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  - 23תקן חשבונאות ממשלתי מספר 

 המעניק: זיכיון למתן שירות הסדרי

ר  ב מ צ 3ד 0 1 4 

ם י נ י י נ ע ן  כ ו  ת

  סעיף

 ת התקןמטר 1

 תחולה 2-7

 הגדרות 8

 הכרה ומדידה של נכס זיכיון למתן שירות 9-11

 הכרה ומדידה של התחייבויות 11-28

 מודל התחייבות פיננסית  18-21

 מודל הענקת זכות למפעיל 21-22

 פיצול ההסדר 27-28

 התחייבויות תלויות אחרותה, מחויבויותה, התחייבויותה כל יתר 29

 תלויים הנכסים הו

 הכנסות אחרות 13

 הצגה וגילוי 11-11

 מעברהוראות  11-13

 מועד תחילה 12-17

 יישום הנחיות  - 1 נספח 1-71

 אחרים שבוצעו בתקני חשבונאות ממשלתייים תיקונים  - 2 נספח 

 הנחיות ביצוע - 1נספח  

 דוגמאות להמחשה - 1נספח  

המעניק מבצע סידרה של תשלומים קבועים מראש  - 1דוגמה   

 .למפעיל 

המעניק נותן למפעיל את הזכות לגבות ממשתמשים   - 2דוגמה   

 .אגרה בגין השימוש בכביש 

המעניק מבצע סידרת תשלומים קבועים מראש   - 1דוגמה   

גבות ממשתמשים אגרה למפעיל וכן מעניק למפעיל את הזכות ל 

 .בגין השימוש בכביש 

 בסיס למסקנות – 3נספח  

 ,12עיקרי ההבדלים בין תקן חשבונאות ממשלתי מספר  - 2נספח  

לבין תקן חשבונאות בינלאומי , המעניק:הסדרי זיכיון למתן שירות

 .המעניק:הסדרי זיכיון למתן שירות ,12למגזר הציבורי מספר 

, 12עיקרי ההבדלים בין תקן חשבונאות ממשלתי מספר  - 7נספח  

הסדרי , 12לבין פרשנות מספר  ,המעניק:הסדרי זיכיון למתן שירות

הסדרי זיכיון למתן , 29ופרשנות מספר  זיכיון למטרת שירות

 .גילויים:שירות
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  - 23ממשלתי מספר  תקן חשבונאות

 המעניק: הסדרי זיכיון למתן שירות

 

 3014 דצמבר

 

, אין להעתיק. ממשלתית בחשבונאותכל הזכויות שמורות למוסד הישראלי לתקינה © 
להוציא לאור או לעשות שימוש מסחרי , להפיץ, לפרסם, להציג, לתרגם, לשכפל

אלקטרוני או , בכל דרך שהיא ובכל אמצעי מכני, כלשהו בפרסום זה או בחלק ממנו
חשבונאית מאת המוסד הישראלי לתקינה  מראשוללא הסכמה מפורשת בכתב , אחר

 . ממשלתית
 

או חלקים מהם תורגמו לעברית ונכללו  למגזר הציבורי תקני חשבונאות בינלאומיים
הפדרציה הבינלאומית של בישראל באישור ממשלתיים במסגרת תקני חשבונאות 

בישראל הוא זה ממשלתיים הנוסח המחייב של תקני חשבונאות . רואי החשבון
 .בשפה העבריתחשבונאית ממשלתית סם על ידי המוסד הישראלי לתקינה המפור

  
או בהערות , תקןבהמובאת למגזר הציבורי בינלאומית הכל התייחסות לתקינה 

 אין בה כשלעצמה כדי קביעה כי אותו תקן חשבונאות, או בנספחים, השוליים לתקן
ד הישראלי לתקינה או חלקים ממנו אומצו על ידי המוסלמגזר הציבורי בינלאומי 

 .ככלל חשבונאי בישראלחשבונאית ממשלתית 
  

הוראות . כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה. 23 - 1תקן זה מובא בסעיפים 
תקן . מייצגות את העקרונות העיקריים של התקן, המובאות באותיות מודגשות, התקן

המפורסמים על תקני החשבונאות הממשלתיים . זה יש לקרוא בהקשר למטרת התקן
ידי המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית ממשלתית אינם חלים על פריטים לא 

 .מהותיים
 
 

 מטרת התקן

שהינו ישות מהמגזר , של המעניקמטרת תקן זה הינה לקבוע את הטיפול החשבונאי  .1

 .בהסדרי זיכיון למתן שירות, הממשלתי

 (הנחיות היישוםב 3.א - 1.אסעיפים )תחולה 

 ,העורכת ומציגה דוחות כספיים על בסיס מצטבר "(המעניק" -למטרות תקן זה ) ישות .2

 .בהסדרי זיכיון למתן שירותהטיפול החשבונאי ל עתיישם תקן זה 

 .משלתיות עסקיותמ למעט ישויות ,תקן זה חל על כל הישויות הממשלתיות .1

 ממשלתיות ישויות כי מסביר ,הציבורי למגזר בינלאומית חשבונאית לתקינה המבוא .1

 לתקני הוועדה ידי על מפורסמים אשר בינלאומיים כספי דיווח תקני מיישמות עסקיות

 מוגדרות עסקיות ממשלתיות ישויות .או תקני חשבונאות ישראלים בינלאומיים חשבונאות

 (.2313 מעודכן) כספיים דוחות הצגת, 1 מספר ממשלתי חשבונאות בתקן

שירותים , מטעמו של המעניק ,מפעיל מספקהם הסדרים שבהם הסדרים בתחולת תקן זה  .3

 .ציבוריים הקשורים לנכס זיכיון למתן שירות
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הסדרים שאינם כוללים מתן שירותים ציבוריים והסדרים הכוללים רכיבי שירות וניהול  .2

אינם , (חוזי שירות או הפרטה, מיקור חוץ, לדוגמה)כאשר הנכס אינו בשליטת המעניק 

 .זהבתחולת תקן 

הטיפול החשבונאי בהסדרי )תקן זה אינו קובע את הטיפול החשבונאי על ידי מפעילים  .7

בתקן החשבונאות הבינלאומי או המקומי  נקבע זיכיון למתן שירות על ידי המפעיל

 (.הרלוונטי העוסק בהסדרי זיכיון למתן שירות

 (הנחיות היישוםב 4.א - 2.אסעיפים )הגדרות 

 :קן זה ומשמעותםלהלן מונחים המשמשים בת .8

הסדר מחייב בין  הינו( Service concession arrangement) הסדר זיכיון למתן שירות

 :שבו, מעניק לבין מפעיל

מטעמו של המפעיל משתמש בנכס זיכיון למתן שירות על מנת לספק שירות ציבורי  .א

 וכן; המעניק לתקופת זמן מוגדרת

תקופת הסדר זיכיון למתן  לאורךשירותיו  בגין( Compensated)מתוגמל המפעיל  .ב

 .שירות

מתאר חוזים והסדרים אחרים , ת תקן זהולמטר( Binding arrangement) הסדר מחייב

 .צדדים להסדרלזכויות ומחויבויות דומות  המעניקים

מעניקה למפעיל את הזכות להשתמש הישות ה ואה, למטרות תקן זה, (Grantor) מעניק

 .בנכס זיכיון למתן שירות

ישות המשתמשת בנכס זיכיון למתן שירות הוא ה, למטרות תקן זה, (Operator) מפעיל

 . המעניק בנכס ו שלבכפוף לשליטת ,על מנת לספק שירותים ציבוריים

המשמש לצורך אספקת  נכס הוא( Service concession asset) נכס זיכיון למתן שירות

 :שירותים ציבוריים בהסדר זיכיון למתן שירות

 :אשר, מסופק על ידי המפעילש .א

 או; מפתח או רוכש מצד שלישי, המפעיל מקים (1)

 או; המפעיל של קיים נכס מהווה (3)

 

 :אשר, מסופק על ידי המעניקש .ב
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 או; המעניק של קיים נכס מהווה (1)

 .המעניק של קיים נכס של שדרוג מהווה (3)

זהה , זהמשמעותם בתקן  מוגדרים בתקני חשבונאות ממשלתיים אחריםשמונחים 

 .שנקבעה באותם תקנים למשמעות

 (הנחיות היישוםב /2.א - /.אסעיפים )הכרה ומדידה של נכס זיכיון למתן שירות 

המעניק יכיר בנכס המסופק על ידי המפעיל ובשדרוג של נכס קיים של המעניק כנכס  .9

 :זיכיון למתן שירות אם

למי , לספק באמצעות הנכסחייב שירותים המפעיל  מסדיר אילואו  שולטהמעניק  .א

 וכן; לספק אותם ובאיזה מחיר חייבהוא 

 - תקופת ההסדרבתום  בנכס בזכות שייר משמעותית כלשהי המעניק שולט .ב

 .או בדרך אחרת( beneficial entitlement)זכות מוטב , באמצעות בעלות

ם תקן זה חל על נכס המשמש לצורך הסדר זיכיון למתן שירות למשך מלוא אורך החיי .13

 (.א)9אם מתקיימים התנאים שבסעיף ( נכס למלוא אורך החיים)השימושיים שלו 

או בהתאם ) 9המעניק ימדוד לראשונה את נכס זיכיון למתן שירות שהוכר בהתאם לסעיף  .11

 .13למעט כמצוין בסעיף , בשוויו ההוגן( לגבי נכס למלוא אורך החיים 10לסעיף 

 או( )ב)9-ו( א)9 בסעיף המפורטים התנאים את מקיים המעניק של קיים נכס כאשר .12

 כנכס הקיים הנכס את מחדש יסווג המעניק, (החיים אורך למלוא נכס לגבי 10 בסעיף

נכס זיכיון למתן שירות שסווג מחדש יטופל חשבונאית בהתאם לתקן  .שירות למתן זיכיון

או בהתאם לתקן חשבונאות , (3012מעודכן ) רכוש קבוע, 13 ממשלתי מספרחשבונאות 

 .לפי העניין, נכסים בלתי מוחשיים, 21 ממשלתי מספר

חשבונאית  יטופלו שירות למתן זיכיון נכסי, מחדש הסיווג או לראשונה ההכרה לאחר .11

 לתקן בהתאם או 13 ממשלתי מספר חשבונאות לתקן בהתאם נפרדת נכסים כקבוצת

 .העניין לפי, 21 ממשלתי מספר חשבונאות

 (הנחיות היישוםב 0/.א - 26.א סעיפים)הכרה ומדידה של התחייבויות 

 10 לסעיף בהתאם או) 9 לסעיף בהתאם שירות למתן זיכיון בנכס מכיר המעניק כאשר .11

 כירי לא המעניק .בהתחייבות גם כירי המעניק, (החיים אורך למלוא נכס לגבי

 בהתאם שירות למתן זיכיון כנכס מחדש מסווג המעניק של קיים נכס כאשר בהתחייבות

 מצויןכ, המפעילתמורה נוספת מסופקת על ידי  בהן בנסיבות למעט, 13 סעיףאמור בל

 ./1 בסעיף
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מדד נכס נתימדד לראשונה באותו סכום שבו  ,14ההתחייבות שהוכרה בהתאם לסעיף  .13

תוך התאמה לסכום של תמורה אחרת כלשהי , 11זיכיון למתן שירות בהתאם לסעיף 

 .או מהמפעיל למעניק, למפעיל מהמעניק

בין מהות ההתחייבות שהוכרה מבוססת על מהות התמורה המוחלפת בין המעניק ל .12

לתנאי ההסדר  בהתייחסמהות התמורה הניתנת על ידי המעניק למפעיל נקבעת  .מפעילה

 .לדיני חוזים בהתייחס, כאשר הדבר רלוונטי, המחייב וכן

נכס זיכיון למתן ה בגיןאת המפעיל  תגמלהמעניק עשוי ל, בתמורה לנכס זיכיון למתן שירות .17

 :שירות באמצעות שילוב כלשהו של

 ;"(התחייבות הפיננסית"מודל ה)ביצוע תשלומים למפעיל  .א

 :כגון, "(הענקת זכות למפעיל"מודל ) באמצעים אחריםהמפעיל  תגמול .ב

 שירות למתן זיכיון בנכס ממשתמשים הכנסות הפיקל למפעיל זכות הענקת (1)

 או; שהינם צדדים שלישיים

 צורך שימוש המפעיל בול אחר הכנסות מניב לנכס למפעילגישה  הענקת (2)

 ביתר משתמש המעניק כאשר חולים בית של פרטי אגףגישה ל, לדוגמה)

גישה  או במסגרת הרפואה הציבורית בחולים לטפל כדי החולים בית מתקני

 (.ציבורי למתחם סמוךב פרטי חניון מתחםל

 (בהנחיות היישום 46.א - 23.אסעיפים )מודל התחייבות פיננסית 

מזומן או נכס פיננסי אחר למפעיל מחויבות בלתי מותנית לשלם  נהאשר למעניק ישכ .18

 המעניק יטפל, הרכישה או השדרוג של נכס זיכיון למתן שירות, הפיתוח, לצורך ההקמה

 .כהתחייבות פיננסית 14בהתחייבות שהוכרה בהתאם לסעיף  חשבונאית

לשלם ( guaranteed)התחייב מחויבות בלתי מותנית לשלם מזומן אם  נהלמעניק יש .19

 :למפעיל

 או; או ניתנים לקביעה מוגדריםסכומים  .א

בין סכומים שהתקבלו על ידי המפעיל  ,אם קיים, (shortfall) ההפרש השלילי .ב

כלשהם ממשתמשים בשירות הציבורי לבין סכומים מוגדרים או ניתנים לקביעה 

נכס הכי  המפעיל (ensuring) בהבטחתאם התשלום מותנה  גם ,(א)19בסעיף  כאמור

 .מוגדרותזיכיון למתן שירות עומד בדרישות איכות או בדרישות יעילות 
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 דרישות, הצגה :פיננסיים מכשירים, 28 מספר הציבורי למגזר בינלאומי חשבונאות תקן .23

 הכרה :פיננסיים מכשירים, 29 מספר הציבורי למגזר בינלאומי חשבונאות בתקן הגריעה

 :פיננסיים מכשירים, 13מספר  הציבורי למגזר בינלאומי חשבונאות תקן וכן, ומדידה

זה  תקן למעט כאשר, 11 לסעיף בהתאם שהוכרה הפיננסית ההתחייבות על חלים, גילויים

 .והנחיות דרישות מספק

בהתאם למהותם כהקטנה  חשבונאית המעניק יקצה את התשלומים למפעיל ויטפל בהם .21

שירותים עבור חיובים כמימון ו חיובכ, 14של ההתחייבות שהוכרה בהתאם לסעיף 

 .שסופקו על ידי המפעיל

בהסדר זיכיון למתן שירות  שירותים שסופקו על ידי המפעילעבור המימון והחיובים  חיוב .22

 .הוצאותחשבונאית כיטופלו  ,31סעיף ב כאמורשנקבעו 

, בנפרד לזיהוי ניתנים שירות למתן זיכיון הסדר של השירות ורכיבי הנכסרכיבי  כאשר .21

ההוגן  םלשווי בהתייחס יוקצו למפעיל מהמעניק הנכללים בתשלומים השירות רכיבי

 השירותרכיבי ו הנכסרכיבי  כאשר .והשירותים שירות למתן זיכיון נכסה שלהיחסי 

 תוך נקבע למפעיל מהמעניק הנכלל בתשלומים השירות רכיב, בנפרד לזיהוי ניתנים אינם

 .אומדן בטכניקות שימוש

 (הנחיות היישוםב 49.א - 43.אסעיפים )מודל הענקת זכות למפעיל 

שלא הוכר  כחלק 14המעניק יטפל חשבונאית בהתחייבות שהוכרה בהתאם לסעיף  .21

 :כאשר נכסים בין המעניק והמפעיל פתמההכנסות הנובע מהחל

אין למעניק מחויבות בלתי מותנית לשלם במזומן או בנכס פיננסי אחר למפעיל  .א

 וכן, הרכישה או השדרוג של נכס זיכיון למתן שירות, הפיתוח, לצורך ההקמה

למפעיל את הזכות להפיק הכנסות ממשתמשים שהינם צדדים  מקנה המעניק .ב

 .הכנסות אחרמניב שלישיים או מנכס 

 מהותולפי  34המעניק יכיר בהכנסות ויקטין את ההתחייבות שהוכרה בהתאם לסעיף  .23

 .הכלכלית של הסדר זיכיון למתן שירות

 בכך השירותים מתןבגין ו שירות למתן זיכיון נכס בגין המפעיל אתתגמל מ המעניק כאשר .22

 שירות למתן זיכיון נכסב ממשתמשים הכנסות הפיקל הזכות את למפעיל מקנה שהוא

 עיסקהכ תנחשב זו חליפיןעסקת , אחר הכנסותמניב  נכסמ או שהינם צדדים שלישיים

למפעיל תקפה לתקופת הסדר זיכיון למתן  ניתנהמכיוון שהזכות ש .הכנסות המניבה

מוכרת , זאת במקום .באופן מיידי חליפיןבהכנסות מה המעניק אינו מכיר, שירות

 למהות בהתאםת ומוכר הכנסותה .כרוהו שטרם ההכנסות של כלשהו חלק בגין התחייבות

 .ותבמועד ההכרה בהכנס מוקטנת וההתחייבות, שירות למתן זיכיון הסדר של הכלכלית
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 (הנחיות היישוםב 0/.אסעיף )פיצול ההסדר 

הרכישה או השדרוג של נכס זיכיון למתן , הפיתוח, ההקמה עבוראם המעניק משלם  .27

, התחייבות פיננסית וחלק על ידי הענקת הזכות למפעיל נטילתחלק על ידי  ,שירות

. 14בנפרד בכל חלק מסך ההתחייבות שהוכרה בהתאם לסעיף חשבונאית לטפל הכרחי 

 ./1סעיף ב כאמוראותו סכום הסכום שהוכר לראשונה בגין סך ההתחייבות יהיה 

בהתאם  33בסעיף  כאמורההתחייבות  יחלקאחד מבכל חשבונאית המעניק יטפל  .28

 .36עד  18לסעיפים 

תלויים ה נכסיםההתחייבויות תלויות וה ,מחויבויותה, התחייבויותכל יתר ה

 (הנחיות היישוםב 4/.א - 1/.אסעיפים )

 תלויות התחייבויותה, מחויבויותה, התחייבויותכל יתר הבחשבונאית  יטפל המעניק .29

 ממשלתי חשבונאות לתקן בהתאם שירות למתן זיכיון מהסדר הנובעים תלוייםה נכסיםהו

 למגזר בינלאומי חשבונאות תקן, תלויים ונכסים תלויות התחייבויות, הפרשות, 19 מספר

 חשבונאות ותקן 39 מספר הציבורי למגזר בינלאומי חשבונאות תקן, 38מספר  הציבורי

 .20 מספר הציבורי למגזר בינלאומי

 (הנחיות היישוםב 64.א - //.אסעיפים )הכנסות אחרות 

 

 המפורטות למעט אלה, בהכנסות מהסדר זיכיון למתן שירותחשבונאית המעניק יטפל  .13

 .הכנסות מעסקאות חליפין ,9בהתאם לתקן חשבונאות ממשלתי מספר , 36 - 34בסעיפים 

 (הנחיות היישוםב 63.א - /6.אסעיפים )הצגה וגילוי 

 .1המעניק יציג מידע בהתאם לתקן חשבונאות ממשלתי מספר  .11

כל ההיבטים של הסדר זיכיון למתן שירות ילקחו בחשבון בקביעת הגילויים המתאימים  .12

 למתן זיכיון הסדרי גיןב שלהלן למידע גילוי ייתן מעניק ,דיווח תקופת בכל .בביאורים

 :שירות

 ;תיאור של ההסדר .א

 

העיתוי והוודאות של , הסדר העשויים להשפיע על הסכוםשל ה הותייםתנאים מ .ב

מחדש תמחור מועדי ה, תקופת הזיכיון :לדוגמה)תזרימי מזומנים עתידיים 

 ;(מחדשמחדש או המשא ומתן  תמחורוהבסיס לפיו נקבעו ה

 

 :של( לפי העניין, תקופת זמן או סכום, כמות :לדוגמה)המהות וההיקף  .ג

 ;שהוגדרו בנכסים לשימוש זכויות (1)



10 

 

 זיכיון להסדר התייחסב שהוגדרו שירותים לספק לדרוש מהמפעיל זכויות (3)

 ; שירות למתן

 לרבות, הדיווח תקופת במהלך כנכסים שהוכרו שירות למתן זיכיון נכסי (2)

 ;שירות למתן זיכיון כנכסי מחדש שסווגו המעניק של קיימים נכסים

 ;שירות למתן הזיכיוןהסדר  תוםב שהוגדרו נכסים תלקבל זכויות (4)

 ;(termination) וסיום חידוש אופציות (/)

 למתן זיכיון נכסי של משמעותי שיפוץ :לדוגמה) אחרות ומחויבויות זכויות (6)

 וכן; (שירות

 -מניבי לנכסים או שירות למתן זיכיון לנכסי גישה למפעיל לספק מחויבויות (3)

 וכן; אחרים הכנסות

 .הדיווחבהסדר במהלך תקופת שחלו שינויים  .ד

ניתנים בנפרד בגין כל הסדר למתן שירות מהותי או  12הגילויים הנדרשים בהתאם לסעיף  .11

קבוצה מהווה קיבוץ של . באופן מצרפי בגין כל קבוצה של הסדרי זיכיון למתן שירות

, גביות אגרה: לדוגמה)בעלי מהות דומה הכוללים שירותים הסדרי זיכיון למתן שירות 

זיכיון למתן  יגילוי זה על פי קבוצה של נכס(. רותי התפלת מיםשי שירותי תקשורת או

 .  לפי קבוצת נכסים 11בסעיף  אמורלשירות ניתן בנוסף 

 (הנחיות היישוםב 32.א - 68.א)הוראות מעבר 

, בנכסי זיכיון למתן שירות ובהתחייבויות ליישום תקן זה לראשונה מעניק שהכיר קודם .11

יישם תקן זה למפרע בהתאם לתקן חשבונאות ממשלתי  ,הוצאות קשורותבהכנסות וב

 .(3010מעודכן ) שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות, מדיניות חשבונאית, 2מספר 

בנכסי זיכיון למתן שירות ליישום תקן זה לראשונה מעניק שלא הכיר קודם  .13

 :הוצאות קשורותבהכנסות וב, ובהתחייבויות

 או ;2חשבונאות ממשלתי מספר יישם תקן זה למפרע בהתאם לתקן  .א

 

יבחר להכיר בנכסי זיכיון למתן שירות ובהתחייבויות קשורות ולמדוד אותם  .ב

  .בתחילת התקופה המוקדמת ביותר שבגינה מוצג מידע השוואתי בדוחות הכספיים

גילויים הקשורים יחד עם , הוא ייתן גילוי לעובדה זו, מעניק מבצע בחירה זוהאשר כ

 .נכסים והתחייבויותלמדידה של אותם 
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 מועד תחילה

, 3014 בינואר 1המתחילות ביום  לתקופות שנתיים כספיים דוחותב זה תקן תיישם ישות .12

הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ממשלתית . לאחריו או

 1-תקופה המתחילה לפני הלאם ישות מיישמת תקן זה  .של התקן מוקדם יישוםמעודדת 

היא תיתן גילוי לעובדה זו ותיישם באותה עת את תקן חשבונאות ממשלתי , 3014בינואר 

את תקן , חכירות, 12את תקן חשבונאות ממשלתי מספר  ,עלויות אשראי, /מספר 

את ו 39 מספר תקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבוריאת , 13חשבונאות ממשלתי מספר 

 .21 מספר ממשלתי תקן חשבונאות

בתקני   כהגדרתה, בסיס מצטבר עלחשבונאות , לצרכי דיווח כספי, מאמצתכאשר ישות  .17

 הכספיים השנתיים יהדוחותייושם בתקן זה , תחילההלאחר מועד , חשבונאות ממשלתיים

 .מועד האימוץ או אחריוב המתחילותהמתייחסים לתקופות 
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 הנחיות יישום - 1נספח 

 .12 ממשלתי מספר חשבונאות מתקן נפרד בלתי חלק מהווה זה נספח

 (3 - 3סעיפים )תחולה 

 דיווח של לפרשנויות הוועדה של 12 מספר פרשנותל" ראי תמונת" להוות מיועד זה תקן 1.א

, ("12פרשנות מספר " -להלן) (IFRIC 12) שירות למתן זיכיון הסדרי, בינלאומי כספי

 למתן זיכיון בהסדר הפרטי במגזר 1מפעילהחלות על  החשבונאיות הדרישות אתקובעת ה

 ההנחיות עם עקביים הינם והמינוח בנכס להכרה העקרונות, התחולה, כך לצורך .שירות

 של החשבונאיות בסוגיות עוסק זה שתקן כיוון ,אולם. 12 מספר בפרשנות המתאימות

, המעניק של מבטו מנקודת 12 מספר בפרשנות שזוהו לסוגיות מתייחס זה תקן, המעניק

 :כדלהלן

של תשלומים  ותבהתחייבות פיננסית כאשר הוא מחויב לבצע סדרהמעניק מכיר  .א

, פותח, הוקםהנכס לאחר ש, כלומר)למפעיל בגין אספקה של נכס זיכיון למתן שירות 

 השדרוג, הרכישה, הפיתוח, ההקמה בגין בהכנסות מכיר המפעיל (.נרכש או שודרג

 בסעיפיםכאמור  המדידה בדרישות שימוש תוך מספק שהוא תיפעולה שירותיבגין ו

 גורע המפעיל, 12 מספר פרשנותב 8 לסעיף בהתאם .12 מספר פרשנותב 23-ו 11, 12

 .שירות למתן זיכיון להסדר כניסתו לפני קבוע כרכושהכיר בו ו שהחזיק נכס

 

 הכנסות להפיק הזכות את למפעיל קנהמ הוא כאשר בהתחייבות מכיר המעניק .ב

 מניב  נכסמ אושהינם צדדים שלישיים  שירות למתן זיכיון בנכס ממשתמשים

המפעיל מכיר בנכס בלתי , 12פרשנות מספר ב 22בהתאם לסעיף  .אחר הכנסות

 .מוחשי

 

בהתאם לסעיף  .שליטה לו איןכבר  ושעליו למפעיל מעניק שהוא נכס גורע המעניק .ג

למחויבויות  התייחסהמפעיל מכיר בנכס ובהתחייבות ב, 12פרשנות מספר ב 27

 .נטל בתמורה לנכסאשר הוא כלשהן 

 13 סעיף .החיים אורך למלוא נכס למעט, נכסעל תקן התחולת  את מגדיר זה תקןב 9 סעיף  2.א

 .החיים אורך למלוא נכסיםעל תקן התחולת  את מגדיר זה תקןב

 (8סעיף )הגדרות 

 שירות למתן זיכיון הסדר של שכיחים מאפיינים .שירות למתן זיכיון הסדר מגדיר 8 סעיף  1.א

 :הינם

                                                 
1

אינן חלות   IFRSמפעיל אחר שדרישות (.  IFRS)ווח בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים המד מפעיל  
 .מיישם את התקינה הרלבנטית החלה עליו, עליו 
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 ;תישות ממשלתי הינוהמעניק  .א

 

שירותים הנכס זיכיון למתן שירות והניהול של החלק מ על המפעיל אחראי לפחות .ב

 ;של המעניק ןקשורים ואינו פועל רק כסוכה

 

וכן מסדיר המפעיל ידי על  ייגבואשר  התחלתייםההסדר קובע את המחירים ה .ג

 ;למתן שירות הסדר הזיכיוןבמהלך תקופת  יםם במחירישינוי

 

 תוםנכס זיכיון למתן שירות לידי המעניק במצב מוגדר בההמפעיל מחויב למסור את  .ד

בהתעלם מזהות , או ללא תמורה נוספת שוליתתוספתית בתמורה , תקופת ההסדר

 וכן; מימן אותו בתחילהאשר צד ה

 

מנגנונים להתאמת מחירים , ביצוע תקני קובעהסדר מחייב אשר כפוף לההסדר  .ה

 .בוררות במקרה של מחלוקות והסדרי

, כבישים :שירות למתן זיכיון לנכסי דוגמאות להלן .שירות למתן זיכיון נכס מגדיר 8 סעיף 1.א

 לאספקת רשתות, מים התפלת מתקני, תעופה שדות, חולים בתי, כלא בתי, מנהרות, גשרים

 לא נכסים וכן, אחרות ופעילויות צבאיים קבועים מתקנים, תקשורת ורשתות אנרגיה

 מתןלצורך  מנהלתיות למטרות המשמשים ,מוחשיים בלתי אומוחשיים , אחרים שוטפים

 .ציבוריים שירותים

 ( 12 - 9סעיפים )הכרה ומדידה לראשונה של נכס זיכיון למתן שירות 

 הכרה בנכס זיכיון למתן שירות

 13 לסעיף בהתאם או) 9 לסעיף בהתאם שירות למתן זיכיון בנכס להכיר יש אםב ההערכה  3.א

 של והנסיבות העובדות כל בסיס על מתבצעת ,(החיים אורך למלוא בנכס כשמדובר

 .ההסדר

 בדרך או, מחייב הסדר באמצעות יכולות להיות( א)9 בסעיף כאמור ההסדרה או שליטהה  2.א

 באותו הפועלות אחרות ישויותהמסדיר  רגולטור שהינו צד שלישי באמצעות כגון) אחרת

 תפוקהה כל את רוכש המעניק שבהן נסיבות וכוללות, (המעניק כמו מגזראותו ב או ענף

 היכולת .אחרים משתמשים ידי עלרכשת נ הכול או מהתפוקה חלק שבהן נסיבות גם כמו

 שליטהשל  חיוני מרכיב המהוו מנכס להטבות של אחרים הגישה את או להסדיר למנוע

שלכל הישויות ישנה גישה ( public goods) ציבוריים מוצרים לבין ישותה נכסי ביןהמבחין 

שייגבו על  ההתחלתיים המחירים את קובע המחייב ההסדר .הטבותויכולות להפיק מהם 

 .שירות למתן הסדר הזיכיוןתקופת  במהלך יםמחירשינויים ב מסדירכן ו המפעילידי 

, שירות למתן זיכיון בנכס בשימוש לשלוט הזכות את למעניק מעביר מחייבה הסדראשר הכ

 חייב המפעיל שלהם לאלההקשר ב שליטה לעניין( א)9 בסעיף הוגדרש תנאיב עומד הנכס

 .שירותים לספק
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 שהמחיר מספיק :המחיר על מוחלטת שליטהתהיה מעניק לשלא נדרש , (א)9 סעיף למטרת  7.א

 אחרות ישויות סדירהמ רגולטור שהינו צד שלישי או ,מחייב הסדר, המעניק יוסדר על ידי

 כמו( אוניברסיטאות או ספר בתי, חולים בתי, לדוגמה) מגזרבאותו  או ענף באותו הפועלות

 מיושם התנאי ,אולם ((.capping mechanism) תקרה מנגנון באמצעות, לדוגמה) המעניק

 רק שתחול תקרה כגון, מהותיים לא ממאפייניםלהתעלם  יש .ההסכם מהותבהתאם ל

 חופש למפעילכביכול נותן  הסדר, לדוגמה, אם, זאת לעומת (.remote) נדירות בנסיבות

 תשואהה על תקרה חלהאזי , למעניק מוחזר כלשהו עודף רווח אך, מחיריםבקביעת 

 .מתקיים השליטה מבחןשל  המחיר ורכיב למפעיל

 במגזרים הפועלות ישויות של התנהלותןאת  הסדירל כוחהאת  יש רבות לממשלות  8.א

. סוכנויות שהוקמו במיוחד לשם כך באמצעות או, במישרין אם בין, מסוימיםכלכליים 

 .שליטה אינם מהווים לעיל יםהמתואר יםהנרחב יםהרגולטורי ותהכוח, (א)9 סעיף למטרת

 תנאים של בהקשר רק להיות מיושם מיועד( regulate" )הסדירל" המונח, זה בתקן

 עשוי רכבות שירותי האחראי על רגולטור, לדוגמה .שירות למתן זיכיון בהסדר ספציפיים

בתחום  המשפטית מסגרתתלות בב .בכללותו תוהרכב ענף על החלים תעריפים לקבוע

 הסדרב יות משתמעיםלה עשויים רכבות תעבורת תאספקבדבר כאלה תעריפים , השיפוט

 בשני אולם .במפורשבו  מצוינים להיות או, שירות למתן זיכיון הסדר ו כפוףילאש המחייב

, דומה מחייב מהסדר או, מהחוזהאו  נגזרת שירות למתן זיכיון בנכס השליטה, המקרים

 ישות ינוה שהמעניק מהעובדה ולא רכבות שירותי על ותהחל תוספציפי ותמתקנ או

 .רכבות שירותי האחראי על לרגולטור הקשורה ממשלתית

 את להגביל הן צריכה כלשהי משמעותית שייר זכות על המעניק תשליט, (ב)9 סעיף לצורך 9.א

 שימוש זכות למעניק לתת והן הנכס את לשעבד או למכור המפעיל של המעשית יכולתו

 הערך אומדן היא בנכס השייר זכות .שירות למתן זיכיון הסדר תקופת במהלך מתמשכת

הסדר  תקופת תוםב שבהם הוא חזוי להיות ובמצב בגילכבר  היה אילו הנכס שלשוטף ה

 .שירות למתן הזיכיון

 המתוארת השליטה רמת את הן שומר מעניקה אם .ניהול לבין שליטה בין להבחין יש 13.א

 הנכס את מנהל רק המפעילאזי , בנכס כלשהי משמעותית שייר זכות והן( א)9 בסעיף

 .נרחב ניהולי דעת שיקול לו יתכן שיהיה, רבים במקרים ,גם אם - המעניק של מטעמו

ממנו שנדרש  כלשהם חלקים לרבות, הנכס מתי מזהים יחדיו( ב)9-ו( א)9 בסעיפים התנאים  11.א

 צריך המפעיל אם, לדוגמה .הכלכליים חייו אורך לכל המעניק ידי על נשלט, להחליפם

את  או כביש של העליונה השכבה את, לדוגמה) ההסדר תקופת במהלך מנכס חלק להחליף

, בכללותו הנכס עבור( ב)9 שבסעיף התנאילכן מתקיים  .ייבחן כמכלול נכסה, (בנייןה גג

 משמעותית שייר בזכות שולט המעניק אם בהתייחס לחלק המוחלף, מוחלףש החלק לרבות

 .חלק אותו של תהסופי בהחלפה כלשהי

( א)9 בסעיף המתואר באופן מוסדר בחלקו שירות למתן זיכיון בנכס השימוש ,לעתים 12.א

 :צורותשל  מגווןם בימתבצע אלה הסדרים ,אולם .מוסדר אינו חלקובו
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כל נכס שהינו בר הפרדה פיזית ושניתן להפעילו באופן בלתי תלוי יש לנתח בנפרד  .א

ממשלתי תקן חשבונאות ם לבהתאהגדרה של יחידה מניבת מזומנים עומד באשר ו

על מנת לקבוע אם התנאי שנקבע , מזומנים -םירידת ערך של נכסים מניבי, 22 מספר

, לדוגמה)מוסדרות למטרות לא כולו אם הנכס משמש כלומר  ,מתקיים( א)9 בסעיף

 מתקנייתר כאשר המעניק משתמש ב, עשוי לחול על אגף פרטי של בית חולים זהכלל 

 וכן; (בחולים במסגרת הרפואה הציבוריתבית החולים כדי לטפל 

, מוסדרותנן אי( חנות בבית חולים, לדוגמה)נילוות לחלוטין שהינן כאשר פעילויות  .ב

מכיוון שבמקרים , אינם קיימיםאלה שירותים שכאילו  ייושמו מבחני השליטה

קיומן של פעילויות , (א)9שבהם המעניק שולט בשירותים באופן המתואר בסעיף 

 .של המעניק בנכס זיכיון למתן שירות שליטתואינו גורע מ נילוות

 הנחיותב( א)12.א בסעיף המתואר הפרדה בר בנכס להשתמש זכות להיות עשויה למפעיל 11.א

כמתואר  שאינם מוסדרים נילווים שירותים לאספקת המשמשים במתקנים או, היישום

 חכירה במהותקיימת ש ייתכן, האלה מהמקרים אחד בכל .היישום להנחיות( ב)12.א בסעיף

 חשבונאות לתקן בהתאם חשבונאית מטופלת החכירה, הדבר כך אם; למפעיל מהמעניק

 .11 מספר ממשלתי

 מעניקשל ה קיים נכס

 :המעניק של קיים נכס לכלול עשוי ההסדר  11.א

 ; שירות למתן הזיכיון הסדר למטרת אליו גישה למפעיל מקנה המעניקאשר  .א

 נכסבגין  כתגמול הכנסות הנבת למטרת אליו גישה למפעיל מקנה המעניקאשר  .ב

 .שירות למתן זיכיון

 בהתאם או) 9 לסעיף בהתאם שהוכרו נכסיםלראשונה  למדוד היא 11 בסעיף הדרישה 13.א

 המעניק של קיימים נכסים .הוגןם היבשווי( החיים אורך למלוא נכס לגבי 13 לסעיף

 .זה לתקן בהתאם מוכרים אינםו מחדש מסווגים שירות למתן זיכיון בהסדר המשמשים

 כנכס מוכר( שלו הקיבולת את המגדיל, לדוגמה)שלו  שדרוג רק, לגבי נכס קיים של המעניק

 (.החיים אורך למלוא נכס לגבי 13 לסעיף בהתאם או) 9 לסעיף בהתאם שירות למתן זיכיון

 כנסיבות למפעיל שירות למתן הזיכיון ענקתלוקח בחשבון בהכרח את ה אינו המעניק 12.א

 מספר ממשלתי חשבונאות בתקן ערך לירידת המבחנים בעת יישוםערך  לירידת הגורמות

 בשימוש שינוי התרחש כן אם אלא, העניין לפי, 11 מספר ממשלתי חשבונאות בתקן או 17

 .שלו השירות פוטנציאל על או ממנו העתידיות הכלכליות ההטבות על המשפיע בנכס

ירידת ערך נכסים שאינם מניבים , 21 ממשלתי מספרתקן חשבונאות את  מיישםהמעניק 

על מנת לקבוע אם , לפי העניין, 22 מספר ממשלתיתקן חשבונאות  את או מזומנים

 .לירידת ערך בנסיבות כגון אלהכלשהם סימנים מתקיימים 
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לגבי נכס למלוא אורך  13או בסעיף ) 9בסעיף  בתנאי ההכרהעומד אם הנכס כבר אינו  17.א

או בתקן  17המעניק נוהג לפי כללי הגריעה בתקן חשבונאות ממשלתי מספר , (החיים

, קבוע באופן למפעיל מועבר נכס אם, לדוגמה .לפי העניין, 11 מספר ממשלתיחשבונאות 

 זיכיון הסדרהעברה זו ב מהות את שוקל המעניק, זמני באופן מועבר נכס אם .נגרע הוא

 הינו ההסדר אםגם  שוקל המעניק, אלה במקרים .הנכס ייגרע אם בקביעה שירות למתן

 לתקן בהתאם חשבונאית וטופליש בחזרה וחכירה מכירה עיסקת או חכירה עיסקת

 .11 מספר ממשלתי חשבונאות

 שההטבות באופן המעניק של קיים נכס של שדרוג כולל שירות למתן זיכיון הסדר כאשר 18.א

 על השדרוג את להעריך יש, יעלו יספק שהנכס השירות פוטנציאל או העתידיות הכלכליות

 אורך למלוא נכס לגבי 13 סעיףב או) 9 שבסעיף להכרה תנאיםעומד ב הוא האם לקבוע מנת

 .זה לתקן בהתאםהשדרוג יוכר וימדד , מתקיימיםתנאים אלה  אם (.החיים

 המפעיל של קיים נכס

 או פיתח, הקים לא שהוא נכס, שירות למתן זיכיון בהסדר לשימוש ,לספק עשוי המפעיל 19.א

 זיכיון הסדר למטרת בו משתמש שהמפעיל ,המפעיל של קיים נכס כולל ההסדר אם .רכש

 נכס לגבי 13 בסעיף או) 9 שבסעיף תנאיםעומד ב הנכס אם קובע המעניק, שירות למתן

 זיכיון כנכס בנכס מכיר המעניק, להכרה התנאים מתקיימים אם (.החיים אורך למלוא

 .זה לתקן בהתאםחשבונאית  בו ומטפל שירות למתן

 פותחש או שהוקם נכס

 אורך למלוא נכס לגבי 13 בסעיף או) 9 בסעיף תנאיםעומד ב פותחש או שהוקם נכסאשר כ 23.א

 מספר ממשלתי חשבונאות תקן .זה לתקן בהתאם אותו ומודד בנכס מכיר המעניק, (החיים

 יש שבו למועד קריטריונים קובעים, העניין לפי, 11 מספר ממשלתי חשבונאות ותקן 17

ותקן חשבונאות  17מספר תקן חשבונאות ממשלתי  .שירות למתן זיכיון בנכס להכיר

 :ורק אם, דורשים שנכס יוכר אם 11 מספר ממשלתי

אל  יזרמו לפריט קשוריםה שירות פוטנציאל או עתידיות כלכליות שהטבות צפוי .א

 ,וכן; ישותה

 .מהימן באופן למדידה ניתנים ההוגן שוויו או הפריט עלות .ב

, מחייבהחוזה היחד עם התנאים הספציפיים של , קריטריונים אלהיש לקחת בחשבון  21.א

. של הנכס הפיתוח או ההקמה במהלך תקופת שירות למתן זיכיון בנכס להכיר אם בקביעה

במהלך  להתקיים עשויים להכרה הקריטריונים, מוחשיים בלתי יםסונכ קבוע רכוש לגבי

 שירות למתן זיכיון בנכס כלל בדרך יכיר המעניק, ךכ ואם, הפיתוח או ההקמה תקופת

 .זו תקופה במהלך
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 .למעניק שירות פוטנציאל או כלכליות הטבות של זרימה דורש הראשון להכרה קריטריוןה 22.א

 לספק היא שירות למתן זיכיון נכס של הראשונית המטרה, המעניק של מבטו מנקודת

 או מקים שהמעניק לנכס בדומה .הממשלתי המגזרמ מעניק של מטעמו שירות פוטנציאל

 תנאי את, הפיתוח או ההקמה עלויות התהוותבעת , יעריך המעניק, לשימושו מפתח

 למתן זיכיון נכס של השירות פוטנציאל אם באותה עת לקבוע מנת על המחייב ההסדר

 .למעניק יזרום שירות

 ניתניםיהיו  נכסה של ההוגן השווי או הראשונית שהעלות דורש השני להכרה קריטריוןה 21.א

 שבתקן להכרה קריטריוניםעמוד בל מנת על, לכך התאםב .מהימן באופן למדידה

 המעניק, העניין לפי, 11 מספר ממשלתי חשבונאות בתקן או 17 מספר ממשלתי חשבונאות

 או הקמתו מהלךב הנכס של ההוגן השווי או העלות לגבי מהימן דעימחייב שיהיה לו 

 דוחות למעניק לספק מהמפעיל דורש שירות למתן זיכיון הסדר אם, לדוגמה .פיתוחו

העלויות שהתהוו עשויות להיות ניתנות , הנכס של הפיתוח או ההקמה במהלך התקדמות

 נכסים עבור 17 מספר ממשלתי חשבונאות בתקן ההכרה יעמדו בקריטריון ולכן, למדידה

 כאשר, כן כמו .שפותחו נכסים עבור 11מספר  ממשלתי חשבונאות בתקן או בהקמה

, החוזהיעמוד במפרטי ש כך פותח או וקםהש נכס מלקבל להימנע מועטה יכולת יש למעניק

 השלמת לקראת התקדמות שמתבצעת בעת מוכרות העלויות, דומה מחייב סדרהב או

 .קשורה ובהתחייבות שירות למתן זיכיון בנכס מכיר המעניק, לפיכך .הנכס

 שירות למתן זיכיון נכסי של מדידה

 13 סעיףבהתאם ל או) 9 לסעיף בהתאם שהוכרו שירות למתן זיכיון שנכסי דורש 11 סעיף 21.א

 שוויבבייחוד משתמשים  .הוגןה יםבשווי לראשונה יימדדו( החיים אורך למלוא נכס לגבי

 של העלות את או פותח או שהוקם שירות למתן זיכיון נכס של העלות את לקבוע הוגן

 על חלה אינה 11 בסעיף הדרישה .לראשונה ההכרה בעת, קיימים כסיםלנ כלשהם שדרוגים

 לסעיף בהתאם שירות למתן זיכיון כנכסי מחדש מסווגים אשר המעניק של קיימים נכסים

השימוש בשווי הוגן עם ההכרה לראשונה אינו מהווה הערכה מחדש בהתאם  .זה תקןב 12

 .11 מספר ממשלתיתקן חשבונאות לאו  17לתקן חשבונאות ממשלתי מספר 

 נכסה של ההוגן השווינקבע  בו האופן על משפיע למפעיל המעניק בין הוחלףש תגמולה סוג 23.א

הסעיפים שלהלן מפרטים כיצד לקבוע את  .לראשונה ההכרה בעת שירות למתן זיכיון

 .המוחלףתגמול בהתבסס על סוג ה, ההכרה לראשונה בעתהשווי ההוגן של נכס 

 ההכרה עם הנכס של ההוגן השווי, למפעיל המעניק ידי על מבוצעים תשלומים כאשר .א

 .הנכס בגין למפעיל ששולם מיםהתשלו של החלק את מייצג בו לראשונה

 חשבונאית הנכס מטופל, תשלומים למפעיל בגין הנכס מבצעאינו כאשר המעניק  .ב

 17של נכסים לא כספיים בתקן חשבונאות ממשלתי מספר  חליפין באותו אופן כמו

 .11 מספר ממשלתיובתקן חשבונאות 
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 סוגי תגמול

 טכניות דרישות; זהים זה לזה, בכלל אם נדירות לעתיםהינם  שירות למתן זיכיון הסדרי 22.א

 גם תלויים להיות עשויים ההסדר תנאי, כן כמו .שיפוט תחוםלפי מגזר ולפי  משתנות

 דיני .מיםמסוי שיפוט תחומי של הכוללת המשפטית המסגרת של ספציפייםה במאפיינים

 . כל חוזה וחוזהב עליהם לחזור צורך שאין תנאים לכלול עשויים, חוזים

 עבור המפעיל את תגמלל עשוי המעניק, שירות למתן הסדר הזיכיון של בהתאם לתנאים 27.א

 :אחד מאלה של כלשהו שילוב באמצעות שירותה אספקתעבור ו שירות למתן זיכיון נכסה

 ;למפעיל( במזומן, לדוגמה) תשלומים ביצוע .א

 :כגון, אחרים באמצעים המפעיל תגמול .ב

 שירות למתן זיכיון בנכס ממשתמשים הכנסות להפיק למפעיל זכות הענקת (1)

 או; שהינם צדדים שלישיים

 .בו לצורך שימוש המפעיל אחר הכנסותמניב  לנכס למפעיל גישה הענקת (2)

ביצוע תשלומים  באמצעותאת המפעיל בגין נכס זיכיון למתן שירות  מתגמלכאשר המעניק  28.א

, לדוגמה)הפרדה ניתנים ל יהיורכיבי הנכס והשירות של התשלומים יתכן ש, למפעיל

 תוקצהקבועים מראש אשר התשלומים האת הסכום של סידרת  מפרטההסדר המחייב 

 .הפרדהניתנים ל תכן שלא יהיויאו ( לנכס זיכיון למתן שירות

 ניתנים להפרדהתשלומים 

, לא מוגבל אך, כולל, נסיבות של במגוון הפרדה בר להיות עשוי שירות למתן זיכיון הסדר 29.א

  :הבאות נסיבותל

נכס זיכיון למתן שירות עצמו השל  וחלק מזרם תשלומים המשתנה בהתאם לזמינות .א

ניתנים , לביצוע של שירותים מסוימיםוחלק אחר המשתנה בהתאם לשימוש או 

 ;לזיהוי

 שניתן או שונות תקופותבגין  תקפים שירות למתן זיכיון הסדר של שונים רכיבים .ב

רכיב שירות בודד מבלי להשפיע על ההמשך של ניתן לסיים , לדוגמה .בנפרד לסיימם

 או; ההסדר שאר

 למתן הזיכיוןהסדר  של שונים רכיביםעל  מחדש נפרדלהכנס למשא ומתן  ניתן .ג

או  הגידולשוק וחלק או כל מול מחירי  בחנתנרכיב שירות עלות , לדוגמה .שירות

חלק של התשלום השניתן לזהות את אותו  כך ,למעניק ועבריםמ בעלות ההקטנה

 . זה קשור ספציפית לשירותאשר מהמעניק 
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נכס כי  ,דורשים 11 מספר ממשלתיותקן חשבונאות  17תקן חשבונאות ממשלתי מספר  13.א

ערך למחיר במזומן  תשהיא שוו, יימדד לראשונה בהתאם לעלותושנרכש בעיסקת חליפין 

קיימת  כן אם אלא, הוגן לשווי נחשב העיסקה מחיר, חליפין עסקאות לגבי .של הנכס

שווה מחיר , הפרדהניתנים ל תשלומים של והשירות הנכס רכיבי כאשר .אחרתאינדיקציה 

 נכסה רכיבבגין  התשלומים  של הנוכחי ערךה הוא שירות למתן זיכיון כסשל נמזומן ערך ל

 גבוה הנכסהתשלומים בגין רכיב  חלק של הנוכחי הערך אם ,אולם .שירות למתן הזיכיון

 .ההוגן בשוויו לראשונה יימדד שירות למתן הזיכיון נכס, ההוגן מהשווי

 הפרדהניתנים לתשלומים שאינם 

 השווי, הפרדהניתנים ל נםאי למפעיל מעניקה תשלומי של והשירות הנכס רכיב כאשר 11.א

 .הערכה בטכניקות שימוש תוךנקבע  11 בסעיף ההוגן

 מוקצים הסדרב יםהנדרש אחרת ותמורה תשלומים, זה תקןב הדרישות יישום למטרות 12.א

 רכיביםול שירות למתן זיכיון נכסל ההסדר של מחדש הבחינהבעת  או ההסדר בתחילת

 ישווה בסיס על( ותפעול אחזקה שירותי, לדוגמה) שירות למתן הסדר הזיכיון של אחרים

 הקשורים סכומים רק כולל שירות למתן זיכיון נכסה של ההוגן השווי .שלהם היחסי ההוגן

 במקרים .שירות למתן הסדר הזיכיון של אחרים רכיבים בגין סכומים כולל ואינו לנכס

 של אחרים רכיבים בגין תשלומים מתוך הנכס בגין תשלומיםה של הקצאה, מסוימים

 מעניק, לדוגמה .הערכה בטכניקת להשתמש מהמעניקתדרוש  שירות למתן הסדר הזיכיון

 השוואה בר נכס של ההוגן לשוויבהתייחס  לנכס הקשורים התשלומים את לאמוד עשוי

 רכיבים בגין התשלומים אומדן באמצעות או, אחרים רכיבים כולל שאינואחר  בהסכם

 מכן ולאחראחרים  השוואה בני להסדרים בהתייחס שירות למתן זיכיון בהסדר אחרים

 .בהסדר התשלומים מסך אלה תשלומים לנכות

 של תגמול המפעיל מקבל צורות אחרות

הנחיות לגבי  .כספיות לא חליפין עיסקאות הן( ב)17 בסעיף האמורות העיסקאותסוגי  11.א

  17תקן חשבונאות ממשלתי מספר ב 18עיף יבות אלה כלולות בססהחשבונאי בנהטיפול 

  .לפי העניין, 11 מספר ממשלתיתקן חשבונאות ב 11סעיף בו

שהינם  שירות למתן זיכיון בנכס ממשתמשים הכנסות להפיק מפעילאשר מוענקת זכות לכ 11.א

 במזומן שלא תגמול מקבלכשהמפעיל  או, אחר הכנסותמניב  נכסמ או, צדדים שלישיים

 .שירות למתן זיכיון נכסה תרכיש בגין עלותבמישרין  מתהווה לא למעניקאזי , מהמעניק

זיכיון נכסההעלות של בגין את המפעיל הן  תגמללמפעיל מיועדות ל אלה תגמולצורות 

, לפיכך .למתן שירות הסדר הזיכיוןהפעלתו במהלך התקופה של בגין למתן שירות והן 

 . 11 סעיף עם עקבי באופן הנכס רכיב את לראשונה למדוד צריך המעניק

 מדידה עוקבת

 תקן ואת 17 מספר ממשלתי חשבונאות תקן את מיישם מעניק, לראשונה הכרה לאחר 13.א

 .שירות למתן זיכיון נכס של גריעהלו העוקבת מדידהבאשר ל 11 מספר ממשלתי חשבונאות
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, 11 מספר ממשלתי חשבונאות ותקן 17 מספר ממשלתי חשבונאות תקן יישום למטרות

כאשר שוקלים אם  .נפרדת נכסים כקבוצתיטופלו חשבונאית  שירות למתן זיכיון נכסי

את  בנוסףמיישמים , חלה ירידת ערך בנכס זיכיון למתן שירותהמעיד כי סימן כלשהו  קיים

 דרישות .22 ממשלתי מספרתקן חשבונאות את גם ו 21ממשלתי מספר תקן חשבונאות 

 שירות למתן זיכיון כנכסי סווגוש או שהוכרו הנכסים כל על חלות האמורים בתקנים אלה

 .זה לתקן בהתאם

 (38 - 14סעיפים )הכרה ומדידה של התחייבויות 

 מוכר שירות למתן זיכיון נכס כאשר רק 11 לסעיף בהתאם בהתחייבות מכיר המעניק 12.א

( nature) אופי (.החיים אורך למלוא נכס לגבי 13 לסעיף בהתאם או) 9 לסעיף בהתאם

 23.א בסעיף המתוארות מהנסיבות אחת בכל שונה 11 לסעיף בהתאם שהוכרה ההתחייבות

 .למהותה בהתאם, היישום הנחיותב

 (32 - 18סעיפים )פיננסית המודל ההתחייבות 

 מראש קבועים תשלומים סידרת לבצע מותנית בלתי מחויבותקיימת  למעניק כאשר 17.א

 למגזר בינלאומי חשבונאות בתקן כהגדרתה פיננסית התחייבות הינה ההתחייבות, למפעיל

 אם, מועט דעת שיקול לו יש אם מותנית בלתי מחויבות קיימת למעניק. 29 מספר הציבורי

 ניתן המפעיל עם המחייב שההסדר מכיוון כלל בדרך, מחויבותעמידה במ להימנע, בכלל

 .חוקית לאכיפה

 העלות בגיןמראש  קבועים תשלומים סידרת של בצורה תגמול מפעילמספק ל כשהמעניק 18.א

 דרתיס של החלק את משקףה הסכום, שירות אספקתבגין ו שירות למתן זיכיון נכסה של

. 11 לסעיף בהתאם כהתחייבות מוכר לנכס המתייחס מראש יםהקבוע התשלומים

 מצוייניםה התשלומים של השירות רכיבי ואת המימון חיוב את כוללת אינה זו התחייבות

 .21 בסעיף

 למתן זיכיון נכסלפני שהוכר ה ,מראש כלשהם תשלומים למפעיל משלם המעניק כאשר  19.א

 .מראש בתשלומיםכ תשלומים באותםחשבונאית  מטפל המעניק, שירות

 זיכיון לנכס ספציפיתה ההון עלות בהתבסס על נקבעבתקן  21 בסעיף צוייןש המימוןחיוב  13.א

 .באופן מעשי אותה לקבועניתן  אם, של המפעיל שירות למתן

 באופן לקביעה ניתנת אינה שירות למתן זיכיון לנכס הספציפית המפעיל של ההון עלות אם 11.א

 בשיעור, שירות למתן זיכיון לנכס ספציפית בהסדר הגלום בשיעור משתמשים, מעשי

 .ההסדר לתנאי המתאים אחר בשיעור או, המעניק שלשולי בגין האשראי הריבית ה

 המימון חיוב לקביעת המשמש השיעור את לאמוד ניתן, זמיןמידע מספק אינו  כאשר 12.א

 במיקום, דומה נכס של חכירה, לדוגמה) דומה נכס של ברכישה צפוי שהיה לשיעור אםבהת

 :ייבחן יחד עם השיעור של אומדןה (.דומה ולתקופה דומה
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 ;התשלומיםהערך הנוכחי של  .א

 וכן; השווי ההוגן של הנכסה בדבר הנח .ב

 ;ערך השייר ה בדברהנח .ג

 .באופן הדדי כדי לוודא שכל הנתונים סבירים ועקבייםכל זאת              

צורך ל למפעיל מתן הלוואה ידי על ,לדוגמה) במימון חלק נוטל המעניק בהם מקריםב 11.א

יהיה , (ערבויות באמצעות או, שירות למתן זיכיון נכס של שדרוג או רכישה, פיתוח, הקמה

 .המימוןחיוב  את לקבוע מנת על של המעניקהריבית השולי  בשיעור להשתמש זה נאות

 אם אלא ,לאחר קביעתו עשוי לא להשתנות המימון חיוב לקביעת המשמש הריבית שיעור 11.א

 .כולו ההסדר בגין או הנכס רכיב בגין נכנסים למשא ומתן מחדש כן

חיובי המימון הקשור להתחייבות בהסדר זיכיון למתן שירות מוצג באופן עקבי עם  חיוב 13.א

תקן , 28 מספר בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי אחריםמימון 

 ותקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי 29 מספר חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי

 .13 מספר

על פני  שווהבאופן  בדרך כלל נפרס 21 לסעיף בהתאם שנקבע תשלומים של השירות רכיב 12.א

 את ביותר הטוב באופן תואם זה הכרה שדפוס מכיוון ,שירות למתן הסדר הזיכיון תקופת

 שלהן והעיתוי, ספציפיותנדרש לתגמל בנפרד הוצאות  בהם במקרים .השירות אספקת

 .התהוותן עם מוכרות כאלה הוצאות, ידוע

 (36 - 34סעיפים )מודל הענקת זכות למפעיל 

 בכך יםשירותמתן הבגין ו שירות למתן זיכיוןה נכס בגין המפעיל את מתגמל מעניקה כאשר 17.א

 שירות למתן זיכיון בנכס ממשתמשים הכנסות להפיק הזכות את למפעיל קנהמ שהוא

 הסדר תקופת במהלך הכנסות להפיק הזכות למפעילאזי מוקנית , שהינם צדדים שלישיים

 לנכסים יוחסתמה ההטבה את מרוויח המעניק, בדומה לכך .שירות למתן זיכיוןה

 תקופת במהלך למפעיל הניתנש לזכות בתמורה שירות למתן זיכיוןה בהסדר שהתקבלו

 בגין התחייבות מוכרת במקום זאת ,מיידית תומוכר ןאינ הכנסותה, לכך בהתאם .ההסדר

 וההתחייבות מוכרות הכנסותה ,23 סעיףכאמור ב .הוכרו שטרם ותההכנס של כלשהו חלק

 כלל בדרךכיוון ש, רותיש למתן זיכיוןה הסדר של הכלכלית ומהותבהתבסס על  קטנתמו

 .שירות למתן זיכיוןה הסדר תקופת במהלך שירות למתן זיכיון לנכס גישה למפעילניתנת 

 שילוב באמצעות המפעיל את תגמלל עשוי המעניק, היישום להנחיות 27.א בסעיףכמתואר 

 .שהינם צדדים שלישיים ממשתמשים ישירות הכנסות להפיק זכות והענקת תשלומים של

מקטינה  שלישיים מצדדים אלה מעין הכנסות להפיק המפעיל של זכותו אם, אלה במקרים

, באופן משמעותי או מבטלת את סידרת התשלומים הקבועים מראש של המעניק למפעיל
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התקופה שבמהלכה , לדוגמה)ההתחייבות קטנת לה, מתאים יותר, בסיס אחר עשוי להיות 

 (.הוקטנה או בוטלה מראש מהמעניק יםסידרת התשלומים העתידיים הקבוע

 יםהשירותמתן נכס זיכיון למתן שירות ובגין האת המפעיל בגין  תגמלאשר המעניק מכ 18.א

ההכנסות מוכרות  ,נכס זיכיון למתן שירותל פרט, הכנסותמניב נכס גישה ל מתן באמצעות

 17.אבאופן דומה לזה המתואר בסעיף מוקטנת  21והתחייבות שהוכרה בהתאם לסעיף 

 בתקן שנקבעו הגריעה שוקל גם את כללי המעניק, אלה במקרים .להנחיות היישום

 .העניין לפי, 11מספר  ממשלתי חשבונאות תקןב או 17 מספר ממשלתי חשבונאות

. (shadow toll" )צל אגרת" להיות יכולה, למפעיל זכות הענקת מודלב, במקרים מסוימים 19.א

 זיכיון נכס של השדרוג או הרכישה, הפיתוח, ההקמה תמורת משולמות מסוימות צל אגרות

 עבור ורק אך למפעיל משלם המעניק בהם במקרים .המפעיל ידי על והפעלתו, שירות למתן

 הינו זה תשלום, שירות למתן זיכיון בנכס צדדים שלישייםמשתמשים שהינם של  השימוש

 .שירות למתן זיכיון נכסה של רכישהה אינו מהווה תמורה בגיןו שימושהת תמורתגמול 

 להנחיות 18.א בסעיף מתוארתה להתחייבות מיוחסים אינם להא תשלומים, לכך בהתאם

, שירות למתן זיכיון בנכס השימוש היקף לפי רק המפעיל את תגמלמ המעניק .היישום

 .1ממשלתי מספר  חשבונאות לתקן בהתאם כהוצאות אלה בתשלומיםחשבונאית  ומטפל

 (38 - 33סעיפים ) ההסדר פיצול

 קבועים תשלומים סידרת חלק על ידי ,שירות למתן זיכיון נכסה בגין תוגמלמ המפעיל אם 33.א

 שירות למתן זיכיון בנכס ממשתמשים הכנסות להפיק הזכות קבלת ידי על וחלק מראש

 בכל בנפרדחשבונאית  לטפל הכרחי, אחר הכנסותמניב  נכסמ אוישיים שהינם צדדים של

התמורה למפעיל , בנסיבות אלה .המעניק שמשלם לתמורה המתייחס מההתחייבות חלק

של לחלק של התחייבות פיננסית בגין סידרת התשלומים הקבועים מראש ולחלק   תמפוצל

בנכס זיכיון למתן  ממשתמשיםהכנסות  להפיקלמפעיל  ניתנההזכות שגין ות בבההתחי

 מוכר מההתחייבות חלק כל .הכנסות אחרמניב נכס מאו  שהינם צדדים שלישיים שירות

 .לתשלום עומדת או ששולמה התמורה של ההוגן בשווי לראשונה

 (39סעיף ) תלויים הנכסים ההתחייבויות תלויות וה, מחויבויותה, התחייבויותכל יתר ה

, לדוגמה) פיננסיות ערבויות של שונות צורות לכלול עשויים שירות למתן זיכיון הסדרי 31.א

, ההקמה מימון בגיןשהתהווה  מפעילה לש לחוב המיוחסים שיפוי או, בטוחה, ערבות

, לדוגמה) ביצועערבויות  או, (שירות למתן זיכיון נכס של השדרוג או הרכישה, הפיתוח

 2.[(short- falls] הפרשים שליליים בגין פיצוי לרבות, הכנסות תזרימימינימום לערבות 

 ערבות חוזה של הגדרהב עמודל עשויות המעניק ידי להניתנות ע מסוימות ערבויות 32.א

 שירות למתן זיכיון מהסדר כחלק שניתנו על ידוהערבויות  אםב קובע המעניק .פיננסית

אלה בגין ערבויות הטיפול החשבונאי מיישם את ו פיננסית ערבות חוזה של הגדרהעומדות ב

 בינלאומי חשבונאות תקןל, 28מספר  הציבורי למגזר בינלאומי חשבונאות תקןבהתאם ל

                                                 
2

 (.ב)91ראה גם סעיף   
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 כאשר .13 מספר הציבורי למגזר בינלאומי חשבונאות תקןלו 29מספר  הציבורי למגזר

 או הבינלאומי החשבונאות תקן את ליישם לבחור יכול המעניק, ביטוח חוזה יאהערבות ה

 9.א -1.א סעיפים ראה, נוספות הנחיות לצורך .ביטוח בחוזידן ה הרלוונטי המקומי

 .28 מספר הציבורי למגזר בינלאומי חשבונאות תקןבהיישום  הנחיותב

 הציבורי למגזר בינלאומי חשבונאות בתקןש דרישותב עומדות שאינן ,ומחויבויות ערבויות 31.א

 ערבות לחוזיבהתייחס  29 מספר הציבורי למגזר בינלאומי חשבונאות ובתקן 28מספר 

 ממשלתי חשבונאות לתקן בהתאם חשבונאית מטופלות ,ביטוח חוזי שאינן או פיננסית

 .19 מספר

הסדר  של תנאיםבאשר ל מחלוקותמ לנבוע עשויים תלויות התחייבויות או תלויים נכסים 31.א

 לתקן בהתאםחשבונאית  מטופלות אלה כגון תלויותהתחייבויות . שירות למתן הזיכיון

 .19 מספר ממשלתי חשבונאות

 (20סעיף )הכנסות אחרות 

כך שהוא נותן את המעניק בגין גישה לנכס זיכיון למתן שירות על ידי  תגמלהמפעיל עשוי ל 33.א

 :לרבות, של משאביםקבועים מראש סידרה של תזרימים חיוביים  למעניק

 ; תשלומים של זרם אותשלום מראש  .א

 ;הכנסותב שיתוף .ב

  וכן; של סידרת תשלומים קבועים מראש שהמעניק מחויב לשלם למפעיל הקטנה .ג

 .למפעילשניתנה  נכס מניב הכנסותהגישה לבגין  דמי שכירות .ד

 בגין אחרת תמורה או תשלומים של זרם, תשלום מראש למעניק משלם מפעילה כאשר 32.א

, שירות למתן הסדר הזיכיון תקופת במהלך שירות למתן זיכיון בנכס להשתמש הזכות

. 9 מספר ממשלתי חשבונאות לתקן בהתאם אלה בתשלומיםחשבונאית  מטפל המעניק

 את גדיריםהמ שירות למתן הסדר הזיכיון של התנאים פי על נקבע בהכנסות ההכרה עיתוי

 .שירות למתן זיכיון לנכס גישה למפעיל תתל המעניק של מחויבותו

 בנוסף אחרת תמורה או תשלומים של זרם, תשלום מראש משלם למעניק מפעילאשר הכ 37.א

 למתן זיכיון נכסממשתמשים ב ההכנסות את להפיק הזכות בגין, שירות למתן זיכיון לנכס

 התשלומיםמ כלשהו חלק, אחר הכנסות מניב בנכס או, שהינם צדדים שלישיים שירות

 שמתקיימים עד כהתחייבות מוכר החשבונאית בתקופה שטרם הופק מהמפעילשהתקבלו 

 .בהכנסות להכרה התנאים

 בהכנסות ההכרה בעת קטנתמו ההתחייבות, בהכנסות להכרה התנאים כשמתקיימים 38.א

 .13 לסעיף בהתאם
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 למתן זיכיון בהסדרי לשמש העשויים הנכסים סוגי של השונה מהותםב בהתחשב ,אולם 39.א

 חלופיות שיטות להיות עשויות, פועלים ההסדרים שבמהלכן השנים ומספר, שירות

 בהסדר מוגדריםה החיוביים לתזרימים המיוחסות בהכנסות להכרה יותר מתאימות

 ושל הגישה של המפעיל ידי על הכלכלית הצריכה את יותר טוב ותמשקפ אשר, המחייב

 המיישמת אנונה שיטת, לדוגמה .הכסף של הזמן ערךאת  או/ו שירות למתן זיכיון לנכס

 בניגוד, מהוון בסיס על בהכנסות( more evenly) יותר שווה באופן המכירה דריבית ריבית

 הנמשכת תקופהל שירות למתן זיכיון להסדר יותר מתאימה להיות עשויה, נומינלי לבסיס

 .עשורים אחדים

 את יותר טוב משקףה באופן תומוכר הכנסותה, מהמפעיל תשלום מראש כשמתקבל 23.א

 הזמן לערך או/ו שירות למתן זיכיון לנכס שלו הגישה של המפעיל ידי על הכלכלית הצריכה

כאשר המפעיל נדרש לשלם תשלומים שנתיים במהלך הסדר הזיכיון , לדוגמה .הכסף של

ההכנסות מוכרות במהלך , למספר שנים מוגדראו סכומים קבועים מראש , למתן שירות

 .תקופה מוגדרתאותה 

 ממשתמשים הכנסות להפיק הזכות את למפעיל המקנים שירות למתן זיכיון הסדרי לגבי 21.א

 של החיובי לתזרים קשורות ההכנסות, שהינם צדדים שלישיים שירות למתן זיכיון בנכס

 פיו שעל בסיס אותו לפי ותמוכר ולפיכך השירותיםמתן  בעת המתקבל כלכליות הטבות

 מנת על ינהל משא ומתן המעניק קרובות לעתים, אלה במקרים .ההתחייבות את מקטינים

 זיכיון מהסדר כחלק הכנסותשיתוף ב .הכנסותב שיתוףלהסדר  המפעיל עם בהסדר לכלול

 הכנסות על או, המפעיל ידי עלפקו שהו ההכנסות כל על מבוסס להיות עשוי שירות למתן

שיעור  לקבל מנת על למפעיל דרושותה מאלה הגבוהות הכנסות על או, מסוים לסף מעל

 .מוגדר של תשואה

 למתן זיכיון בהסדרי שנכלל הכנסותשיתוף בל מההסדר בעותהנו בהכנסות מכיר המעניק 22.א

שנחשב  כלשהו שאירוע לאחר, הרלוונטי ההסכם למהות בהתאם, מופקות הן כאשר שירות

 ממשלתי חשבונאות תקן את יישםמ המעניק .התרחש, (ההכנסות סף השגת, לדוגמה)תלוי 

 .אירועאותו  מתי התרחש לקבוע מנת על 19 מספר

 ןמלשלהיה נדרש המעניק אחרת תשלומים קבועים מראש שעתידיות של ת וסידרבהקטנה   21.א

 מוכרות אלה הכנסות .מעניק תמורה בצורת מקדמה שלא במזומןמהווה עבור ה ,למפעיל

 .קטנתמו שההתחייבות בעת

, תמורת גישה לנכס מניב הכנסות סמלייםהמפעיל משלם דמי שכירות  במקרים בהם 21.א

הכנסות , 21 ממשלתי מספרההכנסות מדמי השכירות מוכרות בהתאם לתקן חשבונאות 

 .(מסים והעברות)מעסקאות שאינן חליפין 
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 (22 - 21סעיפים )הצגה וגילוי 

 זיכיון הסדרי של שונים להיבטים הקשורים לגילויים עשויים להתייחס קיימים תקנים 23.א

  .שירות למתן זיכיון להסדרי הקשורים נוספים לגילויים רק מתייחס זה תקן .שירות למתן

, שירות למתן זיכיון הסדר של מסוים בהיבטכאשר תקן אחר מתייחס לטיפול החשבונאי 

 .12 בסעיף הקבועות לאלה בנוסף, תקן אותו של הגילוי דרישות את מיישם המעניק

 הביצוע על בדוח בנפרד יוצגו מימון שעלויות דורש 1 מספר ממשלתי חשבונאות תקן 22.א

 .זה בפריט נכלל 21 לסעיף בהתאם שנקבע חיוב המימון .הכספי

 ההצגה דרישות אתגם  מיישם המעניק, 11 - 11 בסעיפים המפורטים לגילויים בנוסף 27.א

, לנכסים המתייחסות אחרים ממשלתיים חשבונאות תקניב הרלוונטיות והגילוי

 .זה לתקן בהתאם המוכרים והוצאות הכנסות, התחייבויות

 (/2 - 24סעיפים )הוראות מעבר 

 בהתאם, לבחור עשוי הוא, שירות למתן זיכיון בנכסי לכן קודם הכיר לא המעניק כאשר 28.א

 מכאן אותם ולמדוד קשורות התחייבויותבו שירות למתן זיכיון בנכסי להכיר, (ב)13 לסעיף

 ביותר המוקדמת התקופה תחילתל נקבעת נחשבת עלות .נחשבת בעלות שימוש תוך, ולהבא

 .הכספיים בדוחות השוואתי מידע מוצג שבגינה

 :שלהלן המדידה בבסיסי שימוש תוך תיקבע שירות למתן זיכיון נכסי בגין נחשבת עלות  29.א

כאמצעי לאומדן שווי הוגן או עלות שחלוף מופחתת , הוגן שווי - קבוע רכוש לגבי .א

מאפשר לבצע הערכה מחדש תוך  17תקן חשבונאות ממשלתי מספר , כאשר אין שוק

ראו תקן חשבונאות ממשלתי מספר )עלות שחלוף מופחתת בשימוש בשווי הוגן או 

 וכן; (18 - 12סעיפים , 17

 

 תירמ 11מספר  ממשלתי חשבונאות תקן .הוגן שווי - מוחשיים בלתי נכסים לגבי .ב

 לשווי מוגבלת הנחשבת העלות ולכן, מחדש הערכה לצורך הוגן שוויב רקלהשתמש 

 .הוגן

  :שלהלן בגישות שימוש תוךתיקבע  הקשורה ההתחייבות 73.א

תזרימי המזומנים יתרת  ,הפיננסית ההתחייבות למודל בהתאם התחייבות לגבי .א

 12.א - 11.אהשיעור המתואר בסעיפים  בהסדר המחייב וכן המוגדריםהחוזיים 

 .להנחיות היישום

השווי ההוגן של הנכס בניכוי , לגבי ההתחייבות בהתאם למודל הענקת זכות למפעיל .ב

על מנת לשקף את התקופה הנותרת מותאם כשהוא , התחייבויות פיננסיות כלשהן

 .של הסדר זיכיון למתן שירות
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 הישות בו מהמועדחישובם מתחיל החל ו ,הנחשבת העלות על מבוססים הפחתה או פחת 71.א

 .הנחשבת העלות את קבעה

 שימוש בעלות נחשבת בהתאם למודל ההתחייבות הפיננסית

 :מודד הוא, הפיננסית ההתחייבות למודל בהתאם נחשבת בעלות משתמש מעניק כאשר 72.א

 וכן; (11ראה סעיף )נכס זיכיון למתן שירות בשווי הוגן האת  .א

תזרימי המזומנים החוזיים הקבועים יתרת את ההתחייבות הפיננסית תוך שימוש ב .ב

תחילת ללהנחיות היישום  12.א - 11.אשיעור המתואר בסעיפים ובבהסדר המחייב 

 .התקופה המוקדמת ביותר שבגינה מוצג מידע השוואתי בדוחות הכספיים

 בנכסים ישירות מוכר הפיננסית ההתחייבות לבין הנכס של השווי בין כלשהו הפרש

 שבתקן מחדש ההערכה מודל את החשבונאית הכמדיניות בוחרת ותהיש אם .הון/נטו

 כללנזה  הפרש, 11מספר  ממשלתי חשבונאות בתקן או 17 מספר ממשלתי חשבונאות

 .כלשהי הערכה מחדש קרן יתרתב

 שימוש בעלות נחשבת בהתאם למודל הענקת זכות למפעיל

 :מודד הוא, למפעיל זכות הענקת מודלבהתאם ל נחשבת בעלות משתמש המעניק כאשר 71.א

 וכן; (11 סעיף ראה) הוגן בשווי שירות למתן הזיכיון נכס את .א

 מקבלת הנובעות כלשהן הכנסות של כרהו לאש החלק את מייצגתה ההתחייבותאת  .ב

 בניכוי הנכס של ההוגן כשווי צריך להיקבעזה  סכום. שירות למתן זיכיון נכסה

הסדר  של התקופהיתרת  את לשקף מנת על םהמותא, כלשהן פיננסיות התחייבויות

 .שירות למתן הזיכיון
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 אחרים ממשלתייים חשבונאות בתקני שבוצעו תיקונים - 3 נספח

 אשראי עלויות, / מספר ממשלתי חשבונאות תקן

  :כדלהלן תוקן 6 סעיף

 אשראי עלויות

 :לכלול עשויות אשראי עלויות .2

 ; קצר ולזמן ארוך לזמן אשראיבגין ו בבנקים יתר משיכות בגין ריבית (א)

 ;לאשראימיוחסים ה ניכיון או פרמיה של הקטנה (ב)

 ;אשראי יהסדרהפחתת עלויות נלוות אשר התהוו  בגין  (ג)

 וכן; שירות למתן זיכיון והסדרי עלויות מימון בגין חכירה מימונית (ד)

עד לסכום בו הם נחשבים כהתאמות , פרשי שער הנובעים מאשראי במטבע חוץה (ה)

 .לעלויות ריבית

 תחילהמועד 

 :כדלהלן, 43סעיף חדש הוכנס לאחר סעיף 

 :הסדרי זיכיון למתן שירות, 23תקן חשבונאות ממשלתי מספר  באמצעות תוקן 6 סעיף  .א24

 לתקופות שנתיים כספיים דוחותב זה תקן תיישם ישות. 3014 ביולי שפורסם, המעניק

 . לאחריו או, 3014, בינואר 1המתחילות ביום 

 

 

 חכירות, 12תקן חשבונאות ממשלתי מספר 

 :תוקנו כדלהלן 33עד  /3סעיפים 

 חכירות וחוזים אחרים

 מרכיב להוות אף עשויה חכירה, זאת עם .נכס לחכור מהסכם רק מורכב להיות עשוי חוזה .23

 תפעול, בעלות, לבנייה הפרטי מהמגזר ישויות עם הסכמים של יותר רחבה בסדרה אחד

 בפרט, כאלה בהסכמים מתקשרותלעתים  ממשלתיות ישויות .נכסים של העברה או/ו

 לסלול עשויה ממשלתית ישות, לדוגמה .תשתית ונכסי ארוך לזמן מוחשיים נכסים לגבי

, מהסדר כחלק הפרטי מהמגזר לישות אותו להחכיר עשויה היא מכן לאחר .אגרה כביש

 :מסכימה הפרטי מהמגזר הישות לפיו
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 ;(עם או בלי הזכות לרכוש אותו)לתקופת זמן ממושכת לחכור את כביש האגרה  (א)

 ,וכן; להפעיל את כביש האגרה (ב)

כולל שדרוג קבוע הן של שטח הכביש והן של , למלא דרישות תחזוקה מקיפות (ג)

 .הטכנולוגיה לבקרת התנועה

 ישות ידי על הפרטי מהמגזר תשתית של חכירה לכלול עשויים אחרים הסכמים

כהגדרתו בתקן , אם ההסדר הוא הסדר זיכיון למתן שירותבהישות קובעת  .ממשלתית

 .המעניק :הסדר זיכיון למתן שירות, 12חשבונאות ממשלתי מספר 

אינו מקיים את התנאים להכרה בנכס זיכיון למתן שירות בהתאם לתקן כאשר הסדר  .22

, כולל חכירה מימונית או תפעולית הניתנת לזיהוי וההסדר 12חשבונאות ממשלתי מספר 

הוראות התקן מיושמות לצורך הטיפול החשבונאי במרכיב החכירה של , וגדר בתקן זהכמ

 .ההסדר

 או/ו סחורות להספקת הסכמים במגוון להתקשר עשויות אף ממשלתיות ישויות .27

 ייתכן, אלה מהסכמים בחלק .מיועדים בנכסים בשימוש כרוכים בהכרח אשר, שירותים

 חשבונאות בתקן כהגדרתו שירות למתן זיכיון הסדר גלום בהם האם ,ברור זה יהיה ולא

 שיקול להפעיל נדרש, אלה במקרים .זה בתקן כהגדרתה חכירה או 12 הממשלתי למגזר

 כאמור חכירה גלומה לא אם; ייושם זה תקן, כאמור חכירה גלומה ואם, מקצועי דעת

 חשבונאות בתקני שנקבעו ההוראות יישום תוך אלה הסכמים על ידווחו ישויות

 בינלאומית חשבונאית לתקינה בהתאם, כאלה בהיעדר או, מתאימים אחרים ממשלתיים

 .אחרת רלוונטית מקומית או/ו

 מועד תחילה

 :כדלהלן, א הוכנס סעיף חדש/8לאחר סעיף 

 

 זיכיון הסדר, 23 מספר ממשלתי חשבונאות תקן ידי על תוקנו 33-ו 36, /3 סעיפים .ב/8

 דוחותב אלה תיקונים תיישם ישות. 3014 ביולי שפורסם, המעניק :שירות למתן

 . לאחריו או, 3014, בינואר 1 המתחילות ביום לתקופות שנתיים כספיים

 

 (3012מעודכן ) רכוש קבוע, 13תקן חשבונאות ממשלתי מספר 

 :תוקן כדלהלן /סעיף 

 תחולה

  :לרבות, קבוע רכוש על חל זה תקן .3
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 וכן; צבאי ציוד (א)

 וכן; נכסי תשתית (ב)

 לתקן בהתאם ומדידה לראשונה הכרה לאחר שירות למתן זיכיון הסדרי נכסי (ג)

 .המעניק :שירות למתן זיכיון הסדר ,12 מספר ממשלתי חשבונאות

 :תוקן כדלהלן 3סעיף 

 קבוע רכוש בפריט מהישות להכיר לדרוש עשויים אחרים ממשלתיים חשבונאות תקני .7

 מספר ממשלתי חשבונאות תקן, לדוגמה .זה שבתקן הגישה מן השונה גישה על בהתבסס

המידה  עלתתבסס  שהוחכר קבוע רכוש פריטשל  ההכרה כי מישות דורש, חכירות, 11

 דורש 12 מספר ממשלתי חשבונאות תקן .לחוכר שואותהתו סיכוניםשבה הועברו ה

 בסיס על שירות למתן זיכיון בהסדר המשמש קבוע רכוש בפריט ההכרה את לבחון מישות

 הטיפול של אחרים היבטיםנקבעים בתקן זה , אלה במקרים, אולם .בנכס השליטה

 .פחת לרבות ,בנכסים החשבונאי

 מועד תחילה

 :כדלהלן, הוכנס סעיף חדש .א/9לאחר סעיף 

 למתן זיכיון הסדר, 23 מספר ממשלתי חשבונאות תקן ידי על תוקנו 3-ו / סעיפים .ב/9

 כספיים דוחותב אלה תיקונים תיישם ישות. 3014 ביולי שפורסם, המעניק :שירות

 . לאחריו או, 3014, בינואר 1המתחילות ביום  לתקופות שנתיים

 

 מוחשיים בלתי נכסים ,21 ממשלתי מספר חשבונאות תקן

 :תוקן כדלהלן 6סעיף 

 תחולה

 נכס של מסוים סוגלגבי  החשבונאי הטיפול את קובע אחר ממשלתי חשבונאות תקן אם .2

 :על חל אינו זה תקן, לדוגמה .זה תקן במקום התקן אותו את תיישם ישות, מוחשי בלתי

ראה )לות הרגיל ינכסים בלתי מוחשיים המוחזקים למכירה על ידי ישות במהלך הפע (א)

וכן תקן חשבונאות ממשלתי מספר , חוזי הקמה, 11תקן חשבונאות ממשלתי מספר 

 ;(מלאי, 12

 .חכירות, 11חכירות המצויות בתחולת תקן חשבונאות ממשלתי מספר  (ב)

 מספר ראה תקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי)נכסים הנובעים מהטבות עובד  (ג)

 וכן; (עובד הטבות, 23
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. 28 מספר נכסים פיננסיים כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי (ד)

בתקן חשבונאות  כללהכרה ומדידה של נכסים פיננסיים מסוימים נהטיפול ב

 תקןב ,(2313מעודכן ) ת כספיים מאוחדים ונפרדיםדוחו, 2ממשלתי מספר 

 תקןכן בו, (2313מעודכן ) כלולות בישויות השקעות, 7 מספר ממשלתי חשבונאות

 וכן; משותפות בעסקאות זכויות, 8 מספר ממשלתי חשבונאות

 חשבונאות תקן בתחולת שהינם שירות למתן זיכיון נכסי של לראשונה ומדידה הכרה (ה)

 על חל זה תקן, זאת עם .המעניק :שירות למתן זיכיון נכסי, 12 מספר ממשלתי

 .אליהם הקשורים והגילויים אלה כגון נכסים של העוקבת המדידה

 מועד תחילה

 :כדלהלן, 123סעיף חדש הוכנס לאחר סעיף 

 :שירות למתן זיכיון הסדרי, 23 מספר ממשלתי חשבונאות תקן ידי על תוקן 6 סעיף  .א123

דוחות כספיים שנתיים לתקופות בישות תיישם תקן זה . 3014 ביולישפורסם , המעניק

 . או לאחריו, 3014, בינואר 1המתחילות ביום 
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 ביצועהנחיות  - 2נספח 

 .ממנו חלק מהוות אינן אך, 12 מספר ממשלתי חשבונאות לתקן נלוות שלהלן ההנחיות

 חשבונאות תקן דרישות של מסוימים טיםבהי להמחיש היא אלה ביצוע הנחיותשל  ןמטרת .1

 .12 מספר ממשלתי

 הסדרי זיכיון למתן שירותב הטיפול החשבונאימסגרת 

 ידי על שנקבע שירות למתן זיכיון בהסדרי החשבונאי הטיפול את מתמצת שלהלן התרשים .2

 .12 מספר ממשלתי חשבונאות תקן

 
  
 
 

 

  

 

 

 

האם המעניק שולט או מסדיר אילו 
שירותים המפעיל חייב לספק 

, באמצעות הנכס זיכיון למתן שירות
למי הוא חייב לספק אותם ובאיזה 

 ?מחיר
 

 לא

 ןכ

 כן

 כן

 לא

 לא

 לא

 
 

 מחוץ לתחולת התקן

 בתחולת התקן

נכס , או המעניק מסווג מחדש פריט רכוש קבוע, המעניק מכיר בנכס זיכיון למתן שירות •
 .זיכיון למתן שירותבלתי מוחשי או נכס חכור כנכס 

 מוחשי בלתי כנכס או קבוע כרכוש שירות למתן זיכיון בנכס חשבונאית מטפל המעניק •
, 11ממשלתי מספר  חשבונאות תקןבהתאם ל או 17 מספר ממשלתי חשבונאות לתקן בהתאם

 .העניין לפי

 בתקן או 21 מספר ממשלתי חשבונאות בתקן בהתאם לנקבע ערך ירידת בוחן המעניק •
 .22 חשבונאות ממשלתי מספר חשבונאות

 תקן) שירות למתן זיכיון הסדר נכס לשווי השווה קשורה בהתחייבות מכיר המעניק •
 תקן, 28 מספרבינלאומי למגזר הציבורי  חשבונאות תקן, 9 מספר ממשלתי חשבונאות
 הציבורי למגזר בינלאומי חשבונאות ותקן 29 מספר הציבורי למגזר בינלאומי חשבונאות

 (.13מספר 

 .הוצאות הקשורות להסדר זיכיון למתן שירותבהמעניק מכיר בהכנסות ו •

 

, באמצעות בעלות, האם המעניק שולט
בזכות , זכות מוטב או בדרך אחרת

שייר משמעותית כלשהי בנכס הזיכיון 
למתן שירות בסוף תקופת הסדר 

או האם נכס ? הזיכיון למתן שירות
משמש בהסדר הזיכיון למתן שירות 

 ?למשך מלוא אורך חייו השימושיים

 כן

, האם נכס הזיכיון למתן שירות מוקם
מפותח או נרכש על ידי המפעיל מצד 

הסדר הזיכיון למתן  שלישי לצורך
נכס  מהווהאו האם הנכס , שירות

קיים של המפעיל שהופך לנכס זיכיון 
למתן שירות כחלק מהסדר הזיכיון 

 ?למתן שירות

 

 שירות למתן זיכיון נכסה האם
שאליו נכס קיים של המעניק מהווה 

הוא נותן גישה למפעיל לצורך הסדר 
 ?הזיכיון למתן שירות
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אופייניים הכוללים נכס  הסדרים הפניות לתקני חשבונאות ממשלתיים אחרים החלים על סוגי

 המשולב במתן שירות

 במתןמשתתף  הפרטי המגזר בהם האופיינייםההסדרים  סוגי את מפרטתשלהלן  הטבלה .1

 הסדרים על החלים ממשלתיים חשבונאות לתקני הפניות תומספק ממשלתי מגזר שירותי

 מגוון את להדגיש היא זו טבלה מטרת .ממצה אינה ההסדרים סוגי רשימת .אלה

 של החשבונאיות הדרישותעבור  ברורים קווים שקיימים הרושם את לתתולא , ההסדרים

 .השונים ההסדרים סוגי

 .12 מספר ממשלתי חשבונאות תקן ו שלבתחולת שהינם הסדרים ציגמ מוצלל טקסט .1

 בעלים ספק שירות חוכר קטגוריה

סוגי הסדר 
 אופייניים

חכירה 
לדוגמה )

מפעיל ה
את חוכר 

נכס ה
 (מהמעניק

חוזה שירות 
או חוזה / ו

תחזוקה 
מטלות )

ספציפיות 
לדוגמה 
גביית 

, ותחוב
 (מתקןניהול 

 -שקם
-הפעל
 העבר

 -הפעל -בנה
 העבר

הייה  -בנה
 הפעל-בעלים

 / פיצול 133%
 / הפרטה

 תיאגוד
 

בעלות על 
 הנכס

 מפעיל מעניק מעניק

השקעה 
 הונית

 מפעיל מפעיל מעניק

 מפעיל או מעניק/מפעיל ו מעניק משותף ביקושסיכון 
משך זמן 

 אופייני
או )לא מוגבל   שנים 23-13 שנים 1-3 שנים 8-23

להיות עשוי 
מוגבל על ידי 
הסדר מחייב 

 (או רישיון
 מפעיל מעניק מעניק זכויות שייר

ני תק
חשבונאות 

 יםממשלתי
 יםרלוונטי

תקן 
חשבונאות 

 ממשלתי
 11מספר 

תקן 
חשבונאות 
ממשלתי 

 1מספר 

תקן חשבונאות ממשלתי 
חשבונאות  תקן / זה 

תקן  /17ממשלתי מספר 
 מספר ממשלתיחשבונאות 

11 

תקן חשבונאות ממשלתי 
חשבונאות תקן  /17מספר 

, (גריעה) 11 מספר ממשלתי
ממשלתי חשבונאות תקן 

 (הכנסותהכרה ב) 9מספר 
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 דוגמאות להמחשה - 4נספח 

 .אך אינן מהוות חלק ממנו, 12הדוגמאות שלהלן נלוות לתקן חשבונאות ממשלתי מספר 

 למתן זיכיון הסדרי של רבים אפשריים סוגים מתוך בשלושה רק עוסקות שלהלן הדוגמאות .1

נפוצים ה מסוימים במאפיינים החשבונאי הטיפול את להמחיש היא ןמטרת .שירות

 תקופת כיההנחה היא , האפשר ככל לברורות הדוגמאות את להפוך מנת על .בפרקטיקה

 המפעיל של השנתיים התקבולים וכי בלבד שנים עשר הינה שירות למתן הסדר הזיכיון

 יותר הרבה ארוכות להיות עשויות התקופות, בפועל .תקופה אותה לאורך קבועים הינם

 .הזמן עם לגדול עשויות השנתיות וההכנסות

 (משותפים לכל שלוש הדוגמאות)תנאי ההסדר 

 (.ח"ש) חדשים בשקלים נקובים כספיים סכומים, שלהלן בדוגמאות .2

 :הדוגמאות שלוש לכל ותמשותפ להלן ותהמפורט הנסיבות .1

 וכן - שנתיים תוךב סלילתו את ולהשלים - כביש סלולל ממפעיל דורשים ההסדר נאית .1

 (.13 עד 1 שנים, כלומר) שנים שמונה משךב מוגדר דבסטנדר הכביש את ולהפעיל לתחזק

 שירות למתן זיכיון נכסכ להכרה תנאיםעומד ב והכביש ,ההסדר הינו בתחולתו של תקן זה

 (.החיים אורך למלוא נכס לגבי 13 בסעיף או) 9 שבסעיף

 המקורי ציפויה של וכשמצב הכביש אתמחדש  צפהי שהמפעיל דורשים גם ההסדר תנאי .3

 בסוףאת הכביש  מחדש צפותל ייאלץ שהוא מעריך המפעיל .ספציפי מצבל מתחת יתדרדר

 תשלומיםה בסידרת נכלל זה שירות בגין למפעיל גמולתה .ח"ש 113 של הוגן בשווי 8 שנה

 או שירות למתן זיכיון מנכס להפיק זכות יש שלמפעיל בהכנסות או/ו מראש קבועיםה

 .המעניק ידי על למפעיל שהוענק אחר הכנסות מניב מנכס

 שירות למתן זיכיון נכסשל  נפרד רכיב מהווה הכביש של המקורי ציפויה כי היא ההנחה .2

 נכס כאשר, 17 מספר ממשלתי חשבונאות בתקן מפורטיםה להכרה קריטריוניםועומד ב

 בנוגע מספקת ודאות יש כי היא ההנחה, כן כמו .מוכר לראשונה שירות למתן הזיכיון

 ציפויה ו שלהתרחשות עם נפרד כרכיב בה להכיר כדי מחדש ציפויה עבודת ולסכום לעיתוי

 העלות אומדן לצורך לשמש עשויה מחדש ציפויה של הצפויה העלות כי מניחים .מחדש

 ,לפיכך .שירות למתן זיכיון נכס של נפרד כרכיב שהוכרו ציפויה שכבות של הראשונית

הכביש כרכיב נפרד של השווי ההוגן הראשוני של נכס זיכיון למתן ציפוי של מכירים ב

עד  1במהלך השנים  המופחת, מחדש ציפוישירות ומודדים אותו באומדן השווי ההוגן של ה

 של הכביש מחדש ציפויולוקחת בחשבון ש, תקופת פחת זו קצרה מזו של בסיס הכביש. 8

מניחים , במהלך שלב ההקמה .שנה 23 כל במקום, עשוי להתרחש בדרך כלל כל שש שנים

 .2מוכן לשימוש רק בסוף שנה יהיה ושהכביש , 1שרק בסיס הכביש מוקם בשנה 

 8 בשנה שירות למתן זיכיון נכסה של נפרד כרכיב הכביש ציפוי של השחלוף ברכיב הכרה .7
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 מתייחסת ההתחייבות כאשר .המעניק ידי על המוכרת ההתחייבות מגדילה במקביל גם את

 לאורך שווה באופן מוכרות זו הגדלה בגין נוספות הכנסות, למפעיל זכות הענקת למודל

  .ההסדר תקופת

 במקום חדש תחבורה נתיבלמשל  כמו, השירות בפוטנציאל שיפור ייצגה היציאה אם, אולם  

 להכיר נאות זה יהיה, (original service capability) מקורית שירות יכולת של שיקום

 . התרחשותו עם רק שיפור לאותו הרלוונטיות בהכנסות במקום זאת

 גיןב ח"ש 913-מ המורכב, ח"ש 1,333 הוא הכביש של ההוגן השווי סך, 1 שנה בתחילת .8

 הציפוי שכבות של ההוגן השווי .הציפוי שכבות בגין ח"ש 113-ו הבסיס שכבות סלילת

 לתקן בהתאם שחלוף כרכיב המטופל) מחדש ציפויה של ההוגן השוויאמוד את ל משמש

( שנים שש, כלומר) הציפוי שכבות של החיים אורך אומדן (.17 מספר ממשלתי חשבונאות

 ההוגן השווי סך. 13-ו 9 בשנים השחלוף רכיב של הפחתתקופת  לאמידת גם משמש

 הקשורים מראש הקבועים התשלומים סידרת של הנוכחי מהערך נמוך הכביש של הראשוני

 .היכן שיישים, לנכס

 המעניק ידי עלמחושב  השנתי הפחת .שנה 23של בסיס הכביש הינו  כלכלייםה חייםה אורך .9

-ל לחלק 913) ח"ש 18הינו  הבסיס שכבות חישוב הפחת השנתי בגין ,לכן .ישר קו בסיס על

 והחל, המקורי הרכיב בגין 8 עד 1 שנים), שנים שש במהלך מופחתות הציפוי שכבות (.23

 113) ח"ש 18 ינוה הציפוי שכבותבגין  השנתי הפחתחישוב  .(השחלוף רכיב בגין 9 משנה

 .שירות למתן זיכיון הסדר תקופת לאורך הכביש בשווי ערך ירידת אין (.2-ל לחלק ח"ש

 שירות למתן זיכיון בהסדר הגלום השיעור .אינה מעשית המפעיל של ההון עלות קביעת .13

 .2.18%  הוא לנכס הספציפי

 .השנה בסוףתרחשים מ המזומנים תזרימי כל כי ההנחה היא .11

 מספק היישום הנחיותב 39 סעיף .משמעותי אינו הכסף של הזמן ערך כיההנחה היא  .12

 .משמעותי הכסף של הזמן ערך כאשר להתאים עשויותש שיטות לגבי הנחיות

 .למעניק הכביש הפעלת את יעביר המפעיל, ההסדר בסוף .יסתיים ההסדר, 13 שנה בסוף .11

 משלושת אחד כל את כולל ,הדוגמאות שלושאחת מ לכל בהתאם ,למעניק גמולתה סך .11

, מהשירותים אחד כל בגין ןההוג השווי את ומשקף שירות למתן הסדר הזיכיון רכיבי

 .1 פרמס בטבלה המפורטים

 תוך אלהמעין  בנכסים להכיר היא קבוע רכוש לגבי המעניק של החשבונאית המדיניות .13

 .17 מספר ממשלתי חשבונאות בתקן כפי שנקבע העלות במודל שימוש



2/ 

 

 שווי הוגן של רכיבי ההסדר :1 טבלה מספר

 (ח"בש)

 שווי הוגן רכיבי החוזה

 913  שכבות בסיס -כביש 

 113  שכבות ציפוי מקורי -כביש 

 1,333 הכביש של ההוגן השווי סך

 12 השנתי השירות רכיב

 2.18% שיעור ריבית אפקטיבי

 

 למפעיל המעניק מבצע סידרה של תשלומים קבועים מראש :1 דוגמה

 תנאים נוספים

 שהכביש כדי 13 עד 1 בשנים לשנה ח"ש 233 למפעיל שלםל המעניקמ דורשים ההסדר תנאי .12

 פתמשק( 13 עד 1 מהשנים אחת בכל ח"ש 233 של תשלום) התמורה סך .לציבור זמין יהיה

 אלה תשלומים. 1 בטבלה מספר המפורטים מהשירותים אחד כלהשווי ההוגן של  את

החזר ו ח"ש 12 בסך שנתיות תפעול עלויות, הכביש סלילת עלות את לכסות מיועדים

 .ח"ש 113 בסך 8 בשנה הכביש של מחדש ציפויה עלות בגין למפעיל

 דוחות הכספייםבהשפעה 

 1,333 של סך) ההוגן בשוויו קבוע כרכוש שירות למתן זיכיון בנכס לראשונה מכיר המעניק .17

 הציפוי שכבות בגין ח"ש 113-ו הבסיס שכבות סלילת בגין ח"ש 913-מ המורכבים ,ח"ש

 1 משנה החל (.2 בשנה ח"ש 323-ו 1 בשנה ח"ש 323) הקמתו בתקופת מוכר הנכס (.המקורי

 ח"ש 18-ו הבסיס שכבות סלילת בגין ח"ש 18-המורכבים מ, ח"ש 32) שנתי פחת מחושב

 (.הציפוי שכבות בגין

 הנכס של ההוגן לשווי השווה הוגןה הבשווי פיננסית בהתחייבות לראשונה מכיר המעניק .18

 השווי אתהן  שתשקףכך   2 שנה בסוף ההתחייבות גדלה (.ח"ש 323) 1 שנה בסוף בהקמה

 .הפיננסית ההתחייבות בגין המימון חיוב את והן( ח"ש 323) המשך ההקמה של ההוגן

 שירות למתן הסדר הזיכיון של השירות רכיבבגין  מראש הקבוע התשלום שסכום מכיוון

חיוב מימון  מוכר .ההתחייבות את המקטין התשלום סכום את לקבוע מסוגל המעניק, ידוע

, כלומר, מופחתת בעלות ההתחייבותנמדדת  ,לאחר מכן .2.18% של גלום שיעורבשנתי 

 בשיטת שימוש תוך המחושב, זה סכום בגין המימון חיוב בתוספת לראשונה שהוכר הסכום

 .פירעונות בניכוי האפקטיבית הריבית

 אין .מראש הקבועים התשלומים בסידרת נכלל הכבישמחדש של  ציפוי בגין גמולתה .19

 מכיר המעניק ,אולם; הכבישמחדש של  ציפויבגין  המזומנים תזרים על ישירה השפעה
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 )ח "ש 18 של פחת בהוצאת 9 משנה החל ומכיר במועד ביצוע העבודה כנכס מחדשציפוי ב

 .( 2-ל לחלק ח"ש 113

 הקבועים התשלומים בסידרת נכלל( ח"ש 12) הכביש תוהפעל התחזוקה בגין גמולתה .23

 מכיר המעניק ,אולם; זו שירות תהוצא בגין המזומנים תזריםבישירה  השפעה אין .מראש

 .לשנה אחת בהוצאה

 .1 מספר ממשלתי חשבונאות לתקן בהתאם הינו השירותים עלויותהטיפול החשבונאי ב .21

 הכספי המצב על דוח על הביצוע הכספי ודוח, תזרימי מזומניםהדגמה של 

 במהלך הכספי המצב על ודוח הכספי הביצוע על דוח, המעניק של המזומנים תזרימי .22

 בהתחייבות השינויים את ציגהמ 1.1 טבלה, בנוסף .1.1 עד 1.1 בטבלאות מודגמים ההסדר

 .הפיננסית

 (ח"ש)תזרימי מזומנים  1.1בלה ט

 סך הכל 10 9 8 3 6 / 4 2 3 1 שנה

סידרת 

תשלומים 

קבועים 

 מראש

 – –(233) (233) (233) (233) (233) (233) (233) (233) (1,233) 

תזרימי 

מזומנים 

 חיוביים

( שליליים)

 נטו

 – –(233) (233) (233) (233) (233) (233) (233) (233) (1,233) 
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 (ח"ש)דוח על הביצוע הכספי  1.3טבלה 

סך  10 9 8 3 6 / 4 2 3 1 שנה
 הכל

 תהוצא
 (92) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12)– –  שירות

 (111) (11) (22) (23) (11) (11) (31) (39) (27) (12)–  מימון חיוב

- פחת 

 שכבות בסיס
 – –(18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (131) 

- פחת 

שכבת ציפוי 
 מקורי

 – –(18) (19) (18) (18) (19) (18)  – –(113) 

שכבת  -פחת 
 (17) (19) (18)– – – – – – – –  משוחלפת ציפוי

 (131) (37) (32) (32) (37) (32) (32) (37) (32)– –  כ פחת"סה

/ עודף 
( גירעון)

 שנתי
 –(12) (113) (128) (119) (111) (131) (91) (93) (83) (891) 

 הערות
 מופחת הוא. לראשונה שנסלל הכביש ציפוי על הפחת את משקף 8 עד 1 בשנים פחת .1

 החדש הרכיב על הפחת את משקף 13 עד 9 בשנים פחת. זו תקופה במהלך במלואו
  .8 בשנה המוכר (ציפוי) שירות למתן זיכיון נכס של

 אין, ישר קו בסיס על פחת בשיטת שימוש עושות אלה להמחשה שדוגמאות אף על .2
 ממשלתי חשבונאות לתקן 72 סעיף. המקרים בכל זו בשיטה להשתמש שיש הכוונה
 את לצרוך חזויה הישות לפיה התבנית את תשקף הפחת שיטת"ש דורש 17 מספר

 בדומה ".שלו השירות פוטנציאלאת  או הנכס של העתידיות הכלכליות ההטבות
 דורש 11 ממשלתי מספר חשבונאות לתקן 92 סעיף, מוחשיים בלתי נכסים לגבי, לכך

יש להקצות את סכום בר פחת של נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים "ש
 ".מוגבל על בסיס שיטתי על פני אורך החיים השימושיים שלו
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 (ח"ש)הכספי דוח על המצב  1.2טבלה 

 

 שנה

 

1 

 

3 

 

2 

 

4 

 

/ 

 

6 

 

3 

 

8 

 

9 

 

10 

 זיכיון נכס

 למתן
-  שירות

 שכבות
 בסיס

323 913 932 821 822 788 733 712 271 212 

 זיכיון נכס

 למתן
- שירות
 שכבת
 ציפוי

 מקורי

 –113 92 71 33 17 18  – – –

 זיכיון נכס

למתן 
 - שירות
שכבת 

 ציפוי
 משוחלפת

 – – – – – – –113 92 71 

סך נכס 
זיכיון 
למתן 
 שירות

323 1,333 991 917 881 823 728 822 722 739 

 (1,233) (1,133) (1,233) (1,333) (833) (233) (133) (233)– –  מזומן

 התחייבות
 פיננסית

(323) (1,382) (921) (812) (293) (333) (192) (111) (177)  –

 גירעון
 מצטבר

 – (12) (127) (293) (111) (323) (228) (721) (811) (891) 

 

 הערות

 ציפוי הכביש שנסלל לראשונה כאשר, 8 בשנה, כצפוי, מתרחש מחדש ציפויה, זו בדוגמה .1
 לא ציפוי הכביש שנסלל לראשונה, מוקדם יותר התרחש מחדש ציפויה אם. במלואו הופחת

 לפני 17  מספר ממשלתי חשבונאות תקןנקבע בל בהתאם עולגר צורך ויהיה, במלואו ופחתה
 .מחדשציפוי ה בגין שירות למתן זיכיון נכס של החדש ברכיב שמכירים

 13עד  9שנים . 8מחדש מוכר בשנה  הציפוי בגיןהרכיב החדש של נכס זיכיון למתן שירות  .2
 (.1.2טבלה )משקפות פחת בגין רכיב נוסף זה 

 .זיכיון למתן שירותבגין ההכרה ברכיב החדש של נכס  8בשנה גדלה ההתחייבות הפיננסית  .1
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 (ח"ש)שינויים בהתחייבות פיננסית  1.4טבלה 

 

 שנה

 

1 

 

3 

 

2 

 

4 

 

/ 

 

6 

 

3 

 

8 

 

9 

 

10 

 177 111 192 333 293 812 921 1,382 323–  יתרת פתיחה

התחייבות שהוכרה 
לראשונה עם נכס 

 זיכיון למתן שירות 
323 323   – – – – – – –

 ףמימון שנוסחיוב 
להתחייבות לפני 
 ביצוע התשלומים

 –12  – – – – – – – –

דרת יחלק מס
תשלומים קבועים 

מראש המקטין את 
 ההתחייבות

 – –(121) (129) (117) (113) (131) (121) (122) (177) 

ההתחייבות מוכרת 
שכבות  ביחד עם

 המשוחלפות הציפוי
 – – – – – – –113  – –

–  177 111 192 333 293 812 921 1,382 323 סגירהיתרה 

 
 לגבות ממשתמשים אגרה בגין השימוש בכבישלמפעיל את הזכות  נותןהמעניק  :3 דוגמה

 תנאי הסדר נוספים

 צופה המפעיל .בכביש המשתמשים מנהגים אגרות לגבות למפעיל מאפשרים ההסדר תנאי .21

 אחת בכל ח"ש 233 בסך אגרות יקבל ושהוא ההסדר במהלך קבוע יישאר הרכב כלי שמספר

 משקפת( 13 עד 1 מהשנים אחת בכל ח"ש 233 בסך אגרות) התמורה סך. 13 עד 1 מהשנים

 את לכסות ומיועד, 1טבלה מספר ב המצוינים מהשירותים אחד כל של השווי ההוגן את

 עלות בגין למפעילהחזר ו ח"ש 12 בסך שנתיות תפעול עלויות, הכביש של ההקמה עלות

 .ח"ש 113 בסך 8 בשנה הכביש שלמחדש  הציפוי

 דוחות הכספייםבהשפעה 

 1,333 של סך) ההוגן בשוויו קבוע כרכוש שירות למתן זיכיון בנכס לראשונה מכיר המעניק .21

 הציפוי שכבות בגין ח"ש 113-ו הבסיס שכבות בגין סלילת ח"ש 913-המורכבים מ, ח"ש

 1החל משנה  (.2 בשנה ח"ש 323-ו 1 בשנה ח"ש 323) הקמתו תקופתב מוכר הנכס (.המקורי

ח "ש 18-ח בגין סלילת שכבות הבסיס ו"ש 18-המורכבים מ, ח"ש 32)מחושב פחת שנתי 

 (.בגין שכבות הציפוי

 זכות הענקת למודל בהתאם בהתחייבות מכיר המעניק, שירות למתן זיכיון לנכס בתמורה .23

. 13 עד 1 בשנים ח"ש 233 בסך אגרות לגבות למפעיל הזכות הענקת בגין למפעיל

 .בנכס ההכרה בעת מוכרת ההתחייבות
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באופן שווה על פני  בהכנסות מכיר והמעניק, 13 עד 1 השנים במהלך מוקטנת ההתחייבות .22

 הסדר תקופת במהלך שירות למתן הזיכיון לנכס גישה שתינתן שצפוי מכיוון ,אותה תקופה

 .כלכליות הטבות לספק מסוגל הנכס ושב המועדמבאופן שווה  שירות למתן זיכיון

 תקופת במהלך להפיק מצפה שהמפעיל באגרות נכלל הכביש של מחדש הציפוי בגין גמולתה .27

 מחדש ציפויהקשורה ל המזומנים תזריםב ישירה השפעה אין .שירות למתן הסדר הזיכיון

החל  ומכיר במועד ביצוע העבודה כנכס מחדש בציפוי מכיר המעניק, אולם; הכביש של

 .(2-ל לחלק ח"ש 113) ח"ש 18  של פחת בהוצאת 9משנה 

 להפיק מצפה שהמפעיל באגרות נכלל( ח"ש 12) הכביש של והתפעול התחזוקה בגיןגמול תה .28

 הקשורה הכספיים דוחותב השפעהכל  אין .שירות למתן הסדר הזיכיון תקופת במהלך

 תזרימי אין שלמעניק מכיוון המזומנים תזריםב אין השפעה .שירות בגיןזו  להוצאה

 הנכס של ההוגן שהשווי מכיוון תפעולית כהוצאה מוכר אין זה .כלשהם שליליים מזומנים

 .למפעיל להתהוות העשויות כלשהן שירות עלויות כולל אינו לראשונה שהוכרו וההתחייבות

 דוח על הביצוע הכספי ודוח על המצב הכספי, של תזרימי מזומנים הדגמה

 במהלך הכספי המצב על ודוח הכספי הביצוע על דוח, המעניק של המזומנים תזרימי .29

 .בהתחייבות השינויים את מציגה 2.1 טבלה, בנוסף .2.1 עד 2.1 בטבלאות מודגמים ההסדר

 (ח"ש)תזרימי מזומנים  3.1טבלה 

 .זו בדוגמה המזומנים תזרימי על השפעות אין, למפעיל תשלומים מתבצעים שלא מכיוון .13

  



41 

 

 (ח"ש)דוח על הביצוע הכספי  3.3טבלה 

 

 

 שנה
 

1 

 

3 

 

2 

 

4 

 

/ 

 

6 

 

3 

 

8 

 

9 

 

10 

 

סך 
 הכל

הקטנת )הכנסות 
 1123 113 113 113 113 113 113 113 113– –  (התחייבות

שכבות  -פחת 
 בסיס

 – –(18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (131) 

שכבת  -פחת 
 (113)– –  (18) (19) (18) (18) (19) (18)– –   ציפוי מקורי

שכבת  -פחת 
 משוחלפתציפוי 

 – – – – – – – –(18) (19) (17) 

 (131) (37) (32) (32) (37) (32) (32) (37) (32)– –  כ פחת"סה

 739 88 89 89 88 89 89 88 89– –  עודף שנתי

 הערות

 מופחת הוא. שנסלל לראשונה הכביש ציפוי על הפחת את משקף 8 עד 1 בשנים פחת .1
 .זו תקופה במהלך במלואו

 הרכיב החדש של נכס זיכיון למתן שירות עלמשקף את הפחת  13עד  9ת בשנים פח .2
 .8המוכר בשנה ( ציפוי)

 (.2.1טבלה )כוללות הכנסות מההתחייבות הנוספת ( הקטנת ההתחייבות)ההכנסות  .1

 .כל ההכנסות מוכרות באופן שווה במהלך תקופת ההסדר .1
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 (ח"ש)דוח על המצב הכספי  3.2טבלה 

 

 שנה
 

1 

 

3 

 

2 

 

4 

 

/ 

 

6 

 

3 

 

8 

 

9 

 

10 

נכס זיכיון למתן 
שכבות  -שירות 

 בסיס
323 913 932 821 822 788 733 712 271 212 

נכס זיכיון למתן 
שכבת ציפוי  -שירות 
 מקורי

 –113 92 71 33 17 18  – – –

נכס זיכיון למתן 
שכבת ציפוי  -שירות 

 משוחלפת
 – – – – – – –113 92 71 

סך נכס זיכיון למתן 
 739 722 822 728 823 881 917 991 1,333 323 שירות

– – – – – – – – – –  מזומן

–  (113) (293) (123) (173) (213) (723) (933) (1,333) (323) התחייבות

 739 221 312 111 133 222 177 89– –  עודף מצטבר

 הערות

ציפוי הכביש שנסלל  כאשר, 8 בשנה כצפוי מתרחש מחדש הציפוי, זו בדוגמה .1
ציפוי הכביש , יותר מוקדם מתרחש מחדש הציפוי אם. במלואו הופחתלראשונה 

 לתקן בהתאם אותו לגרוע צורך ויהיה, במלואו ופחתה לאשנסלל לראשונה 
 למתן זיכיון נכס של החדש ברכיב ההכרה לפני 17 מספר ממשלתי חשבונאות

 .מחדש לציפוי הקשור שירות

. 8החדש של נכס זיכיון למתן שירות הקשור לציפוי מחדש מוכר בשנה הרכיב  .2
 (.2.2טבלה )משקפות פחת בגין רכיב נוסף זה  13עד  9שנים 

 .בגין ההכרה ברכיב החדש של נכס זיכיון למתן שירות 8ההתחייבות גדלה בשנה  .1
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 (ח"ש)שינויים בהתחייבות  3.4טבלה 

 

 שנה

 

1 

 

3 

 

2 

 

4 

 

/ 

 

6 

 

3 

 

8 

 

9 

 

10 

 113 293 123 173 213 723 933 1,333 323–  מוצגתיתרה 

התחייבות שהוכרה 
נכס הזיכיון  יחד עם

 למתן שירות הראשוני
323 323  – – – – – – – –

הקטנת )הכנסות 
 (התחייבות

 – –(113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) (113) 

ההתחייבות מוכרת 
שכבות הציפוי  יחד עם

 המשוחלפות
 – – – – – – –113  – –

–  113 293 123 173 213 723 933 1,333 323 להעברהיתרה 

 
המעניק מבצע סידרת תשלומים קבועים מראש למפעיל וכן מעניק למפעיל את  :2 דוגמה

 הזכות לגבות ממשתמשים אגרה בגין השימוש בכביש

 תנאים נוספים בהסדר

 צופה המפעיל .בכביש המשתמשים מנהגים אגרות לגבות למפעיל מאפשרים ההסדר תנאי .11

 אחת בכל ח"ש 133 בסך אגרות יקבל ושהוא ההסדר במהלך קבוע יישאר הרכב כלי שמספר

 מראש קבועים תשלומים סידרת לבצע מהמעניק דורש גם ההסדר. 13 עד 1 מהשנים

 התשלומים וסידרת אגרות לגבות הזכות של ההוגן השווי .בשנה ח"ש 133 בסך למפעיל

תגמול  של סוג מכל 33%, כלומר) שווה באופן למפעיל תגמולכ נחשבים מראש הקבועים

 (.למפעיל

 דוחות הכספייםב השפעה

 1,333 של סך) ההוגן בשוויו קבוע כרכוש שירות למתן זיכיון בנכס לראשונה מכיר המעניק .12

 (.המקורי הציפוי שכבות בגין ח"ש 113-ו הבסיס שכבות בגין סלילת ח"ש 913 כולל, ח"ש

 32) שנתי פחת חושבמ (.2 בשנה ח"ש 323-ו 1 בשנה ח"ש 323) הקמתו בתקופת מוכר הנכס

 (.הציפוי שכבות בגין ח"ש 18-ו הבסיס שכבותסלילת  בגין ח"ש 18 המורכבים, ח"ש

 הענקת למודל בהתאם בהתחייבות הן מכיר המעניק, שירות למתן זיכיון לנכס בתמורה .11

 וכן, 13 עד 1 בשנים ח"ש 133 בסך אגרות לגבות למפעיל הזכות הענקת ידי על למפעיל זכות

 והתחייבות התחייבות. 13 עד 1 בשנים ח"ש 133 בסך תשלומים לבצע פיננסית בהתחייבות

 את מגדילים 2 שנה בסוף (.ח"ש 323) 1 שנה בסוף נכסכפי שמוכר ה מוכרות פיננסית

הסלילה  של ההוגן השווי את הן לשקף מנת על הפיננסית ההתחייבותההתחייבות ואת 

 .שטרם נפרעה הפיננסית ההתחייבות בגין המימון חיוב את והן( ח"ש 323) הנוספת
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 והתשלומים אגרות לגבות למפעיל המוענקת לזכות הקשורה המעניק של המחויבות .11

 את לחלק הכרחי, זה בהסדר, לפיכך .נפרדים פריטים לשני נחשבים מראש הקבועים

 .פיננסית והתחייבות התחייבות - חלקים לשני למפעילשניתנת  המעניק שלמורה הת

 במהלך מוקטנת( 2-ו 1 השנים בסוף שווה באופן שהוכרה) ח"ש 323 בסך ההתחייבות .13

יוכרו  האגרות שצפוי כי מכיוון בסיס אותו על בהכנסות מכיר והמעניק ,13 עד 1 השנים

 לספק מסוגל הנכס בה מהנקודה שירות למתן זיכיון הסדר תקופת במהלך שווה באופן

 .שירות הטבות

 של ההוגן השווי למחצית השווה הוגן בשווי פיננסית בהתחייבות מכיר המעניק ,בתחילה .12

 הענקת למודל בהתאם התחייבות; 2-ו 1 השנים בסוף שווה באופן המוכר ,(ח"ש 323) הנכס

 ,2בסוף שנה .הנכס של ההוגןשוויו  של השנייה למחצית השווה בסכום מוכרת למפעיל זכות

 .שטרם נפרעה הפיננסית ההתחייבות על מימון בגין חיוב גדלה הפיננסית ההתחייבות

 למתן זיכיון הסדר של השירות לרכיב הקשור מראש הקבועים התשלומים שסכום מכיוון

חיוב  .ההתחייבות את המקטין התשלומים סכום את לקבוע יכול המעניק, ידוע שירות

 בעלותנמדדת  ההתחייבות, מכן לאחר .לשנה אחת מוכר 2.18% של גלום בשיעור מימון

 תוך שחושב הסכום על מימוןחיוב  בתוספת לראשונה שהוכר הסכום, כלומר, מופחתת

 .פירעונות בניכוי האפקטיבית הריבית בשיטת שימוש

באופן שווה באמצעות אגרות ( ח"ש 113)הכביש  מחדש של ציפויהבגין  תוגמלהמפעיל מ .17

במהלך תקופת הסדר זיכיון למתן שירות וסידרה של תשלומים  לקבלשהמפעיל מצפה 

תזרים המזומנים באין השפעה ישירה כלשהי  (.אחד מכל 33% ,כלומר)קבועים מראש 

ביצוע במועד המעניק מכיר בציפוי מחדש כנכס , אולם; הכביששל הקשור לציפוי מחדש 

 .(2-ח לחלק ל"ש 113)ח "ש 18בהוצאת פחת של  9החל משנה ומכיר  העבודה

 אגרות באמצעות שווה באופן( ח"ש 12) כבישהפעלת הו תחזוקה בגין תוגמלמ המפעיל .18

 מראש הקבוע והתשלום שירות למתן זיכיון הסדר תקופת במהלך קבלל מצפה שהמפעיל

 בגיןזו  להוצאה הקשור המזומנים תזריםב ישירה השפעה אין (.אחד מכל 33%, כלומר)

 אחת בהוצאה מכיר המעניק, אולם .שלילי מזומנים תזרים אין שלמעניק מכיוון, שירות

 השפעה אין (.ח"ש 2) מראש קבועים תשלומים לסדרת הקשור תגמולה של החלק בגין לשנה

 מוכרת אינה היא .שירות בגיןזו  הוצאה של הנותרים ח"הש 2 בגין הכספיים דוחותב

 אינם לראשונה שהוכרו וההתחייבות הנכס של ההוגן שהשווי מכיוון הפעלה כהוצאת

 .למפעיל להתהוות העשויות כלשהן שירות עלויות כוללים

 במהלך המעניק של הכספי המצב על ודוח הכספי הביצוע על דוח, המזומנים תזרימי .19

 בהתחייבות השינויים את מציגה 1.1 טבלה , בנוסף .1.1 עד 1.1 בטבלאות מודגמים ההסדר

 .הפיננסית בהתחייבות השינויים את מציגה 1.3 וטבלה



4/ 

 

 דוח על הביצוע הכספי ודוח על המצב הכספי, של תזרימי מזומנים הדגמה

 (ח"ש)תזרימי מזומנים  2.1טבלה 

 

 שנה

 

1 

 

3 

 

2 

 

4 

 

/ 

 

6 

 

3 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 סך הכל

סידרת 
תשלומים 

 קבועים מראש

 

 –

 

 –

 

(133) 

 

(133) 

 

(133) 

 

(133) 

 

(133) 

 

(133) 

 

(133) 

 

(133) 

 

(833) 

תזרימים 
/ חיוביים 

 תזרימים)
 נטו( שליליים

 

 –

 

 –

 

(133) 

 

(133) 

 

(133) 

 

(133) 

 

(133) 

 

(133) 

 

(133) 

 

(133) 

 

(833) 

 
 (ח"ש) הכספי הביצוע על דוח 2.3 טבלה

 סך הכל 10 9 8 3 6 / 4 2 3 1 שנה

הקטנת )הכנסות 
 (התחייבות

 – –71 72 71 72 71 72 71 72 383 

הוצאה בגין 
 שירות

 – –(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (18) 

 (172) (3) (11) (12) (17) (22) (22) (13) (11) (12)–  מימון חיוב

שכבות  -פחת 
 (131) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18)– –  בסיס

שכבת  –פחת 
 ציפוי מקורי

 – –(18) (19) (18) (18) (19) (18)  – –(113) 

שכבת  –פחת 
 (17) (19) (18)– – – – – – – –  משוחלפתציפוי 

 (131) (37) (32) (32) (37) (32) (32) (37) (32)– –  כ פחת"סה

( גירעון/ )עודף 
 (91) 1–  (2) (7) (12) (13) (21) (22) (12)–  שנתי

 הערות

 מופחת הוא. שנסלל לראשונה הכביש ציפוי על הפחת את משקף 8 עד 1 בשנים פחת .1
 .זו תקופה במהלך במלואו

 הרכיב החדש של נכס זיכיון למתן שירותעל משקף את הפחת  13עד  9פחת בשנים  .2
 .8המוכר בשנה ( ציפוי)

 (.1.1טבלה )כוללות הכנסות מההתחייבות הנוספת ( הקטנת ההתחייבות)ההכנסות  .1

 .במהלך תקופת ההסדרכל ההכנסות מוכרות באופן שווה  .1
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 (ח"ש)דוח על המצב הכספי  2.2טבלה 

 10 9 8 3 6 / 4 2 3 1 שנה

נכס זיכיון למתן 
 שכבות בסיס -שירות 

323 913 932 821 822 788 733 712 271 212 

נכס זיכיון למתן 
שכבת ציפוי  -שירות 
 מקורי

 –113 92 71 33 17 18  – – –

נכס זיכיון למתן 
ציפוי שכבת  -שירות 

 משוחלפת
 – – – – – – –113 92 71 

סך נכס זיכיון למתן 
 שירות

323 1,333 991 917 881 823 728 822 722 739 

 (833) (733) (233) (333) (133) (133) (233) (133)– –  מזומן

–  (72) (113) (122) (213) (137) (183) (132) (323) (222) התחייבות

–  (89) (172) (199) (272) (118) (112) (183) (311) (221) פיננסית התחייבות

 91 93 93 91 82 71 39 18 12–  מצטבר עודף

 הערות

שנסלל  הכביש ציפוי כאשר, 8 בשנה כצפוי מתרחש מחדש הציפוי, זו בדוגמה .1
 הכביש ציפוי, יותר מוקדם התרחש מחדש הציפוי אם. במלואו הופחתלראשונה 

 לתקן בהתאם אותו לגרוע צורך ויהיה, במלואו ופחתה לאשנסלל לראשונה 
 למתן זיכיון נכס של החדש ברכיב שמכירים לפני 17 מספר ממשלתי חשבונאות

 .שירות

 .8הרכיב החדש של נכס זיכיון למתן שירות הקשור לציפוי מחדש מוכר בשנה  .2

 (.1.2טבלה )משקפות פחת על רכיב נוסף זה  13עד  9השנים  .1

מהרכיב החדש של נכס זיכיון למתן  33%-בגין ההכרה ב 8ההתחייבות גדלה בשנה  .1
 .שירות

מהרכיב החדש של נכס  33%-בגין ההכרה ב 8ההתחייבות הפיננסית גדלה בשנה  .3
 .זיכיון למתן שירות
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 (ח"ש)שינויים בהתחייבות  2.4טבלה 

 10 9 8 3 6 / 4 2 3 1 שנה

 72 113 122 213 137 183 132 323 222–  מוצגתיתרה 

יחד התחייבות שהוכרה 
עם נכס זיכיון למתן 

 שירות הראשוני

222 221  – – – – – – – –

הקטנת )הכנסות 
 (התחייבות

 – –(71) (72) (71) (72) (71) (72) (71) (72) 

יחד ההתחייבות מוכרת 
שכבות הציפוי עם 

 המשוחלפות

 – – – – – – –33  – –

–  72 113 122 213 137 183 132 323 222 להעברהיתרה 

 
 (ח"ש) פיננסית בהתחייבות שינויים /.2 טבלה

 

 שנה

 

1 

 

3 

 

2 

 

4 

 

/ 

 

6 

 

3 

 

8 

 

9 

 

10 

 89 172 199 272 118 112 183 311 221–  מוצגתיתרה 

יחד התחייבות שהוכרה 
נכס זיכיון למתן  עם 

 הראשונישירות 

221 222  – – – – – – – –

שנוסף מימון  חיוב
להתחייבות לפני ביצוע 

 התשלומים

 –12  – – – – – – – –

דרת תשלומים יחלק מס
הקבועים מראש 

 המקטין את ההתחייבות

 – –(21) (21) (28) (72) (77) (82) (81) (89) 

יחד ההתחייבות מוכרת 
עם שכבות הציפוי 

 המשוחלפות

 – – – – – – –33  – –

–  89 172 199 272 118 112 183 311 221 להעברהיתרה 
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 בסיס למסקנות – /נספח 

 . אך אינו מהווה חלק ממנו, בסיס למסקנות נלווה לתקן

בסיס למסקנות זה אומץ כלשונו מתוך פרק בסיס למסקנות הנלווה לתקן חשבונאות בינלאומי 

מטרת אימוץ . (התקן –בנספח זה ) המעניק: הסדרי זיכיון למתן שירות, 12למגזר הציבורי מספר 

אשר הובילו את הועדה הבינלאומית לתקינה  הנסיבותקוראי התקן את הפרק הינה להבהיר ל

בחשבונאות למגזר הציבורי לצורך בפיתוח התקן ואת השיקולים שהובאו בחשבון על ידי חברי 

 . הועדה בעת פיתוחו

 מטרה

תקן , בהעדר תקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי העוסק בהסדרי זיכיון למתן שירות .1 במ

מנחה ישויות במגזר  הצגת דוחות כספיים, 1אומי למגזר הציבורי מספר חשבונאות בינל

בהסדרים . הציבורי לבחון תקני חשבונאות בינלאומיים או תקנים מקומיים אחרים

הישויות ינסו ליישם את הכללים שבפרשנות מספר , הכוללים השתתפות של המגזר הפרטי

: להלן) הסדרי זיכיון למתן שירותים, של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 12

IFRIC12 .)עם זאת ,IFRIC12  עוסק בטיפול החשבונאי על ידי המפעיל ולפיכך אינו מספק

( הוועדה: להלן)הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים למגזר הציבורי . הנחיות למעניק

ון למתן מאמינה שתקן זה יקדם עקביות והשוואתיות לגבי אופן הדיווח של הסדרי זיכי

 .שירות על ידי ישויות מהמגזר הציבורי

 תחולה

לאחר בחינת הסוגים השונים של הסדרים בהם מעורבות ישויות מהמגזר הציבורי  .2 במ

הטיפול של נייר עמדה בנושא  2338ומהמגזר הפרטי אשר זוהו בעת גיבוש בחודש מרץ 

הוועדה הגיעה למסקנה כי על , החשבונאי ודיווח כספי של הסדרי זיכיון למתן שירות

ובפרט לגבי הקריטריונים על פיהם , IFRIC12תחולת התקן להוות תמונת ראי לזאת של 

ההיגיון בהחלטה זו (. להלן 11-12ראה סעיפים )המעניק מכיר בנכס זיכיון למתן שירות 

 שגישה זו תדרוש משני הצדדים לאותו הסדר ליישם את אותם עקרונות בקביעת, הוא בכך

הסדרים , לפיכך. הצד שצריך להכיר בנכס המשמש במסגרת הסדר הזיכיון למתן שירות

לגבי  13או סעיף )לתקן  9בהם הקריטריונים להכרה בנכס זיכיון למתן שירות שבסעיף 

הוועדה סבורה . לא נמצאים בתחולת התקן, אינם מתקיימים( נכס למלוא אורך החיים

או לכך שאף לא אחד , י הצדדים ידווחו על נכסשגישה זו ממזערת את הסיכוי לכך ששנ

 .מהצדדים ידווח עליו

הוועדה מכירה בכך שהתקן צריך לספק הנחיות יישום לגבי תקני חשבונאות בינלאומיים  .1 במ

. למגזר הציבורי הרלוונטיים המתייחסים להסדרים הנמצאים מחוץ לתחולת התקן

כמו גם טבלת , ישום תקן זההנחיות היישום כוללות תרשים זרימה המדגים את אופן י

התייחסויות לתקני חשבונאות בינלאומיים למגזר הציבורי הרלוונטיים לסוגים אחרים 

 .של הסדרים הנמצאים מחוץ לתחולת תקן זה
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הוועדה הגיעה למסקנה כי חשוב לספק הנחיות לטיפול החשבונאי בתמורה שניתנה על ידי  .1 במ

התמורה עשויה לתת למפעיל זכויות . רותהמעניק למפעיל בתמורה לנכס הזיכיון למתן שי

או זכות להפיק הכנסות , לסדרה של תשלומים קבועים מראש במזומן או שווי מזומן

או נכס מניב , ממשתמשים בנכס הזיכיון למתן שירות שהינם צדדים שלישיים

כל סוג של תמורה קיימות . או שילוב של שני סוגים של תמורה, הכנסותאחר לשימושו

שבונאיות מיוחדות לגביהן הוועדה ספקה הנחיות המסייעות ביישום עקבי של סוגיות ח

 .התקן

הוועדה הגיעה למסקנה כי הכרחי לספק הנחיות לגבי אופן היישום של עקרונות , כמו כן .3 במ

הכנסות , 9כלליים להכרה בהכנסה של תקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר 

וזאת בשל המאפיינים הייחודיים של , למתן שירותעל הסדרי זיכיון , מעסקאות חליפין

 (.  שיתוף בהכנסות, לדוגמה)הסדרי זיכיון למתן שירות מסוימים 

מפני שנושא זה מטופל במסגרת , תקן זה אינו מפרט את הטיפול החשבונאי על ידי המפעיל .2 במ

IFRIC12 .במקרים רבים המפעיל הוא ישות מהמגזר הפרטי ותקני חשבונאות בינלאומיים 

המפעיל או המעניק יכולים גם . למגזר הציבורי לא נועדו לחול על ישויות מהמגזר הפרטי

תקני חשבונאות בינלאומיים למגזר הציבורי לא נועדו . להיות ישות ממשלתית עסקית

חלים על ישויות ( (IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים . לחול על ישויות ממשלתיות עסקיות

 .3ממשלתיות עסקיותמהמגזר הפרטי וישויות 

הציעו להרחיב את תחולת התקן כדי לכלול הסדרי , מגיבים מסוימים לטיוטת התקן .7 במ

הוועדה ציינה כי מטרתו העיקרית של . זיכיון למתן שירות בין שתי ישויות ציבוריות

אלא מקרים בהם , הפרויקט לא הייתה התייחסות לטיפול חשבונאי בהסדרים מסוג זה

גזר הציבורי המיישמת תקני חשבונאות בינלאומיים למגזר המעניק הוא ישות מהמ

לתקן חשבונאות  12-13כי בהתאם לסעיפים , הוועדה ציינה. הציבורי על בסיס מצטבר

שינויים באומדנים חשבונאיים , מדיניות חשבונאית,  1בינלאומי למגזר הציבורי מספר 

, יהיה זה נאות למעניק מהמגזר הציבורי בהסדרים אלה ליישם תקן זה בהקבלה וטעויות

וכי המפעיל  מהמגזר הציבורי יכול ליישם תקן חשבונאות בינלאומי או מקומי רלוונטי 

 .העוסק בהסדרי זיכיון למתן שירות

 תחולה

בעה לפיכך הטיוטא ק. לא כלל הגדרות IFRIC12טיוטא התקן לא כללה הגדרות מפני שגם  .8 במ

שכיוון שמדובר בתקן ולא , מגיבים לטיוטת התקן הציעו. הנחיות לגבי מונחים מסוימים

הוועדה הסכימה כי על . חשוב לכלול הגדרות לצורך עקביות ביישום התקן, בפרשנות

 .התקן לכלול הגדרות

בהתייחס לנכס המשמש בהסדר זיכיון " תשתית"הוועדה הסכימה לא להשתמש במונח  .9 במ

הוועדה ציינה כי המונח משמש . נעשה שימוש במונח זה IFRIC12 -מרות שבל, למתן שירות

                                                 
3

בהתאם , כי בישראל ישויות ממשלתיות עסקיות מיישמות תקינה חשבונאית רלוונטית אליהן, מוצע לציין בהערות שוליים 

 .ולא בהכרח תקני דיווח כספי בינלאומיים, לרגולציה החלה עליהן
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בתקני חשבונאות בינלאומיים למגזר הציבורי בצורה שעשויה לא להתאים באופן מלא 

השונה מהמשמעות , למונח יש משמעות קבועה באזורי שיפוט מסוימים, בנוסף. לתקן זה

הנכס המתייחס הוא זה שהוכר על על מנת להבטיח בהירות בקשר לכך ש. IFRIC12 -ב

התקן , (לגבי נכס למלוא אורך החיים 13או סעיף )לתקן  9בסיס התנאים להכרה בסעיף 

מונח זה נועד לכלול את אותם סוגי הנכסים ". נכס זיכיון למתן שירות"מתייחס לנכס כאל 

 .IFRIC12כמו 

שבונאות בינלאומיים אך נעשה בו שימוש בתקני ח, לא הוגדר בעבר" הסדר מחייב"המונח  .13 במ

למגזר הציבורי אחרים על מנת לתאר הסדרים המקנים זכויות ומחויבויות דומות לצדדים 

יש , הוועדה הגיעה למסקנה שלמטרות תקן זה. כאילו הם היו בצורה של חוזה, להסדר

 .    להגדיר מונח זה  על מנת להבטיח יישום אחיד של התקן

 

 הכרה בנכס זיכיון למתן שירות

גיה החשבונאית העיקרית בהסדרי זיכיון למתן שירות היא האם המעניק צריך להכיר הסו .11 במ

 (.נכס זיכיון: להלן)בנכס זיכיון למתן שירות 

הוועדה בחנה את היתרונות של גישת הסיכונים ותמורות ושל גישה מבוססת שליטה  .12 במ

טים גישת הסיכונים והתמורות מתמקדת בהיב. בהערכה האם המעניק צריך להכיר בנכס

הוועדה לא האמינה שהתמקדות כאמור . הכלכליים של המונחים והתנאים בהסדר

המטרה העיקרית , מתאימה להסדרי זיכיון למתן שירות מפני שמנקודת מבטו של המעניק

של נכס זיכיון למתן שירות היא לספק שירותים מסוימים לציבור מטעמו של המעניק תוך 

א לספק הטבות כלכליות כגון הפקת הכנסות ול, שימוש בנכס הזיכיון למתן שירות

סביר . גדל פוטנציאל השירות של הנכס למעניק, כך(. מדמי שימוש, לדוגמא)מנכסים אלה 

כי הטבות כלכליות מהסדר זיכיון למתן שירות ינבעו בנסיבות בהן הוענקה למפעיל הזכות 

ממשתמשים שהם , להפיק הכנסות מנכס הזיכיון למתן שירות או מנכס מניב הכנסותאחר

גישת מבוססת שליטה מתמקדת בשליטה על ההטבות הכלכליות . צדדים שלישיים

 .  ופוטנציאל השירות של נכס הזיכיון למתן שירות

היות שלעיתים קרובות ההתקשרות בהסדרי זיכיון למתן שירות נעשית לצורך חלוקת  .11 במ

וע קריטריונים מספיק הוועדה גם בחנה האם ניתן לקב, סיכונים בין המעניק לבין המפעיל

אובייקטיבים לצורך הערכה של סיכונים ותמורות על מנת לאפשר קביעת תוצאות 

הוועדה הגיעה , לפיכך. שקלול של מגוון סיכונים ותמורות נתפס כבעייתי, בנוסף. עקביות

 .למסקנה שגישת הסיכונים והתמורות אינה מתאימה

למרות שלגישה כזו יכול . ויבויותהוועדה גם בחנה האם מתאימה גישת הזכויות והמח .11 במ

הוועדה סבורה שהיא תשקף שינוי משמעותי בטיפול , שיהיה יתרון קונספטואלי

החשבונאי ובדיווח הכספי של נכסים והתחייבויות של ישויות במגזר הציבורי שעשויות 

בהתחשב בהחלטת הוועדה לקבל . להיות לו השלכות מעבר להסדרי זיכיון למתן שירות
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הוועדה מסכימה שגישת זכויות , IFRIC12מבוססת שליטה שננקטה ב  את הגישה

 .ומחויבויות אינה מתאימה לתקן זה

הוועדה הגיעה למסקנה שגישה מבוססת שליטה הייתה האמצעי היעל ביותר לקבוע האם  .13 במ

, הוועדה הגיעה למסקנה שאם נוקטים בגישה מבוססת שליטה. המעניק צריך להכיר בנכס

תקן זה , לפיכך. לעיל 2מאותן סיבות שצוינו בסעיף  IFRIC12עם עליה להיות עקבית 

שולט או מסדיר אילו שירותים יסופקו על ידי ( א)מתייחס רק להסדרים בהם המעניק 

. שולט בכל זכות שייר משמעותית בנכס הזיכיון בתום תקופת ההסדר( ב) -ו, המפעיל

רק , שך מלוא אורך חייובמקרה של נכס שנעשה בו שימוש במ, IFRIC12בעקביות עם 

הוועדה הגיעה . התנאי הראשון צריך להתקיים לצורך הכרה בנכס זיכיון למתן שירות

, לפיכך. למסקנה שהיה זה חשוב להדגיש שהסדר זיכיון למתן שירות הוא הסדר מחייב

ההערכה אם יש להכיר בנכס זיכיון למתן שירות נעשית על בסיס כל העובדות והנסיבות 

 .של ההסדר

הוא נועד לחול רק על הסדרה ספציפית . IFRIC12 -ב 3בתקן זה עקבי עם סעיף ( א)9סעיף  .12 במ

ולא במובן הרחב של סמכויות פיקוח במגזר הציבורי מנקודת , להסדר זיכיון למתן שירות

לתקן נעשית באמצעות חוזה או ( א)9הסדרה אליה מתייחס סעיף . מבטו של המעניק

פח הנחיות היישום ניתנה הנחיה לגבי יישום המונח לנס 2בסעיף . באמצעות רגולטור

. בכדי לקבוע האם המעניק צריך להכיר בנכס זיכיון למתן שירות, (א)9בסעיף " מסדיר"

שמתן הנחיה נוספת כאמור יוצרת חוסר סימטריה , מגיבים מסוימים לטיוטת התקן טענו

, לדעת הוועדה. היות שאינו כולל הנחיה נוספת לגבי משמעות מונח זה IFRIC12עם 

לפרק הנחיות היישום נחוצה על מנת להבטיח קיומה  2ההנחיה הנוספת שניתנה בסעיף 

של סימטריה בין מעניק מהמגזר הציבורי לבין המפעיל מהמגזר הפרטי בשימוש 

היות שהמגזר הציבורי , בעת קביעה האם להכיר בנכס הזיכיון" מסדיר"בקריטריון של 

 .  ר של כוחות רגולטורים נרחבים של ממשלותעשוי לבחון את המונח בהקש

 הכרה בהתחייבות

טיוטת התקן תיארה שתי נסיבות שעשויות ליצור התחייבות בעת ההכרה בנכס הזיכיון על  .17 במ

 .בהתבסס על מהות התמורה המגיעה למפעיל עבור נכס הזיכיון, ידי המעניק

בטיוטא צוין כי . יבותתוכר גם התחי, בטיוטא הוצע כי כאשר המעניק מכיר בנכס זיכיון .18 במ

בטיוטא הוצע כי . התחיבות זו עשויה להיות שילוב של התחייבות פיננסית ומחויבות ביצוע

התחייבות פיננסית תיווצר כאשר המעניק צריך לשלם למפעיל סדרת תשלומים קבועים 

ומחויבות ביצוע נוצרת כאשר המעניק מפצה את , מראש של מזומנים או שווי מזומנים

או על ידי , אמצעות הענקת זכות להפקת הכנסות ממשתמשים בנכס הזיכיוןהמפעיל ב

בטיוטא הוצע שהמעניק יטפל . הענקת זכות גישה לנכס מניב הכנסות אחר לשימושו

, 19חשבונאית במחויבות ביצוע בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר 

 .התחייבויות תלויות ונכסים תלויים, הפרשות
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שצוינה " מחויבות ביצוע"ובפרט לגבי , בקשו הבהרה בנושא זה מגיבים לטיוטת התקן .19 במ

 :להלן בקצרה התייחסויות המגיבים. בטיוטא

הזכות שניתנה למפעיל לחייב משתמשים בנכס הזיכיון או זכות הגישה לנכס מניב  .א

אותם . הכנסותאחר נראית בעיני מגיבים מסוימים כבלתי תלויה בפיצוי עבור הנכס

כי הדרישה לספק זכות גישה מהווה מאפיין ברוב הסדרי זיכיון , מגיבים הדגישו

הכרה זאת לא צריכה להיות תלויה באי , למתן שירות ואם עליה להיות מוכרת

 . התרחשות של זרם תשלומים מהמעניק למפעיל

לא קיימת מחויבות לתזרים החוצה של , אף על פי שתוארה כמחויבות ביצוע .ב

מגיבים אלה שאלו האם , לפיכך. כלכליים מהמעניק בתקופות עתידיותמשאבים 

אכן ניתן להציג התחייבות כהגדרתה בתקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי 

 .19או הפרשה כהגדרתה בתקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר , 1מספר 

קשו הבהרה לגבי ב, ל"סביר שלאור ההתייחסויות הנ, מספר מגיבים אחרים, בנוסף .23 במ

חלק מאותם מגיבים שאלו האם פריט . בטיוטת התקן" מחויבות ביצוע"המשמעות של 

 .מאזן זה מהווה במהותו הכנסה נדחית

שהשימוש במונח , הוועדה ציינה. הוועדה הסכימה לכך שנדרשת הבהרה בסוגיה זו .21 במ

לאומי עשוי לגרום לבלבול מפני שהוא משמש בתקן חשבונאות בינ" מחויבות ביצוע"

בהקשר  (מסים והעברות)הכנסות מעסקאות שאינן חליפין , 21למגזר הציבורי מספק 

הוועדה ציינה שהסדר זיכיון למתן שירות הוא יותר עסקת . לעסקאות שאינן חליפין

ולפיכך עדיף לא להשתמש במונח מחויבות ביצוע , חליפין מאשר עסקה שאינה חליפין

 . בהקשר לעסקאות חליפין

המפעיל מכיר , כאשר המפעיל אינו שולט בנכס הזיכיון למתן שירות, IFRIC12במסגרת  .22 במ

הוועדה . תלוי בצד לעסקה הנושא בסיכון לנזק, בנכס פיננסי או בנכס בלתי מוחשי

שני , כך. יש לאמץ גישה זהה לגבי המעניק IFRIC12הסכימה שכדי לשמור על אחידות עם 

הזכות כאשר המעניק מכיר בנכס זיכיון מודלים מזוהים לצורך הטיפול החשבונאי בצד 

ומודל הענקת זכות למפעיל , מודל ההתחייבות הפיננסית: למתן שירות בהתאם לתקן זה

 "(.מחויבות ביצוע"המחליף את )

למונח " מחויבות ביצוע"החלטת הוועדה לשנות את המינוח ששימש בטיוטת התקן מ .21 במ

על ידי המעניק בהסדר זיכיון אינה משנה את הטיפול החשבונאי , שבתקן" התחייבות"

 .   למתן שירות מהטיפול שהוצע בטיוטא

 

 מודל ההתחייבות הפיננסית

מסווג הסדרים בהם המעניק מפצה את המפעיל באמצעות מתן מזומן או נכס  IFRIC12 .21 במ

משום , "מודל נכס פיננסי"פיננסי אחר בתמורה לשליטתו של המעניק בנכס הזיכיון כ
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מודל התחייבות "תקן זה מתייחס לסוג זה של הסדר כ. ישהמפעיל מקבל נכס פיננס

 .מפני שלמעניק יש התחייבות פיננסית" פיננסית

התחייבות פיננסית נוצרת במקרים בהם המעניק מחויב לבצע למפעיל סדרה של תשלומים  .23 במ

מפני שלמעניק יש מחויבות הנובעת מהסדר מחייב לספק מזומן או נכס , קבועים מראש

הוועדה הגיעה למסקנה שכאשר יש סדרת , כמו כן(. המפעיל)ת אחרת פיננסי אחר לישו

יש להקצות את התשלומים , תשלומים קבועים מראש של מזומנים או שווי מזומנים

וכחיובים בגין שירותים שסופקו על ידי המפעיל , כחיוב מימון, כהקטנה של ההתחייבות

 .בהתאם להסדר הזיכיון למתן שירות

י זיכיון למתן שירות נעשות באמצעות הסדר מחייב אשר עשוי הסכמות במסגרת הסדר .22 במ

לכלול חוזים או הסדרים דומים המעניקים לצדדים זכויות ומחויבויות זהים כאילו הם 

שאם קיימים הסדרים דומים המעניקים , הוועדה הגיעה למסקנה. היו בצורה של חוזה

יש ליישם לגביהם את , וזהזכויות ומחויבויות זהים על הצדדים כאילו היו בצורה של ח

תקן , הצגה: מכשירים פיננסיים, 28תקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר 

ותקן , הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים,  29חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר 

 .גילוי: מכשירים פיננסיים, 13חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר 

היא ציינה שהנושאים , IFRIC12ה סטייה בעניין זה מהוראות כאשר הוועדה שקל .27 במ

היו מוגבלים , בעת פיתוח תקן זה IFRIC12 -ל" תמונת ראי"העיקריים שהיו בבחינת 

 .לתחולה של ההסדרים שיכללו בתקן ודרישות ההכרה והגילוי

דרש שהנכס הפיננסי יטופל חשבונאית בהתאם לתקני דיווח חשבונאי  IFRIC12 .28 במ

תקן זה מספק הנחיות לקביעת שיעור הריבית . ים בנושא מכשירים פיננסייםבינלאומי

הוועדה לקחה . שישמש בקביעת חיוב המימון בהתאם למודל ההתחייבות הפיננסית

ההנחיות , לפיכך. בחשבון שלמעניק לא יהיה בדרך כלל מספיק מידע לקביעת שיעור השוק

התקן , כמו כן. מעשי לקבוע אותו אם, דורשות שייעשה שימוש במחיר ההון של המפעיל

 .מתיר שימוש בשיעורים אחרים בהתאם לתנאים של הסדר זיכיון למתן שירות

 

 מודל הענקת זכות למפעיל

הוועדה בחנה מחדש את מהות , בתגובה לנושאים שהועלו על ידי מגיבים לטיוטת התקן .29 במ

צה בגין מחיר הנכס כאשר המפעיל מפו, התמורה הניתנת על ידי המעניק עבור נכס הזיכיון

על ידי הפקת הכנסה ממשתמשים בנכס הזיכיון שהם צדדים שלישיים או בנכס מניב 

התמורה במזומן בגין נכס הזיכיון אינה מתקבלת , הוועדה ציינה שבמצב זה. הכנסות אחר

המהות הכלכלית . מהמעניק אלא ממשתמשים בנכס הזיכיון או נכס מניב הכנסות אחר

. גידול בנכסים נטו למעניק ולפיכך מתהווה הכנסה שיש להכיר בהשל הסדר זה משקפת 

בבחינת מהות ההכנסה והעיתוי , היות שהסדר הזיכיון למתן שירות הוא עסקת חליפין

 .9להכרה בהכנסה הוועדה התייחסה לתקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר 
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המעניק מפצה את המפעיל באמצעות הענקה של , כאשר המפעיל נושא בסיכון התפעול .13 במ

לחייב את המשתמשים בשירות הציבורי הקשור לנכס הזיכיון או ( רישיון, לדוגמא)זכות 

המעניק מספק למפעיל גישה לנכס על מנת שהמפעיל יפוצה בגין . לנכס מניב הכנסות אחר

מסווג סוג  IFRIC12. ג של נכס הזיכיון למתן שירותהרכישה או השדרו, הפיתוח, הבנייה

מודל "תקן זה מתייחס לסוג זה של הסדר כ". מודל נכס בלתי מוחשי"זה של הסדר כ

 ".הענקת זכות למפעיל

כגידול , הוועדה בחנה האם צד הזכות צריך להיות מטופל חשבונאית כהתחייבות, לפיכך .11 במ

 .או כהכנסות, הון/ישיר בנכסים נטו

אין למעניק התחייבות מפני שהסדר הזיכיון למתן שירות מהווה , בנסיבות אלהש, הוסכם .12 במ

כאשר נכס הזיכיון שהושג על ידי המעניק בתמורה להעברת זכויות , החלפה של נכסים

למפעיל להפיק הכנסות ממשתמשים בנכס שהינם צדדים שלישיים על פני תקופת הסדר 

 .  הזיכיון למתן שירות

/ טת התקן ציינו שיתרת הזכות צריכה להיות מטופלת כנכסים נטומגיבים מסוימים לטיו .11 במ

הון / המגדיר נכסים נטו, 1בעקביות לתקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר , הון

תקן חשבונאות בינלאומי . כזכות שיורית בנכסי הישות לאחר ניכוי כל התחייבויותיה

 :הכוללים, הון/ ל נכסים נטוהתייחס לארבעה מרכיבים ש 1למגזר הציבורי מספר 

מהווה את היתרה המצטברת למועד הדיווח של השקעות בעלים , הון שהושקע .א

 ;בניכוי חלוקות לבעלים

 ;עודפים או גירעונות נצברים .ב

 ;הון/ לרות תיאור המהות והמטרה של כל קרן הכלולה בנכסים נטו, קרנות .ג

 .זכויות מיעוט .ד

הון של / מייצגת גידול ישיר בנכסים נטוהוועדה הגיעה למסקנה שיתרת הזכות אינה  .11 במ

הון שזוהו בסעיף / המעניק מפני שהזכות אינה מהווה את אחד המרכיבים של נכסים נטו

 :מהסיבות שלהלן, ל"הנ 11

הטבות כלכליות עתידיות או פוטנציאל שירות שנתרמו "השקעות בעלים מוגדרות כ .א

( התחייבויות של הישותלמעט אלה היוצרים )לישות על ידי צדדים חיצוניים לה 

 : אשר, הון של הישות/ הקובעות זכות פיננסית בנכסים נטו

מעבירה זכות הן לחלוקות של הטבות כלכליות עתידיות או פוטנציאל שירות  (1)

כשחלוקות אלה ניתנות לשיקול דעתם של הבעלים , על ידי הישות לאורך חייה

תחייבויות במקרה והן  לחלוקות של כל עודף של נכסים על ה, או נציגיהם

 או / ו;  שהישות תסיים את חייה

 ."להעברה או לפדיון, להחלפה, ניתנת למכירה (2)



// 

 

, יתרת הזכות הנוצרת בעת הכרה בנכס זיכיון למתן שירות אינה מקיימת הגדרה זו

, מפני שהמפעיל לא ביצע השקעה במעניק המקנה למפעיל זכות פיננסית בישות

 . 1בהתאם להגדרה בתקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר 

יתרת . של הישות עודפים או גירעונות נצברים הינם צבירה של העודפים והגירעונות .ב

 .הזכות הנוצרת בעת הכרה בנכס זיכיון למתן שירות משקפת עסקה בודדת ולא צבירה

הון על פי דרישות / קרנות בדרך כלל נובעות מפריטים שהוכרו ישירות בנכסים נטו .ג

רווחים והפסדים מהערכה מחדש של , לדוגמא, ועשויות לכלול, ספציפיות בתקנים

יתרת הזכות הנוצרת בעת הכרה או סיווג (. השקעות ,לדוגמא רכוש קבוע)נכסים 

אינה מייצגת רווח או הפסד שצריך להיות מוכר באופן ישיר , מחדש של נכס זיכיון

מפני שהיא כרוכה בעסקת חליפין ולא בהערכה מחדש של נכס קיים , הון/ בנכסים נטו

ות ששימשו בהסדר זיכיון למתן שיר, נכסים קיימים של המעניק. של המעניק

כך שלא נעשית , מסווגים מחדש, וממשיכים לקיים את קריטריון השליטה שבתקן זה

 .כל הערכה מחדש

הון של ישות / אותו חלק של עודף או גירעון ונכסים נטו"זכויות מיעוט מוגדרות כ .ד

במישרין או בעקיפין , הון אשר אינו בבעלות/ נשלטת המיוחסים לזכויות בנכסים נטו

, לדוגמא, זכויות מיעוט יכולות להיווצר". של הישות השולטת ,דרך ישויות נשלטות

הישות הכלכלית כוללת חברה ממשלתית ציבורית , כאשר ברמת הממשלה בכללותה

יתכן שיהיו בעלי מניות פרטיים בעלי זכות פיננסית , לפיכך. שהופרטה באופן חלקי

יכיון אינה עומדת יתרת הזכות הנוצרת בעת הכרה בנכס ז. הון של הישות/ בנכסים נטו

 .בהגדרה זו מפני שלמפעיל אין זכות פיננסית כגון זו במעניק

היות שהסדר זיכיון למתן שירות הוא . הוועדה הסכימה כי יתרת הזכות משקפת הכנסות .13 במ

בבחינת מהות ההכנסה ועיתוי ההכרה באותה הכנסה הוועדה התייחסה , עסקת חליפין

בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי . 9מספר  לתקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי

כאשר סחורות נמכרות או שירותים מסופקים בתמורה למוצרים , 9למגזר הציבורי מספר 

רואים בחליפין עסקה היוצרת הכנסות מפני שהיא גורמת לגידול , או שירותים שונים

רה המעניק קיבל נכס זיכיון למתן שירות בתמו, במצב זה. בנכסים נטו של המעניק

למפעיל לחייב משתמשים המהווים צדדים שלישיים בשירות ( רישיון)להענקת זכות 

נכס בלתי )נכס הזיכיון מוכר על ידי המעניק והזכות . הציבורי המסופק בשמו של המעניק

עד אשר מתקיימים , עם זאת. הם נכסים שונים, המוכרת על ידי המפעיל( מוחשי

 .כות מוכרת כהתחייבותיתרת הז, הקריטריונים להכרה בהכנסות

תוצאה . אין תזרים מזומנים פנימה השווה להכנסה שהוכרה, כי במצב זה, הוועדה ציינה .12 במ

לפיו ישות מספקת , 9זו עקבית עם תקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר 

סחורות או שירותים בתמורה לנכס אחר שונה שמשמש לאחר מכן להפקת הכנסות 

 .במזומן
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תוך התאמה , דות בשווי ההוגן של הסחורות או השירותים שהתקבלוההכנסות נמד .17 במ

כאשר לא ניתן למדוד באופן . לסכום של מזומנים או שווי מזומנים כלשהם שהועבר

ההכנסות נמדדות בשווי , מהימן את השווי ההוגן של סחורות או שירותים שהתקבלו

ל מזומנים או שווי תוך התאמה לסכום ש, ההוגן של הסחורות או השירותים שנמסרו

 .מזומנים כלשהם שהועבר

מזהה שלושה סוגים של עסקאות  9תקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר  .18 במ

והכנסות ( או נכסים אחרים)מכירת סחורות ; הספקת שירותים: היוצרות הכנסות

תמלוגים , הפקת ריבית; הנובעות משימוש על ידי צדדים אחרים בנכסים של הישות

הוועדה התייחסה בנפרד לסוגים אלה של , בעת בחינת מהות ההכנסות. נדיםודיביד

 .עסקאות

הוועדה בחנה את הגישות להכרה בהכנסות שצוינו בתקן חשבונאות בינלאומי למגזר  .19 במ

והגיעה למסקנה שאף אחד " הענקת זכות למפעיל"בהקשר למודל  9הציבורי מספר 

הוועדה , אף על פי כן. של מודל זהמתרחישים אלה אינו מתאים באופן מלא לנסיבות 

ציינה שעיתוי ההכרה בהכנסות על פי כל אחד מהתרחישים מתקיים לאורך תקופת 

שדפוס זה של הכרה בהכנסות , הוועדה קבעה, באופן דומה. ההסדר ולא באופן מיידי

עד אשר , לפיכך. מתאים גם להכרה בהכנסות הנובעת מהתחייבות הקשורה למודל זה

 .יתרת הזכות מוכרת כהתחייבות, ריטריונים להכרה בהכנסותמתקיימים הק

 13הוועדה בחנה האם המעניק צריך להכיר בהוצאות תפעול בנסיבות המתוארות בסעיף  .13 במ

הוועדה ציינה שההתחייבות המוכרת של . לעיל בהקשר למודל הענקת זכות למפעיל

לו הוצאות תפעול אי. המעניק מתייחסת אך ורק לנכס הזיכיון שהתקבל על ידי המעניק

המעניק היה צריך להכיר גם בהכנסות המוקפות מדי שנה השוות להוצאות , היו מוכרות

מפני שהכנסות , הוועדה לא מאמינה כי טיפול חשבונאי זה יספק מידע שימושי. השנתיות

שבכל מקרה יתכן שמידע , הוועדה ציינה עוד. והוצאות יוכרו בסכומים שווים מדי שנה

לכן הוועדה הגיעה למסקנה שהמעניק לא . הוצאות המפעיל לא יהיה זמיןמהימן אודות 

 13יכיר בהוצאות תפעול הקשורות להסדר זיכיון למתן שירות בנסיבות המתוארות בסעיף 

 .לעיל

 סוגיות חשבונאיות המטופלות בתקנים אחרים

נאיות עשויות להיות סוגיות חשבו, בשל המורכבות של רבים מהסדרי זיכיון למתן שירות .11 במ

, לדוגמא הכנסות)או בהסדר מחייב דומה , נוספות הקשורות לתנאים מסוימים בחוזה

הוועדה מסכימה שאין זה נחוץ לחזור על אותן (. ערבויות והתחייבויות תלויות, הוצאות

לפיכך כאשר תקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי . הנחיות הקיימות במסגרת תקן זה

, החשבונאי ואופן הדיווח של מרכיב בהסדר הזיכיון למתן שירותכלשהו מציין את הטיפול 

הוועדה ציינה מספר , למרות זאת. תקן זה מפנה לאותו תקן ולא מספק הנחיה נוספת

בהם היישום של אותם תקנים יהיה קשה בהינתן , (לדוגמא הכרה בהכנסות)מקרים 

 . מאפיינים ייחודיים מסוימים בהסדרי זיכיון למתן שירות

 אות מעברהור
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בהכנסות , בהתחייבויות, תקן זה דורש מישות אשר הכירה בעבר בנכסי זיכיון למתן שירות .12 במ

ליישם תקן זה למפרע בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי למגזר , ובהוצאות קשורות

, התקן גם דורש מישות שלא הכירה בעבר בנכסי זיכיון למתן שירות. 1הציבורי מספר 

ליישם תקן זה , ובהוצאות קשורות ומשתמשת בבסיס מצטברבהכנסות , בהתחייבויות

תוך שימוש בעלות נחשבת נכון לתחילת התקופה המוקדמת ביותר , למפרע או מכאן ואילך

 .לגביה מוצג מידע השוואתי בדוחות הכספיים

היא ששינויים יטופלו  1הדרישה הכללית בתקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר  .11 במ

הוועדה . פרט במידה שהיישום למפרע אינו מעשי, צעות יישום למפרעחשבונאית באמ

הוועדה . סיווג מחדש ומדידה מחדש: ציינה שקיימים שתי סוגיות בקביעת הטיפול למפרע

שבדרך כלל יהיה זה מעשי לקבוע למפרע את הסיווג הנאות של כל הסכומים , נקטה בגישה

אך יתכן שמדידה למפרע של נכסי , קאשר בעבר נכללו בדוח על המצב הכספי של המעני

במיוחד אם ישות לא הכירה בעבר בנכסי , זיכיון למתן שירות לא תמיד תהיה מעשית

 .בהכנסות ובהוצאות קשורות, בהתחייבויות, זיכיון למתן שירות

תקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי , הוועדה ציינה שכאשר טיפול למפרע אינו מעשי .11 במ

אשר יכול להיות , ם מכאן ואילך מהמועד המעשי המוקדם ביותרדורש יישו 1מספר 

 . תחילת תקופת הדיווח השוטפת

הוראות המעבר בתקן זה לגבי ישויות אשר בעבר לא הכירו בנכסי זיכיון למתן שירות  .13 במ

בעקבות שאלה של מגיבים מסוימים לטיוטא מדוע הדרישה , תוקנו לעומת טיוטת התקן

אינה מתאימה גם לישות אשר  1אומי למגזר הציבורי מספר הכללית בתקן חשבונאות בינל

טיוטת התקן דרשה יישום מכאן ואילך . בעבר לא הכירה בהסדרי זיכיון למתן שירות

 . אך התירה יישום למפרע, באותם מקרים

בעת גיבוש טיוטת התקן היו לוועדה חששות בהקשר למעשיות של קביעת מדידה של נכס  .12 במ

ועדה לקחה בחשבון שהדבר יכול להביא לחוסר אחידות בטיפול והו, זיכיון למתן שירות

סוגיה זו דומה לזו שנבעה  בעת גיבוש תקן חשבונאות בינלאומי . בהסדרים שהחלו בעבר

הוועדה חשבה לנכון , בהתבסס על כך. נכסים בלתי מוחשיים, 11למגזר הציבורי מספר 

ן חשבונאות בינלאומי להציע הוראות מעבר בטיוטת התקן אשר עקביות לאלו שבתק

 .11למגזר הציבורי מספר 

הוועדה ציינה שהנסיבות הקיימות בנכסים בלתי מוחשיים שונות מאלו של , עם זאת .17 במ

הסדרי זיכיון למתן שירות כוללים בדרך כלל הסדרים , בפרט. הסדרי זיכיון למתן שירות

גן והעלויות מחייבים ארוכי טווח  אשר סביר שהמידע הדרוש לצורך קביעת השווי ההו

, בגינם יהיה זמין יותר מאשר במקרה של נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו או פותחו בעבר

 .אף במקרים בהם ישות לא הכירה בעבר בנכסי זיכיון למתן שירות

יישום מלא , הוועדה מכירה בכך שהיות ורבים מהסדרים אלה החלו לפני זמן רב, עם זאת .18 במ

" עלות נחשבת"הוועדה שקלה שניתן להשתמש ב ,כתוצאה מכך. למפרע עשוי להיות קשה

 . כדי להכיר ולמדוד נכסי זיכיון למתן שירות
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הסדרי זיכיון  ,23עיקרי ההבדלים בין תקן חשבונאות ממשלתי מספר  - 6נספח 

 ,23לבין תקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר , המעניק :למתן שירות

 .המעניק :הסדרי זיכיון למתן שירות

 
 .נספח זה אינו מהווה חלק מהתקן

 
לתקני "( IPSAS 12" -להלן) 12ההפניות בתקן חשבונאות בינלאומי למגזר הציבורי מספר  .1

חשבונאות בינלאומיים למגזר הציבורי הוחלפו בחלקם בתקן זה בהפניות לתקני חשבונאות 
 .ממשלתיים
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הסדרי זיכיון , 23עיקרי ההבדלים בין תקן חשבונאות ממשלתי מספר  - 3נספח 

הסדרי זיכיון למטרת שירות , 13לבין פרשנות מספר , המעניק :למתן שירות

 .גילויים :הסדרי זיכיון למתן שירות, 39ופרשנות מספר 

 

 
ת והדרישקובעת את  ,(12פרשנות מספר  :להלן)הסדרי זיכיון למטרת שירות , 12פרשנות מספר  .1

 . החשבונאיות החלות על מפעיל במגזר הפרטי שבהסדר זיכיון למתן שירות

מטפל ( 12תקן  :להלן)המעניק  :הסדרי זיכיון למתן שירות, 12תקן חשבונאות ממשלתי מספר 

 .מבחינת ראות המעניק 12בסוגיות החשבונאיות שטופלו בפרשנות מספר 

 

שדרוג ושרותי , רכישה, פיתוח, בהכנסות מבניההמפעיל מכיר , 12בהתאם לפרשנות מספר  .2

המעניק מכיר בהתחייבות פיננסית כאשר הוא , 12בהתאם לתקן . הפעלה שהוא מספק למעניק

רכישה או שדרוג של נכס המשמש , פיתוח, מחויב לשלם סדרת תשלומים למפעיל תמורת בניה

 (.נכס זיכיון למתן שירות)לאספקת שירותים ציבוריים 

 

המפעיל מכיר בנכס בלתי מוחשי בגין קבלת הזכות לחייב , 12לפרשנות מספר בהתאם  .1

המעניק מכיר בהתחייבות כאשר הוא מעניק , 12בהתאם לתקן . משתמשים בשירות הציבורי

למפעיל את הזכות לקבל הכנסות ממשתמשים שהינם צדדים שלישיים בנכס שרות או בנכס מניב 

 .הכנסה אחר

 

המפעיל גורע נכס שהחזיק והכיר בו כרכוש קבוע לפני כניסתו , 12בהתאם לפרשנות מספר  .1

 .12אין דרישה דומה בתקן . להסדר זיכיון למתן שירות

 

המפעיל מכיר בנכס ובהתחייבות בהתייחס למחויבויות כלשהן , 12בהתאם לפרשנות מספר  .3

מעניק המעניק גורע נכס שהוא , 12בהתאם לתקן . שטרם קוימו  אשר הוא נטל בתמורה לנכס

 .למפעיל ושעליו כבר אין לו שליטה
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  ממשלתית בחשבונאותהוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חברי הוועדה
 ר הוועדה"יו - מיכאל ארדח "רו
 ח דוד גולדברג"ור

 ח דב ספיר"רו
 ח עוזי שר"רו
 ח יהלי רוטנברג"רו
 ח יוסי איצקוביץ"רו
 אלגריסיח יהודה "רו

 
 משקיפות

 גילי ויצמןח "רו
 צדיק מימוןח שרון "רו
 

 צוות מקצועי
 יוליה רבויח "ור
 

 הוק-צוות מקצועי אד
 ח איריס אלדר"רו
 ח ארנון שחר"רו
 ח מואניס עבד"רו
 ח עדה רונן"רו
 ח תמים סעד"רו
 

 
 


