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המודל החדש–הכרה בהכנסה 
תוכן העניינים

עסקאות החלפה לעומת תרומות•

תרומות•

תמותניבלתי/תרומה מותנית•

הגבלות•

הבטחות•

ללא תמורהשירותים שהתקבלו •

ללא תמורהקבועים שהתקבלו נכסים •

סוכנותעסקאות •

ריכוז פערים עיקריים בין המודל הקיים למודל •

החדש בנושא הכנסות

PwC Israel
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החדשהמודל –הכרה בהכנסה 
יכלל

תקן , הכנסות יוכרו לפי תקן ההכנסות
25חשבונאות מספר 

העברה חד צדדית העברה שבה כל צד מקבל ומקנה ערך  
שווה בקירוב

או  מזומןר של "תרומה היא העברה בלתי מותנית למלכ
או  הבטחות בלתי מותנות כמו גם נכסים אחרים של 

ר בהעברה חד  "יישוב או ביטול של התחייבויות המלכ
י ישות אחרת שלא במעמדה כבעלים"ע, צדדית מרצון

תרומהעסקת החלפה

המודל החדש–הכרה בהכנסה 
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דוגמא-" תרומה"לעומת " החלפהעסקת "

עסקת החלפה
היאהסרטןלחקרמרכזעםגדולהמחקראוניברסיטת

לגלותמנתעלמחקריםמבצעתהאוניברסיטה.ר"מלכ
תרומותומקבלתבסרטןלטיפוליותראפקטיביותשיטות
מחברתמשאביםקיבלההאוניברסיטה.במאמציהלתמוך

שלקליניניסוישלהעלויותאתלממןמנתעלתרופות
התרופותחברת.פיתחהשהחברהלסרטןניסיוניתתרופה
המשתתפיםמספראתכולל,הניסויפרוטוקולאתקובעת
בדיקותומהותתכיפותואתשיינתנוהמינוניםאת,הנדרש
תוצאותשלמפורטדוחדורשתהתרופותחברת.המעקב
עלהבעלות,בנוסף.הניסוימסיוםחודשייםתוךהניסוי

.התרופותחברתשלהיאהניסוילתוצאותהזכויות

עבורמסויםמסחריערךישהקליניהניסוישלתוצאותמאחר
שווהערךמקבלתהתרופותחברת,התרופותחברת

אינההמשאביםקבלת,לפיכך.משאביםכספקבקירוב
.האוניברסיטהידיעלשהתקבלהתרומה

)צדדית-העברה חד(תרומה 
אתוקיבלהמהממשלהלמענקבקשההגישהאוניברסיטה

והתקנותהחוקיםלפילפעולנדרשתהאוניברסיטה.המענק
הוצאותלצבורנדרשתהאוניברסיטה.הממשלהשקבעה
סכום.בכספיםהיחסילחלקזכאיתלהיותמנתעלכשירות
מחולט,המענקתקופתבמהלךנוצלשלא,כלשהו

גםנדרשתהאוניברסיטה.להחזירונדרשתוהאוניברסיטה
שומרתהיאאך,לממשלההמחקרממצאישלסיכוםלהגיש

אתלפרסםורשאיתהמחקרבממצאיהזכויותכלאת
.בחירתהלפי,הממצאים

עסקהמהווהאינושהמענקלמסקנהמגיעההאוניברסיטה
אינההממשלה.שווהבקירובשהואערךמוחלףשבה

לנכסיםבתמורהבקירובשווהערךבמישריןמקבלת
אתשומרתשהאוניברסיטהמאחרלאוניברסיטההמסופקים

קובעתהאוניברסיטה,לכן.ולממצאיולמחקרהזכויותכל
.כתרומהיטופלשהמענק

המודל החדש–הכרה בהכנסה 



PwC

או כתוספת לנכסים נטו  ) או כרווחים(כהכנסות יוכרותרומות שהתקבלו 
.התקבלושקיימת לגביהם הגבלה בתקופה בה 

תרומה שניתנה ותרומה מקבילה שהתקבלה מוכרות בדרך כלל על ידי  
.באותו מועדהתורם ועל ידי הנתרם 

–תרומות 
עקרון ההכרה הכללי

המודל החדש–הכרה בהכנסה 

5PwC Israel
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:שהטיל תורם יש את המאפיינים הבאיםלהתניה

,  יוכרו בתקופה שבה התקבלושהתקבלו בלתי מותנות תרומות , ככלל
עד אשר התרומה הופכת לבלתי מותניתלא תוכר מותניתואילו תרומה 

הכרה-" תרומה בלתי מותנית"לעומת " תרומה מותנית"

הניתנתכמקדמהתטופלמותניתתרומהשהיאנכסיםשלהעברה
מפורשותעליהםויתרשהתורםאולמעשהקוימושהתנאיםעדלהחזר

אחד או יותר שיש חסם
ר  "להתגבר עליו לפני שהמלכ

המקבל יהיה זכאי לנכסים  
שהועברו או שהובטחו

אי התגברות על החסם נותנת לתורם  
את הנכסים  זכות לקבל חזרה 

שהועברו או נותנת למבטיח זכות 
נכסיםלשחרור ממחויבותו להעביר 

וגם

המודל החדש–הכרה בהכנסה 
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"תרומה בלתי מותנית"לעומת " תרומה מותנית"

:דוגמא לתרומה מותנית

מנתעלממשלתיתמסוכנות300,000₪בסךמענקמקבלחוליםביתשהואר"מלכ
להיצברחייבותר"למלכהמענקתנאילפי.התריסבלוטתסרטןשלמחקרלממן

שלמשיכהידיעלעלויותהחזרבסיסעלמשולםהמענק.מסוימותכשירותהוצאות
והסוכנותמחולטיםשימושבהםנעשהשלאכספים.ר"המלכידיעלהמענקכספי

כספיםר"המלכמשךובגינןמותרותשאינןהוצאותבגיןהחזרדורשת

-התניה / מקרה פרטי לחסם 
הקבלת מקורות

:)תורםידיעלהוגבלבההשימושאך(מותניתשאינהלתרומהדוגמא

לבצעמנתעלמיחידתרומהחשבוןעלבמזומןמקדמהמקבלחוליםביתשהואר"מלכ
חזרהלקבלזכותכוללאינוההסכם.הבאההשנהבמהלךהאלצהיימרמחלתעלמחקר

לכספיםזכאייהיהר"שהמלכמנתעלעליולהתגברשישחסםאוהמקדמהאת

המודל החדש–הכרה בהכנסה 

PwC Israel
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הצגה בדוחות–שהוטלו על ידי תורמים " הגבלות"

באשר  , תנאי של תורם או גורם חיצוני אחר
,  לשימוש בנכסים שהתקבלו ממנו כתרומה

מאשר ההגבלות  יותר ספציפי שהוא 
הכלליות הנובעות מאופי פעילותו של  

הסביבה בה פועל והמטרות שנקבעו , ר"המלכ
בין אם ההגבלות זמניות ובין אם (בתקננו 

)קבועות

הגבלות שהוטלו מגבילות  , בשונה מהתניות
את השימוש בתרומה אך אינן משפיעות על  

" הכרה("ר לתרומה "הזכאות של המלכ
")הצגה"לעומת 

המודל החדש–הכרה בהכנסה 

PwC Israel
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דוגמאות-" התניות"לעומת " הגבלות"

אם הגבלות שהוטלו קוימו באותה תקופת דיווח שבה התקבלה  ! בחירת מדיניות חשבונאית
)גילוי ויישום מדיניות עקבי מתקופה לתקופה(ר רשאי להכיר בתרומות כהכנסות "מלכ, התרומה

:"להגבלות"דוגמא 
קמפייןמנהלאוניברסיטהשהואר"מלכ

ולביצועחדשמבנהלהקמתתרומותלאיסוף
כולל,בקמפוסקיימיםבמבניםהוניותהשקעות
ומערכתהמחשביםרשתשדרוג,מיזוגמערכת

חשבוןעלמקדמהמקבלר"המלכ.התקשורת
כוללההסכם.מקרן10,000₪בסךמענק
בהםנעשהלאאםכספיםחזרהלקבלזכות

לאהקרן.בקמפייןהמוצהרותלמטרותשימוש
ישבוהאופןלגבימפרטיםבהסכםכוללת
השדרוגיםאתלבצעאוהמבנהאתלהקים

:"להתניות"דוגמא 
חדשאגףלבנייתמענקמקבלמוזיאוןשהואר"מלכ

1בסךשנתיתרבהבטחהכוללההסכם.קייםבמבנה
ספציפיותדרישותכוללההסכם.זאתלמטרה₪מליון
ידידותיתכנוןלאישורדרישה,ר"במגודל(האגףלגבי

להגשתעדישולםלאהראשוןהתשלום.)וכולסביבה
.הבנייהדרישותאתשמקיימותארכיטקטיותתוכניות

אחרותדרךאבןהגשתבעתישולמונוספיםתשלומים
התורם,מושגתאינהדרךאבןאם.בהסכםשזוהו

התשלוםאתלבצעממחויבותומשוחרר

המודל החדש–הכרה בהכנסה 



:שהטיל התורםהתניה האם קיימת
–וגם , ר יהיה זכאי לנכסים שהועברו"חסם שיש להתגבר עליו לפני שהמלכ-
?אי התגברות על החסם נותנת לתורם זכות לקבל חזרה את הנכסים שהועברו-

מותניתתרומה 

!אין הכרה
–אם התקבלו נכסים 

התחייבות/ יטופלו כמקדמה 

כן

בלתי מותניתתרומה 

בתרומה  הכרה
בדוח על  כהכנסה 

הפעילויות האם התרומה כוללת 
שהוטלו על  הגבלות

?ידי התורם

לא

בתרומה  הכרה
לנכסים נטו  כתוספת

שקיימת בגינם 
הגבלה

כשההתניה  
הוסרה

לא

תרומה שהתקבלה

כן

המודל החדש–הכרה בהכנסה 

PwC Israel



PwC Israel
11

"תרומות"

נכסיםשירותים"הבטחות"מזומנים

המודל החדש–הכרה בהכנסה 

11PwC Israel
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.  לאכיפה משפטיתהבטחה הינה הסכם מתועד לתרום מזומן או נכסים אחרים הניתן 
לנותן ההבטחה מחויבות משפטית לבצע את ההעברה שהובטחה

הבטחה מותנית אשר כוללת התניות שהוטלו על ידי התורם אשר  
,  מייצגות הן חסם שיש להתגבר עליו והן זכות לשחרור מהמחויבות

, כלומר, תוכר כאשר ההתניות שבהן היא תלויה מתקיימות למעשה
.כאשר ההבטחה המותנית הופכת בלתי מותנית

"הבטחות"

ר או על ידי נאמן  "בוטלה הדרישה לקבלת התרומה בפועל על ידי המלכ
!לפרסוםעד למועד אישור הדוחות הכספייםבעבורו 

תוכר בתקופה שבה התקבלה 
בתנאי שקיימות ראיות מספיקות  

בצורת תיעוד ניתן לאימות שניתנה 
הבטחה ושקיימת יכולת אכיפה  

.משפטית של ההבטחה

הבטחה מותניתהבטחה בלתי מותנית

המודל החדש–הכרה בהכנסה 
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הניתן לאכיפה  , הסכם מתועד לתרום-" הבטחה"
וקיימות ראיות בצורת תיעוד ניתן לאימות  , משפטית

שניתנה הבטחה

למעט בדרישת  (בלתי מותנית 
)ר או בחלוף הזמן"המלכ

מותנית

אין הכרה

הכרה כתוספת לנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה 
אלא  , והכרה כהכנסות מתרומות בתקופות עתידיות

מבהירים שהתרומה תשמש  אם תנאים מפורשים 
לתמיכה בפעילויות של התקופה השוטפת

בהעדר  (הכרה כהכנסות מתרומות 
כתוספת לנכסים נטו שקיימת  או , )מגבלות

בקיומן של הגבלות שהוטלו  (לגביהם הגבלה 
)על ידי התורם

?מועדי פירעון בתקופות עתידיותהאם להבטחה 

כןלא

"הבטחות"
המודל החדש–הכרה בהכנסה 
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דרישות גילוי-" הבטחות"
סכומים של הבטחות בלתי מותנות לתאריך הדיווח תוך  

שטרם נפרעו  , הבחנה בין אלו שנפרעו למועד אישור הדוחות
בין שנה לחמש  , עד שנה מתאריך הדיווחפרעונםומועד 

ומעל חמש שנים, שנים

הפרשות לחובות מסופקים

:  כגון(סכום הבטחות מותנות תוך הפרדה של סוגי ההתניות 
)וכוהשלמת הקמת בניין , הקבלת מקורות

המודל החדש–הכרה בהכנסה 
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ר יכלול בדוחות הכספיים שלו שירותים שהתקבלו על  "מלכ
על פי  , )וכהוצאות או כנכסים(ידו ללא תמורה כהכנסות 

:התנאים הבאיםשלושתבהתקיים , שלהםהשווי ההוגן 

ביחס,כוללבסיסעלמהותיכספיערךבעליהםהשירותים
ר"המלכשלהפעילותלהיקף

מהימןבאופןהשירותיםשלההוגןשווייםאתלהעריךניתן

15

שירותים שהתקבלו ללא תמורה-תרומות 

,מקצועייםומומחיותמיומנותהדורשמהסוגהםהשירותים
בתמורהלרכשםנאלץר"המלכהיהמתקבליםהיוושלולא

פיננסילאנכסמגדיליםאויוצריםשהשירותיםאו

.  לכלול שירותים שהתקבלו ללא תמורה בהתקיים התנאים שפורטו לעיליידרשר "מלכ
!דרישות גילויבוטלה האפשרות לבחור שלא להכיר בשירותים שהתקבלו ללא תמורה

המודל החדש–הכרה בהכנסה 
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מזומניםשלותרומותקבועיםנכסיםשלתרומות,שנקבעוהתנאיםבהתקיים
הנכסכאשרהפעילויותעלבדוחכהכנסותיוכרוקבועיםבנכסיםלהשקעה

.התורםידיעלשנקבעהההגבלהתקופתלאורךאוהמיועדלשימושומוכן

תמורהללאשהתקבלונכסים-תרומה

,  או בתמורה חלקית בלבד, נכסים שהתקבלו ללא תמורה
, השווי ההוגן למועד קבלתםיכללו בדוחות הכספיים על פי 

:בהתקיים התנאים הבאים

להיקףביחס,כוללבסיסעלמהותיכספיערךבעליהם
ר"המלכשלהפעילות

מהימןבאופןההוגןשווייםאתלהעריךניתן

!דרישות גילוי

המודל החדש–הכרה בהכנסה 



PwC Israel

"נטו/ ברוטו "–עסקאות סוכנות 
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40תקן חשבונאות מספר 
מבחין בין מצבים שבהם  

,  נאמן, כסוכןר משמש "המלכ
לבין מצבים שבהם , או מתווך

יכולת לשלוט  ר יש "למלכ
הצפויה  בטובת ההנאה

מתרומה שהתקבלה והוא יכול 
להשתמש בה למטרותיו באופן  

חופשי או בהתאם להתניות 
.  התורם

ר "דוגמאות לעסקאות סוכנות בהן המלכ
)הצגה בנטו(מתווך בלבד /משמש כסוכן

ר מקבל מיחיד מזומנים לחלוקת  "מלכ
ר יכין רשימה  "היחיד דרש כי המלכ. מלגות

שמהם היחיד יבחר , של סטודנטים מצטיינים
ר אין  "למלכ. שלושה שיקבלו את המלגה

שיקול דעת בבחירת הסטודנטים שיקבלו את  
.המלגה

ר מקבל מיחיד מענק במזומן שעליו  "מלכ
רים שעומדים  "לחלקו בין כל המלכ

.  בקריטריונים שנקבעו בהסכם המענק
רים  "ר אין שיקול דעת בבחירת המלכ"למלכ

.שיקבלו את המענק

ר יכולת  "דוגמאות לתרומות בהן למלכ
)הצגה בברוטו(שליטה בטובת ההנאה 

ר לתרום לחולי  "תורם נענה לבקשה של מלכ
התורם העביר את התרומה במזומן  . סרטן
ר יש שיקול דעת בבחירת  "למלכ. ר"למלכ

.חולה הסרטן שיקבל את התרומה

ר לתרום  "תורם נענה לבקשה של מלכ
התורם רשאי לבחור תחום אחד מבין  . כספים

ר אליו הוא  "תחומי הפעילות של המלכ
ר יש  "למלכ. מעוניין לייעד את התרומה

שיקול דעת בשימוש בתרומה במסגרת  
.תחום הפעילות שבחר התורם

המודל החדש–הכרה בהכנסה 
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הצגה בדוח על הפעילויות
הכנסות מעסקאות סוכנות  

יוכרו בדוח על  ) נאמן/מתווך/כסוכן(
הפעילויות בסכום נטו בסעיף  

.  נפרד במסגרת ההכנסות
לסכומים לתת גילוי ר רשאי "המלכ

בניכוי סכומים  ' שהתקבלו עבור צד ג
.'ר להעביר לצד ג"שעל המלכ

מאזניתהצגה 
ר  "בעסקאות סוכנות שבהן המלכ

מקבל מזומנים או נכסים פיננסיים  
בהתחייבותעליו להכיר , אחרים

. בעת ההכרה בנכסים שהתקבלו
ר  "בעסקאות סוכנות שבהן המלכ

ר  "למלכ, מקבל נכסים לא פיננסיים
להכיר  , אך הוא אינו נדרש, מותר

בחירת  (בהתחייבות ובנכסים אלה 
).  מדיניות חשבונאית

המודל החדש–הכרה בהכנסה 



PwC Israel 19

רים"המודל החדש להכרה בהכנסה של מלכ
פערים עיקריים בין התקינה הקיימת לתקינה החדשה
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)40תקן (התקינה החדשה התקינה הקיימת  הנושא
עסקאות החלפה  

עסקאות שאינן העברות  (
)חד צדדיות

לא קיימת התייחסות מפורשת לגבי  
.עסקאות החלפה

צדדיות בהתאם להוראות  -ר יכיר בהכנסות מעסקאות החלפה שאינן העברות חד"מלכ
.הכנסות, 25תקן חשבונאות מספר 

נכסים קבועים שהתקבלו  
אשר התמורה  (כתרומה 

)ממימושם לא הוגבלה

ר יכיר בתרומה ישירות כתוספת "מלכ
.לנכסים נטו

כאשר הנכס מוכן  ) בשורה נפרדת(ר יכיר בתרומות כהכנסות בדוח על הפעילויות "מלכ
בכפוף לכללים  , לשימושו המיועד או לאורך תקופת ההגבלה שנקבעה על ידי התורם

.שנקבעו בתקן
שירותים שהתקבלו ללא 

תמורה
ר יבחר האם להכיר בשירותים  "מלכ

שהתקבלו ללא תמורה אשר מקיימים את 
.התנאים המפורטים בתקן

,  )או כנכסים(לכלול שירותים שהתקבלו ללא תמורה כהכנסות וכהוצאות יידרשר "מלכ
.בהתקיים התנאים המפורטים בתקן

הכרה בהכנסות בגין  
תרומות והבטחות  

)צדדיות-העברות חד(

צדדיות שהובטחו  -הכנסות מהעברות חד
יוכרו  , אך טרם התקבלו עד לתאריך הדוח

כהכנסות או כתוספות לנכסים נטו שקיימת  
בהתקיים כל התנאים , לגביהם הגבלה

:להלן
למועד אישור הדוחות  , קיים מידע) א(

לפיו נוצרה הבטחה של , הכספיים לפרסום
הנותן נכון לתאריך הדוח והמתייחסת  

לתקופת הדוח והתרומה התקבלה בפועל  
ר או על ידי נאמן בעבורו עד "על ידי המלכ

;למועד אישור הדוחות הכספיים לפרסום
התקבול אינו מותנה בקרות אירוע  ) ב(

.עתידי מסוים

התקן קובע כי הבטחה בלתי מותנית תוכר בתקופה שבה התקבלה בתנאי -הבטחות 
שקיימות ראיות מספיקות בצורת תיעוד ניתן לאימות שניתנה הבטחה ושקיימת יכולת  

.של ההבטחהאכיפה משפטית 

הבטחות בלתי מותנות עם מועדי פירעון בתקופות עתידיות יוכרו כתוספת , יחד עם זאת
אלא אם  , לנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה ויוכרו כהכנסות באותן תקופות עתידיות

כן תנאים מפורשים או נסיבות קבלת ההבטחה מבהירים שהתורם התכוון שהתרומה  
.  תשמש לתמיכה בפעילויות של התקופה השוטפת

התקן מבחין בין תרומה מותנית לבין תרומה בלתי מותנית  , לגבי תרומות שהתקבלו
ואילו תרומה מותנית לא  , וקובע כי תרומות בלתי מותנות יוכרו בתקופה שבה התקבלו

העברה של נכסים שהיא תרומה  . תוכר עד אשר התרומה הופכת לבלתי מותנית
מותנית תטופל כמקדמה הניתנת להחזר עד שהתנאים קוימו למעשה או שהתורם ויתר  

.  עליהם מפורשות

אין דרישה לצורך ההכרה שהתרומה תתקבל בפועל עד למועד אישור הדוחות הכספיים  
.לפרסום



)40תקן (התקינה החדשה התקינה הקיימת  הנושא
דוח על –עסקאות סוכנות 

הפעילויות
ניתן להציג את הנכסים כתרומות בדוח על  

ובלבד  , הפעילויות בסעיף מחזור הפעילויות
הסכום  , כהפחתה, שיוצג מיד לאחר מכן

.שנזקף להתחייבות

נטור יכיר בהכנסות מעסקאות סוכנות בדוח על הפעילויות בסכום "מלכ
.בסעיף נפרד במסגרת ההכנסות

התקן כולל  , בפרט, מתווך/ ר פועל כסוכן"התקן מבהיר מתי מלכ, כמו כן
ר בבחירת הצדדים השלישיים  "את קריטריון שיקול הדעת של המלכ

.אליהם יועברו הנכסים או לגבי אופן השימוש בנכסים שהועברו

דוח על המצב  –עסקאות סוכנות 
)מאזן(הכספי 

ר בתפקידו  "נכסים שהתקבלו על ידי המלכ
',  וטרם נמסרו לצד ג, נאמן או מתווך, כסוכן

יוצגו כרכוש והסכומים אותם יש להעביר  
.יוצגו כהתחייבות' לצד ג

ר מקבל מזומנים או נכסים פיננסיים  "בעסקאות סוכנות שבהן המלכ
.עליו להכיר בהתחייבות בעת ההכרה בנכסים שהתקבלו, אחרים

ר  "למלכ, ר מקבל נכסים לא פיננסיים"בעסקאות סוכנות שבהן המלכ
.להכיר בהתחייבות ובנכסים אלה, אך הוא אינו נדרש, מותר

הכרה בנכסים אשר מהווים חלק  
מאוסף

נכסים אשר ) ולא כנכס(ניתן להציג כהוצאה 
למעט יצירות אומנות , מהווים חלק מאוסף
אשר 2001בינואר 1שנרכשו החל מיום 

.יוצגו כנכס ולא ניתן לרשום אותן כהוצאה
או תנאים " אוסף"אין הגדרה מפורשת של 

.לקיומו

נכסים  , התקן מאפשר בחירת מדיניות חשבונאית לגבי יצירות אומנות
"  אוסף"המקיימים את התנאים בהגדרת (היסטוריים ונכסים דומים 

או כתוספת לנכסים נטו  (לעניין הכרה כנכסים וכהכנסות , )בהתאם לתקן
.מתוך שלוש החלופות המפורטות בתקן, או מתן גילוי בלבד) עם הגבלה

נכסים שלא יעמדו  ". אוסף"פחות נכסים יעמדו בהגדרה החדשה של  
ר יוכרו בדרך כלל לפי שווי הוגן ויטופלו בתקופות  "בהגדרה ונתרמו למלכ

.עוקבות לפי תקן הרכוש הקבוע

הצגת תרומות מסוימות כפריטים  
מיוחדים בדוח על הפעילויות

תרומות או הקצבות שהשימוש בהן הותנה  
על ידי נותניהן לכיסוי גירעונות משנים 

קודמות וכן הכנסות ממימוש רכוש קבוע  
המוצג בשווי סמלי יוצגו כהכנסות מפריטים  

.מיוחדים בדוח על הפעילויות

.בוטלה האפשרות להצגת פריטים מיוחדים בדוח על הפעילויות
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