר  ממשלתיתק� חשבונאות  תבתחולאשר נכללי�  פיננסיי�נכסי�  )ג(

 ;גילוי והצגה: פיננסיי�מכשירי� 

  

ראה תק� חשבונאות (ודל השווי ההוג� תו$ שימוש במ� להשקעה הנמדד "נדל )ד(

 ;)� להשקעה"נדל, 16ממשלתי מספר 
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ראה תק� (מחדש  המוערכי� �דד בסכומיהנמ ,רכוש קבוע שאינו מניב מזומני� )ה(

 ;)רכוש קבוע, 17חשבונאות ממשלתי מספר 

  

בתקני נכללות חשבונאי בירידת ער$ הטיפול הנכסי� אחרי� שלגביה� דרישות  )ו(

 .אחרי� ממשלתיי�חשבונאות 

 

 .ותעסקי ותממשלתי ישויותלמעט , תק� זה חל על כל הישויות הממשלתיות .3

 

את  יישמו, 14נכסי� המניבי� מזומני� כמוגדר בסעי1 ישויות ממשלתיות המחזיקות ב .4

לגבי נכסי� , מניבי� מזומני�ה ירידת ער$ נכסי�, 26מספר  ממשלתיחשבונאות  תק�

יישמו את  ,מחזיקות בנכסי� שאינ� מניבי� מזומני�אשר ישויות ממשלתיות . אלה

 .שאינ� מניבי� מזומני�לגבי נכסי�  תק� זהדרישות 

  

ולתו ירידת ער$ נכסי� המטופלי� בתקני חשבונאות ממשלתיי� תק� זה מוציא מתח .5

�או  36ישויות ממשלתיות עסקיות מיישמות את תק� חשבונאות בינלאומי מספר  .אחרי

שאינ� , ישויות ממשלתיות. אינ� כפופות להוראות תק� זה פיכ$ול, 15תק� חשבונאות מספר 

ירידת ער$ , 26מספר  ממשלתימיישמות את תק� חשבונאות , ישויות ממשלתיות עסקיות

�נכסיה�  לגבי זה מזומני� ומיישמות תק� �מניביה ה�נכסי לגבי מזומני� נכסי� המניבי

� .ביתר פירוטזה תק�  ה שלתחולהמסבירי� את  13עד  6סעיפי� . שאינ� מניבי� מזומני

  

 ישויות מיישמות את. נכסי� בלתי מוחשיי� שאינ� מניבי� מזומני� עלג� חל תק� זה  .6

וביטול הפסדי� מירידת , דרישות תק� זה לצור$ הכרה ומדידה של הפסדי� מירידת ער$

 . הקשורי� בנכסי� בלתי מוחשיי� שאינ� מניבי� מזומני�, ער$

  

תקני חשבונאות קיימי� ש מאחר, תק� זה אינו חל על מלאי ונכסי� הנובעי� מחוזי הקמה .7

�של נכסי� הכרה ומדידה בדבר ת דרישו כוללי�ה ,אלה נכסי�חלי� על אשר  ,ממשלתיי

 . כאמור

  

8.  �, 15מספר  ממשלתיהכלולי� בתחולת תק� חשבונאות  פיננסיי�תק� זה אינו חל על נכסי

�תק� מסגרת ירידת ער$ של נכסי� אלה תטופל ב. גילוי והצגה: מכשירי� פיננסיי

הבינלאומית לתקינה חשבונאית למגזר הוועדה על ידי גובש שי ממשלתיחשבונאות 

, הכרה ומדידה: מכשירי� פיננסיי�, 39על בסיס תק� חשבונאות בינלאומי מספר  ,ציבוריה

 . מדידה של מכשירי� פיננסיי�בבהכרה ו המטפל

  

שווי הוג�  הנמדד לפי� להשקעה "נדללגבי לירידת ער$  יישו� של מבח�תק� זה אינו דורש  .9

כיוו� שבהתא� למודל זאת מ. � להשקעה"נדל, 16בהתא� לתק� חשבונאות ממשלתי מספר 

נמדד לפי שווי  � להשקעה"נדל, 16תק� חשבונאות ממשלתי מספר המפורט בהוג� ההשווי 

 .של הנכס בחשבו� בעת ההערכה תובאוכל ירידת ער$ , במועד הדיווח הוג�
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נכסי� שאינ� מניבי� מזומני� המוצגי� לגבי לירידת ער$  מבח�� ויישתק� זה אינו דורש  .10

 �בהתא� לטיפול החלופי המותר בתק� חשבונאות ממשלתי , מחדשבסכומי� המוערכי

תק� המפורט בזאת מכיוו� שבהתא� לטיפול החלופי המותר . רכוש קבוע, 17מספר 

להבטיח  כדי ,תמספקיוערכו מחדש בתדירות נכסי�  ,17חשבונאות ממשלתי מספר 

 �וכל , ד הדיווחשונה באופ� מהותי משוויי� ההוג� במועשאינו שנכסי� אלה יוצגו בסכו

 תתק� זה לצור$ מדידאומצה בשהגישה , בנוס� .ההערכה לצור$בחשבו� תובא ירידת ער$ 

 היהי, של נכס משירות ההשבה בר� סכושכי אי� זה סביר , היא משירות ההשבה רב �סכו

 י�קשור ויהי ,מסוג זה י�הבדלוכי כל , באופ� מהותי מסכו� הערכה מחדש של נכס $נמו

 .של הנכס לעלויות מימוש

  

פריטי רכוש קבוע המסווגי� כנכסי� מניבי� , לעיל 4באופ� עקבי ע� הדרישות בסעי�  .11

��כולל אלה המוצגי� בסכומי, מזומני �מחדש בהתא� לטיפול החלופי המותר  מוערכי

 36יטופלו בהתא� לתק� חשבונאות בינלאומי מספר , 17בתק� חשבונאות ממשלתי מספר 

 . 15או תק� חשבונאות מספר 

  

 :ב השקעות .12

  

דוחות כספיי� , 6בתק� חשבונאות ממשלתי מספר  �כהגדרת, ישויות נשלטות )א(

 � ;ונפרדי�מאוחדי

 

הטיפול החשבונאי , 7כהגדרת� בתק� חשבונאות ממשלתי מספר , ישויות כלולות )ב(

 ,וכ�; בהשקעות בישויות כלולות

  

 שלספי דיווח כ, 8כהגדרת� בתק� חשבונאות ממשלתי מספר , עסקאות משותפות )ג(

 ;זכויות בעסקאות משותפות

  
 �כאשר . 15מספר ממשלתי חשבונאות שאינ� כלולי� בתחולת תק�  פיננסיי�ה� נכסי

ה� מטופלות בהתא� לתק� חשבונאות , כנכסי� מניבי� מזומני� סווגותהשקעות אלה מ

�אלה ה נכסי�כאשר . מזומני� נכסי� המניבי�ירידת ער$ , 26מספר ממשלתי   �נכסי

 �  . בהתא� לתק� זה י�מטופל �ה, מניבי� מזומני�שאינ

  

הקדמה לתקני דיווח כספיי� בינלאומיי� שפורסמה על ידי הועדה לתקני חשבונאות  .13

 �לחול  בכדיגובשו ) IFRS(בינלאומיי� דיווח כספי תקני כי  המסביר ,)IASB(בינלאומיי

קיות מוגדרות ישויות ממשלתיות עס. ישויות למטרות רווחהכספיי� של כל דוחות על 

 לעמודנדרשות ה� , לפיכ$. מהוות ישויות למטרות רווחישויות אלה . להל� 14בסעי� 

  . תקני דיווח כספי בינלאומיי� בדרישות
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 הגדרות

 :ומשמעות�משמשי� בתק� זה המונחי� להל�  .14

  

  :הוא אחד מהבאי�) Useful life( אור$ חיי� שימושיי�

  

 ,או; ת הישותפרק הזמ� שלאורכו הנכס חזוי לשמש א )א(

 

  .שחזויות לנבוע לישות מהנכס ,מספר יחידות תפוקה או יחידות דומות )ב(

  

-an Impairment loss of a non( הפסד מירידת ער$ של נכס שאינו מניב מזומני�

cash-generating asset (הוא הסכו� בו הער$ בספרי� של נכס עולה על הסכו� בר 

  .שלו משירותההשבה 

  

 היא הפסד של הטבות כלכליות עתידיות או פוטנציאל) an Impairment( ירידת ער$

או הכרה השיטתית בהפסד של הטבות כלכליות עתידיות למעבר , שירות של נכס

  .פוטנציאל שירות של הנכס באמצעות פחת

  

משמעותה ישות בעלת ) Government Business Enterprise( ישות ממשלתית עסקית

  :כל המאפייני� הבאי�

  

 ;עלת היכולת להתקשר בחוזה בש� עצמהישות ב )א(

 

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

  

ברווח , לישויות אחרות, במהל$ עסקיה הרגיל, מוכרת סחורות או מספקת שירותי� )ג(

 ;או תו$ השבה מלאה של העלויות

  

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

 ,וכ�; )בי� צדדי� שאינ� קשורי� אותעסקות בתפוק

  

 .נשלטת על ידי ישות ממשלתית )ה(

  

שמטרת החזקת� ה� נכסי� ) Cash generating assets( נכסי� מניבי� מזומני�

  .תשואה מסחריתלהניב  העיקרית היא

  

ה� נכסי� שאינ� ) Non-cash-generating assets( נכסי� שאינ� מניבי� מזומני�

  .זומני�נכסי� מניבי� מ

  

השווי הוא הגבוה מבי� ) Recoverable service amount(משירות השבה  בר סכו�

  .נכסבשווי השימוש  של נכס שאינו מניב מזומני� לבי� מכירהההוג� בניכוי עלויות 
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למימוש  שנית� לייחס� במישרי�, ה� עלויות תוספתיות) Cost of disposal( עלויות מימוש

  .כנסההימו� והוצאות מסי� על הלמעט עלויות מ, נכסשל 

  

בו מוכר בדוח על המצב שהוא הסכו�  של נכס) Carrying amount( ער$ בספרי�

  .בגינו לאחר ניכוי כל פחת שנצבר בגינו ובניכוי הפסדי� מירידת ער$ שנצברו ,הכספי

  

הוא ההקצאה השיטתית של הסכו� ) Depreciation ((Amortization) )הפחתה( פחת

  .נכס על פני אור$ חייו השימושיי�פחת של �בר

  

הוא הסכו� שנית� לקבל ) Fair value less costs to sell( שווי הוג� בניכוי עלויות מכירה

הפועלי� בצורה , בעסקה בי� קונה מרצו� לבי� מוכר מרצו� שאינ� קשורי�, נכס תממכיר

  .בניכוי עלויות מימוש, מושכלת

  

 Value in use of a non-cash-generating( ני�נכס שאינו מניב מזומשל שווי שימוש 

asset ( של הנכס יתרת פוטנציאל השירותהוא הער$ הנוכחי של.  

  

  :מתקיימי� כל התנאי� הבאי� בוהוא שוק ) An active market( שוק פעיל

  

 ;ה� הומוגניי� שוקבהפריטי� הנסחרי�  )א(

 

 ,וכ�; קוני� מרצו� ומוכרי� מרצו� בכל עת, בדר$ כלל, נית� למצוא )ב(

  

 .מחירי� זמיני� לציבור )ג(

  

  ישויות ממשלתיות עסקיות

וה� , כגו� שירותי� ציבוריי�, ישויות ממשלתיות עסקיות כוללות ה� ישויות מסחריות .15

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

, בדר$ כלל, שויות אלה פועלותי. מישויות העוסקות בפעילויות דומות במגזר הפרטי

לפיה� ה� , למרות שלחלק� יש מחויבויות בהיק� מוגבל למת� שירות לקהילה, למטרות רווח

ללא תמורה או , סחורות ושירותי�, נדרשות לספק ליחידי� ולארגוני� מסוימי� בקהילה

 . בתמורה סמלית

 

 מניבי� מזומני�הנכסי� 

16.  � תשואה ניבהל ת החזקת� העיקרית היאנכסי� שמטרמניבי� מזומני� ה� הנכסי

 לזה שאומ/ על ידיבאופ� עקבי כאשר הוא משמש  תשואה מסחריתמניב נכס . תמסחרי

הישות שעל כ$  המצביע, תשואה מסחריתניב לה במטרהנכס  תהחזק. ישות למטרת רווח

שהנכס  מניבת המזומני� או מהיחידה(מהנכס  חיוביי� מזומני�  תזרימי ניבמתכוונת לה

 .את הסיכו� הכרו$ בהחזקת הנכס פתהמשק תשואה מסחריתולהשיג ) הווה חלק ממנהמ



  

  9

 עומדא� א� הנכס אינו , תמסחרי תשואהנית� להחזיק בנכס במטרה עיקרית להניב 

נכס עשוי להוות נכס שאינו מניב , ולהיפ$. מטרה זו במהל$ תקופת דיווח מסוימתב

 תשואה מסחריתאו מניב  )breaking even(נמצא בנקודת איזו� מזומני� א� א� הוא 

לנכס או לנכסי�  התייחסות, אחרת נאמרא�  אלא. במהל$ תקופת דיווח מסוימת

 .נכסי� שאינ� מניבי� מזומני�ללנכס או  התייחסות הבסעיפי� הבאי� של תק� זה מהוו

 

יות עשויות להחזיק בנכסי� מסויימי� תקיימות נסיבות מסוימות בה� ישויות ממשל .17

. שרוב הנכסי� אינ� מוחזקי� למטרה זו א� על פי, תשואה מסחריתיקרית להניב במטרה ע

נכסי� המניבי� . בית חולי� עשוי להפעיל בני� עבור חולי� תמורת תשלו�, לדוגמה

 �מזומני� של ישות ממשלתית עשויי� לפעול באופ� בלתי תלוי בנכסי� שאינ� מניבי

גבות אגרה בגי� שימוש בכבישי� מסוימי� המדינה עשויה ל, לדוגמה. מזומני� של הישות

  .ללא תמורה כבישי� ציבוריי�לצד הפעלת 

  

  

18. �מזומני� א� על פי שהוא מוחזק בעיקר תזרימי נכס עשוי להניב , במקרי� מסוימי

סילוק בטוח של  למטרתמפעל לסילוק פסולת פועל , לדוגמה. למטרות הספקת שירות

ג� על בסיס מסחרי המפעל מטפל  אול�, יי�פסולת רפואית הנוצרת בבתי חולי� ממשלת

�הטיפול . בכמות קטנה של פסולת רפואית הנוצרת על ידי בתי חולי� פרטיי� אחרי

במקרה  פרידהלולא נית� , בפסולת רפואית מבתי חולי� פרטיי� הינו משני לפעילות המפעל

 .נכסי� שאינ� מניבי� מזומני�לבי� נכסי� המניבי� מזומני�  בי� זה

  

מניבות  �נכס עשוי להניב תזרימי מזומני� ובנוס� לשמש למטרות שאינ, י� אחרי�במקר .19

�תשע מתוכ� פועלות על בסיס , עשר מחלקות �בבית חולי� ציבורי ישנ, לדוגמה. מזומני

�והמחלקה הנותרת משמשת חולי� המטופלי� , מסחרי עבור חולי� המטופלי� בתשלו

�במשות� במתקני� אחרי� של בית החולי� חולי� מכל המחלקות משתמשי�  .ללא תשלו

, תמסחרי במטרה להניב תשואהבמידה שבה הנכס מוחזק  יש להתחשב). כגו� חדרי ניתוח(

מספר  ממשלתיתק� חשבונאות  תק� זה על מנת לקבוע הא� על הישות לייש� את הוראות

, בכללותור רכיב זניח להסד מהווההרכיב שאינו מניב מזומני� , כמו בדוגמה זו, במידה. 26

 �ולא את הוראות תק� , 26מספר  חשבונאותהוראות תק� חשבונאות את על הישות לייש

 .זה

  

20. �תשואה ת של החזקת נכס היא להניב יא� המטרה העיקרלא ברור , במקרי� מסוימי

עשוי להיות . י�נתזרימי המזומ משמעותיותלהערי$ את  הכרחי, במקרי� אלה. מסחרית

לייש�  כ$ שיש מהנכס תזרימי מזומני� של הפקת מעותיותת המשמידאת קושי לקבוע 

יש להפעיל שיקול דעת על מנת לקבוע איזה . 26מספר  ממשלתיתק� זה ולא תק� חשבונאות 

�באופ� זה ול דעת קשהיא תוכל להפעיל שיעל מנת אמות מידה  מפתחת ותיש. תק� לייש

ובהתא� , מזומני� מניבי�נכסי� העקבי בהתא� להגדרת נכסי� שאינ� מניבי� מזומני� ו

דורש מישות לתת גילוי לאמות המידה  72סעי� . 20�16 בסעיפי� המתייחסותלהנחיות 
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בהתחשב במטרות הכלליות של רוב , ע� זאת. בהפעלת שיקול דעת זהששימשו אותה 

ההנחה היא שנכסי� אינ� , פרט לישויות ממשלתיות עסקיות, ממשלתיותהישויות ה

� .יכ$ יש לייש� תק� זהולפ, מניבי� מזומני

 

21.  �ישויות . מניבי� מזומני�הנכסי� המוחזקי� על ידי ישויות ממשלתיות עסקיות ה� נכסי

 �על מנת להניב ממשלתיות שאינ� ישויות ממשלתיות עסקיות עשויות להחזיק נכסי

נכס המוחזק על ידי ישות ממשלתית שאינה ישות , למטרות תק� זה. תשואה מסחרית

או היחידה שהנכס מהווה חלק (א� הנכס  ,מניב מזומני�המסווג כנכס  ,ממשלתית עסקית

בדר$ של הספקת סחורות או שירותי�  תשואה מסחרית ניבמטרה להב מופעל) ממנה

� . לצדדי� חיצוניי

  

  פחת

 ועל פני אור$ חיי ,הפחת של נכס�פחת והפחתה ה� הקצאה שיטתית של סכו� בר .22

�" הפחתה" בדר$ כלל נעשה שימוש במונח, במקרה של נכס בלתי מוחשי. השימושיי

 � .משמעות זהה המונחי�שני ל". פחת"במקו

  

 ירידת ער$

כהפסד של הטבות כלכליות עתידיות או פוטנציאל שירות של  "ירידת ער$"התק� מגדיר  .23

הכרה השיטתית בהפסד של הטבות כלכליות עתידיות או פוטנציאל שירות של ל מעבר, נכס

הנכס לישות  בתועלתו שלת ירידה פירידת ער$ משק, לפיכ$. )חתההפ( הנכס באמצעות פחת

שאינו בשימוש אחסו� צבאי למטרת תק� מ ותילישות עשוי לה, לדוגמה. שולטת בואשר 

אי� זה סביר כי נית� יהיה , של המתק� ומיקומו תהמיוחד מהותהעקב , בנוס�. יותר

או  מהחכרהמזומני�  מיניב תזריולכ� הישות אינה מסוגלת לה, להחכירו או למכרו

פק לישות סשהוא אינו מסוגל עוד ל אחרמ, נכס שערכו ירדהנכס נחשב כ. מימוש הנכסמ

 .היא נמוכה או אפסית ,השגת מטרותיהל בתרומהלישות שלו  התועלת �פוטנציאל שירות 

  

 זיהוי נכס שתיתכ� ירידה בערכו

24.  � . משירות ההשבה בר מתי יש לקבוע את סכו�צייני� מ 34עד  26סעיפי

 

25. �סכו� חלה כאשר הער$ בספרי� של הנכס עולה על  ירידת ער$ של נכס שאינו מניב מזומני

א� . הפסד מירידת ער$כ$ שיתכ� סימני מפתח ל זההמ 23סעי� . משירותשלו בר ההשבה 

 השבה בר סכו� של) formal(לבצע אומד� רשמי  תנדרש ישות, קיי� האחד מסימני� אל

בצע תק� זה אינו דורש מישות ל, מירידת ער$ אפשריסימ� להפסד א� לא קיי� . משירות

 .משירות השבה בר סכו�אומד� רשמי של 

  



  

  11

ירידת ער$ כ$ שתיתכ� המצביע על , וכלשה �דיווח הא� קיי� סימ מועדישות תבח� בכל  .26

של סכו� בר ההשבה משירות לאמוד את  הישותעל , סימ� כלשהו קיי�א� . של נכס

 .הנכס

  

ישות , ירידת ער$ של נכסכ$ שתיתכ� המצביע על , סימ� כלשהו קיי�נה א� לצור$ הבחי .27

 :את הסימני� הבאי�, לפחות, שקולת

  
  מקורות מידע חיצוניי�

על או הצור$ לשירותי� המסופקי�  הביקוששל , מלאהאו כמעט , מלאה הפסקה )א(

  ;הנכס ידי

 

במהל$  וחל ,בעלי השפעה שלילית על הישותלזמ� ארו$ שינויי� משמעותיי�  )ב(

במדיניות או  החוקית, בסביבה הטכנולוגית, או שיחולו בעתיד הקרוב התקופה

  ;בה פועלת הישותש הממשלתית

  
  מקורות מידע פנימיי�

 ;קיימות ראיות לנזק פיזי בנכס )ג(

 

במהל$  חלו ,בעלי השפעה שלילית על הישות לזמ� ארו$ שינויי� משמעותיי� )ד(

שבו נעשה שימוש בנכס בהיק1 או באופ� , או חזויי� לחול בעתיד הקרוב ,התקופה

תוכניות , שינויי� אלה כוללי� הפסקת שימוש בנכס. הנכס לשמששבו חזוי או 

או תוכניות למימוש  ,הנכס שיי$ה ילהפסקת פעילות או לשינוי מבני בפעילות שאל

 ;קוד� לכ� חזוישהיה מועד ההנכס לפני 

  

שנית� הגיעו למצב בטר� החלטה לעצור את ההקמה של הנכס בטר� השלמתו או  )ה(

 וכ�; לעשות בו שימוש

  

שירות של ההמצביעות על כ$ שביצועי , קיימות ראיות ממערכת הדיווח הפנימי )ו(

  .מאלה שנחזו משמעותיבאופ�  גרועי�, או יהיו, ה�נכס 

  

אשר תשפיע על היק� , ובצור$ לשירותי� בביקושעשויה להיות תנודתיות , לאור$ זמ� .28

א$ תנודות שליליות , הספקת שירותי� אלהלש�  מניבי� מזומני�נכסי� שאינ� ב השימוש

כמעט או , סקולשירותי� פ יקושבכאשר . ירידת ער$סימני� למהווי� בהכרח אינ�  בביקוש

ביקוש עשוי  .נכסי� ששימשו בהספקת אות� שירותי�של העשויה לחול ירידת ער$ , סקופ

ביקוש להיענות ל היתה מנסהת לא שהישוכ$  ,נמו$א כה וכאשר ה, פסק" כמעט"להיחשב כ

 . מבח� ירידת הער$ל שנתו�הנכס שהיתה מגיבה באי רכישת או , זה
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עשויי� להיות סימני� אחרי� המצביעי� על . ממצהרשימה אינה  �27 יהרשימה בסע .29

לאמוד ישות עשויה עשוי לגרו� לכ$ ש, � של סימני� אחרי�מקיו. של נכס בערכוירידה 

כל אחד מהבאי� עשוי להיות סימ� , לדוגמה. של הנכסשירות סכו� בר ההשבה מהאת 

 :ער$ לירידת

 

וי כתוצאה חזהשוק של נכס מעבר ל בשוויירידה משמעותית חלה , במהל$ התקופה )א(

 ,או; מחלו� הזמ� או משימוש רגיל

 

 בביקוש) פסקההא$ לא בהכרח הפסקה או כמעט ( ארוכת טווחמשמעותית  ירידה )ב(

 � .מספק סהנכשאו בצור$ לשירותי

  

עשויי� להצביע על ירידת ער$ של נכס יהיו משמעותיי� ולעתי� שהאירועי� או הנסיבות  .30

 הביקוששינוי במאפיי� כגו� . ההנהלה או התקשורת, עד המנהלוהויעוררו דיוני� של 

עשוי , ממשלתיתת ומדיני תסביב משפטית או סביבה, ק� או אופ� השימושהי, לשירות

 ההשפעשתהיה לו חזוי היה וזה היה משמעותי כשינוי  א� להצביע על ירידת ער$ רק

, נכסשל חלה התיישנות כי שינוי בסביבה הטכנולוגית עשוי להצביע . ארוכת טווחשלילית 

הוא להוות א�  שינוי בשימוש של נכס במהל$ התקופה עשוי. ה בערכולבחו� ירידלכ� נדרש ו

עובר כבית ספר ששימש אשר מבנה כ, התרחשמצב זה עשוי ל, לדוגמה. ירידת ער$סימ� ל

על הישות לבחו� , א� חלה ירידת ער$הבעת ההערכה . �שינוי בשימוש והופ$ לשמש כמחס

שינויי� ראות את הזה מדגיש את העובדה כי יש ל. זמ�שינויי� בפוטנציאל שירות לאור$ 

 ימוש ארו$לגבי שהציפיות , ע� זאת. הנכסשל וי חזטווח ההשימוש ארו$ ה לשבהקשר 

מפרט  1נספח . זאתהישות בכל מועד דיווח ישקפו של הערכות הו טווח יכולות להשתנות

 .27סעי� ייחסי� לדוגמאות של סימני� לירידת ער$ המת

 

הישות , ירידת ער$ ה שלבחינתהווה גור� לקמה הה ה במהל$א� הפסקהעת הערכה ב .31

מה בעתיד א� קיימת כוונה לחדש את ההקה, בה או נדחתהכא� ההקמה עוהתשקול 

או  עוכבהכאשר ההקמה . עבודות ההקמה לא יושלמו בעתיד הנראה לעי�הא� או , הקרוב

יחשב להכעבודה בתהלי$ ולא  להיות מטופלעשוי הפרויקט , עתידי מועד ספציפיל נדחתה

 .מופסקכ

  

כמתואר , נכסשל ירידת ער$  כ$ שתיתכ�המצביעה על  ראיה ממערכת הדיווח הפנימי .32

ליכולתו של הנכס לספק סחורות או שירותי� ולא לירידה  תמתייחס, ללעי) ו(27בסעי� 

 :של �זה כולל את קיומ. הנכסהמסופקי� על ידי שירותי� ללסחורות או  בביקוש

  

אלה לבהשוואה , באופ� משמעותיגבוהות של הפעלה או תחזוקת הנכס העלויות  )א(

 ,וכ�; שתוקצבו במקור

 

, משמעותיבאופ� מוכות נ ,נכסהדי אשר מסופקות על י רמות שירות או תפוקה )ב(

 .ירודי�עקב ביצועי� תפעוליי� , ויות במקורחזשהיו בהשוואה לאלה 
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אינו או  יעילכה להצביע על כ$ שהנכס אינו  עשוי ,משמעותי בעלויות התפעול של נכס גידול

שבהתא� , על ידי היצר� ושנקבערמות תפוקה  לפי, בתחילההיה חזוי פי שכ ,יצרניכה 

משמעותי בעלויות התחזוקה עשוי  גידול, באופ� דומה. התקציב התפעולי נקבעה� ילא

רמת התא� לאת ביצועי הנכס ב שמרעל מנת לותר יעלויות גבוהות ידרשו להצביע על כ$ ש

 ,ירידת ער$לבאשר ראיות כמותיות ישירות , במקרי� אחרי�. הביצוע העדכנית ביותר שלו

תפוקה הברמת או החזוי  שירותרמת הב כת טווחמשמעותית ארו מירידהעשויות להתקבל 

 .הנכסהחזויה המסופקת על ידי 

  

משירות  סכו� בר ההשבההלאמוד את  צרי$א� הזיהוי ייוש� לצור$  עיקרו� המהותיות .33

של נכס גבוה משירות השבה ה בר סכו�הא� הערכות קודמות הראו כי , לדוגמה. של נכס

סכו� בר ההשבה הלאמוד מחדש את  ה נדרשתאינהישות , מערכו בספרי� משמעותיבאופ� 

, באופ� דומה. כאמור של הנכס א� לא התרחשו אירועי� המבטלי� את הפערמשירות 

של נכס אינו רגיש לאחד משירות השבה ה בר סכו�הניתוחי� קודמי� עשויי� להראות כי 

 .27מהסימני� המפורטי� בסעי� ) או יותר(

 

הדבר עשוי להצביע על כ$ שיתרת אור$ , של נכס ירידת ער$ לכ$ שתיתכ�א� קיי� סימ�  .34

או ער$ השייר של הנכס דורשי� בחינה והתאמה ) הפחתה(שיטת הפחת , ו השימושיי�חיי

וזאת ג� א� לא יוכר הפסד , בהתא� לתקני חשבונאות ממשלתיי� החלי� על הנכס

 .הנכסשל מירידת ער$ 

  

  משירות ההשבה סכו� ברהמדידת 

של נכס  שווי הוג� בניכוי עלויות מכירהכגבוה מבי� משירות השבה  תק� זה מגדיר סכו� בר .35

 ההשבה קובעי� את הבסיס למדידת סכו� בר 50עד  36סעיפי� . בולבי� שווי השימוש 

 . משירות

 

. בוווי השימוש ואת ששל נכס  השווי הוג� בניכוי עלויות מכירהלא תמיד הכרחי לקבוע את  .36

ואי� , לא חלה ירידה בערכו, ספרי�הנכס בעל ער$ הסכומי� האלה עולה א� אחד מבי� 

 . צור$ לאמוד את הסכו� האחר

  

ג� א� הנכס אינו , השווי הוג� בניכוי עלויות מכירהייתכ� כי קיימת אפשרות לקבוע את  .37

שווי הוג�  אומד� לקביעתבסיסי� חלופיי� אפשריי�  מציג 42סעי� . נסחר בשוק פעיל

לעתי� אי� זה אפשרי , ע� זאת. נכסבגי� היי� שוק פעיל כאשר לא ק בניכוי עלויות מכירה

אומד� מהימ� של ביצוע מכיוו� שלא קיי� בסיס ל, שווי הוג� בניכוי עלויות מכירהלקבוע 

, מוכר מרצו�בי� ממכירת הנכס בעסקה בתו� לב בי� קונה מרצו� להסכו� שנית� לקבל 

, במקרה זה. י� הצדדי�שאינה מושפעת מיחסי� מיוחדי� ב הפועלי� בצורה מושכלת

 .משירותשלו סכו� בר ההשבה כנכס בהישות עשויה להשתמש בשווי השימוש 
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השווי הוג� בניכוי עלויות עולה באופ� מהותי על  שווי השימוש בנכסא� אי� סיבה להאמי� ש .38

כסכו� בר ההשבה  שלו שווי הוג� בניכוי עלויות מכירההשתמש בנית� ל, שלו מכירה

שווי שמכיוו�  אתז. מיועד למימושהנכס לגבי לרוב זה יהיה המקרה  .משירות של הנכס

עבור , ע� זאת. המיועד למימוש יתבסס בעיקר על התמורה נטו מהמימוש השימוש בנכס

 �המוחזקי� על בסיס מתמש$ , שאינ� מניבי� מזומני� במגזר הממשלתינכסי� רבי

 �סביר כי שווי , הציבורת לרווח ותמיוחד או סחורותמיוחדי� לצור$ הספקת שירותי

 . הוג� בניכוי עלויות מכירהה ושוויהשימוש של הנכס יהיה גבוה יותר מ

  

39. �עשויי� לספק דר$ קיצורי חישובי� באמצעות ממוצעי� ו, אומדני�, במקרי� מסוימי

לקביעת שווי הוג� בניכוי עלויות  המתוארי� בתק� זה המפורטי�לחישובי�  אומד� סביר

 .ושמכירה או שווי שימ

  

  שווי הוג� בניכוי עלויות מכירה

של נכס היא המחיר שנקבע בהסכ�  שווי הוג� בניכוי עלויות מכירההראיה הטובה ביותר ל .40

הפועלי� בצורה מושכלת  מוכר מרצו�בי� בעסקה בתו� לב בי� קונה מרצו� ל ,מכירה מחייב

� במישרי�ייוחסו בניכוי עלויות תוספתיות ש, שאינה מושפעת מיחסי� מיוחדי� בי� הצדדי

 .למימוש הנכס

 

 שווי הוג� בניכוי עלויות מכירה, א$ הנכס נסחר בשוק פעיל, הסכ� מכירה מחייבאי� כאשר  .41

 ,בדר$ כלל ,מחיר השוק המתאי� הוא. מחיר השוק של הנכס בניכוי עלויות המימושהוא 

 �נאי הצעות רכישה שוטפותכאשר . )Current bidding price( הצעות רכישה שוטפות

שווי הוג� לאומד� בסיס  לשמשעשוי  ,שבוצעהביותר העסקה האחרונה של מחיר ה, ותזמינ

 מועדבי� בנסיבות הכלכליות  משמעותיי�בתנאי שלא חלו שינויי� , בניכוי עלויות מכירה

 .האומד�בו נעשה  למועדלבי� העסקה 

  

יתבסס  ויות מכירהשווי הוג� בניכוי על, כאשר אי� הסכ� מכירה מחייב או שוק פעיל לנכס .42

 במועד, לקבל היכול ישותהעל המידע הזמי� הטוב ביותר על מנת לשק� את הסכו� ש

הפועלי� , מוכר מרצו�בי� תמורת מימוש הנכס בעסקה בתו� לב בי� קונה מרצו� ל, דיווחה

. לאחר ניכוי עלויות מימוש, שאינה מושפעת מיחסי� מיוחדי� בי� הצדדי� בצורה מושכלת

עסקאות שנעשו לאחרונה בנכסי� הבחשבו� את תוצאות  יקחת ישות, � זהבקביעת סכו

אלא א� , מאולצתשק� מכירה מאינו  שווי הוג� בניכוי עלויות מכירה .ענ�דומי� באותו 

 . למכור את הנכס באופ� מיידי קיי� אילו/

  

� שווי הוגקביעת מופחתות בעת , אשר כבר הוכרו כהתחייבויות הלמעט אל, עלויות מימוש .43

מסי� דומי� בגי� ביול ו, עלויות משפטיות ה� הדוגמאות לעלויות אל. בניכוי עלויות מכירה

את  תאי�עלויות סילוק הנכס ועלויות תוספתיות ישירות הנדרשות על מנת לה, העסקה

 ממשלתי כמוגדר בתק� חשבונאות (בגי� פיטורי� הטבות , ע� זאת. תוהנכס למכירמצב 
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רגו� מחדש של העסק בעקבות אועלויות הקשורות לצמצו� או  )הטבות לעובדי�, 25מספר 

 .כעלויות תוספתיות ישירות לצור$ מימוש הנכס לא ייחשבו, מימוש הנכס

  

  שווי שימוש

יתרת פוטנציאל נוכחי של הנכס שאינו מניב מזומני� כער$ בתק� זה מגדיר שווי שימוש  .44

נכסי� שאינ� מניבי� בשימוש  וישו"בתק� זה מתייחס ל" שווי שימוש. "של הנכס השירות

, של הנכס יתרת פוטנציאל השירותהער$ הנוכחי של . אלא א� כ� צוי� אחרת, "זומני�מ

 .המתאי�לפי , 49עד  45בסעיפי�  המובאותמהגישות שימוש באחת תו$ נקבע 

 

 מופחתת שחלו�גישת עלות 

כעלות שחלו�  נקבע של נכס יתרת פוטנציאל השירותשל הער$ הנוכחי , זובהתא� לגישה  .45

של ברוטו פוטנציאל השירות  פתלהחל יא העלותשל נכס ה שחלו�העלות . מופחתת של נכס

נכס עשוי להיות מוחל�  .שימושמצב של ב מופחתת על מנת לשק� את הנכס זועלות . הנכס

של  שחלו�של הנכס הקיי� או באמצעות  )העתקה() reproduction( ייצור מחדשבאמצעות 

ייצור המופחתת נמדדת כנמו$ מבי� עלות ה שחלו�עלות ה .ברוטושלו ת פוטנציאל השירו

על מנת , ובניכוי פחת נצבר אשר חושב על בסיס עלות ז, של הנכס שחלו�עלות ה לבי� מחדש

הגיע פוטנציאל השירות שאת או של הנכס נצר$ שכבר לשק� את פוטנציאל השירות 

 .לסיומו

 

הוא ההיגיו� ". יזציהאופטימ"ס נקבעות על בסיס של נכ ייצור מחדשועלות ה שחלו�עלות ה .46

 המיוצר מחדשא� הנכס המוחל� או , כנכס דומה נכס תייצר מחדשאו  תשחל�שישות לא 

כוללי�  משוכללי� מדינכסי�  .קיבולת יתרבעל או ) overdesigned(משוכלל מדי הוא 

 �� בעלי קיבולת נכסי. שירותי� אות� מספק הנכסללסחורות או  חיוניי�מאפייני� שאינ

 הביקושעל מנת לענות על  קיבולת הנדרשתיתר ה� נכסי� בעלי קיבולת גדולה יותר מה

 ייצור מחדשהעלות או  שחלו�העלות הקביעה של  .שירותי� שהנכס מספקללסחורות או 

דרש נאת פוטנציאל השירות ה בהתא� לכ$משקפת  אופטימיזציהשל נכס על בסיס 

 . הנכסמ

  

47. � סיבותבטיחות או מצור$ למוחזקת כוננות או קיבולת יתר לקיבולת , במקרי� מסוימי

זמינה בנסיבות מסוימות  שירותשל  הולמתזה נובע מהצור$ להבטיח כי קיבולת . אחרות

במצב כוננות על מנת לספק שירותי�  כבאיותלהחזיק  נדרשי�מכבי אש , לדוגמה. לישות

�ננות מסוג זה היא חלק מפוטנציאל כולאו קיבולת מסוג זה יתר קיבולת . במקרי חירו

 .הנכסהנדרש מהשירות 

  



  

  16

  )restoration(השיקו� גישת עלות 

פוטנציאל השירות של נכס לרמתו  את להחזיר הנדרשת בכדיעלות ההיא  השיקו�עלות  .48

, של נכס יתרת פוטנציאל השירותהער$ הנוכחי של , זובהתא� לגישה . טר� ירידת הער$

יתרת של  פתשוטה שחלו�ה מעלותשל הנכס  השיקו�עלות אומד�  ניכוינקבע על ידי 

, נקבעת בדר$ כלל זו שוטפת שחלו�עלות . טר� ירידת הער$ של הנכס פוטנציאל השירות

    45סעיפי� . מופחתת של הנכס שחלו�עלות  לבי�מופחתת  ייצור מחדשכנמו$ מבי� עלות 

 .של נכס ייצור מחדש או עלות שחלו�כוללי� הנחיות נוספות לקביעת עלות  47 �ו 

  

 גישת יחידות שירות

הקטנת של הנכס נקבע על ידי  יתרת פוטנציאל השירותהער$ הנוכחי של , זובהתא� לגישה  .49

התאי� לעל מנת , טר� ירידת הער$של הנכס  יתרת פוטנציאל השירותהעלות השוטפת של 

בדומה לגישת  .ירידה בערכוהע� מהנכס לנבוע החזוי שירות היחידות של  המוקט�מספר ל

טר� ירידת של הנכס  יתרת פוטנציאל השירותשוטפת של ה שחלו�העלות , השיקו�עלות 

מופחתת  ייצור מחדשעלות  לבי�מופחתת  שחלו�כנמו$ מבי� עלות  ,נקבעת בדר$ כללהער$ 

 .טר� ירידת הער$, של הנכס

    

 גישותהיישו� 

 מהותבוה בזמינות נתוני� תלוי ,שימושהשווי מדידת ביותר ל המתאימההבחירה בגישה  .50

 :ירידת הער$

 

 חוקית, טכנולוגית הבסביב ארוכי טווחמשמעותיי� שינויי� בירידות ער$ שמקור�  )א(

 שחלו�גישת תו$ שימוש בניתנות בדר$ כלל למדידה  ,תיתממשלבמדיניות האו 

 ;המתאי�לפי , גישת יחידות שירותבמופחתת או 

 

, או באופ� השימוש בהיק�ארוכי טווח  משמעותיי� שינויי�בירידות ער$ שמקור�  )ב(

ניתנות בדר$ כלל , הביקוששל  מלאהאו כמעט  מלאה הפסקהשמקור� בכולל אלה 

לפי , שירותגישת יחידות במופחתת או  שחלו�ות גישת עלתו$ שימוש בלמדידה 

� ,וכ�; המתאי

  

גישת עלות תו$ שימוש בנזק פיזי ניתנות בדר$ כלל למדידה בירידות ער$ שמקור�  )ג(

� . המתאי�לפי , מופחתת שחלו�גישת עלות באו  השיקו

  

  הכרה ומדידה של הפסד מירידת ער$

51.  �מדידה של הפסדי� מירידת ער$ של לאת הדרישות להכרה ו מפרטי� 57עד  52סעיפי

הפסד מירידת ער$ של נכס שאינו מניב "מתייחס ל" הפסד מירידת ער$", בתק� זה. נכס

� .צוי� אחרתכ� א�  אלא, "מזומני
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יש להפחית את , של הנכס נמו$ מערכו בספרי�סכו� בר ההשבה משירות ה, ורק א�, א� .52

הפחתה זו מהווה הפסד . משירותשלו סכו� בר ההשבה הנכס לשל ער$ בספרי� ה

 .מירידת ער$

  

 השבההסכו� בר התק� זה דורש מישות לבצע אומד� רשמי של , 26כמתואר בסעי�  .53

 33 �ו  27סעיפי� . סד פוטנציאלי מירידת ער$הפל י� סימני�קיימ א�רק  משירות

 � .הפסד מירידת ער$התהווה סימני מפתח לאפשרות שמגדירי

  

 .הפסד מירידת ער$ יוכר מיידית בעוד1 או בגירעו� .54

  

 הישותעל , הפסד מירידת ער$ של הנכס גדול מערכו בספרי�המוער$ כסכו� הכאשר  .55

 .די תק� חשבונאות ממשלתי אחרנדרש על י האמור, ורק א�, להכיר בהתחייבות א�

  

ערכו בספרי� , גדול מערכו בספרי�של הנכס הפסד מירידת ער$ המוער$ כסכו� הכאשר  .56

התחייבות תוכר רק א� . גרעו� נטו/סכו� מקביל בעוד�תו$ הכרה בשל הנכס מופחת לאפס 

 בשימוש יותראינו  מתק� צבאי מיוחד, לדוגמה. תק� חשבונאות ממשלתי אחר דורש זאת

הישות עשויה . אי� בה� שימוש א�כאלה מתקני�  לסלקהחוק נדרשת על ידי הישות ו

ממשלתי חשבונאות תק� התא� לא� זה נדרש ב, להידרש לבצע הפרשה לעלויות פירוק

 .התחייבויות תלויות ונכסי� תלויי�, הפרשות, 19מספר 

  

ל הנכס ש) הפחתה(הפחת  הוצאות תיש להתאי� א, לאחר ההכרה בהפסד מירידת ער$ .57

בניכוי ער$ , של הנכס המתוק�בתקופות הבאות על מנת להקצות את הער$ בספרי� 

 .באופ� שיטתי על פני יתרת אור$ החיי� השימושיי� שלו, )א� קיי�(השייר שלו 

  

  ביטול הפסד מירידת ער$

58.  �שהוכר  מירידת ער$ של נכסמפרטי� את הדרישות לביטול הפסד  70עד  59סעיפי

 .בתקופות קודמות

 

$ שהפסד כהמצביעי� על , דיווח א� קיימי� סימני� כלשה� מועדעל ישות להערי$ בכל  .59

א� קיימי� . קט�אינו קיי� עוד או , שהוכר בתקופות קודמות, מירידת ער$ של נכס

 .של אותו הנכססכו� בר ההשבה משירות הוד את על הישות לאמ, סימני� כאלה

  

 

, צביע על כ$ שהפסד מירידת ער$ של נכסהמ, לצור$ הבחינה א� מתקיי� סימ� כלשהו .60

על ישות לשקול לפחות את הסימני� , קט�אינו קיי� עוד או , קודמות בתקופותשהוכר 

 :הבאי�
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  מקורות מידע חיצוניי�

 .הנכס על ידיאו הצור$ לשירותי� המסופקי�  הביקושהתעוררות מחדש של  )א(

 

במהל$  חלו ,שותשינויי� משמעותיי� לזמ� ארו$ בעלי השפעה חיובית על הי )ב(

במדיניות החוקית או , בסביבה הטכנולוגית, התקופה או שיחולו בעתיד הקרוב

 .הממשלתית שבה פועלת הישות

  

  מקורות מידע פנימיי�

במהל$  חלו ,שינויי� משמעותיי� לזמ� ארו$ בעלי השפעה חיובית על הישות )ג(

שימוש בנכס בהיק1 או באופ� שבו נעשה , או חזויי� לחול בעתיד הקרוב, התקופה

שינויי� אלה כוללי� עלויות שהתהוו במהל$ התקופה . או שבו חזוי הנכס לשמש

במטרה לשפר או להגדיל את רמת הביצועי� של הנכס או לבצע שינוי מבני 

 .בפעילות אליה שיי$ הנכס

 

הגיעו למצב או  ושהופסקה טר� השלמת, של הנכס תוהחלטה להמשי$ בהקמ )ד(

 .שנית� לעשות בו שימוש

  

של נכס  השירותימות ראיות ממערכת הדיווח הפנימי המצביעות על כ$ שביצועי קי )ה(

 .אלה שנחזומ משמעותיאופ� בי� בטו, או יהיו, ה�

  

ה� , 60המפורטי� בסעי� , של הפסד מירידת ער$ אפשריתהסימני� המצביעי� על הקטנה  .61

מפורטי� ה, של נכס אפשריתבעיקר� תמונת ראי של הסימני� המצביעי� על ירידת ער$ 

 .27בסעי� 

 

של  לביטולישות עשויה לזהות סימני� אחרי� . סגורה רשימה אינה 60הרשימה בסעי�  .62

של סכו� בר ההשבה משירות להערי$ מחדש את  ממנהאשר ג� ידרשו  ,הפסד מירידת ער$

ירידת ער$ ייתכ� וכ$ של �עשוי להוות סימ להל�אשר מפורט אירוע כל , לדוגמה. הנכס

 :בוטלתעשויה להיות מ

    

 ,או; בער$ השוק של הנכס משמעותיתעליה  )א(

 

 .הנכס על ידיצור$ לשירותי� המסופקי� באו  בביקוש ארוכת טווחמשמעותית עליה  )ב(

  

של  לביטולמחויבות להפסקת פעילות או לשינוי מבני של פעילות בעתיד הקרוב היא סימ�  .63

כוללת שינוי  זוכאשר מחויבות , הפסד מירידת ער$ של נכס השיי$ לאותה פעילות

. בהיק� או באופ� השימוש בנכס, בעל השפעה חיובית על הישות ,לזמ� ארו$משמעותי 

לעתי� קשורות , הפסד מירידת ער$ לביטולנסיבות בה� מחויבות מסוג זה תהווה סימ� 

 �פעילות ייצרו הזדמנויות להגדיל השל  החזויי�מבני השינוי ההפסקה או הלמקרי� בה
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אינה מנוצלת באופ� מלא על ידי מרפאה אשר מכונת רנטג� , דוגמהל .הנכסמ התועלתאת 

כי מכונת הרנטג� תעבור  חזוי, וכתוצאה משינוי מבני, בית חולי� ציבורי מטע� הפועלת

באופ� יותר טוב מקו� בו היא תנוצל , רדיולוגיה העיקרית של בית החולי�הלמחלקת 

מרפאה או לבצע בה שינוי מבני המחויבות להפסיק את פעילות ה, במקרה זה. משמעותי

, רידת ער$ של הנכס שהוכר בתקופות קודמותיהפסד מושייתכ� עשויה להוות סימ� לכ$ 

 .עשוי להיות מבוטל

 

הדבר עשוי  ,קט�או אינו קיי� יותר נכס לגבי שהוכר מירידת ער$ הפסד כי א� קיי� סימ�  .64

או ער$ ) ההפחתה(הפחת שיטת , להצביע על כ$ שיתרת אור$ החיי� השימושיי� של הנכס

החלי� על תקני חשבונאות ממשלתיי� לבהתא�  תיאו�בחינה ועשויי� לדרוש , השייר

 .וזאת ג� א� לא מוכר ביטול של הפסד מירידת ער$ של נכס, הנכס

  

חלו שינויי� , ורק א�, טל א�ויב, שהוכר בשני� קודמות, הפסד מירידת ער$ של נכס .65

של הנכס מהמועד בו הוכר סכו� בר ההשבה משירות הששימשו בקביעת , באומדני�

פרט למקרי�  ,הער$ בספרי� של הנכס, במקרה זה. ההפסד האחרו� מירידת ער$

ביטול של  מהווה עלייה זו .משירות שלוסכו� בר ההשבה ל יוגדל, 68המתוארי� בסעי1 

 .הפסד מירידת ער$

  

קיי� סימ�  א�רק משירות  סכו� בר ההשבההשל  רשמיישות לבצע אומד� דורש מתק� זה  .66

מגדיר סימני מפתח לאפשרות כי הפסד מירידת ער$  60סעי� . הפסד מירידת ער$ לביטול

 .קט�נכס בתקופות קודמות אינו קיי� עוד או לגבי שהוכר 

  

, של נכססכו� בר ההשבה משירות הביטול הפסד מירידת ער$ משק� עליה באומד�  .67

אותו גבי בהפסד האחרו� מירידת ער$ ל ההכיר הישותמהמועד שבו , משימוש או ממכירה

סכו� בר השגר� לעלייה של , שינוי באומדני�את הדורש מישות לזהות  77סעי� . נכס

 :דוגמאות לשינויי� באומדני� כוללות .משירות ההשבה

  

סכו� בר ההשבה משירות הבי� א� (סכו� בר ההשבה משירות השינוי בבסיס  )א(

 ;)ובי� א� הוא מבוסס על שווי שימוש ויות מכירהשווי הוג� בניכוי עלעל  מבוסס

 

� רכיביהשינוי באומד� , שווי שימוש היה מבוסס עלסכו� בר ההשבה משירות הא�  )ב(

 ,או; שווי השימוש של

  

, שווי הוג� בניכוי עלויות מכירההיה מבוסס על סכו� בר ההשבה משירות הא�  )ג(

 .כירהשווי הוג� בניכוי עלויות משינוי באומד� הרכיבי� של 
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עלה על הער$ תלא , ביטול הפסד מירידת ער$העלייה בער$ בספרי� של נכס המיוחסת ל .68

של נכס אילולא הוכר הפסד מירידת ער$ ) בניכוי פחת או הפחתה(בספרי� שהיה נקבע 

 .בתקופות קודמות

 

 .יוכר מיידית בעוד1 או בגירעו�של נכס ת ער$ דהפסד מירי ביטול של .69

  

) הפחתה(הפחת יש להתאי� את הוצאות , הפסד מירידת ער$ביטול של ב לאחר ההכרה .70

בניכוי ער$ , המתוק�את הער$ בספרי�  להקצותשל הנכס בתקופות הבאות על מנת 

 .חייו השימושיי�אור$  על פני יתרת באופ� שיטתי, )א� קיי�(השייר 

  

  שינוי יעוד של נכסי�

או , ינ� מניבי� מזומני�מנכסי� המניבי� מזומני� לנכסי� שא ,שינוי יעוד של נכסי� .71

רק כאשר קיימות  יבוצע, מנכסי� שאינ� מניבי� מזומני� לנכסי� המניבי� מזומני�

גור� בהכרח אינו , כשלעצמו, שינוי יעוד .ייעוד זה הוא נאותשינוי כי ראיות ברורות 

ירידת  לבחינתהסימ� , במקו� זה. ביטול של הפסד מירידת ער$לירידת ער$ או  בחינתל

ניתני� ו, בתק� מהסימני� שפורטונובע לפחות  ביטול של הפסד מירידת ער$ל ער$ או

 .נכס לאחר שינוי היעודה לגביליישו� 

 

נאות לשנות יעוד של זה קיימות נסיבות בה� ישויות ממשלתיות עשויות להחליט כי יהיה  .72

�ת מפעל לטיפול בפסולת מזהמ, לדוגמה. נכס שאינו מניב מזומני� לנכס שמניב מזומני

אשר בגינו לא נדרש , מבנה ציבוריהוק� במטרה עיקרית של טיפול בפסולת תעשייתית של 

�קיימת . והאתר יפותח למטרות תעשייתיות ומסחריות נסגר המבנה הציבורי .כל תשלו

לאור . שהמפעל ישמש לטיפול בפסולת תעשייתית בתעריפי� מסחריי�, כוונה בעתיד

נות יעוד של המפעל לטיפול בפסולת לנכס שמניב ישות ממשלתית מחליטה לש, החלטה זו

� .מזומני

 

  גילוי

 :גבי כל קבוצה של נכסי�ללמפורט להל� גילוי  ת�יישות ת .73

 

 טיפרלו ,גירעו� במהל$ התקופהבסכו� ההפסדי� מירידת ער$ שהוכר בעוד1 או  )א(

 י� אלההפסד י�כלול ובדוח על הביצוע הכספי בנפרדת שורה ב המוצג )פריטי�(

 . ער$מירידת 

 

סכו� הביטולי� של הפסדי� מירידת ער$ שהוכרו בעוד1 או בגירעו� במהל$  )ב(

 ובוטל ודוח על הביצוע הכספי בבהמוצג בשורה נפרדת  )�פריטי( טיפרלהתקופה ו

 .מירידת ער$ י� אלההפסד
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 .של ישות תיובפעילוושימוש דומי�  נכסי� היא קיבו/ של נכסי� בעלי מהות תקבוצ .74

 

קבוצת  בגי�שלגביו נית� גילוי מידע אחר כחלק מעשוי להיות מוצג  73י� המידע הנדרש בסע .75

�אמה של הער$ בספרי� של רכוש התמסגרת הבעשוי להיכלל מידע זה , לדוגמה. נכסי

רכוש , 17תק� חשבונאות ממשלתי מספר בנדרש פי שכ, בתחילה ובסו� התקופה קבוע

 .קבוע

  

דיווח , 18מספר  ממשלתיחשבונאות  מידע מגזרי בהתא� לתק�אשר מדווחת על ישות  .76

 :כל מגזר מדווחמפורט להל� לגבי תית� גילוי ל, מגזרי

  

 .סכו� ההפסדי� מירידת ער$ שהוכר בעוד1 או בגירעו� במהל$ התקופה )א(

 

בעוד1 או בגירעו� במהל$  ולי� של הפסדי� מירידת ער$ שהוכרסכו� הביט )ב(

 .התקופה

  

במהל$  מירידת ער$ שהוכר או בוטלמהותי סד כל הפגבי מפורט להל� לל גילוי תית�ישות  .77

 :בדבר, התקופה

 

 .ביטול של ההפסד מירידת ער$להובילו להכרה או ר שאהאירועי� והנסיבות  )א(

 

 .סכו� ההפסד מירידת ער$ שהוכר או בוטל )ב(

  

 .הנכס מהות )ג(

  

א� הישות מדווחת על מידע מגזרי בהתא� לתק� , המגזר אליו שיי$ הנכס )ד(

 .18מספר  ממשלתיחשבונאות 

  

 השווי ההוג� בניכוי עלויות מכירהשל הנכס הוא סכו� בר ההשבה משירות הא� ה )ה(

 .שווי השימוש בואו 

  

הבסיס , שווי הוג� בניכוי עלויות מכירההוא סכו� בר ההשבה משירות הא�  )ו(

תו$ הוג� נקבע השווי הא�  ,כגו�( שווי הוג� בניכוי עלויות מכירהששימש לקביעת 

 ).שוק פעילהסתמכות על 

  

הגישה ששימשה בקביעת שווי , הוא שווי שימושסכו� בר ההשבה משירות הא�  )ז(

 .השימוש
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מצרפיי� יטולי� בומירידת ער$ מצרפיי� פסדי� הלגבי שלהל� ישות תית� גילוי למידע  .78

למידע  גילוי נית�אשר בגינ� לא , הפסדי� מירידת ער$ שהוכרו במהל$ התקופהשל 

 :77תא� לסעי1 בה

 

והקבוצות (ירידת ער$ מות של נכסי� המושפעי� מהפסדי� הקבוצות העיקרי )א(

 ).ירידת ער$מהעיקריות של נכסי� המושפעי� מביטולי� של הפסדי� 

 

ירידת ער$ מאשר הובילו להכרה באות� הפסדי�  האירועי� והנסיבות העיקריי� )ב(

 .ירידת ער$מביטולי� של הפסדי� באות� ו

  

סכו� בר השימשו בקביעת ר שאמפתח הנחות הבדבר התק� מעודד ישויות לתת גילוי  .79

 .של נכסי� במהל$ התקופהההשבה משירות 

  

  הוראות מעבר

ביטול הפסדי� ( הפסדי� מירידת ער$. תק� זה ייוש� מכא� ולהבא החל ממועד יישומו .80

וד1 או בע, דהיינו(לתק� זה  הנובעי� מיישו� תק� ממשלתי זה יוכרו בהתא�) מירידת ער$

 ).בגירעו�

 

ישויות יכלו לאמ/ מדיניות חשבונאית עבור ההכרה וביטול הפסדי� , ק� זהלפני אימו/ ת .81

לקבוע קשה יהיה .  שינוי במדיניות חשבונאית רשייווציכול , ע� אימו/ התק�. מירידת ער$

באימו/ , לכ� .מיישו� למפרע של השינוי במדיניות חשבונאית את סכו� ההתאמות הנובעות

מדיניות " 3בתק� חשבונאות מספר החלופי  ישות לא תייש� את הטיפול, תק� זה

שינויי� אחרי� במדיניות  בגי� "שינויי� באומדני� חשבונאיי� וטעויות, חשבונאית

  .חשבונאית

  

 להיתח

לתקופות המתחילות ביו�  שנתיי� תק� חשבונאות ממשלתי זה יחול לגבי דוחות כספיי� .82

אלי לתקינה חשבונאית הוועדה המקצועית של המוסד הישר. לאחריו 2012בינואר  1

 .ממשלתית מעודדת יישו� מוקד� של התק�

 

כפי שמוגדרת בתקני , חשבונאות על בסיס מצטבר, כאשר ישות מאמצת לצרכי דיווח כספי .83

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

 .והמתייחסי� לתקופות המתחילות במועד האימו/ או אחרי
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 שינויי� בתקני חשבונאות ממשלתיי� אחרי�

ירידת ער$ נכסי� שאינ� , 21לתק� חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר  הההפני .84

� ,עלויות אשראי, 5לתק� חשבונאות ממשלתי מספר  30בסעי�  ,מניבי� תזרימי מזומני

� מניבי� ירידת ער$ נכסי� שאינ, 21לתק� חשבונאות ממשלתי מספר  הבהפני ההוחלפ

� .מזומני

 

ירידת ער$ נכסי� שאינ� , 21ההפניות לתק� חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר  .85

�, 7לתק� חשבונאות ממשלתי מספר  1לנספח  5ובסעי�  37בסעי�  מניבי� תזרימי מזומני

הוחלפו בהפניות לתק� חשבונאות ממשלתי  ,הטיפול החשבונאי בהשקעות בישויות כלולות

 .ירידת ער$ נכסי� שאינ� מניבי� מזומני� ,21מספר 

  

ירידת ער$ נכסי� שאינ� , 21ההפניות לתק� חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר  .86

�לתק� חשבונאות  1לנספח  6ובסעי�  53 בהערת שוליי� לסעי� מניבי� תזרימי מזומני

ות לתק� הוחלפו בהפני ,דיווח כספי של זכויות בעסקאות משותפות, 8ממשלתי מספר 

 .ירידת ער$ נכסי� שאינ� מניבי� מזומני�, 21חשבונאות ממשלתי מספר 

  

לתק� חשבונאות  41בסעי�  21לתק� חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר  הההפני .87

ירידת , 21לתק� חשבונאות ממשלתי מספר  הבהפני ההוחלפ ,חכירות, 13ממשלתי מספר 

� .ער$ נכסי� שאינ� מניבי� מזומני

 

ירידת ער$ נכסי� שאינ� , 21פניות לתק� חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר הה .88

�לתק�  58ובהערת שוליי� לסעי� ) 5)(ד(90בסעי� , )א(84בסעי� , 58בסעי�  מניבי� מזומני

הוחלפו בהפניות לתק� חשבונאות ממשלתי  ,� להשקעה"נדל, 16חשבונאות ממשלתי מספר 

 .אינ� מניבי� מזומני�ירידת ער$ נכסי� ש, 21מספר 

 

ירידת ער$ נכסי� שאינ� , 21ההפניות לתק� חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר  .89

�, 17לתק� חשבונאות ממשלתי מספר  2לנספח  6ובסעי�  66בסעי�  מניבי� תזרימי מזומני

ירידת ער$ נכסי� שאינ� , 21הוחלפו בהפניות לתק� חשבונאות ממשלתי מספר  ,רכוש קבוע

 .יבי� מזומני�מנ

  

ירידת ער$ נכסי� שאינ� , 21ההפניות לתק� חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר  .90

�, 19לתק� חשבונאות ממשלתי מספר  6לנספח  7ובסעי�  75בסעי�  מניבי� תזרימי מזומני

הוחלפו בהפניות לתק� חשבונאות ממשלתי  ,התחייבויות תלויות ונכסי� תלויי�, הפרשות

 .רידת ער$ נכסי� שאינ� מניבי� מזומני�י, 21מספר 
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  דוגמאות לסימני� לירידת ער$ �  1נספח 

על מנת לסייע בהבהרת , נדונו בתק�אשר סימני� לירידת ער$ פרט דוגמאות למ זה נספח

�  . מהווה חלק מהתק�אינו נספח זה . משמעות

  

  מקורות מידע חיצוניי�

 על ידי$ לשירותי� המסופקי� או הצור הביקוששל , מלאהאו כמעט , מלאה הפסקה .א

 .הנכס

  
או  פסק באופ� מלאשירות אותו ל הביקושא$ , פוטנציאל שירותאותו ל עשומר עדיי� הנכס 

  :כוללות, זודוגמאות לנכסי� שערכ� ירד בצורה  .מלאכמעט 

 

 י�לאזור האוכלוסיי מעברהנובע מ, ושירותיל בביקוש מחסור בשלבית ספר נסגר  )1(

שירותי בית ל ביקושהמשפיעה על ה, דמוגרפיתבמגמה ה$ ופיהלאי� ציפייה . י�אחר

 ;בעתיד הנראה לעי�, ספרה

 

בית הספר  � תלמידי� בלבד  150נרשמו , תלמידי� 1,500לבית ספר שאמור לשמש  )2(

 100נמצא במרחק של ביותר קרוב החלופי הספר הלא יכול להיסגר מכיוו� שבית 

�במועד ההקמה של בית . נרשמי�גידול במספר ה החוז אינההישות . קילומטרי

קט� מתק�  מקימההייתה  שותהי � תלמידי� 1,400מספר הנרשמי� עמד על , הספר

הישות . תלמידי� 150אילו היא הייתה חוזה כי מספר הנרשמי� יהיה  בהרבה

סכו� בר הוכי יש להשוות את  ,כמעט פסק לשירותי בית הספר הביקושכי  קובעת

 ;י�לערכו בספר ויההשבה משירות

  

 ברובהאיזור כפרי עברה באוכלוסייה ה, לדוגמה( ביקושרכבת נסגר עקב היעדר  קו )3(

בשירותי  תוהאוכלוסייה שנותרה משתמש, רצופות לעיר בעקבות מספר שנות בצורת

 � ,וכ�; )זולי� יותרהאוטובוסי

  

כתוצאה מכ$ ו, השימוש העיקרי שלו לא חידש את חוזה שהמשתמשאצטדיו�  )4(

 . רוי להיסגחזהמתק� 

 

, בעלי השפעה שלילית על הישות בסביבה הטכנולוגיתלזמ� ארו$ שינויי� משמעותיי�  .ב

 .או במדיניות הממשלתית שבה פועלת הישות החוקית

  
  סביבה טכנולוגית

חלופות  יותר שמציגהא� קיימת טכנולוגיה מתקדמת , שירות מהנכסהתועלת יתכ� קיטו� ב

  :צורה זולנכסי� שערכ� ירד בדוגמאות  .מספקות שירות טוב ויעיל יותרה
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מכונה  שלב, אינו משמש כללשלעתי� רחוקות או לאבחו� המשמש ציוד רפואי  )1(

מספקת תוצאות מדויקות יותר ר שא, חדשה יותר הכוללת טכנולוגיה מתקדמת יותר

)� ;)לעיל) א(בסעי� המצוי� ג� לסימ�  תוא

 

, מות טכנולוגיתעקב התקד, החיצוני הספקעל ידי נתמכת יותר  ינהתוכנה שא )2(

 ,וכ�; ולישות אי� כוח אד� המסוגל לתחזק את התוכנה

  

 .כתוצאה מפיתוחי� טכנולוגיי�יצאה מכלל שימוש חומרה של מחשבי� ש )3(

  

  מדיניות ממשלתיתה חוקית או סביב

דוגמאות . פוטנציאל השירות של נכס כתוצאה משינוי בחוק או בתקנהיתכ� קיטו� ב

  :כוללות, סימ� זהמזוהות על ידי הלירידות ער$ 

מטוס שאינו עומד בתקני רעש חדשי� או  בתקני פליטהמכונית שאינה עומדת  )4(

� ;חדשי

 

באשר לצרכי הוראה עקב הוראות בטיחות חדשות  נית� עוד לשימושבית ספר שאינו  )5(

 ,וכ�; שלו חירו�הבניה או יציאות הלחומרי 

  

בתקני� סביבתיי�  מכיוו� שאינו עומד נית� עוד לשימושמפעל מי שתייה שאינו  )6(

� .חדשי

  

 מקורות מידע פנימיי�

 .קיימות ראיות לנזק פיזי בנכס .ג

 
פק סמסוגל לנכס לספק את רמת השירות שהוא היה בוא לידי ביטוי באי יכולת הנזק פיזי י

  :כוללות, דר$ זודוגמאות לנכסי� שערכ� ירד ב. בעבר

  

 ;אחר גור�שיטפו� או , מבנה שניזוק בשריפה )1(

  

 ;מבניי� ליקויי�של  איתור שלבמבנה שנסגר  )2(

  

קטעי  אות� המצביעי� על כ$ שיהיה צור$ להחלי� את, ששקעו עיליקטעי כביש  )3(

 ;בהתא� לתכנו� המקורי השנ 30ולא כעבור  השנ 15כביש כעבור 

  

 ;בטל )4(

  

אשר , הכניסהמחסימה בצינור שההספק שלו קט� כתוצאה , מי�ב לטיפול מתק� )5(

 ;כלכליתכדאית אינה  ההסרת

� הגבלת עומס עגשר  )6(� ;כתוצאה מאיתור ליקויי� מבניי



  

  26

  

 ,וכ�; משחתת שנפגעה מהתנגשות )7(

  

 .או שתיקונו אינו ישי� כלכלית, ציוד שניזוק ולא נית� לתקנו )8(

 

בהיק1 או באופ� שבו , בעלי השפעה שלילית על הישות לזמ� ארו$ שינויי� משמעותיי� .ד

 .שבו חזוי הנכס לשמשאו  נכסנעשה שימוש ב

  
שינויי� לזמ� ארו$ משפיעי� לרעה על א$ , שומר על פוטנציאל שירות זהה עדיי�הנכס 

  :כוללות, תיתכ� ירידה בער$ הנכסי� בצורה זו �דוגמאות לנסיבות בה. היק� השימוש בנכס

 

א� או , הפעלתו לראשונהבה הוא שימש בעת א� הנכס אינו משמש באותה מידה  )1(

 דוגמה .תיתכ� ירידת ער$ המקורישל הנכס קצר יותר מהאומד� חזוי אור$ החיי� ה

לירידת ער$ בהתא� לסימ� זה  כנכס שיתכ� נפג� ערכולנכס שעשוי להיות מזוהה 

הומרו או פותחו יישומי� רבי� מאחר ש ,מחשב מרכזי שאינו מנוצל באופ� מלאהוא 

�בביקוש  ארוכת טווחירידה משמעותית . כדי לשמש שרתי� או מחשבי� אישיי

 .ארו$ טווח בהיק� השימוש בומשמעותי ינוי להפו$ לש שירותי הנכס עשויהל

 

)2(  �תיתכ� , מקוריתשימש בעת הפעלתו הדר$ בה זהה ל דר$משמש ב אינוהנכס א

לפי סימ� זה היא  זהותונית� לואשר , ערכונפג� לנכס ש דוגמה. ירידה בער$ הנכס

 .חינו$אחסו� ולא למטרות מטרות משמש לאשר מבנה בית ספר 

  

בטר� הגיעו למצב שנית� לעשות ת ההקמה של הנכס בטר� השלמתו או החלטה לעצור א .ה

 .בו שימוש

  
�דוגמאות לנכסי� . יכול לספק את השירות שאותו הוא נועד לספק אינו ,נכס שלא יושל

  :ו כוללותז צורהשערכ� ירד ב

 

תגלית ארכיאולוגית או תנאי� סביבתיי� כגו� של זיהוי הופסקה כתוצאה מש בניה )1(

 ,וכ�; ה או תחת איו�בסכנאשר נמצא של ז�  קינו�איזור 

 

 .כלכלי ממיתו�הופסקה כתוצאה  הבניה )2(

  
כלומר , נדחיתה בניא� ה .הבנינסיבות שהובילו לעצירת האת הג�  לקחת בחשבו�יש 

ולא עדיי� נית� להתייחס לפרויקט כאל עבודה בתהלי$ , למועד עתידי מסוי� נדחית

  .שהופסקפרויקט כ
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, המצביעות על כ$ שביצועי השירות של נכס ה�, ערכת הדיווח הפנימיקיימות ראיות ממ .ו

 .מאלה שנחזו משמעותיגרועי� באופ� , או יהיו

  
אלה שנחזו או דוחות פנימיי� עשויי� להצביע על כ$ שביצועי הנכס אינ� בהתא� ל

 הפעילותבדבר דוח פנימי של מחלקת הבריאות , לדוגמה. הזמ�לאור$ דרדרי� ימ שביצועיו

, של מכונת רנטג� המשמשת את המרפאהירידת ער$ עשוי להצביע על  ,מרפאה כפרית של

  .התקציב המקורי על משמעותיבאופ� מכיוו� שעלות התחזוקה שלה עלתה 



  

  28

  מדידה של הפסד מירידת ער$ �  2נספח 

  

ווה חלק הנספח אינו מה. מדגי� את יישו� הוראות התק� כדי לסייע בהבהרת משמעות� נספח זה

לשנות או להגביל את  בכוונת�בדוגמאות אלה ה� להדגמה בלבד ואי� פורטות העובדות המ. �מהתק

עדה ועל ידי הו בו המצבי� או השיטות המתוארי�התאמת דרישות התק� או להצביע על 

יישו� הוראות תק� זה עשוי . ממשלתית חשבונאית המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה

  .השונות מהמתואר בנספח זה לדרוש הערכת עובדות ונסיבות

  

שנבח� לצור$ ירידת של נכס  שווי הוג� בניכוי עלויות מכירההדוגמאות שלהל� מניחות כי  :הערה

סכו� ה, כ$פיל. א� צוי� אחרת אלא, נית� לקביעה נמו$ יותר משווי השימוש בו או שאינו ,ער$

קו המשתמשי� בשיטת , בדוגמאות אלה. של נכס שווה לשווי השימוש בובר ההשבה משירות 

  .נכס פחת שלהישר לחישוב ה
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  מופחתת שחלו1עלות  תגיש: 1דוגמה מספר 

    

חשב מרכזי מ �  שינוי משמעותי לזמ� ארו$ בעל השפעה שלילית על הישות בסביבה הטכנולוגית

  שאינו מנוצל באופ� מלא

יכה כי אור$ הער העירייה. ח"מיליו� ש 10רת ומחשב מרכזי חדש תמ עירייהרכשה , 1999בשנת 

מיכולת העיבוד של  בממוצע אחוז 80וכי , חשב יעמוד על שבע שני�מהחיי� השימושיי� של ה

של זמ� יחידת  אחוז 20מאגר נוס� של . בידי המחלקות השונות שמשי ,מרכזיתהעיבוד היחידת 

י� בלוחות זמנ לעמוד על מנתמתוכננות  עבודותלצור$ ביצוע , ודרושוי היה חזהעיבוד המרכזית 

 80 �מרכזית ל העיבוד השימוש ביחידת הגיע ה, כעבור מספר חודשי� ממועד הרכישה .בעת עומס

שימוש מכיוו� שיישומי� רבי� של המחלקות הומרו ל ,2003אחוז בשנת  20 �א$ ירד ל , אחוז

�נייחיעבודה על מחשבי� ב �מחשב המסוגל ח "ש 500,000תמורת נית� לרכוש בשוק . או על שרתי

  . של המחשב המרכזי עבור היישומי� הנותרי� יתרת פוטנציאל השירותת לספק א

  

  ירידת ער$ בחינת

טכנולוגית כתוצאה מהמרה של הבסביבה  משמעותי לזמ� ארו$שינוי א והסימ� לירידת ער$ ה

וכתוצאה מכ$ ירידה בשימוש , יישומי� מעבודה על מחשב מרכזי לעבודה על פלטפורמות אחרות

חילופי� נית� לטעו� כי ירידה משמעותית במידת השימוש במחשב המרכזי ל(. במחשב המרכזי

מופחתת  שחלו�הפסד מירידת ער$ נקבע באמצעות שימוש בגישת עלות ה). מצביעה על ירידת ער$

  :כדלהל�

  

  ח"ש   

  10,000,000   1999מחיר הרכישה   )א(

  5,714,286   ))א* ( 4/7( 2003נצבר שת חפ  

  4,285,714   2003ער$ בספרי�   )ב(

       

  500,000   עלות שחלו1  )ג(

  285,714   ))ג* ( 4/7(נצבר שפחת   

  214,286   סכו� בר השבה משירות  )ד(

       

  4,071,428   ))ד( � ) ב((הפסד מירידת ער$   
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  מופחתת שחלו1גישת עלות : 2דוגמה מספר 

  

�נכס שאינו מניב מזומני�  על ידילשירותי� המסופקי�  בביקושהפסקה כמעט מוחלטת  

  יישו� תוכנה של המחשב המרכזי שאינו מנוצל במלואו

רישיו� תוכנה ליישו� עבור המחשב המרכזי החדש שלה תמורת  העירייה רכשה, 1999בשנת 

וכי , יעמוד על שבע שני� התוכנההעריכה כי אור$ החיי� השימושיי� של  העירייה. ח"ש 350,000

, 2003עד לשנת . ועל בסיס קו ישר לאור$ חיי ממנוופוטנציאל שירות  היא תקבל הטבות כלכליות

רישיו� תוכנה  עלותו של .במקור חזויהאחוז מהדרישה שהייתה  15 �השימוש ביישו� ירד ל 

  .ח"ש 70,000היא , של יישו� התוכנה שערכו ירד יתרת פוטנציאל השירותליישו� שיחלי� את 

  

  ירידת ער$ בחינת

  .נגר� כתוצאה מאיבוד היכולת של המחשב המרכזיש טכנולוגישינוי א ו$ ההסימ� לירידת ער

  

  ח"ש   

  350,000   1999מחיר הרכישה   )א(

  200,000   ))א* ( 4/7( 2003נצבר שפחת   

  150,000   2003ער$ בספרי�   )ב(

       

  70,000   עלות שחלו1  )ג(

  40,000   ))ג* ( 4/7(פחת שנצבר   

  30,000   סכו� בר השבה משירות  )ד(

       

  120,000   ))ד( � ) ב((הפסד מירידת ער$   
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  מופחתת שחלו1עלות  תגיש: 3דוגמה מספר 

  

בית ספר המשמש  �באופ� השימוש בעל השפעה שלילית על הישות , משמעותי ארו$ טווחשינוי 

  כמחס�

שלו יי� השימושיי� אור$ הח. ח"מיליו� ש 10בית ספר יסודי בעלות של  מההקי ישות, 1997בשנת 

במספר הנרשמי�  חזויהבית הספר נסגר עקב ירידה בלתי , 2003בשנת . חמישי� שנהיעמוד על 

בית הספר  .מפשיטת רגל של המעסיק העיקרי באזור כתוצאהמעבר האוכלוסייה  עקב, באיזור

תח יפמבנה כ$ שה, כי מספר הנרשמי� יגדל בעתידאי� כל ציפייה  ולישות, הוסב לשמש כמחס�

א יחסו� כבית הספר החית עבור מחס� בעל אותה קיבולת אנוכ שחלו�עלות . תור בית ספרבמחדש 

  .ח"מיליו� ש 4.2

  

  ירידת ער$ בחינת

קיי� סימ� לירידת ער$ מכיוו� שהמטרה שלשמה המבנה משמש השתנתה באופ� משמעותי 

הפסד . הנראה לעי�להשתנות בעתיד  חזויומצב זה לא , ממקו� להוראת תלמידי� למתק� אחסו�

  :יקבע כדלהל�מופחתת  שחלו�ת ער$ באמצעות שימוש בגישת עלות דמירי

  

  ח"ש   

  10,000,000   1997עלות היסטורית   )א(

  1,200,000   ))א* ( 6/50( 2003פחת שנצבר   

  8,800,000   2003ער$ בספרי�   )ב(

       

  4,200,000   עלות שחלו1 של מתק� אחסו� בעל קיבולת דומה  )ג(

  504,000   ))ג* ( 6/50(פחת שנצבר   

  3,696,000   סכו� בר השבה משירות  )ד(

       

  5,104,000   ))ד( � ) ב((הפסד מירידת ער$   
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  מופחתת שחלו1עלות ת גיש: 4דוגמה מספר 

  

ר בית ספר שנסג � בעל השפעה שלילית על הישות , משמעותי ארו$ טווח בהיק1 השימוששינוי 

  ירידה במספר הנרשמי� חלקית עקב

ריכה כי בית הספר עהישות ה. ח"מיליו� ש 2.5בית ספר בעלות של  הקימה ישות, 1983בשנת 

 200 �תלמידי� ל  1,000 �מספר הנרשמי� ירד מ  2003בשנת . שנה 40במהל$  אותה ישמש

 �ההנהלה . מעבר האוכלוסייה כתוצאה מפשיטת רגל של המעסיק העיקרי באזור עקבתלמידי

אי�  לישות .הקומות של מבנה בית הספר ת שתי הקומות העליונות מתו$ שלושחליטה לסגור אה

 שחלו�עלות . מחדשכל ציפייה כי מספר הנרשמי� יגדל בעתיד כ$ ששתי הקומות העליונות יפתחו 

  .ח"מיליו� ש 1.3 �ב בית הספר נאמדת בנוכחית של קומה אחת 

  

  ירידת ער$ בחינת

, בית הספר משלוש קומות לקומה אחתבעקב שינוי בהיק� השימוש  קיי� סימ� לירידת ער$

הירידה בהיק� השימוש היא משמעותית . 200 �ל  1,000 �כתוצאה מירידת במספר התלמידי� מ 

הפסד מירידת ער$ באמצעות ה. בעתיד הנראה לעי� להישאר ברמה הנמוכה חזוימספר הנרשמי� ו

  :להל�מופחתת יקבע כד שחלו�שימוש בגישת עלות 

  

  ח"ש   

  2,500,000   1983עלות רכישה   )א(

  1,250,000   ))א* ( 20/40( 2003פחת שנצבר   

  1,250,000   2003ער$ בספרי�   )ב(

       

  1,300,000   עלות שחלו1   )ג(

  650,000   ))ג* ( 20/40(פחת שנצבר   

  650,000   סכו� בר השבה משירות  )ד(

       

  600,000   ))ד( � ) ב((הפסד מירידת ער$   
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  השיקו�עלות  תגיש: 5דוגמה מספר 

  

  וס של בית ספר נפגע בתאונת דרכי�אוטוב �נזק פיזי 

 לעזור  ח על מנת"ש 200,000בעלות של בית ספר יסודי של מחוז הצפו� רכש אוטובוס , 1998בשנת 

אוטובוס של ההשימושיי� אור$ החיי�  .בית הספרנסוע בחינ� לתלמידי� מהכפר הסמו$ לל

אשר דרש תיקו� , כתוצאה מתאונת דרכי� האוטובוס ספג נזק, 2003בשנת . שני� 10על  יעמוד

באור$ לא יפגע  השיקו� .את האוטובוס למצבו הקוד� להחזירח על מנת "ש 40,000בעלות של 

עלות אוטובוס חדש להספקת שירות דומה היא , 2003בשנת . החיי� השימושיי� של הנכס

   .ח"ש 250,000

  

  ירידת ער$ בחינת

הפסד מירידת ער$ ה. שהאוטובוס ספג נזק פיזי בתאונת דרכי� מאחרקיי� סימ� לירידת ער$ 

  :יקבע כדלהל� השיקו�באמצעות שימוש בגישת עלות 

    

  ח"ש    

  200,000   1998עלות רכישה   )א(

  100,000   ))א* ( 5/10( 2003פחת שנצבר   

  100,000   2003ער$ בספרי�   )ב(

       

  250,000   עלות שחלו1   )ג(

  125,000   )) ג* ( 5/10(פחת שנצבר   

  125,000   )מצב ללא נזק(עלות שחלו1 מופחתת   )ד(

  40,000     השיקו�עלות : בניכוי  

  85,000   סכו� בר השבה משירות  )ה(

       
  15,000   ))ה( � ) ב((הפסד מירידת ער$   
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  שיקו�העלות  תגיש: 6דוגמה מספר 

  

  מבנה שניזוק בשריפה �נזק פיזי 

 י�יבבנהחזוי השימוש . ח"מיליו� ש 50בעלות של  משרדי� י�יבנ עירייהבנתה , 1984בשנת 

שריפה לפגמי� גרמה , שנות שימוש 19לאחר , 2003בשנת . שנה 40להספקת שירותי� יעמוד על 

 35.5מבניי� בעלות של  י�שיפוצנסגר לצור$ ביצוע  הבניי�, בטיחות מטעמי. מהותיי� במבנה

 100משרדי� חדש היא  י�יבנשל  שחלו�עלות  .למצב המאפשר אכלוס לשקמועל מנת , ח"מיליו� ש

  .ח"מיליו� ש

  

  ירידת ער$ בחינת

פסד מירידת ער$ ה. נגר� נזק פיזי כתוצאה משריפה �יישלבנ מאחרקיי� סימ� לירידת ער$ 

  :ל�יקבע כדלה השיקו�באמצעות שימוש בגישת עלות 

  

  ח"ש    

  50,000,000   1984עלות רכישה   )א(

  23,750,000   ))א* ( 19/40( 2003נצבר שפחת   

  26,250,000   2003ער$ בספרי�   )ב(

       

  100,000,000   )י� חדשישל בנ(עלות שחלו1   )ג(

  47,500,000   ))ג* ( 19/40(נצבר שפחת   

  52,500,000   )מצב ללא נזק(עלות שחלו1 מופחתת   )ד(

  35,500,000   עלות ייצור מחדש: בניכוי  

  17,000,000   סכו� בר השבה משירות  )ה(

       
  9,250,000   ))ה( � ) ב((הפסד מירידת ער$   
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  יחידות שירותת גיש: 7דוגמה מספר 

  

ת � רב קומויבני �בעל השפעה שלילית על הישות , שינוי משמעותי ארו$ טווח בהיק1 השימוש

  בעתיד הנראה לעי�בחלקו אוכלס ישלא 

 80עלות של ב, במרכז העיר הקומות לשימוש 20 שלי� משרדי� יבנ עירייהבנתה , 1988בשנת 

תקנות בטיחות  ,2003בשנת . שנה 40חזוי להיות של הבניי� השימושיי� אור$ החיי� . ח"מיליו� ש

. בעתיד הנראה לעי� וכלסויא לאקומות הבנייני� רבי הכל דרשו כי ארבע הקומות העליונות של 

תקנות הלאחר כניסת , ח"מיליו� ש 45הוא  2003של הבניי� בשנת  שווי הוג� בניכוי עלויות מכירה

  .ח"מיליו� ש 85היא קומות  20 שלדומה י� משרדי� ישל בננוכחית  שחלו�עלות . לתוק�

  

  ירידת ער$ בחינת

 16 �קומות ל  20 � י� השתנה מ י� המשרדיהיק� השימוש בבנש מאחרקיי� סימ� לירידת ער$ 

כי  וחזויהירידה בהיק� השימוש היא משמעותית . אה מתקנות בטיחות חדשותצכתו קומות

פסד מירידת ער$ באמצעות הה .בעתיד הנראה לעי�, )קומות 16(ברמתו הנמוכה יאוכלס בניי� ה

  :יקבע כדלהל� יחידות שירותשימוש בגישת 

  

  ח"ש    

  80,000,000   1988עלות רכישה   )א(

  30,000,000   ))א* ( 15/40( 2003 נצברשפחת   

  50,000,000   2003ער$ בספרי�   )ב(

       
  85,000,000   )קומות 20 שלי� יבנ(עלות שחלו1   )ג(

  31,875,000   ))ג* ( 15/40(נצבר שפחת   

  53,125,000   עלות שחלו1 מופחתת לפני התאמה בגי� יחידות שירות נותרות  )ד(

  42,500,000   ))ד* ( 16/20(ווי השימוש בבניי� אחרי כניסת התקנות לתוק1 ש  )ה(

       
  45,000,000  של הבניי� אחרי כניסת התקנות לתוק1 שווי הוג� בניכוי עלויות מכירה )ו(

       
  45,000,000   ))ו(לבי�  )ה(הגבוה מבי� (סכו� בר השבה משירות  )ז(

       
  5,000,000   ))ז( � ) ב((הפסד מירידת ער$   
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  יחידות שירות תגיש: 8דוגמה מספר 

  

  דפוסעלות גבוהה של הפעלת מכונת  �הדיווח הפנימי תו$ ראיה מ

האג� הערי$ . ח"מיליו� ש 40חדשה תמורת  דפוסרכש מכונת ' אג� החינו$ במחוז א, 1998בשנת 

דפסו במהל$ מיליו� עותקי� של ספרי� שיו 40 יעמוד עלשימושיי� של המכונה האור$ החיי� ש

10 �דווח כי מנגנו� אוטומטי של המכונה  2003בשנת . לשימוש של תלמידי בית ספר יסודי ,שני

של  תברמת התפוקה השנתי אחוז 25נגרמה ירידה של  מכ$ וכתוצאה, כפי שחזויאינו פועל 

חדשה  דפוסמכונת של  שחלו�עלות . של חייה השימושיי� ותחמש השני� הנותר במש$המכונה 

  .ח"מיליו� ש 45היא  2003 בשנת

  

  ירידת ער$ בחינת

המעיד כי רמת הביצועי� של מכונת הדפוס , דיווח הפנימימראיה מתו$ הקיי� סימ� לירידת ער$ 

וארוכת טווח בפוטנציאל הנסיבות מעידות כי ישנה ירידה משמעותית . מהחזוינמוכה יותר 

קבע ניחידות שירות  ימוש בגישתפסד מירידת ער$ באמצעות שהה. במהותה השירות של המכונה

  :כדלהל�

  

  ח"ש    

  40,000,000   1998עלות רכישה   )א(

  20,000,000   ))א* ( 5/10( 2003נצבר שפחת   

  20,000,000   2003ער$ בספרי�   )ב(

       
  45,000,000   עלות שחלו1   )ג(

  22,500,000   ))ג* ( 5/10(נצבר שפחת   

  22,500,000   אמה בגי� יחידות שירות נותרותעלות שחלו1 מופחתת לפני הת  )ד(

       
  16,875,000   ))ד* ( 75%(סכו� בר השבה משירות   )ה(

       
  3,125,000   ))ה( � ) ב((הפסד מירידת ער$   
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  .בטל �  3נספח 

  

ירידת ער$ נכסי� , 21הבדלי� בי� תק� חשבונאות ממשלתי מספר ה � 4נספח 

 21 מספר  הציבורילמגזר חשבונאות בינלאומי  לבי� תק�, שאינ� מניבי� מזומני�

  ירידת ער$ נכסי� שאינ� מניבי� מזומני�, )2004(

  
  .נספח זה אינו מהווה חלק מהתק�

  
 
") התק� הבינלאומי" �להל� ( 21בתק� חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר  ותההפני .1

חשבונאות  נילתק ותפניבתק� זה בה ולמגזר הציבורי הוחלפ י�חשבונאות בינלאומי נילתק

 .י�ממשלתי

 

 .מתק� זה והושמט, בהוראות המעבר י�עוסק אשר ,יהבינלאומ לתק� 81 � ו 80 פי�עיס .2

  

 .לתק� הבינלאומי נמחקה מתק� זה 2בנספח  1הערת השוליי� בדוגמה מספר  .3

  

4.  �שיחולו בתקני חשבונאות ממשלתיי� נוספו לתק� על מנת לציי� שינויי�  90עד  84סעיפי

 .י� ע� פרסו� תק� זהאחר

  
  

      
  
  
  
  

  



  

  38

ירידת ער$ נכסי� , 21ההבדלי� בי� תק� חשבונאות ממשלתי מספר  � 5נספח 

, )2004מתוק� ( 36לבי� תק� חשבונאות בינלאומי מספר , שאינ� מניבי� מזומני�

  ירידת ער$ נכסי�

  
  .נספח זה אינו מהווה חלק מהתק�

  
לבי� תק� חשבונאות  21ונאות ממשלתי מספר לא מפורטי� ההבדלי� בי� תק� חשב, בנספח זה

  .4הבדלי� אלה מפורטי� בנספח  .21בינלאומי למגזר הציבורי מספר 

  
מתבסס בעיקרו  ,ירידת ער$ נכסי� שאינ� מניבי� מזומני�, 21תק� חשבונאות ממשלתי מספר 

תק�  להל� ההבדלי� העיקריי� בי�. ירידת ער$ נכסי� ,36מספר חשבונאות בינלאומי על תק� 

  :36תק� חשבונאות בינלאומי מספר לבי�  21חשבונאות ממשלתי מספר 

  

ד� בירידת ער$ נכסי� שאינ� מניבי� מזומני� של  21תק� חשבונאות ממשלתי מספר  .1

נכסי�  $ד� בירידת ער 36תק� חשבונאות בינלאומי מספר בעוד ש, ישויות ממשלתיות

 21תק� חשבונאות ממשלתי מספר  ,ע� זאת. מניבי� מזומני� של ישויות למטרות רווח

דווח בהתא� תדורש כי ירידת ער$ של נכסי� מניבי� מזומני� של ישויות ממשלתיות 

 .36לתק� חשבונאות בינלאומי מספר 

 

אינו חל על נכסי� שאינ� מניבי� מזומני� המוצגי�  21תק� חשבונאות ממשלתי מספר  .2

�מותר בתק� החלופי הלטיפול  בספרי� בסכומי� שהוערכו מחדש בתארי$ הדיווח בהתא

אינו מוציא  36תק� חשבונאות בינלאומי מספר . רכוש קבוע, 17חשבונאות ממשלתי מספר 

 .מתחולתו רכוש קבוע המניב מזומני� שמוצג בסכומי� שהוערכו מחדש במועד הדיווח

  

שיטת המדידה של שווי השימוש של נכס שאינו מניב מזומני� בהתא� לתק� חשבונאות  .3

שונה מהשיטה המיושמת על נכס מניב מזומני� בהתא� לתק�  21מספר  ממשלתי

מודד את שווי השימוש  21תק� חשבונאות ממשלתי מספר . 36חשבונאות בינלאומי מספר 

של הנכס באמצעות  יתרת פוטנציאל השירותשל נכס שאינו מניב מזומני� כער$ נוכחי של 

מודד את שווי השימוש של נכס  36ר תק� חשבונאות בינלאומי מספ. שימוש במספר גישות

 .ממנועתידיי� המזומני� המניב מזומני� כער$ נוכחי של תזרימי 

  

אינו כולל שינוי בער$ השוק של הנכס כסימ� בולט  21תק� חשבונאות ממשלתי מספר  .4

�בתק� חשבונאות  הבלתי צפויה בער$ השוק מופיע ,משמעותית היריד. ירידת ער$ לקיו

בעוד שתק� , כחלק מרשימת הסימני� המינימאליי� לקיו� ירידת ער$ 36בינלאומי מספר 

 .מתייחס לסימ� זה בהערות בלבד 21חשבונאות ממשלתי מספר 

  

כולל החלטה לעצור הקמה של נכס טר� השלמתו  21תק� חשבונאות ממשלתי מספר  .5

וחידוש ההקמה של הנכס כסימ� לביטול הפסד מירידת  ,סימ� בולט לקיו� ירידת ער$כ

 .זולהוראה מקבילות  הוראות כולל אינו 36תק� חשבונאות בינלאומי מספר . ר$ע
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ולא , 36קבוצות מסוימות של נכסי� הוצאו מתחולת תק� חשבונאות בינלאומי מספר  .6

הוצאה מתחולה זו מתייחסת  .21מתחולתו של תק� חשבונאות ממשלתי מספר  ההוצא

 �תקני דיווח כספי בירידת ער$ דרישות מפורשות לקיימות  �שעבורלקבוצות נכסי

�מכיוו� , 21אלה לא הוצאו מתחולת תק� חשבונאות ממשלתי מספר נכסי� . בינלאומיי

�הוצאות מתחולה אלה כוללות נכסי� . שלא קיימי� תקני חשבונאות ממשלתית מקבילי

ונכסי�  ,עלויות רכישה שהוונו, נכסי מסי� נדחי�, ביולוגיי� הקשורי� לפעילות חקלאית

י מוחשיי� הנובעי� מזכויות חוזיות של מבטח בהתא� לחוזי ביטוח הנמצאי� בלת

או (ונכסי� לא שוטפי�  ,חוזי ביטוח, 4בתחולה של תק� דיווח כספי בינלאומי מספר 

למכירה בהתא� לתק� דיווח כספי בינלאומי מספר י� כמוחזק י�המסווג) קבוצות מימוש

 .לות מופסקתנכסי� לא שוטפי� המוחזקי� למכירה ופעי, 5

  

לא קיימת . עוסק בירידת ער$ של נכסי� נפרדי� 21תק� חשבונאות ממשלתי מספר  .7

כמוגדר בתק�  יחידה מניבה מזומני�ל 21מקבילה בתק� חשבונאות ממשלתי מספר 

 .36חשבונאות בינלאומי מספר 

  

באותו אופ� כמו נכסי� " נכסי� משותפי�"עוסק ב 21תק� חשבונאות ממשלתי מספר  .8

�מטפל בה�  36בעוד שתק� חשבונאות בינלאומי מספר , שאינ� מניבי� מזומני� אחרי

 .קשורה יחידה מניבה מזומני�כחלק מ

  

   .בוטל .9

  

  
   



  

  40

 ממשלתית חשבונאיתהוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה 

  
  

  
  

  חברי הוועדה
  ר הוועדה"יו � מיכאל ארדח "רו
  ח יוסי איצקובי/"רו
  ח"רו, ר משה ברקת"ד
  ח יגאל גוזמ�"רו
  ח דוד גולדברג"ור
  ח ר� לוי"רו
  ח דב ספיר"רו
  

  צוות מקצועי
  ח חיה פרשר"ור
  ח איריס אלדר"רו
 ח רויטל מדר דונסקוי"רו
  

  משקיפה
   עדי כה�' גב
  ח שרו� מימו� צדיק"רו

  

 הוק� צוות מקצועי אד
  ח זולי אבגני�"רו
  ח מלכי אהרונובי/"רו
  אעילח חס� אסמ"רו
  ח גילי ויצמ�"רו
  שמעו� זואר/ מר
  ב� דוד ח אליס עד�"רו
  ח יוליה רבוי"רו
 ח עדה רונ�"רו

 
  
  
  
  
  

 
 


