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  שירות למתן זיכיון הסדרי
  

   )2012(מרס  33תקן חשבונאות מספר 

  

כל הזכויות שמורות למוסד הישראלי לתקיה בחשבואות. אין להעתיק,  ©
לשכפל, לתרגם, להציג, לפרסם, להפיץ, להוציא לאור או לעשות שימוש 

צעי מסחרי כלשהו בפרסום זה או בחלק ממו, בכל דרך שהיא ובכל אמ
מכי, אלקטרוי או אחר, ללא הסכמה מפורשת בכתב ומראש מאת המוסד 

  הישראלי לתקיה בחשבואות. 
  

. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה. 29-1תקן זה מובא בסעיפים 
הוראות התקן, המובאות באותיות מודגשות, מייצגות את העקרוות 

תקי רת התקן. העיקריים של התקן. תקן זה יש לקרוא בהקשר למט
החשבואות וההבהרות המפורסמים על ידי המוסד הישראלי לתקיה 

  בחשבואות אים חלים על פריטים לא מהותיים.
  

  מבוא

ובישראל בשים האחרוות החל הסקטור הציבורי ברחבי העולם   .א
לעשות שימוש רחב במשאבים פרטיים לצורך ביצוע השקעות 

הסדרי  מציעות ותממשל בתשתיות ובפרויקטים עתירי מימון.
שירות חוזיים כדי לעודד השתתפות של המגזר הפרטי בהקמה, 

 בחלק מהמקריםבמימון, בתפעול ובתחזוקה של תשתית כזו. 
תוקם במהלך  תשתיתה במקרים אחריםהתשתית כבר קיימת, ו

לאור ריבוי הסדרים כאלה בישראל בשים  תקופת הסדר השירות.
קצועית לפרסם תקן בושא זה. האחרוות, החליטה הוועדה המ

של הוועדה לפרשויות של  12תקן זה מבוסס על פרשות מספר 
של הוועדה המתמדת  29דיווח כספי בילאומי ועל פרשות מספר 

בישות מהמגזר  אופיןמ תקן זההסדר שמצא בתחולת לפרשויות. 
הפרטי (מפעיל) אשר מקימה את התשתית שמשמשת לצורך 

(לדוגמה, על ידי  הבורי, או לצורך שדרוגהספקת השירות הצי
), ומתפעלת ומתחזקת את התשתית הזו ההגדלת הקיבולת של

במשך תקופת זמן שהוגדרה. המפעיל מקבל תשלום עבור שירותיו 
באמצעות חוזה שקובע תקי  גןועעל פי תקופת ההסדר. ההסדר מ

ביצוע, מגוים להתאמת מחירים והסדרים ליישוב מחלוקות. 
- הפעל-ר מסוג זה מכוה הסדר זיכיון למתן שירות מסוג 'בההסד

 לפרטי' -, או 'ציבורי )ROT( העבר'-הפעל-, 'שקם)BOT( העבר'
)PPP(. 
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מאפיין של הסדרי שירות אלה הוא שלמחויבות שיטלה על ידי   .ב
המפעיל יש אופי של שירות ציבורי. המדייות הציבורית היא 

ית יסופקו לציבור, מבלי לתשת המתייחסיםלדאוג שהשירותים 
להתחשב בזהות הגורם שמפעיל את השירותים. הסדר השירות 
מחייב חוזית את המפעיל לספק את השירותים לציבור בעבור 

 הישות מהמגזר הציבורי. מאפייים שכיחים וספים כוללים: 
  

הגורם שמעיק את הסדר השירות (המעיק) הוא ישות  )1(
לתי, או ישות מהמגזר מהמגזר הציבורי, לרבות גוף ממש

 הפרטי שאליה הואצלה האחריות על השירות.
 

המפעיל אחראי לפחות על חלק מהיהול של התשתית ושל  )2(
 השירותים הקשורים ואיו פועל רק כסוכן בעבור המעיק. 

  

החוזה קובע את המחירים הראשויים שיגבו על ידי המפעיל  )3(
 ירות.ומסדיר את השיויים במחיר במהלך תקופת הסדר הש

  

מוגדר במצב  המפעיל מחויב למסור למעיק את התשתית )4(
בסוף תקופת ההסדר, עבור תמורה שולית מזערית, או ללא 

, ללא קשר לזהות הגורם שמימן את התשתית כללתמורה 
 . עת הקמתהב
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  תחולה

החיות לגבי הטיפול החשבואי של מפעילים  תקן זה קובע .1
 לפרטי.  -בהסדרי זיכיון למתן שירות ציבורי 

 
 לפרטי אם: -חל על הסדרי זיכיון למתן שירות ציבורי  תקן זה .2
  

המעיק שולט או מסדיר אילו שירותים המפעיל חייב לספק   )א(
באמצעות התשתית, למי הוא חייב לספק אותם, ובאיזה 

 מחיר; וכן
 
 beneficialבאמצעות בעלות, זכות מוטב ( -המעיק שולט   )ב(

entitlement כות שייר משמעותית בז - ) או בדרך אחרת
 כלשהי בתשתית בסיום תקופת ההסדר.

  

לפרטי  -תשתית שמשמשת לצורך הסדר זיכיון למתן שירות ציבורי  .3
למשך מלוא אורך החיים השימושיים שלה (כסים למלוא אורך 

(א) 2אם התאי שקבע בסעיף  זה תקןהחיים) מצאת בתחולת 
קביעה האם,  מספקים החיות לצורך 8א - 1סעיפים אמתקיים. 

לפרטי מצאים  -ובאיזו מידה, הסדרי זיכיון למתן שירות ציבורי 
 בתחולת תקן זה.

 
 חל על: תקן זה .4
  

תשתית שהמפעיל מקים או רוכש מצד שלישי לצורך הסדר   )א(
 השירות; וגם על

 
תשתית קיימת שהמעיק ותן למפעיל גישה אליה לצורך   )ב(

 הסדר השירות.
 
  חשבואי על ידי מעיקים.טיפול הל תייחסמ ויאתקן זה  .5
  

  מטרת התקן

עקרוות כלליים להכרה במחויבויות ובזכויות  תקן זה קובע .6
ולמתן גילוי  בהסדרי זיכיון למתן שירות, למדידתן המתייחסות

דן בסוגיות שלהלןתקן זה . ןבגי: 
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 זכויות המפעיל בתשתית;  )א(
 

 הכרה בתמורת ההסדר ומדידתה;  )ב(
  

 שירותי הקמה או שדרוג;  )ג(
  

 ותי תפעול;שיר  )ד(
  

 עלויות אשראי;  )ה(
  

 טיפול חשבואי עוקב בכס פיסי ובכס בלתי מוחשי; וכן  )ו(
  

 פריטים שסופקו למפעיל על ידי המעיק.  )ז(
  

  זכויות המפעיל בתשתית

לא תוכר כרכוש קבוע של  תקן זהתשתית שמצאת בתחולת  .7
המפעיל משום שהסדר השירות החוזי לא מעביר למפעיל את 

בתשתית השירות הציבורי. למפעיל יש  הזכות לשלוט בשימוש
גישה להפעיל את התשתית כדי לספק את השירות הציבורי בעבור 

 המעיק בהתאם לתאים שהוגדרו בחוזה.
  

  הכרה בתמורת ההסדר ומדידתה

, תקן זהבהתאם לתאי ההסדרים החוזיים שמצאים בתחולת  .8
המפעיל פועל כספק שירות. המפעיל מקים או משדרג תשתית 

רותי הקמה או שדרוג) המשמשת להספקת שירות ציבורי (שי
ומפעיל ומתחזק את התשתית הזו (שירותי תפעול) לתקופת זמן 

 שקבעה.
 

המפעיל יכיר בהכסות בגין השירותים שהוא מבצע וימדוד אותן  .9
ולתקן  ביצוע החוזפי -עבודות על 4לתקן חשבואות מספר בהתאם 

ל מבצע יותר משירות . אם המפעיהכסות 25חשבואות מספר 
אחד (דהייו שירותי הקמה או שדרוג וגם שירותי תפעול) בהתאם 
לחוזה או הסדר יחידים, התמורה שהתקבלה או שקיימת זכות 

השירותים לקבלה תוקצה על סמך ערכי השווי ההוגן היחסיים של 
סופקו, אם הסכומים יתים לזיהוי בפרד. מהות התמורה יש

 בואי העוקב לגביה. הטיפול החשבואיקובעת את הטיפול החש
העוקב בתמורה שהתקבלה ככס פיסי וככס בלתי מוחשי מפורט 

 להלן. 20-19בסעיפים 
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  שירותי הקמה או שדרוג

הטיפול החשבואי על ידי המפעיל בהכסות ובעלויות הקשורות  .10
 .4מספר לשירותי הקמה או שדרוג יהיה בהתאם לתקן חשבואות 

 
יתיק תתמורה שלמפעיל על ידי המע  

אם המפעיל מספק שירותי הקמה או שדרוג יש להכיר בתמורה  .11
שהתקבלה על ידי המפעיל או שיש למפעיל זכות לקבלה לפי שוויה 

 ההוגן. התמורה עשויה להיות זכויות ל:
 
 כס פיסי; או  )א(
 
 כס בלתי מוחשי.  )ב(

 
המפעיל יכיר בכס פיסי במידה שבה יש לו זכות חוזית בלתי  .12

ההקמה מזומן או כס פיסי אחר  מותית לקבל עבור שירותי
מהמעיק, או לפי הוראת המעיק; למעיק יש שיקול דעת 

בדרך מצומצם, אם בכלל, להימע מתשלום, משום שההסדר יתן 
לאכיפה משפטית. למפעיל יש זכות בלתי מותית לקבל מזומן כלל 

למפעיל (א) ) חוזית לשלם guaranteesאם המעיק מתחייב (
סכומים מוגדרים או יתים לקביעה, או (ב) את החוסר, אם קיים, 

משתמשים בשירות הציבורי לבין הבין סכומים שהתקבלו מ
סכומים מוגדרים או יתים לקביעה, גם אם התשלום מותה בכך 
שהמפעיל יוודא שהתשתית עומדת בדרישות איכות או בדרישות 

 יעילות שהוגדרו.
 

בכס בלתי מוחשי במידה שבה הוא מקבל זכות  המפעיל יכיר .13
בשירות הציבורי. זכות לחייב  (רישיון) לחייב משתמשים

משתמשים בשירות הציבורי איה זכות בלתי מותית לקבל מזומן 
 משום שהסכומים תלויים במידה שבה הציבור ישתמש בשירות.

  

אם התשלום שהמפעיל מקבל עבור שירותי ההקמה מורכב בחלקו  .14
פיסי ובחלקו מכס בלתי מוחשי, דרש לטפל בפרד בכל  סכמ

רכיב של התמורה למפעיל. התמורה שהתקבלה או שקיימת זכות 
של התמורה  ההוגן לקבלה בגין שי הרכיבים תוכר לראשוה בשווי

 .שהתקבלה או שקיימת זכות לקבלה
 

מהות התמורה שיתה למפעיל על ידי המעיק תיקבע בהתייחס  .15
 .הוראות כל דיןחוזה, ולתאי ה
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  תפעול שירותי

המפעיל יטפל בהכסות ובעלויות הקשורות לשירותי תפעול לפי  .16
 .25מספר תקן חשבואות 

  
 חוזיות לשקם תשתית לרמת שימושיותמחויבויות 

  הוגדרהש

ת חוזיות שאותן הוא יולמפעיל מחויבו במקרים מסוימים קיימות .17
הוא דרש (א) לתחזק את חייב לקיים כתאי ברישיון שלו, לפיהן 

התשתית ברמת שימושיות שהוגדרה, או (ב) לשקם את התשתית 
למצב שהוגדר לפי שהיא תימסר למעיק בסיום הסדר השירות. 

לתחזק או לשקם תשתית, למעט מרכיב  אלהמחויבויות חוזיות 
בהתאם להגדרת ), יוכרו 10כלשהו של שדרוג (ראה סעיף 

ריכת דוחות כספיים ולהצגתם מסגרת המושגית לעהתחייבות ב
וימדדו לפי האומדן הטוב ביותר של היציאה שתידרש לסלק את 

 .סוף תקופת הדיווחלבהווה  המחויבות
  

  עלויות אשראי שהתהוו למפעיל

עלויות אשראי שיתן במקרים בהם המפעיל מכיר בכס פיסי,  .18
ואילו ליחסן להסדר יוכרו כהוצאה בתקופה שבה הן מתהוות, 

כס בלתי מוחשי (זכות לחייב בהם המפעיל מכיר ב במקרים
, עלויות אשראי שיתן ליחסן להסדר משתמשים בשירות הציבורי)

כללים שקבעו ל בהתאםבמהלך שלב ההקמה של ההסדר,  יהווו
  . עלויות אשראיהיוון  3חשבואות מספר  תקןב
  

  כס פיסיטיפול חשבואי עוקב ב

, הכס 14ו/או  12התאם לסעיפים אם המפעיל הכיר בכס פיסי ב .19
הפיסי ימדד בתקופות הדיווח העוקבות בעלות מופחתת בהתאם 
לשיטת הריבית האפקטיבית כהגדרת מוחים אלה בתקן 

מכשירים פיסיים: גילוי  )2017(מעודכן  22חשבואות מספר 
 והצגה.

  

  כס בלתי מוחשיב טיפול חשבואי עוקב

חל על כס בלתי  בלתי מוחשייםכסים  30מספר תקן חשבואות  .20
 47עד  45. סעיפים 14 /אוו 13מוחשי שמוכר בהתאם לסעיפים 

מספקים החיות למדידת כסים בלתי  30 מספרלתקן חשבואות 
כספיים  -כספי או כסים לא  -מוחשיים שרכשו תמורת כס לא 

תקן  כספיים. - או שילוב של כסים כספיים ושל כסים לא 
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קובע גם את אופן הטיפול החשבואי העוקב  30ר חשבואות מספ
 בכסים אלה.

 
 פריטים שסופקו למפעיל על ידי המעיק

, פריטי תשתית שהמפעיל קיבל אליהם גישה 7בהתאם לסעיף  .21
מהמעיק לצורך הסדר השירות אים מוכרים כרכוש קבוע של 
המפעיל. בוסף, המעיק עשוי לספק פריטים אחרים למפעיל אשר 

יכול, לפי רצוו, להשאירם ברשותו או לסחור בהם. אם  המפעיל
מהווים חלק מהתמורה שדרש שתשולם למפעיל  הכאלכסים 

עבור השירותים, אזי הם אים מעקים ממשלתיים. הם מוכרים 
ככסים של המפעיל, המדדים בשווי הוגן בעת ההכרה לראשוה. 

ו אשר הוא המפעיל יכיר בהתחייבות בגין מחויבויות שטרם קוימ
 טל בתמורה לכסים.

 
  יםגילוי

יש לשקול את כל ההיבטים של הסדר זיכיון למתן שירות כדי  .22
לפרטים  יםגילוי ןלקבוע את הגילוי המתאים בביאורים. מפעיל ית

 הבאים בכל תקופה:
 

 תיאור של ההסדר;  )א(
 
תאים משמעותיים של ההסדר שעשויים להשפיע על   )ב(

דאות של תזרימי מזומים הסכום, על העיתוי ועל מידת הוו
עתידיים (לדוגמה תקופת ההסדר, תאריכי המחרה מחדש, 
והבסיס לפיו קבעה ההמחרה מחדש או קביעת התאים 

 ));re-negotiationמחדש (
  

המהות והמידה (לדוגמה כמות, פרק הזמן, או הסכום, כפי   )ג(
 שמתאים) של:

  

)i( כסים זשהוגדרוכויות לשימוש ב; 
 

)ii( לקבלת הספקת  זכויות תים אומחויבויות לספק שירו
 שירותים;

  

)iii( ;ות פריטי רכוש קבועמחויבויות לרכוש או לב 
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)iv(  מחויבויות למסור או זכויות לקבל, בסוף תקופת
 ;הוגדרוהזיכיון, כסים ש

  

)v( אופציות חידוש וסיום; וכן 
 

)vi(  לדוגמה שיפוצים) זכויות ומחויבויות אחרות
 עיקריים);

  

 פה; וכןשיויים בהסדר שהתרחשו במהלך התקו  )ד(
 
 כיצד סווגו הסדרי הזיכיון.  )ה(

 
מפעיל ייתן גילוי לסכום ההכסות ולסכום הרווחים או ההפסדים  .23

שירותי הקמה תמורת כס פיסי או כס  ביצוע תשהוכרו בתקופ
  בלתי מוחשי.

  

בפרד לגבי כל הסדר  ויית 22סעיף ל בהתאם יםשדרש יםהגילוי .24
י כל קבוצה של הסדרי זיכיון למתן שירות או באופן מצרפי לגב

זיכיון למתן שירות. קבוצה היא צירוף של הסדרי זיכיון למתן 
שירות שבהם יתים שירותים בעלי מהות דומה (לדוגמה, גביית 

 אגרות, שירותי תקשורת ושירותי התפלת מים).
  

  מועד תחילה

ביואר  1לתקופות שתיות המתחילות ביום  תקן זהישות תיישם  .25
מותר. אם ישות  תקןיישום מוקדם של ה או לאחריו. 2013

, עליה 2013ביואר  1לתקופה המתחילה לפי  זה תקןמיישמת 
 לתת גילוי לעובדה זו. 

  

  הוראות מעבר

, שיויים במדייות חשבואית להלן 27בכפוף לאמור בסעיף  .26
 יטופלו למפרע.כתוצאה מיישום תקן זה 

 
שי למפעיל אם, עבור הסדר שירות ספציפי כלשהו, אין זה מע .27

למפרע בתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת,  תקן זהליישם 
 עליו:
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להכיר בכסים פיסיים ובכסים בלתי מוחשיים שהיו   )א(
 קיימים בתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת; 

 
להשתמש בערכים בספרים הקודמים של אותם כסים   )ב(

הערכים  לצורך מדידת(מבלי להתחשב בסיווגם הקודם) 
הפיסיים והכסים הבלתי מוחשיים ם כסיה ספרים שלב

הכס הפיסי לאותו תאריך יימדד לפי . לאותו תאריך
באותו מועד ויתרת הערכים בספרים  שיעור ריבית מקובל

הקודמים של אותם כסים תיוחס לכס הבלתי מוחשי. 
במקרה בו המדידה של הכס הפיסי כאמור גבוהה מיתרת 

קודמים של אותם כסים, הכס הפיסי הערכים בספרים ה
יימדד לפי הערכים בספרים הקודמים של אותם כסים ולא 

 ; וכןיוכר כס בלתי מוחשי
 
לבחון באותו תאריך ירידת ערך של כסים פיסיים ובלתי   )ג(

 במקרה זהמוחשיים שהוכרו, אלא אם הדבר איו מעשי, ו
 טפת.ירידת ערך של הסכומים תיבחן בתחילת התקופה השו

  
  כסים בלתי מוחשיים 30שיויים לתקן חשבואות מספר 

  סעיפים אלה כללו שיויים בתקי חשבואות אחרים.  . 28-29
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  החיות יישום -ספח א 

  תקןספח זה מהווה חלק בלתי פרד של ה

  )2תחולה (סעיף 

כאשר  התקןמגדיר שתשתית מצאת בתחולת  לתקן זה 2סעיף  .1א
 תקיימים:התאים המפורטים להלן מ

 
המעיק שולט או מסדיר אילו שירותים המפעיל חייב לספק   )א(

באמצעות התשתית, למי הוא חייב לספק אותם, ובאיזה 
 מחיר; וכן

 
באמצעות בעלות, זכות מוטב או בדרך  -המעיק שולט   )ב(

בזכות שייר משמעותית כלשהי בתשתית בסיום  -אחרת 
 תקופת ההסדר.

  
להיות באמצעות  יםא) יכולהשליטה או ההסדר שצויו בתאי ( .2א

 ים), וכוללregulator -חוזה או בדרך אחרת (כגון באמצעות מפקח 
סיבות שבהן המעיק קוה את כל התפוקה וגם סיבות שבהן חלק 
או כל התפוקה קית על ידי משתמשים אחרים. ביישום תאי זה, 

וצדדים קשורים כלשהם יבחו ביחד. אם המעיק הוא  קיהמע
המגזר הציבורי, אזי המגזר הציבורי כמכלול, ביחד עם ישות מ

למעיק כקשור מפקחים כלשהם הפועלים לטובת הציבור, יחשב 
 .תקן זהלצורך 

 
לעיין תאי (א), לא דרש שלמעיק תהיה שליטה מוחלטת על  .3א

המחיר; מספיק שהמחיר יפוקח על ידי המעיק, על ידי חוזה או על 

). אולם, cappingגון תקרה (ידי מפקח, לדוגמה באמצעות מ
דרש ליישם את התאי לפי מהות ההסדר. יש להתעלם 

כגון תקרה שתחול רק בסיבות , מהותיים ממאפייים לא
אם לדוגמה, חוזה שהסתברות התרחשותן קלושה. לעומת זאת, 

מתיימר להעיק למפעיל חופש לקבוע מחירים, אבל כל רווח עודף 
תקרה על התשואה למפעיל ורכיב מוחזר למעיק, אזי קיימת 

 המחיר של מבחן השליטה מתקיים.
  

לעיין תאי (ב), שליטת המעיק על זכות שייר משמעותית כלשהי  .4א
להגביל את היכולת המעשית של המפעיל למכור או הן צריכה 

לתת למעיק זכות שימוש משכת לאורך  הןלשעבד את התשתית ו
אומדן הערך השוטף של  תקופת ההסדר. זכות השייר בתשתית היא
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התשתית כאילו שהיא כבר כעת מצאת בגיל ובמצב שחזוי שהיא 
 תהיה בו בסוף תקופת ההסדר.

 
בין שליטה לבין יהול. אם המעיק משאיר בידיו גם דיל להביש  .5א

וגם זכות שייר  (א) לתקן2את מידת השליטה המתוארת בסעיף
התשתית משמעותית כלשהי בתשתית, אזי המפעיל רק מהל את 

גם אם, במקרים רבים, יתכן שיהיה לו שיקול  -בעבור המעיק 
  דעת יהולי רחב.

  

(ב) יחדיו מזהים מקרים שבהם התשתית, לרבות  -תאים (א) ו .6א
), שלטת על ידי לתקן 17כלשהם שדרשים (ראה סעיף  מרכיבים

המעיק במשך מלוא תקופת החיים שלה. לדוגמה, אם המפעיל 
מפריט תשתית במהלך תקופת ההסדר (לדוגמה  צריך להחליף חלק

את השכבה העליוה של כביש או את הגג של ביין), יש לבחון את 
פריט התשתית כמכלול. לפיכך תאי (ב) מתקיים לגבי המכלול של 

, אם המעיק שולט בזכות שייר מרכיב האמורהתשתית, כולל ה
 משמעותית כלשהי בהחלפה הסופית של חלק זה.

  

ימוש בתשתית מוסדר בחלקו בצורה שתוארה בסעיף לעתים הש .7א
, ובחלקו איו מוסדר. אולם, הסדרים אלה מתבצעים לתקן (א)2

 במגוון של צורות:
  

יש לתח בפרד כל תשתית שיתת להפרדה פיזית, יתת   )א(
להפעלה באופן בלתי תלוי ועומדת בהגדרה של יחידה מיבת 

 )2009עודכן (מ 15מספר מזומים בהתאם לתקן חשבואות 
, אם היא משמשת במלואה למטרות ירידת ערך כסים

שאין מוסדרות. לדוגמה, כלל זה עשוי לחול על אגף פרטי 
של בית חולים, כאשר שאר החלקים של בית החולים 

במסגרת הרפואה משמשים את המעיק כדי לטפל בחולים 
 .תציבוריה

 
בית כאשר פעילויות שהין לחלוטין לוות (כגון חות ב  )ב(

חולים) אין מוסדרות, מבחי השליטה ייושמו כאילו 
לא קיימים, משום שבמצבים שבהם  אלהששירותים 

, הקיום 2המעיק שולט בשירותים בדרך המתוארת בסעיף 
של פעילויות לוות איו גורע מהשליטה של המעיק על 

 התשתית.
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זכות להשתמש בתשתית היתת להפרדה  עשויה להיותלמפעיל  .8א
(א), או במתקים המשמשים להספקת 7וארת בסעיף אהמת

(ב). בכל אחד 7שירותים לווים לא מוסדרים שתוארו בסעיף א
, יתכן שקיימת במהות חכירה מהמעיק למפעיל; האלהמהמקרים 

 .לכללי חשבואות מקובליםבמצב זה, החכירה תטופל בהתאם 
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  דוגמאות להמחשה
  

  הדוגמאות אין מהוות חלק מהתקן.
  

וגמאות ממחישות את יישום התקן בתבית העובדות של כל הד .1
דוגמה בלבד. הדוגמאות עוסקות במספר מצומצם של הסדרים 
אפשריים. מטרתן להמחיש מאפייים מסוימים בלבד שבדרך כלל 

 מופיעים בפרקטיקה.
 
זכות חוזית בלתי מותית לקבל עבור למפעיל יש  1מספר בדוגמה  .2

המפעיל . במקרה זה ן מהמעיקמזומהתפעול ו שירותי ההקמה
 .מכיר בכס פיסי

  

המפעיל מקבל את הזכות לחייב משתמשים  2מספר בדוגמה  .3
המפעיל  . במקרה זהואין למעיק כל מחויבות בשרות הציבורי

 .מכיר בכס בלתי מוחשי
  

 זכות לחייב משתמשים בשרות הציבור למפעיל יש 3מספר בדוגמה  .4
במקרה זה המפעיל  ום מיימאלי.סכובוסף המעיק ערב למפעיל ל

  בכס פיסי והן בכס בלתי מוחשי. הן מכיר 
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   המפעיל מכיר בכס פיסי - 1דוגמה 

 
חתם הסכם בין הממשלה לבין חברת המפעיל (להלן  01.01.2011-ב .1

) לפיו על מפעיל להקים כביש תוך שלוש שים וכן לתפעל "מפעיל"
ים וספות. בוסף, תאי ש 7ולתחזק את הכביש לתקופה של 

ת ההסדר דורשים מהמפעיל לצפות מחדש את הכביש בסוף ש
 ההסדר יגיע לסיומו.  2020. בסוף שת 2020ובסוף שת  2016

 
וציפוי הכביש המעיק , תחזוק בתמורה לשירותי הקמה, תפעול .2

בכל שה החל אלפי ש"ח  235ישלם למפעיל תשלומים קבועים בסך 
   .2020ת ועד לש 2014משת 

 
תיו בהתאם יוהמפעיל אומד כי העלויות שיתהוו לו למילוי מחויבו .3

  להסדר יהיו:

שים כל אחת מהבאלפי ש"ח  300 -בגין שירותי הקמה   )א(
2013-2011. 

בכל אחת אלפי ש"ח  20 -בגין שירותי תפעול ותחזוק   )ב(
 .2014-2020 מהשים

 2016 שתאלפי ש"ח ב 80 -  בגין שירותי ציפוי הכביש מחדש  )ג(
 .2020 אלפי ש"ח בשת 80- ו

  

 .31.12.2013-הקמת הכביש הושלמה ב .4
  

 לשם הדוגמה הוח כי: .5
הושא ריבית המפעיל מממן את ההסדר כולו על ידי חוב   )א(

 .עודפיםומ 7%בשיעור 
 תזרימי המזומים מתרחשים בסוף התקופה.  )ב(

 
 הטיפול החשבואי מוצג בדוגמה בהתאם לשתי החות חלופיות: .6

בולים בוצעו במועד ולא היו סטיות כל התשלומים והתק  )א(
 מהאומדים.

העלות בגין שירותי הקמה לא תאמה לעלות  2013בשת   )ב(
אלפי ש"ח. בוסף  350החזויה. בפועל עלות ההקמה הייתה 

המפעיל אמד כי העלות בגין שירותי תפעול  2016בשת 
 2020-2016אלפי ש"ח בכל אחת מהשים  25ותחזוק תהיה 

כפי שאמד בתחילת ההסדר. מלבד אלפי ש"ח  20במקום 
 שיויים אלה לא היו סטיות וספות באומדים.
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  החה א'  -טיפול חשבואי 
  (לא היו סטיות מהאומדים)

  
  סיווג ככס פיסי או ככס בלתי מוחשי 

 וון שיש לו זכות חוזית בלתייבדוגמה זו המפעיל מכיר בכס פיסי מכ
 ,כלומר .מזומן מהמעיקתפעול הו מותית לקבל עבור שירותי ההקמה

אלפי ש"ח  235ם למפעיל סכום מוגדר בסך המעיק מתחייב חוזית לשל
  .2020-  2014בכל אחת מהשים 

  
  פיצול התמורה וקביעת שיעור הריבית האפקטיבי

   :הוא כדלקמן השווי ההוגן של כל שירות

  שווי הוגן  

  10%  +  עלות חזויה  שירותי הקמה

  30%  +  זויהעלות ח  לופעתשירותי 

  20%  +  עלות חזויה  ציפוי כביש

  
לתקן אם המפעיל מבצע יותר משירות אחד (דהייו  9בהתאם לסעיף 

שירותי הקמה או שדרוג וגם שירותי תפעול) בהתאם לחוזה או הסדר 
יחידים, התמורה שהתקבלה או שקיימת זכות לקבלה תוקצה על סמך 

ופקו, אם הסכומים ערכי השווי ההוגן היחסיים של השירותים שיס
יתים לזיהוי בפרד. מאחר שבדוגמה זו קיים שווי הוגן לכל אחד 
מהשירותים שיסופקו, התמורה תוקצה לכל שירות. לאחר הקצאת 
התמורה, מפעיל דרש לקבוע את שיעור הריבית האפקטיבי של הכס 
הפיסי. שיעור הריבית האפקטיבי מחושב כשיעור הריבית שמהוון 

השווי ההוגן של התמורה שהמפעיל זכאי לקבל עבור השירות  במדויק את
שביצע ושל התשלומים על ידי הממשלה בהתאם להסדר לערך בספרים 

המפעיל  1.1.2011של הכס הפיסי במועד תחילת ההסדר. מאחר וביום 
עדיין לא זכאי לתמורה כלשהי (לא ביצע עדיין שירות כלשהו) והממשלה 

 .0עיל, הערך בספרים של הכס הפיסי הוא לא שילמה כל תמורה למפ
שיעור אם תזרימי המזומים וסכומי השווי ההוגן ותרים כפי שחזו, 

   .לשה 5.38% היוהמתקבל הריבית האפקטיבי 
  

   הכרה בעלויות ובהכסות
הטיפול החשבואי על ידי המפעיל בהכסות ובעלויות הקשורות לשירותי 

ביצוע החוזפי -עבודות על 4אות מספר הקמה יהיה בהתאם לתקן חשבו .
העלויות של כל פעילויות ההקמה והציפוי מוכרות כהוצאות בהתייחס 

  לשלב ההשלמה של אותה פעילות.
לפי תקן חשבואות יוכרו הכסות ועלויות שקשורות לשירותי תפעול 

  .הכסות 25מספר 
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  739  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת   

  הטיפול החשבואי במחויבות לציפוי
 2016ת יב לצפות את הכביש בסוף שמחו בהתאם לתאי ההסדר המפעיל

 2016והוא יהיה זכאי לתמורה בגין ציפוי הכביש בשת  2020ובסוף שת 
, בהתאמה. מאחר שהמחויבות לציפוי הכביש קיימת למפעיל 2020ובשת 
, המפעיל יכיר והיה פעילות מיבה הכסה 2020ובשת  2016בשת 

  ציפוי רק בשים אלו. הבעלויות 
  

  חשבואי עוקב טיפול
הכס הפיסי יימדד בתקופות הדיווח העוקבות בעלות מופחתת בהתאם 

 )2017(מעודכן  22לשיטת הריבית האפקטיבית לפי תקן חשבואות מספר 
  .גילוי והצגה :מכשירים פיסיים

  
  (אלפי ש"ח)  1.1.2011-31.12.2020התועה בכס הפיסי 

  
  שה

  
  

יתרת 
  פתיחה

  
  

  ריבית
5.38%  

  

ורה שמפעיל תמ
  זכאי לקבל 

  

 תקבול
  מהממשלה

  

יתרת 
  סגירה 

  
  

2011  0  0  330  0  330  

2012  330  18  330  0  678  

2013  678  37  330  0  1,045  

2014  1,045  56  0  )209(  892  

2015  892  48  0  )209(  731  

2016  731  39  0  )113(  657  

2017  657  35  0  )209(  483  

2018  483  26  0  )209(  300  

2019  300  16  0  )209(  107  

2020  107  6  0  )113(  0  

    281        
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  740  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת   

  תוים מתוך הדוחות הכספיים 
  (אלפי ש"ח)פירוט של דוח על הרווח הכולל 

  
  שה

  
  סה"כ  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011

הכסות 
בגין 

  990  -  -  -  -  -  -  -  330  330  330  הקמה

עלויות 
  )900(  -  -  -  -  -  -  -  )300(  )300(  )300(  הקמה

רווח 
בגין 

  90                30  30  30  הקמה 

הכסות 
  182  26  26  26  26  26  26  26  -  -  -  תפעול

עלויות 
  )140(  )20(  )20(  )20(  )20(  )20(  )20(  )20(  -  -  -  תפעול

רווח 
בגין 

  42  6  6  6  6  6  6  6        תפעול

הכסות 
בגין 

  192  96  -  -  -  96  -  -  -  -  -  ציפוי

 הוצאות
בגין 

  )160(  )80(  -  -  -  )80(  -  -  -  -  -  ציפוי

רווח 
בגין 

  32  16        16            ציפוי

הכסות 
  281  6  16  26  35  39  48  56  37  18  0  מימון

עלויות 
  )319(  )1(  )15(  )28(  )40(  )46(  )57(  )68(  )43(  )21(  0  אשראי 

  הכסות
) '(הוצ

מימון 
  )  0  )3(  )6(  )12(  )9(  )7(  )5(  )2(  1  5  )38טו 

רווח 
 טו

  126  27  7  4  1  15  )3(  )6(  24  27  30   (הפסד)
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  741  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת   

  (באלפי ש"ח) דוח על המצב הכספי
  

  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  שה

                      
  מזומן 

  
חוב של 
  הממשלה

  
  אשראי 

  

  
  
  

330  
  
)300(  

  
  
  

678  
  
)621(  

  
  
  

1,045  
  
)964(  

  
  
  

892  
  
)817(  

  
  
  

731  
  
)659(  

  

  
  
  

657  
  
)570(  

  
  
  

483  
  
)395(  

  

  
  
  

300  
  
)208(  

  
  
  

107  
  
)8(  

  

126 *  
  
  
0  
  
-  

  126  99  92  88  87  72  75  81  57  30  הון
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  742  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת   

  החה ב'  -טיפול חשבואי 
  (היו סטיות מהאומדים)

  
  עלות שירותי הקמה

עלות שירותי הקמה לא תאמה לתחזית שבוצעה בתחילת  2013בשת 
אלפי ש"ח. שיוי  350ל הייתה עלות בסכום של ההסדר ובפועל למפעי

אומדן זה איו מצריך שיוי של תקופות קודמות ואיו מהווה תיקון 
 2013בשת טעות. ההשפעה של שיוי האומדן תוכר ברווח או הפסד 

  של ההסדר עם הממשלה. עדכון מאחר שבעקבותיה לא בוצע 
  

  עלות שירותי תפעול

תמשים בכביש, המפעיל אמד כי העלות בעקבות גידול במש 2016בשת 
 2020-2016אלפי ש"ח בכל אחת מהשים  25בגין שירותי תפעול תהיה 

אלפי ש"ח כפי שאמד בתחילת ההסדר. עדכון זה איו מהווה  20במקום 
שיוי בגין תקופות קודמות ואיו מהווה תיקון טעות. ההשפעה של שיוי 

כעלויות  2020-2016ים בכל אחת מהשהאומדן תוכר ברווח או הפסד 
וזאת מאחר שלא בוצע עדכון של ההסדר עם  תפעול גבוהות יותר

  הממשלה.
  

בעקבות שיויי האומדים של העלויות, יש לבחון אם ההסדר הוא חוזה 
  מכביד.
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  743  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת   

  המפעיל מכיר בכס בלתי מוחשי  - 2 דוגמה
 
חתם הסכם בין הממשלה לבין חברת המפעיל (להלן  01.01.2011-ב .1

) לפיו על מפעיל להקים כביש תוך שלוש שים וכן לתפעל "עילמפ"
תאי שים וספות. בוסף,  7ולתחזק את הכביש לתקופה של 

כאשר הציפוי את הכביש ההסדר דורשים מהמפעיל לצפות 
המקורי מדרדר מתחת למצב מוגדר. המפעיל מעריך כי הציפוי 

ההסדר  2020. בסוף שת 2020ובסוף שת  2016ת יבוצע בסוף ש
 יגיע לסיומו. 

 
תאי ההסדר מתירים למפעיל לגבות אגרה מהגים המשתמשים  .2

בכביש. תחזיתו של המפעיל היא שמספר כלי הרכב יוותר קבוע 
אלפי  235במהלך תקופת החוזה וכי הוא יגבה אגרה כוללת בסך 

   .2020ועד לשת  2014בכל שה החל משת ש"ח 
 
תיו בהתאם יוילוי מחויבוו לו למהמפעיל אומד כי העלויות שיתהו .3

  :להסדר יהיו

  אלפי ש"ח בכל אחת מהשים  300-בגין שירותי הקמה  )א(
2013-2011. 

בכל אחת מהשים אלפי ש"ח  20-בגין שירותי תפעול ותחזוק  )ב(
2020-2014. 

- ו 2016בשת אלפי ש"ח  80-מחדש בגין שירותי ציפוי הכביש  )ג(
 .2020אלפי ש"ח בשת  80

  

 .31.12.2013-ב הקמת הכביש הושלמה .4
  

 לשם הדוגמה הוח כי: .5
המפעיל מממן את ההסדר כולו על ידי חוב הושא ריבית   )א(

 .עודפיםומ 7%בשיעור 
 תזרימי המזומים מתרחשים בסוף התקופה.  )ב(

 
 הטיפול החשבואי מוצג בדוגמה בהתאם לשתי החות חלופיות: .6

כל התשלומים והתקבולים בוצעו במועד ולא היו סטיות   )א(
 מהאומדים.

העלות בגין שירותי הקמה לא תאמה לעלות  2012בשת   )ב(
אלפי ש"ח והצפי  325החזויה. בפועל עלות ההקמה הייתה 

ה לא היו זאלפי ש"ח. מלבד שיוי  325 -השתה ל 2013לשת 
 סטיות וספות באומדים.
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  744  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת   

  החה א' -טיפול חשבואי 
  (לא היו סטיות מהאומדים)

  
  מוחשי סיווג ככס פיסי או ככס בלתי 

בדוגמה זו המפעיל מכיר בכס בלתי מוחשי מכיוון שהמפעיל מקבל את 
הזכות לחייב משתמשים בשרות הציבורי. זכות זו איה מהווה זכות בלתי 
מותית לקבלת מזומן משום שהסכומים תלויים במידה שבה הציבור 

  ישתמש בשירות. 
  

  הטיפול בשירותי הקמה 
המפעיל מכיר  סים בלתי מוחשיםכ 30בהתאם לתקן חשבואות מספר 
א השווי ההוגן של התמורה שהמפעיל יבכס בלתי מוחשי לפי עלות, שה

 10%זכאי לקבל עבור שירותי ההקמה שסופקו (עלויות ההקמה בתוספת 
רווח). מאחר שמדובר בכס כשיר מבוצע היוון עלויות אשראי (שיתן 

אם לכללים ) בהת2013-2011ליחסן להסדר) במהלך תקופת ההקמה (
  .עלויות אשראיהיוון  3שקבעו בתקן חשבואות מספר 

  
  פיצול התמורה 

לתקן אם המפעיל מבצע יותר משירות אחד (דהייו  9בהתאם לסעיף 
שירותי הקמה וגם שירותי תפעול) בהתאם לחוזה או הסדר יחידים, 
התמורה שהתקבלה או שקיימת זכות לקבלה תוקצה על סמך ערכי השווי 

אם הסכומים יתים לזיהוי  יחסיים של השירותים שיסופקו,ההוגן ה
בפרד. מאחר שההכסות והעלויות הקשורות לשירותי התפעול מוכרות 

, יש לזהות רק את חלק התמורה המתייחס 25לפי תקן חשבואות מספר 
  לשירותי ההקמה. חלק זה בלבד יוכר ככס בלתי מוחשי. 

  
  הכס הבלתי מוחשי 

  (באלפי ש"ח):  31.12.2013כס הבלתי מוחשי עד ליום תועה בחישוב ה
  
  
  

  היתרת פתיח

2011  
  
0  

2012  
  

330  

2013  
  

681  
  330  330  330  הקמה שירותי ההוגן  שווי

  43  21  0  עלויות אשראי
  31.12  330  681  1,054כס בלתי מוחשי ליום 

  
  בגין שירותי הקמה  הכרה בעלויות ובהכסות

ובעלויות הקשורות לשירותי בהכסות  המפעילהטיפול החשבואי על ידי 
  .ביצוע החוזפי -עבודות על 4לתקן חשבואות מספר בהתאם הקמה יהיה 
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  745  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת   

  הכרה בעלויות בגין שירותי תפעול 
לפי תקן חשבואות יוכרו עלויות שקשורות לשירותי תפעול הכסות ו

בכל שה יוכרו עלויות תפעול הכביש ומגד יוכרו  .הכסות 25מספר 
  הכסות שגבו מהמשתמשים עבור השימוש בכביש. 

  

  הטיפול החשבואי במחויבות לציפוי
מחויבות המפעיל לציפוי ובעת כתוצאה מהבלאי בכביש במהלך תקופת 
התפעול. המחויבות מדדת בערך הוכחי של האומדן הטוב ביותר של 
היציאה שתידרש כדי לסלק את המחויבות. מאחר שההחה היא שהבלאי 

הכביש בכל שה יהיה בהיקף דומה, הרי שהמחויבות לציפוי וצרת  של
 27וצרת מחויבות בסך  2016-2014בכל שה בסכום זהה. לפיכך בשים 

אלפי  20וצרת מחויבות בסך  2020-2017) ובשים 27=80/3אלפי ש"ח (
) בכל שה. כאשר ההשפעה של ערך הזמן של הכסף היא 20=80/4ש"ח (

הפרשה צריך להיות הערך הוכחי של היציאות החזויות מהותית, סכום ה
יש  31.12.2016שיידרשו לסילוק המחויבות כלומר, בכל שה עד ליום 

אלפי ש"ח כשהוא מהוון מיום  27ליצור הפרשה וספת בגין סך של 
יש ליצור  2017ובכל שה משת  )מועד סילוק המחויבות( 31.12.2016

 31.12.2020פי ש"ח כשהוא מהוון מיום אל 20הפרשה וספת בגין סך של 
  . )מועד סילוק המחויבות(

  
  :(באלפי ש"ח) 1.1.2014-2031.12.20 התועה במחויבות לציפוי הכביש

   
  שה

  

יתרת 
  פתיחה

 ריבית
6.5%  

 תוספת
(מהוון 

לפי 
6.5%(  

סילוק 
  המחויבות

יתרת 
  סגירה

2014  0  0  24  -  24  

2015  24  1  25  -  50  

2016  50  3  27  )80(  -  

2017  0  0  17  -  17  

2018  17  1  17  -  35  

2019  35  2  19  -  56  

2020  56  4  20  )80(  -  
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  746  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת   

סה"כ הוצאה שמוכרת בדוח רווח או הפסד בגין המחויבות לציפוי היה 
  (באלפי ש"ח):

  
  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  שה

                
  56  35  17  0  50  24  0  יתרת פתיחה 

מחויבות וספת 
  20  19  17  17  27  25  24  צרהשו

גידול כתוצאה מחלוף 
  4  2  1  0  3  1  0  הזמן 

סה"כ הוצאה ברווח 
  24  21 18  17  30  26  24  או הפסד

  )80(  -   -   -   )80(  -   -   סילוק המחויבות

  -   56  35  17  -   50  24  31.12 - יתרת סגירה ל
  
  

  טיפול חשבואי עוקב
כס בלתי  סכום בר הפחתה של ,30בהתאם לתקן חשבואות מספר 

מוחשי בעל אורך חיים שימושיים מוגדר יוקצה באופן שיטתי על פי 
. ההפחתה תחל כאשר הכס זמין לשימוש שלו אורך החיים השימושיים

כלומר כאשר הוא במיקום ובמצב הדרשים לו על מת שיוכל לפעול 
). הכס הבלתי מוחשי מוקצה 2014באופן שהתכוון המפעיל (החל משת 

ש בשיטת הקו הישר מאחר שההטבות הכלכליות העתידיות תוך שימו
שגלומות בכס פרסות באופן שווה על פי אורך החיים השימושיים של 

כלומר המפעיל צופה מספר כלי רכב קבוע במהלך תקופת החוזה  ,הכס
אלפי ש"ח כל שה החל משת  235אגרה מהמשתמשים בסך  ותגבצופה לו

) תוכר 1,054/7אלפי ש"ח ( 150.5בסך  . ההפחתה2020ועד לשת  2014
  ברווח או בהפסד. 
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  747  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת   

  החה א' -תוים מתוך הדוחות הכספיים 
  פירוט של דוח על הרווח הכולל (באלפי ש"ח)

  
  סה"כ   2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  

הכסות 
בגין 

  הקמה 

  

330  

  

330  

  

330  

                

990  

עלויות 
  )900(                )300(  )300(  )300(  הקמה 

רווח בגין 
  הקמה

  

30  

  

30  

  

30                

  

90  

הכסות 
  1,645  235  235  235  235  235  235  235  -  -  -  משתמשמ

הוצאות 
 הפחתה

(*)  -  -  -  )150(  )151(  )150(  )151(  )150(  )151(  )151(  )1,054(  

עלויות 
  )140(  )20(  )20(  )20(  )20(  )20(  )20(  )20(  -  -  -  תפעול

צאות הו
בגין ציפוי 

  )149(  )20(  )19(  )17(  )17(  )27(  )25(  )24(  -  -  -  הכביש 

עלויות 
  )255(  )1(  )15(  )28(  )40(  )46(  )57(  )68(  -  -  -  אשראי

 מימון
כתוצאה 

מחלוף 
הזמן של 
ההפרשה 

  )11(  )4(  )2(  )1(  )0(  )3(  )1(  0  -  -  -  לציפוי 

 רווח טו
   (הפסד)

  
30  

  
30  

  
30  

  
)27(  

  
)91(  

  
)11(  

  
7  

  
19  

  
28  

  
39  

  
126  

  
  (*) הסכומים עוגלו.
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  748  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת   

  (באלפי ש"ח) דוח על המצב הכספי
  

  2011  שה
  

2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  
  

2020  
  

  126                    מזומן

כס 
-בלתי

  -  151  301.5  452  602.5  753  903.5  1054  681  330  מוחשי

  -  )8(  )208(  )395(  )570(  )659(  )817(  )964(  )621(  )300(   אשראי

מחויבות 
  -  )56(  )35(  )17(  -  )50(  )24(  -  -  -  לציפוי 

  126  87  58.5  40  32.5  44  62.5  90  60  30  הון
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  749  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת   

  החה ב' -טיפול חשבואי 
  (היו סטיות מהאומדים)

  
  עלויות הקמה

עלות שירותי הקמה לא תאמה לתחזית שבוצעה  2013-2012 יםבש
 אלפי ש"ח 325הייתה עלות בסכום של  בתחילת ההסדר ובפועל למפעיל

. שיוי אומדן זה איו מצריך שיוי של תקופות קודמות ואיו בכל שה
מהווה תיקון טעות. ההשפעה של שיוי האומדן תוכר ברווח או הפסד 

  מאחר שבעקבותיה לא בוצע תיקון של ההסדר עם הממשלה.
  

  הכס הבלתי מוחשי 

  (באלפי ש"ח):  31.12.2013עד ליום תועה בכס הבלתי מוחשי חישוב ה
  
  

  

  היתרת פתיח

2011  

  

0  

2012  

  

330  

2013  

  

681  

  330  330  330  הקמה ה שירותיהוגן שווי 

  45  21  0  עלויות אשראי

  31.12  330  681  61,05כס בלתי מוחשי ליום 
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  750  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת   

המפעיל מכיר בכס פיסי ובכס בלתי  - 3 דוגמה
  מוחשי 

  

סכם בין הממשלה לבין חברת המפעיל (להלן חתם ה 01.01.2011-ב .1
) לפיו על מפעיל להקים כביש תוך שלוש שים וכן לתפעל "מפעיל"

תאי שים וספות. בוסף,  7ולתחזק את הכביש לתקופה של 
כאשר הציפוי את הכביש ההסדר דורשים מהמפעיל לצפות 

המקורי מדרדר מתחת למצב מוגדר. המפעיל מעריך כי הציפוי 
ההסדר  2020. בסוף שת 2020ובסוף שת  2016ת בסוף שיבוצע 

 יגיע לסיומו. 
 
תאי ההסדר מתירים למפעיל לגבות אגרה מהגים המשתמשים  .2

 750למפעיל לסכום מיימאלי של  מבטיחבכביש. בוסף, המעיק 
על החוב. תחזיתו של המפעיל היא  6.45%אלפי ש"ח וריבית של 

הלך תקופת החוזה וכי הוא יגבה שמספר כלי הרכב יוותר קבוע במ
ועד  2014בכל שה החל משת אלפי ש"ח  235אגרה כוללת בסך 

  . 2020לשת 

 
תיו בהתאם יוהמפעיל אומד כי העלויות שיתהוו לו למילוי מחויבו .3

  להסדר יהיו:

   אלפי ש"ח בכל אחת מהשים 300-בגין שירותי הקמה  )א(
2013-2011. 

בכל אחת מהשים ש"ח אלפי  20-בגין שירותי תפעול ותחזוק  )ב(
2020-2014. 

   2016שת ב אלפי ש"ח 80-מחדש בגין שירותי ציפוי הכביש  )ג(
 .2020אלפי ש"ח בשת  80- ו

  

 .31.12.2013-הקמת הכביש הושלמה ב .4
  

 לשם הדוגמה הוח כי: .5
המפעיל מממן את ההסדר כולו על ידי חוב הושא ריבית   )א(

 .עודפיםומ 7%בשיעור 
 וף התקופה.תזרימי המזומים מתרחשים בס  )ב(
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  751  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת   

 הטיפול החשבואי מוצג בדוגמה בהתאם לשתי החות חלופיות: .6
כל התשלומים והתקבולים בוצעו במועד ולא היו סטיות   )א(

 מהאומדים.
העלות בגין שירותי הקמה לא תאמה לעלות  2012בשת   )ב(

אלפי ש"ח והצפי  325החזויה. בפועל עלות ההקמה הייתה 
 2020"ח. כמו כן, בשת אלפי ש 325 -השתה ל 2013לשת 

 260גידול במשתמשים המפעיל גבה אגרה בגובה בעקבות 
אלפי ש"ח. מלבד שיויים אלה לא היו סטיות וספות 

 באומדים.
  

  החה א' -טיפול חשבואי 
  )לא היו סטיות מהאומדים(

  
  סיווג ככס פיסי או ככס בלתי מוחשי 

ר ויש לו זכות חוזית בלתי בדוגמה זו המפעיל מכיר הן בכס פיסי מאח
אלפי ש"ח  750מותית לקבל עבור שירותי ההקמה סכום מיימאלי של 

על החוב), והן בכס בלתי מוחשי  6.45%(בתוספת ריבית בשיעור של 
  מאחר ויש לו את הזכות לחייב משתמשים בשרות הציבור.

  
  פיצול התמורה 

שירותי  אם התשלום שהמפעיל מקבל עבורלתקן  14בהתאם לסעיף 
לטפל יש פיסי ובחלקו מכס בלתי מוחשי,  כסההקמה מורכב בחלקו מ

השווי ההוגן  ולהכיר בכל רכיב לפי בפרד בכל רכיב של התמורה למפעיל
של התמורה שהמפעיל זכאי לקבל עבור שירותי ההקמה שסופקו (עלויות 

לרכיב  :. התמורה תפוצל לשי רכיביםרווח) 10%ההקמה בתוספת 
ה הפיאלפי  750של הממשלה ( הבטחהסי תוקצה התמורה שקיימת בגי
+ריבית על החוב), ולרכיב הבלתי מוחשי תוקצה יתרת התמורה ש"ח

  שהמפעיל זכאי לה בגין שירותי ההקמה.
  

   מדידה לראשוה של הכס הפיסי
של הממשלה יפוצל על פי תקופת  הבטחהשקיימת בגיה  סכום התמורה

 6.45%בגיו ריבית לפי השיעור המובטח של יצבר שים) ות 3ההקמה (
   (ראה טבלת התועה בכס הפיסי להלן).

  
  מדידה לראשוה של הכס הבלתי מוחשי

יתרת התמורה שהמפעיל זכאי לה בגין שירותי ההקמה תוכר ככס בלתי 
מוחשי. מאחר שמדובר בכס כשיר, מבוצע היוון של חלק יחסי מעלויות 

) 2013-2011במהלך תקופת ההקמה ( סן להסדרהאשראי שיתן ליח
  .עלויות אשראיהיוון , 3בהתאם לכללים שקבעו בתקן חשבואות מספר 
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  752  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת   

  : (באלפי ש"ח) פיצול התמורה בגין שירותי הקמה
  שה 

  
  כס פיסי 

  
כס בלתי 

  ) N.P( מוחשי
  

שווי הוגן של 
  השירות שבוצע

2011  250  80  330 )300*1.1(  

2012  250  80  330  

2013  250  80  330  

תמורה בגין 
  )100%( 990  )24%( 240  )76%( 750  שירותי הקמה 
  * 49   הכסות מימון

  סה"כ שווי הוגן 
של תמורת 

  המפעיל 
  

799  

  
  

  
  

 *49 =0.0645)*1.0645*250+250+(0.0645*250  
  

  :(באלפי ש"ח) 1.1.2011-2020.31.12כס הפיסי התועה ב
  

יתרת   שה
  פתיחה

 ריבית
6.45%  

תמורה 
שמפעיל 

זכאי 
  לקבל

סכום שהוקצה 
הכס  לפירעון

  הפיסי

יתרת 
  סגירה

2011  0  0  250  0  250  

2012  250  16  250  0  516  

2013  516  33  250  0  799  

2014  799  51  0  )145*(  705  

2015  706  45  0  )145(  605  

2016  606  39  0  )145(  499  

2017  499  32  0  )145(  386  

2018  386  24  0  )145(  265  

2019  266  17  0  )145(  137  

2020  137  8  0  )145(  0  

    1,015  750  265    סה"כ
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  753  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת   

  :(באלפי ש"ח) 1.1.2011-31.12.2013 בלתי מוחשיהתועה בכס ה
  2013  2012  2011  שה 

  165  80  0  יתרת פתיחה
  80  80  80  הקמהשירותי ההוגן שווי 

  10  5  0  עלויות אשראי 
 כס בלתי מוחשי ליום

31.12  
  

80  
  

165  
  

255  
  
בהתאם לתאי  .אלפי ש"ח 990השווי ההוגן של התמורה בגין שירותי ההקמה היו *

אלפי ש"ח  750ההסדר המעיק מבטיח למפעיל סכום מיימאלי בגין שירותי הקמה בסך 
אלפי ש"ח מיוחסת  240סכום זה לכס הפיסי. יתרת השווי ההוגן בסך יש לייחס ולכן 

ולכן בעת היוון  מסך שווי ההוגן של שירותי ההקמה 24%מוחשי שמהווים  לכס הבלתי
-2013מעלויות האשראי בשים  24%עלויות האשראי לכס הבלתי מוחשי יש להוון רק 

  כדלקמן:  2011
מי המזומים מתרחשים יוון שהוח כי תזריאין היוון עלויות אשראי מכ -2011שת 

  בסוף השה.
  .21*0.24=5 - 2012שת 
  .43*0.24=10 - 2013שת 

  
   הכרה בעלויות ובהכסות

ובעלויות הקשורות לשירותי בהכסות  הטיפול החשבואי על ידי המפעיל
, ביצוע החוז פי-עבודות על 4לתקן חשבואות מספר בהתאם הקמה יהיה 

כלומר העלויות של כל פעילות הקמה מוכרות כהוצאות בהתייחס לשלב 
  ההשלמה של אותה פעילות. 

לפי תקן חשבואות יוכרו עלויות שקשורות לשירותי תפעול הכסות ו
בכל שה יוכרו עלויות תפעול הכביש ומגד יוכר החלק  .הכסות 25מספר 

  מההכסות שגבו מהמשתמשים שלא הוקצה לפירעון הכס הפיסי.
  

  מהמשתמשיםהכסות 
אופן תזרימי המזומים מוקצים לכס הפיסי ולכס הבלתי מוחשי ב

  יחסי כדלקמן (באלפי ש"ח):
  

   PMT(  145( סכום אגרה שהוקצה לפירעון הכס הפיסי
  N..P(  90( משתמשיםמהסכום אגרה שיוכר כהכסות 

  235  סה"כ סכום אגרה צפוי 
  

  הטיפול החשבואי במחויבות לציפוי
מחויבות המפעיל לציפוי ובעת כתוצאה מהבלאי בכביש במהלך תקופת 

ויבות מדדת בערך הוכחי של האומדן הטוב ביותר של התפעול. המח
היציאה שתידרש כדי לסלק את המחויבות. מאחר שההחה היא שהבלאי 
של הכביש בכל שה יהיה בהיקף דומה, הרי שהמחויבות לציפוי וצרת 

 27וצרת מחויבות בסך  2016-2014בכל שה בסכום זהה. לפיכך בשים 
אלפי  20וצרת מחויבות בסך  2020-2017) ובשים 27=80/3אלפי ש"ח (
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  754  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת   

) בכל שה. כאשר ההשפעה של ערך הזמן של הכסף היא 20=80/4ש"ח (
מהותית, סכום ההפרשה צריך להיות הערך הוכחי של היציאות החזויות 

יש  31.12.2016שיידרשו לסילוק המחויבות כלומר, בכל שה עד ליום 
"ח כשהוא מהוון מיום אלפי ש 27ליצור הפרשה וספת בגין סך של 

יש ליצור  2017(מועד סילוק המחויבות) ובכל שה משת  31.12.2016
 31.12.2020אלפי ש"ח כשהוא מהוון מיום  20הפרשה וספת בגין סך של 

  (מועד סילוק המחויבות). 
  

  :(באלפי ש"ח) 1.1.2014-31.12.2020התועה במחויבות לציפוי הכביש 
   

יתרת   שה
  פתיחה

 ריבית
6.5%  

 תוספת
(מהוון 

לפי 
6.5%(  

סילוק 
  המחויבות

יתרת 
  סגירה

2014  0  0  24  -  24  

2015  24  1  25  -  50  

2016  50  3  27  )80(  -  

2017  0  0  17  -  17  

2018  17  1  17  -  35  

2019  35  2  19  -  56  

2020  56  4  20  )80(  -  

 
  טיפול חשבואי עוקב

מופחתת בהתאם הכס הפיסי יימדד בתקופות הדיווח העוקבות בעלות 
 )2017(מעודכן  22לשיטת הריבית האפקטיבית לפי תקן חשבואות מספר 

  . מכשירים פיסיים: גילוי והצגה
  

סכום בר הפחתה של כס בלתי מוחשי  30בהתאם לתקן חשבואות מספר 
בעל אורך חיים שימושיים מוגדר יוקצה באופן שיטתי על פי אורך החיים 

חל כאשר הכס זמין לשימוש כלומר כאשר השימושיים שלו. ההפחתה ת
הוא במיקום ובמצב הדרשים לו על מת שיוכל לפעול באופן שהתכוון 

). הכס הבלתי מוחשי מוקצה תוך שימוש 2014המפעיל (החל משת 
בשיטת הקו הישר מאחר שההטבות הכלכליות העתידיות שגלומות בכס 

ים של הכס כלומר פרסות באופן שווה על פי אורך החיים השימושי
המפעיל צופה מספר כלי רכב קבוע במהלך תקופת החוזה וצופה לגבות 

ועד  2014אלפי ש"ח כל שה החל משת  235אגרה מהמשתמשים בסך 
  . 2020לשת 
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  755  2018 ספטמבר -תשרי התשע"ט מהדורת   

  החה א' -תוים מתוך הדוחות הכספיים 
  פירוט של דוח על הרווח הכולל (באלפי ש"ח)

  
  סה"כ   2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  

הכסות 
בגין 

  990                330  330  330  הקמה 

עלויות 
  )900(                )300(  )300(  )300(  הקמה 

רווח בגין 
  90                30  30  30  הקמה

הכסות 
בגין כס 

בלתי 
  630  90  90  90  90  90  90  90        מוחשי

הוצאות 
  פחת 

      
)36(  )37(  )36(  )37(  )36(  )37(  )36(  )255(  

עלויות 
  תפעול 

      
)20 (  )20 (  )20 (  )20 (  )20 (  )20 (  )20 (  )140 (  

הוצאות 
בגין ציפוי 

  הכביש

        

)24(  

  

)25(  

  

)27(  

  

)17(  

  

)17(  

  

)19(  

  

)20(  

  

)149(  

הכסות 
  265  8  17  24  32  39  45  51  33  16  -  מימון 

עלויות 
  )304(  )1(  )15(  )28(  )40(  )46(  )57(  )68(  )33(  )16(  -  אשראי 

עלויות 
 מימון

כתוצאה 
מחלוף 

  הזמן 

  

  

-  

  

  

-  

  

  

-  

  

  

0  

  

  

)1(  

  

  

)3(  

  

  

0  

  

  

)1(  

  

  

)2(  

  

  

)4(  

  

  

)11(  

הכסות 
(הוצאות) 
  )50(  3  0  )5(  )8(  )10(  )13(  )17(  0  0  -  מימון טו 

רווח טו 
  (הפסד)

30  30  30  )7(  )5(  )3(  8  12  14  17  126  
  
  צגות בסכום טו לאחר היוון לכס בלתי מוחשי עלויות האשראי מו 2013ובשת  2012בשת *
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  (באלפי ש"ח) דוח על המצב הכספי
  

  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  שה 

  126  -  -  -  -  -  -  -  -  -  מזומן

  -  137  265  386  499  605  705  799  516  250  חוב

כס 
בלתי 

  מוחשי 

  

80  

  

165  

  

255  

  

219  

  

182  

  

146  

  

109  

  

73  

  

36  -  

  -  )8(  )208(  )395(  )570(  )659(  )817(  )964(  )621(  )300(  אשראי 

מחויבות 
  -  )56(  )35(  )17(  -  )50(  )24(  -  -  -  לציפוי

  126  109  95  83  75  78  83  90  60  30  הון 

  

  החה ב' -טיפול חשבואי 
 (היו סטיות מהאומדים)

  
  עלויות ההקמה

תאמה לעלות החזויה. בפועל  העלות בגין שירותי הקמה לא 2012בשת 
 325 -השתה ל 2013אלפי ש"ח והצפי לשת  325עלות ההקמה הייתה 

אלפי ש"ח. שיוי אומדן זה איו מצריך שיוי של תקופות קודמות ואיו 
מהווה תיקון טעות. ההשפעה של שיוי האומדן תוכר ברווח או הפסד 

  ה.מאחר שבעקבותיה לא בוצע תיקון של ההסדר עם הממשל
  

  משתמשיםההכסות מ

גידול במשתמשים המפעיל גבה אגרה בגובה בעקבות  2020כמו כן, בשת 
שיוי זה איו משפיע על הסכום שהוקצה לפירעון הכס אלפי ש"ח.  260

ההשפעה של שיוי אומדן זה תוכר ברווח או הפסד של הפיסי ולכן 
  אותה שה.
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  :(באלפי ש"ח) 1.1.2011-01331.12.2 בלתי מוחשיהתועה בכס ה
  

  2013  2012  2011  שה 

  165  80  0  יתרת פתיחה

שירותי הוגן שווי 
  80  80  80  הקמהה

  11  5  0  עלויות אשראי 

כס בלתי מוחשי ליום 
31.12  

  
80  

  
165  

  
256  

  
בהתאם לתאי  .אלפי ש"ח 990*השווי ההוגן של התמורה בגין שירותי ההקמה היו 

אלפי ש"ח  750למפעיל סכום מיימאלי בגין שירותי הקמה בסך  ההסדר המעיק מבטיח

אלפי ש"ח מיוחסת  240ולכן יש לייחס סכום זה לכס הפיסי. יתרת השווי ההוגן בסך 

מסך שווי ההוגן של שירותי ההקמה ולכן בעת היוון  24%לכס הבלתי מוחשי שמהווים 

-2013עלויות האשראי בשים מ 24%עלויות האשראי לכס הבלתי מוחשי יש להוון רק 

  כדלקמן:  2011

אין היוון עלויות אשראי מכיוון שהוח כי תזרימי המזומים מתרחשים  -2011שת 

  בסוף השה.

  21*0.24=5 - 2012שת 

  45*0.24=11 - 2013שת 
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הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקיה 

  בחשבואות

  
  

  
  
  

  

  

  ברי הוועדהח

  יו"ר הוועדה -  ב ספירדרו"ח 
  ו"ח חיים אסיאג ר
  רופסור אריה גס, רו"חפ
  ו"ח אבי זיגלמןר

  רו"ח רון משס
  רו"ח משה פרץ

  פרופסור אפרים צדקה
  

  וות מקצועי צ

  ו"ח שרון מימון צדיקר
  

  

  ועץ מקצועי לוועדה י

  רו"ח שאול טבח

 משתתפים קבועים
  ו"ח דוד גולדברג ר

  רו"ח אודי גריברג
  דוייטשמןרו"ח אבי 

  רו"ח די ויטאן
  עומר זיורו"ח 

  רו"ח עדי טל
  ו"ח אדיר עברר

  רו"ח אשר פלייסיג
  יזהר קה חו"ר
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 מועצה של המוסד הישראלי לתקיה בחשבואותה
  

  סגן יו"ר המועצה -, יו"ר רשות י"ע שמואל האוזרפרופסור 
  צהסגן יו"ר המוע - , שיא לשכת רו"ח דורון קופמןו"ח ר

  רו"ח ידין עתבי
  שאול ברופלד, יו"ר דירקטוריון הבורסה ליירות ערךר מ

רשות יירות  -מחלקת תאגידים  תמהל - עמירה-שיראל גוטמן דעו"
  ערך

  ו"ח אלכס הילמן, שיא לשכת רואי חשבון לשעברר
  מר רון לובש

  לשעבר ו"ח עופר מירב, שיא לשכת רואי חשבוןר
  , ציג איגוד החברות הציבוריות הרשומות בבורסהר עמוס מר חייםמ
  בויאג'ו-ו"ד (רו"ח) מיכל עבאדיע
  ו"ח פחס קימלמן, לשכת התיאום של הארגוים הכלכלייםר

  רו"ח יהודה סרדישי, מהל רשות המסים בישראל
  ח יוסי שחק, שיא לשכת רואי חשבון לשעבר"ור

  ן לשעבררו"ח ישראל שטראוס, שיא לשכת רואי חשבו
  רו"ח ראובן שיף, שיא לשכת רואי חשבון לשעבר

  ר רוי חזקיהומ
 


