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של הוועדה לפרשנויות  81פרשנות מספר 

 של דיווח כספי בינלאומי

 נכסים מלקוחותשל העברות 

IFRIC Interpretation 81 

Transfers of Assets from 

Customers 

 
כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר  גרסה זו

לינואר  3ומועד תחילתם לא מאוחר מיום  6134במאי  13 פורסמו עד
6135. 

 

  7182בינואר  8תיקונים שמועד תחילתם לאחר 

של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי  36פרשנות מספר 
 על ידי8 בוטלווהמסמכים הנלווים אליה 

  מועד 6132)פורסם במאי  הכנסות 33תקן דיווח כספי בינלאומי( )
 (6136בינואר  3תחילה 

בינואר  3הוא לאחר  33פי בינלאומי תקן דיווח כסמועד התחילה של 
של הוועדה לפרשנויות  36נכללה פרשנות מספר ולכן במהדורה זו  6135

 של דיווח כספי בינלאומי.
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 תוכן עניינים
 
החל  

 ףסעימ

של הוועדה לפרשנויות של  81פרשנות מספר 
 דיווח כספי בינלאומי

 

  העברות של נכסים מלקוחות
  הפניות

 8 רקע
 4 תחולה
 1 סוגיות

 9  עמדה מוסכמת
 9 ?האם מתקיימת ההגדרה של נכס

כיצד יש למדוד את פריט הרכוש הקבוע המועבר בהכרה 
 88 לראשונה? 

 87 כיצד יש לטפל ביתרת הזכות?
 84 זיהוי השירותים הניתנים לזיהוי בנפרד

 81 הכרה בהכנסות
 78 כיצד על הישות לטפל בהעברת מזומן מהלקוח שלה? 

 77 מועד תחילה והוראות מעבר
 נספח

אימוץ לראשונה של תקני  8 תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי
(7111)כפי שעודכן בשנת  דיווח כספי בינלאומיים

†

  
  *דוגמאות להמחשה

  *בסיס למסקנות
  

 לא תורגם לעברית *

                                                 
הנובעים מנספח זה  3 דיווח כספי בינלאומי ןבספר זה שולבו התיקונים לתק  †

 .3 דיווח כספי בינלאומי ןבתק



IFRIC 18 

 986 

של הוועדה לפרשנויות של דיווח  81פרשנות מספר 
 כספי בינלאומי

 נכסים מלקוחותשל  תוהעבר
העברות של  של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי, 36פרשנות מספר 

 36. פרשנות מספר ובנספח 66-3, מפורטת בסעיפים (IFRIC 18) נכסים מלקוחות
של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי מלווה על ידי דוגמאות 

המחייב של הפרשנויות נקבעו להמחשה ובסיס למסקנות. התחולה והמעמד 
  .בהקדמה לתקני דיווח כספי בינלאומיים 34-5ובסעיפים  6בסעיף 

 

 הפניות

 1הצגתםלמסגרת מושגית להכנת דוחות כספיים ו
 

 

  לראשונה של תקני דיווח כספי  מוץאי 3 דיווח כספי בינלאומיתקן
 (6116שנת בינלאומיים )כפי שעודכן ב

 

  יניות חשבונאית, שינויים באומדנים מד 6תקן חשבונאות בינלאומי
  טעויותחשבונאיים ו

 

  רכוש קבוע 34תקן חשבונאות בינלאומי 
 

  הכנסות 36תקן חשבונאות בינלאומי 
 

  הטיפול החשבונאי במענקים  61תקן חשבונאות בינלאומי
 ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי

 
 נלאומישל הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בי 36 פרפרשנות מס 

(36 IFRIC )הסדרי זיכיון למתן שירות 
 

 רקע

רכוש  ייה פריטבתעשיית התשתיות, ישות עשויה לקבל מלקוחות .3
כדי לחבר לקוחות אלה לרשת ולספק  הםשיש להשתמש בקבוע 

כגון חשמל, גז או  יסוד סחורותשל  הספקהל להם גישה מתמשכת
ה או מלקוחות לרכיש ןמים. לחלופין, ישות עשויה לקבל מזומ

, לקוחות נדרשים באופן רגיל. אלהרכוש קבוע כ יהקמה של פריטל
לשלם סכומים נוספים לרכישת סחורות או שירותים על בסיס 

 שימוש.

                                                 
( החליפה את IASBהוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ) 6131בספטמבר    1

 .מסגרת מושגית לדיווח כספיב מסגרת המושגיתה
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להתרחש גם בתעשיות  ותנכסים מלקוחות עשוישל ת והעבר .6
, ישות המוציאה למיקור המלבד תעשיית התשתיות. לדוגמ ,אחרות

נולוגיית המידע שלה עשויה ( טכfunctions)פעילויות חוץ את 
טי הרכוש הקבוע הקיימים שלה לספק מיקור ילהעביר את פר

 החוץ.
 

הישות  הוא אינוהנכס של מעביר הייתכן כי במקרים מסוימים,  .1
הסחורות או  תהספקגישה מתמשכת ל ,בסופו של דבר ,שיש לה

 שירותיםהסחורות או את ההמקבלת  ואינו הישותהשירותים 
לישות המעבירה מתייחסת פרשנות זו  מי נוחות,מטע. אולם, האלה

 את הנכס כלקוח.
 

 תחולה

רכוש פריטי פרשנות זו חלה על הטיפול החשבונאי בהעברות של  .2
 קבוע על ידי ישויות המקבלות העברות שכאלה מלקוחותיהן.

 
ישות מקבלת הם לפיתחולת פרשנות זו הם הסכמים שבהסכמים  .3

עשות בו שימוש לאחר מכן מלקוח פריט רכוש קבוע שעל הישות ל
על מנת לחבר את הלקוח לרשת או על מנת לספק ללקוח גישה 

 של סחורות או שירותים, או לשניהם. הספקהמתמשכת ל
 

מלקוח  ןפרשנות זו חלה גם על הסכמים שבהם ישות מקבלת מזומ .4
אך ורק לבנייה או לרכישה  יהיהזה  ןסכום מזומהשימוש בכאשר 

אותו פריט ב להשתמש לאחר מכןהישות קבוע ועל רכוש של פריט 
ל מנת לחבר את הלקוח לרשת או על מנת לספק ע רכוש קבוע

של סחורות או שירותים, או  הספקהללקוח גישה מתמשכת ל
 לשניהם.

 
פרשנות זו אינה חלה על הסכמים שבהם ההעברה היא מענק  .5

או תשתית  61ממשלתי כפי שמוגדר בתקן חשבונאות בינלאומי 
 36 פרבתחולת פרשנות מסשלמתן שירות דרי זיכיון בהס המשמשת

 .(IFRIC 36) של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי
 

 סוגיות

 הפרשנות מתייחסת לסוגיות הבאות8 .6
 
 ?האם מתקיימת ההגדרה של נכס (א)
 
פריט  יש למדוד אתאם מתקיימת ההגדרה של נכס, כיצד  (ב)

 בהכרה לראשונה?המועבר הרכוש הקבוע 
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ט הרכוש הקבוע נמדד בשווי הוגן בהכרה לראשונה, אם פרי (ג)
 מכך? תהנובע יתרת הזכותכיצד יש לטפל ב

 
 מהלקוח שלה? ןישות בהעברת מזומהכיצד תטפל  (ד)
 

  עמדה מוסכמת

 האם מתקיימת ההגדרה של נכס?

עליה כאשר ישות מקבלת מלקוח העברה של פריט רכוש קבוע,  .7
 המפורטתשל נכס דרה גאם הפריט המועבר מקיים את הה להעריך

קובע  מסגרת המושגיתשל ה)א( 27. סעיף 2מסגרת המושגיתב
נכס הוא משאב הנשלט על ידי הישות כתוצאה מאירועי עבר 'ש

. במרבית 'עתידיות הטבות כלכליות חוזה הישות להפיקממנו אשר 
הקבוע  הרכושהישות משיגה את זכות הבעלות על פריט  הנסיבות,

נכס, זכות הבעלות אינה  קייםבקביעה אם  ,המועבר. אולם
ממשיך לשלוט בפריט המועבר, הגדרת הלקוח . לפיכך, אם הכרחית

 הנכס לא תתקיים למרות העברת הבעלות.
 

בנכס כרצונה. לעשות  באופן כללי, ,ישות השולטת בנכס יכולה .31
, הישות יכולה להחליף את הנכס בתמורה לנכסים אחרים, המגודל

שירותים, לגבות מחיר מאחרים להפקת סחורות או  להשתמש בו
תמורת השימוש בו, להשתמש בו לסילוק התחייבויות, להחזיק בו 

פריט העברה של או לחלק אותו לבעליה. הישות המקבלת מלקוח 
 כאשרלוונטיות ררכוש קבוע תשקול את כל העובדות והנסיבות ה

על , למרות שלדוגמהנכס המועבר. ה מעריכה שליטה עלהיא 
ללקוח לספק כדי בפריט הרכוש הקבוע המועבר הישות להשתמש 

לה היכולת להחליט כיצד ייתכן כי תהיה  ,או יותר ,שירות אחד
פריט הרכוש הקבוע המועבר מופעל ומתוחזק ומתי יש להחליפו. 

למסקנה שהיא שולטת בפריט  אופן רגיל,במקרה זה, הישות תגיע ב
 הרכוש הקבוע המועבר.

 
המועבר הקבוע  פריט הרכושאת יש למדוד  כיצד

 בהכרה לראשונה?

אם הישות מגיעה למסקנה שמתקיימת ההגדרה של נכס, היא  .33
תקן ל 5תכיר בנכס המועבר כפריט רכוש קבוע בהתאם לסעיף 

 לפילראשונה  כרהותמדוד את עלותו בה 34חשבונאות בינלאומי 
 .של תקן זה 62הוגן בהתאם לסעיף ה ושווי

 
 

                                                 
  מסגרת המושגיתל)א( 2.2סעיף  עתכ  2
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 ?יתרת הזכותכיצד יש לטפל ב

מניח כי הישות המקבלת פריט רכוש קבוע הגיעה שלהלן ן הדיו .36
למסקנה שיש להכיר בפריט המועבר ולמדוד אותו בהתאם 

 .33-7לסעיפים 
 

כאשר סחורות 'קובע ש 36תקן חשבונאות בינלאומי ל 36סעיף  .31
סחורות או שירותים  כנגד החלפת סופקושירותים  ואנמכרות 

. בהתאם 'הכנסותה עסקה המניבכ, ההחלפה נחשבת שאינם דומים
יט רכוש קבוע רתחולת פרשנות זו, העברת פשב מיםלתנאי ההסכ

. שאינם דומיםהחלפה בתמורה לסחורות או שירותים תהיה 
בהתאם לתקן חשבונאות  ותכתוצאה מכך, הישות תכיר בהכנס

 .36בינלאומי 
 

 זיהוי השירותים הניתנים לזיהוי בנפרד

בתמורה לפריט  ,או יותר ,שירות אחד למסורישות עשויה להסכים  .32
גישה הספקת הרכוש הקבוע המועבר, כגון חיבור הלקוח לרשת, 

ללקוח, או שניהם.  שירותיםסחורות או  תהספקמתמשכת ל
, הישות תזהה 36של תקן חשבונאות בינלאומי  31בהתאם לסעיף 

 את השירותים הניתנים לזיהוי בנפרד הנכללים בהסכם.
 

שירות הניתן  הואיבור לקוח לרשת מאפיינים המצביעים על כך שח .33
 לזיהוי בנפרד כוללים8

 
שירות חיבור מסופק ללקוח ומייצג ערך העומד בפני עצמו  (א)

(stand alone.עבור הלקוח ) 
 
ניתן למדוד באופן מהימן את השווי ההוגן של שירות  (ב)

 החיבור.
 

של  הספקהגישה מתמשכת לספקת המאפיין המצביע על כך ש .34
א שירות הניתן לזיהוי בנפרד הוא יקוח הסחורות או שירותים לל

שבעתיד, הלקוח המבצע את ההעברה מקבל את הגישה 
 ,או את שניהם ,המתמשכת, את הסחורות או את השירותים

ללא ההעברה של פריט הרכוש ממנו במחיר הנמוך מזה שהיה נגבה 
 הקבוע.

 
מאפיין המצביע על כך שמחויבות לספק ללקוח גישה  ,לעומת זאת .35

מתנאי רשיון  תאו שירותים נובע של סחורות הספקהל מתמשכת
המתייחס התפעול של החברה או מתקנה אחרת ולא מהסכם 

את להעברת פריט הרכוש הקבוע, הוא שלקוחות המבצעים 
מבצעים  אינםהעברה משלמים את אותו מחיר שמשלמים אלה שה
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בתמורה לגישה המתמשכת או בתמורה לסחורות או העברה 
 בתמורה לשניהם. , או לשירותים

 
 בהכנסותהכרה 

כאשר השירות  הכנסותאם מזוהה רק שירות אחד, הישות תכיר ב .36
 .36תקן חשבונאות בינלאומי ל 61בהתאם לסעיף מבוצע 

 
תקן ל 31סעיף  ,אם מזוהה יותר משירות ניתן לזיהוי אחד .37

דורש שהשווי ההוגן של התמורה הכוללת  36חשבונאות בינלאומי 
בגין ההסכם תוקצה לכל אחד  ת לקבליזכא תוישהשתקבלה או הש

 36בתקן חשבונאות בינלאומי שמהשירותים והקריטריונים להכרה 
 חלים אז על כל שירות.

 
כחלק מההסכם, התקופה שלאורכה מזוהה אם שירות מתמשך  .61

על פי תנאי  באופן כלליבגין שירות זה נקבעת  ותהכנסיוכרו 
 ווכרי ותקופה, ההכנסתקובע ההסכם עם הלקוח. אם ההסכם אינו 

תקופה שאינה ארוכה מאורך החיים השימושיים של הנכס  לאורך
 השירות המתמשך.המשמש להספקת המועבר 

 
מהלקוח  ןישות לטפל בהעברת מזומהכיצד על 

 ?שלה

אם ההסכם ן ובחל עליהמלקוח,  ןכאשר ישות מקבלת העברת מזומ .63
ם . אם ההסכ4תחולתה של פרשנות זו בהתאם לסעיף ב הוא

, הישות תעריך אם פריט הרכוש הקבוע המוקם פרשנותהת בתחול
. 31-ו 7ם יאו הנרכש מקיים את ההגדרה של נכס בהתאם לסעיפ

אם מתקיימת ההגדרה של נכס, הישות תכיר בפריט הרכוש הקבוע 
 ותותכיר בהכנס 34בעלותו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 ל מהלקוח.תקבהש ןבסכום המזומ 61-31בהתאם לסעיפים 
  

 מעברהוראות ו מועד תחילה

נכסים של ת ועל העבר מכאן ולהבאפרשנות זו תיישם ישות  .66
 םמוקד יישוםאו לאחריו.  6117ביולי  3 יוםמלקוחות שנתקבלו ב

ליישום הפרשנות על  יםומידע אחר הנדרש הערכותשהותר בתנאי מ
 תיתן. ישות הבעת שהתרחשו העברות אל ועבר הושגבהעברות 

 הפרשנות. יושמהשממנו  מועדלי גילו
 


