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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� (מיי� למגזר הציבורי תקני חשבונאות בינלאו

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 , ות לתקני חשבונאות בינלאומיי� למגזר הציבוריהצע
  : 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

אלקטרוניי� או מכניי� או א� באמצעי� , 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
  
המוסד הישראלי  רגו� תקני חשבונאות בינלאומיי� למגזר הציבורי ופרסומ� בשפה העברית בידית

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

 .שאינ� בתחולת תקני� ממשלתיי� אלו, אי� ללמוד מתקני החשבונאות הממשלתיי� לגבי ישויות
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  דיווח מגזרי % 18ממשלתי מספר  תק� חשבונאות

ל י ר פ 2 א 0 1 0  

  

, אי� להעתיק. ממשלתית חשבונאיתכל הזכויות שמורות למוסד הישראלי לתקינה  ©
להוציא לאור או לעשות שימוש מסחרי , פי&לה, לפרס�, להציג, לתרג�, לשכפל

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

  . ממשלתית
  

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

בישראל הוא  י�ממשלתיהנוסח המחייב של תקני חשבונאות  .)IFAC(רואי החשבו� 
  .בשפה העבריתממשלתית חשבונאית על ידי המוסד הישראלי לתקינה  זה המפורס�

    
או , תק�בהמובאת ר הציבורי למגזבינלאומית 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 לתקינה 

  
הוראות . � מחייבי� באותה מידהל הסעיפי� בתקכ .77 1% תק� 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

  :מת� גילוי בדבר מידע זה. על מידע כספי לפי מגזרי תק� היא לקבוע כללי  לדיווח המטרת 

  
כ� הישות והעבר של יעזור למשתמשי  בדוחות הכספיי  להבי� טוב יותר את ביצועי  )א(

 וכ�; לזהות את המשאבי  שהוקצו על מנת לתמו) בפעילויות העיקריות של הישות

 

בצורה טובה יותר  לעמודאפשר לישות יספי והדיווח הכ שלשקיפות האת  יגביר )ב(

 .לציבור מחויבותהבמחויבויותיה בגי� 

  

  תחולה

מידע  תישות העורכת ומציגה דוחות כספיי� על בסיס מצטבר תייש� תק� זה בהצג .1

 .מגזרי

   

 .ותעסקי ותממשלתי ישויותלמעט , תק� זה חל על כל הישויות הממשלתיות .2

  

כי ישויות ממשלתיות מסביר  ,למגזר הציבורי המבוא לתקינה חשבונאית בינלאומית .3

הועדה לתקני אשר מפורסמי  על ידי תקני דיווח כספי בינלאומיי  עסקיות מיישמות 

מוגדרות בתק� חשבונאות ממשלתי ישויות ממשלתיות עסקיות . חשבונאות בינלאומיי 

 .הצגת דוחות כספיי , 1מספר 
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תקני חשבונאות העומדי� ב, שפורסמו מערכת מלאה של דוחות כספיי�ייוש� בתק� זה  .4

  .ממשלתיי�

  

דוח , דוח על הביצוע הכספי, מערכת מלאה של דוחות כספיי  כוללת דוח על המצב הכספי .5

וביאורי  כפי שנקבע בתק� , הו� עצמי/על השינויי  בנכסי  נטודוח , על תזרימי המזומני 

 .הצגת דוחות כספיי , 1חשבונאות ממשלתי מספר 

  

, נפרדי� של ישות הא�הכספיי� הדוחות ה ע�  מוצגי� יחדי� דכספיי� מאוחא� דוחות  .6

 .יש להציג מידע מגזרי רק על בסיס הדוחות הכספיי� המאוחדי�

  

הדוחות הכספיי  המאוחדי  והדוחות הכספיי  הנפרדי  של , בתחומי שיפוט מסוימי  .7

ל את הדוחות הדוח אשר כול, זהכבמקרה . מוצגי  יחד בדיווח אחד ,הישות השולטת

 עלמידע מגזרי רק  יציג, שלה או של ישות שולטת אחרתהכספיי  המאוחדי  של הממ

  .הדוחות הכספיי  המאוחדי  בסיס

 

  הגדרות 

  הגדרות מתקני חשבונאות ממשלתיי� אחרי�

  

משמעות שנקבעה בתק� חשבונאות ל בהתא�המונחי� שלהל� משמשי� בתק� זה  .8

, 3תק� חשבונאות ממשלתי מספר ב, המזומני�דוחות על תזרימי , 2ממשלתי מספר 

תק� חשבונאות ממשלתי בו שינויי� באומדני� חשבונאיי� וטעויות, מדיניות חשבונאית

 .הכנסות מעסקאות חליפי�, 9מספר 

 

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

למעט גידול המתייחס , הו� עצמי/י� נטולגידול בנכס �הגור, במהל' תקופת הדיווח

  .להשקעות בעלי�

  

, המוסכמות, הבסיסי�, היא העקרונות) Accounting policies( מדיניות חשבונאית

דוחות כספיי�  עריכתעל ידי ישות ב אשר מיושמי�הכללי� והנוהגי� הספציפיי� 

  .ובהצגת�

  

ושי� של נכסי� לזמ� ארו' ה� רכישות ומימ) Investing activities( פעילויות השקעה

  .ושל השקעות אחרות שאינ� נכללות במסגרת שווי מזומני�

  

ובהרכב  סכו�ה� פעילויות היוצרות שינויי� ב) Financing activities(פעילויות מימו� 

  .של הישות התחייבויותוב מושקעשל ההו� ה

  

פעילויות השקעה  ה� פעילויות הישות שאינ�) Operating activities( פעילויות שוטפות

  .מימו� פעילויותאו 
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מונחי� שמוגדרי� בתקני חשבונאות ממשלתיי� אחרי� משמשי� בתק� זה באותה 

   .משמעות שנקבעה באות� תקני�

  

  מגזרהגדרת 

של  הבחנהל ניתנותאו קבוצת פעילויות הבחנה ניתנת להוא פעילות  )Segment( מגזר .9

להערי' את  על מנת ,בדבר מידע כספי רדלתת דיווח נפשלגביה� יהיה זה נאות  ,ישות

ההקצאה העתידית של  לגביהחלטות  לקבלביצועי העבר של הישות בהשגת מטרותיה ו

 .�משאבי

  

וסוכנויותיה שולטות במשאבי  ציבוריי  משמעותיי  ופועלות על מנת לספק  הממשל .10

ורי  בעלי ובאז שוני באזורי  גיאוגרפיי   לאוכלוסיהמגוו� רחב של סחורות ושירותי  

ובמקרי  מסוימי  א	 דורשי  , מישויות אלה מצפי  .מאפייני  סוציו אקונומיי  שוני 

דוחות ה. יה�השגת מטרותללהשתמש במשאבי  אלה ביעילות ואפקטיביות , באופ� רשמי

הנכסי   לגבי יכלל מידעמספקי   המדווחת כספיי  הנפרדי  והמאוחדי  של הישותה

, עלות השירותי  שסופקו והכנסות ממיסוי, התהוו להות שהתחייבויה גביולשבשליטתה 

מידע , ע  זאת. אלה ימו� הספקת שירותי השבת עלויות שנבעו לצור) מוהקצאת תקציב 

ופעילויות עיקריות של הספציפיות תפעוליות המטרות ה בדברמצרפי זה אינו מספק מידע 

 .�בגינ תיועלוהאלה וות ולפעילויהמשאבי  המוקדשי  למטרות לגבי ו ,הישות המדווחת

  

של אזורי   גדולומקיפות טווח כה , כה רחבות ה� פעילויות הישות, המקרי  במרבית .11

יש צור) לדווח ש כ), פייני  סוציו אקונומיי  שוני או אזורי  בעלי מא שוני  גיאוגרפיי 

על מנת , בדבר מגזרי  מסוימי  של הישות ,אשר אינו מצרפי ,כספי לאעל מידע כספי ו

 .החלטות וקבלת לציבור מחויבותהלמטרות לספק מידע רלוונטי 

  

  מגזרי� על פידיווח 

ותציג מידע  ,לתק� זה 9סעי-  לדרישותבהתא� שלה הנפרדי�  �מגזריהישות תזהה את  .12

 .לתק� זה 75עד  51סעיפי� בדרש נמגזרי� אלה בהתא� ל בדבר

 

או הבחנה ניתנת לל פעילות ישויות ממשלתיות יזהו כמגזרי  נפרדי  כ, בהתא  לתק� זה .13

על מנת להערי) , כספימידע ווח בדבר ידתת יש ללגביה� ש הבחנהניתנות לקבוצת פעילויות 

. את ביצועי העבר של הישות בהשגת מטרותיה ולקבל החלטות בדבר הקצאת משאביה

תק� זה א	 מעודד , לתק� זה 75עד  51מידע הנדרש בסעיפי  בדבר הבנוס	 למת� גילוי 

כפי בתק� זה או פי שזוהו לתת גילוי בדבר מידע נוס	 אודות המגזרי  המדווחי  כ תישויו

 .החלטות וקבלת לציבור מחויבותהלמטרות  הכרחישנחשב 
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  דיווחה מתכונת

את  פוישק ,פעילויות שזוהו במסמכי התקציבהשל העיקריי  הסיווגי  , המקרי  במרבית .14

. של הישותביותר ולהנהלה הבכירה  טותלגו	 מקבל ההחלהמידע בגינ  מדווח המגזרי  ש

 ג ולהנהלה הבכירה ישקפו  לגו	 מקבל ההחלטותהמגזרי  המדווחי  , המקרי  במרבית

וההנהלה  שהגו	 מקבל ההחלטותאחר זאת מ. את המגזרי  המדווחי  בדוחות הכספיי 

עי להערי) את ביצו ,אחריות  הניהוליתעמוד בידרשו מידע מגזרי שיאפשר לה  ל ,הבכירה

הישות בהשגת מטרותיה ולקבל החלטות בדבר הקצאת משאבי  של הישות העבר של 

 .בעתיד

 

למטרות  ,בדוחות הכספיי  עליה� ולדווחכמגזרי  נפרדי  פעילויות שיש לקב. הקביעת  .15

 עורכי, בהפעלת שיקול הדעת. מצריכה שיקול דעת ,קבלת החלטותלו לציבור מחויבותה

 :כגו� נושאי ישקלו הדוחות הכספיי  

  
 ;לעיל 9בסעי	  שזוהוכפי דיווח מידע כספי לפי מגזרי  ה של מטרה )א(

 

 ;של הישות מפתחפעילויות יחס לב ,שמונואו  ונבחרש  ונציגיה ציפיות הציבור )ב(

  
לתק� חשבונאות  2בנספח  שזוהוכפי המאפייני  האיכותיי  של דיווח כספי  )ג(

של לאור) זמ� תיות מהימנות והשווא, ה  כוללי  רלוונטיות .1ממשלתי מספר 

מאפייני  אלה מבוססי  ( .מגזרי  שוני  של הישותבדבר המידע הכספי המדווח 

עריכת במסגרת המושגית לאיכותיי  של הדוחות הכספיי  שזוהו המאפייני  העל 

 ,וכ�; )הועדה בינלאומית לתקינה חשבונאיתשל  ולהצגת  דוחות כספיי 

  
 הגו	 מקבל ההחלטותלפיו בסיס האת  פתמשק מת של מגזרמסויתכונת הא  מ )ד(

אפשר לה  להערי) את ביצועי שיעל מנת , מידע כספימדורשי   וההנהלה הבכירה

על מנת   העבר של הישות בהשגת מטרותיה ולקבל החלטות בדבר הקצאת משאבי

 .מטרותיה בעתידלהשיג את 

  

 .עלות איסו	 מידע לעומת התועלת )ה(
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 :לדוגמה,   מקוב. ומדווח באופ� המשק	מידע כספי לעתי, ברמת הממשלה בכללותה .16

 

, כגו� בריאותשל הפעילויות המתבצעות על ידי הממשלה  י עיקריי  כלכליי  סיווג )א(

ישויות ממשלתיות המתבצעות על ידי עיקריות  סחרופעילויות  בטחו� ורווחה , חינו)

 או; המדינהבעלות ב בנקי  וישויות ביטוח, כגו� תחנות כוח, עסקיות

 

 	משק, א) לא תמיד, לעתי האמור . שרי  או חברי ממשלהשל  חריותהא מיתחו )ב(

תחומי מאחר שעשויי  להתרחש הבדלי   �לעיל ) א(הכלכלי בסעי	  הסיווגאת 

 .אלה סיווגי  צותלחאו  כלכלי אחד מסיווגלכלול יותר  י אחריות עשויה

  

 מגזרי שירות ומגזרי� גיאוגרפיי�

מתייחסי  ולהנהלה הבכירה של הישות  החלטותלגו	 מקבל הסוגי המגזרי  המדווחי   .17

בתק� זה משמשי  מונחי  אלה ". מגזרי  גיאוגרפיי "או " מגזרי שירות"קרובות ללעתי  

 :במשמעות הבאה

 

תפוקות ספקת בה עוסקה ,של ישות נהנית� להבחמתייחס לרכיב  "מגזר שירות" )א(

הכללי של כל ע  היעוד העקביות או בהשגת מטרות תפעוליות מסוימות  ותקשור

 ,וכ�; ישות

 

או בהשגת  תפוקותספקת העוסק בה, רכיב בר הבחנה של ישותהוא " מגזר גיאוגרפי" )ב(

 .מטרות תפעוליות מסוימות באזור גיאוגרפי מסוי 

 

 מאחר ,קווי שירותל בהתא בדר) כלל  ותמנוהל ממשלתיות וסוכנויותת משנה ויחיד .18

 את האופ� שבו הביצועי  שלה , ריותקעי תפוקות ותמזוה ובש אופ�את ה פי משקאלה ש

לצרכיה ת דווחמישות הלדוגמה  .והו ותוקצבוז  המשאבי  שלהאת האופ� שבו וי  נבחנ

שהמבנה הארגוני  ,משרד החינו)על בסיס של קווי שירות או מגזרי שירות היא   ייפנימה

 נית ועלתיכו, יסודיתשל השכלה  תפוקותמשקפי  פעילויות ו וומערכת הדיווח הפנימי של

אחר מ, לצרכי  פנימיי לאמ. בסיס חלוקה זה נית�  .כמגזרי  נפרדי  תיכונית

אחת  עבור כלמתקני  הדרושי  להספקת התוצרי  והתפוקות הרצויי  המיומנויות והש

פיננסיות החלטות , בנוס	 .י לשונ י נחשב ,השכלה הרחבות האלההמפעילויות 

עבור  ותלהקצשיש המשאבי  ה של קביע כוללות ,ת� מתמודדת ההנהלהישא משמעותיות

סביר כי דיווח חיצוני על בסיס מגזרי , במקרי  אלה .כל אחת מתפוקות ופעילויות אלה

 .א	 את דרישות תק� זה יקיי שירות 

 

יש הא  קשורות וה� ) סחורות ושירותי (תפוקות הא   לצור) הקביעהגורמי  שיש לשקול  .19

 :ללי כו ,דיווח כספי צרכיל י לקבצ� למגזר
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השירותי  והפעילויות , הסחורותכ� ו המטרות התפעוליות העיקריות של הישות את )א(

צי  ומתוקצבי  קוהא  המשאבי  מו ,להשגת כל אחת מהמטרות האלה י הקשור

 ;על בסיס קבוצות של סחורות ושירותי 

 

 ;המבוצעותהסחורות והשירותי  המסופקי  או הפעילויות של מהות ה את )ב(

 

 ;ההפצהאו מנגנו� תהלי) ו, או הספקת השירות/לי) הייצור ותהשל מהות ה את )ג(

  
 ;סחורות או השירותי ה לשהלקוח או הצרכ� של סוג ה את )ד(

  
מידע כספי וח הדר) לפיה מדואת ו הישות מנוהלת הדר) לפיההא  זה משק	 את  )ה(

 ,וכ�; לגו	 מקבל ההחלטותולהנהלה הבכירה 

  
שנה במשרד ממשלה או רשות יחידת מ, לדוגמה(מהות הסביבה הרגולטורית  את )ו(

, שירותי  לציבור, פיננסי סקטור, לדוגמה(ממשלתי  סקטור או, א  ישי  ,)מוסמכת

 .)ממשלההאו 

  

ולהנהלה  לגו	 מקבל ההחלטותהדיווח הפנימי שלה שיטת והמבנה הארגוני של הישות  .20

, ומיי בי� א  בתו) גבולות לא � אזורי  גיאוגרפיי על  י להיות מבוסס י עשוי ,הבכירה

 ,מתרחש האמורכאשר  .מחו. לה ובי� א  , מקומיי  או תחומי שיפוט אחרי , מדיניי 

 .מבנה המגזרי הגיאוגרפיהמשקפת את  תמערכת הדיווח הפנימי

 

המבנה הארגוני ושיטת הדיווח , לדוגמה, כאשר מבנה המגזרי הגיאוגרפיהנית� לאמ. את  .21

ביצוע הת ושהערכאחר מ, חינו) אזוריות תוצאותבסיס  על נבנו משרד החינו)הפנימי של 

הגו	 מקבל והחלטות בדבר הקצאת משאבי  שצריכות להתבצע על ידי העיקריות 

, מבנה כאמור .הישגי  וצרכי  אזוריי בהקשר לקבעות נ, וההנהלה הבכירה ההחלטות

או , חינוכיי  ומת� שירותי חינו)צרכי  לגבי לשמר עצמאות אזורית כדי  אומ.יתכ� כי 

שוני  באופ� משמעותי מאזור אחד חינוכיות המטרות התפעוליי  או התנאי  הר שמאח

שההנהלה מאמינה שמבנה ארגוני יתכ� ג  כי אומ. רק מפני , כאמורמבנה . למשנהו

במקרי  . משרת טוב יותר את מטרות הארגו�סמכויות המבוסס על חלוקה אזורית של 

על ידי  ,בגינ� לאחר מכ� מעקבהו  הקצאת משאבי בדבר ראשוניות החלטותקבלת , אלה

לגבי החלטות מפורטות  .על בסיס אזורי נעשי  ,וההנהלה הבכירה הגו	 מקבל ההחלטות

מתקבלות על ידי , מסוימות בתו) אזור גיאוגרפיתפקודיות הקצאת משאבי  לפעילויות 

יווח סביר כי ד, במקרי  אלה. זה אזורבתו)  )חינוהצרכי עקביות ע  ב, אזוריתההנהלה ה

 .  א	 הוא את דרישות תק� זה קיי י, בדוחות הכספיי מגזרי על מידע 
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, על בסיס גיאוגרפיידווח   מידע כספי הא לצור) הקביעהשקול ל ישאות  שגורמי   .22

 :כוללי 

  
 ;חברתיי  ופוליטיי  באזורי  שוני  ,דמיו� בי� תנאי  כלכליי  )א(

 

 ;  שוני אזוריבי� בי� המטרות העיקריות של הישות ל י קשר )ב(

  
 ;משתני  באזורי  שוני  ,שירותי  והתנאי  התפעוליי ההא  מאפייני הספקת  )ג(

  
מדווח מידע כספי אופ� שבו ואת המנוהלת ישות האופ� שבו משק	 את האמור הא   )ד(

 ,וכ�; ולגו	 מקבל ההחלטותלהנהלה הבכירה 

  
 . אזור מסוי פעילויות ביות או סיכוני  הקשורי  בנוומימ, צרכי  מיוחדי  )ה(

  

  תכליתי רב מגזריפילוח 

ולהנהלה הבכירה בדבר  לגו	 מקבל ההחלטותישות עשויה לדווח , במקרי  מסוימי  .23

, על בסיס של יותר ממבנה מגזרי אחד מגזרשל נכסי  והתחייבויות , הוצאות, הכנסות

ת ועל בסיס מגזרי שירה� דיווח . לפי מגזרי שירות וה� לפי מגזרי  גיאוגרפיי ה� , לדוגמה

א   ,לעתי  מידע שימושייספק על בסיס מגזרי גיאוגרפי בדוחות הכספיי  החיצוניי   וה�

 וה�ובשירותי  המסופקי   סחורותמהשוני בה� ניכר השגת מטרות הישות מושפעת באופ� 

באופ� . סחורות ושירותי  אלהשוני  בה  מסופקי  הגיאוגרפיי  האזורי  מהשוני ב

מידע כללי לגבי ה עשויה לאמ. בסיס גילוי המשק	 ממשל, הממשלה בכללותה תברמ, דומה

, הממשלה סקטורניתוח  והשלמת, המסחר וסקטורציבורי  פיננסי סקטורבדבר , ממשלהה

לפי תתי  שימושי  עיקריי או  עיקריותבדבר מטרות מת� גילוי מגזרי , לדוגמה ,באמצעות

נית� לאמ. , בנוס	 .במטריצהמגזרי  בנפרד או הנית� לדווח על , במקרי  אלה .קבוצות

המגזרי  לגבי מצומצמי  ע  מת� גילויי   ,דיווח מגזריראשית ומתכונת משנית ל מתכונת

 .המשניי 

  

    מתכונות דיווח שאינ� נאותות

לגו	 מקבל פנימי המגזרי  המדווחי  לצרכי מידע המקרי   במרבית, כפי שצוי� לעיל .24

 תהישות ולקבלהעבר של ביצועי או להנהלה הבכירה של הישות למטרות הערכת ההחלטות 

את המגזרי  הכלולי  במסמכי התקציב  פוישק, החלטות בדבר הקצאת משאבי  עתידית

במקרי  , ע  זאת. תק� זהחיצוני בהתא  לדרישות הדיווח הלמטרות א	 יאומצו אלה ו

ולהנהלה הבכירה עשוי להיות  לגו	 מקבל ההחלטותהדיווח הפנימי של ישות  ,מסוימי 

נכסי  והתחייבויות הקשורי  , הוצאות, ל בסיס המבחי� בי� הכנסותמדווח עמצרפי ו

מבחי� העל בסיס או , פעילויות מסחריותהקשורי  לאלה לבי� , לפעילויות תלויות תקציב

סביר כי דיווח בדבר  אי� זה .ישויות ממשלתיות עסקיותלבי� בי� ישויות תלויות תקציב 

מטרות המפורטות היענה על  ,ס מגזרי  אלה בלבדמידע מגזרי בדוחות הכספיי  על בסי

 כגו� ,נטי למשתמשי וולא סביר כי מגזרי  אלה יספקו מידע רלאחר שזאת מ. בתק� זה
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תק� חשבונאות בינלאומי למגזר . עיקריותהתפעוליות ה יהביצועי הישות בהשגת מטרות

דרישות  כולל, תיהממשל סקטורהלגבי גילוי בדבר מידע כספי , 22הציבורי מספר 

לגבי הנתוני  הסטטיסטיי  אודות מימו� ממשלות הבוחרות לתת גילוי בדבר מידע כספי ל

 .לדיווח כספי כמוגדר בבסיסי דיווח סטטיסטיי הפעילות הממשלתית 

 

ולהנהלה  לגו	 מקבל ההחלטותמצרפי שדווח שאינו המידע הכספי , במקרי  מסוימי  .25

לפי , נכסי  והתחייבויות לפי מגזרי שירות ,הוצאות, הכנסות לכלולעשוי שלא  ,כירהבה

דיווחי  אלה עשויי  להיות בנויי  . פעילויות אחרותלבהקשר מגזרי  גיאוגרפיי  או 

על ) מלאי ורכישות הוניות, דמי שכירות, כגו� שכר( על פי מהות�רק יציאות  באופ� המשק	

מודל מאושר אחר  או ,עקבי ע  החלוקה התקציביתהמוצג בשורה נפרדת אשר ט יבסיס פר

מטרת הדיווח כאשר להתרחש עשוי האמור . הישי  עבור הישות ,יציאותבקשר למימו� או 

ראיה לעמידה בהרשאות היא לשמש ולהנהלה הבכירה  לגו	 מקבל ההחלטותהכספי 

ביצועי העבר של הפעילויות העיקריות של הישות בהשגת  תהערכצור) ל ולא ,להתחייב

לגו	 פנימי  כאשר דיווח .ת משאבי  עתידיתאלטות בדבר הקצמטרותיה ולצור) קבלת הח

דיווח , עמידה בהוראותת לדווח רק על נבנה על מולהנהלה הבכירה נ מקבל ההחלטות

ולהנהלה הבכירה לא יענה על  לגו	 מקבל ההחלטותחיצוני על בסיס זהה לדיווח הפנימי 

 .דרישות תק� זה

  

לצרכי אזי , ה משקפת את דרישות תק� זההדיווח הפנימי של ישות אינ מתכונתכאשר  .26

גילוי  �ותיתלעיל  9אשר יענו על הגדרת מגזר בסעי	 מגזרי   הזהתישות ה דיווח חיצוני

 . להל� 75 �51 למידע הנדרש בסעיפי 

  

ומדיניות מגזר התחייבויות , מגזר נכסי, מגזר הוצאות, מגזר הגדרות של הכנסות

  יתחשבונאית מגזר

 :ומשמעות�משמשי� בתק� זה ה ,מונחי� נוספי�להל�  .27

  

ביצוע הכספי של הה� הכנסות המדווחות בדוח על ) Segment revenue( הכנסות מגזר

וכ� החלק היחסי של הכנסות הישות שנית� , הישות המתייחסות באופ� ישיר למגזר

, ממענקי�, בי� א� מהקצאות תקציב או הקצאות דומות, להקצותו למגזר על בסיס סביר

בי� א� ממכירות ללקוחות חיצוניי� או מעסקאות ע� ומעמלות , מקנסות ,מהעברות

  :הכנסות מגזר אינ� כוללות. מגזרי� אחרי� של אותה ישות

  

בגי� מקדמות או הלוואות הכנסות מימו�  כולל, כנסות מימו� או הכנסות מדיבידנדה )א(

 ,או; אלא א� פעילויות המגזר ה� בעיקר� בעלות אופי מימוני, למגזרי� אחרי�

 

אלא א� פעילויות המגזר ה� בעיקר� , חוב מסילוקרווחי� ממכירת השקעות או  )ב(

 .בעלות אופי מימוני
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עסקאות , כלולות ישויותנטו של ) גרעו�( -הכנסות מגזר כוללות את חלקה של הישות בעוד

רק א� פריטי� אלה , או עסקאות אחרות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, משותפות

  .נסות המאוחדות או בהכנסות הכוללות של הישותבהככלולי� 

  
הכנסות מגזר כוללות את חלקו של משתת- בעסקה משותפת בהכנסות של ישות בשליטה 

היחסי בהתא� לתק� חשבונאות  שההשקעה בה מטופלת בשיטת האיחוד, משותפת

  .זכויות בעסקאות משותפות שלדיווח כספי , 8ממשלתי מספר 

  

מגזר  ה� הוצאות הנובעות מהפעילויות התפעוליות של) Segment expense( הוצאות מגזר

למגזר על � שנית� להקצות, וכ� החלק היחסי של הוצאות, המתייחסות באופ� ישיר למגזר

שירותי� לצדדי� חיצוניי� ההקשורות להספקת סחורות ו הוצאות כולל, בסיס סביר

הוצאות מגזר אינ� . והוצאות הקשורות לעסקאות ע� מגזרי� אחרי� של אותה ישות

  :כוללות

  

, לרבות הוצאות מימו� בגי� מקדמות או הלוואות ממגזרי� אחרי�, הוצאות מימו� )א(

 ;אלא א� פעילויות המגזר ה� בעיקר� בעלות אופי מימוני

 

אלא א� פעילויות המגזר ה� בעיקר� , חוב או מסילוקהפסדי� ממכירת השקעות  )ב(

 ;בעלות אופי מימוני

  

או השקעות אחרות , עסקאות משותפות, סדי ישויות כלולותחלקה של הישות בהפ )ג(

 ;המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

  

עוסקי� המוכרות בהתא� לתקני חשבונאות ה הכנסהעל ה י�הוצאות מס )ד(

 או; הכנסהה על י�במחויבויות לשל� מס

  

 תברמהנובעות והוצאות אחרות , הוצאות משרד ראשי, הוצאות הנהלה וכלליות )ה(

ברמת הישות  מתהוות עלויות לעתי� ,ע� זאת. רות לישות בכללותהקשוהישות ו

עלויות אלה תחשבנה כחלק מהוצאות מגזר א� ה� קשורות . בכללותה עבור מגזר

או להקצות�  באופ� ישיר מגזרל יחס�ילפעילויות התפעוליות של המגזר ונית� ל

 .על בסיס סביר ,למגזר

  
סקה משותפת בהוצאות של ישות בשליטה הוצאות מגזר כוללות את חלקו של משתת- בע

  .8משותפת שההשקעה בה מטופלת בהתא� לתק� חשבונאות ממשלתי מספר 

  
נית� לדווח על הכנסות והוצאות , שה� בעיקר� בעלות אופי מימוני, לגבי פעילויות המגזר

רק א� פריטי� אלה מקוזזי� בדוחות , מימו� כסכו� נטו אחד לצורכי דיווח מגזרי

  .ישותהמאוחדי� או בדוחות הכספיי� של הכספיי� ה

  

המשמשי� מגזר בפעילויותיו , ה� אות� נכסי� תפעוליי�) Segment assets( נכסי מגזר

למגזר או שנית� להקצות� למגזר על בסיס  באופ� ישירהתפעוליות ואשר מתייחסי� 

  .סביר
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כסי נאזי , דנדכוללות הכנסות מימו� או הכנסות מדיבי מסוי� א� הכנסות מגזר של מגזר

השקעות או נכסי� מניבי� , הלוואות, המגזר יכללו את הסכומי� המתייחסי� של חייבי�

  .אחרי�

  
עוסקי� המוכרי� בהתא� לתקני חשבונאות ה, נכסי מגזר אינ� כוללי� נכסי מס הכנסה

  .במחויבויות לשל� מס הכנסה

  
) הגרעו�( -א� העוד קר, נכסי מגזר כוללי� השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

ו של משתת- קנכסי מגזר כוללי� את חל. מגזרהבהכנסות  ונכללאלה השקעות נטו מ

משותפת שההשקעה בה בעסקה משותפת בנכסי� התפעוליי� של ישות בשליטה 

  .8בהתא� לתק� חשבונאות ממשלתי מספר  לפי שיטת האיחוד היחסי מטופלת

  
המדווחות כקיזוז ישיר , מתייחסות אליה�הנכסי מגזר נקבעי� לאחר ניכוי ההפרשות 

  .בדוח על המצב הכספי של הישות

  

הנובעות , ה� אות� התחייבויות תפעוליות) Segment liabilities( התחייבויות מגזר

מפעילויות תפעוליות של מגזר ואשר מתייחסות באופ� ישיר למגזר או שנית� להקצות� 

  .על בסיס סביר, למגזר

  
מגזר יכללו האזי התחייבויות , כוללות הוצאות מימו� מסוי� מגזר א� הוצאות מגזר של

  .חסותתייאת ההתחייבויות נושאות הריבית המ

  
מגזר כוללות את חלקו של משתת- בעסקה משותפת בהתחייבויות של ישות התחייבויות 

בשליטה משותפת שההשקעה בה מטופלת לפי שיטת האיחוד היחסי בהתא� לתק� 

  .8ספר חשבונאות ממשלתי מ

  
המוכרות בהתא� לתקני , התחייבויות מגזר אינ� כוללות התחייבויות מס הכנסה

  .במחויבויות לשל� מס הכנסהעוסקי� חשבונאות ה

  

היא המדיניות  )Segment accounting policies( מדיניות חשבונאית מגזרית

 תאו של הישו של הקבוצה הדוחות הכספיי� המאוחדי� תאומצה לעריכשהחשבונאית 

  .לדיווח מגזרי באופ� ספציפיוכ� המדיניות החשבונאית המתייחסת , ולהצגת�

  

  שיו' פריטי� למגזרי�

סכומי   כוללותנכסי מגזר והתחייבויות מגזר , הוצאות מגזר, ההגדרות של הכנסות מגזר .28

 �פריטי  שנית אות  סכומי  שלכ� באופ� ישיר למגזר ו שנית� לייחס פריטי  אות  של 

 .גזר על בסיס סבירלמ  להקצות

 

או להקצות  באופ� , כנקודת התחלה לזיהוי אות  פריטי  שנית� לייחס  באופ� ישיר .29

כאשר , כלומר. הפנימי שלההכספי תבח� הישות את שיטת הדיווח , למגזרי , סביר

בסיס כ משתמשי  בה או , מאמצי  את המגזרי  המשמשי  למטרות הדיווח הפנימי
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ע   זוהושסכומי  שהנחת הבסיס היא , דוחות הכספיי לצור) ה, למגזרי  שאומצו

 או מוקצי  באופ� סביר למגזרי באופ� ישיר מיוחסי  , דיווח כספי פנימי לצורכימגזרי  

 .נכסי מגזר והתחייבויות מגזר, הוצאות מגזר, מדידה של הכנסות מגזר למטרת

  

 לצורכילמגזרי   ווקצהנכס או התחייבות , הוצאה, הכנסהייתכ� ש, במקרי  מסוימי  .30

שרירותי , סובייקטיבי להיחשבא) עשוי , מוב� להנהלת הישותהדיווח כספי פנימי על בסיס 

בסיס  תהווה לא וכז הקצאה. חיצוניי  בדוחות הכספיי משתמשי   על ידיאו קשה להבנה 

נכסי מגזר והתחייבויות , הוצאות מגזר, של הכנסות מגזרבתק� זה הגדרות ה לפיסביר 

נכס , הוצאה, פריט מסוי  של הכנסה להקצותשלא  להחליטישות עשויה , יגוד לכ)בנ. מגזר

פריט זה . כ�לעשות שקיי  בסיס סביר  למרות, דיווח כספי פנימילצורכי או התחייבות 

מגזר והתחייבויות  נכסי, הוצאות מגזר, של הכנסות מגזרלפי ההגדרות בתק� זה  יוקצה

 .מגזר

  

לזהות את העלויות של הספקת קבוצות מסוימות  ,בדר) כלל ,ישויות ממשלתיות יכולות .31

של סחורות ושירותי  או של ביצוע פעילויות מסוימות והנכסי  הדרושי  לקידו  

של פעילויות  ,במקרי  רבי , ע  זאת. מידע זה דרוש למטרות תכנו� ובקרה. פעילויות אלה

על בסיס עות הקצבות ממומנות באמצ, וישויות ממשלתיות אחרות תיותנויות ממשלסוכ

המשקפות את מהות הקבוצות , "נפרדת שורההמוצג בפריט "או הקצבות על בסיס , "גוש"

המוצג פריט "על בסיס או " גוש"אלה על בסיס הקצבות . העיקריות של הוצאות או יציאות

פעילויות בפועל או , עשויות שלא להיות קשורות לקווי שירות מסוימי  ,"בשורה נפרדת

עשוי להיות בלתי אפשרי לייחס באופ� ישיר , במקרי  מסוימי . גיאוגרפיי אזורי  

לא נית� יהיה יתכ� כי , לכ) בדומה. הכנסות למגזר או להקצות� למגזר על בסיס סביר

הוצאות מסוימות , נכסי  מסוימי לייחס באופ� ישיר או להקצות על בסיס סביר 

שה  תומכי  בטווח רחב של פעילויות מכיוו� , למגזרי  בודדי והתחייבויות מסוימות 

קשורי  באופ� ישיר לפעילויות ניהול כלליות שה  או  ,מגזרי  ספרמללהספקת שירותי  

שלא או  נכסי  והתחייבויות שלא יוחסו, הוצאות, הכנסות. מגזר נפרדע  שאינ� מזוהות 

הכנסות ל ,מגזרי בדבר התאמת הגילויי  מסגרת ב מוקצי ידווחו כסכומי  לא , הוקצו

 .לתק� זהלהל�  64הישות כנדרש בסעי	  הכוללות של

        

ממשלות וסוכנויותיה� עשויות להיכנס להסדרי  ע  ישויות מהמגזר הפרטי להספקת  .32

הסדרי  אלה , בתחומי שיפוט מסוימי . סחורות ושירותי  או לביצוע פעילויות אחרות

פלת לפי שיטת השווי השקעה בישות כלולה שמטומקבלי  צורה של עסקה משותפת או 

נטו שטופל ) גירעו�( 	בעודהכנסות המגזר יכללו את חלק המגזר , במקרי  אלה. המאזני

ו באופ� ישיר או נכלל בהכנסות הישות ונית� לייחסהאמור כאשר , לפי שיטת השווי המאזני

הכנסות מגזר והוצאות , בנסיבות דומות. על בסיס סביר, באופ� מהימ� למגזר להקצותו

הוצאות של ישות בשליטה משותפת שההשקעה בה בות וסיכללו את חלק המגזר בהכנ מגזר

 . מטופלת לפי שיטת האיחוד היחסי

  

  הכנסות והוצאות של מגזר, התחייבויות, נכסי�
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 ,מגזרהתפעולית של הפעילות ל משמשי שנכסי מגזר כוללות נכסי  שוטפי  לדוגמאות  .33

א  פריט מסוי  של פחת או . בלתי מוחשיי  חכירה מימונית ונכסי בנכסי   ,רכוש קבוע

 ינ נכסי מגזר א. הוא בנכסי המגזר 	א כלול המתייחסהנכס , ת מגזרובהוצא כלולהפחתה 

 :לדוגמה, למטרות כלליות הראשי המשרדאת כוללי  נכסי  המשמשי  את הישות או 

 

לא  משרד החינו)של הכולל יחידת משנה למדיניות הפיתוח מרכזי הניהול המשרד  )א(

על הו תתיכוניה, תיסודיה השכלהההספקת שירותי את נכלל במגזרי  המשקפי  

 ,או ;תתיכוני

 

כגו�  י הפעילויות העיקרימאפייני נכלל במגזרי  המשקפי  את  אינוי� הכנסת יבנ )ב(

 .ל הממשלה בכללותהעדיווח עת בריאות וביטחו� ב, חינו)

  
א  קיי  בסיס , מגזרי  או יותרהמשותפי  לשני  ,נכסי  תפעוליי  כוללי נכסי מגזר 

 .הקצאהסביר ל

 

נרכשו אשר דוחות כספיי  מאוחדי  של ממשלה או ישות אחרת עשויי  לכלול ישויות  .34

הנחיות לטיפול חשבונאי ברכישה של ( מוניטי� נרכש תצרוית הישוה של רכישאמצעות ב

נכסי מגזר , במקרי  אלה). עסקי  פיצירו ,3דיווח כספי בינלאומי ישות נכללות בתק� 

, למגזר על בסיס סביר ובאופ� ישיר למגזר או שנית� להקצותשנית� לייחסו יכללו מוניטי� 

 .ההקשור ה בגי� ירידת ער)את הפחת יכללווהוצאות מגזר 

  

, התחייבויות שנצברו, דוגמאות להתחייבויות מגזר כוללות ספקי  וזכאי  אחרי  .35

, חלקיתסובסדי  ורות ושירותי  המשל סח עתידית מקדמות מחברי הקהילה להספקה

ותביעות אחרות , של הישותכלשה� ת ועילויות מסחריפמהפרשות לאחריות הנובעות 

, הלוואותהתחייבויות מגזר אינ� כוללות . ספקה של סחורות ושירותי ההקשורות ל

לצור)  התהוושוהתחייבויות אחרות , חכירה מימוניתבלנכסי  הקשורות התחייבויות 

הוצאות בללות מימו� נכא  הוצאות . מטרות תפעוליותלצור)  במקו  ניותומטרות מימ

 .מגזרהנכללת בהתחייבויות  המתייחסת התחייבות נושאת הריביתה, המגזר

  

 אל, אופי מימוני ותבעל אינ� בעיקר�העיקריות  יה פעילויותאשר , מגזרי של התחייבויות  .36

כוללות  ינ�סות והוצאות מגזר אשהכנ מאחר, ותמאו התחייבויות דו הלוואותכוללות 

, מרכזית הרמב, בדר) כלל, מתקבלשאשראי  מאחר, בנוס	 .הכנסות והוצאות מימו�

לא נית� לעיתי  קרובות , ישויות או ממשלהרוחבי של על בסיס  באמצעות משרד האוצר

ע  . התחייבות נושאת הריבית למגזרהאת , או להקצות באופ� סביר באופ� ישירלייחס 

וי להתרחש ברמת שכפי שע,   פעילויות המימו� של ישות מזוהות כמגזר נפרדא, זאת

התחייבויות הו, יכללו הוצאות מימו�" המימו�"הוצאות של מגזר , הממשלה בכללותה

 .מגזרהריבית הקשורות יכללו בהתחייבויות הנושאות 

  

  נכסי ל לער) בספרי  שתיאומי  תקני חשבונאות מקומיי  ובינלאומיי  עשויי  לדרוש  .37

תק� לדוגמה ראה ( רכישה בדר) שלנרכשו אשר  ,והתחייבויות של ישות הניתני  לזיהוי
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כוללת  יומדידה של נכסי מגזר והתחייבויותה). צירופי עסקי , 3דיווח כספי בינלאומי 

והתחייבויות מגזר מגזר מזוהי  של נכסי  הרכישה טר  ספרי ב )לערכלשה�  תיאומי 

אלה  תיאומי א   	א, המטופל כרכישהישויות צירו	  דר) שלבנרכשו אשר  ,ותמזוה

בדוחות הכספיי  הנפרדי   נכללותואינ� , דוחות כספיי  מאוחדי  תהכנ רק לצור)נעשות 

א  רכוש קבוע הוער) מחדש לאחר , בדומה לכ) .נשלטתישות ההאו השולטת של הישות 

רכוש , 17משלתי מספר תק� חשבונאות מהתא  לבהטיפול החלופי המותר לפי הרכישה 

  .מחדשה הערכה משקפת את אותמגזר הנכסי  תמדידאזי , קבוע

  

או ישות אחרת  ,ממשלה או ישות ממשלתית עשויי  לשלוט על ישות ממשלתית עסקית .38

ישויות אלה עשויות להידרש לייש  תקני . מס הכנסהב החייבתו מסחריהפועלת על בסיס 

הקובע את הטיפול , כנסההמסי  על ה, 12י מספר חשבונאות כגו� תק� חשבונאות בינלאומ

תקני  אלה עשויי  לדרוש הכרה בנכסי והתחייבויות מס . הכנסהההחשבונאי במסי  על 

להשבה או  נותהמוכרות בתקופה השוטפת והנית, הכנסה בהקשר להוצאות מס הכנסה

נכסי  והתחייבויות אלה אינ  נכללי  בנכסי מגזר . תקופות עתידיותלתשלו  ב

והסדרי המס הקיימי   ת הישות בכללותהיופעילוכל משה  נובעי   אחרמ יווהתחייבויות

 רשותהנשלטי  על ידי  ,נכסי  המייצגי  הכנסות מסי  לקבל, ע  זאת .בהקשר לישות

לאותו מגזר באופ� ישיר ית� לייחס  נא  , רשותיכללו בנכסי מגזר של אותה  המטילה מס

 .או להקצות  אליו על בסיס סביר

  

. הנחיות מסוימות לגבי הקצאת עלויות נית� למצוא בתקני חשבונאות ממשלתיי  אחרי  .39

מספק הנחיות לייחוס והקצאה של , מלאי, 12תק� חשבונאות ממשלתי מספר , לדוגמה

מספק הנחיות לייחוס , וזי הקמהח, 11ותק� חשבונאות ממשלתי מספר , עלויות למלאי

ייחוס והקצאה לצור) הנחיות אלה עשויות להיות שימושיות . והקצאה של עלויות לחוזי 

 .של עלויות למגזרי 

  

כרכיב של  �מספק הנחיות בדבר משיכות יתר והכללת, 2תק� חשבונאות ממשלתי מספר  .40

 .מזומני  או כחלק ממכלול האשראי

  

ידרשו איחוד , וישויות שולטות מסוימות אחרות, בכללותההדוחות הכספיי  של הממשלה  .41

סוכנויות וישויות , משרדי ממשלהיחידות משנה במספר ישויות נפרדות כגו� של 

עסקאות ויתרות בי� ישויות , בעת הכנת דוחות כספיי  מאוחדי  אלה. ממשלתיות עסקיות

, כנסות מגזרה, ע  זאת .6נשלטות יבוטלו בהתא  לתק� חשבונאות ממשלתי מספר 

טר  הביטול של עסקאות ויתרות בי�  י נכסי מגזר והתחייבויות מגזר נקבע, הוצאות מגזר

 פנימיותועסקאות יתרות למעט כאשר , תהלי) האיחודישויות בתו) ישות כלכלית כחלק מ

 .נכללות במסגרת מגזר יחידה ,מבוצעות בי� ישויות אלה

  

נת  והצגת  של הדוחות הכספיי  של מדיניות חשבונאית המיושמת לצור) הככאשר  .42

מדיניות ה אזי, בסיס למדיניות החשבונאית המגזריתמהווה את ה, הישות בכללותה
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ה לקביעת כגו� שיט, כללי  ייחודיי  לדיווח מגזריבנוס	 מגזרית כוללת החשבונאית ה

 .ובסיס להקצאת הכנסות והוצאות למגזרי  מחירי העברה בי� מגזרי 

  

  מגזרית מדיניות חשבונאית

מידע מגזרי יער' בהתא� למדיניות החשבונאית שאומצה לצורכי עריכה והצגה של  .43

 .הדוחות הכספיי� של הקבוצה המאוחדת או של הישות

 

וההנהלה של  הגו	 מקבל ההחלטותמדיניות החשבונאית שנבחרה על ידי יש להניח כי ה .44

הגו	 היא לדעת  ,או של ישותשל הקבוצה עריכת הדוחות הכספיי  המאוחדי  לישות 

שמטרת המידע  מכיוו�. המתאימה ביותר לצורכי דיווח חיצוני ,וההנהלה מקבל ההחלטות

כספיי  להבי� טוב יותר את הישות בכללותה הבדוחות   המגזרי היא לסייע למשתמשי

להשתמש , בעת עריכת מידע מגזרידורש תק� זה , ולקבל החלטות מושכלות יותר לגביה

הדוחות  עריכתוההנהלה ל הגו	 מקבל ההחלטותשנבחרה על ידי , במדיניות החשבונאית

אי� הכוונה שהמדיניות החשבונאית המאוחדת , ע  זאת. הכספיי  המאוחדי  והנפרדי 

אות  מגזרי  מהווי   היו ומכ, של הישות תיוש  לגבי מגזרי  המדיניות החשבונאיתאו 

 ברמת הישותהנעשי  , מפורטי נית� להקצות למגזרי  חישובי  . ישויות דיווח נפרדות

 .סביר לעשות כ�ובלבד שקיי  בסיס , מדיניות חשבונאית מסוימתלצור) יישו  , המורחבת

א) מספרי הישות ,   לעתי  לגבי הישות בכללותהנעשי, לעובדי  זכויותחישובי , לדוגמה

של   דמוגראפיילמגזרי  בהתבסס על נתוני שכר ונתוני   להקצאה ניתני , המורחבת

 .המגזרי 

  

בסוגיה תעסוק עשוי להיווצר צור) לפתח מדיניות חשבונאית ש, לעיל 42מצוי� בסעי	 כ .45

דורש , 1תק� חשבונאות ממשלתי מספר . כגו� מחירי העברה בי� מגזרי , מסוימת של ישות

באופ� . מדיניות חשבונאית הנחוצה על מנת להבי� את הדוחות הכספיי גבי מת� גילוי ל

 .מדיניות מגזרית מיוחדתלגבי גילוי  מת�בצור) ה להיווצרעשוי , אלהעקבי ע  דרישות 

  

מהמדיניות השונה הנער) על בסיס , תק� זה מתיר מת� גילוי של מידע מגזרי נוס	 .46

, של ישותאו  של הקבוצה אומצה עבור הדוחות הכספיי  המאוחדי אשר החשבונאית 

 :אשר מספק

  
 וכ�; קבלת החלטות ביצוע הערכות ולצור)צור) מידע רלוונטי ל )א(

 

 . של הבסיס למדידת מידע נוס	 זה ברורתיאור  )ב(

  

  משותפי�נכסי� 

ההכנסות , ורק א�, יוקצו למגזרי� א�, נכסי� בשימוש משות- של שני מגזרי� או יותר .47

 .מוקצות א- ה� למגזרי� אלה, הקשורות לאות� נכסי� ,וההוצאות
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גורמי  כגו� תלויה בלמגזרי  צי  מוקהוצאה ו הכנסה, התחייבות, נכספריטי הדר) שבה  .48

 .והעצמאות היחסית של אותו המגזר, הפעילויות המבוצעות על ידי המגזר, מהות הפריטי 

 נאותאי� זה , כמו כ� .בסיס הקצאה יחיד לכלל הישויותאמ. ל נאותאי� זה אפשרי או 

המתייחסי  של ישות הכנסה או הוצאה , התחייבות, לכפות הקצאה של פריטי נכס

או א  הבסיס היחידי לביצוע הקצאות אלה הוא שרירותי , יותר שות	 לשני מגזרי  אובמ

נכסי מגזר , הוצאות מגזר, ההגדרות של הכנסות מגזר, יחד ע  זאת. קשה להבנה

, לפיכ) .וההקצאות הנובעות מכ) חייבות להיות עקביות, והתחייבויות מגזר קשורות זו בזו

ההכנסות וההוצאות המתייחסות , ורק א , זרי  א בשימוש משות	 מוקצי  למגשנכסי  

, ורק א , בנכסי מגזר א  ייכללנכס , לדוגמה .מוקצות א	 ה� למגזרי  אלה, �הילא

 .הוצאות המגזר מדידתלו בכלנ ,ותהפחתה המתייחסהפחת או ההוצאות 

  

  שזוהו חדשי�מגזרי� 

� לתקופה הנתוני� המגזריי, בתקופה השוטפתלראשונה א� מגזר מזוהה כמגזר  .49

 החדשהמדווח כדי לשק- את המגזר , יוצגו מחדש, השוואה רכיולצהמוצגי� , הקודמת

 .כ�אלא א� אי� זה מעשי לעשות , כמגזר נפרד

 

ישות , לדוגמה. בנסיבות שונות בדוחות הכספיי עשויי  להיות מדווחי  מגזרי  חדשי   .50

מגזרי  לפי ירות למבנה גזרי שלפי מהדיווח הפנימי שלה ממבנה מבנה עשויה לשנות את 

מבנה מגזרי זה א	 למטרות דיווח  לאמ.נאות זאת כשקול והנהלה עשויה ל, גיאוגרפיי 

או , פעילויות משמעותיות חדשות או נוספותעל עצמה  לקבלישות עשויה א	  .חיצוני

פעילות ששימשה בעבר  על ידישירותי  לצדדי  חיצוניי  הלהגדיל את היק	 הספקת 

 פע מגזרי  חדשי  עשויי  להיות מדווחי  ב, במקרי  אלה .פנימית כיחידת שירות

 י השוואתינתוני  תק� זה דורש כי , כאשר זה מתרחש. דוחות הכספיי הראשונה ב

 .כאשר זה ישי , מחדש כדי לשק	 את המבנה המגזרי הנוכחי ומתקופות קודמות יוצג

  

  גילוי

 .מגזר בנפרד לכלייושמו להל�  75 % 52 דרישות הגילוי בסעיפי� .51

 

לדווח בנפרד על  שי. כל מגזרגבי להוצאות מגזר לישות תית� גילוי להכנסות מגזר ו .52

על הכנסות מגזר ממקורות חיצוניי� , הקצאות דומותמתקציב או מהכנסות מגזר הנובעות 

 .אחרי� ועל הכנסות מגזר מעסקאות ע� מגזרי� אחרי�

  

 .כל מגזרלגבי מגזר של נכסי הכולל ער' בספרי� לישות תית� גילוי  .53

  

 .כל מגזר לגבישל התחייבויות מגזר הכולל ער' בספרי� לישות תית� גילוי  .54

  

 ,שנרכשו במש' התקופה של נכסי מגזרשהתהוותה עלות הכוללת לישות תית� גילוי  .55

 .כל מגזר לגבי ,יותר מתקופה אחת להימש' חזויבה� שהשימוש 
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 סכו  של כל פריטי הכנסותהמהות והבדבר לתת גילוי , דורשא) אינו , ישות התק� מעודד .56

רלוונטי להסבר  בגינ  הוא  שגילוי, )שכיחות כאו מהות , גודל יוהוצאות מגזר בעל מגזר

 .הביצועי  התקופתיי  של כל מגזר

  

, דורש שכאשר פריטי הכנסות או הוצאות הינ  מהותיי  1תק� חשבונאות ממשלתי מספר  .57

תק� חשבונאות ממשלתי . כומ  של אות  פריטי יש לתת גילוי בנפרד בגי� מהות  וס

כולל רישומי ירידת ער) של מלאי ורכוש , מזהה מספר דוגמאות של פריטי  כאלה 1מספר 

הפרטות ומימושי  אחרי  , מימושי  של רכוש קבוע, הפרשות בגי� שינויי  מבניי , קבוע

וביטולי  של  סילוק תביעות משפטיות, פעילויות שהופסקו, של השקעות לטווח ארו)

לא נועדה לשנות את הסיווג של פריטי  דומי  כלשה  או  56ההמלצה שבסעי	 . הפרשות

 משנה , האמור בסעי	 המומל.הגילוי , ע  זאת. לשנות את אופ� המדידה של פריטי  אלה

 מרמת הישות לרמת ,לצורכי מת� גילוי תשל פריטי  אלה מוערכ  משמעות ה בהרמהאת 

 .המגזר

מחושבות א  תוצאות המגזר , ע  זאת. תוצאות המגזרבדבר ו דורש לתת גילוי תק� זה אינ .58

 .מימו� חיוביכוללת זאת תהיה התוצאה התפעולית שאינה , ומוצגות

  

תזרימי המזומני  של מגזר באופ� עקבי בדבר לתת גילוי , א) אינו דורש, תהתק� מעודד ישו .59

דורש  2שבונאות ממשלתי מספר תק� ח. 2תק� חשבונאות ממשלתי מספר של דרישות ע  ה

בנפרד על תזרימי מזומני  מפעילות  שידווחוציג דוחות על תזרימי מזומני  תישות כי 

התק� דורש מת� גילוי למידע בדבר , כמו כ�. מפעילות השקעה ומפעילות מימו�, שוטפת

מת� גילוי בדבר תזרימי מזומני  של כל מגזר יכול להיות . תזרימי מזומני  מסוימי 

מצב הנזילות שלה ומצב תזרימי המזומני  , הבנת המצב הכספי הכולל של הישותלשימושי 

 .שלה

  

בהתא  במגזר שאינה נותנת גילוי לתזרימי מזומני  א) אינו דורש מישות  ,התק� מעודד .60

 :מגזר בר דיווח בדברלתת גילוי לגבי כל , 2לתק� חשבונאות ממשלתי מספר 

  
 ;י� נכסי מגזרהוצאות פחת והפחתה של מגזר בג )א(

 

 ,וכ�; הוצאות מגזר משמעותיות אחרות שאינ� במזומ� )ב(

  
 .הכנסות משמעותיות שאינ� במזומ� שנכללות בהכנסות מגזר )ג(

  
גילוי זה יאפשר למשתמשי  לקבוע את המקורות והשימושי  העיקריי  של מזומני  

 .המתייחסי  לפעילויות מגזר בתקופה

  

, נטו של ישויות כלולות) גירעו�( -בעודמצרפי ה חלקהל, כל מגזרלגבי ישות תית� גילוי  .61

באופ� א� , או השקעות אחרות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, עסקאות משותפות

 .אותו מגזר בודדתו' ב �ה ,ישויות כלולותאות�  של פעילויותה כל מהותי
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) בנפרד יש להערי, אחדמצרפי סכו  לגילוי  נת�יי ,לעיל 61בעוד שבהתא  לדרישות סעי	  .62

על , לפי שיטת השווי המאזני המטופלת עסקה משותפת או השקעה אחרת, כל ישות כלולה

 .מגזרתו) הה� בתיה יופעילובאופ� מהותי כל מנת לקבוע א  

  

, נטו של ישויות כלולות) גירעו�( -בעודמצרפי ה הלחלק ימגזרגילוי א� ישות נותנת  .63

 א-יש לתת , י שיטת השווי המאזניעסקאות משותפות או השקעות אחרות המטופלות לפ

 .ובעסקאות משותפות אלהאלה בישויות כלולות המצרפית להשקעה מגזרי גילוי 

  

בדוחות המצרפי שנית� מגזרי� לבי� המידע שנית� לגבי התאמה בי� המידע ציג ישות ת .64

הכנסות המגזר , בהצגת ההתאמה .של הישותאו  של הקבוצה הכספיי� המאוחדי�

גילוי לסכו� הכנסות הישות ממקורות  כולל(הישות ממקורות חיצוניי�  להכנסותיותאמו 

 של נתו� מקבילליותאמו מגזר ההוצאות  ;)חיצוניי� שאינ� כלולי� בהכנסות מגזר כלשהו

יותאמו  מגזרההתחייבויות ישות והלנכסי יותאמו מגזר הנכסי  ,הוצאות הישות

 .ישותלהתחייבויות 

  

  מידע מגזרי נוס-

עיקריות על סחורות  בדר) כלל כי מגזרי  יתבססו קיימת ציפייה, וד קכפי שצוי�  .65

פעילויות אות� על או , מפעילהתוכניות אות� היא על , ושירותי  עיקריי  שהישות מספקת

בדבר מידע רלוונטי מספק למשתמשי  , מגזרי  אלהלגבי זאת מכיוו� שמידע . היא מבצעת

 מחויבותת למלא את מחויבויותיה בגי� ביצועי הישות בהשגת מטרותיה ומאפשר לישו

עשוי לשק	 בצורה  ,אחרבסיס בסיס גיאוגרפי או , בארגוני  מסוימי , ע  זאת. לציבור

מ. יאוולכ� , טובה יותר את בסיס הספקת השירותי  והקצאת המשאבי  בתו) הישות

 .לצורכי הדוחות הכספיי 

 

לגבי מגזרי שירות ולגבי מינימאלי  מידעבדבר גילוי הגישה לפיה סביר כי תק� זה מאמ. את  .66

קבלת לו לציבור מחויבותהיהיה שימושי למשתמשי  למטרות , מגזרי  גיאוגרפיי 

 :א  ישות מדווחת על מידע מגזרי על בסיס של, לכ�. החלטות

  
, פעילההתוכניות שהיא מ, מספקתהיא ושירותי  עיקריי  אות  עיקריות סחורות  )א(

מידע הלדווח על  מעודדא	  התק�, י שירות אחרי הפעילויות שהיא מבצעת או מגזר

ולהנהלה  לגו	 מקבל ההחלטות ימבאופ� פניהבא לגבי כל מגזר גיאוגרפי המדווח 

 :הבכירה של הישות

 

 ;הוצאות מגזר )1(

 

 ,וכ�; של נכסי מגזרהכולל ער) בספרי  ה )2(
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שזמ� השימוש בה  , במש) התקופה של נכסי מגזרעלות הרכישה הכוללת  )3(

 ,וכ�; )רכוש קבוע ונכסי  בלתי מוחשיי () מעבר לתקופה אחת להימש חזוי

  
התק� מעודד את , לעיל) א(מגזרי  גיאוגרפיי  או על בסיס אחר שאינו כלול בסעי	  )ב(

באופ� כל מגזר שירות עיקרי המדווח א	 על המידע המגזרי הבא לגבי הישות לדווח 

 :ולהנהלה הבכירה של הישות לגו	 מקבל ההחלטות פנימי

 

 ;צאות מגזרהו )1(

 

 ,וכ�; של נכסי מגזרהכולל ער) בספרי  ה )2(

  
שזמ� , הוצאות במש) התקופה של נכסי מגזרה עלות הרכישה הכוללת )3(

ש קבוע ונכסי  בלתי רכו(להימש) מעבר לתקופה אחת  חזויהשימוש בה  

 ).מוחשיי 

  

  סוגיות גילוי אחרות

ברות בי� מגזריות הע, במדידה ודיווח של הכנסות מגזר מעסקאות ע� מגזרי� אחרי� .67

יש לתת גילוי בדוחות הכספיי� לבסיס התמחור . הבסיס שלפיו ה� התרחשופי על ימדדו 

 .של העברות בי� מגזריות וכל שינוי שחל בו

 

השפעה  בעלי, גילוי לשינויי� במדיניות חשבונאית שאומצה לדיווח מגזרי לתת יש .68

אלא א� כ� אי� , ופות קודמותמתקמידע השוואתי להציג מחדש ו, מהותית על מידע מגזרי

, הסיבות לשינוישל , הגילוי האמור יכלול תיאור של מהות השינוי .כ�זה מעשי לעשות 

ההשפעה  שלו, כ�העובדה כי מידע השוואתי הוצג מחדש או שאי� זה מעשי לעשות של 

זיהוי  אופ� א� ישות משנה את. הדבר נית� לקביעה באופ� סבירא� , הכספית של השינוי

את המידע המגזרי בגי� תקופות קודמות לפי הבסיס  גזרי� ואינה מציגה מחדשהמ

בשנה בה היא משנה את , אזי למטרות השוואה, כ�מכיוו� שאי� זה מעשי לעשות , החדש

חלוקה למגזרי� הנתוני� מגזריי� ה� לפי בסיס  עלישות תדווח , זיהוי מגזריהאופ� 

 .יש�הבסיס החדש וה� לפי ה

  

ניות חשבונאית שאומצו על ידי הישות מטופלי  בתק� חשבונאות ממשלתי שינויי  במדי .69

דורש ששינויי  במדיניות חשבונאית ייעשו על  3תק� חשבונאות ממשלתי מספר . 3מספר 

, או א  השינוי יוביל למידע מהימ� ויותר רלוונטי על עסקאות, ידי תק� חשבונאות ממשלתי

 .  של הישותאירועי  או מצבי  אחרי  בדוחות הכספיי

 

שינויי  במדיניות חשבונאית המיושמי  ברמת הישות אשר משפיעי  על מידע מגזרי  .70

אלא א  כ� תק� חשבונאות ממשלתי . 3מטופלי  בהתא  לתק� חשבונאות ממשלתי מספר 

 :דורש 3תק� חשבונאות ממשלתי מספר , חדש קובע אחרת
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דיווח קודמת יוצג מחדש  שינוי במדיניות חשבונאית ייוש  למפרע ושמידע מתקופת )א(

אלא א  כ� זה לא מעשי לקבוע את ההשפעה המצטברת או את השפעות השינוי 

 ;הספציפיות לתקופה

 

המדיניות החשבונאית , א  יישו  למפרע לא מעשי לגבי כל התקופות המוצגות )ב(

 וכ�; החדשה תיוש  למפרע מהתארי) המוקד  ביותר שבו הדבר מעשי

 

ההשפעה המצטברת של יישו  המדיניות החשבונאית א  זה לא מעשי לקבוע את  )ג(

המדיניות תיוש  בדר) של מכא� ולהבא החל , החדשה בתחילת התקופה השוטפת

 .מהתארי) המוקד  ביותר שבו הדבר מעשי

  

דוגמאות . שינויי  מסוימי  במדיניות חשבונאית מתייחסי  באופ� ספציפי לדיווח מגזרי .71

. נויי  בבסיס ההקצאה של הכנסות והוצאות למגזרי מגזרי  ושי בזיהוילכ) ה� שינויי  

א) לא יהיה בה  , לשינויי  אלה עשויה להיות השפעה מהותית על המידע המגזרי המדווח

על מנת לאפשר למשתמשי  . המדווח של הישותהמצרפי כדי לשנות את המידע הכספי 

מתקופות קודמות ידע מגזרי מיש להציג מחדש , להבי� את השינויי  ולהערי) את המגמות

על מנת לשק	 את , כ�א  זה מעשי לעשות , הנכלל בדוחות הכספיי  למטרות השוואה

 .המדיניות החשבונאית החדשה

 

העברות בי� מגזריות ימדדו על בסיס ששימש , למטרות דיווח מגזרי, דורש כילעיל  67סעי	  .72

בה היא א  ישות משנה את השיטה . את הישות בפועל לצור) תמחור העברות אלה

מהווה שינוי במדיניות אינו זה שינוי , משתמשת בפועל לתמחור העברות בי� מגזריות

. 68בהתא  לסעי	 , שבגינו יש להציג מחדש נתוני  מגזריי  מתקופות קודמות, חשבונאית

 .שינוי זהגבי דורש מת� גילוי ללעיל  67סעי	 , ע  זאת

  

ישות , � או במקו� אחר בדוח השנתיא� לא נית� לכ' גילוי בדר' אחרת בדוחות הכספיי .73

 :תציי�

  

 ;סוגי הסחורות והשירותי� הכלולי� בכל מגזר שירות מדווחאת  )א(

 

 ,וכ�; כל מגזר גיאוגרפי מדווח שלהרכבו את  )ב(

  

שירות או מגזרי לפי א� לא אומ& בסיס , את מהות המגזר והפעילויות הכלולות בו )ג(

 .גיאוגרפימגזרי בסיס 

  

  �מטרות תפעוליות של מגזרי

כל מגזר ל שנקבעורחבות התפעוליות המטרות בדבר ההתק� מעודד ישויות לתת גילוי  .74

א  לא נית� גילוי בדר) אחרת  מטרות אלה השגתעל היק	  ולדווחבתחילת תקופת הדיווח 

 .פיי  או במקו  אחר בדוח השנתיבדוחות הכס
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השירותי  הישות בהשגת מטרות הספקת  על מנת לאפשר למשתמשי  להערי) את ביצועי .75

, כל מגזר מת� גילוי למידע בדבר ההרכב של. מטרות אלה למשתמשי העביר ליש , שלה

. ובהערכה ז יתמו), מטרות הספקת השירותי  של מגזרי  אלה והיק	 השגת מטרות אלה

, במקרי  רבי . ציבורל מחויבותהאת באופ� טוב יותר  למלאלישות א	 מידע זה יאפשר 

. או ההנהלה הבכירה הגו	 מקבל ההחלטותי כחלק מהדיווח של מידע זה ייכלל בדוח השנת

 .מת� גילוי למידע זה בדוחות הכספיי  אינו הכרחי, במקרי  אלה

 
 להיתח

לתקופות המתחילות ביו�  שנתיי� תק� חשבונאות ממשלתי זה יחול לגבי דוחות כספיי� .76

ינה חשבונאית הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתק. או לאחריו, 2011בינואר  1

א� ישות מיישמת תק� זה לתקופות  .ממשלתית מעודדת יישו� מוקד� של התק�

 .עליה לתת גילוי לגבי עובדה זו, 2011בינואר  1המתחילות לפני 

 

כפי שמוגדרת בתקני , חשבונאות על בסיס מצטבר, כאשר ישות מאמצת לצרכי דיווח כספי .77

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

  .המתייחסי  לתקופות המתחילות במועד האימו. או אחריו
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  להמחשה גילוי מגזרי %  1נספח 

ת הנספח היא להדגי  את יישו  מטר. נספח זה הוא להדגמה בלבד ואינו מהווה חלק מתק� זה

  .רת משמעות הולסייע ובהב, התקני 

  
שתק� , המגזרידרישות הגילוי מהווי  דוגמה ל, אי  בנספח זההמוב, והביאור המתייחס הטבלה

שירותי חינו) על מספר  תא) מספק, ותבממומנת בעיקרה מהקצהזה היה דורש מרשות חינוכית 

מסחרי לצור) הקמה של קר�  יז ואשר התקשרה ע  , גדולי   בסיס מסחרי לעובדי  של תאגידי

א) היא אינה שולטת , קיימת השפעה מהותיתלרשות . חינו) פרטית הפועלת על בסיס מסחרי

נתוני  מגזריי  להציג נדרש . לשנתיי  השוואתיי   הדוגמה מציגה נתוני, למטרות הדגמה. בקר�

  .בגי� כל שנה שעבורה מוצגת מערכת מלאה של דוחות כספיי 
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  )ח"הסכומי  במיליוני ש(מידע מגזרי  % 'טבלה א

  ס' הכל מאוחד  ביטולי�  שירותי� אחרי�  חדי�שירותי� מיו  על תיכוני  תיכוני/יסודי  
              

  9x20 8x20  9x20 8x20  9x20 8x20  9x20 8x20  9x20 8x20  9x20 8x20  
                          

                          הכנסות מגזר
          7   7   10   10   23   22   40   48   הקצבות

עמלות ממקורות 
  �   �   6   9   �   �   4   5   חיצוניי 

        

העברות בי� 
  2   2   4   2   7   6   6   10   גזריותמ

        

  90   101   19   20   9   9   20   21   30   28   50   63   ס' הכנסות מגזר

                          
                          הוצאות מגזר
              )2(  )2(  )13(  )13(  )13(  )13(  )31(  )39(  שכר ומשכורות

              )1(  )1(  )3(  )5(  )7(  )5(  )7(  )9(  פחת
              )2(  )2(  )5(  )5(  )9(  )10(  )11(  )12(  הוצאות אחרות

  )85(  )96(  19   20   )5(  )5(  )21(  )23(  )29(  )28(  )49(  )60(  ס' הוצאות מגזר

הוצאות שלא הוקצו                            
  למגזרי 

                    
)7(  )9(  

גירעו� מפעילויות                           
  שוטפות

                              )2(  )4(  

  )3(  )4(                                הוצאות מימו�                                      
  3   2                                 הכנסות מימו�                                      
חלק בעודפי  נטו                                       

  של ישויות כלולות
                  

8  7         8   7  
עוד- מפעילויות                                       

  רגילות
                  

             4   3  
נזקי : הפסד מיוחד                                      

מרעידת  מתקני 
  )3(  אדמה שלא בוטחו

                           

 �  )3(  
  �   4                                 עוד- נטו                                      
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  הכל מאוחדס'   ביטולי�  שירותי� אחרי�  שירותי� מיוחדי�  על תיכוני  תיכוני/יסודי  
              

  9x20 8x20  9x20 8x20  9x20 8x20  9x20 8x20  9x20  8x20 9x20 8x20  
                          
                          מידע אחר
  99   108         9   10   10   10   30   34   50   54   נכסי מגזר

השקעה בישויות 
לפי שיטת (כלולות 

  )השווי המאזני

                   32   26         32   26  

שלא הוקצו נכסי  
  למגזרי 

                              
 35   30  

  155   175                                 ס' נכסי� במאוחד

  35   42         1   1   8   8   11   8   15   25   התחייבויות מגזר                                      
התחייבויות 

משותפות שלא 
  הוקצו למגזרי 

                              

 40   55  
ס' התחייבויות 

  במאוחד
                               82   90  

              3   2   0   4   5   9   10   13   יציאות הוניות                                     
הוצאות שלא                                       

  )1(  )1(  )2(  )2(  )3(  )3(  )2(  )8(  למעט פחת, במזומ�
            

הכנסות שלא                                       
              �   �   1   1   �   �   �   �   במזומ�
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  )ח"הסכומי� במיליוני ש(מגזרי�  % ביאור 

חינו) : על בסיס ארבעה אזורי פעילות עיקריי  לגו	 מקבל ההחלטותומדווחת  פועלתהרשות 

כל פעילות  בראשכאשר , שירותי חינו) מיוחדי  ושירותי  אחרי , חינו) על תיכוני, יסודי ותיכוני

הספקה של שירותי חינו) על בסיס מסחרי  ותרותי חינו) מיוחדי  כוללפעילויות שי. עומד מנהל

של היחידה , הספקה של שירותי  אלה לצדדי  חיצוניי לצור) . לעובדי  של תאגידי  גדולי 

בשירותי  המסופקי  , על בסיס עמלה עבור שירות, שירותי  מסחריי  משתמשתמת� להמגזר 

העברות בי� מגזריות אלה מבוטלות . ולחינו) על תיכוניתיכוני /לחינו) יסודי י על ידי המגזר

  .באיחוד

  

ואת ההנהלה הבכירה כבסיס  הגו	 מקבל ההחלטותודות מגזרי  אלה משמש את מידע המדווח א

הישות בהשגת מטרותיה ולצור) קבלת החלטות בדבר הקצאות העבר של להערכת ביצועי 

  .ה נחשב לנאות ג  למטרות דיווח חיצונילגבי מגזרי  אלגילוי המידע . עתידיות של משאבי 

  
 ,אירופהמזרח ני  בקלמטרתה הוקמו מתשתוכנית סיוע למעט , ותמקומיה� רוב פעילויות הרשות 

אירופה מזרח שירותי  המסופקי  בהכוללת של העלות ה. שירותי חינו) תיכוניי  מת�לצור) 

מזרח ני  החינוכיי  בקי  של המתס) הער) בספר). 2008בשנת  ח"ש מיליו� 4(ח "שמיליו�  5היא 

נכסי   של לא היו הוצאות לרכישות). 2008בשנת ח "שמיליו�  6.5( ח"ש מיליו� 3אירופה עומד על 

  .2009 �ו  2008הוניי  במזרח אירופה במהל) השני  

  

הכנסות מגזר והוצאות מגזר כוללות הכנסות והוצאות הנובעות מהעברות : העברות בי� מגזרי 

הסכו  של העברות . בדר) כלל לפי עלות� ומבוטלות באיחודמטופלות העברות אלה .  בי� מגזרי

  ).2008ח בשנת "מיליו� ש 19(ח "מיליו� ש 20אלה היה 

  

מהו�  40% � הרשות מחזיקה ב . ות לפי שיטת השווי המאזניטופלהשקעות בישויות כלולות מ

המספקת שירותי חינו) בינלאומיי  קר� חינו) מיוחדת , מ"אירופה בע � חינו)המניות של חברת 

ההשקעה מטופלת לפי שיטת השווי . על בסיס מסחרי בהתא  לחוזה ע  סוכנויות רב צדדיות

 לאמ והחלק של הרשות ברווחיה נטו של החברה "אירופה בע � חינו) תהשקעה בחברה. המאזני

  .בנכסי מגזר ובהכנסות מגזרנכללו 

  

  .האחראי על ניהול ההשקעה בישות הכלולה, י  אחרי ה  הוצגו בנפרד במגזר שירות, ע  זאת

  

נכלל בדוח סקירת , כל מגזר והיק	 השגת מטרות אלהגבי דיווח מלא בדבר המטרות שנקבעו ל

  .המופיע במקו  אחר בדוח זה, פעילויות
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  תמצית הגילויי� הנדרשי� %  2נספח 

את הגילויי  סכ  נספח היא למטרת ה. בלבד ואינו מהווה חלק מתק� זה מחשהנספח זה הוא לה

  .52 �  75 הנדרשי  בסעיפי 

  

]¶XX [ 	מתייחס לסעיXX בתק� זה.  

  

  גילויי ה

  ]52¶[ס) הוצאות המגזר 

  ]52¶[ס) הכנסות המגזר 

  ]52¶[ לפי מגזרי  ות דומותאהכנסות מהקצאות תקציב או הקצ

  ]52¶[ לפי מגזרי  )ות דומותאות או הקצבמלבד הקצ(הכנסות ממקורות חיצוניי  

  ]52¶[הכנסות מעסקאות ע  מגזרי  אחרי  לפי מגזרי  

  ]53¶[בספרי  של נכסי מגזר לפי מגזרי   ר)ע

  ]54¶[התחייבויות מגזר לפי מגזרי  

בישות כלולה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני או ] 63¶[והשקעה ] 61¶[נטו ) גרעו�(חלק בעוד	 

  .)ותו מגזראכללו בנרוב רוב  א  ( לגבי כל מגזרעסקאות משותפות 

  ]64¶[מגזרי  י פלשהוצגו נכסי  והתחייבויות , הוצאות, התאמה של הכנסות

  

  גילויי  אחרי 

  ]67¶[וכל שינוי בו  ותבסיס לתמחור העברות בי� מגזרי

  ]68¶[ יתשינויי  במדיניות חשבונאית מגזר

  ]73¶[סוגי הסחורות והשירותי  בכל מגזר שירות 

  ]73¶[י הרכב של כל מגזר גיאוגרפ

פעילויות המהות המגזרי  ו, גיאוגרפימגזרי בסיס  אושירות מגזרי לפי א  לא אומ. בסיס 

  ]73¶[ הכלולות בו
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  מאפייני� איכותיי� של דיווח כספי %  3נספח 

בתק� חשבונאות ממשלתי מספר  2ראה נספח מספר , באשר למאפייני  איכותיי  של דיווח כספי

  .הצגת דוחות כספיי , 1
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לבי� תק� , דיווח מגזרי, 18הבדלי� בי� תק� חשבונאות ממשלתי מספר ה % 4פח נס

  דיווח מגזרי, 18מספר  הציבורילמגזר חשבונאות בינלאומי 

  
  .נספח זה אינו מהווה חלק מהתק�

  
 

לבי� תק� חשבונאות בינלאומי  דיווח מגזרי, 18ההבדלי  בי� תק� חשבונאות ממשלתי מספר 

 .אינ  מהותיי , דיווח מגזרי, 18למגזר הציבורי מספר 
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לבי� תק� , דיווח מגזרי, 18ההבדלי� בי� תק� חשבונאות ממשלתי מספר  % 5נספח 

  דיווח מגזרי, )1997מתוק� ( 14חשבונאות בינלאומי מספר 

  
  .נספח זה אינו מהווה חלק מהתק�

  
י� תק� חשבונאות לב 18 מספר לא מפורטי  ההבדלי  בי� תק� חשבונאות ממשלתי, בנספח זה

  .4הבדלי  אלה מפורטי  בנספח  .18בינלאומי למגזר הציבורי מספר 

  
מתבסס בעיקרו על תק�  ,")התק�"להל� ( דיווח מגזרי, 18תק� חשבונאות ממשלתי מספר 

הועדה , IPSAS 8במועד פרסו   .")IAS 14: "להל�( דיווח מגזרי ,14מספר חשבונאות בינלאומי 

מגזרי , IFRS 8שבונאית למגזר הציבורי טר  שקלה את יישומו של הבינלאומית לתקינה ח

  :IAS 14לבי� התק� להל� ההבדלי  העיקריי  בי� . עבור ישויות במגזר הציבורי פעילות

  
דורש מישויות לדווח על מגזרי  על  התק�. IAS 14מ  תק� מגדיר מגזרי  באופ� שונהה .1

 IAS 14. טות בדבר הקצאת משאבי בסיס נאות לצור) הערכת ביצועי העבר וקבלת החל

 .דורש דיווח של מגזרי  עסקיי  וגיאוגרפיי 

 

על מנת להבהיר את יישו  תקני החשבונאות , IAS 14בתק� נכללה פרשנות נוספת לזו של  .2

 .בישויות ממשלתיות

  

3. 14 IAS   הוצאות להפחתות של נכסי מגזר ולפחת ול, תוצאות מגזרלדורש מת� גילויי

א) , תק� מעודדה. תק� אינו דורש גילוי של תוצאות מגזרה. שאינ� במזומ�מהותיות אחרות 

של פחת ל, הכנסות מגזרבמת� גילוי להכנסות מהותיות שאינ� במזומ� הנכללות , אינו דורש

תזרימי מזומני  של מגזר כנדרש בתק� להוצאות אחרות שאינ� במזומ� או למגזר ו

 .מזומני ה דוחות על תזרימי, 2חשבונאות ממשלתי מספר 

  

א) מעודד מת� גילויי  , תק� אינו דורש מת� גילוי למידע בדבר מגזרי  משניי ה .4

 .ה� בדבר מגזרי שירות וה� בדבר מגזרי  גיאוגרפיי מסוימי  מינימאליי  

  

 .זיהוי מגזרי  בני דיווח לצור)תק� אינו מציי� ס	 כמותי שיש לייש  ה .5

  

הדוגמאות המשמעותיות . IAS 14 � מ ,  מקרי  מסוימיב, שוני הנחי  וכולל מ התק� .6

עוד	 או גרעו� שנצבר , ביותר הינ� השימוש במונחי  בתק� של דוח על הביצוע הכספי

יתרת , הינ  דוח על הרווח הכולל IAS 14 �ב המונחי  המקבילי  .הו� עצמי/ונכסי  נטו

 .עודפי  והו� עצמי
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  ת ממשלתיתהוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאי

 

  
  

  
  

  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

  ח יוליה רבוי"רו
  

  ותמשקיפ
   גילי ויצמ�ח "רו
  צדיקמימו� ח שרו� "רו

  

 הוק% צוות מקצועי אד
  ח זולי אבגני "רו
  ח מלכי אהרונובי."רו
  ח חס� אסמאעיל"רו
  ח ענת טרייבר"רו
  ב� דוד ח אליס עד�"רו
 ח עדה רונ�"רו

  ח אביחי רזווג"רו
 

 
 


