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מענקים ממשלתיים המתייחסים להכנסה

:הבאהההבחנהאתנבצע,להכנסההמתייחסיםמענקיםשלההכרהתקופתקביעתלצורך

ההוצאהמוכרתשבהבתקופהכהכנסהמוכרים–ספציפיותהוצאותעבורמענקים1.

.הרלוונטית

להעסיקנדרשתהיאלתנאיובהתאםאשרמהמדינהמענקקיבלהיצרניתחברה:לדוגמה✓

.קבועבשכרשנים7במשךבמפעלנוספיםעובדים10

ישרבקושכרבהוצאותכקיטון/כהכנסהיוכרהמענק,כזהבמקרה:החשבונאיהטיפול

.שנים7פניעל



מענקים ממשלתיים המתייחסים להכנסה-המשך 

כספיתתמיכהלספקבמטרהאוהתהוושכברהוצאותעבורפיצויהמהוויםמענקים2.

בהבתקופההפסדאוברווחמוכרים–עתידיותמתייחסותעלויותכלללאלישותמידית

.לקבלםהזכאותנוצרת

אתלהפסיקהחברהנאלצה,צבאימבצעבעקבות,2017לשנתהשלישיברבעון:לדוגמה✓

לזכאותקריטריוניםהמדינהפרסמה2017לשנתהרביעיברבעון.שבועייםבמשךפעילותה

.הפיצויחישובאופןוכן,לפיצוי

.ח"ש1,000בסךפיצוישתקבלצפויוכן,בקריטריוניםעומדתהיאכיסבורההחברה

קיבלה,2017לשנתהכספייםהדוחותפרסוםלאחר,2018לשנתהראשוןברבעון

.ח"ש1,200שלבסךפיצויהחברה



מענקים ממשלתיים המתייחסים להכנסה  -המשך 

:הטיפול החשבונאי 

מאחר ואין זה צפוי  , ברבעון השלישי החברה ספגה את ההפסדים אך לא יכלה להכיר בפיצוי•

.שהיא תקבל אותו

ולכן תכיר  , שכן היא עומדת בקריטריונים, ברבעון הרביעי החברה צופה שתקבל את הפיצוי•

.  ח וזאת למרות שהוא טרם התקבל"ש1,000בפיצוי בסך 

אותם היא לא צפתה לקבל  )הנוספים 200-החברה תכיר ב2018ברבעון הראשון לשנת •

(.  ברבעון הרביעי כאמור

היא הייתה צריכה להכיר בזה  200-אם החברה הייתה מקבלת לפני פרסום הדוחות את ה❖

.מחייב התאמהמאחר ומדובר באירוע , ברבעון  הרביעי

מענקים ממשלתיים המתייחסים להכנסה יוצגו כחלק מרווח או הפסד כסעיף  –הצגה ❑

או לחלופין כקיטון ההוצאה אליה  " הכנסות אחרות"נפרד או במסגרת כותרת כללית של 

.מתייחס המענק



מענק ממשלתי המתייחס לנכס הנמדד בעלות

.מוכר כהכנסה על פני אורך חייו השימושיים של הנכס-הכרה  ❑

כחלק מההתחייבויות  )יוצג בדוח על המצב הכספי כהכנסה נדחית המענק–הצגה ❑

.  או כקיזוז מהנכס בגינו התקבל המענק( במאזן

ח וקיבלה לצורך  "מש12חברה רוכשת בית מלון באזור מועדף ב , 2018בינואר 1ביום : לדוגמה✓

בית המלון מהווה רכוש קבוע בספרי החברה מאחר והיא  . ח"מש2כך מענק ממשלתי בסך 

השייר  יש להניח כי ערך . שנים10אורך החיים השימושיים של המלון . מנהלת ומפעילה אותו

.זניחאפסי וערך הקרקע 

.החברה מכירה במענק כקיזוז מהנכס-' הנחה א•

.החברה מציגה את המענק כהכנסה נדחית-' הנחה ב•



מענק ממשלתי המתייחס לנכס הנמדד בעלות

.החברה מכירה במענק כקיזוז מהנכס-' אהנחה 

:פקודות היומן. שנים10המענק יוכר כהכנסה בקו ישר על פני , במקרה כזה: הטיפול החשבונאי 

12רכוש קבוע      ' ח

12מזומן                     ' ז

2מזומן             ' ח

2מענק                      ' ז

2/10= 0.2מענק             ' ח

(12-2/ )10=  1הוצאות פחת   ' ח

12/10= 1.2צ"פחנ–רכוש קבוע ' ז

על המצב  הצגה בדוח

הכספי

ח"במיליוני ש

נכסים לא שוטפים

(12-2(*)9/10)= 9רכוש קבוע



מענק ממשלתי המתייחס לנכס הנמדד בעלות

.החברה מציגה את המענק כהכנסה נדחית-' הנחה ב

:פקודות היומן. שנים10המענק יוכר כהכנסה בקו ישר על פני , במקרה כזה: הטיפול החשבונאי 

12רכוש קבוע        ' ח

12מזומן                       ' ז

2מזומן                ' ח

2הכנסה נדחית            ' ז

2/10= 0.2הכנסה נדחית    ' ח

(12-2/ )10=  1הוצאות פחת      ' ח

12/10= 1.2צ"פחנ–רכוש קבוע ' ז

על המצב  הצגה בדוח

הכספי

ח"במיליוני ש

נכסים לא שוטפים

12*9/10= 10.8רכוש קבוע

שוטפותהתחייבויות לא

1.8הכנסה נדחית



ן להשקעה  "לנדלמענק ממשלתי המתייחס 
הנמדד בשווי הוגן

ן להשקעה מאחר  "הנח כי בית המלון מהווה נדל, בנתוני הדוגמה הקודמת: לדוגמה ✓

החברה מיישמת  . והחברה משכירה אותו למפעיל בתמורה לתשלום דמי שכירות קבועים

שנת השווי ההוגן של בית המלון בתום . להשקעה את מודל השווי ההוגןן "לגבי נדל

.ח"מיליון ש13הינו 2018

להשקעהן"לנדלהמתייחסיםבמענקיםלטיפולספציפיבאופןמתייחסאינוהתקן

מדוברעודוכל,ההוגןהשווימודלתפיסתלאורכינראה.הוגןשווילפיהנמדד

בובמועדהפסדאורווחבדוחמידיתכהכנסהבהםלהכיריש,מותניםבלתיבמענקים

.לקבלםהזכאותנוצרת

.מקויםהתנאיכאשרמוכרתההכנסהלמענקהמיוחסתנאיקייםכאשר



מיליון  2בהכנסה של 2018נראה כי במקרה זה החברה תכיר בשנת : הטיפול החשבונאי

:פקודות היומן . ח"מש1משינוי בשווי ההוגן בסך של וכן בהכנסה ח בגין המענק "ש

12ן להשקעה           "נדל' ח

12מזומן                                 ' ז

2מזומן                ' ח

2מענק   -הכנסה אחרת ' ז

1ן להשקעה       "נדל' ח

1הכנסות מעליית ערך   ' ז

ן להשקעה  "מענק ממשלתי המתייחס לנדל-המשך 
הנמדד בשווי הוגן  

על  הצגה בדוח

המצב הכספי

ח"במיליוני ש

נכסים לא שוטפים

13נדלן להשקעה



מענק ממשלתי של נכס לא כספי

.לפי שוויו ההוגן של הנכס שמתקבל או לפי סכום סמלימענק ממשלתי של נכס לא כספי יוכר 

השווי ההוגן של הקרקע  . מהממשלה לצורך בניית בית מלון( בחינם)חברה קיבלה קרקע : לדוגמה ✓

.ח"מש10

:  יש לנו כאמור שתי אפשריות :החשבונאי הטייפול

:הוגן הכרה במענק בשווי 1.

מדיניות חשבונאית של הצגת המענק כהכנסה נדחית-במדיניות חשבונאית של קיזוז מהנכס-א

10(  התחייבות)הכנסה נדחית 10( ק"ר)קרקע 10(   ק"ר)קרקע 

(10)מענק           

-

: הכרה במענק כסכום סמלי 2.

ח"ש1–( ק"ר)קרקע 



הלוואה ממשלתית מסובסדת

(  או שאינה כוללת ריבית)שנמוכה מריבית השוק הלוואה ממשלתית בריבית נקובה , לתקןבהתאם •

:תטופל באופן הבא

.IFRS 9מדידה במועד ההכרה בשווי הוגן בהתאם ל -א

.יטופל כמענק ממשלתי, ההפרש בין הסכום שהתקבל בפועל לבין השווי ההוגן-ב

,מסבסדבהתאם לעקרון ההכרה של התקן יש להקביל את ההכרה במענק להוצאה אותה הוא 

לפרוס את ההכרה בהכנסה בדוח רווח או הפסד בהתאם למטרת ההלוואהולכן נראה כי יש 

אם מטרת ההלוואה היא לתת סיוע כספי מידי לישות המדווחת ללא, לדוגמה.  הממשלתית

אם, מאידך. נראה כי יש להכיר בהכנסה מידית בגין המענק, כל עלויות מתייחסות עתידיות

נראה כי יש להכיר במענק כהכנסה לאורך, לדוגמה מטרת ההלוואה היא לממן רכישת מכונה

(.ולא לאורך תקופת ההלוואה)הפחתתקופת 

מועד  . ח"ש1,000קיבלה חברה מהממשלה הלוואה ללא ריבית בסך , 2018בינואר 1ביום : דוגמה ✓

שיעור הריבית המתאים להלוואה בשווי הוגן הוא  . 2019, בדצמבר31ביום הוא קרן ההלוואה החזר 

.שלוש שניםח ואורך חייה "ש1,000היא לממן רכישת מכונה שעלותה מטרת ההלוואה . 10%



הלוואה ממשלתית מסובסדת-המשך

, 2018בינואר 1ביום ח "ש1,000יש לפצל את קבלת המזומן בסך , במקרה זה: הטיפול החשבונאי

:רכיביםלשני 

זו בשיטת הריביתיש לטפל בהלוואה . 1,000/ 1.1^ 2= ח "ש826הלוואה בשווי הוגן בסך קבלת -א

X 0.1826= ח "ש83תוכרנה הוצאות ריבית בסך ,  2018שבשנת כך , האפקטיבית

X 0.1(826+83)=ח "ש91הוצאות ריבית בסך תוכרנה , 2019ובשנת 

לבין  המזומן שהתקבל בין סכום ההפרש 826-1,000= ח "ש174מענק השקעה בסך קבלת -ב

המענק יוכר בדוח רווח או הפסד כהכנסה או כקיטון בהוצאות הפחת  . השווי ההוגן של ההלוואה

.174/3= 58אורך חיי הנכס לאורך תקופת 

1,000מזומן ' ח:   פקודת יומן במועד ההכרה 

826הלוואה ' ז

174מענק  ' ז

הוצאות מימון  ' ח58מענק ' ח:   פקודת יומן בסוף כל שנה 

הלוואה  ' ז58הכנסה אחרת /הוצאות פחת' ז



הלוואות הניתנות למחילה

הראשימהמדעןמענקיםהיאלמחילההניתנותלהלוואותבישראלהנפוצההדוגמה

אתשקיבלההמדווחתהישותיצליחלאהפרויקטאםלפיהםופיתוחמחקרלפרויקט

באמצעותהמענקאתתחזירהחברה,יצליחהואאםאךלהחזירותידרשלאהמענק

בתוספת)המענקמלואלהחזרעד(3.5%ל3%בין)הכנסותיהמתוךתמלוגיםתשלום

.(ליבורריבית

IFRSלבהתאםההכרהבמועדנמדדתאשרההתחייבותושווימאחר 9 נמוך-

צפיאיןכאשר.ממשלתיכמענקמטופלההפרש,שהתקבלהמענקמסכוםמשמעותית

ההתחייבות,יותרמאוחרבמועדוהןלראשונהההכרהבמועדהן,המענקלהחזר

.הפסדאוברווחמוכרתוההפחתה0-למופחתת



הלוואות הניתנות למחילה-המשך

היא קיבלה תמיכה  . ח"ש1,500התהוו לה עלויות בסך 2018בשנת . חברה מפתחת מוצר: לדוגמה✓

עד החזר  , מהמכירות3%-המענק יוחזר בתנאי שיהיו מכירות עתידיות וכ. ח"ש1,000מהמדען בסך 

.1%מלא של המענק בתוספת ריבית של 

החברה לא צופה בשלב זה מכירות עתידיות-' הנחה א•

:החברה צופה כי יהיו לה מכירות והיא צופה להחזיר את מלוא המענק באופן הבא–' הנחה ב•

20182019202020212021שנה                   

300600129-----מענקהחזר 

.15%שיעור ההיוון של הפרויקט 

:הטיפול חשבונאי-' הנחה א

ניתן  . המענק יוכר כהכנסה, באותו מועד. צפי למכירות עתידיות ולכן החברה לא תחזיר את המענקאין 

(.29סעיף )פ או לחלופין להציגן כהכנסה נפרדת "ל מהוצאות המו"לקזז את ההכנסה הנ



הלוואות הניתנות למחילה-המשך

-' הנחה ב

, 2018בינואר 1ביום ח "ש1,000יש לפצל את קבלת המזומן בסך , במקרה זה: הטיפול החשבונאי

:רכיביםלשני 

I=15%, 1=0, 2=0, 3=300, 4=600, 5=129))NPV= ח "ש695הלוואה בשווי הוגן בסך קבלת -א

.אשר תטופל בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית

לבין  המזומן שהתקבל בין סכום ההפרש 695-1,000= ח "ש305מענק השקעה בסך קבלת -א

נרשום את המענק כנגד  ( המחקרשלב )החברה הכירה בהוצאות אם . ההלוואההשווי ההוגן של 

המענק יקוזז מהנכס הבלתי מוחשי ויוכר ברווח אזי , זה הוון לנכס בלתי מוחשיאם . פ"מוהוצאות 

.  או הפסד בהתאם להפחתת הנכס הבלתי מוחשי

:   פקודת יומן במועד ההכרה 

1,000מזומן ' ח

695הלוואה ' ז

305נכס בלתי מוחשי / פ"הוצאות מו' ז



.החזר של מענקים ממשלתיים

החשבונאיהטיפוללצורך.חשבונאיאומדןכשינוייטופללהחזירוחובהשנוצרתממשלתימענק

:לנכסהמתייחסמענקלביןלהכנסההמתייחסמענקביןלהבחיןישבהחזר

זכותיתרתכנגדייזקףלהכנסההמתייחסמענקשלהחזר:להכנסההמתייחסמענקהחזר-א

.הפסדאוברווחמידיתיוכרכזואיןואםהמענקבגיןהופחתהשטרםנדחית

החזר,נדחיתבהכנסההכרההינושננקטהחשבונאיהטיפולאם:לנכסהמתייחסמענקהחזר-ב

בובמקרההפסדאוהרווחעלהשפעהתיתכן.הנדחיתההכנסהיתרתאתיקטיןהמענק

ההחזר,מהנכסקיזוזהינושננקטהחשבונאיהטיפולאם,לחלופין.מהמענקחלקהופחת

שלהחדשבספריםהערךשלאפשריתערךירידתתישקל,אלהבמקרים.הנכסאתיגדיל

הכלכליותבהטבותמקבילגידולללא(המענקהחזר)הנכסבערךגידולשחלכךעקבהנכס

.ממנוהצפויות



.החזר של מענקים ממשלתיים-המשך 

. שנים10הנכס מופחת על פני . ח"ש400וקיבלה מענק בסך 1,000-במכונה חברה רכשה -דוגמה✓

:  בתום השנה השלישית. נניח שהחברה הציגה את המענק כקיזוז מהנכס

1,000נכס     

(300)צ"פחנ

(7/10*)400=( 280)מענק  

420

סכום המענק  )120החברה תכיר בהוצאה בסך . כי יש דרישה להחזר מלוא המענק, נניח כעת•

(.280בניכוי יתרת המענק בספרים 400שנדרש להחזיר 
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דרישות גילוי

:הבאיםלפרטיםגילוילתתישלתקןבהתאםלתקןבהתאם

שאומצוההצגהשיטותלרבות,ממשלתייםמענקיםלגבישאומצההחשבונאיתהמדיניות-א

.הכספייםבדוחות

לצורותואינדיקציההכספייםבדוחותשהוכרוממשלתייםמענקיםשלוההיקףהמהות-ב

.במישריןממנונהנתההמדווחתשהישותממשלתיסיועשלאחרות

.שהוכרממשלתילסיועשנלוואחרותותלויותקוימושלאתנאים-ג

בגיןלתזריםנפרדגילוילתתראויכיומציין,מזומניםתזריםלדוחגםמתייחסהתקן,כןכמו

מהנכסמנוכההמענקאםביןהמזומניםתזרימיעלבדוחלנכסיםהמתייחסיםמענקים

.נדחיתכהכנסהמוצגהואאםוביןהכספיהמצבעלבדוחההצגהלצורךהמתייחס


