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 המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
כללי חשבונאות ודיווח  " 40תקן חשבונאות מספר 
"כספי על ידי מלכ"רים  

 

 

 שלום לכולם, 

 
נכנס לתוקף   2021בינואר  1, החל מיום 2020אוגוסט ב בהמשך לתקשור שפורסם 

  " כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים" 40תקן חשבונאות מספר   מחייב 
 .)להלן: התקן"(

 
"כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים"   69התקן מחליף את גילוי דעת מספר 

"דוחות כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה" ומאגד    9ואת תקן חשבונאות מספר 
 החשבונאות והדיווח הכספי החלים על מלכ"רים. בתוכו את כל כללי 

)מעודכן    18תקן חשבונאות מספר בנכנסו לתוקף התיקונים שבוצעו במקביל , כמו כן
( "דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים וקופות חולים" על מנת להתאימו  2009

 להוראות התקן. 
 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


מתרומות   הכרה בהכנסהההתקן כולל שינויים במספר נושאים מהותיים, ביניהם כללי  
הכרה בתרומות של נכסים קבועים או מזומנים המיועדים  הכללי , ומעסקאות חליפין

כללי  הכרה בשירותים שהתקבלו ללא תמורה, הלהשקעה בנכסים קבועים, כללי 
הצגת דוחות  של יצירות אמנות, נכסים היסטוריים ונכסים דומים,  ההכרה והמדידה 

 . וד כספיים וע 
 

מצורף בזאת חוזר המפרט את עיקרי החידושים בתקן באופן מובנה ומסודר אשר  
מטרתו להקל על בחינת ההשפעות של התקן על הדוחות הכספיים של מלכ"רים.  

נספחיו, המהווים חלק  לרבות החוזר אינו מהווה תחליף לקריאת התקן במלואו, 
 בלתי נפרד ממנו. 

 
צפוי להתפרסם בקרוב תיקון לתקן בנושא הכרה בשירותים שהתקבלו   יש לשים לב כי

 ללא תמורה. החוזר מתייחס גם לתיקון הצפוי. 
 

 לחצו כאן  – לקריאת החוזר 
 

  – לקריאת התקן באתר המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות  
 כאן צו  לח 

 

באתר המוסד הישראלי לתקינה  התקן  לקריאת ההצעה לתיקון  
 כאן צו לח – בחשבונאות  

 
 

 בברכה, 
 Deloitte ,המחלקה המקצועית  ראש, שותף , ח גיא טביביאן"רו

 
 

 למידע ופרטים נוספים: 
 03-6085461 טל':  , Deloitteמנהלת בכירה במחלקה המקצועית  , רו"ח יקרת שבח
 03-7181811, טל': Deloitteמנהלת בכירה במחלקה המקצועית  , רו"ח דורית קסב
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