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

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

נלאומית של רואי של הפדרציה הבי )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 , הצעות לתקני חשבונאות בינלאומיי� למגזר הציבורי
  : ציהכתובתה של הפדר. 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

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

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

  )IFAC(הפדרציה הבינלאומית של רואי חשבו�לתקינה חשבונאית ממשלתית נעשה בהסכמת 
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  הצגת מידע תקציבי בדוחות הכספיי� � 24ממשלתי מספר  תק� חשבונאות

ר ב מ צ 2 ד 0 0 9  

  

, אי� להעתיק. חשבונאית ממשלתיתות למוסד הישראלי לתקינה כל הזכויות שמור ©
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
נאית חשבומראש מאת המוסד הישראלי לתקינה וללא הסכמה מפורשת בכתב , אחר
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  . ממשלתית
  

או חלקי� מה� תורגמו לעברית ונכללו  למגזר הציבורי תקני חשבונאות בינלאומיי�
הבינלאומית לתקני הוועדה בישראל באישור ממשלתיי� במסגרת תקני חשבונאות 

בישראל ממשלתיי� הנוסח המחייב של תקני חשבונאות . מגזר הציבורילחשבונאות 
בשפה חשבונאית ממשלתית ישראלי לתקינה הוא זה המפורס� על ידי המוסד ה

  .העברית
    

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

או חלקי� ממנו אומצו על ידי המוסד הישראלי לתקינה למגזר הציבורי בינלאומי 
  .ככלל חשבונאי בישראלחשבונאית ממשלתית 

  
הוראות . ל הסעיפי� בתק� מחייבי� באותה מידהכ. 1 �  55עיפי� תק� זה מובא בס

תק� . מייצגות את העקרונות העיקריי� של התק�, המובאות באותיות מודגשות, תק�ה
תקני החשבונאות הממשלתיי� המפורסמי� על . זה יש לקרוא בהקשר למטרת התק�

מוסד הישראלי לתקינה חשבונאית ממשלתית אינ� חלי� על פריטי� לא ידי ה
  .מהותיי�

  

  מבוא

  24 ממשלתיסיבות לפרסו� תק� חשבונאות 

 מאפשרותאחרת או , ציבורירוב הממשלות מכינות ומפרסמות את תקציב� הכספי כמסמ+  .1

! התקציב משק� את המאפייני. רחבבאופ�  מסמכי התקציב מופצי!. ציבורית נגישות

מהווה כלי מפתח לניהול ובקרה , הכספיי! של תוכניות הממשלה לתקופה הקרובה

מבט ) גו� דומהלאו ( ולכנסתמספק לממשלה האת הרכיב המרכזי של התהלי+  וכ�, כספיי!

 .הפעילויותכללי על ההיקפי! הכספיי! של 

 

גישות לאפשר נ ,או עשויות לבחור, ישויות בודדות מסוימות עשויות להידרש, כמו כ� .2

הדיווח  באחריותתצטר+ לשאת א� הישות , במקרי! אלה. תקציב� המאושרל ציבורית

 .אל מול ביצועו) מאושרי!(המאושר ) תקציבי!(עמידתה בתקציב ת בדבר הציבורי

  

הצגת , 1מספר  ממשלתיחשבונאות תק� , זה ממשלתיחשבונאות טר! פרסומו של תק�  .3

, בדוחות הכספיי! השוואה ע! סכומי התקציב לכלול, א+ לא דרש, עודד, דוחות כספיי!

 )התקציבי!(התקציב , ע! זאת. תקציב ה! על בסיס זהההכאשר הדוחות הכספיי! ו

+ להיות ערו )עשויי!( עשוי, דיווח ציבורית אחריותהישות נושאת ב )שבגינ!(שבגינו 

 תיממשל תק� חשבונאות. על בסיס שונה מהדוחות הכספיי! )מוצגי!( ומוצג) ערוכי!(

 ההנחי סיפקולא , השוואה ע! תקציב בנסיבות אלהגבי אינו דרש או עודד גילוי ל 1מספר 

א! ישות בוחרת לבצע השוואה , ההצגהאופ�  לגבי הפרטי! שיש לתת בגינ! גילוי אולגבי 

 .כזו

  

לצור+ עמידת� , לבצע דיווח ציבורית אחריותישויות הנושאות בעל גילויי! ש פרטזה מ תק� .4

בי� א! התקציב והדוחות , אל מול ביצועושלה� ) מאושרי!(המאושר ) ציבי!תק( בתקציב

 .ובי� א! לאו, הכספיי! נערכי! ומוצגי! על בסיס זהה
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  24 ממשלתישל תק� חשבונאות  המאפייני� העיקריי�

  ישימות

 ציבורית נגישותהמאפשרות  ממשלתיותחל על ישויות זה  ממשלתיחשבונאות תק�  .5

בי� א! בהתא! , + הגברת השקיפות של הדיווח הכספי שלה�לצור לתקציב� המאושר

 מרצו�בי� א! או , המוטלות על הישות ,אחר יתודרישות מכוח סמכלאו  ,לדרישות חוקיות

)voluntary(. התקציב והסכומי! לגבי גילויי! מסוימי!  לספקדורש מישויות אלה  התק�

המגזר של ורש כי ישויות אינו דהתק� . דוחות אחרי!בבפועל בדוחותיה� הכספיי! ו

ואינו מציי� דרישות לניסוח והצגה , לתקציב� המאושר ציבוריתיאפשרו נגישות  הממשלתי

 .ציבוריתשל תקציבי! מאושרי! בעלי נגישות 

  

 גילוי

 הממשלתיהמגזר מדורש כי הדוחות הכספיי! של ישויות זה  ממשלתיחשבונאות תק�  .6

 :ר יכללולתקציב� המאוש ציבוריתהמאפשרות נגישות 

 

, השוואה זו. בתקציב� המקורי והסופיהשוואה בי� הסכומי! בפועל לבי� הסכומי!   )א(

א� א! בסיס זה שונה , זהה לבסיס שאומ) לתקציבה חשבונאותתתבצע על בסיס 

סכו! "או " בפועל"משתמש במונח זה תק� . מהבסיס שאומ) בדוחות הכספיי!

, בתחומי שיפוט מסוימי!. בלתיאור הסכומי! הנובעי! מביצוע התקצי" בפועל

בעלי  מונחי! דומי!באו " ביצוע תקציב"ב, "חריגות תקציב"בעשויי! להשתמש 

 ".בפועל"מונח ל משמעות זהה

  

נכלל  זה הסבראלא א! , הבדלי! מהותיי! בי� תקציב לבי� סכומי! בפועלהסבר ל  )ב(

 ,וכ�; ע! הדוחות הכספיי! יחדלציבור אחרי! שפורסמו במסמכי! 

  

ות ע! סכומי! בפועל המוצגי! בדוח, סכומי! בפועל על בסיס תקציבי שלהתאמה   )ג(

 .בסיס התקציביבי� הל ותבסיס החשבונאכאשר קיי! שוני בי� , הכספיי!

  

בדוחות סכומי! בפועל בי� ר לבצע השוואה בי� תקציב לתימ, זה ממשלתיתק� חשבונאות  .7

רק כאשר הדוחות  ,י!יהראשכספיי! הדוחות בתקציב ה נוספת של כעמוד, הכספיי!

 .הכספיי! והתקציב ערוכי! על בסיס בר השוואה

 

בי�  להבדלי!סיבות את ה המתארגילוי לתת  א�דורש  ,זה ממשלתיתק� חשבונאות  .8

הא! הבדלי! אלה נובעי! מהקצאה מחדש כולל , תקציב הסופיבי� הלהתקציב המקורי 

או אירועי! בלתי , טבע אסונות, יב או מגורמי! אחרי! כגו� שינויי מדיניותצתו+ התקב

נית� לתת גילויי! אלה בביאורי! לדוחות הכספיי! או בדוח . אחרי!) unforeseen(צפויי! 

 .הכספיי! לדוחותאו בו זמנית , יחד ע!, המפורס! טר!
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עבור הגילויי! המצויני!  הקודמת אינו נדרשבגי� התקופה מידע השוואתי בדבר גילוי  .9

 .זה ממשלתיבתק� חשבונאות 
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  ת התק�טרמ

 ,סכומי! בפועל הנובעי! מביצוע התקציבבי� הסכומי התקציב ל בי�השוואה דורש תק� זה  .1

 ציבוריתלאפשר נגישות  או הבוחרות, של ישויות הנדרשות בדוחות הכספיי! לשתיכל

התק� דורש . פיכ+ נושאות באחריות ציבוריתלו) מאושרי!( שרהמאו )ה�תקציבי( �תקציבל

בי� התקציב לבי� הסכומי!  מהותיי! להבדלי!סיבות ה את אראשר יתג! מת� גילוי 

 את מחויבויותיה� ימלאועמידה בדרישות תק� זה תבטיח כי ישויות ממשלתיות . בפועל

הצגה של ויגבירו את השקיפות של הדוחות הכספיי! שלה� על ידי  אחריות הדיווח גביל

התקציב כאשר , וכ� יבוריתה� נושאות באחריות דיווח צ לגביושעמידה בתקציב המאושר 

ביצועיה� הכספיי! על ידי הצגת , זהה והדוחות הכספיי! ערוכי! על בסיס) תקציבי!(

  .בהשגת התוצאות התקציביות שלה�

 

  תחולה

 .תק� זה תייש�, בסיס מצטברהעורכת ומציגה דוחות כספיי� על פי  ממשלתית ישות .2

 

 ציבוריתלאפשר נגישות  וחרותאו הב הנדרשות תק� זה חל על כל הישויות הממשלתיות .3

 .למעט ישויות ממשלתיות עסקיות ,המאושרי� )י�יתקציב( תקציבל

  

דוחות בתקציבי! מאושרי! ואינו דורש כי ל לאפשר נגישות ציבוריתתק� זה אינו דורש  .4

� לאפשר את נגישות! מאושרי! שלא ניתבדבר תקציבי!  ינת� גילוי למידע הכספיי!

 .השוואה אית!תיכלל  ואינו דורש כי ציבוריתה

  

את כל הפעילויות הנשלטות  לכלולתקציבי! מאושרי! יאוחדו על מנת , במקרי! מסוימי! .5

עשויה להיות דרישה לאפשר נגישות ציבורית , במקרי! אחרי!. על ידי ישות ממשלתית

קבוצות של פעילויות או ישויות , לתקציבי! מאושרי! נפרדי! לגבי פעילויות מסוימות

 האמור, לדוגמה. וחות הכספיי! של ממשלה או של ישות ממשלתית אחרתהנכללות בד

כניות וממשלה או ת סוכנויות כוללי!עשוי להתרחש כאשר הדוחות הכספיי! של ממשלה 

 מגזרתקציב נער+ רק עבור או כאשר , פעולית המכינות תקציב עצמאיתת ועצמאבעלות 

, ות המציגות דוחות כספיי!תק� זה חל על כל הישוי. או הממשלה בכללותה הממשלה

 .!הרכיבילתקציביה� המאושרי! או ניתנת נגישות ציבורית לכאשר 

  

ישויות ממשלתיות כי מסביר  ,המבוא לתקינה חשבונאית בינלאומית למגזר הציבורי .6

אשר מפורסמי! על ידי המוסד הבינלאומי תקני דיווח כספי בינלאומיי! עסקיות מיישמות 

מוגדרות בתק� חשבונאות ממשלתי מספר ות ממשלתיות עסקיות ישוי. לתקינה בחשבונאות

 .הצגת דוחות כספיי!, 1
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  הגדרות

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

 

הסכומי� בפועל המוצגי� על  משמעותו היא )Comparable basis( בר השוואהבסיס 

ותה תקופה שאליה אועבור עבור אות� ישויות  ,על בסיס סיווג זהה, זהה ותבסיס חשבונא

  .מתייחס התקציב המאושר

  

  .מצטבר או מזומ� חשבונאימשמעותו בסיס  )Accounting basis( ותבסיס חשבונא

  

ואירועי� אחרי� ר בעסקאות ימשמעותו בסיס חשבונאי המכ )Cash basis(בסיס מזומ� 

  .רק כאשר מתקבל או משול� מזומ�

  

, מזומ� או בסיס אחר ,מצטבר בונאיחשהוא בסיס  )Budgetary basis(בסיס תקציבי 

  .שאומ, בתקציב שאושר על ידי הגו. המחוקק

  

היא סמכות שניתנה על ידי גו. מחוקק להקצאת משאבי�  )Appropriation(הקצבה 

  .למטרות שהוגדרו על ידי הרשות המחוקקת או רשות דומה

  

, ת מחוקי�הנגזר, הסמכות לבצע יציאותמשמעותו  )budget pprovedA( מאושרתקציב 

חזויות המתייחסות להכנסות ה אחרותממשלה ומהחלטות  מתקנות, מהקצבות

)anticipated (ויי� לתקופת התקציבחזאו לתקבולי� ה.  

  

  .לתקופת התקציב לראשונההוא תקציב המאושר  )riginal budgetO(תקציב מקורי 

  

קופת התקציב לשינויי� בתותא� מהוא התקציב המקורי ה )Final budget(תקציב סופי 

 הקצבות משלימות, הקצאות, רותהעב, משני� קודמות ותסכומי העבר, כל הרזרבותעקב 

  .דומהסמכות  חסמכות חוקית אחרת או מכו חחקיקה מכוו

  

הוא אינו . הוא תקציב מאושר ליותר משנה אחת )year budget-Multi(תקציב רב שנתי 

  .ופות שמעבר לתקופת התקציבהמפורסמי� לתק תוכניותאו  יי�כולל אומדני� עתיד

  

הוא אינו כולל . תקציב מאושר לשנה אחת משמעותו )Annual budget(תקציב שנתי 

  .לתקופות שמעבר לתקופת התקציב המפורסמי� תוכניותאו  עתידיי�אומדני� 

  
מונחי� שמוגדרי� בתקני חשבונאות ממשלתיי� אחרי� משמשי� בתק� זה באותה 

וה� נכללי� במילו� המונחי� אשר פורס� על ידי , �משמעות שנקבעה באות� תקני

  .הוועדה הבינלאומית לתקינה חשבונאית למגזר הציבורי

  



 

  9

  תקציבי� מאושרי�

חזויי! לנבוע אשר כהגדרתו בתק� זה משק� את ההכנסות או התקבולי! תקציב מאושר  .8

 בתקופת התקציב השנתית או הרב שנתית בהתבסס על תכניות נוכחיות ועל התנאי!

שאושרו על ידי גו�  היציאותוההוצאות או , ית זותקציב הויי! במהל+ תקופחזהכלכליי! ה

 י!המבוסס תכנו�או  עתידיתקציב מאושר אינו אומד�  .או רשות רלוונטית אחרת, מחוקק

ויי! בהכרח חזעל הנחות בדבר אירועי! עתידיי! ופעולות אפשריות של ההנהלה שאינ! 

, שעשוי להיות בצורה של תחזית עתידישר שונה ממידע כספי תקציב מאו, בדומה. להתרחש

 .תחזית לשנה אחת בתוספת תכנו� לחמש שני! הלדוגמ שילוב של השניי!  או תכנו�

 

. בחוק כחלק מתהלי+ האישורמעוגני! עשויי! להיות תקציבי!  ,שיפוט מסוימי! בתחומי .9

ללא קשר לתהלי+ . לחוקיב הפיכת התקצללא  יינת�יתכ� שהאישור , אחרי!תחומי שיפוט ב

ההיבט המשמעותי של תקציבי! מאושרי! הוא שהסמכות למשו+ תקציבי! , האישור

מזוהות סופקו על ידי גו� מחוקק בכיר מוסכמות ומטרות למאוצר המדינה או מגו� דומה 

הסמכות לבצע יציאות התקציב המאושר קובע את  .אחרת מתאימה רשותיותר או על ידי 

שבה  תחוקילמגבלה נחשבת בדר+ כלל  הסמכות לבצע יציאות. המצויני! בופריטי! עבור ה

הישות עשוי  שבאחריותהתקציב המאושר , שיפוט מסוימי! בתחומי. הישות חייבת לפעול

 .ובאחרי! הוא עשוי להיות התקציב הסופי, להיות התקציב המקורי

  

הוא התקציב  התקציב המקורי, לפני תחילת תקופת התקציבא! תקציב אינו מאושר  .10

 .יישו! בשנת התקציבלשאושר לראשונה 

 

  תקציב מקורי ותקציב סופי

מועברי! באופ� אוטומטי מהשני! התקציב ! של עוד� התקציב המקורי עשוי לכלול סכומי .11

ימי! כוללי! שיפוט מסו בתחומיתהליכי תקצוב ממשלתיי!  ,הלדוגמ. הקודמות על פי חוק

קדימה של הקצבות על מנת לכסות מחויבויות  תאוטומטיהוראה חוקית הדורשת העברה 

מחויבויות כוללות התחייבויות עתידיות אפשריות המבוססות על הסכ! . השנה הקודמתמ

 חיובי!כאל מחויבויות או  �תייחסו אליהייתכ� ש, שיפוט מסוימי! בתחומי. מחייב קיי!

)encumbrances( !ירותי! בגינ! וחוזי! שהמוצרי! או הש פתוחותהזמנות רכש  הכוללי

 .טר! התקבלו

 

 את דה מספקתלא חזה במישהתקציב המקורי כ להידרשעשויות  משלימותהקצבות  .12

אי ייתכנו , כמו כ�. טבע נותממלחמה או מאסו ,דוגמהל ,הנובעות יציאותלדרישות ה

העברות פנימיות בי� עשויות להידרש ו, במהל+ התקופה ותבהכנסות המתוקצב עמידות

 כתוצאה. התקציב שנתבמהל+  התקצובמנת לבצע שינויי! בעדיפויות  על ,תקציבה סעיפי

סכומי! שהוקצו לישות עשוי להידרש קיצו) ב ,על מנת לשמור על משמעת תקציבית ,מכ+

התקציב הסופי כולל את כל . שהוקצה לתקופה המקורי סכו!לעומת הפעילות לאו 

 .האלה המאושרי!השינויי! והתיקוני! 
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  סכומי� בפועל

על מנת לתאר את " סכו! בפועל"או " בפועל"משתמש במונח , חשבונאות ממשלתי זהתק�  .13

עשויי! להשתמש , בתחומי שיפוט מסוימי!. הסכומי! הנובעי! כתוצאה מביצוע התקציב

או " בפועל"או במונחי! דומי! במשמעות של " ביצוע תקציב"ב, "תקציב סטיות"ב

 ".סכומי! בפועל"

  

 סכומי� בפועלי� בהצגת השוואה בי� תקציב ל

בגינ� היא נושאת סכומי התקציב  בי�השוואה  תציגישות , 21סעי. בכפו. לדרישות  .14

� טוריככדוח כספי נוס. נפרד או  בי� א�, הסכומי� בפועל לבי� באחריות דיווח ציבורית

החשבונאות  תקניל בהתא�המוצגי�  הקיימי� תקציב בדוחות הכספיי� נוספי� של

רמת תקציב עבור  ,סכומי� בפועל תציג בנפרדבי� התקציב ל בי�ההשוואה  .הממשלתיי�

 : המפורטת בחוק התקציב השנתי

 

 ; סכומי התקציב המקורי והסופיאת   )א(

 

 ,וכ�; בר השוואההסכומי� בפועל על בסיס את   )ב(

  

בגינו הישות י� מהותיי� בי� התקציב שהבדל תיאור, גילוי בביאורי� בדר- של  )ג(

כזה נכלל  הסבראלא א� כ� , לבי� הסכומי� בפועל דיווח ציבורית באחריותנושאת 

 ההפני הובוצע, דוחות הכספיי�היחד ע� לציבור במסמכי� אחרי� שפורסמו 

 . למסמכי� אלה בביאורי�צולבת 

  

בפועל על בסיס דוחות הכספיי! של סכומי התקציב המקורי והסופי ושל סכומי! הצגה ב .15

אחריות שלי! את מעגל ת ,יבוריתאליו התאפשרה נגישות צ ! התקציבע בר השוואה

 הושגוהא! המשאבי!  לזהותלמשתמשי! בדוחות הכספיי! באופ� שיאפשר הדיווח 

ג!  ,לצור+ שלמות, בדוחות הכספיי! ת� להציגני .ושימשו בהתא! לתקציב המאושר

קרובות לעתי! (סופי המקורי או ה בי� הסכומי! בפועל לבי� סכומי התקציב הבדלי!

 .) )variance( "הפרש"כאל בחשבונאות מתייחסי! אליה! 

 

הבדלי! מהותיי! בי� הסכומי! בפועל לבי� סכומי התקציב יסייע למשתמשי!  תיאור .16

שבגינו הישות נושאת באחריות  ,בהבנת הסיבות לסטיות מהותיות מהתקציב המאושר

 .דיווח ציבורית

  

 התקציבל, וריהמק התקציבלאפשר נגישות ציבורית ל ,או לבחור, דרשיישות עשויה לה .17

תקציב המקורי וה� לה�  תנדרש בנסיבות בה� הנגישות הציבורית. שניה!להסופי או 

 יספקוקרובות או רשות אחרת לעתי!  )regulation(קינה הת, החקיקה, תקציב הסופיל
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בי� למהותיי! בי� סכומי התקציב המקורי ה הבדלי!לתאר את הבדבר הדרישה  הנחיה

 .)ג( 14 סעי�ל בהתא! ,בפועל !סכומיהבי� מי התקציב הסופי לבפועל או בי� סכו !סכומיה

להבדלי!  ,לדוגמה ,בהתייחס ההבדלי! המהותיי!עשויי! להיקבע , מסוג זה ההנחי בהעדר

מול התקציב  על מנת להתמקד בביצועוזאת בפועל  סכומי!התקציב המקורי לבי� הבי� 

על מנת להתמקד וזאת , בפועלסכומי! הבדלי! בי� התקציב הסופי לבי� הלאו , המקורי

 .תקציב הסופיב עמידהב

  

שביצוע התקציב  מאחרזאת . התקציב הסופי והסכומי! בפועל יהיו זהי! ,במקרי! רבי! .18

תנאי!  על מנת לשק� התקציב המקורי משתנה בהדרגהו הדיווח תתקופ לאור+נבח� 

 לתק� זה דורש 29סעי� . תקופת הדיווחנצבר במהל+ שוניסיו�  משתנות סיבותנ, משתני!

גילוי . בי� התקציב המקורי לבי� התקציב הסופי סיבות להבדלי!תיאור הבדבר מת� גילוי 

המאפשרות נגישות יבטיח כי ישויות , לעיל 14 לפי סעי�יחד ע! הגילוי הנדרש , כאמור

 ישאו באחריות דיווח ציבורית לביצוע )מאושרי!(מאושר ) תקציבי!(תקציב ל ציבורית

 .ולעמידה בו ,שר הרלוונטיהמאו התקציב

  

אחרי! המספקי! הסברי! על  ציבוריי!סקירת הפעילויות או דוחות , ההנהלה דוח .19

הבדלי!  תיאור של לרבות, י! של הישות במהל+ תקופת הדיווחהביצועי! וההישג

בהתא! . דוחות הכספיי!יחד ע! הקרובות  לעתי!י! רסמופמ, התקציבמסכומי  י!מהותי

הבדלי! מהותיי! בי� הסכומי! בפועל לבי�  של תיאוריש לכלול , זה לתק� )ג( 14לסעי� 

או במסמכי! בדוחות  ואלא א! כ� ה! נכלל ,התקציב בביאורי! לדוחות הכספיי!סכומי 

דוחות הכספיי! מזהי! ביאורי! לוה ,דוחות הכספיי!יחד ע! הלציבור  שפורסמואחרי! 

 .מסמכי! בה! נית� למצוא את ההסברהדוחות או האת 

  

עבור חלק מהישויות או הפעילויות רק תקציבי! מאושרי! ר ניתנת נגישות ציבורית לשאכ .20

שקיימת שויות או פעילויות ילגבי רק ייושמו  14 סעי�דרישות , הנכללות בדוחות הכספיי!

משרד נער+ תקציב רק עבור , כאשר לדוגמה ,שמעות האמורמ. נגישות ציבורית לתקציביה�

בגי� רק יינתנו , 14סעי� בהתא! לנדרשי! ההגילויי! , דווחתכישות מ ממשלתי כלשהו

 .אותו משרד ממשלתי
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 הצגה וגילוי

טורי תקציב נוספי� כ ,סכומי� בפועלבי� הסכומי התקציב ל בי�ישות תציג השוואה  .21

בר רק כשהדוחות הכספיי� והתקציב נערכי� על בסיס  ,בדוחות הכספיי� הראשיי�

 .השוואה

 

בי� דוח השוואה (" נפרדבדוח כספי  סכומי! בפועלבי� הבי� התקציב לת השוואונית� להציג  .22

הנכלל במערכת מלאה של דוחות כספיי! ) או דוח בש! דומה" סכומי! בפועלבי� התקציב ל

הדוחות הכספיי! והתקציב כש, לחילופי�. 1 מספרבתק� חשבונאות ממשלתי  כמצוי�

אותה עבור אותה ישות ו זהה שבונאיבסיס חעל  ,דהיינו  בר השוואהנערכי! על בסיס 

נית� להוסי� טורי! נוספי! לדוחות  סיווג ל מתכונת הואימו) של אות, תקופת דיווח

 יזהוטורי! נוספי! אלה . ממשלתיי!לפי תקני חשבונאות  המוצגי!הכספיי! הראשיי! 

הבדלי! בי� את ה ,הישותא! בוחרת  ,סופי וכ�תקציב האת סכומי התקציב המקורי וה

 . סכומי! בפועלבי� הכומי התקציב לס

 

 בי�דוח השוואה " כאשר התקציב והדוחות הכספיי! אינ! ערוכי! על בסיס בר השוואה .23

 על מנת להבטיח כי הקוראי!, במקרי! אלה. מוצג בנפרד "סכומי! בפועלבי� ההתקציב ל

 יועיל א!, נכו� את המידע הכספי הערו+ על בסיסי! שוני!באופ� לא מפרשי!  אינ!

דוח ההשוואה "כי ו, החשבונאישונה מהבסיס התקציב בסיס  כייבהירו הכספיי! הדוחות 

 .תקציבההוכ� על בסיס  "סכומי! בפועלבי� הבי� סכומי התקציב ל

  

לי! מערכת מלאה של דוחות ומכי בסיס מצטברתקציבי! נערכי! על  !בהבתחומי השיפוט  .24

חות הכספיי! הראשיי! הנדרשי! נית� להוסי� טורי תקציב נוספי! לכל הדו ,כספיי!

נית� להציג תקציבי! הערוכי! על , שיפוט מסוימי! בתחומי. תקני חשבונאות ממשלתיי!ב

המרכיבי! מערכת מלאה של  הראשיי! מהדוחות הכספיי!חלק מבנה של ב בסיס מצטבר

 נית� להציג את התקציב, לדוגמה  דוחות כספיי! כמצוי� בתקני חשבונאות ממשלתיי!

פירוטי! ב שינת� מידע נוס� ע!, על תזרימי המזומני!כדוח על הביצוע הכספי או דוח כ

טורי תקציב נוספי! בדוחות הכספיי! הראשיי! נית� לכלול , במקרי! אלה. ואמי!ת

 .יבלהצגת התקצג! שאומצו 

  

 הקיבו,רמת 

או מסוימות תכניות , מסוימות בדבר פעילויות רחבמסמכי תקציב עשויי! לספק פירוט  .25

תחת ש!  לקבוצות רחבות !יקובצמפרטי! אלה , לעיתי! קרובות. שויות מסוימותי

ואישור! על  ת!הצג לצור+" תוכניות"או  "תחומי פעולה", "התקציב סעיפי"משות� של 

בפועל אשר לגבי התקציב ולגבי הסכומי! מידע גילוי  .אחרת רשותגו� המחוקק או ידי ה

יבטיח כי יבוצעו השוואות  ,מי פעולה ותוכניותתחואות! ו ותרחב � קבוצותעקבי ע! אות

 .מסמכי התקציבשזוהו ב כפימחוקק או הרשות האחרת גו� הה הפיקוח של ברמת
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דורש כי הדוחות הכספיי! יספקו מידע העונה על מספר  3מספר תק� חשבונאות ממשלתי  .26

 : כי המידע הוא לרבות, איכותיי! !מאפייני

  

 וכ� ;המשתמשי! שלרלוונטי לצרכי קבלת ההחלטות   )א(

 

 : הדוחות הכספיי!בכ+ שמהימ�   )ב(

 

הכספי ואת תזרימי המזומני!  ביצועהאת , את המצב הכספי מייצגי! נאמנה )1(

 ;של הישות

 

אחרי! ולא רק  ותנאי! אירועי! ,את המהות הכלכלית של עסקאות פי!משק )2(

 ;את צורת! המשפטית

  

 ;יההט חסרי דהיינו, י!ניטרלי )3(

  

 ,וכ�; י!זהיר )4(

  

 .המובני! המהותיי!בכל  שלמי! )5(

  

עשוי להיות מקוב) המידע הכספי המפורט הנכלל בתקציבי! מאושרי!  ,במקרי! מסוימי! .27

עשוי להיות הכרחי על  הכזקיבו) . בדוחות כספיי! בהתא! לדרישות תק� זה לצור+ הצגתו

גו� מחוקק או של של רלוונטיות פיקוח מידע ועל מנת לשק� רמות של מנת למנוע עומס 

שיקול הדעת . שיקול דעת מקצועי יידרש על מנת לקבוע את רמת הקיבו). תרשות אחר

כמודגש  ,כספייי! של דיווח איכותמאפייני! הלבהקשר מטרת תק� זה ולייוש! בהקשר 

המסכ! את המאפייני! , 1לתק� חשבונאות ממשלתי מספר ' ובנספח ב לעיל 26 בסעי�

  .של דיווח כספי איכותיי!ה

 

עשוי להיות מוצג , שירותי! הישגי! במת�לרבות מידע בדבר , מידע תקציבי נוס� .28

צולבת מהדוחות הכספיי!  ההפניהתק� מעודד מת� . במסמכי! שאינ! הדוחות הכספיי!

נתוני! בפועל לבי� נתוני ו יי!תקציבנתוני! במיוחד על מנת לקשר בי� , למסמכי! אלה

 .והישגי! במת� שירותי!תקציב לא כספיי! 

  

 תקציב סופיבי� ציב מקורי לתקבי� שינויי� 

תוצאה כהסופי ה� לבי� התקציב הסבר הא� שינויי� בי� התקציב המקורי  תציגישות  .29

 :כתוצאה מגורמי� אחרי�או , בתו- התקציב מחדש הקצאותמ

 

 ,או; ביאור לדוחות הכספיי�בדר- של גילוי ב  )א(
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י� לדוחות בביאורו, דוחות הכספיי�יחד ע� האו , באותו מועד, בדוח שפורס� לפני  )ב(

 .זה כלול הפניה צולבת לדוחל הכספיי� יש

 

או באמצעות  באמצעות פעולות חקיקתיותהתקציב הסופי כולל את כל השינויי! שאושרו  .30

ישות ממשלתית  ,בהתא! לדרישות תק� זה. את התקציב המקורי לעדכ�מיועדת רשות 

ות דוחל י!בביאורתקציב הסופי בי� הסבר לשינויי! בי� התקציב המקורי ל תכלול

הסבר  .דוחות הכספיי!יחד ע! הבאותו מועד או , שפורס! לפני נפרדאו בדוח , הכספיי!

בתו+ התקציב המקורי או  מהקצאות מחדשנבעו כתוצאה  שינויי!, לדוגמה, הא! זה יכלול

 !לרבות שינויי, וללהכ תקציבבפרמטרי! של השינויי!  כגו�כתוצאה מגורמי! אחרי! 

ההנהלה או בדוח דומה קרובות בדוח  ני! לעתי!כאמור נית י!לויגי. מדיניות ממשלהב

א�  נית� .א+ אינו מהווה חלק מה!, דוחות הכספיי!יחד ע! ההמפורס!  ,בדבר פעילויות

דיווח על צור+ תקציב המפורסמי! על ידי ממשלות לסטיות  בדוחות עללכלול גילויי! אלה 

הביאורי! , די! ולא בדוחות הכספיי!כאשר גילויי! ניתני! בדוחות נפר. ביצוע תקציב

 .לדוחות הכספיי! יכללו הפניה צולבת לדוח

 

  בר השוואהבסיס 

 . לתקציב בר השוואהיוצגו על בסיס סכומי� בפועל בי� בי� סכומי תקציב לכל ההשוואות  .31

 

, מצטבר( זהה על בסיס חשבונאי תוצג סכומי! בפועלבי� בי� סכומי תקציב ל ההשוואה .32

תקציב ל השכ התקופאותה לוישויות  �לגבי אות ,זהה סיווג בסיסעל , )ס אחרמזומ� או בסי

הוא על  ,תקציב בדוחות הכספיי!עמידה בהדבר יבטיח כי גילוי המידע בדבר . המאושר

השוואה  הצגת עשויה להיותמשמעות הדבר  ,במקרי! מסוימי!. תקציב עצמול זהה בסיס

 ,שונותקבוצת פעילויות ל ,שונה חשבונאי יסעל בס סכומי! בפועלבי� סכומי תקציב לבי� 

 .בדוחות הכספיי!שאומצו סיווג שונה מאלה תבנית תו+ שימוש בהצגה שונה או ב

  

, 5 בסעי�כאמור . דוחות כספיי! מאחדי! ישויות ופעילויות הנשלטות על ידי הישות .33

ו לגבי ישויות בודדות א ונגישי! לציבורמאושרי! תקציבי! נפרדי! עשויי! להיות 

, כאשר הדבר מתרחש. מרכיבות את הדוחות הכספיי! המאוחדי!הפעילויות מסוימות 

 ,למטרות הצגה בדוחות הכספיי! מורכבי! מחדשהתקציבי! הנפרדי! עשויי! להיות 

שינויי! או  תדרושלא היא , מחדש כאמור הכאשר קיימת הרכב. בהתא! לדרישות תק� זה

הסכומי! בפועל  בי�ק� זה דורש השוואה שת מאחרזאת . התאמות לתקציבי! המאושרי!

 .סכומי התקציב המאושרבי� ל

  

דוחותיה� הכספיי! ותקציביה�  בהכנה שלישויות עשויות לאמ) בסיסי חשבונאות שוני!  .34

את דוחותיה הכספיי! וב מצטברהבסיס את הממשלה עשויה לאמ) , הלדוגמ. המאושרי!

להוציא מחויבויות בלהתמקד  תקציבי! עשויי! ,בנוס�. תקציב שלהבמזומ� הבסיס 

בעוד שהדוחות , כ+על או לכלול מידע , אלהושינויי! במחויבויות בעתיד משאבי! 
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שינויי!  ,הוצאות, הכנסות, הו� עצמי/נכסי! נטו, התחייבויות, נכסי!הכספיי! ידווחו על 

הישות המתוקצבת והישות , ע! זאת .הו� עצמי ותזרימי מזומני!/אחרי! בנכסי! נטו

התקציב ובסיס הסיווג בגינה נער+  התקופה, באופ� דומה. זהות לעתי! יהיווחת המדו

 מערכתהשיבטיח אמור ה. ישתקפו בדוחות כספיי!קרובות  לעתי! ,שאומ) לתקציב

נתוני בי�  ההשוואהאשר מקל על החשבונאית מתעדת ומדווחת על מידע כספי באופ� 

 לצור+ מעקב אחר לדוגמה  דיווח יות האחרניהול וללמטרות נתוני! בפועל הבי� לתקציב ה

, לציבור, ולש! דיווח לממשלה, התקציב במהל+ תקופת התקציבשל ביצוע ה התקדמות

 .ועדכני רלוונטי על בסיסולמשתמשי! אחרי! 

  

מצטבר באופ� עקבי ע! על בסיס תקציבי! עשויי! להיות ערוכי! על בסיס מזומ� או  .35

שונות מאלה שנכללות בדוחות הטי הכוללת ישויות ופעילויות מערכת דיווח סטטיס

עשויי!  ,מערכת דיווח סטטיסטיעמוד בלתקציבי! שהוכנו על מנת , הלדוגמ. הכספיי!

 "הראשיי!"את תפקידי הממשלה  הממלאותולכלול רק ישויות  תיהממשלמגזר בלהתמקד 

מדווחי! על כל בעוד שהדוחות הכספיי! , עיקריתכפעילות� ה" הלא עסקיי!"או 

תק� . פעילויותיה העסקיות של הממשלה כולל ,הפעילויות הנשלטות על ידי הממשלה

מפרט דרישות  תיהממשל המגזרגילוי למידע כספי בדבר , 22מספר  ממשלתיחשבונאות 

אשר , של ישות הממשלה בכללותה תיהממשל המגזרגילוי בביאורי! למידע כספי בדבר 

גילויי! , במקרי! רבי!. ר ובוחרת לתת גילויי! אלהבסיס חשבונאות מצטבמאמצת 

סיווג בסיסי פעילויות ו, יכללו ישויות ,22מספר  ממשלתיהנעשי! בהתא! לתק� חשבונאות 

כמוגדר  תיהממשל המגזרזהי! לאלה שאומצו בתקציבי! הערוכי! באופ� עקבי ע! 

� חשבונאות גילויי! שנעשו בהתא! לתק, במקרי! אלה. במודלי! סטטיסטיי! לדיווח

 .יקלו על מת� גילויי! הנדרשי! בתק� זהא�  22מספר  ממשלתי

  

  .בוטל .36

  

   תקציבי� רב שנתיי�

תקציבי! רב ל ומאפשרות נגישות ציבוריתוישויות אחרות מאשרות  מסוימות ממשלות .37

כוללי! תקציבי! רב שנתיי!  ,בדר+ כלל. תקציבי! שנתיי! נפרדי!לבמקו! , שנתיי!

רכיב בגי� כל התקציב המאושר . שנתיי! או יעדי תקציב שנתיי!סדרות של תקציבי! 

לאותו  הקשורה לתקציב הרב שנתייישו! המדיניות התקציבית  משק� את תתקופה שנתי

עודפי קדימה של העברה רב שנתי מאפשר התקציב ה, במקרי! מסוימי!. רכיב תקופתי

  .הקצבות בשנה בודדת כלשהי

 

קציבי! רב שנתיי! עשויות לנקוט בגישות שונות ת אחרות בעלות תיוממשלות וישו .38

, הלדוגמ. �תקציב אישוראופ� ל תתלוזאת ב, בקביעת התקציב המקורי והסופי שלה�

  במקרה זה, תקציב דו שנתי המכיל שני תקציבי! שנתיי! מאושרי! אשרממשלה עשויה ל

הקצבות  א! עודפי. שנתית יהיה נית� לזיהוי התקציב מאושר מקורי וסופי לכל תקופ



 

  16

אזי , מאושרי! באופ� חוקי לשימוש בשנה השניה ,מהשנה הראשונה של התקציב הדו שנתי

. אלה "העברות משני! קודמות סכומי"ביוגדל ה ישנה השנתקופת הל" המקורי"התקציב 

אחר שאינו תקופתי ב רב במקרי! הנדירי! בה! ממשלה מאשרת תקציב דו שנתי או תקצי

תקופה  לכל  נית� להקצותשסכומי!  זיהוי, תיתשנתקופה  לכל נפרדי! מציי� סכומי תקציב

, הלדוגמ. עשוי לדרוש שיקול דעת בקביעת תקציבי! שנתיי! למטרות תק� זה תיתשנ

לשנה הראשונה של תקופה דו שנתית יכיל רכישות המאושרי!  התקציב המקורי והסופי

 !יחד ע, ה הראשונהתרחשו במהל+ השנהש, לתקופה הדו שנתיתכלשה� יות מאושרות הונ

הסכומי! הבלתי  .אתז שנהל סהניתנות לייחו החוזרות והיציאותההכנסות פריטי סכו! 

שנה השניה ואותו לתקופת ה" המקורי"השנה הראשונה יכללו בתקציב תקופת מחזויי! 

 מאמצי!כאשר . שנה השניהליצור את התקציב הסופי  ,בושנוספו כל השינויי! על תקציב 

 י!בדבר היחס ,גילוי נוס� בביאורי! לתתישויות התק� מעודד , קופתיי!ת תקציבי! רב 

 .פועל במהל+ תקופת התקציבסכומי! בבי� ה ל התקציב שבי� סכומי

  

 .והיק התקופ, יביאורי� לגבי בסיס תקציבגילוי ב

ר שאואת בסיס הסיווג  יבסיס התקציבהישות תסביר בביאורי� לדוחות הכספיי� את  .39

 .אושרו בתקציב המצאומ

 

 מותמסויהתאמות או , מצטבר, מזומ�( יבסיס החשבונאהבי�  הבדלי!עשויי! להיות  .40

. ששימש בדוחות הכספיי! יבסיס החשבונאהששימש בעריכת והצגת התקציב לבי� ) שלה!

מידע  ותאלה עשויי! להתרחש כאשר המערכת החשבונאית ומערכת התקציב מכילהבדלי! 

או בתזרימי מזומני! , י להתמקד בתזרימי המזומני!התקציב עשו   מנקודות מבט שונות

בעוד שהדוחות הכספיי! מדווחי! על תזרימי מזומני! ועל , בתוספת מחויבויות מסוימות

  .מצטבר בסיסעל מידע 

  

 ג! ותלהיות שונ ותלהצגת התקציב המאושר עשוי שאומצו ושיטות סיווגמתכונות  .41

לסווג פריטי! על בסיס זהה  ושר עשויתקציב מא. שאומצו בדוחות הכספיי!מהמתכונות 

שימוש , עובדי!ל !יתגמול( תכלכלי מהותעל פי  ,הלדוגמ, אומ) בדוחות הכספיי!לזה ש

, לחילופי�). 'וכד חינו+, בריאות( שימושמהות העל פי או  )'וכד שירותי!או במוצרי! 

 מניעת או העוניצמצו!  ,כגו� לדוגמה(כניות ספציפיות והתקציב עשוי לסווג פריטי! על פי ת

 ,לדוגמה( ביצוע ליעדי תוצאות י!ת הקשורכניות רכיביעל פי או ) מחלות מדבקות

על ידי שירותי חירו! של  ניתוחי! שבוצעו או, השכלה גבוהה תוכניות בוגרי סטודנטי! 

 ונשנה תקציב חוזר, על כ�יתר . מהסיווגי! שאומצו בדוחות הכספיי! השוני!, )בית חולי!

עשוי להיות מאושר בנפרד מתקציב הוני , )בריאות או חינו+ ,לדוגמה(תמשכות פעילויות מל

 ). מבני! או תשתית ,לדוגמה(הוניות  השקעותעבור 

  

ישויות להציג בביאורי! לדוחות הכספיי! מידע מדורש  1 מספר ממשלתי תק� חשבונאות .42

גילוי . ומצהשא העיקרית בדבר בסיס עריכת! של הדוחות הכספיי! והמדיניות החשבונאית
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תקציבי! מאושרי!  ה שלהצגלו העריכלבסיס הסיווג שאומצו של של הבסיס התקציבי ו

לו  ,למידע החשבונאי יהתקציבהמידע יסייע למשתמשי! להבי� טוב יותר את הקשר שבי� 

 .בדוחות הכספיי!נית� גילוי 

  

 .גילוי בביאורי� לדוחות הכספיי� לתקופת התקציב המאושר ישות תית� .43

  

 תיתישויות עשויות לאשר תקציבי! לתקופה שנ. שנה מדי לפחות מוצגי! ת כספיי! דוחו .44

כאשר , גילוי בדבר התקופה אליה מתייחס התקציב המאושר. או לתקופה רב שנתית

בדוחות  !יסייע למשתמשי, תקופה זו שונה מתקופת הדיווח שאומצה בדוחות הכספיי!

והדוחות השוואת התקציב  ,התקציבי נתונ שללהבי� טוב יותר את הקשר  אלה כספיי!

כאשר תקופה זו זהה לתקופה  ,התקציב המאושראליה מתייחס גילוי לתקופה . הכספיי!

 ,בתחומי שיפוטבפרט , מועילא� הוא תפקיד ישמש  ,הדוחות הכספיי! אליה מתייחסי!

 .לתקופות ביניי!ודיווחי! בה! נערכי! ג! דוחות כספיי! ותקציבי! 

  

 .ורי� לדוחות הכספיי� את הישויות הנכללות בתקציב המאושרבביא ישות תזהה .45

  

תקני החשבונאות הממשלתיי! דורשי! מישויות לערו+ ולהציג דוחות כספיי! המאחדי!  .46

 י!כספי ותדוח, הממשלה בכללותהברמת . את כל המשאבי! הנשלטי! על ידי הישות

וכ� ישויות  תקציבישויות תלויות יכללו חשבונאות ממשלתיי! בהתא! לתקני הערוכי!

תקציבי! , 35בסעי�  כפי שצוי�, ע! זאת. 1נשלטות על ידי הממשלהממשלתיות עסקיות ה

של עשויי! שלא לכלול פעילויות  ,סטטיסטיי!דיווח מאושרי! שנערכו בהתא! למודלי 

סכומי  יוצגו, 31 סעי�בהתא! לדרישות . על בסיס מסחרי או עסקי הנעשות הממשלה

בתקציב יאפשר  שנכללוהישויות  בדברגילוי . בר השוואהועל על בסיס תקציב וסכומי! בפ

הישות  ובמהלתקציב מאושר  כפופות פעילויות הישות המידה שבהלמשתמשי! לזהות את 

 .דוחות הכספיי!ב המשתקפתהמתוקצבת שונה מהישות 

  

סכומי� בפועל בדוחות ל בר השוואהסכומי� בפועל על בסיס  שלהתאמה 

  הכספיי�

את  להתאי�יש , הדוחות הכספיי� והתקציב אינ� ערוכי� על בסיס בר השוואה כאשר .47

לסכומי�  ,31 לסעי.בהתא�  ,תקציבל בר השוואההסכומי� בפועל המוצגי� על בסיס 

 ההבדלי�תו- ציו� בנפרד של כל , כמפורט להל�, מוצגי� בדוחות הכספיי�ה, בפועל

 :בעיתוי ובישות, בבסיס

 

ס- כל ההוצאות ותזרימי , ס- כל ההכנסות, לתקציב מאמצי� בסיס מצטברא�   )א(

 או; ת מימו�יות השקעה ופעילויופעילו, תות שוטפיוהמזומני� נטו מפעילו

 

                                                 
 . 6 חשבונאות ממשלתי מספר  ישויות ממשלתיות עסקיות מאוחדות בהתא! לכללי האיחוד שנקבעו בתק� 1
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ת יותזרימי מזומני� נטו מפעילו, א� לתקציב אומ, בסיס שונה מבסיס מצטבר  )ב(

ישות יכולה לבחור להציג התאמה של  .ת מימו�יות השקעה ופעילויופעילו, תושוטפ

 .י� בפועל לסכומי� בדוח על המצב הכספי ודוח על הביצוע הכספיסכומ

  
דוח ההשוואה בי� התקציב לסכומי� בפועל או בביאורי� לדוחות ו. התאמה בגינת� גילוי ל

   .הכספיי�

 

לבי�  ,זוהו באופ� עקבי לבסיס בר השוואהש את ההבדלי! בי� הסכומי! בפועל נית� לסווג .48

 :כמפורט להל� ,הכספיי!דוחות ב שהוכרוהסכומי! בפועל 

 

בסיס הכאשר התקציב המאושר נער+ על בסיס השונה מ הנוצרי!, בסיסבהבדלי!   )א(

כאשר התקציב נער+ על בסיס מזומ� או על בסיס מזומ� מתוק� , הלדוגמ. החשבונאי

 ; בסיס מצטברוהדוחות הכספיי! נערכי! על 

 

 המשתקפתדיווח כאשר תקופת התקציב שונה מתקופת ההנוצרי! , עיתויב !הבדלי  )ב(

 ,וכ�; דוחות הכספיי!ב

  

כניות או ישויות המהוות חלק וכאשר התקציב משמיט תהנוצרי! , הבדלי! בישות  )ג(

 .הדוחות הכספיי! שעבורה ערוכי!מהישות 

  
הסיווג שאומצו לצור+ הצגת הדוחות  ובשיטותת ועשויי! להיות ג! הבדלי! במתכונ

  .התקציבוהכספיי! 

  

למלא בצורה טובה יותר אחר תאפשר לישות , לתק� זה 47בסעי� ההתאמה הנדרשת  .49

דלי! בי� הסכומי! בפועל מקורות עיקריי! להבבאמצעות זיהוי של , אחריות הדיווח שלה

התאמה של כל  אוסרתק� זה אינו . סכומי! שהוכרו בדוחות הכספיי!י לתקציבעל בסיס 

התקציב  שלשוואה בה תהמוצג ,פריטי! קבוצתכל של או , ביניי!וסיכו!  כלליסיכו! 

 .הסכומי! המקבילי! בדוחות הכספיי!לבי�  ,לסכומי! בפועל

 

ה� הכנת מסמכי התקציב ולה� חשבונאות זהה  בסיס המאמצות, עבור ישויות מסוימות .50

יידרש רק זיהוי ההבדלי! בי� הסכומי! בפועל בתקציב לבי� , דוחות הכספיי!הכנת הל

, זהה תקופהלכאשר התקציב נער+  ,תרחשי הדבר. הסכומי! המקבילי! בדוחות הכספיי!

אינה  ,במקרי! אלה. דוחות הכספיי!ל זהה ומאמ) מתכונת הצגה ישויות זהותכולל 

דוחות בתקציב ובזהה  בסיס חשבונאותישויות אחרות המאמצות ל .נדרשת התאמה

 בישות המדווחת או בתקופת הדיווח  ,עשוי להיות הבדל במתכונת ההצגה, הכספיי! 

התקציב המאושר עשוי לאמ) סיווג שונה או מתכונת הצגה שונה מאלה שבדוחות  ,הלדוגמ

עשוי להיות תקציב רב או , ילויות לא מסחריות של הישותהוא עשוי לכלול רק פע, הכספיי!

או בישות בי�  בעיתוי, ישנ! הבדלי! בהצגה במקרי! בה!התאמה תהיה הכרחית  .שנתי

 . זהה י בסיס חשבונאותעל פ וי! שנערכיהתקציב לדוחות הכספ
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 בסיס מצטבראו , או בסיס מזומ� מתוק�(בבסיס מזומ�  המשתמשותישויות  �עבור אות .51

בדוחות הכספיי!  בסיס מצטברוב, לצור+ הצגת התקציב המאושר ,של חשבונאות) מתוק�

יותאמו  ,בפועלסכומי! ההשוואה בי� התקציב להסכומי! העיקריי! המוצגי! בדוח , שלה�

, תזרימי מזומני! נטו מפעילויות השקעהל, המזומני! נטו מפעילויות שוטפותלתזרימי 

הערו+ בדוח על תזרימי המזומני!  י!כפי שמוצג ,תזרימי מזומני! נטו מפעילויות מימו�לו

 . דוחות על תזרימי המזומני!, 2תק� חשבונאות ממשלתי מספר ל בהתא!

  

 .השוואתי בהקשר לתקופה קודמתבהתא� לדרישות תק� זה לא נדרש מת� גילוי למידע  .52

  

השוואה בי� סכומי התקציב לסכומי! בפועל בדוחות הכספיי! של שתכלל תק� זה דורש  .53

הוא אינו דורש מת� גילוי . ישויות המאפשרות נגישות ציבורית לתקציביה� המאושרי!

ואינו , תקציב של התקופה הקודמתהלהשוואה בי� סכומי! בפועל לתקופה הקודמת לבי� 

להבדלי! בי� באשר להסברי! , ש מת� גילוי בדוחות הכספיי! לתקופה השוטפתדור

 .הסכומי! בפועל לתקציב בגי� התקופה הקודמת

  

   להיתח

תק� חשבונאות ממשלתי זה יחול לגבי דוחות כספיי� שנתיי� לתקופות המתחילות ביו�  .54

ה חשבונאית הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינ. או לאחריו, 2011בינואר  1

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

 .היא תציג גילוי לעובדה זאת, 2011בינואר  1המתחילה לפני 

 

כפי שמוגדרת בתקני , חשבונאות על בסיס מצטבר, כאשר ישות מאמצת לצרכי דיווח כספי .55

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

 .המתייחסי! לתקופות המתחילות במועד האימו) או אחריו
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  דוגמאות � ליישו� התק�הנחיות  �  1נספח 

  
  .24מתק� חשבונאות ממשלתי מספר ואינו מהווה חלק , נספח זה הוא להדגמה בלבד

  

 .לבי� סכומי� בפועל סופי דוח השוואה בי� סכומי תקציב  .א

  

 .הסופיהמקורי ו תקציבהסכומי  דוח השוואה בי�  .ב

  

 .בביאורי�גילוי תמצית   .ג

  

 .תקציב דו שנתי על בסיס מזומ�: ילוי מומל, בביאורג  .ד
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  סכומי� בפועלבי� לסופי סכומי תקציב  בי�דוח השוואה   .א

  XX20בדצמבר  31יו� לשנה שהסתיימה ב XXלממשלת 

  תקציב על בסיס מזומ�

  )על פי השימושסיווג תשלומי� (

דוח זה של השוואה של סכומי התקציב . ותבסיס החשבונאמס התקציב שונה בסי: הערה

  .תקציביהבסיס הלסכומי! בפועל נער+ על 

    

סכומי 
  תקציב סופי

סכומי� 
בפועל על 
בסיס בר 
  השוואה

: הבדל
תקציב סופי 

    ח"באלפי ש  ובפועל
          :תקבולי�
  x x  x    מסי!

          הסכמי סיוע
  x  x  x    סוכנויות בינלאומיות  
  x  x  x    מענקי! וסיוע אחר  
  x  x  x    ממלוות י!תקבול

  x  x  x    פעילויות מסחריות
  x  x  x    תקבולי! אחרי!

  x  x  x    ס- תקבולי�  
          

          :תשלומי�
  )x(  )x(  )x(    בריאות
  )x(  )x(  )x(    חינו+

  )x(  )x(  )x(    בטחו� פני!
  )x(  )x(  )x(    רווחה
  )x(  )x(  )x(    בטחו�
  )x(  )x(  )x(    בינוישיכו� ו

  )x(  )x(  )x(    מדע תרבות וספורט
  )x(  )x(  )x(    אוצר

  )x(  )x(  )x(    אחרי!
  )x(  )x(  )x(    ס- תשלומי�  

          
  )x(  )x(  )x(    נטו) תשלומי�/(תקבולי�
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  דוח השוואה בי� סכומי התקציב המקורי והסופי  .ב

  XX20בדצמבר  31יו� לשנה שהסתיימה ב YYלממשלת 

  יס מזומ�תקציב על בס

  )סיווג תשלומי� על פי השימוש(

  

סכומי     
תקציב 
  מקורי

סכומי תקציב 
  סופי

: הבדל
תקציב 

    ח"באלפי ש  מקורי וסופי 
          :תקבולי�
  x x  x    מסי!

          הסכמי סיוע
  x  x  x    סוכנויות בינלאומיות  
  x  x  x    מענקי! וסיוע אחר  

  x  x  x    תקבולי! ממלוות
  x  x  x    פעילויות מסחריות
  x  x  x    תקבולי! אחרי!

  x  x  x    ס- תקבולי�  
          

          :תשלומי�
  )x(  )x(  )x(    בריאות
  )x(  )x(  )x(    חינו+

  )x(  )x(  )x(    בטחו� פני!
  )x(  )x(  )x(    רווחה
  )x(  )x(  )x(    בטחו�

  )x(  )x(  )x(    שיכו� ובינוי
  )x(  )x(  )x(    מדע תרבות וספורט

  )x(  )x(  )x(    אוצר
  )x(  )x(  )x(    !אחרי
  )x(  )x(  )x(    ס- תשלומי�  

          
  )x(  )x(  )x(    נטו) תשלומי�/(תקבולי�
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  Xשל ממשלת  ביאורי� ב גילוי תמצית

  )בסיס מצטברמציגה את התקציב המאושר שלה על בסיס מזומ� ואת הדוחות הכספיי! על  Xממשלת (

המאושר כולל את השנה  התקציב. לפי סיווג של שימושהתקציב מאושר על בסיס מזומ�  .1

 לוכולל את כל הישויות ש XX20לדצמבר  31 ליו!עד  XX20ינואר ל 1יו! הפיסקאלית מ

כמשרדי ממשלה בביאור המזוהות כולל את כל הישויות  ,ההממשל מגזר. תיהממשל מגזרה

XX ) +דוחות כספיי! מאוחדי! והטיפול  ,6תק� חשבונאות ממשלתי מספר  בהתא!שנער

 . )ויות נשלטותהחשבונאי ביש

 

במקרה  סיועלפעולות  XXXוהקצבה נוספת של  )תארי+(ביב המקורי אושר בחקיקה התקצ .2

. )תארי+(בשל רעידת אדמה שהתרחשה באזור הצפו� ב ,)תארי+(באסו� אושרה בחקיקה 

מוסברי! באופ� מפורט  ,בו והשינויי! העוקבי!, תקציב המקורישל ההמטרות והמדיניות 

 .דוחות הכספיי!יחד ע! ה המפורסמי! ,תקציב ובדוח ביצועהתפעולית סקירה בדוח יותר 

  

בגי� ) מעבר לתקציב מקורי 25%( 15%תקציב הסופי בס+ מעבר לבפועל היציאה עוד�  .3

הרמה שאושרה בחקיקה בתגובה לרעידת העולות על  מיציאותנבע  ,שירותי הבריאות

שר הסופי לבי� הסכומי! לא היו הבדלי! מהותיי! אחרי! בי� התקציב המאו. האדמה

  .בפועל

  

הדוחות הכספיי! לממשלה בכללותה . בסיס התקציב שונה מבסיס הדוחות הכספיי! .4

ערוכי! על בסיס מצטבר תו+ שימוש בסיווג המתבסס על מהות ההוצאות בדוח על הביצוע 

לרבות , הכוללי! את כל הישויות הנשלטות, הדוחות הכספיי! ה! דוחות מאוחדי!. הכספי

לדצמבר  31ליו! עד  XX20ינואר  1יות ממשלתיות עסקיות לתקופה פיסקאלית מיו! ישו

XX20 . על בסיס מזומ� ועוסק רק שנער+ הדוחות הכספיי! נבדלי! מהתקציב המאושר

ממשלתיות לא  ופעילויות וישויות ,כולל ישויות ממשלתיות עסקיותואינו , הממשלה במגזר

 .מסחריות אחרות

  

לפי סיווג של  וסווגו מחדשספיי! הוסבו מבסיס מצטבר לבסיס מזומ� הסכומי! בדוחות הכ .5

נערכו , כמו כ� .תקציב המאושר הסופיל זהה על מנת שיהיו על בסיס, מהות השימוש

, להקצבה המתמשכתהקשורי! עיתוי ב !מי! בדוחות הכספיי! בגי� הבדליהתאמות לסכו

וזאת על מנת לבטא את ) יותישויות ממשלתיות עסק(ובגי� הבדלי! בישויות הנכללות 

סכומ� של התאמות אלה . לתקציב המאושר הסופי בר השוואההסכומי! בפועל על בסיס 

  .שלהל�נכלל בטבלה 
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דוח השוואה "ב שהוצגוכפי  בר השוואההתאמה בי� הסכומי! בפועל על בסיס להל� מוצגת  .6

לשנה  "הכספי על הביצועדוח "ב והסכומי! בפועל" של סכומי התקציב לסכומי! בפועל

 תקופהערוכי! להדוחות הכספיי! ומסמכי התקציב . XX20בדצמבר  31יו! שהסתיימה ב

והדוחות הכספיי! מאחדי! את  הממשלה למגזרהתקציב נער+ : הבדל בישויות קיי!. זהה

 התקציב נער+ על בסיס: הבדל בבסיס קיי!כמו כ�  .כל הישויות הנשלטות על ידי הממשלה

  .פיי! על בסיס מצטברוהדוחות הכס מזומ�

  

  
כ "סה

  הכנסות
כ "סה

  הוצאות
/ עוד.
  גירעו�

  x  x  x  סכומי תקציב בפועל
  )מזומ� למצטבר( הבדלי! בבסיס

  .א
  .ב
  .ג

  x  x  x  כ"סה
  הבדלי! בעיתוי

  .א
  .ב
  .ג

�  כ"סה  �  �  
ישויות שנכללו בדיווח הכספי ולא ( הבדלי! בישויות

  )נכללו בנתוני התקציב
  .א
  .ב
  .ג

  x  x  x  כ"סה
  x  x  x  סכו! בפועל בדוח הביצוע הכספי

להל� טבלת התאמה שתשמש במידה והישות בוחרת לבצע התאמה בי� סכומי ביצוע בפועל 

  :תזרימי המזומני!לסכומי! בדוחות על 

  הכל�ס-  השקעה  מימו�  שוטפות  
  סכומי תקציב בפועל

x  x  x  x  
  הבדלי! בבסיס

x  x  x  x  
  הבדלי! בעיתוי

�  �  �  �  
  שויותהבדלי! בי

x  x  x  x  
סכו! בפועל בדוח על תזרימי 

  המזומני!
x  x  x  x  

 "דוח השוואה של סכומי התקציב לסכומי! בפועל"נית� לכלול התאמה במתכונת שנבחרה בגו� (

  .)או כגילוי בביאור
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  XX20בדצמבר  31יו� לשנה שהסתיימה ב � Bשל ממשלת על בסיס מזומ�  תקציב דו שנתי: בביאור מומל,גילוי   .ג

  ח"אלפי שב

  תקציב 
דו שנתי 
  מקורי

תקציב 
מטרה 
לשנה 

  הראשונה

תקציב 
מעודכ� 
לשנה 

  הראשונה

סכומי� 
בפועל 
בשנה 

הראשונה 
על פי 
בר בסיס 

  השוואה

יתרות 
זמינות 
לשנה 
  השניה

תקציב 
מטרה 
לשנה 
  השניה

תקציב 
מעודכ� 
לשנה 
  השניה

סכומי� 
בפועל 
בשנה 
על  השניה

פי בסיס 
בר 

  השוואה

: הבדל*
תקציב 

 בפועלו
למש+ 
תקופת 
  התקציב

                    :תקבולי�
  x  x  x  x  x  x  x  x  x  מסי!

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  הסכמי סיוע
  x  x  x  x  x  x  x  x  x  ממלוות !תקבולי

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  תקבולי! ממימוש רכוש קבוע
  x  x  x  x  x  x  x  x  x  פעילויות מסחריות
  x  x  x  x  x  x  x  x  x  תקבולי! אחרי!

  x  x  x  x  x  x  x  x  x  ולי�תקב הכל ס-  
                    :תשלומי�
  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  בריאות
  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  חינו+

  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  בטחו� פני!
  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  רווחה
  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  בטחו�

  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  שיכו� ובינוי
  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  מדע תרבות וספורט

  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  כלכלה
  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  אחרי!
  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  תשלומי�הכל ס-   

  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  )x(  נטו) תשלומי�/(י�תקבול

  ..המזוהי! בבירור באופ� נאות, ופיהשוואה בי� הסכומי! בפועל לבי� התקציב המקורי או הסנית� לכלול , ע! זאת .טור ההבדלי! אינו נדרש* 
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הצגת מידע תקציבי , 24ההבדלי� בי� תק� חשבונאות ממשלתי מספר  � 2נספח 

הצגת , 24לבי� תק� חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר , ספיי�בדוחות כ

  מידע תקציבי בדוחות כספיי�

  

  .נספח זה אינו מהווה חלק מהתק�

  
 
") התק� הבינלאומי" להל� ( 24ההפניות בתק� חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר  .1

הפניות לתקני חשבונאות בתק� זה ב ולתקני חשבונאות בינלאומיי! למגזר הציבורי הוחלפ

 .ממשלתיי!

 

החלפת מילה פרלמנט במילה : כגו�, חלק מהסעיפי! הותאמו לנסיבות הקיימות בישראל .2

התייחסות לרמות תקציב המאושרות בחוק , מת� דוגמאות רלוונטיות לישראל, כנסת

 . התקציב השנתי ועוד

  

בתק� חשבונאות  בוטל 24לתק� חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר  36סעי�  .3

 .24ממשלתי מספר 

  

דרישות ההתאמה של סכומי! בפועל על בסיס בר השוואה לסכומי! בפועל בדוחות  .4

שונו כ+ שנוספה אפשרות להציג התאמה של סכומי!  47הכספיי! המפורטות בסעי� 

 .בפועל לסכומי! בדוח על המצב הכספי ודוח על הביצוע הכספי

  

כ+ , שונה 24בונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר של תק� חשנספח ההנחיות ליישו!  .5

במקו! דוגמה כולל  24נספח הנחיות ליישו! הנלווה לתק� חשבונאות ממשלתי מספר ש

וכ� , לגישת הטור הנוס� נכללה טבלה המדגימה השוואה בי� התקציב המקורי והסופי

לביצוע  תמצית הביאורי! שנכללה בנספח הנחיות ליישו! שונתה כ+ שתכלול הדגמה

 . השוואה בי� סכומי התקציב בפועל לבי� הסכומי! שנכללו בדוח על הביצוע הכספי

  

לא נכלל , 24בסיס למסקנות הנלווה לתק� חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר  .6

 .24בתק� חשבונאות ממשלתי מספר 
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 הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית ממשלתית

  
  

  
  

  החברי הוועד
  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
  יוליה רבויח "רו
 ח רויטל מדר דונסקוי"רו
  

 הוק� צוות מקצועי אד
  ח זולי אבגני!"רו
  י אהרונובי)ח מלכ"רו
  ח חס� אסמאעיל"רו
  ח גילי ויצמ�"רו
  שמעו� זואר) ח"רו
  ח ענת טרייבר"רו
  ח שי נגור"רו
  מהרא� עבאס  ח"רו
 ח גיל רוזנשטוק"רו
  ח עדה רונ�"רו
  

 


