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  16תקן דיווח כספי בילאומי 

  כירותח
  

  התקן מטרת

מטרה היא ה .ותחכירגילוי של להצגה ולמדידה, ללהכרה,  את העקרוות מפרטתקן זה  .1
עסקאות אלה.  מהא מידע רלווטי באופן שמשקף וספקי כיריםחמו וכריםחלהבטיח כי 

שיש לחכירות על  למשתמשים בדוחות כספיים להעריך את ההשפעהמידע זה ותן בסיס 
  מזומים של ישות.התזרימי על יים וכספהביצועים העל המצב הכספי, 

 
ם תקן וייש עתואת כל העובדות והסיבות הרלווטיות ב חוזיםתאים של הישות תשקול את  .2

  ובסיבות דומות.מאפייים דומים חוזים בעלי לפן עקבי וזה. ישות תיישם תקן זה בא
  

  תחולה

, חכירת משהב כסי זכות שימוששל חכירות  כולללגבי כל החכירות, תקן זה יישם תישות  .3
  למעט:

 
  ;או לשימוש בהם דומיםחכירות לחיפוש מירלים, פט, גז טבעי ומשאבים מתכלים   )א(

 
המוחזקים  חקלאות 41חכירות של כסים ביולוגיים שבתחולת תקן חשבואות בילאומי   )ב(

 ;על ידי חוכר
 

של הוועדה לפרשויות של דיווח  12בתחולת פרשות מספר שהסדרי זיכיון למתן שירות   )ג(
  ;הסדרי זיכיון למתן שירותכספי בילאומי 

 
 15תקן דיווח כספי בילאומי בתחולת ש רישיוות של קיין רוחי שהועקו על ידי מחכיר  )ד(

  כןו ;מחוזים עם לקוחות הכסות
 

בתחולת תקן חשבואות ש רישויזכויות המוחזקות על ידי חוכר במסגרת הסכמי   )ה(
סרטי קולוע, הקלטות וידאו, מחזות,  כמולפריטים  כסים בלתי מוחשיים 38בילאומי 

  .כתבי עת, פטטים וזכויות יוצרים

  
אלה  מלבדדרש, ליישם תקן זה לחכירות של כסים בלתי מוחשיים  יואחוכר רשאי, אך  .4

  (ה).3בסעיף  המתוארות
 

  )8ב-3(סעיפים ב הכרהפטורים מ
  לגבי: 49-22חוכר רשאי לבחור שלא ליישם את הדרישות בסעיפים  .5

 
  וכן ;חכירות לטווח קצר  )א(

 
  ).8ב-3(כמתואר בסעיפים ב הוא בעל ערך מוך כס הבסיסשבהן  חכירות  )ב(

 
לטווח קצר או לחכירות לחכירות  49-22אם חוכר בוחר שלא ליישם את הדרישות בסעיפים  .6

חכירות אלה ל קשוריםה תשלומי החכירהשבהן כס הבסיס הוא בעל ערך מוך, החוכר יכיר ב
או על בסיס שיטתי אחר. החוכר יישם בסיס  תקופת החכירהקו ישר על פי בסיס  לעכהוצאה 

 מייצג בצורה טובה יותר את התבית של הטבת החוכר. שיטתי אחר אם אותו בסיס
  



 תקן דיווח כספי בינלאומי

© IFRS Foundation 3

 , החוכר יתייחס לחכירה כחכירה6יישום סעיף  על ידילטווח קצר  ותחכירב מטפלכר אם חו .7
  תקן זה אם: צורכיחדשה ל
 

  או ;חכירה תיקון חל  )א(
 

ממש אופציה שלא כללה בעבר מהחוכר  ,החכירה (לדוגמה קופתבתשיוי כלשהו  חל  )ב(
  החכירה). תקופת ו אתבקביעת

  
זכות  תיחסתימ ושאלי כס בסיסשל  ותקבוצ לפי העשעבור חכירות לטווח קצר ת הבחירה .8

 הושימוש דומ מהות דומהבעלי  קיבוץ של כסי בסיס אבסיס היכס  קבוצה שלהשימוש. 
 החכירות שבהן כס הבסיס הוא בעל ערך מוך יכול עבור בחירהבפעילויות של ישות. ה

  .כל חכירה בפרד על בסיס תבצעלה
 

 )33ב-9זיהוי חכירה (סעיפים ב
חוזה הוא כולל חכירה. אם הוא או חכירה  הואאם החוזה התקשרות בחוזה, ישות תעריך  בעת .9

 לתקופת זמןמזוהה בכס החוזה מעביר את הזכות לשלוט בשימוש  או כולל חכירה אם חכירה
אם או  החוזה הוא חכיר באשר להערכה אם ותחיה מפרטים 31ב-9בתמורה. סעיפים  עבור
  .כולל חכירההוא 

  
תקופה של זמן עשויה להיות מתוארת במוחים של כמות השימוש בכס מזוהה (לדוגמה,  .10

  ).ןשפריט ציוד ישמש להפקת ייצורהיחידות  מספר
  

 תאים של החוזהה אםכולל חכירה רק הוא אם או  חכירהאם חוזה הוא מחדש ישות תעריך  .11
  .השתו

  
  חוזה ם שלרכיבי תהפרד

כולל חכירה, ישות תטפל בכל רכיב חכירה בחוזה כחכירה בפרד שלגבי חוזה שהוא חכירה או  .12
. 15בסעיף  ההקלה המעשית רכיבים שאים חכירה בחוזה, אלא אם כן הישות מיישמת אתמ

 חוזה. ם שלרכיבי תהחיות להפרד פרטיםמ 33ב-32סעיפים ב
  

  חוכר

חכירה, חוכר  שאיםחכירה או  םשה ,אחד או יותרוסף, גבי חוזה הכולל רכיב חכירה ורכיב ל .13
מחיר וההפרד שלו  המחיר יחסי של על בסיסיקצה את התמורה בחוזה לכל רכיב חכירה 

  של הרכיבים שאים חכירה. מצרפיההפרד 
 

המחיר  על בסיסרכיבים שאים חכירה יקבע של המחיר הפרד היחסי של רכיבי חכירה ו .14
 אםבפרד.  ,הדומאו בעבור רכיב זה, בעבור רכיב היו גובים מישות ספק דומה שמחכיר או ש

שימוש  על ידיהמחיר הפרד,  את אמוד, החוכר יבקל איו יתן להשגה יתן לצפייהמחיר פרד 
  .יתן לצפייהרבי במידע ימ

  
שלא להפריד רכיבים שאים  ,לפי קבוצות של כס בסיס, חוכר רשאי לבחור, הקלה מעשיתכ .15

חכירה שאים  כלשהםרכיבים בלטפל בכל רכיב חכירה וחכירה מרכיבי חכירה, ובמקום זאת 
משובצים אשר  גזריםזו על  הקלה מעשית ישםד. חוכר לא ייחיכרכיב חכירה  אליו קשוריםה

מכשירים  9תקן דיווח כספי בילאומי ל 4.3.3קריטריוים שקבעו בסעיף ה מקיימים את
  .פיסיים

  
אלא אם כן  תקים רלווטיים אחרים, יישום על ידירכיבים שאים חכירה חוכר יטפל ב .16

  .15בסעיף  הקלה המעשיתמיושמת ה
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  מחכיר

 מחכיר חכירה, שאיםחכירה או  םשה ,אחד או יותרוסף, גבי חוזה הכולל רכיב חכירה ורכיב ל .17
  .15תקן דיווח כספי בילאומי ל 90-73יישום סעיפים  על ידי יקצה את התמורה בחוזה

 
  )41ב-34ב תקופת חכירה (סעיפים

  ישות תקבע את תקופת החכירה כתקופה שבה החכירה איה יתת לביטול, יחד עם: .18
 

סביר שהחוכר ודאי באופן ת החכירה אם א יךאופציה להארהמכוסות על ידי תקופות   )א(
  כןיממש אופציה זו; ו

 
כר לא שהחו סבירבאופן  ודאיאם  את החכירה בטלאופציה ל המכוסות על ידיתקופות   )ב(

  .אופציה זויממש 
  

שחוכר יממש אופציה להאריך את החכירה, או לא יממש  סבירבאופן  ודאיבעת הערכה אם  .19
את החכירה, ישות תשקול את כל העובדות והסיבות הרלווטיות אשר יוצרות  בטלאופציה ל

תמריץ כלכלי לחוכר לממש את האופציה להאריך את החכירה, או לא לממש את האופציה 
  .40ב-37כמתואר בסעיפים ב את החכירה, בטלל

  
 ,ביטוללממש אופציה להארכה או לא לממש אופציה ל סבירפן ובא ודאיחוכר יעריך מחדש אם  .20

  בעת התרחשות אירוע משמעותי או שיוי משמעותי בסיבות אשר:
 

 ; וכןהוא בשליטתו של החוכר  )א(
 

 קודם לכןלא כללה ש ,החוכר יממש אופציהש סבירבאופן  ודאי משפיע על ההחלטה אם  )ב(
 ו אתבקביעת קודם לכןכללה ש ,, או לא יממש אופציהתקופת החכירה ו אתבקביעת

  .)41בהחכירה (כמתואר בסעיף  קופתת
  

החכירה איה יתת לביטול.  ה שבהחל שיוי בתקופ אםאת תקופת החכירה  עדכןישות ת .21
 חכירה איה יתת לביטול תשתה אם:ה ה שבהתקופהלדוגמה, 
 

  ;בקביעת תקופת החכירה על ידי הישות קודם לכןממש אופציה שלא כללה מהחוכר   )א(
 

  ;בקביעת תקופת החכירה על ידי הישות קודם לכןממש אופציה שכללה מהחוכר לא   )ב(
 

 קודם לכןאת החוכר לממש אופציה שלא כללה חוזית מתרחש אירוע אשר מחייב   )ג(
  ; אובקביעת תקופת החכירה על ידי הישות

 
קביעת ב קודם לכןלממש אופציה שכללה על החוכר חוזית מתרחש אירוע אשר אוסר   )ד(

  .תקופת החכירה על ידי הישות
  

  חוכר

  הכרה

 ובהתחייבות חכירה. כס זכות שימוש, חוכר יכיר בבמועד התחילה .22
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  מדידה

   מדידה לראשוה

  כס זכות שימושמדידה לראשוה של 

 בעלות. זכות שימושהכס במועד התחילה, חוכר ימדוד את  .23
 

 :מורכבת מהכס זכות שימוש העלות של  .24
 

  ;26כמתואר בסעיף  ,חכירהההתחייבות של המדידה לראשוה  שלסכום ה  )א(
 

 הםשכל חכירהתמריצי  במועד התחילה או לפיו, ביכוי בוצעושכלשהם חכירה תשלומי   )ב(
  תקבלו;הש
 

  כן; ותהוו לחוכרהש ןכלשה עלויות ישירות ראשויות  )ג(
 

הכס שיקום האתר בו לשל כס הבסיס, ופיוי ומדן העלויות שיתהוו לחוכר לפירוק א  )ד(
החזרת כס הבסיס למצב שדרש לפי התאים של החכירה, אלא אם כן לממוקם או 

עלויות אלה לבות המחוי מתהווהלחוכר  .צר מלאייליעל מת  תתהוומעלויות אלה 
  תקופה מסוימת.מהלך במועד התחילה או כתוצאה משימוש בכס הבסיס ב

 
 כאשר הכס זכות שימוש(ד) כחלק מהעלות של 24מתוארות בסעיף החוכר יכיר בעלויות  .25

לגבי  מלאי 2חוכר מיישם את תקן חשבואות בילאומי עלויות אלה. למחויבות לו  מתהווה
על מת לייצר  בכס זכות שימושבמהלך תקופה מסוימת כתוצאה משימוש  שמתהוותעלויות 

יישום תקן זה או תקן  על ידי תטופלומעלויות אשר לויות המחויב מלאי במהלך אותה תקופה.
הפרשות,  37תקן חשבואות בילאומי  יישום על ידימוכרות ומדדות  2חשבואות בילאומי 

  .התחייבויות תלויות וכסים תלויים
  

  חכירההמדידה לראשוה של התחייבות 

בערך הוכחי של תשלומי החכירה  חכירההבמועד התחילה, חוכר ימדוד את התחייבות  .26
ר הריבית הגלום ועיששימוש ב תוךיהווו תשלומי החכירה  מועד.אותו שאים משולמים ב

קל, החוכר ר זה איו יתן לקביעה בועיש אםקל. עה ביר זה יתן לקבועיש אם, בחכירה
  .של החוכרשיעור הריבית התוספתי ישתמש ב

 
כללים במדידה של התחייבות החכירה מורכבים במועד התחילה, תשלומי החכירה ה .27

 שאים, מש בכס הבסיס במהלך תקופת החכירהתהשלזכות ה, עבור הבאיםתשלומים המ
  :משולמים במועד התחילה

 
), ביכוי 42כמתואר בסעיף ב םבמהות כולל תשלומים קבועים( תשלומים קבועים  )א(

  ;החוכר זכאי לקבלשכלשהם תמריצי חכירה 
 

שימוש  על ידישמדדים לראשוה  שער,בשתלויים במדד או תשלומי חכירה משתים   )ב(
  ;)28מתואר בסעיף כבמועד התחילה ( הקייםשער באו הקיים במדד 

 
  ;שיירת לערך יוערבוהתאם לעל ידי החוכר ב יים לעמוד לתשלוםחזוהסכומים   )ג(
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 זו סביר שהחוכר יממש אופציהבאופן  ודאי אם השימחיר המימוש של אופציית רכ  )ד(
  כן; ו)40ב-37גורמים המתוארים בסעיפים בבהתחשבות  תוךמוערכת סבירות המימוש (
 

 את בטליה לצמימוש אופ משקפתתקופת החכירה  אםהחכירה,  ביטוללקסות  תשלומי  )ה(
  החכירה על ידי החוכר.

 
כוללים, לדוגמה,  ,(ב)27בסעיף  יםמתוארה ,שערבם במדד או ישתלוי ,משתים תשלומי חכירה .28

) בוריל(כגון  עוגן תשלומים הצמודים למדד מחירים לצרכן, תשלומים הצמודים לשיעור ריבית
  .ירות בשוקלשקף שיויים במחירי השכ על מתאו תשלומים המשתים 

  
   מדידה עוקבת

  כס זכות שימושה מדידה עוקבת של

שום מודל עלות, אלא אם כן יי על ידי הכס זכות שימושלאחר מועד התחילה, חוכר ימדוד את  .29
  .35 -ו 34המתוארים בסעיפים למדידה המודלים מהוא מיישם את אחד 

  
 מודל עלות

 בעלות: הכס זכות שימושעלות, חוכר ימדוד את על מת ליישם מודל  .30
 

  כןו ;שצברו כלשהם והפסדים מירידת ערךכלשהו ביכוי פחת שצבר   )א(
 

  (ג).36בסעיף  תגדרומהחכירה השל התחייבות כלשהי מחדש מדידה מותאם בגין   )ב(
 

הכס  הפחתת תעב רכוש קבוע 16פחת בתקן חשבואות בילאומי החוכר יישם את דרישות  .31
 .32סעיף בלדרישות  ףכפוב, זכות שימוש

 
של  העלות אםתקופת החכירה או  תוםלחוכר בעלות על כס הבסיס עד  הריחכירה מעבה אם .32

הכס  פחית את, החוכר יחוכרהה על ידי שיאופציית רכשל ש ומימ פתמשק הכס זכות שימוש
של כס הבסיס. אחרת, החוכר החיים השימושיים אורך  תוםממועד התחילה עד  זכות שימוש

החיים אורך  תוםמוקדם מבין ההמועד ממועד התחילה עד  הכס זכות שימוש פחית אתי
  תקופת החכירה. תוםלבין  הכס זכות שימוששל  השימושיים

 
הכס על מת לקבוע אם פגם  ירידת ערך כסים 36חוכר יישם את תקן חשבואות בילאומי  .33

  שזוהה.כלשהו ולטפל בהפסד מירידת ערך  זכות שימוש
  

  מודלים אחרים למדידה

לגבי  דל"ן להשקעה 40חוכר מיישם את מודל השווי ההוגן בתקן חשבואות בילאומי  אם .34
 אשר כסי זכות שימושבי , החוכר יישם את מודל השווי ההוגן גם לגלוהדל"ן להשקעה ש

  .40תקן חשבואות בילאומי בדל"ן להשקעה  ה שלהגדרה מקיימים את
 

מודל  תרכוש קבוע, שלגביה החוכר מיישם אשל קבוצה ל מתייחסים כסי זכות שימוש אם .35
, חוכר רשאי לבחור ליישם את מודל ההערכה 16ההערכה מחדש בתקן חשבואות בילאומי 

  של רכוש קבוע.קבוצה  הלאות חסיםייתשמ כסי זכות שימושמחדש לגבי כל 
  

  חכירההמדידה עוקבת של התחייבות 

  :על ידי חכירהההתחייבות לאחר מועד התחילה, חוכר ימדוד את  .36
 

  ;חכירהההתחייבות על ריבית  על מת לשקףהגדלת הערך בספרים   )א(
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  כן; ובוצעותשלומי החכירה ש את על מת לשקףבספרים הערך  קטתה  )ב(
 

או ) reassessment(הערכה מחדש  על מת לשקף הערך בספרים שלמדידה מחדש   )ג(
חכירה  תשלומי על מת לשקף, או 46-39בסעיפים  יםוגדרמהכלשהם תיקוי חכירה 

  ).42(ראה סעיף בעודכים מבמהותם קבועים 
  

שיעור  שמייצרחכירה בכל תקופה במהלך תקופת החכירה תהיה הסכום הריבית על התחייבות  .37
 אחכירה. שיעור הריבית התקופתי הוההתחייבות של  תה הותריתרהריבית תקופתי קבוע על 

, 41מתואר בסעיף ה עודכןשיעור ההיוון המ , אם רלווטי,, או26מתואר בסעיף הוון ישיעור הה
  (ג).45סעיף באו  43סעיף ב

  
 ערך בספריםכללות ב עלויותהפסד, אלא אם כן ה וארווח ב לאחר מועד התחילה, חוכר יכיר .38

  :תקים רלווטיים אחריםכתוצאה מיישום  של כס אחר
 

 ןכחכירה; והריבית על התחייבות ב  )א(
 

תקופה שבה חכירה בההתחייבות  מדידה שלכללו בתשלומי חכירה משתים אשר לא ב  )ב(

  .תשלומים אלה) triggers( הפעילשאו התאי התרחש האירוע 
 

  מחדש של התחייבות החכירה הערכה

את התחייבות  למדוד מחדש על מת 43-40לאחר מועד התחילה, חוכר יישם את סעיפים  .39
של  המדידה מחדש של בסכוםתשלומי החכירה. חוכר יכיר לשיויים  על מת לשקףחכירה ה

הכס זכות הערך בספרים של אם ם, אול. לכס זכות שימוש וםאיתכחכירה ההתחייבות 
סכום ב , חוכר יכירהתחייבות החכירהדת במדיוספת  הקטהמופחת לאפס וקיימת  שימוש

  הפסד. ואותר מהמדידה מחדש ברווח כלשהו ש
  

 על ידי המעודכיםהחכירה  תשלומיחכירה על ידי היוון החוכר ימדוד מחדש את התחייבות  .40
  , אם אחד מהבאים מתקיים:מעודכןשימוש בשיעור היוון 

  
החכירה . חוכר יקבע את תשלומי 21-20מתואר בסעיפים י בתקופת החכירה, כושי חל  )א(

  או ת;עודכתקופת החכירה המ עלבהתבסס ים עודכהמ
  

שיוי בהערכה של אופציה לרכישת כס הבסיס, המוערכת בהתחשב באירועים  חל  )ב(
תשלומי . חוכר יקבע את השיבהקשר לאופציית רכ 21-20מתוארים בסעיפים הסיבות בו

אופציית ל בהתאם שלםלים על מת לשקף את השיוי בסכומים מעודכהחכירה ה
  .השיהרכ

  
ליתרת  כשיעור הריבית הגלום בחכירה מעודכןההיוון ה, חוכר יקבע את שיעור 40ביישום סעיף  .41

שיעור הריבית התוספתי של החוכר כ, או בקלשיעור זה יתן לקביעה אם תקופת החכירה, 
  .בקלשיעור הריבית הגלום בחכירה איו יתן לקביעה אם , מחדש ההערכה במועד

  
אם אחד ם, מעודכיהחכירה החכירה על ידי היוון תשלומי האת התחייבות  חוכר ימדוד מחדש .42

  מהבאים מתקיים:
  

את ערבות לערך שייר. חוכר יקבע התאם לב ים לעמוד לתשלוםחזוים המישיוי בסכו חל  )א(
 לעמודויים חזלשקף את השיוי בסכומים ה על מת מעודכיםתשלומי החכירה ה

  ערבות לערך שייר.ל לתשלום בהתאם
  

חל שיוי בתשלומי חכירה עתידיים הובע משיוי במדד או בשער המשמש לקביעת   )ב(
 בשיעורי השכירות בשוקלשקף שיויים  על מתלדוגמה, שיוי  ,כוללתשלומים אלה, 
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 על מת חכירההאת התחייבות  החוכר ימדוד מחדשבשוק.  ותרישכהשל  סקירהבעקבות 
 בתזרימי המזומים האלה רק כאשר חל שיוי מעודכיםלשקף את תשלומי החכירה ה

יקבע את תשלומי ). חוכר כס לתוקף לתשלומי החכירה וםאיהת שבובמועד  ,כלומר(
יים וזהתשלומים הח ליתרת תקופת החכירה בהתבסס על מעודכיםהחכירה ה

  .עודכיםהמ
  

 בתשלומי החכירה ובעהיוון, אלא אם כן השיוי השיעור לא ישה את , חוכר 42ביישום סעיף  .43
משקף את ה מעודכן. במקרה זה, החוכר ישתמש בשיעור היוון משתיםמשיוי בשיעורי ריבית 

  השיויים בשיעור הריבית.
  

  תיקוי חכירה

  חוכר יטפל בתיקון חכירה כחכירה פרדת אם מתקיימים שי הבאים: .44
  

 בסיס אחד או מש בכסתשההתיקון מגדיל את היקף החכירה על ידי הוספת הזכות ל  )א(
  כןיותר; ו

  
הגידול בהיקף עבור מחיר הפרד את האם והתמורה בגין החכירה גדלה בסכום הת  )ב(

חוזה האת הסיבות של  זה על מת לשקף למחיר פרד םכלשה מתאימים יםמואיתו
  מסוים.ה

  
  חוכר: מועד התחילה של תיקון החכירה, במטופל כחכירה פרדתו שאי גבי תיקון חכירהל .45
  

  ;16-13סעיפים יישום  על ידיהמתוקן יקצה את התמורה בחוזה   )א(
  

  כן; ו19-18סעיפים יישום  על ידייקבע את תקופת החכירה של החכירה המתוקת   )ב(
  

 על ידיים עודכחכירה על ידי היוון תשלומי החכירה המההתחייבות  ימדוד מחדש את  )ג(
יעור הריבית הגלום קבע כש המעודכן. שיעור ההיוון עודכןשימוש בשיעור היוון מ

שיעור הריבית , או כבקלשיעור זה יתן לקביעה אם בחכירה ליתרת תקופת החכירה, 
שיעור הריבית הגלום בחכירה איו אם התוספתי של החוכר במועד התחילה של התיקון, 

  .בקליתן לקביעה 
  

של התחייבות  במדידה מחדשהחוכר יטפל  ,מטופל כחכירה פרדתו שאי לגבי תיקון חכירה .46
  :דיי לעחכירה ה

  
את חלקי או ה ביטולאת הלשקף  על מת הכס זכות שימושהערך בספרים של  קטתה  )א(

. החוכר יכיר את היקף החכירה קטיןתיקון חכירה שמגבי לה, החכיר מלא שלהביטול ה
החכירה ברווח  מלא שללביטול החלקי או ה ביטולחס לייתהפסד כלשהו המבברווח או 

  הפסד. וא
  

  תיקוי החכירה האחרים.כל  לגבי לכס זכות שימוש מקביל וםאיתביצוע   )ב(
  

  הצגה
  :יםגילוי בביאור יתןחוכר יציג בדוח על המצב הכספי או י .47
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בפרד  כסי זכות שימושחוכר איו מציג אם בפרד מכסים אחרים.  כסי זכות שימושל  )א(
  בדוח על המצב הכספי, החוכר:

 
)i(  כסי זכות שימושיכלול כסי הבסיס המ ושב ףסעי ובאות קביליםהיו מוצגים 

  כןם היו בבעלותו; וכסיאילו ה
 

)ii(  כסי זכות שימושאת בדוח על המצב הכספי כוללים  סעיפיםייתן גילוי אילו .אלה  
  

חוכר איו מציג התחייבויות אם התחייבויות חכירה בפרד מהתחייבויות אחרות. ל  )ב(
סעיפים בדוח על המצב חכירה בפרד בדוח על המצב הכספי, החוכר ייתן גילוי אילו 

  התחייבויות אלה.את הכספי כוללים 
  

דל"ן  ה שלהגדרה את יםקיימשמ כסי זכות שימוש(א) איה חלה על 47הדרישה בסעיף  .48
  עה.בדוח על המצב הכספי כדל"ן להשקיוצגו אשר להשקעה, 

  
חכירה ההפסד ורווח כולל אחר, חוכר יציג הוצאת ריבית בגין התחייבות  וארווח על בדוח  .49

חכירה מהווה ה. הוצאת ריבית בגין התחייבות הכס זכות שימושבפרד מהוצאות הפחת בגין 
דורש  דוחות כספייםהצגת  1(ב) לתקן חשבואות בילאומי 82שסעיף  רכיב של עלויות מימון,

  הפסד ורווח כולל אחר. וארווח על בפרד בדוח  להציג
  

  מזומים, חוכר יסווג:הבדוח על תזרימי  .50
  

  ת מימון;יוחכירה במסגרת פעילוהשל התחייבות  קרןההחלק של עבור  יםתשלומי מזומ  )א(
  

יישום  על ידיחכירה ההריבית בגין התחייבות  החלק שלעבור  יםתשלומי מזומ  )ב(
; הבוגע לריבית ששולמ דוח על תזרימי מזומים 7דרישות בתקן חשבואות בילאומי ה
  כןו

  
תשלומי חכירה לטווח קצר, תשלומים עבור חכירות של כסים בעלי ערך מוך ותשלומי   )ג(

  חכירה במסגרת פעילות שוטפת.ה א כללו במדידה של התחייבותחכירה משתים של
  

  גילוי
מידע בביאורים, אשר יחד עם המידע המסופק בדוח על גלו שחוכרים י אהגילויים הי תמטר .51

בסיס למשתמשים  יתןמזומים, יהדוח על תזרימי בהפסד ו וארווח על דוח ב, המצב הכספי
הביצועים על בדוחות הכספיים להעריך את ההשפעה שיש לחכירות על המצב הכספי, 

 קייםכיצד למפרטים דרישות  60-52תזרימי המזומים של החוכר. סעיפים על פיים וכסה
  .מטרה זו

  
 פרד במסגרת חלקאו ב יחידבביאור  הוא חוכרבהן שהחכירות שלו  לגבי מידע ויליגיתן חוכר י .52

מידע אשר כבר מוצג במקום אחר  שכפלל , חוכר איו דרשאולםהדוחות הכספיים שלו. 
 יבלגפרד ה מהחלקאו  דיחיהביאור מהעל ידי הפיה כלל  שהמידע תאיבדוחות הכספיים, ב

  חכירות.
  

   חוכר ייתן גילוי לסכומים הבאים לתקופת הדיווח: .53
  

  של כס בסיס; ותקבוצלפי בגין כסי זכות שימוש  פחת הוצאות  )א(
  

  הוצאת ריבית בגין התחייבות חכירה;  )ב(
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. הוצאה זו 6סעיף  יישום על ידית והמטופלחסת לחכירות לטווח קצר ייתההוצאה המ  )ג(
חודש  שלהן היא יחסת לחכירות שתקופת החכירהתילכלול את ההוצאה המיה צריכה א

  ;תקופה קצרה יותראו אחד 
  

 סעיףיישום  על ידית והמטופלחסת לחכירות של כסים בעלי ערך מוך ייתההוצאה המ  )ד(
כסים בעלי יחסת לחכירות לטווח קצר של תי. הוצאה זו לא תכלול את ההוצאה המ6

  (ג);53בסעיף ה ערך מוך הכלול
  

לתשלומי חכירה משתים אשר לא כללו במדידה של התחייבויות  יחסתתיההוצאה המ  )ה(
  חכירה;

  
  חכרת משה של כסי זכות שימוש;ההכסה מ  )ו(

  
  חכירות;עבור  שלילי תזרים מזומיםסך   )ז(

  
  תוספות לכסי זכות שימוש;  )ח(

  
  כןכירה בחזרה; וחמכירה ורווחים או הפסדים הובעים מעסקאות   )ט(

  
  .של כס הבסיס ותקבוצלפי  תום תקופת הדיווחבהערך בספרים של כסי זכות שימוש   )י(

  
בפורמט של טבלה, אלא אם כן פורמט אחר  53בסעיף  יםמפורטה יםת הגילויספק אחוכר י .54

יותר. הסכומים להם יתן גילוי יכללו עלויות שחוכר כלל בערך בספרים של כס אחר  מתאים
  במהלך תקופת הדיווח.

  
 על ידית וחכירות לטווח קצר המטופללגבי  ולסכום המחויבויות בגין חכירה של חוכר ייתן גילוי .55

הדיווח תקופת  סוףמחויב בהוא  שאליהן אם התיק של חכירות לטווח קצר ,6סעיף יישום 
 לטווח קצר ותחכירהוצאה בגין המתייחסת  אליהןשהתיק של חכירות לטווח קצר משוה 
  .(ג)53סעיף לבהתאם  גילוילה שיתן 

  
חוכר יישם את דרישות הגילוי  ,הגדרת דל"ן להשקעה מקיימים אתזכות שימוש  יכסאם  .56

(א), 53דרש לספק את הגילויים בסעיף  יו. במקרה זה, חוכר א40בתקן חשבואות בילאומי 
  כסי זכות שימוש אלה.בגין (ו), (ח) או (י) 

  
תקן חשבואות בילאומי  יישום על ידיבסכומים משוערכים  חוכר מודד כסי זכות שימושאם  .57

כסי זכות בגין  16לתקן חשבואות בילאומי  77, החוכר ייתן גילוי למידע הדרש בסעיף 16
  שימוש אלה.

  
 11ב-ו 39 פיםסעייישום  על ידישל התחייבויות חכירה  רעוןיליתוח מועדי פ וכר ייתן גילויח .58

בפרד מהיתוח של מועדי הפירעון  מכשירים פיסיים: גילויים 7לתקן דיווח כספי בילאומי 
  של התחייבויות פיסיות אחרות.

  
 לגבי, חוכר ייתן גילוי למידע איכותי וכמותי וסף 58-53בסעיפים  יםהדרש יםבוסף לגילוי .59

). 48מתואר בסעיף ב(כ 51מטרת הגילוי בסעיף את  לקייםפעילויות החכירה שלו החוץ על מת 
הבאים, אך  אתלהעריך  למשתמשים בדוחות הכספיים סייעמידע שי מידע וסף זה עשוי לכלול

  :איו מוגבל למידע זה
  

  ;פעילויות החכירה של החוכרשל  המהות  )א(
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שאים  ,חשוף פוטציאלית לגביהם החוכראשר עתידיים שליליים תזרימי מזומים   )ב(
  :הובעת מ החכירה. זה כולל חשיפהת יומשתקפים במדידת התחייבו

  
)i( יםכ תשלומי חכירה משת)49מתואר בסעיף ב(;  

 
)ii( כ ביטולות להארכה ואופציות לאופצי)50בסעיף ב מתואר(;  

 
)iii( ערבויות לערך שייר )כןו ;)51בסעיף ב מתוארכ  

 
)iv(  חויב.מחוכר הליהן אש לויחתהחכירות שטרם  

  
  כןו ;חכירותעל ידי ות או אמות מידה שהוטלו להגב  )ג(

  
  ).52מתואר בסעיף ב(כ עסקאות מכירה וחכירה בחזרה  )ד(

  
 6יישום סעיף  על ידי חכירות של כסים בעלי ערך מוךבאו  חוכר שמטפל בחכירות לטווח קצר .60

  גילוי לעובדה זו. ןיית
  

  מחכיר

  )58ב-53סיווג של חכירות (סעיפים ב
  .כחכירה מימוית אוכחכירה תפעולית מחכיר יסווג כל אחת מהחכירות שלו  .61
  

את כל הסיכוים וההטבות  למעשהחכירה מסווגת כחכירה מימוית אם היא מעבירה  .62
 למעשהכס בסיס. חכירה מסווגת כחכירה תפעולית אם היא לא מעבירה על הלווים לבעלות 

  כס בסיס.על את כל הסיכוים וההטבות הלווים לבעלות 
 

ת חכירה תפעולית תלוי במהות העסקה ולא בצורכחכירה מימוית או הסיווג של חכירה כ .63
ילו, בדרך כלל, שילוב זה עם זה יובבפרד או בשכל אחד מהם דוגמאות למצבים להלן החוזה. 

  :הם ימויתמחכירה לסיווג חכירה כ
  

  תום תקופת החכירה;בכס הבסיס לחוכר בעלות על  המעביר הריהחכ  )א(
  

השווי מ וי להיות מוך מספיקחזכס הבסיס במחיר ש את שולרכלחוכר יש אופציה   )ב(
, ההתקשרותמועד סביר, בבאופן  ודאיש כך יתן לממש את האופציה בושבמועד  ההוגן

  שהאופציה תמומש;
  

של כס הבסיס,  אורך החיים הכלכלייםלמשך החלק העיקרי של  אהי תקופת החכירה  )ג(
  גם אם הזכות הקייית איה מועברת;

  
השווי הוא למעשה כל  של תשלומי החכירה הערך הוכחיהסכום של , ההתקשרותבמועד   )ד(

  כןו ;ולא פחות מזה ההוגן של כס הבסיס
  

ללא צורך  להשתמש בושרק החוכר יכול כך כה ייחודית  מהותבעל  היוכס הבסיס   )ה(
  .יםיכר תיקויםב

  
לסיווג יכולים גם הם להוביל  בשילוב זה עם זהבפרד או  שכל אחד מהםמים למצבים יס .64

  :כוללים חכירה כחכירה מימוית
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  ;לביטול קשוריםה המחכירהפסדים של הוא ושא בוהחוכר יכול לבטל את החכירה אם   )א(
  

 באופן(לדוגמה, של השייר  תודות בשווי ההוגןמההפסדים ברווחים או החוכר ושא ב  )ב(

  כןהחכירה); ו בתום שווה לרוב תקבולי המכירהה )rent rebate( של החזר דמי שכירות
  

שכירות בתמורה לדמי  לחוכר יש את היכולת להמשיך את החכירה לתקופה וספת  )ג(
  בשוק. השכירותמדמי  מהותימוכים באופן ש
  

 אחרים מאפיייםאם ברור מ .יםתמיד חד משמעי םאי 64-63ים בסעיפים ימהדוגמאות והס .65
, כס הבסיסעל הלווים לבעלות את כל הסיכוים וההטבות  למעשהאיה מעבירה  שהחכירה

 כס הבסיסעל מקרה אם בעלות הלהיות  עשוילדוגמה, זה  החכירה מסווגת כחכירה תפעולית.
 קיימיםאו אם  לשוויו ההוגן באותו מועד, תמורת תשלום משתה השווהברת בתום החכירה וע

ו מעביר מהם  כתוצאהש, יםתשלומי חכירה משתים למעשה המחכיר איאת כל הסיכו
  .האלה וההטבות

  
 ומוערך מחדש רק אם יש תיקון חכירה. שיויים ההתקשרותחכירה מבוצע במועד הסיווג  .66

ערך של או של כס הבסיס אורך החיים הכלכליים של באומדים (לדוגמה, שיויים באומדים 
חדש ג סיווגורמים לאים ), וכרחה של) defaultכשל ((לדוגמה,  או שיויים בסיבות )והשייר של

  לצרכים חשבואיים.של החכירה 
  

  חכירות מימויות

  הכרה ומדידה

בדוח על המצב הכספי שלו  בכסים המוחזקים בחכירה מימוית כיריבמועד התחילה, מחכיר  .67

  .השקעה טו בחכירהלבסכום השווה  (receivable)כחייבים  אותםויציג 
  

  מדידה לראשוה

במקרה  למדוד את ההשקעה טו בחכירה.המחכיר ישתמש בשיעור הריבית הגלום בחכירה כדי  .68
מחכיר  ,בקלאיו יתן לקביעה ת המשה שיעור הריבית הגלום בחכיראם משה,  חכירתשל 

עלויות ישירות  ם בגין(מותא לחכירה הראשית בשיעור ההיוון המשמש בייים רשאי להשתמש
  המשה. בחכירתדי למדוד את ההשקעה טו כלחכירת המשה)  קשורותהכלשהן  ראשויות

  
 ,ים או סוחריםיצרשהם  ,על ידי מחכירים המתהוותמלבד אלה  עלויות ישירות ראשויות, .69

 הכללותטושל הה במדידה לראשו ותבחכירה ומ שקעהסה המוכרת על  קטיאת סכום ההכ
העלויות הישירות ש באופן כזה שיעור הריבית הגלום בחכירה מוגדר תקופת החכירה.פי 

  בפרד. ןאין צורך להוסיף אות ;בהשקעה טו בחכירה הראשויות כללות באופן אוטומטי
  

  הכלולים בהשקעה טו בחכירה של תשלומי חכירה לראשוהמדידה 

כוללים את  בחכירה של ההשקעה טוכללים במדידה ה במועד התחילה, תשלומי החכירה .70
 , שאיםכס הבסיס במהלך תקופת החכירהבש מתשהזכות להבור התשלומים הבאים ע

  במועד התחילה:מתקבלים 
  

ביכוי ), 42מתואר בסעיף בכ במהותם(כולל תשלומים קבועים  תשלומים קבועים  )א(
  ם;ושלתלהעומדים  כלשהם תמריצי חכירה

  
שימוש  על ידי לראשוה יםמדדששתלויים במדד או בשער,  תשלומי חכירה משתים  )ב(

  מועד התחילה.הקיים באו בשער הקיים במדד 
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צד קשור לחוכר או על ידי המסופקות למחכיר על ידי החוכר, לערך שייר ן כלשהערבויות   )ג(
 לפרוע את המחויבויות בעל יכולת פיסית אוהש צד שלישי שאיו קשור למחכירעל ידי 

  ;ערבותל בהתאם
  

זו סביר שהחוכר יממש אופציה באופן  ודאי אם השימחיר המימוש של אופציית רכ  )ד(
  כן; ו)37בף גורמים המתוארים בסעיבהתחשבות  תוךמוערכת סבירות המימוש (
  

 את בטליה לצתקופת החכירה משקפת מימוש אופ אםהחכירה,  ביטוללקסות  תשלומי  )ה(
  החכירה על ידי החוכר.

  
  יצרים או סוחריםמחכירים שהם 

 כל אחת מהחכירות המימויות שלו יכיר לגבי ,שהוא יצרן או סוחר ,במועד התחילה, מחכיר .71
  :ים הבאיםריטבפ

  
הערך הוכחי של בגובה או, אם מוך יותר, שווי ההוגן של כס הבסיס, גובה ההכסות ב  )א(

  בשיעור ריבית שוק;שימוש  על ידילמחכיר, כשהם מהווים  ותשלומי החכירה שצבר
  

ביכוי הערך , אם שוה, של כס הבסיס ערך בספריםהאו  העלות בגובהעלות המכר   )ב(
  כן; וערך השייר שאיו מובטחשל  הוכחי

  
עלות המכר) בהתאם למדייות בין בין הכסות ל פרש(שהוא ההאו הפסד ממכירה רווח   )ג(

שלגביהן מיושם תקן דיווח כספי , )outright sales( של המחכיר לגבי מכירות מוחלטות
חכירה  בגין ברווח או הפסד ממכירה יכיר ,שהוא יצרן או סוחר ,. מחכיר15בילאומי 

קן תב כמתוארבסיס הכס את המחכיר מעביר אם מימוית במועד התחילה, ללא קשר 
  .15דיווח כספי בילאומי 

  
של בין רכישה לבין חכירה  , לעיתים קרובות, את הבחירהללקוחות מציעים יצרים או סוחרים .72

השווה  רווח או הפסד מיבה ,או סוחר ןיצר שהוא ,חכירה מימוית של כס על ידי מחכירכס. 
המשקפים  במחירי מכירה רגילים,של כס הבסיס,  מוחלטתמכירה מלרווח או הפסד הובע 

  או החות מסחריות כלשהן.חות כמות ה
  

על  כיםריבית מו יבאופן מלאכותי שיעור לפעמיםקובעים  ,יצרים או סוחריםשהם  ,מחכירים .73
סך ההכסה מ מופרזבחלק  השימוש בשיעור כזה יגרום לכך שמחכיר יכירמת למשוך לקוחות. 

שהוא  ,מחכיראם קבעו באופן מלאכותי שיעורי ריבית מוכים,  מהעסקה במועד התחילה.
מכירה לרווח שהיה מתקבל אם שיעור ריבית שוק היה הרווח מאת ה יגביל ,או סוחר ןיצר

  מחויב.
  

חכירה מימוית  השגתלקשר העלויות המתהוות ב היכיר כהוצא ,שהוא יצרן או סוחר ,מחכיר .74
של של היצרן או מכירה ההרווח מ להפקתבעיקרן מתייחסות  שהן משום במועד התחילה

חכירה  השגת, בהתייחס ליםאו סוחר ם יצריםשה יםעלויות, שמתהוות למחכיר הסוחר.
ולכן אין כלולות בהשקעה טו  ,יותאין כלולות בהגדרת עלויות ישירות ראשו מימוית
  בחכירה.

  
  מדידה עוקבת

משקפת שיעור הבהתבסס על תבית  תקופת החכירה על פימימון  תהכסבמחכיר יכיר  .75
  .של המחכיר תשואה תקופתי קבוע על ההשקעה טו בחכירה
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. והגיויתקופת החכירה על בסיס שיטתי  לאורךלהקצות הכסת מימון  המחכיר היא תמטר .76
 על מת, השקעה ברוטו בחכירהאת תשלומי החכירה המתייחסים לתקופה כגד ה יקצה מחכיר

  .ההכסת המימון שטרם הורווחאת  וגם את הקרן גם קטיןלה
  

להשקעה טו  9מחכיר יישם את דרישות הגריעה וירידת הערך בתקן דיווח כספי בילאומי  .77
 ומשישאשר  שייר שאים מובטחיםהערכי את אומדי  באופן סדיר מחכיר יסקור בחכירה.

, המחכיר השייר שאיו מובטחאומדן ערך ב האם חלה יריד .לחישוב ההשקעה ברוטו בחכירה
 חסיהתיב כלשהיה את הקצאת ההכסה על פי תקופת החכירה ויכיר באופן מיידי ביריד יעדכן

  .סכומים שצברול
  

ת מימוש המסווגת כולל אותו בקבוצאו חכירה מימוית כמוחזק למכירה (במחכיר המסווג כס  .78
כסים לא שוטפים המוחזקים  5יישום תקן דיווח כספי בילאומי  על ידי כמוחזקת למכירה)

  יטפל בכס בהתאם לאותו תקן. למכירה ופעילויות שהופסקו
  

  תיקוי חכירה

  אם מתקיימים שי הבאים:כחכירה פרדת  מחכיר יטפל בתיקון לחכירה מימוית .79
  

 בסיס אחד אומש בכס תשההתיקון מגדיל את היקף החכירה על ידי הוספת הזכות ל  )א(
  כןיותר; ו

  
הגידול בהיקף  עבורמחיר הפרד את האם והתמורה בגין החכירה גדלה בסכום הת  )ב(

חוזה ההסיבות של  את על מת לשקףזה למחיר פרד  כלשהם מתאימים תיאומיםו
  מסוים.ה

  
  :הלן, מחכיר יטפל בתיקון כלמטופל כחכירה פרדתו שאילגבי תיקון לחכירה מימוית  .80
  

במועד  התיקון היה בתוקףאילו  החכירה הייתה מסווגת כחכירה תפעוליתאם   )א(
  ההתקשרות, המחכיר:

  
)i(  וכןחכירה כחכירה חדשה ממועד התחילה של התיקוןהיטפל בתיקון ;  

  
)ii( כס הבסיס טו בחכירה  ימדוד את הערך בספרים של י מועד מייד כהשקעהלפ

  התחילה של תיקון החכירה.
  

  .9המחכיר יישם את הדרישות של תקן דיווח כספי בילאומי  אחרת,  )ב(
  

  חכירות תפעוליות

  הכרה ומדידה

מחכיר יכיר בתשלומי חכירה מחכירות תפעוליות כהכסה על בסיס קו ישר או על בסיס  .81
המחכיר יישם בסיס שיטתי אחר אם אותו בסיס מייצג בצורה טובה יותר את . שיטתי אחר

  .מהשימוש בכס הבסיס הההטבמתמעטת שבה  התבית
  

 חכירה.מ ההכסההמתהוות בהפקת , פחת כוללעלויות, בכהוצאה מחכיר יכיר  .82
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לערך בספרים של כס  חכירה תפעולית בהשגת עלויות ישירות ראשויות שהתהוומחכיר יוסיף  .83
 ההכסה בסיס כמואותו  לפי תקופת החכירה לאורךהוצאה , ויכיר בעלויות אלה כהבסיס

  .חכירההמ
 

ייות הפחת מדלתהיה עקבית  תפעוליותכירות בח י פחתב כסי בסיסגבי למדייות הפחת  .84
מחכיר יחשב פחת בהתאם לתקן חשבואות בילאומי הרגילה של המחכיר לגבי כסים דומים. 

  .38תקן חשבואות בילאומי לו 16
 

כירה תפעולית בחכס בסיס פגם כדי לקבוע אם  36 תקן חשבואות בילאומימחכיר יישם את  .85
  .שזוההכלשהו ולטפל בהפסד מירידת ערך 

 
בעת התקשרות בחכירה ממכירה  כלשהו איו מכיר ברווח ,שהוא יצרן או סוחר ,מחכיר .86

  .מכירהת ערך לשוו שהיא איהמפי  תפעולית
  

  תיקוי חכירה

תוך מחכיר יטפל בתיקון לחכירה תפעולית כחכירה חדשה ממועד התחילה של התיקון,  .87
המתייחסים לחכירה המקורית  התחשבות בתשלומי חכירה כלשהם ששולמו מראש או שצברו

   החכירה החדשה. עבורכחלק מתשלומי החכירה 
  

  הצגה

שלו בהתאם למהות של כס  בדוח על המצב הכספי חכירות תפעוליותבמחכיר יציג כסי בסיס  .88
  הבסיס.

  
  גילוי

יגלו מידע בביאורים, אשר יחד עם המידע המסופק בדוח על  שמחכירים אהגילויים הי תמטר .89
בסיס למשתמשים יתן דוח על תזרימי המזומים, יבהפסד ו וארווח על דוח בהמצב הכספי, 

הביצועים על בדוחות הכספיים להעריך את ההשפעה שיש לחכירות על המצב הכספי, 
כיצד לקיים רטים דרישות מפ 97-90. סעיפים המחכירתזרימי המזומים של על פיים וכסה

  .מטרה זו
  

  י לסכומים הבאים לתקופת הדיווח:ייתן גילו מחכיר .90
  

  מימויות:חכירות עבור   )א(
  

)i( הרווח או הפסד ממכיר;  
  

)ii( סטו בחכירה; וכןהכ ת מימון בגין ההשקעה  
  

)iii( סים  מתייחסתה ההככללר שאלתשלומי חכירה משת של  במדידה ולא
  .ההשקעה טו בחכירה

  
מתייחסת ה הכסהתוך גילוי בפרד של מחכירה,  ההכסעבור חכירות תפעוליות,   )ב(

  תשלומי חכירה משתים אשר אים תלויים במדד או בשער.ל
  

בפורמט של טבלה, אלא אם כן פורמט אחר  90בסעיף  יםמפורטה יםאת הגילוי יספקמחכיר  .91
  יותר. מתאים

  



  2016ינואר  -  כירותח 16תקן דיווח כספי בינלאומי 
  

© IFRS Foundation 16

לקיים פעילויות החכירה שלו החוץ על מת  לגבילמידע איכותי וכמותי וסף  מחכיר ייתן גילוי .92
 למשתמשים בדוחות הכספיים שיסייע . מידע וסף זה כולל מידע89מטרת הגילוי בסעיף  את

  :יו מוגבל למידע זה, אך אהבאים את להעריך
  

  וכן ;המחכירפעילויות החכירה של של  המהות  )א(
  

בכסי הבסיס.  בידו כלשהן שותרוהאופן שבו המחכיר מהל את הסיכון הקשור לזכויות   )ב(
ו בידשלו לגבי הזכויות שותרו  יםבפרט, מחכיר ייתן גילוי לאסטרטגיית יהול הסיכו

את אותו סיכון.  המחכיר מפחית עזרתםשב םכלשה אמצעיםבכסי הבסיס, כולל 
 לכלול, לדוגמה, הסכמי רכישה חזרה, ערבויות לערך שייר או יםעשויאמצעים אלה 

  .)specified limits( ושהוגדר ותתשלומי חכירה משתים עבור שימוש מעבר למגבל
  

  חכירות מימויות

השיויים המהותיים בערך בספרים של ההשקעה טו  של כותי וכמותיימחכיר יספק הסבר א .93
  ת.ומימויות בחכיר

  
החכירה  תשלומי מחכיר ייתן גילוי ליתוח מועדי פירעון של תשלומי החכירה לקבל, תוך הצגת .94

סך ו לכל אחת מחמש השים הראשוותלפחות על בסיס שתי שיתקבלו הבלתי מהווים 
בין לתשלומי החכירה הבלתי מהווים  יציג התאמה בין מחכיר שים.יתרת הל הסכומים

 מתייחסתה מימון שטרם הורווחההאת הכסת  זההת הההתאמ .השקעה טו בחכירהה
  .שייר שאיו מובטח כלשהומהוון של ך לתשלומי החכירה לקבל וער

  
  תפעוליותחכירות 

תקן חשבואות של חכירה תפעולית, מחכיר יישם את דרישות הגילוי בטי רכוש קבוע יעבור פר .95
כל קבוצה של יפצל  , מחכיר16דרישות הגילוי בתקן חשבואות בילאומי ביישום . 16בילאומי 

תפעוליות. בהתאם לכך, חכירות תפעוליות ולכסים שאים ב חכירותברכוש קבוע לכסים 
חכירה ב עבור כסים 16בילאומי  מחכיר יספק את הגילויים הדרשים על ידי תקן חשבואות

 אתבבעלות המוחזקים ומשמשים כסים בפרד מ(לפי קבוצות של כס בסיס)  תפעולית
  המחכיר.

  
, 38 תקן חשבואות בילאומי, ב36 חשבואות בילאומיתקן במחכיר יישם את דרישות הגילוי  .96

  עבור כסים בחכירות תפעוליות. 41 תקן חשבואות בילאומיוב 40 תקן חשבואות בילאומיב
  

הבלתי  תוך הצגת תשלומי החכירה ליתוח מועדי פירעון של תשלומי חכירה, ייתן גילוימחכיר  .97
סך הסכומים ו אחת מחמש השים הראשוותכל פחות ללעל בסיס שתי  וקבלשיתמהווים 

  .שיםיתרת הל
  

  חזרהבעסקאות מכירה וחכירה 

חוכרת את אותו כס מחכיר) ו-(הרוכש אחרת ותכס ליש המעביר )חוכר-מוכראם ישות (ה .98
על  מחכיר יטפלו בחוזה ההעברה ובחכירה-חוכר והן הרוכש-מוכרמחכיר, הן ה-בחזרה מהרוכש

  .103-99יישום סעיפים  ידי
  

  הערכה אם העברת הכס היא מכירה

בילאומי בתקן דיווח כספי מקוימת  ה מתי מחויבות ביצועאת הדרישות לקביעישות תיישם  .99
  .של אותו כסמטופלת כמכירה העברה של כס ה לקבוע אם על מת 15
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  מכירה איהעברה של כס ה

 15 דיווח כספי בילאומיבתקן  את הדרישות מקיימתחוכר -על ידי המוכר אם ההעברה של כס .100
  כס:אותו כמכירה של  ולפיטל

  
של  הובע מהחכירה בחזרה לפי החלק היחסי חוכר ימדוד את הכס זכות שימוש-המוכר  )א(

חוכר. -ידי המוכרב הותרשכות השימוש לז מתייחסש ,הערך בספרים הקודם של הכס
מתייחס לזכויות ה סכום של רווח או הפסד כלשהובחוכר יכיר רק -בהתאם לכך, המוכר

  מחכיר.-הועברו לרוכשש
  

 על ידי, ובחכירה תקים רלווטיים יישום על ידיכיר יטפל ברכישה של הכס חמ-הרוכש  )ב(
  המחכיר בתקן זה. י על ידיהחשבואטיפול היישום דרישות 

  
או אם כס איו שווה לשווי ההוגן של הכס,  ה שלמכירה עבוראם השווי ההוגן של התמורה  .101

כדי למדוד  יםהבא תיאומיםאת ההם לא בשיעורי שוק, ישות תבצע  עבור החכירה התשלומים
  בשווי הוגן: מהמכירה התקבולים את

  
   של תשלומי חכירה; וכן מקדמהיטופלו כתאים כלשהם שהם מוכים מתאי השוק   )א(

  
-הרוכשימון וסף המסופק על ידי יטופלו כמ תאים כלשהם שהם גבוהים מתאי השוק  )ב(

  חוכר.-מוכרל מחכיר
  

הסכום שהוא יותר יתן  על בסיס 101לפי סעיף  כלשהו הדרש אפשרי תיאוםהישות תמדוד  .102
  בקל: לקביעה

  
  ואשווי ההוגן של הכס; בין ההמכירה ל עבורבין השווי ההוגן של התמורה  פרשהה  )א(

  
לבין הערך הוכחי של החכירה  עבור החוזיים של התשלומים בין הערך הוכחי פרשהה  )ב(

  החכירה לפי שיעורי שוק. עבורהתשלומים 
  

  מכירהאיה העברה של כס 

בתקן דיווח כספי את הדרישות  קיימתמאיה  חוכר- אם ההעברה של כס על ידי המוכר .103
  כס:הל כמכירה של ופיטל 15 בילאומי

  
 תקבוליםהשווה ל בהתחייבות פיסיתויכיר שהועבר בכס  ימשיך להכירחוכר -המוכר  )א(

יישום תקן דיווח כספי  על ידי התחייבות הפיסיתיטפל ב חוכר- מוכר. הושהועבר
  .9בילאומי 

  
השווה לתקבולים שהועברו.  כיר בכס פיסיהועבר וישמחכיר לא יכיר בכס -הרוכש  )ב(

  .9יישום תקן דיווח כספי בילאומי  על ידי הפיסי בכס יטפל מחכיר-כשורה
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  ספח א'

  מוחים מוגדרים
  התקן.של  בלתי פרדחלק  מהווהספח זה 

  
  מועד תחילת החכירה (מועד תחילה)

 (commencement date of the lease 
))(commencement date  

  

על ידי  זמין לשימושל כס בסיסהופך  מחכירהמועד שבו 
  .חוכר

  

  )economic life( אורך חיים כלכליים
  
  

כלכלי על חזוי שכס יהיה יתן לשימוש  רק הזמן שלאורכופ
 או תפוקהיחידות מספר  או ,ידי משתמש אחד או יותר

ידי משתמש אחד או שחזוי שיושגו מכס על  יחידות דומות
  יותר.

  

 effective( מועד תחילה של התיקון
date of the modification(  

  

  .תיקון חכירההמועד שבו שי הצדדים מסכימים ל
  

 מחכירה ידי לעהחשבואי טיפול הצורך יישום דרישות ל  )fair value( שווי הוגן
לסלק  או סכום שבו יתן היה להחליף כס, הבתקן זה

, הפועלים בעסקה בין קוה מרצון ומוכר מרצון התחייבות
 שאיה מושפעת מיחסים מיוחדיםבעסקה בצורה מושכלת 

  .בין הצדדים
  

 כל הסיכוים וההטבותלמעשה את  שמעבירה חכירה  )finance lease( חכירה מימוית
  .כס בסיסעל הלווים לבעלות 

  
   תשלומים קבועים

)fixed payments(  

עבור הזכות  מחכירל חוכרעל ידי תשלומים המבוצעים 
, למעט תקופת החכירהבמהלך כס בסיס להשתמש ב

  .תשלומי חכירה משתים
  

   השקעה ברוטו בחכירה

)gross investment in the lease(  

  הסכום של:
 

בהתאם  מחכירלקבל על ידי  תשלומי החכירה  )א(
  וכן ;חכירה מימויתל

 
  כלשהו שצבר למחכיר. ערך שייר שאיו מובטח  )ב(

  
(מועד  מועד ההתקשרות בחכירה

 inception date of the( התקשרות)
))lease (inception date  
  

 וצרתמועד שבו הלבין  חכירההמוקדם מבין מועד הסכם ה
  מחויבות של הצדדים לתאים העיקריים של החכירה.

  

  עלויות ישירות ראשויות
)initial direct costs(  

שלא היו מתהוות אם  חכירהעלויות תוספתיות להשגת 
החכירה לא הייתה מושגת, למעט עלויות כאלה שהתהוו 

  .חכירה מימוית, שהוא יצרן או סוחר, בהקשר למחכירל
  

  גלום בחכירהשיעור ריבית 
)interest rate implicit in the lease(  

 תשלומי החכירהשיעור הריבית שגורם לערך הוכחי של (א) 

) iלהיות שווה לסכום של ( שייר שאיו מובטחהערך (ב)  שלו

עלויות ישירות ) ii( שלו כס הבסיסשל  שווי ההוגןה
  כלשהן של המחכיר. ראשויות
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  (המשך) מוחים מוגדרים
  

  

חוזה, או חלק מחוזה, שמעביר את הזכות להשתמש בכס   )lease( חכירה
  ) לתקופת זמן עבור תמורה.כס הבסיס(

  
הקשורים  ,חוכרל מחכירעל ידי תשלומים המבוצעים   )lease incentives( תמריצי חכירה

על ידי  עלויות של חוכר, או שיפוי או טילה של חכירהל
  מחכיר.

  
חכירה, שלא  תמורה עבורבאו  חכירהשיוי בהיקף של   )lease modification( תיקון חכירה

(לדוגמה,  תאים המקוריים של החכירההיווה חלק מה
או אחד או יותר  כס בסיסהוספה של הזכות להשתמש ב

החוזית או תקופת החכירה , או הארכה של ביטולה
  קיצורה).

  
המתייחסים  מחכירל חוכרעל ידי תשלומים המבוצעים   )lease payments( תשלומי חכירה

, אשר תקופת החכירהבמהלך  כס בסיסלזכות להשתמש ב
  הפריטים הבאים:מורכבים מ

 
(כולל תשלומים קבועים  תשלומים קבועים  )א(

  ;כלשהם תמריצי חכירהבמהותם), ביכוי 
 

  ;שתלויים במדד או בשער תשלומי חכירה משתים  )ב(
 

באופן  ודאי אם השימחיר המימוש של אופציית רכ  )ג(
  וכן ;זו ופציהאסביר שהחוכר יממש 

 
תקופת  , אםחכירהה ביטוללקסות  תשלומי  )ד(

החכירה  בטל אתיה לצמימוש אופ החכירה משקפת
  .על ידי החוכר

  
ויים חזהסכומים עבור החוכר, תשלומי חכירה כוללים גם 

. ת לערך שייריוערבוהתאם לעל ידי החוכר בלעמוד לתשלום 
תשלומי חכירה אים כוללים תשלומים המוקצים לרכיבים 

חוזה, אלא אם כן החוכר בוחר לשלב בשאים חכירה 
כרכיב רכיבים שאים חכירה עם רכיב חכירה ולטפל בהם 

  .דיחיחכירה 
ן ערבויות כלשהעבור המחכיר, תשלומי חכירה כוללים גם 

 המסופקות למחכיר על ידי החוכר, על ידי צדלערך שייר 
 צד שלישי שאיו קשור למחכירקשור לחוכר או על ידי 

בהתאם  לפרוע את המחויבויות בעל יכולת פיסית ואהש
לערבות. תשלומי חכירה אים כוללים תשלומים המוקצים 

  לרכיבים שאים חכירה.
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  (המשך) מוחים מוגדרים
  

  

יש את הזכות  חוכרשלגביה להתקופה שאיה יתת לביטול   )lease term( תקופת חכירה
  , יחד עם:כס בסיסלהשתמש ב

 
ת א יךאופציה להארתקופות המכוסות על ידי   )א(

סביר שהחוכר יממש באופן  ודאיאם  חכירהה
  כןאופציה זו; ו

 
 את החכירה בטלאופציה ל המכוסות על ידיתקופות   )ב(

  .כר לא יממש אופציה זושהחו סבירבאופן  ודאיאם 
  

לתקופת כס בסיס אשר משיגה את הזכות להשתמש בישות   )lessee( חוכר
  זמן עבור תמורה.

  
 שיעור ריבית תוספתי של חוכר

)lessee's incremental borrowing 
rate(  

היה דרש לשלם על מת ללוות  חוכרשיעור הריבית ש
סכומים הדרושים על את הלתקופה דומה ועם בטוחה דומה 
בסביבה  שימושכס זכות מת להשיג כס בערך דומה ל

  כלכלית דומה.
  

ת לתקופ כס בסיסב להשתמשזכות הישות המספקת את   )lessor( מחכיר
  תמורה. עבורזמן 

  
 net investment( השקעה טו בחכירה

in the lease(  

שיעור הריבית הגלום המהוות ב השקעה ברוטו בחכירהה
  .בחכירה

  
שאיה מעבירה למעשה את כל הסיכוים וההטבות  חכירה  )operating lease( חכירה תפעולית

  .כס בסיסהלווים לבעלות על 
  

 תשלומי חכירה אופציוליים
)optional lease payments(  

עבור הזכות  מחכירל חוכרתשלומים שיבוצעו על ידי 
במהלך תקופות המכוסות על ידי  כס בסיסלהשתמש ב

בתקופת שאין כללות  חכירה בטללהאריך או ל אופציה
  .החכירה

  
 סך תקופת הזמן שבה עשה שימוש בכס על מת לקיים  )period of use( תקופת שימוש

  חוזה עם לקוח (כולל תקופות זמן בלתי רצופות כלשהן).
  

 residual value( ערבות לערך שייר
guarantee(  

לכך על ידי צד שאיו קשור למחכיר  מחכירערבות היתת ל
יהיה  חכירהבתום  כס בסיסחלק מהערך) של ששהערך (או 

  לפחות סכום שהוגדר.
  

 כס בסיסבלהשתמש  חוכר שלכס אשר מייצג זכות   ) )right-of-use assetכס זכות שימוש
  .תקופת החכירהל

  
 12, היא מועד התחילהבשלה,  תקופת החכירהש חכירה  )short-term lease( קצר טווחחכירה ל

חכירה המכילה אופציית רכישה איה חודש או פחות. 
  קצר. טווחחכירה ל

  
('מחכיר  חוכרעל ידי מוחכר מחדש  כס בסיסעסקה שלפיה   )sublease( חכירת משה

('חכירה ראשית') בין המחכיר  חכירהבייים') לצד שלישי, וה
  החוכר ותרת בתוקף.לבין הראשי 
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  (המשך) מוחים מוגדרים
  

  

, שהזכות להשתמש בו סופקה על ידי חכירהשוא כס שהוא   ) )underlying assetכס בסיס
  .חוכרל מחכיר

  
 הכסת מימון שטרם הורווחה

)unearned finance income(  
  ההפרש בין:

 
  לבין ;השקעה ברוטו בחכירהה  )א(

 
  .השקעה טו בחכירהה  )ב(

  
 ערך שייר שאיו מובטח

)unguaranteed residual value(  
, שמימושו על ידי כס הבסיסאותו חלק מערך השייר של 

לא הובטח או שיתה לגביו ערבות רק על ידי צד  מחכיר
  הקשור למחכיר.

  
 variable( תשלומי חכירה משתים

lease payments(  

עבור  מחכירל חוכרעל ידי  יםהחלק של התשלומים שמבוצע
, תקופת החכירהבמהלך  כס בסיסבהזכות להשתמש 

שמשתה עקב שיויים בעובדות או בסיבות אשר מתרחשים 
  , למעט חלוף הזמן.מועד התחילהלאחר 

  
  
  
  

אותה בבתקן זה  ועשה בהם שימוש אחריםבתקים  והוגדרשמוחים 
  משמעות

  

הסכם בין שי צדדים או יותר שיוצר זכויות ומחויבויות   )contract( חוזה
  היתות לאכיפה.

  
  )useful life( שימושייםאורך חיים 

  

  

זמין לשימוש על ידי  ההייכס חזוי ש ושלאורכ פרק הזמן
יחידות דומות שחזוי  או תפוקהיחידות  מספר או ;ישות

  ישות. ידישיושגו מכס על 
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  'בספח 

  יישוםהחיות 
ויש לו את  103-1ספח מתאר את היישום של סעיפים הספח זה מהווה חלק בלתי פרד של התקן. 

  אחרים של התקן.האותה סמכות כמו לחלקים 
  

  תיקליישום 
. אולם, כהקלה מעשית, ישות רשאית בודדתאת הטיפול החשבואי לחכירה  קובעתקן זה  .1ב

כי צפה באופן סביר מלתיק של חכירות בעלות מאפייים דומים אם הישות ליישם תקן זה 
שוות באופן מהותי מאשר  והיילא  של יישום תקן זה לתיק ההשפעות על הדוחות הכספיים

 ,תיקל מיישמת טיפול חשבואיישות  תיק. אםב הכללות בודדותיישום תקן זה לחכירות ה
  ההרכב של התיק.את החות אשר משקפים את הגודל ובישות תשתמש באומדים ו

  

  שילוב של חוזים
 באותו מועד אוהייתה בהם  שההתקשרות או יותרזים וח שיביישום תקן זה, ישות תשלב  .2ב

בחוזים כחוזה  ותטפל), שכגדצד ה לשצדדים קשורים עם או ( שכגדאותו צד ם עסמוך מועד ב
  אחד או יותר מהקריטריוים הבאים מתקיימים:יחיד אם 

  
מטרה מסחרית כוללת שאיה יתת להבה ב כחבילההחוזים התקיים משא ומתן על   )א(

  ;חוזים יחדה את בחשבון הביאמבלי ל
  

  או ;של החוזה האחרבביצוע במחיר או  הסכום של התמורה שישולם בחוזה אחד תלוי  )ב(
  

להשתמש בכסי אחדות זכויות בחוזים (או  ותהמועבר הזכויות להשתמש בכסי בסיס  )ג(
  .32כמתואר בסעיף ב רכיב חכירה יחיד תבכל אחד מהחוזים) מהוו ותהמועבר בסיס

  
 (סעיפים הוא בעל ערך מוךחכירות שבהן כס הבסיס  :הכרהמפטור 

8-5(  
לטיפול בחכירות שבהן כס  6מתיר לחוכר ליישם את סעיף  , תקן זה7בסעיף בכמוגדר למעט  .3ב

. חוכר יעריך את הערך של כס בסיס בהתבסס על הערך של הכס הוא בעל ערך מוךהבסיס 
  מוחכר.ה הכסלגיל ללא קשר  חדש, כסכאשר ה

  
מתבצעת על בסיס מוחלט. חכירות של כסים בעלי  הערכה אם כס בסיס הוא בעל ערך מוךה .4ב

ללא קשר אם חכירות אלה הן מהותיות לחוכר.  6לטיפול החשבואי בסעיף  כשירות ערך מוך
וכרים חבהתאם לכך, של החוכר. הסיבות ממהות או מה הגודל,מההערכה איה מושפעת 

  אם כס בסיס מסוים הוא בעל ערך מוך.שאלה הלגבי  מסקות להגיע לאותן חזוייםשוים 
  
  רק אם: בעל ערך מוךכס בסיס יכול להיות  .5ב
  

משימוש בכס הבסיס לבדו או יחד עם משאבים אחרים החוכר יכול להפיק הטבות   )א(
  וכן ;החוכרל ידי שיתים להשגה בקל ע

  
במידה רבה לכסים קשור  איוו בכסים אחרים במידה רבהס הבסיס איו תלוי כ  )ב(

  .אחרים
  
איה כשירה כחכירה של כס בעל ערך מוך אם המהות של הכס היא  חכירה של כס בסיס .6ב

 לדוגמה, חכירות של מכויותלא בעל ערך מוך.  בדרך כללכזו, שכאשר הוא חדש, הכס הוא 
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שמכוית חדשה בדרך כלל לא תהיה  כיווןכשירות כחכירות של כסים בעלי ערך מוך  יהיוא ל
  בעלת ערך מוך.

  
בחכירת משה, החכירה הראשית כס להחכיר  הצפמ, או ירת משהבחככס אם חוכר מחכיר  .7ב

  כחכירה של כס בעל ערך מוך. כשירהאיה 
  
ומחשבים ) tablet computersמחשבי לוח (עשויות לכלול  מוךערך  יכסי בסיס בעללדוגמאות  .8ב

  ריהוט משרדי וטלפוים.אישיים, פריטים קטים של 
  

  )11-9(סעיפים  זיהוי חכירה
- 13ב (ראה סעיפיםעל מת להעריך אם חוזה מעביר את הזכות לשלוט בשימוש בכס מזוהה  .9ב

זכויות י התללקוח יש את ש שתקופת השימואורך ל ישות תעריך אם זמן,ת לתקופ) 20ב
  :הבאות

 
כמתואר מזוהה (הימוש בכס שמלמעשה את כל ההטבות הכלכליות להשיג הזכות   )א(

  וכן; )23ב-21בסעיפים ב
 

  ).30ב-24השימוש בכס המזוהה (כמתואר בסעיפים ב את כווןהזכות ל  )ב(
  
החוזה,  ה שלתקופהחלק ממשך רק ל זכות לשלוט בשימוש בכס מזוההאת האם ללקוח יש  .10ב

  חכירה עבור אותו חלק של התקופה. כוללהחוזה 
  
הסדר משותף,  בשםסחורות או שירותים על ידי הסדר משותף או  תיתן להתקשר בחוזה לקבל .11ב

במקרה זה, ההסדר המשותף הסדרים משותפים.  11כהגדרתו בתקן דיווח כספי בילאומי 
חוזה כזה כולל חכירה, ישות תעריך אם בהתאם לכך, בהערכה אם  חשב הלקוח בחוזה.

  מזוהה לאורך תקופת השימוש. לשלוט בשימוש בכסלהסדר המשותף יש את הזכות 
  
 32עיין בסעיף ב .פוטציאליפרד חכירה עבור כל רכיב חכירה  כוללישות תעריך אם חוזה  .12ב

 רכיבי חכירה פרדים. לגבילהחיות 
  

  כס מזוהה

 גם מזוהה כס יכול להיות. אולם, מפורש בחוזהב בכך שהוא מוגדר מזוההבדרך כלל הוא כס  .13ב
  .זמין לשימוש על ידי הלקוחבמועד שבו הכס הופך לכך שיוגדר באופן משתמע ב

  
  ממשיותזכויות החלפה 

לספק יש את הזכות מזוהה אם  ללקוח אין את הזכות להשתמש בכסאם כס הוא מוגדר, גם  .14ב
 משיתלהחליף את הכס לאורך תקופת השימוש. זכות של ספק להחליף כס היא מ משיתהמ

  :הבאיםרק אם מתקיימים שי התאים 
  

 השימושכסים חלופיים לאורך תקופת בלספק יש את היכולת המעשית להחליף   )א(
(לדוגמה, הלקוח איו יכול למוע מהספק להחליף את הכס וכסים חלופיים יתים 

 )could be sourced( אחר שיגם ממקוריכול להספק או שה ספקעל ידי הלהשגה בקל 
  וכן; )בתוך פרק זמן סביר

  
כלכלית ממימוש הזכות שלו להחליף את הכס מבחיה הטבות יכול להפיק הספק   )ב(

לעלות על העלויות  חזויותההטבות הכלכליות הקשורות להחלפה של הכס  כלומר,(
 .הקשורות להחלפה של הכס)
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להחליף את הכס רק במועד מסוים או בהתרחשות של אירוע  אם לספק יש זכות או מחויבות .15ב
יכולת את המפי שלספק אין  ממשיתוגדר, או לאחריהם, זכות ההחלפה של הספק איה מ
  .שתקופת השימואורך ל חלופייםכסים במעשית להחליף ה

  
מועד מבוססת על עובדות וסיבות ב ממשית אההערכה של ישות אם זכות ההחלפה של ספק הי .16ב

ואיה מביאה בחשבון אירועים עתידיים אשר, במועד ההתקשרות בחוזה,  חוזהב ההתקשרות
. דוגמאות לאירועים עתידיים אשר, )likely to occur( סביר שיתרחש בגדר האי התרחשותם

 יםכללהיו סביר שיתרחש, ולכן לא התרחשותם איה בגדר במועד ההתקשרות בחוזה, 
  בהערכה, כוללות:

 
 ;לקוח עתידי לתשלום העולה על שיעור השוק לשימוש בכסהסכם עם   )א(

 
 הצגת טכולוגיה חדשה שאיה מפותחת באופן מהותי במועד ההתקשרות בחוזה;  )ב(

 
ותי בין השימוש של הלקוח בכס, או הביצועים של הכס, לבין השימוש או ההבדל מ  )ג(

 הביצועים החשבים סבירים במועד ההתקשרות בחוזה; וכן
 

ין מחיר השוק של הכס במהלך תקופת השימוש לבין מחיר השוק החשב ב הותיהבדל מ  )ד(
 סביר במועד ההתקשרות בחוזה.

  

הקשורות העלויות  או במקום אחר,) customer's premises(הלקוח  מתקיבאם הכס ממוקם  .17ב
 סביר ךכפיהספק, ול מתקיב םממוקכס ה הן באופן כללי גבוהות יותר מאשר כאשרהחלפה ל

  הקשורות להחלפת הכס. ההטבותיעלו על שהעלויות יותר 
  
תיקוים ותחזוקה, אם הכס איו  צורךלהזכות או המחויבות של הספק להחליף את הכס  .18ב

הזכות קיומה של מהלקוח את  ותמוע ןאי ,או אם שדרוג טכי הופך לזמין כראוי פועל
  מזוהה. להשתמש בכס

  
, הלקוח ייח שזכות ממשיתזכות החלפה  ישאם הלקוח איו יכול לקבוע בקל אם לספק  .19ב

  .ממשיתהחלפה כלשהי איה 
  

 חלקים של כסים

) באופן distinct( בחןמו הוא כס מזוהה אם הואשל כס ) a capacity portion(מקיבולת חלק  .20ב
 פיזיבאופן  יםבחמו םכס שאיבולת או חלק אחר של קיחלק מביין). של פיזי (לדוגמה, רצפה 

 יםמייצג םכס מזוהה, אלא אם כן ה ם) איכבל סיב אופטישל לת ו(לדוגמה, חלק מקיב
ללקוח את הזכות להשיג למעשה את כל  יםלמעשה את כל הקיבולת של הכס ובכך מספק

  ההטבות הכלכליות מהשימוש בכס.
  

  זכות להשיג הטבות כלכליות משימוש

ימוש בכס מזוהה, לקוח דרש שתהיה לו הזכות להשיג למעשה את כל על מת לשלוט בש .21ב
בכך שיש לו שימוש ההטבות הכלכליות מהשימוש בכס לאורך תקופת השימוש (לדוגמה, 

 יןישרמלקוח יכול להשיג הטבות כלכליות מהשימוש בכס בתקופה). אותה  משךבלעדי בכס ל
חכרת משה של העל ידי החזקה או על ידי שימוש, על ידי , כמו בדרכים רבות פיןאו בעקי

לוואי המוצרי את התוצר העיקרי שלו וכס כוללות את משימוש ב הכס. ההטבות הכלכליות
פוטציאליים הגזרים מפריטים אלה) והטבות כלכליות אחרות (כולל תזרימי מזומים שלו 

  עם צד שלישי.עסקה מסחרית ב שיכולות להיות ממומשותמשימוש בכס 
  
ביא תישות , הזכות להשיג למעשה את כל ההטבות הכלכליות מהשימוש בכס של עת הערכהב .22ב

 הלקוחשל זכות  בהיקף המוגדרשימוש בכס מ ובעותהאת ההטבות הכלכליות  בחשבון
  ). לדוגמה:30מש בכס (ראה סעיף בתהשל
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במהלך תקופת  מסוים אחד בלבד שטחאם חוזה מגביל את השימוש ברכב ממוע ל  )א(
רק את ההטבות הכלכליות משימוש ברכב הממוע בתוך  ביא בחשבוןהשימוש, ישות ת

  אותו שטח, ולא מחוצה לו.
  

במהלך מסוים  מייליםברכב ממוע רק עד למספר  סועשלקוח יכול ל קובעאם חוזה   )ב(
 ברכב הממוע רק את ההטבות הכלכליות משימוש ביא בחשבוןישות ת תקופת השימוש,

  .לכך , ולא מעבריםהמותר מייליםר העבו
 
אם חוזה דורש מלקוח לשלם לספק או לצד אחר חלק מתזרימי המזומים הגזרים משימוש  .23ב

חלק מההטבות הכלכליות כ כתמורה ייחשבו משולמיםהבכס כתמורה, תזרימי מזומים אלה 
מהמכירות שהלקוח משיג מהשימוש בכס. לדוגמה, אם הלקוח דרש לשלם לספק אחוז 

קיומה של בשטחי מסחר כתמורה עבור שימוש זה, דרישה זו איה מועת מהלקוח את  משימוש
 זאת מאחרהזכות להשיג למעשה את כל ההטבות הכלכליות משימוש בשטחי המסחר. 

חשבים להטבות כלכליות שהלקוח משיג משימוש ממכירות אלה הובעים שתזרימי המזומים 
לספק כתמורה עבור הזכות להשתמש לאחר מכן משלם הוא  חלקם אתבשטחי המסחר, ש

  באותם שטחים.
  

  השימוש את כווןזכות ל

 אחדהשימוש בכס מזוהה במהלך תקופת השימוש רק אם  את כווןללקוח יש את הזכות ל .24ב
  :מהבאים מתקיים

  
 שימושתקופת ה לאורךולאיזו מטרה הכס ישמש  כיצד כווןללקוח יש את הזכות ל  )א(

  או ;)30ב-25(כמתואר בסעיפים ב
  

  כיצד ולאיזו מטרה הכס ישמש קבעות מראש וכן: לגביההחלטות הרלווטיות   )ב(
  

)i(  או) כסכס להורותללקוח יש את הזכות להפעיל את הלאחרים להפעיל את ה 
באופן שהוא קובע) במהלך תקופת השימוש, מבלי שלספק יש את הזכות לשות 

  או הוראות הפעלה; ןאת אות
  

)ii(  ןהלקוחכס  תכאו היבטים את ה)כס) באופן שקובע מראש כיצד  ספציפייםשל ה
  ולאיזו מטרה הכס ישמש במהלך תקופת השימוש.

  
  שמשיכיצד ולאיזו מטרה הכס 

 בהיקף המוגדר חוזית שלכיצד ולאיזו מטרה הכס משמש אם,  כווןללקוח יש את הזכות ל .25ב
 לאיזוזכות השימוש שלו שהוגדרה בחוזה, הלקוח יכול לשות את האופן שבו הכס משמש ו

מטרה הכס משמש לאורך תקופת השימוש. בביצוע הערכה זו, ישות מביאה בחשבון את 
מטרה לאיזו זכויות קבלת ההחלטות שהן הרלווטיות ביותר לשיוי האופן שבו הכס משמש ו

זכויות לקבלת החלטות הן רלווטיות כאשר הן משפיעות  ימוש.כס משמש לאורך תקופת השה
על ההטבות הכלכליות שיגזרו מהשימוש. סביר שהזכויות לקבלת החלטות שהן הרלווטיות 

   תאים של החוזה.ללמהות הכס ובהתאם ביותר יהיו שוות עבור חוזים שוים, 
  
כיצד  מעיקות את הזכות לשותשבהתאם לסיבות דוגמאות של זכויות לקבלת החלטות  .26ב

  :ות, כולללקוחהזכות השימוש של  בהיקף המוגדר של, הכס משמשולאיזו מטרה 
  



  2016ינואר  -  כירותח 16תקן דיווח כספי בינלאומי 
  

© IFRS Foundation 26

הכס (לדוגמה, להחליט אם להשתמש  צר על ידיוישמ זכויות לשות את סוג התוצר  )א(
לגבי תמהיל המוצרים שימכרו משטחי במכולה להובלת סחורות או לאחסון, או להחליט 

   מסחר);
 

זכויות לשות את עיתוי ייצור התוצר (לדוגמה, להחליט מתי ייעשה שימוש בפריט מכוה   )ב(
  או בתחת כוח);

 
זכויות לשות את מיקום הייצור של התוצר (לדוגמה, להחליט לגבי היעד של משאית או   )ג(

  ספיה, או להחליט היכן ייעשה שימוש בפריט ציוד); וכןשל 
 

הכמות של תוצר זה (לדוגמה, להחליט אם לייצר את וצר תוצר ויזכויות לשות אם י  )ד(
  ארגיה מתחת כוח וכמה ארגיה לייצר מאותה תחת כוח).

  
כיצד ולאיזו מטרה את הזכות לשות  מעיקותדוגמאות של זכויות לקבלת החלטות שאין  .27ב

הכס משמש כוללות זכויות שמוגבלות לתפעול ולתחזוקת הכס. זכויות כאלה יכולות להיות 
הספק. למרות שזכויות כמו זכויות לתפעל או לתחזק כס הן לעיתים בידי הלקוח או  בידי

והן הכס משמש כיצד ולאיזו מטרה  כווןקרובות חיויות לשימוש היעיל בכס, הן אין זכויות ל
מטרה הכס משמש. אולם, זכויות לתפעול כיצד ולאיזו לעיתים קרובות תלויות בהחלטות לגבי 

את השימוש בכס אם ההחלטות הרלווטיות לגבי  כווןלהעיק ללקוח את הזכות לכס עשויות 

   )).i(ב)(24קבעות מראש (ראה סעיף במטרה הכס משמש כיצד ולאיזו 
  

  ולפיה במהלך תקופת השימוששקבעות החלטות 

יכולות להיקבע מראש במספר  מטרה הכס משמשכיצד ולאיזו  לגביההחלטות הרלווטיות  .28ב
 על ידיהכס או  תכוןדרכים. לדוגמה, ההחלטות הרלווטיות יכולות להיקבע מראש על ידי 

  .מגבלות חוזיות על השימוש בכס
  
רק זכויות  ביא בחשבון, ישות תהשימוש בכס את כווןבעת הערכה אם ללקוח יש את הזכות ל .29ב

את  תכןהלקוח ופת השימוש, אלא אם כן שימוש בכס במהלך תקה לגביהחלטות  תלקבל

). כתוצאה מכך, אלא אם כן ii(ב)(24כמתואר בסעיף ב של הכס) ספציפיים(או היבטים הכס 

תקופת  לפיהחלטות שקבעו מראש  ביא בחשבון) קיימים, ישות לא תii(ב)(24התאים בסעיף ב
ללקוח  לפי תקופת השימוש,של כס  את התוצר קבוערק ל יכולאם לקוח  השימוש. לדוגמה,
את התוצר בחוזה לפי תקופת  קבועכס. היכולת לאותו השימוש ב את כווןאין את הזכות ל

 ההמתייחסות לשימוש בכס, מעיק זכויות לקבלת החלטות אחרות כלשהן ללאהשימוש, 
  לקוח שרוכש סחורות או שירותים.כל ללקוח את אותן זכויות כמו ל

  
  יותזכויות מג

 כדישל הספק בכס או בכסים אחרים,  הזכויותלהגן על כדי שועדו  עשוי לכלול תאים חוזה .30ב
הן דוגמאות  אלהלהבטיח את העמידה של הספק בחוקים או בתקות.  להגן על אשיו או כדי

את הסכום המקסימלי של שימוש בכס או  קבוע) לi. לדוגמה, חוזה עשוי (יותלזכויות מג

 יישם) לדרוש מלקוח לiiשבהם הלקוח יכול להשתמש בכס, ( עיתוי ואקום ילהגביל מ

שיויים באופן שבו  לגבי) לדרוש מלקוח ליידע את הספק iiiאו ( ותל מסוימופעת פרקטיקות
 אך  ,של הלקוחהשימוש בדרך כלל מגדירות את היקף זכות  יותכס. זכויות מגב ייעשה שימוש

  השימוש בכס. את כווןהזכות למהלקוח את  מועות איןבפי עצמן 
 
תרשים הזרימה הבא עשוי לסייע לישויות בביצוע הערכה אם חוזה הוא חכירה או שהוא כולל  .31ב

  חכירה.
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האם יש כס מזוהה? הבא בחשבון 
 .20ב-13את סעיפים ב

ות להשיג כאת הזיש ללקוח האם 
למעשה את כל ההטבות הכלכליות 
משימוש בכס לאורך תקופת 

פים השימוש? הבא בחשבון את סעי
 .23ב-21ב

את יש ללקוח או לספק האם 
ות לכוון כיצד ולאיזו מטרה כהז

הכס משמש לאורך תקופת 
השימוש או שזכות זו איה תוה 
לאף אחד מהם? הבא בחשבון את 

 .30ב-25בפים סעי

ות לתפעל כאת הזיש ללקוח האם 
את הכס לאורך תקופת השימוש, 

שיש לספק הזכות לשות את מבלי 
הוראות תפעול אלה? הבא בחשבון 

 ).i(ב)(24ב את סעיף

הלקוח תכן את הכס באופן האם 
שקובע מראש כיצד ולאיזו מטרה 
הכס משמש לאורך תקופת 
 השימוש? הבא בחשבון את סעיף

 ).ii(ב)(24ב

 כולל חכירהאיו החוזה  החוזה כולל חכירה

 לא

 לא

 לא

 לקוח ספק

 כן

 כן

 כן

; מהצדדים אף אחד
משמש האופן שבו הכס 

והמטרה שלשמה הוא 
 משמש קבעו מראש

 כן

 לא



  2016ינואר  -  כירותח 16תקן דיווח כספי בינלאומי 
  

© IFRS Foundation 28

  )17-12הפרדת רכיבים של חוזה (סעיפים 
  :אם מתקיימים שי הבאיםהוא רכיב חכירה פרד  הזכות להשתמש בכס בסיס .32ב
 

מהשימוש בכס הבסיס לבדו או יחד עם משאבים אחרים החוכר יכול להפיק הטבות   )א(
החוכר. משאבים שיתים להשגה בקל הם סחורות או  ל ידישיתים להשגה בקל ע

ספקים אחרים) או על ידי (על ידי המחכיר או  מוחכרים בפרדששירותים שמכרים או 
  וכן ;או מעסקאות או מאירועים אחרים) משאבים שהחוכר כבר השיג (מהמחכיר

 
ואיו קשור במידה רבה  כסי הבסיס האחרים בחוזהב במידה רבהתלוי  יוכס הבסיס א  )ב(

לא לחכור את ש להחליט . לדוגמה, העובדה שחוכר יכוללכסי הבסיס האחרים בחוזה
להשתמש בכסי בסיס אחרים  יוכויותעל זלהשפיע באופן משמעותי  כס הבסיס בלי

לכסי בסיס אחרים אלה  במידה רבהתלוי  יובחוזה עשויה להעיד על כך שכס הבסיס א
  .הכסי בסיס אחרים אלל במידה רבהקשור  איוו

  
סכום לתשלום על ידי החוכר עבור פעילויות ועלויות שאין מעבירות סחורה  חוזה עשוי לכלול .33ב

 לתשלום חיוב עבור משימותבסכום הכולל או שירות לחוכר. לדוגמה, מחכיר עשוי לכלול 
סחורה  ותמעביר ןשר איאעלויות אחרות שמתהוות לו הקשורות לחכירה, עבור או מהלתיות 

או שירות לחוכר. סכומים לתשלום כאלה אים יוצרים רכיב פרד של החוזה, אך חשבים חלק 
  מהתמורה הכוללת המוקצה לרכיבים המזוהים בפרד של החוזה.

  
  )21-18(סעיפים תקופת חכירה 

הערכת אורך התקופה שאיה יתת לביטול של חכירה, ישות בבקביעת תקופת החכירה ו .34ב
 יהתיישם את ההגדרה של חוזה ותקבע את התקופה שלגביה החוזה יתן לאכיפה. חכירה א

את החכירה ללא רשות  בטלמחכיר יש את הזכות ללהן לחוכר והן כאשר  עוד יתת לאכיפה
  בלא יותר מקס בלתי משמעותי.אחר מהצד ה

  
החכירה הזמיה  את אם רק לחוכר יש זכות לבטל את החכירה, זכות זו חשבת אופציה לבטל .35ב

זכות לבטל את השישות מביאה בחשבון בקביעת תקופת החכירה. אם רק למחכיר יש לחוכר 
ידי  את החכירה, התקופה שאיה יתת לביטול של החכירה כוללת את התקופה המכוסה על

  אופציה לבטל את החכירה.
  
וכוללת תקופות שאין בתשלום שהמחכיר מספק  התחילהתקופת החכירה מתחילה במועד  .36ב

  לחוכר.
  
באופן סביר שהחוכר יממש אופציה להאריך את  ודאיתחילה, ישות מעריכה אם הבמועד  .37ב

יממש אופציה לבטל את החכירה. הישות מביאה החכירה או לרכוש את כס הבסיס או לא 
חוכר לממש או לא לבחשבון את כל העובדות והסיבות הרלווטיות אשר יוצרות תמריץ כלכלי 

תחילה עד הכולל שיויים חזויים כלשהם בעובדות ובסיבות ממועד  ,לממש את האופציה
את הגורמים  כוללותלמועד המימוש של האופציה. דוגמאות לגורמים שיש להביאם בחשבון 

  :םאליה רק , אך אין מוגבלותהבאים
 

  תאים חוזיים עבור התקופות האופציוליות בהשוואה לשיעורי השוק, כמו:  )א(
  

)i( לית הסכוםכלשהי של תשלומים עבור החכירה בתקופה אופציו; 
 

)ii(  ,ים אחריםים כלשהם עבור החכירה או תשלומים מותהסכום של תשלומים משת
 הובעים מקסות ביטול וערבויות לערך שייר; וכןכמו תשלומים 

 
)iii(  ליותות למימוש לאחר התקופות האופציויתאים של אופציות כלשהן ההת

) (לדוגמה, אופציית רכישה היתת למימוש initial optional periodsהראשויות (
  בתום תקופת הארכה במחיר שהוא מוך כעת משיעורי השוק).
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חזויים להתבצע) לאורך תקופת החוזה אשר שותיים שבוצעו (או שיפורים במושכר משמע  )ב(
 בטללהם הטבה כלכלית משמעותית לחוכר כאשר האופציה להאריך או לשתהיה חזוי 

 יתת למימוש; יהלרכוש את כס הבסיס תהאת החכירה, או 
 

, כמו עלויות יהול משא ומתן, עלויות מיקום עלויות המתייחסות לביטול החכירה  )ג(
עלויות של זיהוי כס בסיס אחר המתאים לצרכי החוכר, עלויות של שילוב כס מחדש, 

חדש בפעילויות החוכר או קסות ביטול ועלויות דומות, כולל עלויות הקשורות להחזרת 
  ;כס הבסיס במצב שהוגדר חוזית או למיקום שהוגדר חוזית

  
לדוגמה, אם כס החשיבות של כס בסיס זה לפעילויות החוכר, תוך הבאה בחשבון,   )ד(

, המיקום של כס הבסיס והזמיות של )specialised asset( ייחודי הבסיס הוא כס
  חלופות מתאימות; וכן

 
רק אם תאי יתת למימוש האופציה כאשר התיה הקשורה למימוש האופציה (כלומר   )ה(

  מתקיימים), והסבירות שתאים אלה יהיו קיימים. ותר,או י ,אחד
  
להיות משולבת עם מאפיין חוזי אחר, אחד או יותר,  עשויהאופציה להאריך או לבטל חכירה  .38ב

תשואה קבועה לתשואה מיימלית או ל(לדוגמה, ערבות לערך שייר) כך שהחוכר ערב למחכיר 
במקרים כאלה, ולמרות ההחיות  במזומן שהיא למעשה זהה ללא קשר אם האופציה ממומשת.

באופן סביר שהחוכר יממש את  ודאי, ישות תיח ש42במהותם בסעיף בלגבי תשלומים קבועים 
   האופציה להאריך את החכירה, או לא יממש את האופציה לבטל את החכירה.

  
סביר יותר שחוכר יממש אופציה כך ככל שתקופת החכירה שאיה יתת לביטול קצרה יותר,  .39ב

העלויות סביר שזאת מאחר שלהאריך את החכירה או לא יממש אופציה לבטל את החכירה. 
יהיו באופן יחסי גבוהות יותר ככל שהתקופה שאיה יתת  הקשורות להשגת כס חלופי

  לביטול קצרה יותר.
  
סוגים מסוימים בעשה שימוש בדרך כלל יסיון עבר של חוכר ביחס לתקופה שלאורכה החוכר  .40ב

לספק מידע  עשוייםשלו לכך ת סיבות הכלכליוהבבעלות), ו בין אםים (בין אם חכורים ושל כס
באופן סביר שהחוכר יממש, או לא יממש, אופציה. לדוגמה, אם חוכר  ודאיהערכה אם למועיל 

עשה שימוש בסוגים מסוימים של כסים לתקופת זמן מסוימת או אם לחוכר יש  דרך כללב
פרקטיקה של מימוש אופציות על חכירות של סוגים מסוימים של כסי בסיס לעיתים קרובות, 

באופן סביר  ודאיהחוכר יביא בחשבון את הסיבות הכלכליות ליסיון עבר זה בהערכה אם זה 
  ים אלה.לממש אופציה על חכירות של כס

  
קובע שלאחר מועד תחילת החכירה חוכר יעריך מחדש את תקופת החכירה בעת  20סעיף  .41ב

התרחשות אירוע משמעותי או שיוי משמעותי בסיבות אשר בשליטתו של החוכר ואשר 
באופן סביר שהחוכר יממש אופציה שלא כללה קודם לכן  ודאימשפיע על ההחלטה אם 

לא יממש אופציה שכללה קודם לכן בקביעתו את תקופת בקביעתו את תקופת החכירה, או 
  דוגמאות לאירועים או שיויים משמעותיים בסיבות כוללות: החכירה.

  
היה להם תשלא חזו במועד תחילת החכירה אשר חזוי ששיפורים משמעותיים במושכר   )א(

חוכר כאשר האופציה להאריך או לבטל את החכירה, עבור ההטבה כלכלית משמעותית 
 לרכוש את כס הבסיס, יתת למימוש; או
 

תיקון משמעותי לכס הבסיס או התאמה משמעותית לכס הבסיס שלא חזו במועד   )ב(
 תחילת החכירה;

 
רת משה של כס הבסיס לתקופה העולה על סוף תקופת יכבח) inception(התקשרות   )ג(

 ; וכןקודם לכן החכירה שקבעה
 

או אי מימוש של  של אופציה במישרין למימושהחלטה עסקית של החוכר הרלווטית   )ד(
אופציה (לדוגמה, החלטה להאריך את החכירה של כס משלים, לממש כס חלופי או 

 הכס זכות שימוש).מועסק לממש יחידה עסקית שבה 
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  (א))70 -(ג) ו36(א), 27תשלומי חכירה קבועים במהותם (סעיפים 

מהותם כלשהם. תשלומי חכירה קבועים תשלומי חכירה כוללים תשלומי חכירה קבועים ב .42ב
אך במהותם הם בלתי מעים.  ,במהותם הם תשלומים אשר עשויים בצורתם לכלול השתות

  תשלומי חכירה קבועים במהותם קיימים, לדוגמה, אם:
  

תשלומים בים כתשלומי חכירה משתים, אך אין השתות אמיתית בתשלומים אלה.   )א(
סעיפי השתות שאין להם מהות כלכלית אמיתית. דוגמאות של תשלומים אלה כוללים 

  סוגים אלה של תשלומים כוללות:
  

)i(  כס כבעל יכולת תפעול במהלך החכירה, או הוכח תשלומים שחובה לבצעם רק אם
  מתרחש כאשר אין אפשרות אמיתית שהאירוע לא יתרחש; או רק אם אירוע

 
)ii(  כסים הצמודים לשימוש בו מלכתחילה כתשלומי חכירה משתבתשלומים ש

) בקודה כלשהי לאחר will be resolved( תבררהבסיס אך שההשתות שלהם ת
מועד תחילת החכירה כך שהתשלומים יהפכו קבועים ליתרת תקופת החכירה. 

  ת.תבררמתשלומים אלה הופכים תשלומים קבועים במהותם כאשר ההשתות 
 

קיימת יותר ממערכת אחת של תשלומים שהחוכר יכול לבצע, אך רק אחת מהמערכות   )ב(
האלה היא מציאותית. במקרה זה, ישות תביא בחשבון את המערכת המציאותית של 

 תשלומים כתשלומי חכירה.ה
 

קיימת יותר ממערכת מציאותית אחת של תשלומים שהחוכר יכול לבצע, אך עליו לבצע   )ג(
לפחות אחת ממערכות תשלומים אלה. במקרה זה, ישות תביא בחשבון את המערכת של 

  .תשלומים שמסתכמת לסכום המוך ביותר (על בסיס מהוון) כתשלומי חכירהה
  

  החכירהמעורבות החוכר בכס הבסיס לפי מועד תחילת 

  של כס הבסיס תכוןלעלויות של החוכר המתייחסות לבייה או 

ישות עשויה להל משא ומתן לגבי חכירה לפי שכס הבסיס זמין לשימוש על ידי החוכר. בחלק  .43ב
אותו מחדש לשימוש על ידי  תכןמהחכירות, ייתכן שיהיה צורך להקים את כס הבסיס או ל

עשוי להידרש לבצע תשלומים המתייחסים להקמה או בהתאם לתאי החוזה, חוכר החוכר. 
  של הכס. תכוןל

  
של כס בסיס, החוכר יטפל בעלויות  תכוןאם לחוכר מתהוות עלויות המתייחסות להקמה או ל .44ב

. עלויות 16 בילאומייישום תקים רלווטיים אחרים, כמו תקן חשבואות  על ידיאלה 
של כס בסיס אין כוללות תשלומים המבוצעים על ידי החוכר  תכוןהמתייחסות להקמה או ל

בכס הבסיס. תשלומים עבור הזכות להשתמש בכס בסיס הם זכות להשתמש העבור 
  תשלומים עבור חכירה, ללא קשר לעיתוי תשלומים אלה.

  
 זכות קייית משפטית על כס הבסיס

קייית המשפטית הי שהזכות חוכר עשוי להשיג זכות קייית משפטית על כס בסיס לפ .45ב
איה קובעת את עצמה לכשעוברת למחכיר והכס מוחכר לחוכר. השגת זכות קייית משפטית 

  הטיפול החשבואי בעסקה.אופן 
 

אם החוכר שולט (או משיג שליטה) על כס הבסיס לפי שהכס מועבר למחכיר, העסקה היא  .46ב
  .103-98סעיפים  יישוםעל ידי מכירה וחכירה בחזרה המטופלת עסקת 

 
עבר למחכיר, העסקה איה מואולם, אם החוכר איו משיג שליטה על כס הבסיס לפי שהכס  .47ב

להיות המקרה אם יצרן, מחכיר וחוכר מהלים  עשויעסקת מכירה וחכירה בחזרה. לדוגמה, זה 
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לחוכר.  מהיצרן, אשר לאחר מכן יוחכר על ידי המחכירשל כס משא ומתן לגבי עסקה לרכישה 
זכות הקייית המשפטית החוכר עשוי להשיג זכות קייית משפטית על כס הבסיס לפי שה

כס הבסיס אך איו  עלזכות קייית משפטית עוברת למחכיר. במקרה כזה, אם החוכר משיג 
משיג שליטה על הכס לפי שהכס מועבר למחכיר, העסקה איה מטופלת כעסקת מכירה 

 וחכירה בחזרה, אלא כחכירה.
  

 )59גילויים של חוכר (סעיף 

בקביעה אם מידע וסף לגבי פעילויות חכירה הוא חוץ על מת לקיים את מטרת הגילוי בסעיף  .48ב
 , חוכר יביא בחשבון:51

 
ידע זה רלווטי למשתמשים בדוחות הכספיים. חוכר יספק מידע וסף המוגדר אם מ  )א(

רק אם חזוי שמידע זה יהיה רלווטי למשתמשים בדוחות הכספיים. בהקשר  59בסעיף 
 זה, סביר שזה יהיה המקרה אם המידע יסייע למשתמשים אלה להבין: 

 
)i(  גמישות אם, הגמישות המסופקת על ידי חכירות. חכירות עשויות לספק את

לדוגמה, חוכר יכול לצמצם את החשיפה שלו על ידי מימוש אופציות ביטול או 
  אופציות חידוש של חכירות עם תאים מועדפים.

 
)ii(  הגבלות המוטלות על ידי חכירות. חכירות עשויות להטיל הגבלות, לדוגמה, על ידי

  דרישה מהחוכר לשמור על יחסים פיסיים מסוימים.
 

)iii( י מפתח. מידע מדווח עשוי להיות רגיש, לדוגמה,  רגישות של מידעמדווח למשת
  לתשלומי חכירה משתים עתידיים.

 
)iv( .ובעים מחכירותים אחרים החשיפה לסיכו  

 
)v(  אי חכירהפית. חריגות כאלה עשויות לכלול, לדוגמה, תחריגות מפרקטיקה ע

  ייחודיים או לא רגילים אשר משפיעים על תיק החכירות של החוכר.
 

וצג בדוחות הכספיים הראשיים או שיתן לו גילוי בביאורים. ממידע זה גלוי ממידע ש אם  )ב(
 חוכר איו צריך לשכפל מידע אשר מוצג כבר במיקום אחר בדוחות הכספיים.

 
ייתכן שיהיה בו צורך  ,בהתאם לסיבות ,אשר ,מידע וסף המתייחס לתשלומי חכירה משתים .49ב

יכול לכלול מידע אשר מסייע למשתמשים בדוחות  ,51כדי לקיים את מטרת הגילוי בסעיף 
 הכספיים להעריך, לדוגמה:

 
  של תשלומים אלה;  והשכיחותהסיבות של החוכר לשימוש בתשלומי חכירה משתים את   )א(

 
  הגודל היחסי של תשלומי חכירה משתים ביחס לתשלומים קבועים;את   )ב(

 
בהם תלויים תשלומי חכירה משתים והאופן שבו חזוי שתשלומים ישתו שמשתי מפתח   )ג(

  וכן בתגובה לשיויים במשתי מפתח אלה;
 

  השפעות תפעוליות אחרות והשפעות פיסיות אחרות של תשלומי חכירה משתים.  )ד(
 

אשר, בהתאם לסיבות, ייתכן  ,המתייחס לאופציות הארכה או לאופציות ביטולמידע וסף  .50ב
יכול לכלול מידע אשר מסייע  ,51שיהיה בו צורך כדי לקיים את מטרת הגילוי בסעיף 

  למשתמשים בדוחות הכספיים להעריך, לדוגמה:
 

של  והשכיחותאופציות ביטול בהסיבות של החוכר לשימוש באופציות הארכה או את   )א(
  ; אופציות אלה

 
  ;חכירהביחס לתשלומי  חכירה אופציולייםתשלומי הגודל היחסי של את   )ב(
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  וכן ;אופציות שלא כללו במדידה של התחייבויות חכירההמימוש השכיחות של את   )ג(
 

  .אופציות אלההשפעות תפעוליות אחרות והשפעות פיסיות אחרות של   )ד(

 
אשר, בהתאם לסיבות, ייתכן שיהיה בו צורך כדי  ,מידע וסף המתייחס לערבויות לערך שייר .51ב

יכול לכלול מידע אשר מסייע למשתמשים בדוחות  ,51לקיים את מטרת הגילוי בסעיף 
  הכספיים להעריך, לדוגמה:

 
  של ערבויות אלה;  והשכיחותהסיבות של החוכר למתן ערבויות לערך שייר את   )א(

 
  ;חשיפת החוכר לסיכון ערך שייר הגודל שלאת   )ב(

 
  המהות של כסי הבסיס שלגביהם יתו ערבויות אלה; וכןאת   )ג(

 
  .ערבויות אלההשפעות תפעוליות אחרות והשפעות פיסיות אחרות של   )ד(

 
אשר, בהתאם לסיבות, ייתכן שיהיה  ,מידע וסף המתייחס לעסקאות מכירה וחכירה בחזרה .52ב

ר מסייע למשתמשים יכול לכלול מידע אש ,51בו צורך כדי לקיים את מטרת הגילוי בסעיף 
  בדוחות הכספיים להעריך, לדוגמה:

 
  של עסקאות אלה;  והשכיחותהסיבות של החוכר לעסקאות מכירה וחכירה בחזרה את   )א(

 
  ;בודדותתאי מפתח של עסקאות מכירה וחכירה בחזרה   )ב(

 
  תשלומים שלא כללו במדידה של התחייבויות חכירה; וכן  )ג(

 
  .מכירה וחכירה בחזרה בתקופת הדיווחמזומים של עסקאות הזרים השפעת תאת   )ד(

  
 סיווג חכירות על ידי מחכיר

הסיווג של חכירות על ידי מחכירים בתקן זה מבוסס על המידה שבה החכירה מעבירה את  .53ב
הסיכוים וההטבות הלווים לבעלות על כס בסיס. סיכוים כוללים את האפשרויות להפסדים 

שיויים בתשואה כתוצאה מהתיישות טכולוגית ולאו  כתוצאה מיכולת תפוקה לא מוצלת
להתבטא בציפייה לפעילות רווחית לאורך החיים  עשויותמשיויים בתאים כלכליים. הטבות 

 הכלכליים של כס הבסיס ולרווח מעליית ערך או ממימוש ערך שייר.
 

מתרחשים חוזה חכירה עשוי לכלול תאים להתאמת תשלומי החכירה לשיויים מסוימים אשר  .54ב
בין מועד ההתקשרות לבין מועד התחילה (כמו שיוי בעלות של כס הבסיס של המחכיר או 
שיוי בעלות המימון של החכירה של המחכיר). במקרה כזה, לצורכי הסיווג של החכירה, 

   התרחשה במועד ההתקשרות. ההשפעה של שיויים כאלה כלשהם תיחשב כאילו
  
רקע והן מרכיב מבים, מחכיר יעריך את הסיווג של כל מרכיב חכירה כוללת הן מרכיב קכאשר  .55ב

. 54ב-53וסעיפים ב 66-62יישום סעיפים  על ידיכחכירה מימוית או כחכירה תפעולית בפרד 
בקביעה אם מרכיב הקרקע מהווה חכירה תפעולית או חכירה מימוית, חשוב להביא בחשבון 

  מוגדר. שלקרקע באופן רגיל יש אורך חיים כלכליים לא
 

במידת הצורך, על מת לסווג ולטפל בחכירת קרקע ומבים, מחכיר יקצה את תשלומי החכירה  .56ב
 ההוגן ים(כולל תשלומים חד פעמיים מראש) בין מרכיבי הקרקע והמבים באופן יחסי לשווי

זכויות החכירה במרכיב הקרקע ובמרכיב המבים של החכירה במועד ההתקשרות. היחסי של 
להקצאה באופן מהימן בין שי מרכיבים אלה, החכירה אם תשלומי החכירה אים יתים 

מסווגת במלואה כחכירה מימוית, אלא אם ברור ששי המרכיבים הם חכירות תפעוליות. 
  חכירה תפעולית.במקרה האחרון, החכירה מסווגת במלואה כ
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לגבי חכירת קרקע ומבים, אשר בה הסכום של מרכיב הקרקע איו מהותי לחכירה, המחכיר  .57ב
רשאי לטפל בקרקע ובמבים כיחידה אחת לצורך סיווג החכירה ולסווג אותה כחכירה מימוית 

. במקרה כזה, המחכיר 54ב-53וסעיפים ב 66-62יישום סעיפים  על ידיאו כחכירה תפעולית 
  ייחס לאורך החיים הכלכליים של המבים כאורך החיים הכלכליים של כס הבסיס כולו.ית

  
  סיווג חכירת משה

ת או כחכירה יובסיווג חכירת משה, מחכיר בייים יסווג את חכירת המשה כחכירה מימ .58ב
  תפעולית כלהלן:

  
יישום  על ידיקצר שהישות, כחוכר, טיפלה בה  טווחאם החכירה הראשית היא חכירה ל  )א(

 , חכירת המשה תסווג כחכירה תפעולית.6סעיף 
 
אחרת, חכירת המשה תסווג בהתייחס לכס זכות שימוש הובע מהחכירה הראשית, ולא   )ב(

  בהתייחס לכס הבסיס (לדוגמה, פריט הרכוש הקבוע שהוא שוא החכירה). 
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  ג'ספח 

   מעברהוראות מועד תחילה ו
  אחרים של התקן.האותה סמכות כמו לחלקים ויש לו את ספח זה מהווה חלק בלתי פרד של התקן 

  

  מועד תחילה 

או לאחריו.  2019ביואר  1ישות תיישם תקן זה לתקופות דיווח שתיות המתחילות ביום  .1ג
 15לישויות אשר מיישמות את תקן דיווח כספי בילאומי  יישום מוקדם של התקן מותר

. אם ישות מיישמת במועד היישום לראשוה של תקן זה או לפיו מחוזים עם לקוחות הכסות
 תקן זה מוקדם יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו.

 

  הוראות מעבר 

, מועד היישום לראשוה הוא תחילת תקופת הדיווח 19ג-1לצורך יישום הדרישות בסעיפים ג .2ג
 השתית בה ישות מיישמת לראשוה תקן זה.

  

  חכירה הגדרת
הוא כולל אם כהקלה מעשית, ישות איה דרשת להעריך מחדש אם חוזה הוא חכירה או  .3ג

 חכירה במועד היישום לראשוה. במקום זאת, ישות רשאית: 
 

ליישם תקן זה לחוזים שזוהו קודם לכן כחכירות בעת יישום תקן חשבואות בילאומי   )א(
קביעה אם של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי  4ופרשות מספר  חכירות 17

 לחכירות אלה. 18ג-5. הישות תיישם את הוראות המעבר בסעיפים גהסדר מכיל חכירה
 

ככוללים חכירה בעת יישום תקן לא זוהו לא ליישם תקן זה לחוזים שקודם לכן   )ב(
לפרשויות של דיווח כספי  של הוועדה 4ופרשות מספר  17חשבואות בילאומי 

 בילאומי.
 

, עליה לתת גילוי לעובדה זו וליישם את 3אם ישות בוחרת את ההקלה המעשית בסעיף ג .4ג
 11-9ההקלה המעשית לכל החוזים שלה. כתוצאה מכך, הישות תיישם את הדרישות בסעיפים 

  או לאחריו. ששוו) במועד היישום לראשוהלחוזים הייתה (או רק לחוזים שההתקשרות בהם 
  

  יםכרוח
 הבאות: דרכיםחוכר יישם תקן זה לחכירותיו באחת משתי ה .5ג

  
מדייות  8למפרע לכל תקופת דיווח קודמת מוצגת תוך יישום תקן חשבואות בילאומי   )א(

 ; אוחשבואית, שיויים באומדים חשבואיים וטעויות
 

במועד היישום למפרע כאשר ההשפעה המצטברת של יישום לראשוה של התקן מוכרת   )ב(
 .13ג-7לראשוה בהתאם לסעיפים ג

 
 באופן עקבי לכל החכירות שבהן הוא חוכר. 5חוכר יישם את הבחירה בסעיף ג .6ג

 
(ב), החוכר לא יציג מחדש מידע השוואתי. 5אם חוכר בוחר ליישם תקן זה בהתאם לסעיף ג .7ג

תיאום ליתרת יישום לראשוה של תקן זה כהבמקום זאת, החוכר יכיר בהשפעה המצטברת של 
 הון, כפי שמתאים) במועד היישום לראשוה.של רכיב אחר של הפתיחה של העודפים (או 

  
  ות שסווגו קודם לכן כחכירות תפעוליותריחכ

 (ב), החוכר:5אם חוכר בוחר ליישם תקן זה בהתאם לסעיף ג .8ג
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יכיר בהתחייבות חכירה במועד היישום לראשוה עבור חכירות שסווגו קודם לכן   )א(
. החוכר ימדוד התחייבות 17כחכירות תפעוליות בעת יישום תקן חשבואות בילאומי 

שימוש בשיעור  על ידישותרו, המהווים  חכירה זו בערך הוכחי של תשלומי החכירה
 הריבית התוספתי של החוכר במועד היישום לראשוה.

 
קודם לכן כחכירות  יכיר בכס זכות שימוש במועד היישום לראשוה עבור חכירות שסווגו  )ב(

. החוכר יבחר למדוד את כס זכות 17תפעוליות בעת יישום תקן חשבואות בילאומי 
  שימוש זה באחת מהדרכים הבאות, על בסיס כל חכירה בפרד:

  
)i(  על ידיבערכו בספרים כאילו התקן היה מיושם ממועד תחילת החכירה, אך מהוון 

  ועד היישום לראשוה; אושימוש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר במ
  

)ii(    סכום של תשלומי חכירה כלשהם הבסכום השווה להתחייבות חכירה, מותאם בגין
שהוכרו בדוח על המצב הכספי  ,ששולמו מראש או שצברו המתייחסים לחכירה זו

  לפי מועד היישום לראשוה.מייד 
 

לכסי זכות שימוש במועד ירידת ערך כסים  36יישם את תקן חשבואות בילאומי   )ג(
 (ב). 10היישום לראשוה, אלא אם כן החוכר מיישם את ההקלה המעשית בסעיף ג

  
עבור חכירות שסווגו קודם לכן כחכירות תפעוליות בעת יישום תקן , 8למרות הדרישות בסעיף ג .9ג

 , חוכר:17חשבואות בילאומי 
  

כס הבסיס הוא בעל ערך  איו דרש לבצע תיאומים כלשהם במעבר עבור חכירות שבהן  )א(
. החוכר יטפל בחכירות 6יישום סעיף  על ידי) אשר יטופלו 8ב-3ב(כמתואר בסעיפים מוך 
  .יישום תקן זה ממועד היישום לראשוה על ידיאלה 

  
איו דרש לבצע תיאומים כלשהם במעבר עבור חכירות שטופלו קודם לכן כדל"ן   )ב(

דל"ן  40שימוש במודל השווי ההוגן בתקן חשבואות בילאומי  על ידילהשקעה 
על מחכירות אלה  ים. החוכר יטפל בכס זכות שימוש ובהתחייבות חכירה הובעלהשקעה

  ותקן זה ממועד היישום לראשוה.  40יישום תקן חשבואות בילאומי  ידי
 

ימדוד את הכס זכות שימוש בשווי הוגן במועד היישום לראשוה עבור חכירות שטופלו   )ג(
ואשר יטופלו  17קודם לכן כחכירות תפעוליות בעת יישום תקן חשבואות בילאומי 

ממועד  40שימוש במודל השווי ההוגן בתקן חשבואות בילאומי  על ידיכדל"ן להשקעה 
מחכירות  יםס זכות שימוש ובהתחייבות חכירה הובעהחוכר יטפל בכהיישום לראשוה. 

 ותקן זה ממועד היישום לראשוה. 40יישום תקן חשבואות בילאומי  על ידיאלה 
  

ההקלות המעשיות הבאות בעת יישום תקן זה למפרע מאו יותר להשתמש באחת  רשאיחוכר  .10ג
יישום תקן חשבואות  (ב) לחכירות שסווגו קודם לכן כחכירות תפעוליות בעת5בהתאם לסעיף ג

  על בסיס כל חכירה בפרד: . חוכר רשאי ליישם הקלות מעשיות אלה17בילאומי 
  

יחיד לתיק של חכירות עם מאפייים דומים באופן סביר  היווןליישם שיעור  רשאיחוכר   )א(
(כמו חכירות עם תקופת חכירה שותרה דומה עבור קבוצה דומה של כס בסיס בסביבה 

  כלכלית דומה).
 

על ההערכה שלו אם חכירות הן מכבידות בעת יישום תקן  תמךלהס רשאיחוכר   )ב(
מייד לפי מועד  הפרשות, התחייבויות תלויות וכסים תלויים 37חשבואות בילאומי 

היישום לראשוה כחלופה לביצוע בדיקת ירידת ערך. אם חוכר בוחר בהקלה מעשית זו, 
יישום לראשוה בסכום של הפרשה כלשהי החוכר יתאים את הכס זכות שימוש במועד ה

 עבור חכירות מכבידות שהוכרה בדוח על המצב הכספי מייד לפי מועד היישום לראשוה.
  

לחכירות שתקופת החכירה שלהם  8גלא ליישם את הדרישות בסעיף שלבחור  רשאיחוכר   )ג(
 חוכר:, הרה כזה. במקיישום לראשוהחודש ממועד ה 12מסתיימת תוך 
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)i( וכן 6סעיף כמתואר בחכירות לטווח קצר ב באותו אופן כמורות אלה יטפל בחכי ; 
 

)ii(  יכלול את העלות הקשורה לחכירות אלה במסגרת הגילוי של הוצאת חכירה לטווח
 קצר בתקופת הדיווח השתית אשר כוללת את מועד היישום לראשוה. 

  
כלול עלויות ישירות ראשויות במדידה של הכס זכות שימוש לא לשלבחור  רשאיחוכר   )ד(

  במועד היישום לראשוה. 
  
ה לאחור", כמו בקביעת תקופת החכירה אם החוזה כולל ילהשתמש ב"ראי רשאיחוכר   )ה(

  את החכירה. בטלאופציות להאריך או ל
  

  ות שסווגו קודם לכן כחכירות מימויותריחכ

(ב), עבור חכירות שסווגו כחכירות מימויות 5לסעיף גאם חוכר בוחר ליישם תקן זה בהתאם  .11ג
בספרים של הכס זכות שימוש ושל  כים, הער17בעת יישום תקן חשבואות בילאומי 

במועד היישום לראשוה יהיו הערכים בספרים של כס החכירה ושל  חכירהההתחייבות 
. 17יישום תקן חשבואות בילאומי  בעתחכירה מייד לפי מועד זה כפי שמדדו ההתחייבות 

יישום תקן זה  על ידיעבור חכירות אלה, חוכר יטפל בכס זכות שימוש ובהתחייבות חכירה 
 ממועד היישום לראשוה.

  
  גילוי

(ב), החוכר ייתן גילוי למידע לגבי יישום 5אם חוכר בוחר ליישם תקן זה בהתאם לסעיף ג .12ג
, למעט המידע שהוגדר בסעיף 8לתקן חשבואות בילאומי  28לראשוה הדרש על ידי סעיף 

(ו) לתקן חשבואות 28. במקום המידע שהוגדר בסעיף 8(ו) לתקן חשבואות בילאומי 28
 , החוכר ייתן גילוי: 8בילאומי 

  
ירה משוקלל של שיעור הריבית התוספתי של החוכר שיושם להתחייבויות חכהלממוצע   )א(

 שהוכרו בדוח על המצב הכספי במועד היישום לראשוה; וכן
 

 הסבר להפרש כלשהו בין: ל  )ב(
 

)i( יתן להאות  ןמחויבויות בגין חכירות תפעוליות שגילוי בעת יישום תקן חשבו
בסוף תקופת הדיווח השתית הקודמת הסמוכה למועד היישום  17בילאומי 

לראשוה, המהווות תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי במועד היישום 
 לבין); א(8לראשוה כמתואר בסעיף ג

 
)ii( .ההתחייבויות חכירה שהוכרו בדוח על המצב הכספי במועד היישום לראשו 

  
עליו לתת גילוי  10סעיף גבהמפורטות ההקלות המעשיות או יותר מאם חוכר מיישם את אחת  .13ג

 לעובדה זו.
 

  יםריחכמ

, מחכיר איו דרש לבצע תיאומים כלשהם במעבר עבור חכירות 15למעט כמתואר בסעיף ג .14ג
 יישום תקן זה ממועד היישום לראשוה. על ידישבהם הוא מחכיר ויטפל בחכירות אלה 

 
 מחכיר בייים:  .15ג

 
חכירות משה אשר סווגו כחכירות תפעוליות בעת יישום תקן חשבואות מחדש יעריך   )א(

ואשר עדיין קיימות במועד היישום לראשוה, על מת לקבוע אם כל אחת  17בילאומי 
מחכירות המשה צריכה להיות מסווגת כחכירה תפעולית או כחכירה מימוית בעת 

בייים יבצע הערכה זו במועד היישום לראשוה על בסיס המחכיר  יישום תקן זה.
 התאים החוזיים שותרו מהחכירה הראשית ומחכירת המשה באותו מועד.
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, 17עבור חכירות משה שסווגו כחכירות תפעוליות בעת יישום תקן חשבואות בילאומי   )ב(
וית אך כחכירות מימויות בעת יישום תקן זה, יטפל בחכירת המשה כחכירה מימ

 תה במועד היישום לראשוה.יחדשה שההתקשרות בה הי
 

  כירה בחזרה לפי מועד היישום לראשוהחו מכירהעסקאות 
לפי מועד  הייתהחוכר לא יעריך מחדש עסקאות מכירה וחכירה בחזרה שההתקשרות בהם  .16ג

היישום לראשוה על מת לקבוע אם ההעברה של כס הבסיס מקיימת את הדרישות בתקן 
 לטיפול כמכירה. 15דיווח כספי בילאומי 

 
אם עסקת מכירה וחכירה בחזרה טופלה כמכירה וכחכירה מימוית בעת יישום תקן חשבואות  .17ג

 חוכר:-, המוכר17בילאומי 
  

אשר יטפל בחכירה בחזרה באותו אופן שבו הוא מטפל בחכירה מימוית אחרת כלשהי   )א(
 קיימת במועד היישום לראשוה; וכן

 
 ימשיך להפחית רווח כלשהו ממכירה לאורך תקופת החכירה.  )ב(

  
בעת יישום תקן  תפעוליתאם עסקת מכירה וחכירה בחזרה טופלה כמכירה וכחכירה  .18ג

 וכר:ח- , המוכר17חשבואות בילאומי 
 

יטפל בחכירה בחזרה באותו אופן שבו הוא מטפל בחכירה תפעולית אחרת כלשהי אשר   )א(
 קיימת במועד היישום לראשוה; וכן

 
או דחים כלשהם של החכירה בחזרה בגין רווחים יתאים את הכס זכות שימוש   )ב(

בדוח על המצב שהוכרו הפסדים דחים כלשהם המתייחסים לתאים שאים תאי שוק 
 .ד לפי מועד היישום לראשוהימיהכספי 

  

 סכומים שהוכרו קודם לכן ביחס לצירופי עסקים
צירופי  3התחייבות בעת יישום תקן דיווח כספי בילאומי בכס או באם חוכר הכיר קודם לכן  .19ג

של חכירה תפעולית שרכשה כחלק  לתאים חותיםלתאים עדיפים או  יםהמתייחס עסקים
מצירוף עסקים, החוכר יגרע כס או התחייבות אלה ויתאים את הערך בספרים של הכס זכות 

 שימוש בסכום מקביל במועד היישום לראשוה.
  

  9הפיות לתקן דיווח כספי בילאומי 

מכשירים  9אם ישות מיישמת תקן זה אך עדיין איה מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי  .20ג
קרא כהפיה לתקן חשבואות ית 9, כל הפיה בתקן זה לתקן דיווח כספי בילאומי פיסיים

  .מכשירים פיסיים: הכרה ומדידה 39בילאומי 
 

  ביטול של תקים אחרים

 הבאים:והפרשויות תקן זה מחליף את התקים  .21ג
 
 ;כירותח 17תקן חשבואות בילאומי   )א(

 
קביעה אם הסדר מכיל של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי  4פרשות מספר   )ב(

 חכירה;
 

 ; וכןתמריצים -חכירות תפעוליות של הוועדה המתמדת לפרשויות  15פרשות מספר   )ג(
 

הערכת המהות של עסקאות אשר של הוועדה המתמדת לפרשויות  27פרשות מספר   )ד(
 .הערוכות במתכות המשפטית של חכיר
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  'ספח ד

  תיקוים לתקים אחרים

וועדה לתקי ם תוצאה של פרסום תקן זה על ידי התיקוים לתקים אחרים שההת פרט אספח זה מ
 2019ביואר  1תיקוים לתקופות שתיות המתחילות ביום את ה. ישות תיישם חשבואות בילאומיים

תיקוים אלה את או לאחריו. אם ישות מיישמת תקן זה לתקופה מוקדמת יותר, עליה ליישם גם 
  לתקופה מוקדמת זו. 

תקן דיווח כספי לפי שהיא מיישמת את  16ישות איה רשאית ליישם את תקן דיווח כספי בילאומי 
   ).1(ראה סעיף ג מחוזים עם לקוחות הכסות15בילאומי 

, התיקוים בספח זה מוצגים על בסיס 2016ביואר  1כתוצאה מכך, לגבי תקים שהיו בתוקף ביום 
, כפי שתוקן על ידי תקן דיווח כספי 2016ביואר  1הטקסט של תקים אלה שהיה בתוקף ביום 

קוים אחרים כלשהם שלא היו בתוקף . הטקסט של תקים אלה בספח זה איו כולל תי15בילאומי 
  .2016ביואר  1ביום 

מוצגים על בסיס הטקסט של  , התיקוים בספח זה2016ביואר  1לגבי תקים שלא היו בתוקף ביום 
. הטקסט של 15של תקים אלה, כפי שתוקן על ידי תקן דיווח כספי בילאומי  הראשויהפרסום 

ו כולל תיקוספח זה איים אלה בואר  1ים אחרים כלשהם שלא היו בתוקף ביום תק2016בי.  

  קו תחתון. מסומן בקו חוצה וטקסט חדש בטקסט שהושמט  מסומןסעיפים שתוקו ב

   

אימוץ לראשוה של תקי דיווח כספי  1תקן דיווח כספי בילאומי 
  בילאומיים

  
  וסף.  אב39 מתוקן וסעיף 30 סעיף

  
  שימוש בשווי הוגן כעלות חשבת

תקי דיווח לפי על המצב הכספי שלה הפתיחה  דוח יתרותישות משתמשת בשווי הוגן ב אם .30
כס בלתי מוחשי  או ,לגבי פריט רכוש קבוע, דל"ן להשקעה עלות חשבתכ כספי בילאומיים

), יש לתת גילוי בדוחותיה הכספיים הראשוים של 7ד -ו 5ד(ראה סעיפים  או כס זכות שימוש
על  הפתיחהדוח יתרות ב) line item(, לגבי כל סעיף ווח כספי בילאומייםתקי דיהישות לפי 

 :תקי דיווח כספי בילאומייםלפי  המצב הכספי
 

 ...  )א(
  

  מועד תחילה

...  

, 7, ד1, ד4, ג30תיקן את סעיפים , 2016שפורסם ביואר , חכירות 16תקן דיווח כספי בילאומי   אב.39
ה. ישות תיישם תיקוים אלה כאשר 9ד- ב9והוסיף את סעיפים דא 9, ביטל את סעיף ד9ד -ב ו8ד

  .16היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 
  

  . מתוקן 4ג סעיף
  

  צירופי עסקיםהקלות ל  
  ...  

לצירוף עסקים  למפרע 3תקן דיווח כספי בילאומי  את אם מאמץ לראשוה איו מיישם  .4ג
 הבאות עבור אותו צירוף עסקים: התוצאות אתלכך יש , מהעבר

 
  ...  ) (א
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כללי ל בהתאםלא הוכרו  מהעברבצירוף עסקים שיטלה אם כס שרכש או התחייבות   )(ו
 הפתיחה דוח יתרותשל אפס ב חשבתחשבואות מקובלים קודמים, לא תהיה להם עלות 

וימדוד  . במקום זאת, הרוכש יכירתקי דיווח כספי בילאומייםלפי  על המצב הכספי
תקי דיווח  אותו בסיס שהיה דרש לפיהמאוחד שלו לפי  דוח על המצב הכספיאותם ב

כללי ל בהתאםרכש. להמחשה: אם השל  דוח על המצב הכספיב כספי בילאומיים
שרכשו בצירוף עסקים  מימויותהיוון חכירות לא קודמים, הרוכש  חשבואות מקובלים

צריך להוון חכירות אלה בדוחותיו הכספיים  , הואשבהם הרכש היה חוכר מהעבר
 חכירות 16דיווח כספי בילאומי שתקן  17בילאומי  שתקן חשבואותהמאוחדים, כפי 

תקי דיווח כספי ל בהתאםשלו  דוח על המצב הכספילבצע ב מהרכשהיה דורש 
 לפי כללי חשבואות מקובלים קודמיםבאופן דומה, אם הרוכש לא הכיר  .בילאומיים

בהתחייבות תלויה שעדיין קיימת במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים, הרוכש 
הפרשות,  37יכיר בהתחייבות תלויה זו באותו מועד, אלא אם תקן חשבואות בילאומי 

היה אוסר את ההכרה בהתחייבות זו בדוחות  התחייבויות תלויות וכסים תלויים
 בהתאםכס או התחייבות כללו בתוך מויטין , אם עומת זאתל הכספיים של הרכש.

תקן דיווח כספי בילאומי אך היו מוכרים בפרד לפי  ,כללי חשבואות מקובלים קודמיםל
תקי דיווח כספי אלא אם , , אותו כס או אותה התחייבות שארים בתוך מויטין3

  .הרכשהיו דורשים להכיר בהם בדוחות הכספיים של  בילאומיים
  

  ...  )ז(
  

   ה וספים.9ד-ב9א מבוטל. סעיפים ד9סעיף ד .מתוקים 9ד-ב ו8, ד7, ד1בספח ד, סעיפים ד
  

  הקלות מתקי דיווח כספי בילאומיים אחרים  
  ...  

  :מההקלות הבאות או יותרבאחת  לבחורעשויה  ישות  .1ד
 

  ...  )(א
  
  );ה9ד- ב9ד א9ד -ו 9חכירות (סעיפים ד  ד)(

  ...  

  עלות חשבת

...  
 פריטים הבאים:הלגבי רלווטיות גם  6ד -ו 5דבסעיפים החלופות הכלולות   .7ד
 

 40תקן חשבואות בילאומי העלות בבמודל  דל"ן להשקעה, אם ישות בוחרת להשתמש  ) (א
  וכן; דל"ן להשקעה

  
 ; וכןחכירות) 16כסי זכות שימוש (תקן דיווח כספי בילאומי   (אא)

 
  ...  ) (ב
  

... 
  
או כסים בלתי מוחשיים  , כסי זכות שימושמסוימות מחזיקות פריטי רכוש קבועישויות   ב.8ד

המשמשים, או ששימשו קודם לכן, בפעילויות הכפופות לפיקוח תעריפים. הערך בספרים של 
פריטים אלה יכול לכלול סכומים שקבעו בהתאם לכללי חשבואות מקובלים קודמים, אך הם 

שוה אים כשירים להיוון בהתאם לתקי דיווח כספי בילאומיים. אם זהו המקרה, מאמץ לרא
של פריט כזה  יכול לבחור להשתמש בערך בספרים לפי כללי חשבואות מקובלים קודמים

כעלות חשבת במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים. אם ישות מיישמת הקלה זו 
לפריט, אין היא צריכה ליישם את ההקלה לכל הפריטים. במועד המעבר לתקי דיווח כספי 
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ירידת ערך של כל פריט לגביו עשה שימוש בהקלה זו בהתאם לתקן בילאומיים, ישות תבחן 
כפופות . לצורך סעיף זה, פעילויות הן כפופות לפיקוח תעריפים אם הן 36חשבואות בילאומי 

או שירותים עבור סחורות יתן לחייב בהם לקוחות המחירים שקביעת ל מערכת למשטר של
דיווח כספי  (כהגדרתו בתקן ידי מפקח על תעריפיםומערכת זו כפופה לפיקוח ו/או לאישור על 

 ).חשבוות פיקוח דחים 14בילאומי 
  

  חכירות
של הוועדה לפרשויות של  4פרשות מספר מאמץ לראשוה יכול ליישם את הוראות המעבר ב  .9ד

. לכן, מאמץ לראשוה יכול , קביעה אם הסדר מכיל חכירה)IFRIC 4( דיווח כספי בילאומי
 על בסיסלקבוע אם הסדר, הקיים במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים, כולל חכירה 

להעריך אם חוזה, הקיים  רשאימאמץ לראשוה  העובדות והסיבות ששררו באותו מועד.
לתקן  9-11חכירה על ידי יישום סעיפים  כוללבמועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים, 

  העובדות והסיבות ששררו באותו מועד. על בסיסלחוזים אלה  16דיווח כספי בילאומי 
  
אם מאמץ לראשוה הגיע לאותה קביעה אם הסכם מכיל חכירה בהתאם לכללי  [בוטל]  א.9ד

של הוועדה לפרשויות של דיווח  4חשבואות מקובלים קודמים, כפי שדרש בפרשות מספר 
של הוועדה  4) אך במועד שוה מזה שדרש בפרשות מספר IFRIC 4כספי בילאומי (

), המאמץ לראשוה איו צריך לבחון מחדש IFRIC 4לפרשויות של דיווח כספי בילאומי (
החלטה זו כאשר הוא מאמץ תקי דיווח כספי בילאומיים. כדי שישות תגיע לאותה קביעה אם 
הסדר מכיל חכירה בהתאם לכללי חשבואות מקובלים קודמים, קביעה זו היתה צריכה להביא 

של  4ופרשות מספר  ותחכיר 17לאותה תוצאה כפי שתבע מיישום תקן חשבואות בילאומי 
  ).IFRIC 4הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי (

 
 רשאישהוא חוכר מכיר בהתחייבויות חכירה ובכסי זכות שימוש, הוא כאשר מאמץ לראשוה   ב.9ד

ליישם את הגישה שלהלן לכל החכירות שלו (בכפוף להקלות המעשיות המתוארות בסעיף 
 ד):9ד
  

התחייבות חכירה במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים. חוכר המיישם  תדימד  ) (א
ה) 9(ראה סעיף דבערך הוכחי של תשלומי החכירה  גישה זו ימדוד התחייבות חכירה זו

ה) 9שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר (ראה סעיף ד על ידישותרו, המהווים 
  מיים.במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאו

  
כס זכות שימוש במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים. החוכר יבחר  תדימד  )(ב

  :על בסיס כל חכירה בפרד ,למדוד את כס זכות שימוש זה באחת מהדרכים הבאות
  

)i (   לאומיתחילת היה מיושם ממועד  16בערכו בספרים כאילו תקן דיווח כספי בי
שימוש בשיעור הריבית התוספתי של  על ידיהוון ה), אך מ9החכירה (ראה סעיף ד

  החוכר במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים; או
  
)ii(   סכום של תשלומי חכירה כלשהם הבסכום השווה להתחייבות חכירה, מותאם בגין

שהוכרו בדוח על המצב הכספי  ,ששולמו מראש או שצברו המתייחסים לחכירה זו
  לפי המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים. מייד

  
לכסי זכות שימוש במועד המעבר לתקי דיווח כספי  36ם תקן חשבואות בילאומי וייש  ) (ג

  בילאומיים.
  
ב, מאמץ לראשוה שהוא חוכר ימדוד כס זכות שימוש בשווי הוגן 9למרות הדרישות בסעיף ד  ג.9ד

ומיים עבור חכירות אשר מקיימות את ההגדרה של במועד המעבר לתקי דיווח כספי בילא
שימוש במודל השווי ההוגן  על ידיואשר מדדות  40דל"ן להשקעה בתקן חשבואות בילאומי 

  ממועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים.  40בתקן חשבואות בילאומי 
  
המעבר לתקי דיווח  מהבאים במועדאו יותר מאמץ לראשוה שהוא חוכר רשאי לבצע אחד   ד.9ד

  :, על בסיס כל חכירה בפרדכספי בילאומיים
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יחיד לתיק של חכירות עם מאפייים דומים באופן סביר (לדוגמה,  היווןליישם שיעור   ) (א
  תקופת חכירה שותרה דומה עבור קבוצה דומה של כס בסיס בסביבה כלכלית דומה).

  
ה) 9(ראה סעיף דב לחכירות שתקופת החכירה 9לא ליישם את הדרישות בסעיף דשלבחור   ) (ב

חודש ממועד המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים. במקום  12שלהם מסתיימת תוך 
זאת, הישות תטפל בחכירות אלה (כולל גילוי של מידע לגביהן) כאילו החכירות הן חכירות 

 .16דיווח כספי בילאומי  לתקן 6קצר המטופלות בהתאם לסעיף לטווח 
  

כס הבסיס הוא בעל ערך בהן ב לחכירות ש9לא ליישם את הדרישות בסעיף דשלבחור   ) (ג
). במקום זאת, הישות 16לתקן דיווח כספי בילאומי  8ב-3מוך (כמתואר בסעיפים ב

לתקן דיווח כספי  6תטפל בחכירות אלה (כולל גילוי מידע לגביהן) בהתאם לסעיף 
  .16י בילאומ

  
ה) במדידה של כס זכות שימוש במועד 9לא לכלול עלויות ישירות ראשויות (ראה סעיף ד  )(ד

  המעבר לתקי דיווח כספי בילאומיים.
  

ה לאחור", כמו בקביעת תקופת החכירה אם החוזה כולל אופציות ילהשתמש ב"ראי  )(ה
  את החכירה. בטללהאריך או ל

  
תשלומי חכירה, חוכר, שיעור ריבית תוספתי של חוכר, מועד תחילת החכירה, עלויות ישירות   ה.9ד

והם משמשים  16ראשויות ותקופת חכירה הם מוחים מוגדרים בתקן דיווח כספי בילאומי 
  בתקן זה באותה משמעות. 

  

  רופי עסקיםיצ 3תקן דיווח כספי בילאומי 
  

  . פיםוס יג64ב והכותרות המתייחסות אליהם וסעיף 28-א ו28 מתוקים וסעיפים 17-ו 14פים סעי
  

  תאים להכרה

...  

בכסים בלתי בחכירות תפעוליות ומספקים החיות לגבי הכרה  40ב-31ב 40ב-28בסעיפים   .14
מפרטים את הסוגים של הכסים היתים לזיהוי ושל ההתחייבויות  ב28-22מוחשיים. סעיפים 

 שכוללים פריטים בגים תקן זה קובע חריגים מוגבלים לעיקרון ההכרה ולתאי ההכרה.
  

סיווג או יעוד כסים היתים לזיהוי שרכשו ושל התחייבויות שיטלו בצירוף 
  עסקים

...  

 : 15תקן זה קובע שי חריגים לעיקרון בסעיף   .17
 

כחכירה תפעולית או כחכירה מימוית  שבו הרכש הוא מחכיר סיווג של חוזה חכירה  ) (א
  ; וכןחכירות 16לתקן דיווח כספי בילאומי  17לתקן חשבואות בילאומי בהתאם 

  
  ...  ) (ב

  
  חוכרהחכירות שבהם הרכש הוא 

התחייבויות חכירה עבור חכירות שזוהו בהתאם לתקן דיווח בזכות שימוש וכסי בהרוכש יכיר   א.28
חוכר. הרוכש איו דרש להכיר בכסי זכות שימוש השבהם הרכש הוא  16כספי בילאומי 

  ובהתחייבויות חכירה עבור:
  

) שלהן מסתיימת תוך 16חכירות שתקופת החכירה (כהגדרתה בתקן דיווח כספי בילאומי   ) (א
 חודש ממועד הרכישה; או 12
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לתקן דיווח כספי  8ב-3כס הבסיס הוא בעל ערך מוך (כמתואר בסעיפים בבהן חכירות ש  (ב) 
  ).16בילאומי 

  
בערך הוכחי של תשלומי החכירה (כהגדרתם בתקן דיווח חכירה המדוד את התחייבות הרוכש י  .ב28

חכירה חדשה במועד הרכישה.  הייתה) שותרו, כאילו החכירה שרכשה 16כספי בילאומי 
חכירה, מותאם כדי לשקף ההרוכש ימדוד את כס זכות השימוש באותו סכום כמו התחייבות 

  חותים של החכירה בהשוואה לתאי שוק.תאים תאים עדיפים או 
  

  מועד תחילה
...  

 ,42ב-ו 32ב, 17, 14תיקן את סעיפים , 2016שפורסם ביואר , 16תקן דיווח כספי בילאומי   .יג64
ב ואת 28-א28והוסיף את סעיפים ואת הכותרת המתייחסת אליהם  30ב- 28פים בביטל את סעי

. ישות תיישם תיקוים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח הכותרת המתייחסת אליהם
  .16כספי בילאומי 

  
  .מתוקים 42ב-ו 32והכותרות המתייחסות אליהם מבוטלים וסעיפים ב 30ב-28בספח ב, סעיפים ב

  

  חכירות תפעוליות
הרוכש לא יכיר בכסים או בהתחייבויות כלשהם המתייחסים לחכירה תפעולית שבה  [בוטל]  .28ב

 .30ב-ו 29הרכש הוא החוכר, למעט אם הדבר דרש לפי סעיפים ב
 

הרוכש יקבע אם התאים של כל חכירה תפעולית שבה הרכש הוא החוכר הם עדיפים  [בוטל]  .29ב
חותים. הרוכש יכיר בכס בלתי מוחשי אם התאים של חכירה תפעולית עדיפים ביחס או 

מספק  42לתאי השוק ויכיר בהתחייבות אם התאים חותים ביחס לתאי השוק. סעיף ב
החיות לגבי מדידת השווי ההוגן במועד הרכישה של כסים הכפופים לחכירות תפעוליות שבהן 

   הרכש הוא המחכיר.
  
כס בלתי מוחשי היתן לזיהוי עשוי להיות קשור לחכירה תפעולית, ויתכן שיהיה אפשרי  [בוטל]  .30ב

להראות זאת באמצעות הכוות של משתתפים בשוק לשלם מחיר עבור החכירה, גם אם היא 
בתאי שוק. לדוגמה, חכירה של שערים בשדה תעופה, או של שטח קמעואי באיזור קיות 

גישה לשוק או להטבות כלכליות עתידיות אחרות שכשירות ככסים  מובחר, עשויות לספק
בלתי מוחשיים היתים לזיהוי, לדוגמה, כקשרי לקוחות. במצב זה, הרוכש יכיר בכס 

 .31(בכסים) הבלתי מוחשי היתן לזיהוי, בהתאם לסעיף ב
  

  כסים בלתי מוחשיים

...   

משפטי הוא יתן לזיהוי גם אם הכס איו -כס בלתי מוחשי שמקיים את הקריטריון החוזי  .32ב
 יתן להעברה או להפרדה מהרכש או מזכויות ומחויבויות אחרות. לדוגמה:

  
רכש חוכר מתקן ייצור בחכירה תפעולית שתאיה עדיפים ביחס לתאי השוק.  [בוטל]  (א) 

ורש על העברה של החכירה (בין אם באמצעות תאי החכירה התפעולית אוסרים במפ
מכירה ובין אם באמצעות חכירת משה). הסכום שבו תאי החכירה עדיפים בהשוואה 
לתאים של עסקאות שוטפות בשוק עבור פריטים זהים או דומים הוא כס בלתי מוחשי 

יכול משפטי להכרה בפרד מהמויטין, למרות שהרוכש לא - שמקיים את הקריטריון החוזי
  למכור, או להעביר בדרך אחרת, את חוזה החכירה.

 
  ...   (ב) 
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  כסים הכפופים לחכירות תפעוליות שבהן הרכש הוא המחכיר
במדידת השווי ההוגן למועד הרכישה של כס, כגון ביין או פטט, הכפוף לחכירה תפעולית,   .42ב

 במלים אחרות,שבה הרכש הוא המחכיר, הרוכש יביא בחשבון את התאים של החכירה. 
הרוכש לא מכיר בכס פרד או בהתחייבות פרדת אם התאים של חכירה תפעולית עדיפים או 

 .דורש עבור חכירות שבהן הרכש הוא החוכר 29, כפי שסעיף בשוק חותים בהשוואה לתאי
  

  חוזי ביטוח 4תקן דיווח כספי בילאומי 
  

  . ףוס ט41, מתוקן וסעיף 15, כפי שתוקן על ידי תקן דיווח כספי בילאומי 4ף סעי
  

  תחולה

 ישות לא תיישם תקן זה לגבי:  . 4
  

  ...  (א) 
 

זכויות חוזיות או מחויבויות חוזיות שתלויות בשימוש העתידי, או בזכות להשתמש,   (ג) 
 מותיםבפריט לא פיסי (לדוגמה, דמי רישיון אחדים, תמלוגים אחדים, תשלומי חכירה 

אחדים ופריטים דומים), כמו כן לגבי ערבות לערך שייר של חוכר המשובצת  משתים
 17תקן חשבואות בילאומי  16כספי בילאומי תקן דיווח (ראה  מימויתבחכירה 

ותקן חשבואות  הכסות מחוזים עם לקוחות 15, תקן דיווח כספי בילאומי חכירות
   .)כסים בלתי מוחשיים 38בילאומי 

  
  ...  (ד) 

  

 מועד תחילה והוראות מעבר
ה ז ןתיקו ת תיישם. ישו4, תיקן את סעיף 2016, שפורסם ביואר 16תקן דיווח כספי בילאומי   .ט41

  .16כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 
  

  מכשירים פיסיים: גילויים 7תקן דיווח כספי בילאומי 
  

  . ףוס גג44מתוקן וסעיף  29ף סעי
  

  שווי הוגן
...  

 גילויים לשווי הוגן אים דרשים:  .29
 

 ...  )א(
 
עבור השקעה במכשירים הויים שאין להם מחיר מצוטט בשוק פעיל למכשיר זהה (כלומר,   )ב(

בעלות בהתאם לתקן  יםשמדד) או גזרים הצמודים למכשירים הויים כאלה, 1תון רמה 
, משום שהשווי ההוגן איו יתן למדידה בדרך אחרת באופן 39חשבואות בילאומי 

  אומהימן; 
  

פיין השתתפות לפי שיקול דעת (כמפורט בתקן דיווח כספי בילאומי עבור חוזה הכולל מא  )ג(
  ; או.), אם השווי ההוגן של אותו מאפיין לא יתן למדידה באופן מהימן4
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 .עבור התחייבויות חכירה   )(ד
  

 מועד תחילה והוראות מעבר
 .ד11ב-ו 29 פיםתיקן את סעי, 2016שפורסם ביואר , חכירות 16תקן דיווח כספי בילאומי   גג.44

  .16ה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי אל יםישות תיישם תיקו
  

  .ד מתוקן11בספח ב, סעיף ב
  

  (ב))39-(א) ו39-(א) ו34גילויים כמותיים לסיכון זילות (סעיפים 
...  

(ב) 39-(א) ו39ד. הסכומים החוזיים שיתן להם גילוי ביתוח מועדי הפירעון כפי שדרש בסעיפים 11ב
  הם תזרימי המזומים החוזיים הבלתי מהווים, לדוגמה:

  

 ברוטו (לפי הפחתת עלויות מימון); מימויתחכירה  בגין התחייבויות מחויבויות  )א(
 

 ...  )ב(
  

  מכשירים פיסיים 9תקן דיווח כספי בילאומי 
  

  . ףוס 7.1.5מתוקים וסעיף  5.5.15וסעיף  2.1ף סעי
  

 תחולה 2פרק 
  ייושם על ידי כל הישויות לכל הסוגים של מכשירים פיסיים, למעט: תקן זה 2.1

  

 ...  )א(
 

תקן  17חשבואות בילאומי תקן זכויות ומחויבויות הובעות מחכירות, שעליהן חל   )ב(
 . אולם:חכירות 16כספי בילאומי  דיווח

 
)i( הוראות לגבי ירידת ערך בתקן זה חלות על חייבים בגין ההוראות לגבי גריעה וה

עות טו בחכירות מימויות) וחייבים בגין חכירה קמימוית (כלומר, השחכירה 
 שהוכרו על ידי מחכיר;  תפעולית

 
)ii( בגין התחייבויות זכאיםתקן זה חלות על לב 3.3.1בסעיף הוראות לגבי גריעה ה 

 שהוכרו על ידי חוכר; וכן מימויתחכירה 
  

)iii( גזרים המשובצים בחכירות.ה גזרים משובצים בתקן זה חלות על הוראות לגבי 
  

 ...  )ג(
  

  חייבים בגין חכירהו כסים בגין חוזהללקוחות, מקלה גישה 
, ישות תמדוד תמיד את ההפרשה להפסד בסכום 5.5.5-ו 5.5.3על אף האמור בסעיפים    5.5.15

  מכשיר עבור: לאורך כל חייהשווה להפסדי אשראי חזויים 
  

  ...  (א) 
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תקן 17בילאומי  תקן חשבואותחייבים בגין חכירה שובעים מעסקאות שהם בתחולת   (ב) 
, אם הישות בוחרת כמדייותה החשבואית למדוד את 16דיווח כספי בילאומי 

מכשיר.  לאורך כל חייההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים 
באופן פרד  מדייות חשבואית זו תיושם לכל החייבים בגין חכירה אך יתן ליישמה

   לחייבים בגין חכירה מימוית ולחייבים בגין חכירה תפעולית.

...  

  

 תחילה מועד 7.1
...  

, 4.3.8, ב5.5.15, 2.1פים תיקן את סעי, 2016שפורסם ביואר , 16תקן דיווח כספי בילאומי   7.1.5
ה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי אל יםישות תיישם תיקו. 5.5.46ב- , ו5.5.34ב

  .16בילאומי 
  

  .מתוקים 5.5.46ב-ו 5.5.34, ב4.3.8בספח ב, סעיפים ב
  

  )4.3פרק - תתמשובצים (גזרים 
...  

המאפייים והסיכוים הכלכליים של גזר משובץ קשורים באופן הדוק למאפייים ולסיכוים   4.3.8ב
הכלכליים של החוזה המארח בדוגמאות שלהלן. בדוגמאות אלה, ישות איה מטפלת בגזרים 

  המשובצים בפרד מהחוזה המארח.
  

 ...  )א(
  

מארח קשור באופן הדוק לחוזה המארח אם הגזר המשובץ גזר המשובץ בחוזה חכירה   ) (ו
מדד הקשור לאיפלציה כמו הצמדת תשלומי חכירה למדד המחירים לצרכן  )iהוא (

(בתאי שהחכירה איה ממופת והמדד מתייחס לאיפלציה בסביבה הכלכלית של 
כירות המבוססים על מ תשלומי חכירה משתים דמי שכירות מותים )iiהישות עצמה), (
המבוססים על שיעורי  תשלומי חכירה משתים דמי שכירות מותים) iiiמתייחסות או (
  ריבית משתים.

  
 ...  )(ז

  
  הפסדי אשראי חזויים

בעת מדידת הפרשה להפסד של חייב בגין חכירה, תזרימי המזומים המשמשים לקביעת   5.5.34ב
הפסדי האשראי החזויים חייבים להיות עקביים עם תזרימי המזומים המשמשים במדידת 

 16דיווח כספי בילאומי לתקן  17שבואות בילאומי לתקן חהחייב בגין חכירה בהתאם 
  . חכירות

...  

  ערך הזמן של כסף
...  

הפסדי אשראי חזויים בגין חייבים בגין חכירה יהווו תוך שימוש באותו שיעור היוון ששימש   5.5.46ב
דיווח כספי לתקן  17שבואות בילאומי לתקן חלמדידה של חייבים בגין חכירה בהתאם 

  .16בילאומי 

...  
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  מדידות שווי הוגן 13תקן דיווח כספי בילאומי 
  

  . מתוקן 6ף סעי
  

  תחולה

...  

 המדידות הבאות:על דרישות המדידה והגילוי של תקן זה אין חלות על העסקאות או  .6
  

 ...  )א(
 

המטופלות בהתאם לתקן דיווח  17שבתחולת תקן חשבואות בילאומי עסקאות חכירה   )ב(
 ; וכןחכירות 16כספי בילאומי 

 

 ...  )ג(
  

  .וסף 6בספח ג, סעיף ג
  

  מעבר הוראות מועד תחילה ו

...  

ישות תיישם  .6ף תיקן את סעי, 2016שפורסם ביואר , חכירות 16תקן דיווח כספי בילאומי   .6ג
  .16ה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי ז ןתיקו

  

  הכסות מחוזים עם לקוחות 15תקן דיווח כספי בילאומי 
  

  . מתוקים 97- ו 5פים סעי
  

  תחולה

  ישות תיישם תקן זה לכל החוזים עם לקוחות, למעט כלהלן:   .5
  

 16תקן דיווח כספי בילאומי  17תקן חשבואות בילאומי חוזי חכירה אשר בתחולת   )א(
 .חכירות

  
  ...  )ב(

  

   חוזה קיוםעלויות ל
...  

עלויות המתייחסות במישרין לחוזה (או לחוזה צפוי ספציפי) כוללות את כל אחת מהעלויות   . 97
 הבאות:

  
 ...  ) (א

 
הקצאות של עלויות המתייחסות במישרין לחוזה או לפעילויות חוזה (לדוגמה, עלויות של   )(ג

המשמשים לקיום  וכסי זכות שימושציוד ו ,יהול חוזה ופיקוח, ביטוח ופחת של כלים
 החוזה);

  
 ...  )(ד
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  .מתוקים 70ב-ו 66בספח ב, סעיפים ב
  

  חוזה אקדמה או אופציית רכש 
אם לישות יש מחויבות או זכות לרכוש חזרה את הכס (חוזה אקדמה או אופציית רכש), לקוח   .66ב

איו משיג שליטה על הכס מאחר שהלקוח מוגבל ביכולתו לכוון את השימוש בכס ולהשיג 
למעשה את כל ההטבות הותרות מהכס, למרות שללקוח עשויה להיות חזקה פיזית על הכס. 

 תטפל בחוזה באחת מהאפשרויות הבאות:כתוצאה מכך, הישות 
 
 חכירות 16לתקן דיווח כספי בילאומי  17לתקן חשבואות בילאומי כחכירה בהתאם   )א(

הישות יכולה או חייבת לרכוש חזרה את הכס בסכום שהוא מוך ממחיר המכירה  אם
אם  , אלא אם כן החוזה הוא חלק מעסקת מכירה וחכירה בחזרה.המקורי של הכס

החוזה הוא חלק מעסקת מכירה וחכירה בחזרה, הישות תמשיך להכיר בכס ותכיר 
בגין תמורה כלשהי שהתקבלה מהלקוח. הישות תטפל בהתחייבות  פיסיתבהתחייבות 

 ; או 9בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי  הפיסית
 

 ...  )ב(
  

  אופציית מכר 

אם לישות יש מחויבות לרכוש חזרה את הכס לבקשת הלקוח (אופציית מכר) במחיר שהוא   .70ב
מוך ממחיר המכירה המקורי של הכס, הישות תביא בחשבון במועד ההתקשרות בחוזה אם 
ללקוח יש תמריץ כלכלי משמעותי לממש זכות זו. כתוצאה ממימוש זכות זו על ידי הלקוח, 

ורה עבור הזכות להשתמש בכס מוגדר לתקופת זמן. לפיכך, הלקוח למעשה משלם לישות תמ
אם ללקוח יש תמריץ כלכלי משמעותי לממש זכות זו, הישות תטפל בהסכם כחכירה בהתאם 

, אלא אם כן החוזה הוא חלק 16לתקן דיווח כספי בילאומי  17לתקן חשבואות בילאומי 
אם החוזה הוא חלק מעסקת מכירה וחכירה בחזרה, הישות  מעסקת מכירה וחכירה בחזרה.

בגין תמורה כלשהי שהתקבלה מהלקוח.  פיסיתתמשיך להכיר בכס ותכיר בהתחייבות 
 .9בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי  הפיסיתהישות תטפל בהתחייבות 

  
  .א וסף1בספח ג, סעיף ג

...  

- ו 66, ב97, 5פים תיקן את סעי, 2016שפורסם ביואר , חכירות 16תקן דיווח כספי בילאומי   א.1ג
  .16ה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי אל יםישות תיישם תיקו. 70ב

  

  הצגה של דוחות כספיים 1 בילאומי חשבואותתקן 
  

  . יז וסף139מתוקן וסעיף  123ף סעי
  

  גילוי למדייות חשבואית

...  

הההלה מפעילה שיקולי דעת שוים בתהליך היישום של המדייות החשבואית של הישות,   .123
אלה שכרוכים באומדים, שעשויים להשפיע בצורה משמעותית על הסכומים שבהם ל בוסף

 הההלה מפעילה שיקולי דעת כדי לקבוע: ,היא מכירה בדוחות הכספיים. לדוגמה
  

 ...  )א(
 

רות, באופן מהותי כל הסיכוים המשמעותיים וכל הועברו לישויות אח העיתוי שבו  )ב(
כסים הכפופים על וההטבות המשמעותיות הובעים מהבעלות על כסים פיסיים 

 וכן ;וכסי חכירה , ככל הוגע למחכיריםלחכירות



  2016ינואר  -  כירותח 16תקן דיווח כספי בינלאומי 
  

© IFRS Foundation 48

  ...  )ג(

 מעבר ומועד תחילה

...  

ישות תיישם . 123ף סעיתיקן את , 2016שפורסם ביואר , חכירות 16תקן דיווח כספי בילאומי   יז.139
  .16ה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי ז ןתיקו

  

  מלאי 2 חשבואות בילאומיתקן 
  

  . ז וסף40מתוקן וסעיף  12ף סעי
  

  עלויות המרה
עלויות ההמרה של מלאי כוללות עלויות הקשורות במישרין ליחידות הייצור, כגון עבודה ישירה   .12

)direct labour.( ותבייצור  הן כוללות גם הקצאה שיטתית של עלויות תקורה קבועות ומשת
)production overhead(  גמרים. עלויות תקורה קבועות מושהתהוו בהמרת חומרים למוצרים

קשר להיקף הייצור, כגון בייצור הן אותן עלויות ייצור עקיפות ששארות קבועות יחסית בלי 
המשמשים של המפעל ציוד וכסי זכות שימוש , המפעל של וציוד םבייי ה בגיןפחת ואחזק

יצור הן תות בימשתקורה  המפעל. עלויותאדמייסטרטיבי של ועלות יהול  בתהליך הייצור,
ישיר, או כמעט ישיר, ביחס להיקף הייצור, כמו אותן עלויות ייצור עקיפות שמשתות באופן 

 .חומרים עקיפים או עבודה עקיפה

 מועד תחילה

...  

ישות תיישם . 12ף תיקן את סעי, 2016שפורסם ביואר , חכירות 16תקן דיווח כספי בילאומי   ז.40
  .16ה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי ז ןתיקו

  

  דוח על תזרימי מזומים 7 חשבואות בילאומיתקן 
  

  . וסף 59מתוקים וסעיף  44-ו 17פים סעי
  

  פעילויות מימון
הגילוי הפרד של תזרימי מזומים הובעים מפעילויות מימון חשוב, משום שהוא שימושי   .17

בחיזוי תביעות של תזרימי מזומים עתידיים על ידי ספקים של הון לישות. דוגמאות לתזרימי 
 מזומים הובעים מפעילויות מימון הן:

 
  ...  ) (א

  
תשלומי מזומים על ידי חוכר להקטת ההתחייבות שטרם פרעה המתייחסת לחכירה   (ה)

 .מימוית
  

  עסקאות שאין במזומים

  ...  

פעילויות רבות של השקעה ומימון אין בעלות השפעה ישירה על תזרימי מזומים שוטפים,   .44
ות שאין למרות שהן משפיעות על מבה ההון והכסים של ישות. אי הכללתן של עסקא

במזומים בדוח על תזרימי המזומים היא עקבית עם המטרה של דוח על תזרימי מזומים, 
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משום שפריטים אלה אים כרוכים בתזרימי מזומים בתקופה השוטפת. דוגמאות לעסקאות 
 שאין במזומים הן: 

 
הרכישה של כסים על ידי טילת התחייבויות המתייחסות אליהם במישרין או באמצעות   ) (א

 .מימויתחכירה 
 

 ...  )(ב
  

 מועד תחילה

...  

ישות . 44-ו 17פים תיקן את סעי, 2016שפורסם ביואר , חכירות 16תקן דיווח כספי בילאומי   .59
  .16כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי  ים אלהתיישם תיקו

  

  מסים על ההכסה 12 חשבואות בילאומיתקן 
  

  . מכשירים פיסיים 9מתוקן עבור ישות שטרם אימצה את תקן דיווח כספי בילאומי  20ף סעי
  

  כסים המוצגים בשווי הוגן
קי דיווח כספי בילאומיים מתירים או דורשים שכסים מסוימים יוצגו בשווי הוגן או ת  .20

 38, תקן חשבואות בילאומי רכוש קבוע 16ישוערכו (ראה לדוגמה, תקן חשבואות בילאומי 
תקן ו ,מכשירים פיסיים: הכרה ומדידה 39תקן חשבואות בילאומי , כסים בלתי מוחשיים

בחלק מתחומי . )חכירות 16בילאומי ותקן דיווח כספי  דל"ן להשקעה 40מי חשבואות בילאו
צגה מחדש אחרת של כס לשווי הוגן משפיעה על ההכסה ההשיפוט, ההערכה מחדש או 

בסיס המס של הכס מותאם  החייבת (הפסד לצורך מס) של התקופה השוטפת. כתוצאה מכך,
ההערכה מחדש או ההצגה מחדש של כס איה  שיפוט אחרים, ולא וצר הפרש זמי. בתחומי

ה מחדש, ולפיכך בסיס צגמשפיעה על ההכסה החייבת בתקופה של ההערכה מחדש או הה
המס של הכס איו מותאם. אף על פי כן, התוצאה של ההשבה העתידית של הערך בספרים 

לצורכי מס  והסכום שיהיה יתן ליכוי ישותתהיה זרימה חייבת במס של הטבות כלכליות ל
יהיה שוה מסכום הטבות כלכליות אלה. ההפרש בין הערך בספרים של כס משוערך לבין 

ווצר כס מסים ימס שלו הוא הפרש זמי שבגיו תיווצר התחייבות מסים דחים או יה בסיס
  דחים. זאת, גם כאשר:

  
 ...  ) (א

  
  

  . מכשירים פיסיים 9בילאומי מתוקן עבור ישות שאימצה את תקן דיווח כספי  20ף סעי
  

  כסים המוצגים בשווי הוגן
קי דיווח כספי בילאומיים מתירים או דורשים שכסים מסוימים יוצגו בשווי הוגן או ת  .20

 38, תקן חשבואות בילאומי רכוש קבוע 16ישוערכו (ראה לדוגמה, תקן חשבואות בילאומי 
תקן דיווח כספי ו ,דל"ן להשקעה 40, תקן חשבואות בילאומי כסים בלתי מוחשיים

בחלק מתחומי . )חכירות 16ותקן דיווח כספי בילאומי  מכשירים פיסיים 9בילאומי 
צגה מחדש אחרת של כס לשווי הוגן משפיעה על ההכסה ההשיפוט, ההערכה מחדש או 

בסיס המס של הכס מותאם  כך,החייבת (הפסד לצורך מס) של התקופה השוטפת. כתוצאה מ
שיפוט אחרים, ההערכה מחדש או ההצגה מחדש של כס איה  ולא וצר הפרש זמי. בתחומי

ה מחדש, ולפיכך בסיס צגמשפיעה על ההכסה החייבת בתקופה של ההערכה מחדש או הה
המס של הכס איו מותאם. אף על פי כן, התוצאה של ההשבה העתידית של הערך בספרים 

והסכום שיהיה יתן ליכוי לצורכי מס  ישותיה זרימה חייבת במס של הטבות כלכליות לתה
יהיה שוה מסכום הטבות כלכליות אלה. ההפרש בין הערך בספרים של כס משוערך לבין 

ווצר כס מסים ימס שלו הוא הפרש זמי שבגיו תיווצר התחייבות מסים דחים או יה בסיס
  דחים. זאת, גם כאשר:
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 ...  )(א

  
  . ז וסף98ף סעי

 מועד תחילה

...  

ה ז ןישות תיישם תיקו. 20ף תיקן את סעי, 2016שפורסם ביואר , 16תקן דיווח כספי בילאומי   ז.98
  .16כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 

  
  

  רכוש קבוע 16 חשבואות בילאומיתקן 
  

, כפי שתוקן על ידי תקן דיווח 69מתוקים, סעיף  68-ו 44, 10, 5מבוטלים, סעיפים  27-ו 4פים סעי
  . יב וסף81, מתוקן וסעיף 15כספי בילאומי 

  

  תחולה

...  

תקי חשבואות אחרים עשויים לדרוש הכרה בפריט של רכוש קבוע בהתבסס על גישה [בוטל]  .4
דורש מישות לבחון את  חכירות 17השוה מזו של תקן זה. לדוגמה, תקן חשבואות בילאומי 

העברת הסיכוים והתשואות. אולם, במקרים  בהתבסס עלההכרה בפריט של רכוש קבוע חכור, 
 כאלה, היבטים אחרים של הטיפול החשבואי בכסים אלה, כולל פחת, קבעים על ידי תקן זה.

 
 40 מיבילאוהעלות לגבי דל"ן להשקעה בהתאם לתקן חשבואות  במודלישות, המשתמשת   .5

 .לדל"ן להשקעה שבבעלות העלות בתקן זה במודלתשתמש  ,דל"ן להשקעה
  

  הכרה

...  

. תתהוומישות מעריכה, בהתאם לעקרון הכרה זה, את כל עלויות רכוש קבוע במועד בו הן   .10
כדי לרכוש או להקים פריט רכוש קבוע  תתהוומעלויות אלה כוללות עלויות ראשויות ה

 לאחר מכן על מת להוסיף לכס זה, להחליף חלק ממו או לתחזק אותו תתהוומועלויות ה
)service it(.  העלות של פריט רכוש קבוע עשויה לכלול עלויות המתהוות בהקשר לחכירות של

 כמו ,ו או לתחזק אותושל, להחליף חלק לו להוסיף פריט רכוש קבוע, כסים המשמשים להקים
  פחת של כסי זכות שימוש.

  
  מדידת עלות

...  

העלות של פריט רכוש קבוע, המוחזק על ידי חוכר בחכירה מימוית, קבעת בהתאם [בוטל]  .27
 .17לתקן חשבואות בילאומי 

...  

  פחת
...  

את הסכום שהוכר לראשוה, בהתייחס לפריט רכוש קבוע, לחלקים משמעותיים  מקצהישות   .44
ראוי להפחית בפרד את שלד המטוס ואת  היהשלו ומפחיתה בפרד כל חלק כזה. לדוגמה, י

באופן דומה, אם ישות רוכשת  ., בין אם הם בבעלות ובין אם בחכירה מימויתמועי המטוס
רכוש קבוע, אשר כפוף לחכירה תפעולית שבה הישות היא המחכיר, ייתכן שיהיה זה מתאים 
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אים עדיפים או להפחית בפרד סכומים שמשתקפים בעלות של הפריט שיתן לייחסם לת
 חותים של החכירה יחסית לתאי השוק. לתאים 

...  

  גריעה

...  

הפריט כאשר  ,ברווח או הפסד והרווח או ההפסד הובעים מגריעת פריט רכוש קבוע ייכלל  .68
דורש אחרת  חכירות 16תקן דיווח כספי בילאומי  17תקן חשבואות בילאומי (אלא אם  גרע

 לא יסווגו כהכסות. אלה). רווחים בחזרהבמכירה וחכירה 

...  

המימוש של פריט רכוש קבוע עשוי להתרחש במגוון של דרכים (לדוגמה, על ידי מכירה, על ידי   .69
, או על ידי מתן תרומה). מועד המימוש של פריט רכוש קבוע התקשרות בחוזה חכירה מימוית

הוא המועד שבו המקבל משיג שליטה על פריט זה בהתאם לדרישות לקביעת עיתוי קיומה של 
תקן דיווח כספי  17תקן חשבואות בילאומי . 15מחויבות ביצוע בתקן דיווח כספי בילאומי 

  ה וחכירה בחזרה.מיושם לגבי מימוש באמצעות מכיר 16בילאומי 

...  

 מועד תחילה

...  

תיקן את ו 27-ו 4, ביטל את סעיפים 2016שפורסם ביואר , 16תקן דיווח כספי בילאומי   יב.81
כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי  ים אלהישות תיישם תיקו. 68-69-ו 44, 10, 5פים סעי

  .16בילאומי 
  

השיויים בשערי חליפין של מטבע השפעות  21 חשבואות בילאומיתקן 
  חוץ

  
  . יא וסף60מתוקן וסעיף  16ף סעי

  
  פריטים כספיים

מספר קבוע או יתן ) למסורזכות לקבל (או מחויבות  הואהכרחי של פריט כספי המאפיין ה  .16
במזומן;  שישולמועובד אחרות  והטבות ות: פסיכוללות . דוגמאותלקביעה של יחידות מטבע

ודיבידדים במזומן שמוכרים כהתחייבות.  התחייבויות חכירה; שיסולקו במזומן;הפרשות 
בדומה לכך, חוזה לקבל (או למסור) מספר משתה של מכשיריה ההויים של הישות או כמות 
משתה של כסים, כאשר השווי ההוגן שיתקבל (או יימסר) שווה למספר קבוע או יתן לקביעה 

כספי. לעומת זאת, המאפיין ההכרחי של פריט לא כספי הוא  של יחידות מטבע, הוא פריט
העדר זכות לקבל (או מחויבות למסור) מספר קבוע או יתן לקביעה של יחידות מטבע. 

(לדוגמה, שכירות ששולמה דוגמאות כוללות: סכומים ששולמו מראש בגין סחורות ושירותים 
והפרשות  כסי זכות שימוש; ;וע; מויטין; כסים בלתי מוחשיים; מלאי; רכוש קבמראש)

 שיסולקו על ידי מסירת כס לא כספי.

 מועד תחילה

...  

ישות תיישם . 16ף תיקן את סעי, 2016שפורסם ביואר , חכירות 16תקן דיווח כספי בילאומי   יא.60
  .16ה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי ז ןתיקו
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  אשראי עלויות 23 חשבואות בילאומיתקן 
  

  . ג וסף29מתוקן וסעיף  6ף סעי
  

  הגדרות

...  

 עלויות אשראי עשויות לכלול:  .6
  

 ...  ) (א
 

 המתייחסות לחכירות מימויות המתייחסת להתחייבויות חכירה ריביתעלויות מימון  )(ד
; חכירות 16לתקן דיווח כספי בילאומי  17לתקן חשבואות בילאומי שהוכרו בהתאם 

  וכן
  

 ...  ה) (

 מועד תחילה

...  

ה ז ןישות תיישם תיקו. 6ף תיקן את סעי, 2016שפורסם ביואר , 16תקן דיווח כספי בילאומי   ג.29
  .16כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 

  

  מכשירים פיסיים: הצגה 32 חשבואות בילאומיתקן 
  

  . יט וסף97ף סעי
  

  מועד תחילה ומעבר

...  

. 10א-ו 9א פיםתיקן את סעי, 2016שפורסם ביואר , חכירות 16תקן דיווח כספי בילאומי   יט.97
  .16ה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי אל יםישות תיישם תיקו

  
  . מתוקים 10א- ו 9פים אסעיבספח החיות היישום 

  

  כסים פיסיים והתחייבויות פיסיות
...  

חכירה  כזכותו עיקרהב תחכירה מימוית חשב, חכירות 17בהתאם לתקן חשבואות בילאומי   .9א
שהם החוכר לשלם זרם תשלומים  של והמחכיר לקבל ומחויבות שלזכות  בדרך כלליוצרת 

מטפל פי הסכם הלוואה. המחכיר -קרן וריבית עלבמהותם זהים לתשלומים משולבים של 
כס בהעל פי ולא  מימויתחכירה בה פי חוזה-עלשהוא זכאי לקבל סכום התאם להשקעתו בב

בהתאם לכך, מחכיר מתייחס לחכירה . שכפוף לחכירה המימוית עצמו הבסיס המוחכר
לא ביצועו חוזה שכ בעיקרהחכירה תפעולית חשבת לעומת זאת,  מימוית כמכשיר פיסי.

שימוש בכס בתקופות עתידיות כגד תמורה הדומה  אפשרהמחייב את המחכיר ל ,הושלם
, מחכיר איו מכיר בזכותו לקבל 16בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי  בגין שירות. עמלהל

עצמו ולא  הבסיס המוחכרכס ב טפלמשיך למהמחכיר  תשלומי חכירה בחכירה תפעולית.
חכירה אצל המחכיר  פי החוזה. בהתאם לכך,-בעתיד על שהוא זכאי לקבל כלשהו סכוםב

מימוית חשבת למכשיר פיסי וחכירה תפעולית איה חשבת למכשיר פיסי (למעט 
מחכיר איו מתייחס לחכירה תפעולית כמכשיר  שהגיע מועד פירעום)ספציפיים תשלומים 
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 )due and  currentlyםפירעושהגיע מועד פיסי, למעט ביחס לתשלומים אידיבידואלים 
payable( על ידי החוכר.  

 
 כסי זכות שימוש כסים חכורים) (כגון מלאי ורכוש קבוע), physical assetsכסים מוחשיים (  .10א

וכסים בלתי מוחשיים (כגון פטטים וסימים מסחריים) אים כסים פיסיים. שליטה 
יוצרת הזדמות להפיק  הבלתי מוחשיים אל כסיםבו כסי זכות שימושב, בכסים מוחשיים

זכות קיימת לקבל מזומן או  יוצרתכס פיסי אחר, אך איה של תזרים חיובי של מזומן או 
 כס פיסי אחר.

  
  

  הפרשות, התחייבויות תלויות וכסים תלויים 37 חשבואות בילאומיתקן 
  

  . וסף 102מתוקן וסעיף  5ף סעי
  

  תחולה

...  

של הפרשה, התחייבות תלויה או כס תלוי, על  ספציפיכאשר תקן חשבואות אחר עוסק בסוג   .5
סוגי הפרשות מסוימים ידוים בתקים , האותו תקן במקום תקן זה. לדוגמאת ליישם  ישות
 בגין:

 
 ...  ) (א
 
. אולם, )חכירות 16תקן דיווח כספי בילאומי  17תקן חשבואות בילאומי חכירות (ראה   )(ג

איו כולל דרישות ספציפיות לטיפול בחכירות  17חשבואות בילאומי  מאחר ותקן
תקן זה מיושם לכל חכירה  למכבידות, תקן זה מיושם למקרים אלהתפעוליות שהפכו 

. 16החכירה כהגדרתו בתקן דיווח כספי בילאומי  תשהופכת מכבידה לפי מועד תחיל
כס הבסיס הוא בעל ערך מוך בהן חכירות שעל תקן זה חל גם על חכירות לטווח קצר ו

 ; והופכות מכבידות 16לתקן דיווח כספי בילאומי  6המטופלות בהתאם לסעיף 
  

 ...  ד) (

 מועד תחילה

...  

ה ז ןישות תיישם תיקו. 5ף תיקן את סעי, 2016שפורסם ביואר , 16תקן דיווח כספי בילאומי   .102
  .16כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 

  

  כסים בלתי מוחשיים 38 חשבואות בילאומיתקן 
  

, מתוקן 15, כפי שתוקן על ידי תקן דיווח כספי בילאומי 114מתוקים, סעיף  113-, ו6, 3סעיפים 
  . יב וסף130וסעיף 

  

  תחולה

...  

אם תקן אחר קובע את הטיפול החשבואי לגבי סוג מסוים של כס בלתי מוחשי, ישות תיישם   .3
 את התקן האמור במקום תקן זה. לדוגמה, תקן זה איו חל על:

  
 ...  )(א

 
של כסים בלתי מוחשיים המטופלות  17שהן בתחולת תקן חשבואות בילאומי חכירות   ) (ג
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 .חכירות 16כספי בילאומי בהתאם לתקן דיווח 
  

  ...  ד)(
 

במקרה של חכירה מימוית, כס הבסיס עשוי להיות מוחשי או בלתי מוחשי. לאחר ההכרה   .6
 לראשוה, חוכר מטפל בכס בלתי מוחשי המוחזק בהתאם לחכירה מימוית על פי תקן זה.

בהתאם להסכמי רישוי לגבי פריטים, כגון הפקת סרטי קולוע, המוחזקות על ידי חוכר זכויות 
הוצאו מתחולת תקן חשבואות הקלטות וידאו, מחזות, כתבי יד, פטטים וזכויות יוצרים, 

 . 16והוצאו מתחולתו של תקן דיווח כספי בילאומי  הן בתחולתו של תקן זהו 17בילאומי 
  

  יציאה משימוש ומימושים 

...  

הרווח או ההפסד הובעים מגריעת כס בלתי מוחשי ייקבעו כהפרש בין התמורה טו   .113
מהמימוש, אם קיימת, לבין הערך בספרים של הכס. הם יוכרו ברווח או הפסד כאשר הכס 

דורש אחרת  16תקן דיווח כספי בילאומי  17תקן חשבואות בילאומי ייגרע (אלא אם, 
 אלה לא יסווגו כהכסות.  במכירה וחכירה בחזרה). רווחים

  
המימוש של כס בלתי מוחשי עשוי להתרחש במגוון של דרכים (לדוגמה, על ידי מכירה, על ידי   .114

כס בלתי מוחשי התקשרות בחוזה חכירה מימוית, או על ידי מתן תרומה). מועד המימוש של 
עיתוי קיומה של  הוא המועד שבו המקבל משיג שליטה על כס זה בהתאם לדרישות לקביעת

תקן דיווח כספי  17תקן חשבואות בילאומי . 15מחויבות ביצוע בתקן דיווח כספי בילאומי 
 מיושם לגבי מימוש באמצעות מכירה וחכירה בחזרה.  16בילאומי 

  

  מועד תחילה הוראות מעבר ו

...  

ישות . 114-ו 113, 6, 3פים תיקן את סעי, 2016שפורסם ביואר , 16תקן דיווח כספי בילאומי   יב.130
  .16ה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי אל יםתיישם תיקו

  
  

  מכשירים פיסיים: הכרה ומדידה 39 חשבואות בילאומיתקן 
  

מכשירים  9כב וסף עבור ישות שטרם אימצה את תקן דיווח כספי בילאומי 103מתוקן וסעיף  2ף סעי
איו מתוקן עבור ישות שאימצה את תקן דיווח כספי בילאומי  39תקן חשבואות בילאומי  .פיסיים

9.   
  

  תחולה

 כל הסוגים של מכשירים פיסיים, למעט:לתקן זה ייושם על ידי כל הישויות   .2
 

 ...  ) (א
 

תקן דיווח  17תקן חשבואות בילאומי מחכירות, שעליהן חל  הובעותזכויות ומחויבויות   )(ב
 אולם: .חכירות 16כספי בילאומי 

  
)i (  ית בגין חכירה  הוראות לגבי גריעה וירידת ערך בתקן זה חלות על חייביםהמימו

שהוכרו על  עות טו בחכירות מימויות) וחייבים בגין חכירה תפעוליתק(כלומר, הש
 ); 93א- 84א-ו 52א-36וסעיפים א 65-63, 59, 58, 37-15ידי מחכיר (ראה סעיפים 

 

)ii(  חכירה  בגין התחייבויות זכאיםתקן זה חלות על בל 39בסעיף הוראות לגבי גריעה ה
 ; וכן)63א-57וסעיפים א 42-39(ראה סעיפים ידי חוכר  שהוכרו על מימוית
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)iii(  ...  

 
  והוראות מעברמועד תחילה 

...  

ישות תיישם . 33א-ו 2פים תיקן את סעי, 2016שפורסם ביואר , 16תקן דיווח כספי בילאומי   כב.103
  .16ה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי אל יםתיקו

  
 9מתוקן עבור ישות שטרם אימצה את תקן דיווח כספי בילאומי  33ף אסעיבספח החיות היישום 

איו מתוקן עבור ישות שאימצה את תקן דיווח  39ות בילאומי תקן חשבוא .מכשירים פיסיים
   .9כספי בילאומי 

  

  )13-10גזרים משובצים (סעיפים 

...  

המאפייים והסיכוים הכלכליים של גזר משובץ קשורים באופן הדוק למאפייים ולסיכוים   .33א
איה מטפלת בגזרים הכלכליים של החוזה המארח בדוגמאות שלהלן. בדוגמאות אלה, ישות 

  המשובצים בפרד מהחוזה המארח.
  

  ...  )(א
  

גזר המשובץ בחוזה חכירה מארח קשור באופן הדוק לחוזה המארח אם הגזר המשובץ   (ו)
מדד הקשור לאיפלציה כמו הצמדת תשלומי חכירה למדד המחירים לצרכן  )iהוא (

סביבה הכלכלית של הישות (בתאי שהחכירה איה ממופת והמדד מתייחס לאיפלציה ב

המבוססים על מכירות  תשלומי חכירה משתים דמי שכירות מותים )iiעצמה), (
המבוססים על שיעורי  תשלומי חכירה משתים דמי שכירות מותים) iiiמתייחסות או (
  ריבית משתים.

  
  ...  (ז)
  

  דל"ן להשקעה 40 חשבואות בילאומיתקן 
  

הוסח המלא של תקן דל"ן להשקעה,  40מאחר שבוצעו תיקוים רחבים לתקן חשבואות בילאומי 
   זה עם השיויים לו מוצג בסוף ספח ד'.

  

  חקלאות 41 חשבואות בילאומיתקן 
  

  . וסף 64מתוקן וסעיף  2ף סעי
  

  תחולה

...  

  תקן זה איו חל על: .2
 

  ...  ) (א
  

כסי זכות שימוש הובעים מחכירה של קרקע המתייחסת לפעילות חקלאית (ראה תקן   (ה) 
  ).חכירות 16דיווח כספי בילאומי 
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...  

  והוראות מעברמועד תחילה 

...  

ה ז ןישות תיישם תיקו. 2 ףתיקן את סעי, 2016שפורסם ביואר , 16תקן דיווח כספי בילאומי   .64
  .16כספי בילאומי כאשר היא מיישמת את תקן דיווח 

  

שיויים  של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי 1פרשות מספר 
  בהתחייבויות קיימות בגין פירוק ושיקום ובהתחייבויות דומות

  
   פסקת ההפיות מתוקת.

  הפיות

 חכירות 16תקן דיווח כספי בילאומי  •

 )2007שעודכן בשת (כפי הצגת דוחות כספיים  1תקן חשבואות בילאומי  •

• ... 

  
  . ב וסף9מתוקן וסעיף  2ף סעי

  תחולה

פרשות זו חלה על שיויים במדידה של התחייבות קיימת כלשהי בגין פירוק או שיקום, או של   .2
 התחייבות דומה, אשר מקיימת את שי התאים הבאים: 

 
או  16חשבואות בילאומי היא מוכרת כחלק מהעלות של פריט רכוש קבוע בהתאם לתקן   ) (א

 ; וכן16כחלק מהעלות של כס זכות שימוש בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי 
  

 ...  )(ב
  

  מועד תחילה 

...  

ה ז ןישות תיישם תיקו. 2ף תיקן את סעי, 2016שפורסם ביואר , 16תקן דיווח כספי בילאומי   ב.9
  .16כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 

  

הסדרי  של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי 12פרשות מספר 
  זיכיון למתן שירות

  
   פסקת ההפיות מתוקת.

  הפיות

• ... 

 הכסות מחוזים עם לקוחות 15תקן דיווח כספי בילאומי  •

 חכירות 16תקן דיווח כספי בילאומי  •
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• ... 

 חכירות 17תקן חשבואות בילאומי  •

• ... 

 חכירה מכילקביעה אם הסדר  של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי 4 מספר פרשות •
)IFRIC 4( 

• ... 

  
  . וסף ו28ף סעי

  

  מועד תחילה 

...  

ים ישות תיישם תיקו. 8ף אתיקן את סעי, 2016שפורסם ביואר , 16תקן דיווח כספי בילאומי   ו.28
  .16כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי  אלה

  
  .מתוקן 8בספח א, סעיף א

  

  ספח א

  )5תחולה (סעיף 

...  

(א), או 7למפעיל עשויה להיות זכות להשתמש בתשתית היתת להפרדה המתוארת בסעיף א  .8א
(ב). בכל אחד 7במתקים המשמשים להספקת שירותים לווים לא מוסדרים שתוארו בסעיף א

למפעיל; במצב זה, החכירה תטופל  מהמקרים האלה, יתכן שקיימת במהות חכירה מהמעיק
 .16לתקן דיווח כספי בילאומי  17תקן חשבואות בילאומי לבהתאם 

  

הסדרי זיכיון למתן  של הוועדה המתמדת לפרשויות 29פרשות מספר 
  שירות: גילויים

   פסקת ההפיות מתוקת.

  הפיות

 חכירות 16תקן דיווח כספי בילאומי  •

• ... 

 )2003(כפי שעודכן בשת חכירות 17תקן חשבואות בילאומי  •

• ... 

  מתוקן. 5ף סעי
  

  סוגיה

...  
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היבטים מסוימים וגילויים מסוימים שקשורים לחלק מהסדרי הזיכיון למתן שירות כבר   .5
 16מטופלים בתקי הדיווח הכספי הבילאומיים הקיימים (לדוגמה, תקן חשבואות בילאומי 

תקן דיווח כספי בילאומי  17תקן חשבואות בילאומי חל על רכישות של פריטי רכוש קבוע, 
חל על רכישות של כסים בלתי  38כסים, ותקן חשבואות בילאומי  חל על חכירות של 16

) שאים executoryמוחשיים). אולם, יתכן שבהסדר זיכיון למתן שירות יכללו חוזי ביצוע (
), ואז חל onerousמטופלים בתקי הדיווח הכספי הבילאומיים, אלא אם החוזים מכבידים (

ן זה מטפל בגילויים וספים לגבי הסדרי זיכיון למתן . לפיכך תק37תקן חשבואות בילאומי 
 שירות.

  
  פסקת מועד התחילה מתוקת.

  

  מועד תחילה

.. .  
  

או  2008ביואר  1א לתקופות שתיות המתחילות ביום 6 - (ה) ו6ישות תיישם את התיקון בסעיפים 
כספי בילאומי של הוועדה לפרשויות של דיווח  12לאחריו. אם ישות מיישמת את פרשות מספר 

)IFRIC 12 .ים אלה ייושמו לתקופה מוקדמת זולתקופה מוקדמת יותר, תיקו (  
  

ה כאשר ז ן. ישות תיישם תיקו5, תיקן את סעיף 2016, שפורסם ביואר 16תקן דיווח כספי בילאומי 
  .16היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 

  

כסים בלתי מוחשיים  של הוועדה המתמדת לפרשויות 32פרשות מספר 
  עלויות אתר איטרט –

   פסקת ההפיות מתוקת.

  הפיות

• ... 

 הכסות מחוזים עם לקוחות 15תקן דיווח כספי בילאומי  •

 חכירות 16תקן דיווח כספי בילאומי  •

• ... 

 )2003(כפי שעודכן בשת  חכירות 17תקן חשבואות בילאומי  •

• ... 

  
  . , מתוקן15, כפי שתוקן על ידי תקן דיווח כספי בילאומי 6ף סעי

  

  סוגיה

...  

  
לא חל על כסים בלתי מוחשיים המוחזקים על ידי ישות למכירה  38תקן חשבואות בילאומי   .6

) או על 15ותקן דיווח כספי בילאומי  2במהלך העסקים הרגיל (ראה תקן חשבואות בילאומי 
של כסים בלתי מוחשיים המטופלות  17תקן חשבואות בילאומי שמצאות בתחולת חכירות 
. לפיכך, פרשות זו לא חלה על יציאה בגין הפיתוח או 16לתקן דיווח כספי בילאומי בהתאם 

או המטופלת  ההפעלה של אתר איטרט (או תוכת אתר איטרט) למכירה לישות אחרת
כאשר אתר איטרט מוחכר בחכירה תפעולית, . 16בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי 
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המחכיר יישם פרשות זו. כאשר אתר איטרט מוחכר בחכירה מימוית, החוכר יישם פרשות 
 זו לאחר ההכרה לראשוה בכס החכור.

  
  פסקת מועד התחילה מתוקת.

  

  מועד תחילה

.. .  
, תיקן את החלק של 2014במאי , שפורסם הכסות מחוזים עם לקוחות 15תקן דיווח כספי בילאומי 

. ישות תיישם תיקוים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי 6ה"הפיות" ואת סעיף 
  .15בילאומי 

ה כאשר ז ן. ישות תיישם תיקו6, תיקן את סעיף 2016, שפורסם ביואר 16תקן דיווח כספי בילאומי 
  .16היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 

  

  דל"ן להשקעה 40בילאומי תקן חשבואות 

הוסח המלא של מוצג דל"ן להשקעה,  40מאחר שבוצעו תיקוים רחבים לתקן חשבואות בילאומי 
קו ב מןוסטקסט חדש מ עם השיויים לו. ,15, כפי שתוקן על ידי תקן דיווח כספי בילאומי תקן זה

  קו חוצה. ב מןוסתחתון וטקסט שהושמט מ
  

   40בילאומי תקן חשבואות 

  דל"ן להשקעה
  

  מטרת התקן

דל"ן להשקעה ואת דרישות הגילוי במטרת תקן זה היא לקבוע את הטיפול החשבואי  .1
  הקשורות. 

  

  תחולה

  תקן זה ייושם לגבי ההכרה, המדידה והגילוי של דל"ן להשקעה. .2
  

דל"ן להשקעה, של זכויות ב כספיים של חוכרהתקן זה דן, בין היתר, במדידה בדוחות [בוטל]  .3
 של כספיים של מחכירהמימוית, ובמדידה בדוחות אשר מטופלת כחכירה המוחזק בחכירה 
, אשר בחכירה תפעולית. תקן זה איו עוסק בושאיםלחוכר  הוחכראשר דל"ן להשקעה, 

  , כולל:חכירות 17הטיפול בהם קבע בתקן חשבואות בילאומי 
 
 ;מימויות או כחכירות תפעוליותסיווג חכירות כחכירות   )א(
  

 15(ראה גם תקן דיווח כספי בילאומי  דל"ן להשקעה שלהכרה בהכסה מחכירה   )ב(
 );הכסות מחוזים עם לקוחות

  

כספיים הבדוחות  ,תפעוליתהמטופלת כחכירה בחכירה  זקהמוחת זכויות בדל"ן, מדיד  )ג(
 ;של חוכר

  

 ;כספיים של מחכירהבדוחות  ת ההשקעה טו בחכירה מימוית,מדיד  )ד(
  

 
 וכן); Sale and leasebackה (חזרבהטיפול החשבואי בעסקאות מכירה וחכירה   )ה(
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   גילוי לגבי חכירות מימויות וחכירות תפעוליות.  )ו(
 

  תקן זה איו חל על: .4
 
 41(ראה תקן חשבואות בילאומי  לפעילות חקלאית הקשוריםכסים ביולוגיים   )א(

  וכן ;רכוש קבוע) 16ותקן חשבואות בילאומי חקלאות 
 
  מתכלים דומים. ומקורותפט, גז טבעי  כגון םימירליואוצרות מירלים, לזכויות   )ב(

  

  הגדרות

  :ומשמעותםמשמשים בתקן זה ה מוחיםלהלן  .5
  

  . דוח על המצב הכספיהוא הסכום בו כס מוכר ב )Carrying amountערך בספרים (
  

היא סכום המזומים או שווי המזומים ששולם או השווי ההוגן של תמורה  )Costעלות (
אחרת שיתה על מת לרכוש כס בעת רכישתו או הקמתו, או, כאשר מתאים, הסכום שיוחס 
לכס זה כאשר הוכר לראשוה בהתאם לדרישות הספציפיות של תקי דיווח כספי 

  . תשלום מבוסס מיות 2אומי בילאומיים אחרים, לדוגמה תקן דיווח כספי ביל
  

הוא המחיר שהיה מתקבל ממכירת כס או שהיה משולם להעברת  Fair value)שווי הוגן (
התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה. (ראה תקן דיווח כספי 

  .)מדידת שווי הוגן 13בילאומי 
  

או  -  ממבהאו חלק  - מבההוא דל"ן (קרקע או  Investment property)דל"ן להשקעה (
על ) בחכירה מימוית ככס זכות שימוש שיהם) המוחזק (על ידי הבעלים או על ידי חוכר

  או שיהם, ושלא לצורך:הוית הכסות שכירות או לשם עליית ערך  מת להיב
  

 ספקת סחורות או שירותים או למטרות מהלתיות; אוהשימוש בייצור או   )א(
  

  מכירה במהלך העסקים הרגיל.  )ב(
  

הוא דל"ן המוחזק (על ידי הבעלים או  )Owner-occupied propertyדל"ן בשימוש הבעלים (
ספקת סחורות או בה) לשימוש בייצור או בחכירה מימוית ככס זכות שימושעל ידי חוכר 

  שירותים או למטרות מהלתיות.
  

  מוש הבעליםסיווג דל"ן כדל"ן להשקעה או כדל"ן בשי

זכות בדל"ן, המוחזק על ידי חוכר בחכירה תפעולית, עשויה להיות מסווגת ומטופלת [בוטל] .6
כדל"ן להשקעה אם ורק אם הדל"ן היה מקיים אחרת את ההגדרה של דל"ן להשקעה 

לגבי הכס שהוכר. חלופת  55-33והחוכר משתמש במודל השווי ההוגן המפורט בסעיפים 
לגבי כל דל"ן בפרד. אולם, מרגע שחלופת סיווג זו בחרה עבור זכות מסוימת סיווג זו קיימת 

בדל"ן, המוחזק בחכירה תפעולית, כל הדל"ן המסווג כדל"ן להשקעה יטופל תוך שימוש 
במודל השווי ההוגן. כאשר חלופת סיווג זו בחרת, כל זכות המסווגת כך תיכלל בגילויים 

 .78-74הדרשים בסעיפים 
 
, או שיהם. הויתעליית ערך  שםשכירות או ל הכסות על מת להיבדל"ן להשקעה מוחזק  .7

לפיכך, דל"ן להשקעה מפיק תזרימי מזומים אשר, במידה רבה, אים תלויים בשאר הכסים 
דל"ן להשקעה מדל"ן בשימוש הבעלים. הייצור  מבדילה זו הבחה. ישותהמוחזקים על ידי 

רות או שירותים (או השימוש בדל"ן למטרות מהלתיות) מפיק תזרימי ספקה של סחוהאו ה
מזומים, אשר יתים לייחוס, לא רק לדל"ן, אלא גם לכסים אחרים, אשר עשה בהם 
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חל על דל"ן  16תקן חשבואות בילאומי  ספקה.ההבתהליך שימוש בתהליך הייצור או 
חל על דל"ן בשימוש הבעלים המוחזק  16מי ותקן דיווח כספי בילאו בשימוש הבעלים בבעלות

  .על ידי חוכר ככס זכות שימוש

 להלן דוגמאות לדל"ן להשקעה:  .8
  

 תה בטווח הקצר,בטווח הארוך, ולא לשם מכיר הוית קרקע המוחזקת לשם עליית ערך  )א(
 .במהלך העסקים הרגיל

  

רקע שהשימוש בק הטרם קבע ישותקרקע המוחזקת לשימוש עתידי שטרם קבע (אם   )ב(
יהיה כדל"ן בשימוש הבעלים או לצורך מכירה במהלך העסקים הרגיל בטווח הקצר, יש 

 .)הוית קרקע כמוחזקת לצורך עליית ערךל להתייחס
  
מוחזק על ידי הישות כס זכות שימוש המתייחס לביין ההישות (או  בבעלותמבה   )ג(

 .אחת או יותר ,) ומוחכר בחכירה תפעוליתבחכירה מימוית
  

 אחת או יותר. ,שהוא פוי, אך מוחזק לצורך החכרתו בחכירה תפעוליתמבה   )ד(
 
 .דל"ן שמוקם או מפותח לשימוש עתידי כדל"ן להשקעה  )ה(

  

  בתחולת תקן זה: אים להלן דוגמאות לפריטים שאים דל"ן להשקעה, ולפיכך .9
 
דל"ן המוחזק לשם מכירה במהלך העסקים הרגיל או המצא בתהליך הקמה או פיתוח   )א(

, דל"ן שרכש רק דוגמה, ל)מלאי 2(ראה תקן חשבואות בילאומי  לשם מכירה כזו
  .מתוך כווה לממשו בעתיד הקרוב או לפיתוחו לשם מכירתו

 
  [בוטל]  )ב(
 
ותקן דיווח כספי בילאומי  16(ראה תקן חשבואות בילאומי  דל"ן בשימוש הבעלים  )ג(

ידי כדל"ן בשימוש הבעלים, דל"ן , הכולל (בין היתר) דל"ן המוחזק לשם שימוש עת)16
על ידי עובדים המאוכלס לשימוש הבעלים לאחר מכן, דל"ן והמוחזק לפיתוח עתידי 

אם לאו) ודל"ן בשימוש ובין (בין אם העובדים משלמים דמי שכירות במחירי שוק 
   .הבעלים המיועד למימוש

 
 [בוטל]  )ד(
 
  דל"ן המוחכר לישות אחרת בחכירה מימוית.  )ה(

  

, ערך הויתשכירות או לשם עליית  על מת להיב הכסותדל"ן מסוים כולל חלק המוחזק  .10
שירותים, או למטרות מהלתיות.  ספקת סחורות אולהוחלק אחר המוחזק לשימוש בייצור או 

אם חלקים אלה יכולים להימכר בפרד (או להיות מוחכרים בפרד בחכירה מימוית), הישות 
 ,דל"ן להשקעה הואבפרד, הדל"ן  חלקיםאת הד. אם לא יתן למכור בכל חלק בפר תטפלמ

ספקת סחורות או שירותים או בהרק אם חלק לא משמעותי מוחזק לשימוש בייצור או 
  למטרות מהלתיות.

  
. ישות השירותים משיים לדיירים של דל"ן המוחזק על יד תבמקרים מסוימים, ישות מספק .11

דל"ן להשקעה, אם השירותים מהווים מרכיב בלתי משמעותי, סוג זה של דל"ן כב מטפלת
משרדים  מבהלכך יכולה להיות כאשר הבעלים של  דוגמהבאופן יחסי, מההסדר בכללותו. 

  .המבהתחזוקה לחוכרים המאכלסים את שירותי מספק שירותי אבטחה ו
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א ישות ה, אם ידוגמה. ליבמקרים אחרים, השירותים המסופקים מהווים מרכיב משמעות .12
של בית מלון, שירותים המסופקים לאורחים מהווים מרכיב משמעותי  תהבעלים והמהל

מהווה דל"ן בשימוש הבעלים, בבעלות וביהול הישות מההסדר בכללותו. לפיכך, בית מלון 
  ולא דל"ן להשקעה.

 
 יראיו כשייתכן ויהיה קושי לקבוע אם שירותים משיים הם כה משמעותיים, כך שדל"ן  .13

מהאחריות שלו לצדדים  , הבעלים של בית מלון מעביר לעיתים, חלקדוגמהכדל"ן להשקעה. ל
מגווים ביותר. מצד אחד של טווח  אלהיהול כ ישלישיים באמצעות חוזה יהול. התאים בחוז

האפשרויות, מעמד הבעלים יכול להיות, מבחית המהות, זה של משקיע פסיבי. מהצד השי של 
חוץ, בעוד  מיקוריומיים ל-םהעביר תפקידים יו פשוט רויות, ייתכן כי הבעליםטווח האפש

מי המזומים, המופקים מפעילויות בית יזרתשותרת אצלו עדיין חשיפה משמעותית להשתות 
  המלון.

 
 קריטריוים תדל"ן להשקעה. ישות מפתחכשיר כשיקול דעת דרש בעת הקביעה אם דל"ן  .14

עקבי בהתאם להגדרה של דל"ן להשקעה ובהתאם להחיות אופן לצורך הפעלת שיקול דעת ב
אלה,  לקריטריויםישות לתת גילוי מרש ו) דג(75. סעיף 13-7הקשורות, המובאות בסעיפים 

 כאשר קיים קושי בסיווג.
  

ו קבוצה שיקול דעת דרש גם בעת הקביעה אם רכישת דל"ן להשקעה היא רכישה של כס א  א.14
. יש לפות צירוף עסקים 3של כסים או צירוף עסקים שבתחולת תקן דיווח כספי בילאומי 

על מת לקבוע אם העסקה היא צירוף עסקים. הדיון בסעיפים  3לתקן דיווח כספי בילאומי 
לתקן זה מתייחס לשאלה אם דל"ן הוא דל"ן בשימוש הבעלים או דל"ן להשקעה ולא  14-7

. לצורך 3רכישת דל"ן היא צירוף עסקים כפי שהוגדר בתקן דיווח כספי בילאומי  לקביעה אם
הקביעה אם עסקה מסוימת מקיימת את ההגדרה של צירוף עסקים כהגדרתו בתקן דיווח 

  וכוללת דל"ן להשקעה כהגדרתו בתקן זה דרש יישום פרד של שי התקים. 3כספי בילאומי 
 

הבעלים של דל"ן המוחכר ומאוכלס על ידי חברת האם או א יבמקרים מסוימים, ישות ה .15
דל"ן אידל"ן להשקעה בדוחות הכספיים המאוחדים, מאחר כ כשיר וחברה בת אחרת. ה

והדל"ן הוא דל"ן בשימוש הבעלים מקודת מבט של הקבוצה. אולם, מקודת המבט של 
ההגדרה בסעיף  את מקייםהדל"ן, הדל"ן הוא דל"ן להשקעה, אם הוא  ה, שבבעלותישותה
  שלו. האידיבידואליים. לפיכך, המחכיר מטפל בדל"ן כדל"ן להשקעה בדוחות הכספיים 5

  

  הכרה

  :כאשר, ורק כאשרככס יוכר  בבעלותדל"ן להשקעה  .16

 
שההטבות הכלכליות העתידיות, הקשורות לדל"ן להשקעה יזרמו אל  (probable) צפוי  )א(

  ; וכןישותה
 
 הדל"ן להשקעה יתת למדידה באופן מהימן.  של עלותה  )ב(
 

ישות מעריכה, בהתאם לעקרון הכרה זה, את כל עלויות הדל"ן להשקעה שלה במועד בו הן  .17
מתהוות. עלויות אלה כוללות עלויות ראשויות המתהוות כדי לרכוש דל"ן להשקעה ועלויות 

 serviceמו או לתחזק אותו (המתהוות לאחר מכן על מת להוסיף לדל"ן זה, להחליף חלק מ
it.( 

 
, ישות איה מכירה בערך בספרים של דל"ן להשקעה את 16בהתאם לעקרון ההכרה שבסעיף  .18

של דל"ן כזה. ליתר דיוק, עלויות אלה ) day-to-day servicingיומית (-עלויות התחזוקה היום
כוללות בעיקר עלויות  יומיות- יוםמוכרות ברווח או הפסד בעת התהוותן. עלויות תחזוקה 

עבודה וצריכת חומרים, ויכולות לכלול את העלות של חלקים בלתי משמעותיים. המטרה של 
 אלה מוגדרת, בדרך כלל, כ'תיקוים ותחזוקה' של הדל"ן. (expenditures)יציאות 
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חלקים של דל"ן להשקעה יכול שירכשו בדרך של החלפה. לדוגמה, הקירות הפימיים עשויים  .19
להיות החלפה של הקירות המקוריים. בהתאם לעקרון ההכרה, ישות מכירה בעלות של החלפת 
חלק של דל"ן להשקעה כזה כחלק מהערך בספרים של דל"ן להשקעה, כאשר העלות 
התהוותה, אם מתקיימים הקריטריוים להכרה. הערך בספרים של אותם חלקים שמוחלפים 

  זה.גרע בהתאם לדרישות הגריעה של תקן 
  
דל"ן להשקעה המוחזק על ידי חוכר ככס זכות שימוש יוכר בהתאם לתקן דיווח כספי   א.19

  .16בילאומי 
  

  בעת הכרהמדידה 

 הראשוליימדד לראשוה לפי העלות. עלויות עסקה יכללו במדידה  בבעלותדל"ן להשקעה  .20
  זו.

  

 שיתן לייחס, וכן כל יציאה תומחיר רכישאת העלות של דל"ן להשקעה שרכש כוללת  .21
עבור  של יועצים מקצועיים, שכר טרחה דוגמהלבמישרין, כוללת  שיתן לייחסיציאה  במישרין.

  ועלויות עסקה אחרות. רכישה של דל"ןשירותים משפטיים, מסי 
 

 [בוטל] .22
  

 על ידי: מוגדלתהעלות של דל"ן להשקעה איה  .23
  

) (אלא אם עלויות אלה חוצות על מת להביא את Start up costs( התחלתיותעלויות   )א(
 ), הדרוש לו כדי שהוא יוכל לפעול באופן שהתכווה הההלההדל"ן למצב 

 
 , או המתוכת אכלוסה לרמתלפי שהדל"ן להשקעה הגיע  שהתהוו הפסדים תפעוליים  )ב(

 
 מתבעת הק מבוזבזים, שהתהוו של חומרים, עבודה או משאבים אחריםחריגים סכומים   )ג(

 .ואו בעת פיתוח הדל"ן
  

 ההפרשבמזומן.  למחירערך  השווהסכום אם תשלום עבור דל"ן להשקעה דחה, עלותו היא  .24
  בין סכום זה לבין סך התשלומים מוכר כהוצאת ריבית במשך תקופת האשראי.

  

העלות הראשוית של זכות בדל"ן, המוחזק בחכירה, אשר סווגה כדל"ן להשקעה [בוטל] .25
, כלומר 17לתקן חשבואות בילאומי  20תקבע בהתאם להוראות לגבי חכירה מימוית בסעיף 

הכס יוכר לפי השווי ההוגן של הדל"ן או הערך הוכחי של תשלומי החכירה המיימליים, 
 סעיף, סכום שווה ערך יוכר כהתחייבות. כמוך מבייהם. בהתאם לאותו

  

פרמיה ששולמה עבור חכירה מטופלת כחלק מתשלומי החכירה המיימליים למטרה זו, [בוטל] .26
ולכן סכום זה כלל בעלות הכס, אך איו כלל בהתחייבות. אם זכות בדל"ן המוחזק בחכירה 

זו ולא דל"ן הבסיס.  מסווגת כדל"ן להשקעה, הפריט המטופל לפי שווי הוגן הוא זכות
 52- ו 50, 48, 41, 40, 35-33החיות למדידת השווי ההוגן של זכות בדל"ן מפורטות בסעיפים 

. החיות אלה רלווטיות גם למדידת השווי ההוגן כאשר ערך 13ובתקן דיווח כספי בילאומי 
 זה משמש כעלות לצורך הכרה לראשוה.

  
דל"ן להשקעה, אחד או יותר, עשויים להירכש תמורת כס או כסים לא כספיים, או תמורת  .27

החלפת כס לא כספי אחד לשילוב של כסים כספיים וכסים לא כספיים. הדיון הבא מתייחס 
העלות של דל"ן  בכס לא כספי אחר, אך הוא חל גם על כל ההחלפות שתוארו במשפט הקודם.

דת בשווי הוגן, אלא אם (א) לעסקת ההחלפה אין מהות מסחרית להשקעה כאמור מד
)commercial substance( מסר איכס שכס שהתקבל וגם של הםאו (ב) השווי ההוגן של ה 

למדידה באופן מהימן. הפריט הרכש מדד באופן זה גם אם ישות איה יכולה לגרוע  יםית
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מדד בשווי הוגן, עלותו מדדת בהתאם לערך ית את הכס שמסר. אם הכס הרכש איו מיד
 בספרים של הכס שמסר.

 
ישות קובעת אם לעסקת החלפה יש מהות מסחרית על ידי בחית המידה שבה תזרימי  .28

להשתות כתוצאה מהעסקה. לעסקת החלפה יש מהות  חזוייםהמזומים העתידיים שלה 
 מסחרית אם:

 
מזומים של הכס שהתקבל שוה מהתצורה התצורה (סיכון, עיתוי וסכום) של תזרימי   )א(

 של תזרימי המזומים של הכס שהועבר, או
 

השווי הספציפי לישות של חלק מפעילויות הישות, שהושפע מהעסקה, משתה כתוצאה   )ב(
 מההחלפה, וכן

 
השוי האמור בסעיף (א) או בסעיף (ב) הוא משמעותי יחסית לשווי ההוגן של הכסים   )ג(

 שהוחלפו.
  

הקביעה אם לעסקת החלפה יש מהות מסחרית, השווי הספציפי לישות של החלק לצורך 
מפעילויות הישות שהושפע מהעסקה, ישקף את תזרימי המזומים לאחר מסים. התוצאה של 

  יתוחים אלה אמורה להיות ברורה מבלי שישות תידרש לבצע חישובים מפורטים.
  

בתוך תחום של ) variabilityם (א) השוות (השווי ההוגן של כס יתן למדידה באופן מהימן א .29
מדידות שווי הוגן סבירות איה משמעותית לגבי כס זה, או (ב) יתן להעריך באופן סביר את 
ההסתברויות לאומדים השוים בתוך התחום ולהשתמש בהן בעת מדידת שווי הוגן. אם ישות 

וגם של הכס שמסר, השווי  יכולה למדוד באופן מהימן את השווי ההוגן של הכס שהתקבל
ההוגן של הכס שמסר משמש למדידת העלות של הכס שהתקבל, אלא אם השווי ההוגן של 

  הכס שהתקבל מהווה ראיה ברורה יותר.
  

דל"ן להשקעה המוחזק על ידי חוכר ככס זכות שימוש יימדד לראשוה לפי העלות בהתאם   א.29
  .16לתקן דיווח כספי בילאומי 

  

  הכרה  לאחר מדידה

  מדייות חשבואית

  ישות תבחר במודל השווי ההוגן בסעיפים, 34- וא 32 פיםףבסעי יםשזכר יםלמעט החריג .30
כל הדל"ן כמדייותה החשבואית ותיישם מדייות זו לגבי  56או במודל העלות בסעיף  55-33

 להשקעה שלה.
 

קובע  באומדים חשבואיים וטעויותמדייות חשבואית, שיויים  8תקן חשבואות בילאומי  .31
ששיוי יזום במדייות חשבואית יבוצע רק אם השיוי מתבטא בדוחות כספיים, המספקים 
מידע מהימן ורלווטי יותר, לגבי ההשפעות של עסקאות, אירועים או מצבים אחרים על המצב 

בוהה לכך ששיוי או תזרימי המזומים של הישות. אין סבירות ג הביצועים הכספייםהכספי, 
 ממודל השווי ההוגן למודל העלות יביא להצגה רלווטית יותר.

  
צורכי מדידה (אם את השווי ההוגן של דל"ן להשקעה ל מדודל הישויותתקן זה דורש מכל  .32

. הישות משתמשת במודל השווי ההוגן) או לצורכי גילוי (אם הישות משתמשת במודל העלות)
הערכה  על בסיסאת השווי ההוגן של דל"ן להשקעה  מדוד, לורשד, אך איו ישותהתקן מעודד 

 טיים ומוכרים ובעלי במיקום ישל מעריך בלתי תלוי, בעל כישורים מקצועיים, רלווסיון עדכ
 סוג הדל"ן להשקעה המוערך.בו

  
  ישות עשויה:  א.32
  



 תקן דיווח כספי בינלאומי

© IFRS Foundation 65

לבחור במודל השווי ההוגן או במודל העלות לכל הדל"ן להשקעה אשר מגבה   )א(
חייבויות, אשר ושאות תשואה הצמודה במישרין לשווי ההוגן של, או לתשואות הת

 מכסים מוגדרים, הכוללים את דל"ן להשקעה זה; וכן 
  

לבחור במודל השווי ההוגן או במודל העלות לכל דל"ן להשקעה אחר, ללא התחשבות   )ב(
  (א). -בבחירה שעשתה ב

  
 notional)ם קרן דל"ן פימית אשר מפיקה יחידות מבטחים מסוימים וישויות אחרות מפעילי  ב. 32

units) כאשר חלק מהיחידות מוחזקות על ידי משקיעים בחוזים קשורים וחלק אחר מוחזק על ,
א איו מאפשר לישות למדוד את הדל"ן המוחזק על ידי הקרן בחלקו 32ידי הישות. סעיף 

  בעלות ובחלקו בשווי הוגן. 
  

א, מכירות של דל"ן 32מודלים שוים לשתי הקטגוריות המתוארות בסעיף אם ישות בוחרת   ג.32
להשקעה בין קבוצות של כסים, אשר מדדו לפי מודלים שוים, יוכרו בשווי הוגן והשיוי 
המצטבר בשווי ההוגן יוכר ברווח או הפסד. בהתאם לכך, אם דל"ן להשקעה מכר מתוך 

ההוגן לקבוצה לגביה עשה שימוש במודל העלות, קבוצה לגביה עשה שימוש במודל השווי 
  השווי ההוגן של הדל"ן במועד המכירה מהווה את העלות החשבת שלו.

 
 מודל השווי ההוגן

לאחר ההכרה לראשוה, ישות אשר בחרה במודל השווי ההוגן תמדוד את כל הדל"ן  .33
 .53להשקעה שלה בשווי הוגן, למעט המקרים המתוארים בסעיף 

  
כאשר זכות בדל"ן המוחזק על ידי חוכר בחכירה תפעולית מסווגת כדל"ן להשקעה [בוטל] .34

 ; מודל השווי ההוגן ייושם.30, לא יתן להשתמש בבחירה בסעיף 6בהתאם לסעיף 
  

רווח או הפסד הובעים משיוי בשווי ההוגן של דל"ן להשקעה יוכרו ברווח או הפסד  .35
 לתקופה בה הם בעו.

  
 . [בוטלו]39-36

  
, ישות 13בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי השווי ההוגן של דל"ן להשקעה בעת מדידת  .40

החות אחרות ו שוטפותשכירות מחכירות הכסת משקף, בין היתר, תוודא שהשווי ההוגן 
  .וכחייםתאי שוק ב שמשתתפים בשוק היו משתמשים בעת המחרת הדל"ן להשקעה

 
השווי ההוגן למדוד דל"ן להשקעה המוחזק ככס זכות שימוש, כאשר חוכר משתמש במודל   א.40

 עליו למדוד את כס זכות השימוש, ולא את דל"ן הבסיס, בשווי הוגן.
  

בזכות מגדיר את הבסיס להכרה לראשוה של העלות  16תקן דיווח כספי בילאומי  25סעיף  .41
דורש  33. סעיף של דל"ן להשקעה המוחזק על ידי חוכר ככס זכות שימוש בדל"ן מוחכר

 יימדד תימדד שדל"ן להשקעה המוחזק על ידי חוכר ככס זכות שימוש שהזכות בדל"ן מוחכר
לפי בחכירה שתומחרה . אם הישות בוחרת את מודל השווי ההוגן מחדש, אם דרש, לשווי הוגן
דל"ן להשקעה  זכות בדל"ן חכורשוק, השווי ההוגן של  ישיעורבכאשר תשלומי החכירה הם 

 החזוייםבעת הרכישה ביכוי כל תשלומי החכירה  המוחזק על ידי חוכר ככס זכות שימוש
שווי הוגן זה איו שהוכרו) צריך להיות אפס. חכירה (כולל אלה הקשורים להתחייבויות 

מוכרים בשווי הוגן או בערך הוכחי  משתה גם אם לצרכים חשבואיים, כס חכור והתחייבות
לפיכך,  .17לתקן חשבואות בילאומי  20של תשלומי החכירה המיימליים, בהתאם לסעיף 

לתקן דיווח כספי בילאומי  25לסעיף מעלות, בהתאם זכות שימוש  חכורמדידה מחדש של כס 
, לא אמורה )50 (תוך הבאה בחשבון של הדרישות בסעיף 33, לשווי הוגן בהתאם לסעיף 16

להביא לרווח או הפסד ראשוי כלשהו, אלא אם כן השווי ההוגן מדד במועדים שוים. מצב זה 
 עשוי להתרחש כאשר הבחירה ליישם את מודל השווי ההוגן מבוצעת לאחר ההכרה לראשוה.
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  . [בוטלו] 47-42
 

לראשוה דל"ן להשקעה (או  תרוכש ישותברורה, כאשר  ראיהקיימת  במקרים יוצאי דופן, .48
של  בתחוםכאשר דל"ן קיים הופך לראשוה לדל"ן להשקעה לאחר שיוי בשימוש), שהשוות 

תהיה כה גדולה ויהיה כה קשה להעריך את הסבירויות של  ותשווי הוגן סביר מדידות
לה של שווי הוגן. עובדה זו יכו תבודד מידההתוצאות השוות, כך שתישלל השימושיות של 

באופן מהימן על בסיס מתמשך  מדידהיתן ללא יהיה להצביע על כך שהשווי ההוגן של הדל"ן 
  ).53 (ראה סעיף

  

  [בוטל] .49
  

ממדידה כפולה  תמע ישות, הערך בספרים של דל"ן להשקעה במודל השווי ההוגןבקביעת  .50
  לדוגמה:. פרדותהתחייבויות כאו פרדים ככסים שהוכרו  של כסים או התחייבויות

 
מהווה, לעתים תכופות, חלק בלתי פרד מהמבה וכלל,  אויר גוזיציוד כמו מעליות או מ  )א(

   ולא מוכר בפרד כרכוש קבוע. דל"ן להשקעהשווי ההוגן של בדרך כלל, ב
 
מרוהט, השווי ההוגן של המשרד כולל, בדרך כלל, את השווי כשהוא  אם משרד מוחכר  )ב(

למשרד המרוהט. כאשר ריהוט  תהשכירות מתייחס הכסתההוגן של הריהוט, מאחר ו
  .בריהוט זה ככס פרד המכיר האי ישותכלול בשווי ההוגן של דל"ן להשקעה, 

 
מחכירה מראש או הכסה לקבל  הכסהאיו כולל  השווי ההוגן של דל"ן להשקעה  )ג(

 בה כהתחייבות פרדת או ככס פרד.  המכיר שהישותתפעולית, כיוון 
  

משקף  בחכירה על ידי חוכר ככס זכות שימושהשווי ההוגן של דל"ן להשקעה המוחזק   )ד(
 תשלומי חכירה משתים דמי שכירות מותים(כולל  החזוייםאת תזרימי המזומים 

). בהתאם לכך, אם הערכה שהושגה עבור דל"ן היא טו ויים לעמוד לתשלוםחזאשר 
חכירה בגין ההתחייבות  כלש להוסיף חזרה להתבצע, דר החזוייםביכוי כל התשלומים 

שהוכרה, כדי להגיע לערך בספרים של דל"ן להשקעה המדד תוך שימוש במודל  כלשהי
  השווי ההוגן.

 
 [בוטל] .51
  

לדל"ן להשקעה,  הקשורים ,השהערך הוכחי של תשלומי צופה ישותבמקרים מסוימים,  .52
הערך הוכחי של תקבולי יעלה על  )שהוכרותשלומים הקשורים להתחייבויות מלבד ה(

הפרשות, התחייבויות  37ישות מיישמת את תקן חשבואות בילאומי  .הקשוריםהמזומים 
למדוד  הישותלהכיר בהתחייבות וכיצד על יש  , כדי לקבוע אםתלויות וכסים תלויים

   כזו. התחייבות
  

  אי יכולת למדוד שווי הוגן באופן מהימן

את השווי ההוגן של דל"ן להשקעה מדוד ל תוכל שישותהפרכה, היתת ל, החהקיימת  .53
 ישותכאשר  ברורה ראיהבמקרים יוצאי דופן, קיימת  באופן מהימן על בסיס מתמשך. אולם,

דל"ן להשקעה ך לראשוה להופם לראשוה דל"ן להשקעה (או כאשר דל"ן קיי תרוכש
באופן מהימן לא יתן למדידה השווי ההוגן של הדל"ן להשקעה לכך ש לאחר שיוי בשימוש)

השוואה -רבהשוק עבור דל"ן על בסיס מתמשך. מקרים אלה מתרחשים, כאשר, ורק כאשר, 
איו פעיל (לדוגמה קיימות מספר מועט של עסקאות שהתרחשו לאחרוה, ציטוטי מחיר 

 שהמוכר אלץ למכור) ומדידותאים וכחיים או שמחירי עסקה שיתים לצפייה מעידים 
 של שווי הוגן (לדוגמה, שווי הוגן המבוסס על תחזיות תזרים מזומים ותחלופימהימות 

אם ישות קובעת שהשווי הוגן של דל"ן להשקעה בהקמה לא . יתות להשגה ן) אימהוון
באופן יתן למדידה באופן מהימן, אך מצפה שהשווי ההוגן של הדל"ן יהיה יתן למדידה 

מהימן כאשר הביה תושלם, עליה למדוד את הדל"ן להשקעה בהקמה בעלות עד אשר שוויו 
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ההוגן יהיה יתן למדידה באופן מהימן או עד אשר הביה תושלם (המוקדם מבייהם). אם 
הישות קובעת שהשווי ההוגן של דל"ן להשקעה (מלבד דל"ן להשקעה בהקמה) איו יתן 

על בסיס מתמשך, הישות תמדוד את הדל"ן להשקעה תוך שימוש  למדידה באופן מהימן
עבור דל"ן להשקעה בבעלות או בהתאם לתקן  16במודל העלות שבתקן חשבואות בילאומי 

. יש עבור דל"ן להשקעה המוחזק על ידי חוכר ככס זכות שימוש 16דיווח כספי בילאומי 
את תקן  ליישם תיישם תמשיך. הישות להיח כי ערך השייר של הדל"ן להשקעה הוא אפס

 עד למימוש הדל"ן להשקעה. 16תקן דיווח כספי בילאומי את או  16חשבואות בילאומי 
 

מהמועד שבו ישות יכולה למדוד באופן מהימן את השווי ההוגן של דל"ן להשקעה בהקמה,   .א53
ר ההקמה של דל"ן זה שמדד עד כה בעלות, הישות תמדוד דל"ן זה לפי שוויו ההוגן. כאש

מושלמת, ההחה היא שהשווי ההוגן יתן למדידה באופן מהימן. אם לא יתן למדוד את השווי 
העלות בהתאם לתקן  במודל, הדל"ן יטופל תוך שימוש 53ההוגן באופן מהימן, בהתאם לסעיף 

בילאומי עבור דל"ן להשקעה בבעלות או בהתאם לתקן דיווח כספי  16חשבואות בילאומי 
  .עבור דל"ן להשקעה המוחזק על ידי חוכר ככס זכות שימוש 16

  
יתן להפריך את ההחה שהשווי ההוגן של דל"ן להשקעה בהקמה יכול להימדד באופן מהימן   .ב53

רק בעת ההכרה לראשוה. ישות שמדדה פריט של דל"ן להשקעה בהקמה בשווי ההוגן לא 
גן של הדל"ן להשקעה שהושלם איו יתן למדידה באופן יכולה להגיע למסקה שהשווי ההו

 מהימן.
 

, למדוד דל"ן 53במקרים יוצאי הדופן כאשר ישות אלצת, עקב הסיבה המפורטת בסעיף  .54
תקן בהתאם לאו  16להשקעה תוך שימוש במודל העלות בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 

את כל יתר הדל"ן להשקעה כולל דל"ן , הישות מודדת בשווי הוגן 16דיווח כספי בילאומי 
להשקעה בהקמה. במקרים אלה, למרות שהישות עשויה להשתמש במודל העלות לגבי דל"ן 
 להשקעה אחד, הישות תמשיך לטפל בכל אחד מהדל"ן הותר תוך שימוש במודל השווי ההוגן.

 
דל"ן בשווי אם ישות מדדה בעבר דל"ן להשקעה בשווי הוגן, עליה להמשיך למדוד את ה .55

הוגן עד למימוש (או עד שהדל"ן הופך לדל"ן בשימוש הבעלים או שהישות מתחילה לפתח 
השוואה בשוק -את הדל"ן למכירה לאחר מכן במהלך העסקים הרגיל) גם אם עסקאות בות

 ).readily availableהופכות פחות תדירות או שמחירי שוק אים עוד יתים להשגה בקל (
  

 העלותמודל 
לאחר ההכרה לראשוה, ישות אשר בחרה במודל העלות תמדוד את כל הדל"ן להשקעה  .56

לגבי מודל זה, למעט אלה שמקיימים את  16שלה בהתאם לדרישות תקן חשבואות בילאומי 
הקריטריוים לסיווג כמוחזקים למכירה (או שכללים בקבוצת מימוש אשר מסווגת 

כסים לא שוטפים המוחזקים  5פי בילאומי כמוחזקת למכירה) בהתאם לתקן דיווח כס
. דל"ן להשקעה שמקיים את הקריטריוים לסיווג כמוחזק למכירה ופעילויות שהופסקו

למכירה (או שכלל בקבוצת מימוש אשר מסווגת כמוחזקת למכירה) יימדד בהתאם לתקן 
תמדוד  לאחר ההכרה לראשוה, ישות אשר בחרה במודל העלות. 5 דיווח כספי בילאומי

 דל"ן להשקעה:
 

כסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות  5בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי   )א(
, אם הדל"ן להשקעה מקיים את הקריטריוים לסיווג כמוחזק למכירה (או שהופסקו

 כלל בקבוצת מימוש המסווגת כמוחזקת למכירה);אם הוא 
 

ם הדל"ן להשקעה מוחזק על ידי חוכר ככס , א16בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי   )ב(
 וכן ;5זכות שימוש ואיו מוחזק למכירה בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי 

 
 עבור מודל העלות בכל יתר המקרים. 16בהתאם לדרישות של תקן חשבואות בילאומי   )ג(
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  ותעברה

קיים שיוי כאשר, ורק כאשר, יבוצעו  דל"ן להשקעההעברות לדל"ן להשקעה או מ .57
  בראיות הבאות:, התמך בשימוש

 
מדל"ן להשקעה לדל"ן בשימוש  העברההבעלים, לגבי תחלת שימוש על ידי ה  )א(

  ;הבעלים
 
  ;מדל"ן להשקעה למלאי העברהכווה למכור את הדל"ן, לגבי מתוך  התחלת פיתוח  )ב(
 
; מדל"ן בשימוש הבעלים לדל"ן להשקעה העברההבעלים, לגבי על ידי  סיום שימוש  )ג(

  או
 
   .ממלאי לדל"ן להשקעה העברהתחלת חכירה תפעולית לצד אחר, לגבי ה  )ד(
 
  [בוטל]  )ה(

  
 חלדל"ן מדל"ן להשקעה למלאי כאשר, ורק כאשר, דורש מישות להעביר  (ב) לעיל57 סעיף .58

 המחליט ישות. כאשר ירהכווה למכמתוך  התחלת פיתוח,התמך בראיות של  שיוי בשימוש
 לטפל בדל"ן כדל"ן להשקעה עדהישות ממשיכה על מימוש דל"ן להשקעה ללא פיתוח, 

 ישותכמלאי. באופן דומה, אם  ובמטפלת  ולא דוח על המצב הכספי)הלגריעתו (מחיקתו מ
שימוש עתידי מתמשך כדל"ן להשקעה, קיים לצורך  השקעהדל"ן ל לפתח מחדש המתחיל

הפיתוח  מחדש כדל"ן בשימוש הבעלים במהלך תקופתמסווג  דל"ן להשקעה ולא ותרהדל"ן 
  מחדש.

  

 מודלב תמשתמש ישותעוסקים בושאי הכרה ומדידה שיש ליישמם כאשר ה 65-60סעיפים  .59
בין דל"ן  ותעברההעלות,  מודלב תמשתמש ישותהשווי ההוגן לדל"ן להשקעה. כאשר 
את הערך בספרים של הדל"ן המועבר  ותמש ןי אילהשקעה, דל"ן בשימוש הבעלים ומלא

 גילוי. ואואים משים את העלות של אותו דל"ן לצורכי מדידה 
  

עלות השווי הוגן, לדל"ן בשימוש בעלים או למלאי, במדל"ן להשקעה, המוצג  העברהב .60
לתקן חשבואות הדל"ן, לצורך הטיפול החשבואי לאחר מכן, בהתאם החשבת של 

, תהיה השווי 2לתקן חשבואות בילאומי או  16, לתקן דיווח כספי בילאומי 16בילאומי 
 ההוגן שלו במועד השיוי בשימוש.

  

 הישותשווי הוגן, בוצג אשר יאם דל"ן בשימוש הבעלים הופך להיות דל"ן להשקעה,  .61
יווח כספי תקן ד תעבור דל"ן להשקעה בבעלות וא 16תקן חשבואות בילאומי יישם את ת

עד למועד השיוי  עבור דל"ן להשקעה המוחזק על ידי חוכר ככס זכות שימוש 16בילאומי 
במועד זה בין הערך בספרים של הדל"ן, בהתאם כלשהו פרש בהטפל ת ישותבשימוש. ה

שוויו ההוגן, לבין , 16לתקן דיווח כספי בילאומי בהתאם או  16לתקן חשבואות בילאומי 
  לגבי הערכה מחדש. 16בתקן חשבואות בילאומי שקבע  באותו אופן

 
 ישותשווי הוגן, בעד למועד בו דל"ן בשימוש הבעלים הופך להיות דל"ן להשקעה, המוצג  .62

בכל ההפסדים מירידת ערך  הכירמוכס זכות שימוש) ה(או את את הדל"ן  הפחיתמ
בין הערך בספרים של הדל"ן בהתאם זה מועד כלשהו בבהפרש  תטפלמ ישותשהתרחשו. ה

לבין שוויו ההוגן  16או בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי  16לתקן חשבואות בילאומי 
  . במילים אחרות: 16התאם לתקן חשבואות בילאומי באותו אופן בו מטופלת הערכה מחדש ב

 



 תקן דיווח כספי בינלאומי

© IFRS Foundation 69

שבה מידה ל עדברווח או הפסד. אולם,  תוכרמדל"ן הבערך בספרים של כלשהי  ירידה  )א(
כלל סכום בקרן הערכה מחדש לגבי דל"ן זה, הירידה מוכרת ברווח כולל אחר 

   ומקטיה את קרן הערכה מחדש בהון.

  טופל כלהלן: מבערך בספרים כלשהו גידול   )ב(
 
)i(  דל"ן זה, הגידול יוכר ברווח קודם במידה והגידול מבטל הפסד מירידת ערך בגין

לה על הסכום החוץ להשבת וע יופסד אאו הפסד. הסכום שיוכר ברווח או ה
שהיה קבע (ביכוי פחת) אילו לא היה מוכר הפסד לערך בספרים הערך בספרים 

  .מירידת ערך
 
)ii(  ותרחלק כלקרן הערכה מחדשמוכר ברווח כולל אחר ומגדיל את מהגידול  ש 

. בעת מימוש הדל"ן להשקעה לאחר מכן, יתן להעביר את קרן ההערכה בהון
 יו מבוצעהכלולה בהון, לעודפים. המעבר מקרן הערכה מחדש לעודפים אמחדש, 

  הפסד.ה וארווח הדרך 
  

בין השווי ההוגן של כלשהו שווי הוגן, הפרש בוצג אשר יממלאי לדל"ן להשקעה,  העברהב .63
  בספרים, יוכר ברווח או הפסד.הקודם  כוהדל"ן באותו מועד לבין ער

  

עקבי עם הטיפול  אשווי הוגן, הובוצג אשר ישקעה, ממלאי לדל"ן לה ותעברההטיפול ב .64
  במכירות מלאי.

 
 ישותאת ההקמה או הפיתוח של דל"ן להשקעה, שבה על ידי ה מהמשלי ישותבמועד בו  .65

בין השווי ההוגן של הדל"ן באותו מועד לבין כלשהו שווי הוגן, הפרש בוצג י, ואשר העצמ
 בספרים, יוכר ברווח או הפסד. הקודם  כוער

  
  מימושים

מימושו או כאשר השימוש בו  תבע דוח על המצב הכספי)מה(יימחק  דל"ן להשקעה יגרע .66
  ו.הטבות כלכליות עתידיות ממימוש חזויותולא פסק באופן קבוע 

  
חכירה באמצעות התקשרות בחוזה  מכירה אובאמצעות  להתרחשעשוי  מימוש דל"ן להשקעה .67

הוא המועד שבו המקבל משיג שליטה על  שמכר דל"ן להשקעהשל  מימושה מועד. מימוית
הדל"ן להשקעה בהתאם לדרישות לקביעת עיתוי קיומה של מחויבות ביצוע בתקן דיווח כספי 

מיושם לגבי מימוש  16תקן דיווח כספי בילאומי  17תקן חשבואות בילאומי . 15בילאומי 
  .ה מימוית ולמכירה וחכירה בחזרהבאמצעות התקשרות בחוזה חכיר

 
, ישות מכירה בעלות ההחלפה של חלק מדל"ן 16אם, בהתאם לעיקרון ההכרה בסעיף  .68

להשקעה כחלק מהערך בספרים של כס, היא גורעת את הערך בספרים של החלק שהוחלף. 
 לגבי דל"ן להשקעה המטופל תוך שימוש במודל העלות, חלק שהוחלף עשוי שלא להיות חלק
שהופחת בפרד. אם אין זה מעשי לישות לקבוע את הערך בספרים של החלק שהוחלף, הישות 
עשויה להשתמש בעלות ההחלפה כאידיקציה לעלות של החלק שהוחלף במועד בו הוא רכש 
או הוקם. בהתאם למודל השווי ההוגן, השווי ההוגן של הדל"ן להשקעה עשוי כבר לשקף את 

ן כמה שווי הוגן יעומד להחלפה. במקרים אחרים, ייתכן שקשה להבחאובדן השווי של החלק ש
צריך להקטין בגין החלק שהוחלף. חלופה להורדת השווי ההוגן בגין החלק שהוחלף, כאשר אין 
זה מעשי לעשות זאת, היא לכלול את העלות של ההחלפה בערך בספרים של הכס ואז להעריך 

 מחדש את השווי ההוגן, כפי שדרש לגבי תוספות, שאין החלפה. 
 

קבעו כהפרש בין ימימוש דל"ן להשקעה, ימשימוש או ציאה ממירווחים או הפסדים,  .69
תקן  הפסד (אלא אם ואטו מהמימוש לבין הערך בספרים של הכס ויוכרו ברווח  התמורה

דורש אחרת לגבי מכירה וחכירה  16תקן דיווח כספי בילאומי  17חשבואות בילאומי 
  .בתקופת היציאה משימוש או המימוש )בחזרה
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קבע בהתאם דל"ן להשקעה  של יכלל ברווח או הפסד הובע מהגריעהישה התמורסכום  .70

שיויים  .15לתקן דיווח כספי בילאומי  72-47לדרישות לקביעת מחיר העסקה בסעיפים 
שכלל ברווח או הפסד יטופלו בהתאם לדרישות לשיויים עוקבים לסכום האמד של התמורה 

  .15 במחיר העסקה בתקן דיווח כספי בילאומי
 

לגבי כל  או תקים אחרים, בהתאם לעיין, 37ישות מיישמת את תקן חשבואות בילאומי  .71
 דל"ן להשקעה. של  לאחר מימוש שותרו לישות ההתחייבויות

  

עליו יוכר ברווח  פיצוי מצדדים שלישיים בגין דל"ן להשקעה שערכו פגם, שאבד או שויתרו .72
 when the compensation becomesאו הפסד כאשר הישות עשית זכאית לקבל את הפיצוי (

receivable.( 
  

ירידת ערך או אובדן של דל"ן להשקעה, תביעות קשורות לפיצוי מצדדים שלישיים, או  .73
לופיים או הקמה של כסים ח) subsequentתשלומי פיצוי מצדדים שלישיים ורכישה עוקבת (

 הם אירועים כלכליים פרדים והם מטופלים בפרד כדלהלן:
 

 ;36ירידות ערך של דל"ן להשקעה מוכרות בהתאם לתקן חשבואות בילאומי   )א(
 
לתקן  71-66יציאה משימוש או מימושים של דל"ן להשקעה מוכרים בהתאם לסעיפים   )ב(

 זה;
 
פיצוי מצדדים שלישיים בגין דל"ן להשקעה שערכו פגם, שאבד או שויתרו עליו מוכר   )ג(

 when the compensation( ברווח או הפסד כאשר הישות עשית זכאית לקבל את הפיצוי
becomes receivable(וכן ; 

 
עלות כסים ששוקמו, רכשו או הוקמו חלף דל"ן להשקעה שגרע קבעת בהתאם   )ד(

  לתקן זה. 29-20לסעיפים 
  

  גילוי

  מודל השווי ההוגן ומודל העלות

תקן ב 17בתקן חשבואות בילאומי בוסף לאלה הדרשים חלים  הגילויים המובאים להלן .74
תקן דיווח כספי בילאומי ל 17תקן חשבואות בילאומי לבהתאם  .16דיווח כספי בילאומי 

 ישות .בהן הוא התקשר ר לגבי חכירותשל מחכי יםגילוי מספקהבעלים של דל"ן להשקעה , 16
, או בחכירה תפעולית בחכירה מימוית ככס זכות שימושבדל"ן להשקעה  ההמחזיק חוכר

, תומימוי ותלגבי חכיר 16כדרש על ידי תקן דיווח כספי בילאומי  של חוכר יםגילוי תמספק
ן הבלגבי חכירות תפעוליות ש 16כדרש על ידי תקן דיווח כספי בילאומי וגילויים של מחכיר 

  .ההתקשר הוא היא
  

  גילוי: ןתית ישות .75
 
 מודל השווי ההוגן או מודל העלות. - למודל אותו היא מיישמת   )א(
 
אם הישות מיישמת את מודל השווי ההוגן, אם ובאילו סיבות זכויות בדל"ן [בוטל]  )ב(

 המוחזקות בחכירות תפעוליות מסווגות ומטופלות כדל"ן להשקעה.
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כדי  לקריטריוים בהם משתמשת הישות), 14כאשר קיים קושי בסיווג (ראה סעיף   )ג(
בין דל"ן להשקעה לבין דל"ן בשימוש הבעלים ולבין דל"ן המיועד למכירה  לידלהב

  .במהלך העסקים הרגיל
 
  [בוטל]  )ד(

 
לו גילוי בדוחות שמדד או שיתן  (כפיהמידה שבה השווי ההוגן של דל"ן להשקעה   )ה(

בלתי תלוי, בעל כישורים מקצועיים הערכה של מעריך  עלמבוסס  הכספיים)
ך. אם מוערהדל"ן להשקעה ה סוגביסיון עדכי במיקום ובעל רלווטיים ומוכרים, ו

 לא בוצעה הערכה כזו, יש לתת לעובדה זו גילוי.
  

  : עבור הפסד ואברווח  שהוכרוהסכומים   )ו(
 

)i(  סתדל"ן להשקעההכשכירות מ;  

 
)ii(  ההוצאות ,(ים ותחזוקההכוללות תיקו) דל"ן  עולותתפעוליות ישירותמ

 ;שכירות במהלך התקופה הכסתהפיק שלהשקעה, 
  

)iii( ה ,(ים ותחזוקההכוללות תיקו) דל"ן  עולותהוצאות תפעוליות ישירותמ
 ; וכןשכירות במהלך התקופההכסת  להשקעה, אשר לא הפיק

  

)iv(  וי המצטבר בשווי ההוגן שהוכר ברווח אודל"ן השי הפסד במכירה של
להשקעה מקבוצה של כסים שלגביהם עשה שימוש במודל העלות לקבוצה של 

  ג).32כסים שלגביהם עשה שימוש במודל השווי ההוגן (ראה סעיף 

 
הקיום והסכומים של מגבלות על יכולת המימוש של דל"ן להשקעה או על העברת   )ז(

  .ממימוש מורהות ההכס
 
דל"ן להשקעה או לתיקוים,  של פיתוחלאו להקמה  ישה,מחויבויות חוזיות לרכ  )ח(

  .להרחבותתחזוקה או ל
  

 מודל השווי ההוגן
ישות אשר מיישמת את מודל השווי ההוגן , 75 על פי סעיף יםהדרש יםבוסף לגילוי .76

תכלול התאמה בין הערכים בספרים של דל"ן להשקעה בתחילת התקופה  55-33בסעיפים 
 הפרטים להלן: ובסופה, אשר תכלול את

 
תוספות, תוך מתן גילוי פרד לתוספות הובעות מרכישות ותוספות הובעות מיציאות   )א(

 ;עוקבות, שהוכרו בערך בספרים של כס
 
 עסקים; צירופיתוספות הובעות מרכישות דרך   )ב(
 
כסים שסווגו כמוחזקים למכירה או כללים בקבוצת מימוש שסווגה כמוחזקת   )ג(

 ומימושים אחרים; 5דיווח כספי בילאומי למכירה בהתאם לתקן 
 
 שווי הוגן; ימואימת טואו הפסדים טו רווחים   )ד(

 
למטבע הצגה אחר, ומתרגום של טו הובעים מתרגום הדוחות הכספיים  שערפרשי הה  )ה(

 ;פעילות חוץ למטבע ההצגה של הישות המדווחת
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 למלאי ולדל"ן בשימוש הבעלים; ותעברהממלאי ומדל"ן בשימוש הבעלים ו ותעברה  )ו(

 וכן
 
  . שיויים אחרים  )ז(

כאשר הערכה שהושגה לדל"ן להשקעה מתואמת באופן משמעותי לצורכי הדוחות  .77
הכספיים, לדוגמה על מת להימע ממדידה כפולה של כסים והתחייבויות אשר מוכרים 

אמה בין ההערכה , הישות תיתן גילוי להת50ככסים והתחייבויות פרדים כמתואר בסעיף 
שהושגה וההערכה המתואמת הכלולה בדוחות הכספיים, אשר מראה בפרד את הסכום 

חכירה שהוכרו כלשהן, אשר התווספו חזרה, ותיאומים התחייבויות  מחויבויותהמצרפי של 
 משמעותיים אחרים כלשהם.

 
תוך שימוש כאשר ישות מודדת דל"ן להשקעה , 53המתוארים בסעיף  דופןהבמקרים יוצאי  .78

, 16או בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי  16במודל העלות שבתקן חשבואות בילאומי 
תיתן גילוי לסכומים הקשורים לדל"ן להשקעה זה בפרד  76ההתאמה שדרשת בסעיף 

 מסכומים הקשורים לדל"ן להשקעה אחר. בוסף, הישות תיתן גילוי:
 
  תיאור הדל"ן להשקעה;  )א(
 
  באופן מהימן; הדילא יתן למד וי ההוגןהסבר מדוע השו  )ב(
 
שהשווי ההוגן יימצא;  ות גבוההסבירקיימת של אומדים בהם  תחוםאם אפשרי, ה  )ג(

 וכן
  

  בעת מימוש דל"ן להשקעה שלא הוצג בשווי הוגן:   )ד(
 
)i( דל"ן להשקעה שלא הוצג  המימש ישותהעובדה כי השווי הוגן;ב  

 
)ii(  דל"ן להשקעה במועד וכןכירההמהערך בספרים של אותו ;  

 
)iii(  .הסכום של רווח או הפסד שהוכר  

  

  מודל העלות

יתן ת 56, ישות אשר מיישמת את מודל העלות בסעיף 75בוסף לגילויים הדרשים בסעיף  .79
  גילוי כדלהלן: 

 
 בהן עשה שימוש;שיטות הפחת ש  )א(

  

  שימשו;או שיעורי הפחת ש יםאורך החיים השימושי  )ב(
 

) סכום מצרפי עם הפסדים מירידת ערך שצברוצבר (שהערך בספרים ברוטו והפחת   )ג(
  ובסופה;  תקופהת הבתחיל

 
 תכלולאשר סופה, בת התקופה והערך בספרים של דל"ן להשקעה בתחיל ביןהתאמה   )ד(

  :הבאים את הפרטים
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)i(  ובעותובעות מרכישות, ותוספות הפרד לתוספות ה תוספות, תוך מתן גילוי
  ה עוקבת שהוכרה ככס;מיציא

)ii( ועסקים צירופיבעות מרכישות דרך תוספות ה;  
 
)iii(  כללו בקבוצת מימוש שסווגה כמוחזקתכסים שסווגו כמוחזקים למכירה או ש

 ומימושים אחרים; 5למכירה בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי 
  

)iv( פחת;  
 
)v( סכום ההפסדים מירידת ערך שהוכרו, וכן סכום ההפסדים מירידת ערך שבוטלו 

)reversed( אות, במהלך התקופהלאומי  בהתאם לתקן חשבו36בי;  

 
)vi( ובעים מתרגום  שערהפרשי הטו הה כספיים להדוחות המטבע הצגה שו

  ומתרגום של פעילות חוץ למטבע ההצגה של הישות המדווחת;

 
)vii( דל"ן בשימוש הבעלים  ותעברהדל"ן בשימוש והעברות ממלאי ומלמלאי ול

 וכן ;הבעלים
 

)viii( וייםים;אחר שי   
 
, בהם  53דל"ן להשקעה. במקרים יוצאי הדופן, המתוארים בסעיף השווי ההוגן של  )ה(

 ישותאת השווי ההוגן של הדל"ן להשקעה באופן מהימן, ה מדודל היכול האי ישות
 יתן גילוי כדלקמן:ת

  

)i( דל"ן להשקעהתיאור ה;  
 
)ii( יתן למד הסבר מדוע השווי ההוגן וכןבאופן מהימן הדילא ; 

  

)iii(  יםבהם קיימת סבירות גבוהה שהשווי ההוגן אם אפשרי, התחום של אומד
 יימצא.

  

  הוראות מעבר

  מודל השווי ההוגן

) ובוחרת לראשוה לסווג 2000( 40ישות שיישמה קודם לכן את תקן חשבואות בילאומי  .80
ולטפל בחלק או בכל הזכויות הכשירות בדל"ן, אשר מוחזק בחכירות תפעוליות, כדל"ן 

לתקופה,  העודפיםשל יתרת הפתיחה של  וםאיכתלהשקעה תכיר בהשפעה של בחירה זו 
  :לכך ףלראשוה. בוסהבחירה עשתה שבה 

 
(בדוחות כספיים או בדרך אחרת) לשווי ההוגן של בעבר גילוי פומבי  תה ישותאם ה  )א(

הגדרה של קיימת את המר שאבדרך  מדדבתקופות קודמות (אשר אלה דל"ן זכויות 
  מחייב: יו, אך אישויות), התקן מעודד 13בתקן דיווח כספי בילאומי שווי הוגן 

 
)i(  לתקופה המוקדמת ביותר המוצגת, אשר  העודפיםלתאם את יתרת הפתיחה של

 בה יתן גילוי פומבי לשווי הוגן מסוג זה; וכן
 

)ii( להציג מחדש מידע השוואתי לאותן תקופות; וכן  
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ציג תלא  ישותגילוי פומבי בעבר למידע שתואר בסעיף (א), ה הלא ת ישותאם ה  )ב(
  תן גילוי לעובדה זו. מחדש מידע השוואתי ויי

    

תקן . 8לתקן חשבואות בילאומי בהתאם שדרש  טיפול שוה מהטיפול תקן זה דורש .81
אלא אם כן אין זה מעשי לעשות  ,מחדש גצשמידע השוואתי יודורש  8חשבואות בילאומי 

  זאת.
  

ליתרת הפתיחה של העודפים כולל סיווג  וםאילראשוה תקן זה, הת יישמתמ ישותכאשר  .82
  בגין דל"ן להשקעה.  מחדש הערכהשכלל בקרן כלשהו מחדש של סכום 

  מודל העלות

 ישותכל שיוי במדייות החשבואית, שמתרחש כאשר  חל על 8תקן חשבואות בילאומי  .83
העלות. ההשפעה של שיוי במדייות  במודללהשתמש  תלראשוה תקן זה ובוחר יישמתמ

בגין דל"ן  הערכה מחדששכלל בקרן כלשהו חשבואית כוללת את הסיווג מחדש של סכום 
 להשקעה.

  
לגבי מדידה לראשוה של דל"ן להשקעה שרכש בעסקת החלפת  29-27הוראות סעיפים  .84

 כסים ייושמו באופן של מכאן ולהבא רק על עסקאות עתידיות.
 

  צירופי עסקים
 2013שפורסם בדצמבר  2013-2011שיפורים שתיים לתקי דיווח כספי בילאומיים מחזור   א.84

. ישות תיישם תיקון זה מכאן ולהבא לרכישות של 6א וכותרת לפי סעיף 14הוסיף את סעיף 
דל"ן להשקעה מתחילת התקופה הראשוה שבה ישות מאמצת תיקון זה. כתוצאה מכך, 
הטיפול החשבואי ברכישות של דל"ן להשקעה בתקופות קודמות לא יתואם. אולם, ישות 

חור ליישם את התיקון לרכישות בודדות של דל"ן להשקעה שהתרחשו לפי תחילת יכולה לב
התקופה השתית הראשוה שמתחילה במועד התחילה או לאחריו אם, ורק אם, המידע 

 החוץ ליישום התיקון לגבי עסקאות קודמות אלה זמין לישות.
  

  16תקן דיווח כספי בילאומי 
המתייחסים לתקן זה בפעם  וואת תיקוי 16כספי בילאומי ישות המיישמת את תקן דיווח   ב. 84

לדל"ן  16הראשוה, תיישם את הוראות המעבר בספח ג לתקן דיווח כספי בילאומי 
  להשקעה שלה המוחזק ככס זכות שימוש.

  

  תחילהמועד 

יישום  או לאחריו. 2005ביואר  1ביום  המתחילותשתיות זה לתקופות  ישות תיישם תקן .85
, 2005ביואר  1לפי  ההמתחיל התקן זה לתקופ מיישמת ישות. אם של התקן מומלץמוקדם 

 גילוי לעובדה זו.  עליה לתת
  

 ) שיה את המיוחים2007(כפי שעודכן בשת  הצגת דוחות כספיים 1תקן חשבואות בילאומי   א.85
 1אשר משמשים בכל תקי הדיווח הכספי הבילאומיים. בוסף, תקן חשבואות בילאומי 

ביואר  1 יוםלתקופות שתיות המתחילות ב הישות תיישם תיקוים אל. 62תיקן את סעיף 
לתקופה  )2007(מעודכן  1או לאחריו. אם ישות מיישמת את תקן חשבואות בילאומי  2009

  זו. ייושמו לתקופה מוקדמת , התיקויםיותר מוקדמת
  

ב התווספו על ידי 53-א ו53בוטל וסעיפים  22תוקו, סעיף  57-ו 54, 53, 48, 9, 8סעיפים   ב.85
. ישות תיישם תיקוים אלה מכאן 2008שפורסם במאי  שיפורים לתקי דיווח כספי בילאומיים

או לאחריו. ישות יכולה ליישם את  2009ביואר  1ולהבא לתקופות שתיות המתחילות ביום 
בתאי שהשווי ההוגן של  2009ביואר  1התיקוים לדל"ן להשקעה בהקמה מכל מועד לפי 

מותר. אם ישות מיישמת את הדל"ן להשקעה בהקמה מדד במועדים אלה. יישום מוקדם 
התיקוים לתקופה מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו וליישם באותו מועד את 

  .רכוש קבוע 16ה לתקן חשבואות בילאומי 81-ו 5התיקוים לסעיפים 
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, 5, תיקן את ההגדרה של שווי הוגן בסעיף 2011, שפורסם במאי 13תקן דיווח כספי בילאומי   ג.85

, 47-42, 39-36ב וביטל את סעיפים 85-ו 80-78ב, 53, 53, 48, 40, 32, 29, 26ת סעיפים תיקן א
(ד). ישות תיישם תיקוים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 75-ו 51, 49
13.  

  
 2013שפורסם בדצמבר  2013-2011שיפורים שתיים לתקי דיווח כספי בילאומיים מחזור    ד.85

א. ישות תיישם 84-א ו14והוסיף את סעיפים  84ולאחר סעיף  6כותרות לפי סעיף  הוסיף
או לאחריו. יישום מוקדם  2014ביולי  1תיקוים אלה לתקופות שתיות המתחילות ביום 

  מותר. אם ישות מיישמת תיקוים אלה לתקופה מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו.
, תיקן את 2014, שפורסם במאי הכסות מחוזים עם לקוחות 15מי תקן דיווח כספי בילאו  ה. 85

. ישות תיישם תיקוים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי 70-ו 67, 9(ב), 3סעיפים 
  .15בילאומי 

  
, תיקן את התחולה של תקן חשבואות 2016, שפורסם ביואר 16תקן דיווח כספי בילאומי   ו.85

הגדרת דל"ן להשקעה ככולל הן דל"ן להשקעה בבעלות והן דל"ן על ידי  40בילאומי 
, 7, 5תיקן את סעיפים  16המוחזק על ידי חוכר ככס זכות שימוש. תקן דיווח כספי בילאומי 

, הוסיף את 78 -ו 77, 75, 74, 69, 67, 62, 61, 60, 56, 54א, 53, 53, 50, 41, 30, 20, 16, 9, 8
 -ו 26, 25, 6, 3וביטל את סעיפים  וב ואת הכותרת המתייחסת אלי48-א ו40א, 29א, 19סעיפים 

  . 16. ישות תיישם תיקוים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 34
  

 )2000( 40ביטול תקן חשבואות בילאומי 

  ).2000(שפורסם בשת  דל"ן להשקעה 40תקן זה מחליף את תקן חשבואות בילאומי  .86
  


