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  20תקן חשבואות בילאומי 

הטיפול החשבואי במעקים ממשלתיים וגילוי לגבי 
1וע ממשלתיסי

  
הטיפול החשבואי במעקים ממשלתיים וגילוי  20תקן חשבואות בילאומי 

. כל הסעיפים בתקן 48-1בסעיפים  פורטמ IAS 20)( לגבי סיוע ממשלתי
אומץ על תבית התקן, כפי שהייתה בעת ש השמר ךמחייבים באותה מידה, א

לבסיס שר בהק 20בילאומי  חשבואות. יש לקרוא את תקן IASB - ידי ה
לדיווח מושגית הלהקדמה לתקי דיווח כספי בילאומיים ולמסגרת למסקות, 

מדייות חשבואית, שיויים באומדים , 8. תקן חשבואות בילאומי כספי
מדייות חשבואית של ויישום  הלבחירמספק בסיס  ,חשבואיים וטעויות

   .בהעדר החיות מפורשות
  

  תחולה

החשבואי במעקים ממשלתיים ובגילוי בטיפול ייושם תקן זה  .1
 בגילוי לצורות אחרות של סיוע ממשלתי.כן , ובגים

 
 עוסק: איותקן זה  .2

 
בבעיות המיוחדות שעולות מטיפול חשבואי במעקים   )א(

השפעות של את הממשלתיים בדוחות כספיים שמשקפים 
 דומה. בעל אופימחירים משתים או במידע לווה 

 
 ותשמשמהלישות בצורה של הטבות בסיוע ממשלתי שיתן   )ב(

או או ההפסד לצורך מס ההכסה החייבת לצורך קביעת 
לתשלום  התחייבותהבהתבסס על  שהן קבעות או מוגבלות

 תקופות פטור דוגמאות להטבות כאלה הם .מסים על הכסה
זיכויי מס בגין  ,income tax holidays -מסים על הכסה מ

, פחת מואץ ושיעורי מס investment tax credits -השקעה 
 .מופחתים הכסה

 
 השתתפות הממשלה בבעלות על הישות.  )ג(

  
מעקים ממשלתיים שמכוסים על ידי תקן חשבואות   )ד(

 .חקלאות 41בילאומי 

                                                 
 2008שפורסם במאי  שיפורים לתקי דיווח כספי בילאומייםכחלק מ   1

זה על מת שיהיו עקביים עם הוועדה תיקה את המיוחים המשמשים בתקן 
תוקן ל  "הכסה חייבת"תקי דיווח כספיים בילאומיים אחרים כלהלן: (א) 

תוקן ל  "הוכר כהכסות/הוצאות", (ב) "הכסה חייבת או הפסד לצורך מס"
תוקן ל  "זקף ישירות לזכויות של בעלי מיות", (ג) "הוכר ברווח או הפסד"
תוקן ל  "עדכון אומדן חשבואי"ן (ד) , וכ"הוכר מחוץ לרווח או הפסד"
 ."שיוי אומדן חשבואי"
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  הגדרות

 :המוגדרת להלן משמעותבמשמשים בתקן זה באים מוחים הה .3
  

 מוסדות ממשלתייםמתייחסת לממשלה,  )Governmentממשלה (
  מים בין אם הם מקומיים, לאומיים או בילאומיים.וגופים דו

  
הוא פעולה של ) Government assistanceסיוע ממשלתי (

הממשלה שתוכה כדי לספק הטבה כלכלית ספציפית לישות או 
סיוע מסוימים.  קריטריויםשל ישויות שכשירות לפי למגוון 

ן כולל הטבות שמסופקות בעקיפי יולמטרת תקן זה, אממשלתי, 
ו מסחר כלליים, כמבלבד באמצעות פעולה שמשפיעה על תאי 

סחר על מהספקת תשתית באזורי פיתוח או הצבת מגבלות 
  מתחרים. 

  
הם סיוע של ) Government grantsמעקים ממשלתיים (

הממשלה בצורה של העברות של משאבים לישות בתמורה לציות 
יות לפעילוהמתייחסים בעבר או בעתיד לתאים מסוימים 

צורות של הסיוע  ןתוכוללים א יםהתפעוליות של הישות. הם א
הממשלתי שלא יתן לייחס להן ערך באופן סביר ועסקאות עם 

סחר רגילות מבייהן לבין עסקאות  לידהממשלה שלא יתן להב
  2של הישות.

  
הם ) Grants related to assetsלכסים (המתייחסים מעקים 

עיקרי שלהם הוא שישות מעקים ממשלתיים שהתאי ה
שכשירה לקבלם תקה, תקים או תרכוש בדרך אחרת כסים לזמן 

 ,)subsidiary conditionsארוך. יתכן שיצורפו גם תאי משה (
את המיקום של הכסים או את התקופות  מגבילים את הסוג אוה

  שבמהלכן יש לרכוש או להחזיק את הכסים.
  

הם ) Grants related to income(להכסה המתייחסים מעקים 
  לכסים.המתייחסים מעקים מעקים ממשלתיים שאים 

  
הן הלוואות ) Forgivable loansלמחילה (היתות הלוואות 

בהתקיים תאים  חזרןלוותר על הקבל על עצמו שהמלווה מ
  מסוימים שקבעו.

  
הוא המחיר שהיה מתקבל ממכירת כס או  )Fair valueשווי הוגן (
ולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים שהיה מש

מדידת  13בשוק במועד המדידה. (ראה תקן דיווח כספי בילאומי 
  ).שווי הוגן

                                                 
סיוע ) SIC 10של הוועדה המתמדת לפרשויות ( 10ראה גם פרשות מספר    2

   ללא קשר ספציפי לפעילויות תפעוליות. -ממשלתי 
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במהות  הבדלות הןסיוע ממשלתי בא לידי ביטוי בצורות רבות  .4
אליו. מטרת הסיוע  לוויםכלל בתאים שבדרך  הןהסיוע שיתן ו

התחיל במתווה של פעולה לעודד ישות ללהיות מיועדת עשויה 
 אם הסיוע לא היה יתן.  ,היא לא היתה מתחילה בו שבדרך כלל

 

ל של סיוע ממשלתי על ידי ישות עשויה להיות משמעותית וקבתה .5
לגבי ההכה של הדוחות הכספיים משתי סיבות. ראשית, אם 

חשבואי ההועברו משאבים, יש למצוא שיטה אותה לטיפול 
 התהמידה שבה הישות ל תת אידיקציהבהעברה. שית, רצוי ל

אפשר השוואה בין הדוחות מ המסיוע כזה במהלך תקופת הדיווח. ז
לתקופות קודמות ולבין דוחות אלה הכספיים של ישות לבין דוחות 

 כספיים של ישויות אחרות.
  

ו ממעקים ממשלתיים קראים לפעמים בשמות אחרים כ .6
 ).premiumsפרמיות (), או subventionsסובסידיות, סעדים (

 

  מעקים ממשלתיים

מעקים ממשלתיים, לרבות מעקים לא כספיים לפי שווי הוגן,  .7
 לא יוכרו לפי שקיים ביטחון סביר ש:

 

 אליהם; וכן שלוויםהישות תציית לתאים   )א(
 

 המעקים יתקבלו.  )ב(
  

מוכר לפי שקיים ביטחון סביר שהישות  יומעק ממשלתי א .8
ל של מעק וקבתאליו, ושהמעק יתקבל. שלווים תציית לתאים 

 ) לכך שהתאיםconclusiveראיה מספיקה ( ומספק בפי עצמ יוא
 למעק קוימו או יתקיימו. שלווים

 

טיפול חשבואי ל השיטהמשפיע על  איוהאופן שבו מעק מתקבל  .9
טופל באותו אופן בין אם ממעק  ,שתאומץ לגבי המעק. לפיכך

של התחייבות  קטהן אם הוא מתקבל כההוא מתקבל במזומן ובי
 לממשלה.

  

למחילה שהתקבלה מהממשלה מטופלת כמעק היתת הלוואה  .10
תאים ה תקיים אתממשלתי כאשר קיים ביטחון סביר שהישות 

 למחילה של ההלוואה.
  

ההטבה מהלוואת ממשלה בשיעור ריבית מוך מריבית השוק א. 10
ימדד בהתאם לתקן כמעק ממשלתי. ההלוואה תוכר ות תמטופל

. ההטבה של שיעור מכשירים פיסיים 9בילאומי  דיווח כספי
הריבית המוך מריבית השוק תימדד כהפרש שבין הערך בספרים 
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 דיווח כספיהראשוי של ההלוואה כפי שקבע בהתאם לתקן 
לבין התמורה שהתקבלה. ההטבה מטופלת בהתאם  9בילאומי 

התאים והמחויבויות  לתקן זה. הישות דרשת לשקול את
שעליה לקיימם בעת זיהוי העלויות שההטבה של שהתקיימו או 

  ההלוואה מיועדת לפצות.
  

כלשהי מתייחסת מרגע שהוכר מעק ממשלתי, התחייבות תלויה  .11
בהתאם לתקן חשבואות מטופלים כלשהו מתייחס או כס תלוי 

 .הפרשות, התחייבויות תלויות וכסים תלויים 37בילאומי 
  

על פי  על בסיס שיטתירווח או הפסד במעקים ממשלתיים יוכרו  .12
בגין שכהוצאות המתייחסות עלויות שהישות מכירה בהתקופות 
 .מיועדים לתת פיצוי המעקים

 

יתן למצוא שתי גישות עיקריות לטיפול החשבואי במעקים  .13
, מוכר מחוץ לרווח או הפסד ממשלתיים: גישת ההון, שלפיה מעק

על פי תקופה  מוכר ברווח או הפסד, שלפיה מעק ההכסוגישת ה
 אחת או יותר.

  

 שתומכים בגישת ההון טועים כי: אלה .14
 

מימון ויש לטפל בהם אמצעי מעקים ממשלתיים הם   )א(
וכרו יבמקום שהם  דוח על המצב הכספימימון בכאמצעי 

הם  השאות ההפסד כדי לקזז את פריטי ההוצא וארווח ב
 יש להכיר במעקים כל פירעון,חזוי לא שמממים. מאחר 

 מחוץ לרווח או הפסד. האל
 

, משום ברווח או הפסדלא ראוי להכיר במעקים ממשלתיים   )ב(
שהם לא הורווחו אלא מייצגים תמריץ שסופק על ידי 

 .מתייחסותהממשלה ללא עלויות 
 

 הם כדלקמן:ההכסה גישת ב התומכיםהטיעוים  .15
  

ים ממקור שאיו מעקים ממשלתיים הם תקבולשמאחר   )א(
אלא ראוי  ,ישירות בהוןבהם להכיר בעלי המיות, אין 

 .בתקופות המתאימותברווח או הפסד להכיר בהם 
  

לעתים  )gratuitousמעקים ממשלתיים יתים בחים (  )ב(
. הישות מרוויחה אותם באמצעות ציות דירות בלבד

 envisagedלתאים שלהם ועמידה במחויבויות שחזו (
obligations י לעברווח או הפסד ). לפיכך ראוי להכיר בהםפ 

 בעלויות המתייחסותהוצאות כשהישות מכירה  ותהתקופ
 שהמעק מיועד לתת בגין פיצוי; וכן



IAS 20  
  

 1141

, הם הוצאות העובדה שמסים על הכסה ומסים אחרים בשל  )ג(
של תולדה הגיוי לטפל גם במעקים ממשלתיים, שהם 

 הפסד. וארווח במדייות פיסקלית, 
  

עומד העיקרון שמעקים ממשלתיים יוכרו ההכסה בבסיס גישת  .16
הישות בהם ש על בסיס שיטתי על פי התקופותברווח או הפסד 

י צויפתת שהמעק ועד ל המתייחסות עלויותב הוצאותכמכירה 
על בסיס  ברווח או הפסד מעקים ממשלתיים של. הכרה בגין

 פישל חשבואות ל ) איה בהתאם להחהreceipts basisתקבולים (
דוחות  הצגת 1בסיס צבירה (ראה תקן חשבואות בילאומי 

כל בסיס להקצאה של  קיים) ותהיה מקובלת רק אם לא כספיים
 מעק לתקופות מלבד לתקופה שבו הוא התקבל.

 

התקופות שעל פיהן ישות מכירה בעלויות או  ,ברוב המקרים .17
בקל  יעהלקבלמעק ממשלתי יתות שמתייחסות בהוצאות 

)readily ascertainable(. קים  ,לפיכךהוצאות ספציפיותעבור מע 
באותה תקופה שבה מוכרת ההוצאה ברווח או הפסד מוכרים 

לכסים בי פחת בדרך המתייחסים הרלווטית. בדומה, מעקים 
שבהן  והשיעורים על פי התקופותברווח או הפסד כלל מוכרים 

 .אלההכסים ה בגין פחתהוצאות המוכרות 
  

לדרוש גם לכסים שאים בי פחת עשויים המתייחסים מעקים  .18
על פי ברווח או הפסד מחויבויות מסוימות ואז הם יוכרו  םקיו

, מעק המחויבויות. לדוגמה קיוםהתקופות שושאות בעלות של 
של קרקע עשוי להיות מותה בהקמה של ביין באתר ויתכן שיהיה 

 על פי חיי הביין.רווח או הפסד בראוי להכיר במעק 
 

כספי או  ועלעתים מעקים מתקבלים כחלק מחבילה של סי .19
יש לקוט , המספר תאים. במקרים כאל לוויםפיסקלי שאליה 

) בעת הזיהוי של התאים שבגים וצרו עלויות care(זהירות 
והוצאות שקובעות את התקופות שעל פיהן יורווח המעק. יתכן 

י להקצות חלק ממעק לפי בסיס אחד, וחלק אחר לפי שיהיה ראו
 בסיס אחר.

  

) becomes receivableות לקבלו (אמעק ממשלתי שוצרת זכ .20
או במטרה לתת התהוו כפיצוי עבור הוצאות או הפסדים שכבר 

עתידיות מתייחסות לישות ללא כל עלויות  תמיידי תכספי תמיכה
 ות לקבלו.אכשבה וצרה הזבתקופה ברווח או הפסד יוכר 

  

בסיבות מסוימות, יתכן שמעק ממשלתי יועק במטרה לתת  .21
) undertake(לבצע לישות ולא כתמריץ  תמיידי תכספי תמיכה

יוגבלו לישות בודדת ולא  אלהיציאות ספציפיות. יתכן שמעקים כ
עשויות  אלהזמיים לקבוצה שלמה של מוטבים. סיבות כ יהיו
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תקופה שבה הישות הופכת הפסד לברווח או הכרה במעק להצדיק 
להיות כשירה לקבל אותו, יחד עם גילוי שיבטיח שההשפעה שלו 

 מובת בבירור.
  

ות לקבל מעק ממשלתי כפיצוי עבור איתכן שתיווצר לישות זכ .22
בתקופה קודמת. מעק כזה מוכר  שהתהווהוצאות או הפסדים 

 ות, ביחד עם גילויאתקופה שבה וצרה הזכבברווח או הפסד 
 שיבטיח שההשפעה שלו מובת בבירור.

  

  מעקים ממשלתיים לא כספיים

ו ממעק ממשלתי יכול להתבצע בצורה של העברת כס לא כספי, כ .23
 הוג ,אלהלשימוש הישות. בסיבות קרקע או משאבים אחרים, 

 הןמעק וב טפל הןכספי ול להעריך את השווי ההוגן של הכס הלא
לפיה שלעתים פועלים  לופה אחרתח כס לפי השווי ההוגן הזה.ב

 ).nominal( סמלילרשום גם את הכס וגם את המעק בסכום  היא
 

  לכסים המתייחסיםהצגה של מעקים 

לכסים, לרבות מעקים לא המתייחסים מעקים ממשלתיים  .24
כסה הכ דוח על המצב הכספיכספיים לפי שווי הוגן, יוצגו ב

של המעק כדי להגיע לערך המעק או באמצעות יכוי  בגין דחית
 בספרים של הכס.

  

שתי שיטות הצגה בדוחות הכספיים של מעקים (או של חלקים  .25
לכסים חשבות לחלופות המתייחסים מתאימים של מעקים) 

 מקובלות.
 

ברווח או שמוכרת הכסה דחית וצרת בגין המעק שיטה אחת ב .26
 ם של הכס.החיים השימושייאורך על פי  לפי בסיס שיטתי הפסד

 
השיטה האחרת מכה את המעק כדי להגיע לערך בספרים של  .27

החיים של כס בר אורך על פי ברווח או הפסד הכס. המעק מוכר 
 פחת מוקטת. זקיפתפחת באמצעות 

  

יכולה לגרום מתייחסים רכישה של כסים וקבלה של מעקים  .28
, וכדי בתזרים המזומים של ישות. מסיבה זו תודות משמעותיותל

לעתים קרובות יתן גילוי עה ברוטו בכסים, להציג את ההשק
מזומים בין ה מיתזריעל כפריטים פרדים בדוח  אלהכלתודות 

בדוח על המצב לצורך ההצגה המתייחס אם המעק מוכה מהכס 
 ובין אם לאו.הכספי 

  



IAS 20  
  

 1143

  להכסה המתייחסיםהצגה של מעקים 

, לק מרווח או הפסדכחלהכסה מוצגים המתייחסים מעקים  .29
; לחלופין, הם "אחרת ההכס"כללית כגון בפרד או תחת כותרת 

 .המתייחסתדיווח על ההוצאה במוכים 
  

 [בוטל]  א.29
 

 לקזז בין פריטיהתומכים בשיטה הראשוה טועים שלא ראוי  .30
מאפשרת  הושההפרדה של המעק מההוצאהוצאה פריטי והכסה 

התומכים הושפעו מהמעק.  השוואה לעומת הוצאות אחרות שלא
לישות מתהוות שיתכן שההוצאות לא היו  טועיםיה ישיטה השב

 הולפיכך יתכן שהצגה של ההוצא יתן להשגהאם המעק לא היה 
 ) המעק תהיה מטעה.offsettingללא קיזוז (

  

המתייחסים שתי השיטות חשבות מקובלות לצורך הצגת מעקים  .31
הבה אותה של  צורךמעק לידרש גילוי לילהכסה. יתכן ש

להשפעה של המעקים על כל פריט של  גילויהדוחות הכספיים. 
 ., הוא בדרך כלל ראוישדרש לתת לו גילוי פרד ,הוצאהאו הכסה 

  

  החזר של מעקים ממשלתיים

אומדן כשיוי מעק ממשלתי שוצרת חובה להחזירו יטופל  .32
יות חשבואית, מדי 8חשבואי (ראה תקן חשבואות בילאומי 

). החזר של מעק שיויים באומדים חשבואיים וטעויות
) תחילה כגד יתרת זכות appliedזקף (ילהכסה יהמתייחס 

דחית כלשהי שטרם הופחתה בגין המעק. במידה שההחזר עולה 
על יתרת זכות דחית כזאת, או כאשר לא קיימת כל יתרת זכות 

. החזר של מעק או הפסדברווח דחית, ההחזר יוכר מיידית 
הערך בספרים של הכס או  תעל ידי הגדליוכר לכס המתייחס 

דרש  תעל ידי הקט דחית בסכום שאותוסה היתרת ההכ
עד ברווח או הפסד להחזיר. הפחת המצטבר הוסף שהיה מוכר 

 .ברווח או הפסדיוכר מיידית  למועד זה ללא המעק
 

עשויות לדרוש  ,לכסחס המתיישבגין הוחזר מעק  ,סיבות .33
 של הכס.החדש שתישקל ירידת ערך אפשרית של הערך בספרים 

 

  סיוע ממשלתי

צורות מסוימות הוצאו  3מההגדרה של מעקים ממשלתיים בסעיף  .34
של סיוע ממשלתי שלא יתן ליחס להן ערך באופן סביר ועסקאות 

סחר מבייהן לבין עסקאות ה לידעם הממשלה שלא יתן להב
 ת של הישות.הרגילו
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ייעוץ טכי  ןדוגמאות לסיוע שלא יתן ליחס לו ערך באופן סביר ה .35
דוגמה לסיוע שלא יתן . ערבויות או ייעוץ שיווקי בחים והעמדת

להבדיל ביו לבין עסקאות המסחר הרגילות של הישות היא 
חלק מהמכירות של שממה ובע  מדייות רכישה ממשלתית

יו מוטל בספק, אבל כל יסיון . יתכן שקיום ההטבה אהישות
סחר לבין הסיוע הממשלתי יהיה מלהפריד בין פעילויות ה

 שרירותי. 
  

כזו  תהיההחשיבות של ההטבה בדוגמאות שצויו לעיל ייתכן ש .36
כדי הוא הכרחי ) הסיוע durationילוי למהות, להיקף ולמשך (גש

 שהדוחות הכספיים לא יהיו מטעים.
  

 [בוטל] .37
  

משלתי לא כולל את ההספקה של תשתית על ידי בתקן זה, סיוע מ .38
שיפור ברשת התחבורה והתקשורת הכללית ואת ההספקה של 

) מים שהם reticulationו השקיה או רישות (ממתקים משופרים כ
לטובת הקהילה המקומית  בלמוג אלזמיים על בסיס מתמשך 

 כולה.
 

  גילוי

 :ייתן גילוי לעייים הבאים .39
  

ת שאומצה לגבי מעקים ממשלתיים, המדייות החשבואי  )א(
 לרבות שיטות ההצגה שאומצו בדוחות הכספיים;

 
המהות וההיקף של מעקים ממשלתיים שהוכרו בדוחות   )ב(

צורות אחרות של סיוע ממשלתי אידיקציה להכספיים ו
 ; וכןיןישרשות התה ממו במשהי

 

לסיוע ממשלתי שלוו תאים שלא קוימו ותלויות אחרות   )ג(
 שהוכר.

  

  וראות מעברה

 ישות שמאמצת את התקן לראשוה: .40
 

 דרישות הגילוי, כאשר ראוי; וכןל תציית  )א(
 

 תפעל לפי אחת מהדרכים המפורטות להלן:  )ב(
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)i(  יותוי במדיתתאים את הדוחות הכספיים שלה לשי
 8חשבואית בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 

מדייות חשבואית, שיויים באומדים חשבואיים 
 ; אווטעויות

 

)ii(  א ההוראותתיישם אתות של התקן רק על יהחשבו
ות לקבל אמעקים או על חלקים של מעקים שהזכ

אותם או החובה להחזיר אותם וצרת לאחר מועד 
 התחילה של התקן. 

  

 מועד תחילה

ביואר  1ביום המתחילות תקופות לתקן זה יחול על דוחות כספיים  .41
  .יולאחראו  1984

 

) תיקן את 2007 שת(כפי שעודכן ב 1תקן חשבואות בילאומי  .42
בילאומיים. הכספי הדיווח המשמשים בכל תקי ר שאחים ויהמ

. ישות א29את סעיף הוסיף  1חשבואות בילאומי תקן בוסף, 
ביואר  1 יוםלתקופות שתיות המתחילות ב התיישם תיקוים אל

אם ישות מיישמת את תקן חשבואות בילאומי או לאחריו.  2009
ייושמו אלה , תיקוים יותר ) לתקופה מוקדמת2007(מעודכן  1

 זו. לתקופה מוקדמת
  

תקי דיווח ל םשיפורי ל ידיא התווסף ע10בוטל וסעיף  37סעיף  .43
 תיקויםאת  תיישם. ישות 2008שפורסם במאי  כספי בילאומיים

 שהתקבלוהלוואות ממשלה אלה באופן של מכאן ולהבא לגבי 
 יישום. ואחרילאו  2009יואר ב 1ום יב ותמתחילה ותתקופב

 את התיקוים לתקופהמיישמת מותר. אם ישות יותר מוקדם 
 לתת גילוי לעובדה זו. היעל מת יותר,מוקד

  

 ]בוטל[ .44
 

תיקן את , 2011שפורסם במאי  ,13 תקן דיווח כספי בילאומי .45
היא  . ישות תיישם תיקון זה כאשר3ההגדרה של שווי הוגן בסעיף 

 .13קן דיווח כספי בילאומי מיישמת את ת
  

(תיקוים לתקן חשבואות ים של רווח כולל אחר ריטפ ה שלהצג .46
וביטל את  29, תיקן את סעיף 2011), שפורסם ביוי 1בילאומי 

את כאשר היא מיישמת  אלה א. ישות תיישם תיקוים29סעיף 
 .2011כפי שתוקן ביוי , 1תקן חשבואות בילאומי 

  

 ]בוטל[ .47
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, תיקן את 2014 יוליבפורסם , כפי ש9ח כספי בילאומי תקן דיוו .48
 אלה ים. ישות תיישם תיקו47-ו 44 פיםא וביטל את סעי10סעיף 

 .9כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 
 
 
  


