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  15 בילאומי דיווח כספי תקן

  הכסות מחוזים עם לקוחות

International Financial Reporting 

Standard 15  

Revenue from Contracts 

with Customers   
כוללת תיקוים הובעים מתקי דיווח כספי בילאומיים, אשר  גרסה זו

ר ליוא 1ומועד תחילתם לא מאוחר מיום  2021במאי  31 פורסמו עד
2022.   

  

   2022ביואר  1תיקוים שמועד תחילתם לאחר 

  והמסמכים הלווים אליו תוקו על ידי: 15תקן דיווח כספי בילאומי 

) (מועד 2017(פורסם במאי  חוזי ביטוח 17תקן דיווח כספי בילאומי  •
 .)2023ביואר  1תחילה 

ה זו ולכן במהדור 2022ביואר  1מועד התחילה של התיקוים הוא לאחר 
ספח ד לתקן דיווח כספי הם לא שולבו אלא כללו בפרד, במסגרת 

  .17בילאומי 
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  (המשך) תוכן עייים
  ףסעיהחל מ  

    
  123  שיקולי דעת משמעותיים ביישום תקן זה

  124  קביעת העיתוי של קיום מחויבויות ביצוע
קביעת מחיר העסקה והסכומים שהוקצו למחויבויות 

  126  הביצוע
או חוזה עם לקוח שהוכרו מהעלויות להשגת  כסים

  127  מוקיול
  129  הקלות מעשיות

    :ספחים
    חים מוגדריםמו- ספח א 
    החיות יישום -ספח ב 
    מועד תחילה והוראות מעבר - ספח ג 
    †תיקוים לתקים אחרים -ספח ד 

אישור על ידי הוועדה הבילאומית של תקן דיווח 
    *2014שפורסם במאי  15כספי בילאומי 

 יםלתיקוה הבילאומית דאישור על ידי הווע
    :15תקן דיווח כספי בילאומי ל

שפורסם  15לה של תקן דיווח כספי בילאומי יתח מועד

    *2015בספטמבר 
מחוזים  הכסות 15לתקן דיווח כספי בילאומי  הבהרות

    *2016שפורסם באפריל עם לקוחות 

    *בסיס למסקות

    *מוגדת הדע

    :לבסיס למסקות ספחים

  *606לושא  15השוואה של תקן דיווח כספי בילאומי  -ספח א 

   *תיקוים לבסיס למסקות של תקים אחרים -ספח ב 

    *דוגמאות להמחשה

    ספח

    *תיקוים להחיות של תקים אחרים

    לא תורגם לעברית   *

                                                        
בספר זה שולבו התיקוים לתקי דיווח כספי בילאומיים הובעים מספח    †

  הבילאומיים הרלווטיים.זה בתקי הדיווח הכספי 
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  15תקן דיווח כספי בילאומי 

  הכסות מחוזים עם לקוחות
מפורט  IFRS 15)(הכסות מחוזים עם לקוחות  15דיווח כספי בילאומי תקן 
 .. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידהד- ים אובספח 129-1יפים בסע

, מייצגות את העקרוות באותיות מודגשות הוראות התקן, המובאות
 באותיות מוטותהעיקריים של התקן. מוחים המוגדרים בספח א מופיעים 

בה הם מופיעים בתקן. הגדרות של מוחים אחרים מובאות שבפעם הראשוה 
וחים לתקי דיווח כספי בילאומיים. יש לקרוא את תקן דיווח במילון המ

להקדמה לתקי בהקשר למטרת התקן ולבסיס למסקות,  15 כספי בילאומי
. תקן חשבואות דיווח כספידיווח כספי בילאומיים ולמסגרת המושגית ל

 ,מדייות חשבואית, שיויים באומדים חשבואיים וטעויות 8בילאומי 
   .יס לבחירה ויישום של מדייות חשבואית בהעדר החיות מפורשותמספק בס

  

  מטרת התקן

יישם על מת תהעקרוות שישות את  לקבועהיא זה  קןמטרת ת .1
לגבי המהות,  מידע שימושי למשתמשים בדוחות הכספייםדווח ל

מזומים  מיותזרי הכסותהוודאות של  תוי וחוסרהסכום, העי
   .לקוח עם החוזהובעים מ

  

  קיום מטרת התקן

עקרון הליבה של תקן זה הוא , 1כדי לקיים את המטרה שבסעיף  .2
ההעברה של סחורות או  על מת לתאר אתתכיר בהכסות שישות 

שירותים שהובטחו ללקוחות בסכום שמשקף את התמורה של 
  לה עבור סחורות או שירותים אלה. להיות זכאיתצופה שישות 

 
כל העובדות את ושל החוזה  תאיםאת ה ביא בחשבוןתישות  .3

ישות תיישם תקן זה,  והסיבות הרלווטיות בעת יישום תקן זה.
לחוזים עם , באופן עקבי ןכלשה ותמעשי הקלותשימוש ב כולל

  .ותסיבות דומדומים ובמאפייים 
  

עם לקוח. אולם,  יחידבחוזה מפרט את הטיפול החשבואי תקן זה  .4
, ייתכן שישות תיישם תקן )practical expedientת (מעשי הקלהכ

אם ) עם מאפייים דומים ת ביצועיובויחומזה לתיק של חוזים (או 
של  שההשפעה על הדוחות הכספייםבאופן סביר צופה הישות 

מיישום תקן זה לא תהיה שוה באופן מהותי תיק יישום תקן זה ל
בעת  .הכלולים בתיק זה ביצוע)הת יובויחומ(או  חידיםיה יםלחוז

החשבואי בתיק, ישות תשתמש באומדים והחות אשר  הטיפול
  את הגודל וההרכב של התיק. יםשקפמ
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 תחולה

   למעט כלהלן:ישות תיישם תקן זה לכל החוזים עם לקוחות,  .5
  
 16בילאומי  דיווח כספיאשר בתחולת תקן  חכירה חוזי  )א(

 ;חכירות
  
חוזי  4חוזי ביטוח אשר בתחולת תקן דיווח כספי בילאומי   )ב(

  ;חביטו
  
בויות חוזיות אחרות כשירים פיסיים וזכויות או מחוימ  )ג(

מכשירים  9תקן דיווח כספי בילאומי אשר בתחולת 
דוחות כספיים  10תקן דיווח כספי בילאומי , פיסיים

, הסדרים משותפים 11תקן דיווח כספי בילאומי , מאוחדים
ותקן דוחות כספיים פרדים  27תקן חשבואות בילאומי 

השקעות בחברות כלולות ובעסקאות  28אות בילאומי חשבו
   כןו ;משותפות

  
 תעסקי תחום פעילות ובין ישויות באות ותלא כספי החלפות  )ד(

לקוחות פוטציאליים. או  ללקוחות מכירות אפשרכדי ל
אשר י חברות פט תבין ש העל חוז לוח, תקן זה לא יהלדוגמ

ביקוש של על פט על מת לעות  תחלפהעל  ןבייה תכימומס
 .עיתוי מתאיםוב במקומות שוים מוגדריםלקוחותיהן 

 
 רק אם) 5בסעיף  מלבד חוזה המפורט(לחוזה תקן זה  ישות תיישם .6

עם בחוזה קשר שהת הוא צדהצד שכגד לחוזה הוא לקוח. לקוח 
עילויות פשל ה תוצר םסחורות או שירותים שה השיגישות על מת ל

צד שכגד לחוזה לא יהיה לקוח  .מורהתהרגילות של הישות עבור 
השתתף כדי לעם הישות בחוזה הצד שכגד התקשר אם, לדוגמה, 

חולקים את הסיכוים בהם הצדדים לחוזה שתהליך בבפעילות או 
בהסדר ו פיתוח כס מכהתהליך (ממהפעילות או  ובעיםוההטבות ה

יות הרגילות מהפעילו וצרהתאת  השיגל ולא על מתשיתוף פעולה) 
  הישות. של

 
עשוי להיות באופן חלקי בתחולת תקן זה ובאופן חוזה עם לקוח  .7

  .5חלקי בתחולתם של תקים אחרים המפורטים בסעיף 
  
להפריד את האופן שבו יש  קובעיםאחרים התקים האם   )א(

אז של החוזה,  ,או יותר ,אחדחלק  לראשוהו/או למדוד 
המדידה ההפרדה ו/או דרישות ישות תיישם תחילה את 

את הסכום  עסקהמחיר הלא תכלול בישות  תקים.אותם ב
בהתאם לראשוה של חלק (או חלקים) של החוזה אשר מדדו 

להקצות את  על מת 86-73לתקים אחרים ותיישם סעיפים 
ת וביחומכל ששאר (אם בכלל) ל עסקההסכום של מחיר ה
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של החוזה כלשהם לקים אחרים חתקן זה ול תבתחול ביצוע
 ב). (7 שזוהו בסעיף

 
את האופן שבו יש  קובעים יםאם התקים האחרים א  )ב(

של החוזה,  ,או יותר ,אחדחלק ה ראשולהפריד ו/או למדוד ל
 לראשוהאזי הישות תיישם תקן זה כדי להפריד ו/או למדוד 

 את החלק (או חלקים) של החוזה.
  

להשגת  תוספתיותעלויות הבאת הטיפול החשבואי  קובעתקן זה  .8
חוזה עם לקוח אם  קייםי לדכ התהוושלעלויות קוח וחוזה עם ל

ישות ). 104-91תקן אחר (ראה סעיפים  תבתחול יןעלויות אלה א
לחוזה אשר מתייחסות  התהוולה רק לעלויות שתיישם סעיפים א

  תקן זה. תעם לקוח (או לחלק מחוזה זה) אשר בתחול
  

 הכרה 

 זיהוי החוזה

תקן זה רק כאשר כל  ישות תטפל בחוזה עם לקוח אשר בתחולת .9
 הקריטריוים הבאים מתקיימים:

  
בהתאם בעל פה או (בכתב, הצדדים לחוזה אישרו את החוזה   )א(

לקיים והם מחויבים אחרות)  הוגות עסקיות פרקטיקותל
 את המחויבויות המיוחסות להם.

 
הסחורות לגבי כל צד את הזכויות של יכולה לזהות הישות   )ב(

 יועברו.ר שאאו השירותים 
  
הסחורות או עבור ות יכולה לזהות את תאי התשלום היש  )ג(

 יועברו.ר שאהשירותים 
  
(כלומר הסיכון, העיתוי והסכום יש מהות מסחרית חוזה ל  )ד(

 יםויחזשל הישות  יםהמזומים העתידי מישל תזרי
 כתוצאה מהחוזה); וכןלהשתות 

  
 עבורהיא זכאית  הל מורהאת הת גבהתצפוי שהישות   )ה(

בהערכה אם  יועברו ללקוח.ר שאשירותים הסחורות או ה
ביא ישות ת, הא צפוייסכום התמורה השל  הגביייכולת ה
לשלם סכום זה של וכוותו הלקוח יכולת את רק  בחשבון
רעוו. סכום התמורה אשר הישות יחל מועד פכאשר תמורה 

מהמחיר הקוב בחוזה אם  מוךעשוי להיות  ותהיה זכאית ל
עשויה להציע ללקוח  שהישות מאחרמשתה היא  התמורה
   ).52מחיר (ראה סעיף ויתור על 
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שיוצר זכויות ומחויבויות או יותר  צדדים בין שי םחוזה הוא הסכ .10
אכיפה של הזכויות והמחויבויות בחוזה יכולת  לאכיפה. היתות

 שתמעלהבעל פה או , בכתב שיהיוחוזים יכול היא עיין של חוק. 
 פרקטיקותה ישות.פרקטיקות העסקיות ההוגות של המה

 תחומי שיפוטבים ושהים חוזים עם לקוחות  יצירתלוהתהליכים 
בוסף, הם עשויים  .שוות ישויותבו שוות תעשיותב, חוקיים שוים

הם עשויים להיות תלויים בסוג (לדוגמה,  בתוך ישות יםשויות לה
ישות  ירותים שהובטחו).הששל סחורות או השל  מהותהלקוח או ב

בקביעה אם ומתי הסכם אלה ותהליכים  פרקטיקותשבון ביא בחת
  לאכיפה. היתותזכויות ומחויבויות עם לקוח יוצר 

  
כל ומשך זמן קבוע  יהיה אלעם לקוחות  אחדיםחוזים ייתכן של .11

חוזים אחרים  בכל עת.אותם  לתקןאו  בטליכול לאחד מהצדדים 
 וזה.בח קבעלהתחדש באופן אוטומטי על בסיס תקופתי ש עשויים

 התקופההחוזה (כלומר  שות תיישם תקן זה למשך הזמן שלי
היתות  זכויות ומחויבויות בהווה שבו לצדדים לחוזה יש) חוזיתה

  .לאכיפה
 

אחד מהצדדים כל לקיים אם  יוחוזה אלצורך יישום תקן זה,  .12
 לאחלוטין של חוזה בטללאכיפה יתת ל חד צדדיתלחוזה יש זכות 

לחלוטין חוזה ). אחריםה צדדיםל(או  האחרצד בוצע ללא פיצוי ל
  א בוצע אם שי הקריטריוים הבאים מתקיימים:ל
  
 שהובטחו העבירה סחורות או שירותים כלשהם טרםהישות   )א(

 ללקוח; וכן
 

עבור זכאית לקבל, תמורה כלשהי  טרםקיבלה, ו טרםהישות   )ב(
  .שהובטחו סחורות או שירותים

  
מועד ב 9בסעיף  םאם חוזה עם לקוח עוה על הקריטריוי .13

קריטריוים אלה אלא חוזה, ישות לא תעריך מחדש ב ההתקשרות
לדוגמה, אם  לשיוי משמעותי בעובדות ובסיבות. סימןאם כן יש 

באופן משמעותי, ישות  תמתדרדריכולת הלקוח לשלם את התמורה 
תהיה זכאית שהישות תגבה את התמורה לה  ם צפויתעריך מחדש א

   יועברו ללקוח.אשר או השירותים סחורות יתרת ה עבור
  

, ישות 9עוה על הקריטריוים בסעיף  יואם חוזה עם לקוח א .14
 9תמשיך להעריך את החוזה כדי לקבוע אם הקריטריוים בסעיף 

  מתקיימים לאחר מכן.
  

 9מקיים את הקריטריוים בסעיף  יוכאשר חוזה עם לקוח א .15
שהתקבלה רה והישות מקבלת תמורה מהלקוח, הישות תכיר בתמו

   תרחש:ההבאים  אירועיםכהכסות רק כאשר אחד מה
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לישות לא ותרו מחויבויות להעביר סחורות או שירותים   )א(
שהובטחה על ידי הלקוח התמורה מעשה כל, ללקוח וכל, או ל

 והיא לא יתת להחזרה; אוידי הישות על התקבלה 
 

וטל והתמורה שהתקבלה מהלקוח איה יתת בהחוזה   )ב(
  להחזרה.

 
עד שאחד כהתחייבות לקוח בתמורה שהתקבלה מישות תכיר  .16

 9או עד אשר הקריטריוים בסעיף  מתרחש 15בסעיף  מהאירועים
והסיבות בהתאם לעובדות ). 14לאחר מכן (ראה סעיף  מתקיימים

 מחויבותאת שהוכרה מייצגת לחוזה, ההתחייבות  מתייחסותה
חזרת התמורה הלבעתיד או להעברת סחורות או שירותים  הישות

. בכל אחד מהמקרים, ההתחייבות תימדד בסכום שהתקבלה
  התמורה שהתקבלה מהלקוח.

  

 שילוב של חוזים

ישות תשלב שי חוזים או יותר שההתקשרות בהם הייתה באותו  .17
או צדדים קשורים של עם אותו לקוח ( מועד או במועד סמוך

ותטפל בחוזים כחוזה יחיד אם אחד או יותר הלקוח) 
  טריוים הבאים מתקיימים:מהקרי

  
מטרה מסחרית  אשר להמשא ומתן על החוזים כחבילה ערך   )א(

 .יחידה
 

 שישולם בחוזה אחד תלוי במחיר או בביצועסכום התמורה   )ב(
 או; האחרשל החוזה 

  
שהובטחו בחוזים (או סחורות או הסחורות או השירותים      )ג(

הם מחויבות שהובטחו בכל אחד מהחוזים)  אחדים שירותים
 .30-22יחידה בהתאם לסעיפים וע ביצ

 

 חוזה  תיקוי

חוזה של מחיר (או שיהם) בחוזה הוא שיוי בתחולה או  תיקון .18
תחומי שיפוט בו אחדותבתעשיות  שאושר על ידי הצדדים לחוזה.

, )change order( שיויהוראת חוזה כ תיקוןיתן לתאר ם, אחדי
כאשר הצדדים קיים  חוזה תיקון או תיקון.) variation(שיוי 

יתות יוצר זכויות ומחויבויות  אשר התיקוןלחוזה מאשרים את 
או משה זכויות ומחויבויות  של הצדדים לחוזהחדשות לאכיפה 

חוזה יכול להיות מאושר בכתב,  תיקון .יתות לאכיפה קיימות
אם  .הוגותפרקטיקות עסקיות משתמע להבהסכם בעל פה או 

ליישם תקן זה חוזה, ישות תמשיך  וןתיקהצדדים לחוזה לא אישרו 
 החוזה. תיקוןיאושר עד ש הקייםלחוזה 
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יש מחלוקת לגבי צדדים לחוזה של למרותחוזה קיים  שתיקוןייתכן  .19
ו את אישר הצדדיםשאו  התיקוןהתחולה או המחיר (או שיהם) של 

קבעו את השיוי המקביל  אך טרם השיוי בתחולה של החוזה
 תשתומאו  תיות והמחויבויות אשר וצרובקביעה אם הזכו במחיר.

כל ביא בחשבון את חוזה יתות לאכיפה, ישות תתיקון הבשל 
 ראיותווטיות כולל התאים של החוזה והרלוהסיבות העובדות 

את השיוי בתחולה של החוזה . אם הצדדים לחוזה אישרו אחרות
את  אמודקבעו את השיוי המקביל במחיר, ישות ת טרםאבל 

 54-50בהתאם לסעיפים  מהתיקוןמחיר העסקה הובע לוי השי
לגבי הגבלת אומדים  58-56סעיפים לותמורה משתה  לגבי אמידת

 תמורה משתה. של
   

 תאיםשי הקיימים כחוזה פרד אם חוזה  בתיקוןטפל ישות ת .20
 :הבאים

   
שירותים של  של סחורות או תוספת בשלהיקף החוזה גדל   )א(

  (בהתאם לסעיפים  )distinct( מובחיםשהם שהובטחו 
 כןו );30-26

 
 ימחיראת  ףמשקאשר סכום תמורה מחיר החוזה גדל ב  )ב(

 )פרדיםמחירי מכירה  - (להלןהעומדים בפי עצמם המכירה 
שהובטחו הוספים השירותים של הסחורות ושל של הישות 

את הסיבות של  זה על מת לשקףלמחיר  םכלשה יםמואיתו
את מחיר  םאתמה, ישות עשויה ללדוג החוזה המסוים.

החה וסף בגין שירות של של סחורה או  הפרדהמכירה 
ליטול על עצמה דרשת איה ישות הש מאחרשהלקוח מקבל, 

בעת מכירת מתהוות לה שהיו  עלויות הקשורות למכירה
 סחורה או שירות דומים ללקוח חדש.

  
ישות  ,20מטופל כחוזה פרד בהתאם לסעיף  יוחוזה א תיקוןאם  .21

 תיקון שירותים שהובטחו וטרם הועברו במועדאו בבסחורות תטפל 
דרך הובטחו) בשסחורות או השירותים היתרת החוזה (כלומר 

  :מתאימהשהיא  הבאות הדרכיםכלשהי מ
 
של  ביטולמהווה הוא החוזה כאילו  בתיקוןישות תטפל   )א(

הסחורות יתרת חוזה חדש, אם של  יצירהיים וקהחוזה ה
שהועברו השירותים ממהסחורות או  מובחים והשירותים

יתרת לשיוקצה סכום התמורה  .לפיו או החוזה תיקון במועד
סחורות או השירותים יתרת הלאו ( מחויבויות הביצוע

יחידה שזוהתה בהתאם לסעיף במחויבות ביצוע  מובחיםה
  של: ך(ב)) הוא הס22
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)i(  כולל סכומים) שכבר התמורה שהובטחה על ידי הלקוח
מחיר העסקה  ןמדואב האשר כלל )קבלו מהלקוחהת

 כהכסות; וכן הלא הוכרר שאו
 

)ii(  החוזה. מתיקוןהתמורה שהובטחה כחלק 
  
חלק מהחוזה  הוא מהווההחוזה כאילו  בתיקוןישות תטפל   )ב(

, מובחיםאים הסחורות או השירותים יתרת אם הקיים 
קוימת מאשר מחויבות ביצוע יחידה חלק מ יםולכן, מהוו

 לתיקוןההשפעה שיש  החוזה. תיקון מועדחלקי ב באופן
ההתקדמות ) measure( תדיועל מהחוזה על מחיר העסקה, 

מחויבות הביצוע, מוכרת  של הישות לקראת קיום מלא של
 בהכסות) קיטוןכ אובהכסות (כגידול להכסות  תיאוםכ
על  מבוצעלהכסות  התיאוםהחוזה (כלומר  תיקון מועדב

 .))catch-up basis( מצטברעדכון בסיס 
 

הסחורות או השירותים הם שילוב של פריטים (א) יתרת אם  )ג(
במחויבויות  התיקוןשל השפעות , אז הישות תטפל ב(ב)- ו

 אלה שטרם קוימו באופן חלקי)(כולל שטרם קוימו ביצוע 
  ת סעיף זה.ומטר באופן שיהיה עקבי עם המתוקן בחוזה

 

 זיהוי מחויבויות ביצוע

את הסחורות או השירותים תבחן , ישות ת בחוזהמועד ההתקשרוב .22
מחויבות ביצוע כל הבטחה כשהובטחו בחוזה עם לקוח ותזהה 

 חד מהשיים הבאים:אללקוח להעביר 
 

 שירותים)של חבילה של סחורות או  סחורה או שירות (או  )א(
  או; מובחיםשהם 

 
שהם למעשה  מובחיםשירותים של סדרה של סחורות או   )ב(

 ).23העברה ללקוח (ראה סעיף  תו דפוסש להם אווי זהים
  

של  דפוסאותו יש  מובחיםשירותים של לסדרה של סחורות או  .23
  אם שי הקריטריוים הבאים מתקיימים: העברה ללקוח

  
בטיחה בסדרה שהישות מ מובחיםה או שירות כל סחור  )א(

 35 בסעיף קריטריויםאת ה היו מקיימים להעביר ללקוח
 וכן ;לאורך זמן ימתומקהמחויבות ביצוע  להיות

 
אותה השיטה תשמש למדוד את , 40-39בהתאם לסעיפים   )ב(

מלאה של מחויבות  התקיימותהישות לקראת  התקדמות
בסדרה  מובחיםביצוע להעביר כל סחורה או שירות ה

 ללקוח. 
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 הבטחות בחוזים עם לקוחות

מפורש את הסחורות או באופן בדרך כלל קובע חוזה עם לקוח  .24
אין להגביל את אולם, ות מבטיחה להעביר ללקוח. השירותים שיש
יצוע המזוהות בחוזה עם לקוח לסחורות או מחויבויות הב

שחוזה עם  אחרזאת מ מפורש בחוזה זה.באופן  ושקבעלשירותים 
קטיקות העסקיות פרמהמשתמעות הלקוח יכול לכלול גם הבטחות 

אם, מדייות שפורסמה או הצהרות ספציפיות ישות, ההוגות של 
ל שחוזה, הבטחות אלה יוצרות ציפייה תקפה ב ההתקשרות מועדב

 הלקוח שהישות תעביר סחורה או שירות ללקוח.
  

חייבת לקחת על כוללות פעילויות שישות  יןאמחויבויות ביצוע  .25
מעבירות סחורה או  האם פעילויות אל אאל חוזה קייםעצמה כדי ל

לבצע צטרך יייתכן שספק שירותים שירות ללקוח. לדוגמה, 
ביצוע משימות ב להקים חוזה. על מת שוות יותתמהלמשימות 

ך, כפיל ביצוע המשימות. מהלךבשירות ללקוח  רועבלא מ אלה
  מהוות מחויבות ביצוע. יןאפעילויות הקמה אלה 

  
  מובחיםסחורות או שירותים 

את  , סחורות או שירותים שהובטחו יכולים לכלולחוזהל תאםבה .26
  :להםמוגבלים  ים, אך אהדברים הבאים

  
די ישות (לדוגמה, מלאי של מכירה של סחורות שיוצרו על י  )א(

 יצרן);
 

סחורה של מכירה של סחורות שרכשו על ידי ישות (לדוגמה,   )ב(
 קמעואי);

  
שירותים שרכשו על ידי לשל זכויות לסחורות או מכירה   )ג(

ספק כהפועלת כרטיס שמכר על ידי ישות ישות (לדוגמה, 
 );38ב-34במתואר בסעיפים , כעיקרי

  
שהוסכם עליה עבור לקוח ביצוע משימה (או משימות)   )ד(

 בחוזה; (עליהן)
  
לספק סחורות או שירותים (לדוגמה,  ותמוכמתן שירות של   )ה(

אם "בלתי מוגדרים המסופקים על בסיס  תוכה עדכוי
סחורות  וךהפל) או )when-and-if-available( "וכאשר זמין
 ;חליטמהלקוח  כאשרלשימוש הלקוח  זמייםאו שירותים 

  
ר סחורות או שירותים יעבי תיווך שצד אחרמתן שירות של   )ו(

 מתואר בסעיפיםשל צד אחר, כללקוח (לדוגמה, פעולה כסוכן 
 );38ב-34ב
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שירותים שיסופקו בעתיד ללסחורות או העקת זכויות   )ז(
ישות שהלקוח יכול למכור או לספק ללקוחותיו (לדוגמה, 

מבטיחה להעביר סחורה או שירות לקמעואי מוכרת מוצר ש
 הקמעואי);מאשר רוכש את המוצר  יחידוספים ל

  
 ;לקוח עבורבייה, ייצור או פיתוח כס   )ח(
  
 כן); וב63ב-52בהעקת רישיוות (ראה סעיפים   )ט(
  
ת סחורות או שירותים וספים (כאשר העקת אופציות לרכיש  )י(

ואר , כמתמהותיתת ללקוח זכו מספקותאופציות אלה 
 ).43ב-39בסעיפים ב

 
אם שי  מובחיםהם סחורה או שירות שהובטחו ללקוח  .27

 הקריטריוים הבאים מתקיימים:
 

בעצמם השירות מהלקוח יכול להפיק תועלת מהסחורה או   )א(
 יתים להשגה בקלאו ביחד עם משאבים אחרים אשר 

להיות ללקוח (כלומר הסחורה או השירות מסוגלים 
  כןים); ובחמו

 
שירות ללקוח הסחורה או את החה של הישות להעביר ההבט  )ב(

(כלומר  יתת לזיהוי בפרד מהבטחות אחרות בחוזה
 תמובח יאההסחורה או השירות ההבטחה להעביר את 

 החוזה). הקשר שלב
  
(א) 27שירות בהתאם לסעיף ממסחורה או לקוח יכול להפיק תועלת  .28

על ערך השייר יתן להשתמש, לצרוך, למכור עבור סכום שעולה אם 
בדרך אחרת שמפיקה הטבות את הסחורה או השירות או להחזיק 
יוכל להפיק , לקוח אחדים שירותיםמסחורות או מכלכליות. 

עבור סחורות או שירותים  ם.עצמשירות במסחורה או מ תועלת
 יחדהשירות רק מאחרים, לקוח יוכל להפיק תועלת מהסחורה או 

היתן להשגה משאב  .בקלהיתים להשגה  אחריםעם משאבים 
ים בפרד (על ידי הישות או על הוא סחורה או שירות שמכר בקל

או משאב שהלקוח כבר השיג מהישות (כולל  ת אחרת)ידי ישו
חוזה) בהתאם לסחורות או שירותים שהישות כבר העבירה ללקוח 

גורמים שוים עשויים  או מעסקאות אחרות או מאירועים אחרים.
שירות מלהפיק תועלת מסחורה או יכול  לקוחשה לספק ראיה

 .היתים להשגה בקל חריםאעם משאבים  יחדם או בעצמב
סחורה או שירות  סדירלדוגמה, העובדה שהישות מוכרת באופן 

להפיק תועלת מסחורה או יכול הלקוח כך שעל  הצביעמבפרד 
היתים להשגה  עם משאבים אחרים יחדאו ב בעצמםשירות מ

 .בקל
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ערכה אם ההבטחות של ישות להעביר סחורות או שירותים בה .29
(ב), המטרה היא 27ללקוח יתות לזיהוי בפרד בהתאם לסעיף 

לקבוע אם המהות של ההבטחה, בהקשר של החוזה, היא להעביר 
השירותים בפרד או, במקום זאת, מכל אחד מהסחורות או 

ות או להעביר פריט משולב או פריטים משולבים שלגביהם הסחור
כך גורמים שמצביעים על  השירותים המובטחים הם תשומות.

אין ללקוח  יםאו שירות ותלהעביר סחור ששתי הבטחות או יותר
יתפרד ום, אך אאת הדברים הבאים כולליםת לזיהוי בי 

 :להםמוגבלים 
  
או  ותהישות מספקת שירות משמעותי של שילוב הסחור  )א(

בחוזה חרים שהובטחו עם סחורות או שירותים א יםהשירות
את התוצר  תאשר מייצגשירותים של לחבילה של סחורות או 

הלקוח התקשר  םעבוראו התוצרים המשולבים המשולב 
או  ותסחורבמשתמשת במילים אחרות, הישות  בחוזה.

התוצר את  ריהעבלייצר או מת ל לע ותכתשומ יםבשירות
 .על ידי הלקוח והוגדרשאו התוצרים המשולבים המשולב 

תוצר משולב או תוצרים משולבים עשויים לכלול יותר משלב 
  אחד, אלמט אחד או יחידה אחת.

  
או  מתקים אחד או יותר מהסחורות או מהשירותים  )ב(

או  ותסחוראת אחד או יותר מהבאופן משמעותי  מתאימים
או שהם מתוקים או  אחרים שהובטחו בחוזהה יםשירותמה

  .מותאמים באופן משמעותי על ידם
  
במידה רבה או זה בזה  תלויים יםאו השירות ותהסחור  )ג(

במילים אחרות, כל אחד  .במידה רבהזה בזה קשורים 
אחד או ממהסחורות או מהשירותים מושפע באופן משמעותי 

יותר מהסחורות או מהשירותים האחרים בחוזה. לדוגמה, 
במקרים אחדים, שיים או יותר מהסחורות או מהשירותים 

 תוכלמשמעותי זה מזה מאחר שהישות לא  מושפעים באופן
לקיים את הבטחתה על ידי העברת כל אחד מהסחורות או 

  מהשירותים בפרד.
  

סחורה , ישות תשלב מובחים יםאאם סחורה או שירות שהובטחו  .30
היא עד שה עם סחורות או שירותים אחרים שהובטחו אלאו שירות 

במקרים  .בחתמושהיא שירותים  של זהה חבילה של סחורות אומ
הסחורות או כל תטפל בהישות תוצאה עשויה להיות שה, אחדים

  השירותים שהובטחו בחוזה כמחויבות ביצוע יחידה.
  

  מחויבויות ביצוע קיום

מחויבות  מקיימתהישות ) או ככל ש(כאשר  ישות תכיר בהכסות .31
(כלומר  שירות שהובטחושל על ידי העברה של סחורה או ביצוע 
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 .ללקוח (כס) משיג שליטה הלקוח ) או ככל שכס מועבר כאשר
  על כס זה.

 
תקבע  , ישות30-22לכל מחויבות ביצוע שזוהתה בהתאם לסעיפים  .32

את מחויבות הביצוע  מקיימתאם היא מועד ההתקשרות בחוזה ב
את מחויבות  קיימתמ) או 37-35בהתאם לסעיפים לאורך זמן (

שות איה מספקת אם י ).38הביצוע בקודת זמן (בהתאם לסעיף 
 מחויבות ביצוע לאורך זמן, מחויבות הביצוע מסופקת בקודת זמן.

 
כאשר הם סחורות ושירותים הם כסים, גם אם רק לרגע,  .33

(כמו במקרה של שירותים רבים).  בהם שימוש שהמתקבלים וע
ולהשיג בכס  מתייחסת ליכולת לכוון את השימוששליטה על כס 

רות מהכס. שליטה כוללת את למעשה את כל ההטבות הות
השימוש בכס ולהשיג את לכוון את למוע מישויות אחרות היכולת 

תזרימי המזומים ההטבות ממו. ההטבות מכס הן 
י זרימתאו חיסכון ב תזרימי מזומים חיובייםם (יהפוטציאלי

שיכולים להיות מושגים באופן ישיר או באופן מזומים שליליים) 
 ת, כגון על ידי:בדרכים רבועקיף 

  
ספק שירותים (כולל ללייצר סחורות או כדי שימוש בכס   )א(

 שירותים ציבוריים);
  
  ;לשפר את הערך של כסים אחריםכדי שימוש בכס   )ב(
  
  להפחית הוצאות;התחייבויות או  כדי לסלקשימוש בכס   )ג(
  
  ;תואו החלפהכס  תמכיר  )ד(
  
 כןמשכון הכס להבטחת הלוואה; ו  )ה(
 
  החזקת הכס.  )ו(
  

כל  תביא בחשבוןכה אם לקוח משיג שליטה על כס, ישות בעת הער .34
   ).76ב-64הכס (ראה סעיפים ב הסכם לרכוש מחדש את

 
 ימות לאורך זמןומקשמחויבויות ביצוע 

, ךכפישירות לאורך זמן, ולעל יטה על סחורה או ישות מעבירה של .35
ומכירה בהכסות לאורך זמן, אם אחד  מקיימת מחויבות ביצוע

 ם הבאים מתקיים:מהקריטריוי
   

על ידי  מסופקותהלקוח מקבל וצורך בו זמית את ההטבות ה  )א(
 ;)4ב-3שהישות מבצעת (ראה סעיפים בכל ביצועי הישות כ
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משפרים כס (לדוגמה, עבודה ביצועי הישות יוצרים או   )ב(
יצירתו או שיפורו  תוך כדיאשר שלט על ידי הלקוח  בתהליך)

 ); או5(ראה סעיף ב
  
 שימוש אלטרטיבי עםכס  יוצריםאים  ביצועי הישות  )ג(

יתת לתשלום היש זכות ישות ל) ו36(ראה סעיף  לישות
(ראה סעיף אותו מועד לביצועים שהושלמו עד עבור לאכיפה 

37.(  
  

לישות  שימוש אלטרטיבילכס אשר וצר על ידי ביצועי ישות אין  .36
ש שימולהכס  את קלב ןלכוומ חוזיתמבחיה מוגבלת אם הישות 

שהישות מוגבלת כס זה או  של שיפורהאחר במהלך היצירה או 
 תוהשלמבמצבו לאחר את הכס  קלב מלכווןמבחיה מעשית 

לישות אלטרטיבי ההערכה אם לכס יש שימוש  שימוש אחר.ל
, מועד ההתקשרות בחוזה. לאחר מועד ההתקשרות בחוזהערכת ב

כס אלא אם  לשאת הערכתה לשימוש אלטרטיבי  תעדכן לאישות 
 ממשימשה באופן חוזה אשר  תיקון יםשרמאהצדדים לחוזה כן 

להערכה אם  ותחימספקים ה 8ב-6סעיפים ב את מחויבות הביצוע.
  שימוש אלטרטיבי לישות.לכס יש 

  
בחשבון את התאים של החוזה, כמו גם חוקים כלשהם  תביאישות  .37

יתת לום לתשיש זכות  ישותחוזה, בעת הערכה אם לחלים על הה
מועד בהתאם לסעיף  לאותוביצועים שהושלמו עד  עבורלאכיפה 

מועד  לאותוביצועים שהושלמו עד  תשלום עבור(ג). הזכות ל35
צריכה להיות תמורת סכום קבוע. עם זאת, בכל קודת זמן  יהא

מהלך החוזה, הישות חייבת להיות זכאית לסכום אשר לאורך 
מועד  לאותועד  מושהושל יםעפצה את הישות עבור ביצומלפחות 

 שאיןעל ידי הלקוח או על ידי צד אחר מסיבות  מבוטלאם החוזה 
 ותמספקים החי 13ב-9בטח. סעיפים בוכשל הישות לביצוע כפי שה

להערכת קיומה של זכות לתשלום ויכולת אכיפתה ואם זכות זו של 
הישות לקבלת תשלום עבור  הייתה מזכה אתהישות לתשלום 

  עד לאותו מועד. מושהושל יםביצוע
  

 בקודת זמן  ימותומקשמחויבויות ביצוע 

-37לאורך זמן בהתאם לסעיפים  ימתומק יהאם מחויבות ביצוע א .38
לקבוע  על מת ביצוע בקודת זמן.המחויבות את  מתקיימ, ישות 35

והישות  הלקוח משיג שליטה על כס שהובטח בהשאת קודת הזמן 
בחשבון את הדרישות  איבשות תמחויבות ביצוע, הי מקיימת

 סימיםבחשבון  איבבוסף, ישות ת .34-31לשליטה בסעיפים 
 יםא , אךאת הסימים הבאים להעברת שליטה, אשר כוללים

  :להם מוגבלים
 
לקוח מחויב אם  - הכסעבור בהווה  לתשלוםזכות  ישלישות   )א(

כך יכול להצביע על  דברהאזי , עבור כסבהווה לשלם 
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השיג לו בכס השימושוון את כלג את היכולת שהלקוח השי
  .בתמורה את כל ההטבות הותרות מהכסלמעשה 

 
ה עשוימשפטית  בעלות - על הכס משפטית בעלותללקוח יש   )ב(

לחוזה יש את היכולת לכוון את השימוש להצביע לאיזה צד 
מהכס או בכס ולהשיג למעשה את כל ההטבות הותרות 

, פיכךלות אחרות להטבות אלה. להגביל את הגישה של ישוי
על כס עשויה להצביע על כך משפטית  בעלותההעברה של 

 בעלותאם ישות שומרת על הכס. שהלקוח השיג שליטה על 
, זכויות של אשראי של הלקוחמשפטית אך ורק כהגה מפי כ

 כס.השליטה על  תלא ימעו מהלקוח השגאלה של הישות 
  
החזקה הפיזית של  - הכסהישות העבירה חזקה פיזית על   )ג(

 שיש ללקוח את היכולת לכווןלקוח על כס עשויה להצביע ה
את השימוש בכס ולהשיג למעשה את כל ההטבות הותרות 

של ישויות אחרות להטבות מהכס או להגביל את הגישה 
עם עלה בקה אחד תחזקה פיזית לא ייתכן שעם זאת,  אלה.

אחדים  הה חזרשליטה על כס. לדוגמה, בהסכמי רכיש
חזקה  להיות השגר יכולל לקוח אול, אחדים הסדרי משגורבו

"חייב  הסדרי, בולהיפך. עליושהישות שולטת פיזית על כס 
להיות חזקה  הלישות יכול ,אחדים (bill-and-hold) "והחזק

, 76ב-64סעיפים ב .עליו שליטהיש ללקוח ית על כס שפיז
טיפול החשבואי ל ותהחימספקים  82ב-79ב-ו 78ב-77ב
 "חייב והחזק" הסדריומשגור הסדרי , ההסכמי רכישה חזרב
)bill-and-hold(.בהתאמה ,  

  
מהבעלות המשמעותיים  ההטבותיש את הסיכוים וללקוח   )ד(

 המשמעותיים של הסיכוים וההטבות העברהה -  על הכס
להצביע שהלקוח השיג את  ההבעלות על כס ללקוח עשוימ

השיג למעשה את כל לומוש בכס את השיהיכולת לכוון 
ההטבות הותרות מהכס. עם זאת, בעת הערכת הסיכוים 

ל כס שהובטח, ישות לא תכלול שוההטבות מהבעלות 
מחויבות ביצוע פרדת בוסף  יוצריםאשר כלשהם סיכוים 

שישות  ייתכןלדוגמה,  להעביר את הכס.ביצוע הלמחויבות 
מחויבות  הקיימ םאך טרהעבירה שליטה על כס ללקוח 

 .שהועבר לכסביצוע וספת לספק שירותי תחזוקה לווים 
 

הלקוח הכס על ידי  לוביק - הכס תקבלאישר את הלקוח   )ה(
את  לכווןהיכולת  את גיהשכך שהלקוח על להצביע  עשוי

כל ההטבות הותרות את למעשה  גיהשלהשימוש בכס ו
ול קיבהוראת על מת להעריך את ההשפעה של מהכס. 

, ישות כס שליטה עלעל עיתוי העברת  לקוחחוזית על ידי 
  .86ב-83ההחיות שבסעיפים באת  ביא בחשבוןת
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  מלא של מחויבות ביצוע קיוםמדידת התקדמות לקראת 

 ,37-35בהתאם לסעיפים שמקוימת לאורך זמן לכל מחויבות ביצוע  .39
ת ההתקדמות לקרא תתכיר בהכסות לאורך זמן על ידי מדידישות 

התקדמות המטרה בעת מדידת  .זו ביצועקיום מלא של מחויבות 
על ל סחורות או עבהעברת שליטה ישות ה ביצועיאת לתאר היא 

(כלומר הקיום של מחויבות הביצוע של שירותים שהובטחו ללקוח 
  הישות).

  
 ישות תיישם שיטה אחת למדידת התקדמות לכל מחויבות ביצוע .40

שיטה זו באופן עקבי שם והישות תיי לאורך זמן שמקוימת
למחויבויות ביצוע דומות ובסיבות דומות. בסוף כל תקופת דיווח, 

את התקדמותה לקראת קיום מלא של ישות תמדוד מחדש 
  לאורך זמן. ימתשמקומחויבות ביצוע 

  
  שיטות למדידת התקדמות

המבוססות על שיטות  ותכוללשיטות מתאימות למדידת התקדמות  .41
 19ב- 14סעיפים ב תשומות. לסות עהמבוסושיטות  פוקותת

שיטות בו פוקותתהמבוססות על לשימוש בשיטות  ותמספקים החי
תשומות על מת למדוד את התקדמות הישות המבוססות על 

בקביעת השיטה  מלא של מחויבות הביצוע. קיוםלקראת 
של  םבחשבון את טבע ביאלמדידת התקדמות, ישות תהמתאימה 

 שות הבטיחה להעביר ללקוח.שהי השירותשל או  סחורהה
 

 תדילא תכלול במבעת יישום שיטה למדידת התקדמות, ישות  .42
)measure ( ההישות אשכלשהם שירותים ההתקדמות סחורות אוי 

 תדיפך, ישות תכלול במיהולללקוח. עליהם עבירה שליטה מ
עבירה שליטה מהישות שכלשהם שירותים סחורות או ההתקדמות 

 .זו ביצועמחויבות  וםקי ללקוח בעתעליהם 
  

 תדיאת מישות תעדכן הסיבות משתות לאורך זמן, ש כלכ .43
)measure (ת לשקף שלה התקדמות הויים על מכלשהם שי

ההתקדמות  תדישל מחויבות הביצוע. שיויים כאלה למבתוצאה 
אומדן חשבואי בהתאם לתקן ביטופלו כשיוי של הישות 

ית, שיויים באומדים מדייות חשבוא 8חשבואות בילאומי 
  .חשבואיים וטעויות

  
  להתקדמות ותסביר ותדימ

זמן רק אם  לאורך שקוימהממחויבות ביצוע  בהכסותישות תכיר  .44
 קיוםאת התקדמותה לקראת באופן סביר הישות יכולה למדוד 

מסוגלת למדוד באופן ישות לא תהיה  של מחויבות הביצוע. מלא
אם של מחויבות הביצוע  אמל קיוםאת התקדמותה לקראת סביר 

שיידרש על מת ליישם שיטה מתאימה  מהימן חסר לה מידע
 למדידת התקדמות.
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ייתכן (לדוגמה, בשלבים המוקדמים של חוזה),  אחדותבסיבות  .45
את התוצאה של מחויבות ישות לא תוכל למדוד באופן סביר ש

 קיוםב התהוולהשיב את העלויות ש צופהביצוע, אך הישות 
עד בסיבות אלה, הישות תכיר בהכסות רק  ביצוע.מחויבות ה

מדוד לתוכל  מועד שבו לאותועד  התהווהעלויות ש שללהיקף 
  באופן סביר את התוצאה של מחויבות הביצוע.

  

  מדידה

מקוימת, ישות תכיר כהכסות  ) מחויבות ביצועש כלכאשר (או כ .46
 של תמורה אומדיםכולל  יומחיר העסקה (אשר אאת הסכום של 

) אשר מוקצה 58-56בהתאם לסעיפים  יםמוגבלהמשתה 
 למחויבות ביצוע זו.

  

  קביעת מחיר העסקה

הפרקטיקות בחשבון את התאים של החוזה ואת  ביאישות ת .47
העסקיות ההוגות שלה לקביעת מחיר העסקה. מחיר העסקה 

בתמורה להיות זכאית  צופההישות  והוא סכום התמורה ל
סכומים  מלבדם שהובטחו ללקוח, להעברת סחורות או שירותי

אחדים ים (לדוגמה, מיסי מכירותשלישי דיםלטובת צד גבוש.( 
התמורה שהובטחה בחוזה עם לקוח יכולה לכלול סכומים קבועים, 

  שיהם.את סכומים משתים, או 
 

על ידי הלקוח  תמורה שהובטחהשל סכום ה, העיתוי ומהותה .48
, ת קביעת מחיר העסקהמחיר העסקה. בעשל  אומדןהמשפיעים על 

 בחשבון את ההשפעות של כל הבאים: ביאישות ת
  
 ;)59-ו 55-50תמורה משתה (ראה סעיפים   )א(
 
 );58-56של תמורה משתה (ראה סעיפים אומדים הגבלת   )ב(
  
 );65-60מימון משמעותי בחוזה (ראה סעיפים  רכיבקיומו של   )ג(
  
 כן); ו69-66תמורה שלא במזומן (ראה סעיפים   )ד(
  
 ).72-70לם ללקוח (ראה סעיפים לש שיתמורה ש  )ה(
  

הסחורות או ש ישות תיחלצורך קביעת מחיר העסקה,  .49
 לחוזה הקייםבהתאם השירותים יועברו ללקוח כפי שהובטח ש
 .יתוקןשהחוזה לא יבוטל, יחודש או ו
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  תמורה משתה

אמוד ת שהובטחה בחוזה כוללת סכום משתה, ישות אם התמורה .50
בתמורה להעברת ת תהיה זכאית הישו ואת סכום התמורה ל

 הסחורות או השירותים שהובטחו ללקוח.
 

, )rebates( הוזלותהחות, מ כתוצאה סכום התמורה יכול להשתות .51
תמריצים, בווסים בגין על מחיר,  יםהחזרים, זיכויים, ויתור

 ההובטחשהתמורה  או פריטים דומים אחרים. קסותביצועים, 
של הישות לתמורה מותית  אם הזכאותלהשתות  אףיכולה 

לדוגמה, סכום של  בהתרחשות או אי התרחשות של אירוע עתידי.
או סכום  עם זכות החזרה ריימכ שתה אם מוצרהיה מיתמורה 

  .הוגדרהאבן דרך ש תשגה עתב ביצועובטח כבווס מקבוע 
  

יכולה שהובטחה על ידי לקוח  לתמורה מתייחסתההשתות ה .52
התמורה זה. בוסף לתאים של החוזה, קבע באופן מפורש בחוהיל
אם קיימות סיבות כלשהן מהסיבות  היא משתה ההובטחש

 :הבאות
  
ללקוח יש ציפייה תקפה הובעת מהפרקטיקות העסקיות   )א(

הצהרות ההוגות של הישות, מדייות שפורסמה או 
מהסכום  מוךהתמורה של ספציפיות שהישות תקבל סכום 

שהישות תציע ויתור על מחיר. וי חזכלומר,  בחוזה. עקבש
השיפוט, התעשייה או הלקוח הצעה זו יכולה  תחוםבהתאם ל

 החה, הוזלה, החזר או זיכוי. יות מכוהלה
 

עת מצביעות על כך שכוות הישות, בעובדות וסיבות אחרות   )ב(
לקוח, היא להציע ויתור על מחיר החוזה עם ב ההתקשרות

 ללקוח.
  
על ידי שימוש באחת  תהסכום של תמורה מש אמודישות ת .53

שיטה ציפייה של הישות לגבי הל תאםבהמהשיטות הבאות, 
שהיא תהיה זכאית בצורה טובה יותר את סכום התמורה שתתאר 

 :ול
 
סכומים הך סא יה תוחלתה - )תוחלתערך החזוי (ה  )א(

של סכומי תמורה  טווחהסתברות ב משוקללים לפיה
של סכום ה של םמתאי אומדןלהיות  היכול תוחלת אפשריים.

עם  רב של חוזיםתמורה משתה אם לישות יש מספר 
 מאפייים דומים.

 
הסכום הסביר ביותר הוא הסכום  - הסכום הסביר ביותר  )ב(

 השל סכומי תמור טווחב הסביר ביותרשהוא היחיד 
של ביותר התוצאה היחידה הסבירה  אפשריים (כלומר

של  אומדן מתאיםהסכום הסביר ביותר יכול להיות  החוזה).
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אם לחוזה יש רק שתי תוצאות  תמורה משתהשל סכום ה
או  יםבווס על ביצועאפשריות (לדוגמה, הישות משיגה 

 שלא).
  

 אמידתעת ב לאורך כל החוזה אופן עקביישות תיישם שיטה אחת ב .54
תמורה משתה לה הישות של ההשפעה של חוסר הוודאות על סכום 

כל המידע (היסטורי,  בחשבון את ביאבוסף, ישות ת תהיה זכאית.
באופן סביר ותזהה על ידי הישות  יתן להשגהוחזוי) אשר  וכחי

הישות בו שפר סביר של סכומי תמורה אפשריים. המידע מס
יהיה בדרך כלל תמורה משתה של  סכוםהאמוד את משתמשת ל

הצעת במהלך תהליך בו ההלת הישות משתמשת שלמידע  דומה
ובקביעת המחירים לסחורות  )bid and proposal processמחיר (

 שהובטחו.לשירותים או 
  

 התחייבויות להחזר כספי

ישות תכיר בהתחייבות להחזר כספי אם הישות מקבלת תמורה  .55
 ללקוח.זו, או את כולה, תמורה מחלק להחזיר  פהוצמלקוח ו

שהתקבל (או  התחייבות להחזר כספי מדדת בסכום התמורה
(כלומר  לוזכאית  להיות פהוצ יההישות אשקבל) הישות זכאית לש

מחיר העסקה). ההתחייבות להחזר כספי כלולים ב יםסכומים שא
 )חוזהבגין התחייבות ב ,ךכפיושיוי מקביל במחיר העסקה, ול(

ישות תיישם  שיויים בסיבות.בגין בסוף כל תקופת דיווח  ןתעודכ
 על מת לטפל בהתחייבות להחזר 27ב-20את ההחיות בסעיפים ב

 כספי המתייחסת למכירה עם זכות החזרה.
  

 של תמורה משתה אומדים הגבלת

או  ,תמורה משתהשל  סכוםהאת כל ישות תכלול במחיר העסקה  .56
גבוהה  מהרק במידה שצפוי בר 53בהתאם לסעיף  שאמדאת חלקו, 

לא יתרחש בסכום ההכסות המצטברות שהוכרו משמעותי  ביטולש
  לאחר מכן. תבררתמורה המשתה תל ההוודאות הקשור איכאשר 

 
בסכום משמעותי  ביטולגבוהה ש רמהבהערכה אם זה צפוי ב .57

כאשר אי הוודאות ההכסות המצטברות שהוכרו לא יתרחש 
בחשבון ביא , ישות תר לאחר מכןתברתתמורה המשתה להקשורה 

ההכסות. גורמים  ביטולשל  גודלאת ה הןאת הסבירות ו הן
 הכסות כולליםביטול של  גודלירות או האת הסב דיללהג שוייםשע

 :להםמוגבלים  ים, אך אאת כל אחד מהבאים
 
מחוץ שהם לגורמים ברמה גבוהה סכום התמורה הוא רגיש   )א(

הישות. גורמים אלה יכולים לכלול  ה שלהשפעתחום הל
או פעולות של צדדים  שיקולי הדעתתודתיות בשוק, 

סחורה התיישות של סיכון גבוה לתאי מזג אוויר ו ,שלישיים
 שירות שהובטחו.של או 
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במשך ר בריתחוסר הוודאות לגבי סכום התמורה לא חזוי ש  )ב(
 תקופת זמן ארוכה.

  
היסיון של הישות (או ראיות אחרות) עם סוגים דומים של   )ג(

יש ערך  או שליסיון זה (או ראיות אחרות)חוזים מוגבל, 
 מוגבל. חיזוי

  
ויתורים על חב של של הצעת טווח ר פרקטיקהלישות יש   )ד(

של חוזים דומים בסיבות של שיוי תאי התשלום מחיר או 
 דומות.

  
 וטווח רחב של סכומי תמורה אפשריים. רב לחוזה יש מספר  )ה(
  

בצורה של שהיא לטפל בתמורה על מת  63בישות תיישם את סעיף  .58
בתמורה  והובטחש מבוססי שימושמכירות או  תמלוגים מבוססי

 .וחילרישיון של קיין ר
  

  הערכה מחדש של תמורה משתה

 אמדשמחיר העסקה בסוף כל תקופת דיווח, ישות תעדכן את  .59
כפוף תמורה משתה הוא של אומדן אם (כולל עדכון הערכתה 

הקיימות בסוף את הסיבות  ותעל מת לייצג באופן א )הגבללה
תקופת הדיווח והשיויים בסיבות במהלך תקופת הדיווח. ישות 

 . 90-87בהתאם לסעיפים  יויים במחיר העסקהתטפל בש
 

   מימון משמעותי בחוזה רכיבקיומו של 

תתאים את סכום התמורה שהובטחה בקביעת מחיר העסקה, ישות  .60
אם עיתוי התשלומים  השפעות של ערך הזמן של הכסףבגין 

באופן בין אם באופן מפורש או שהוסכם בין הצדדים לחוזה (
של של מימון  תמשמעותי הטבה שותיללקוח או פק למס משתמע)

בסיבות אלה, החוזה מכיל עברת הסחורות או השירותים ללקוח. ה
מימון משמעותי יכול להתקיים ללא  רכיבמימון משמעותי.  רכיב
ת באופן מפורש בחוזה או מצוילשאלה אם ההבטחה למימון קשר 

 הצדדים לחוזה. ביןשהוסכמו התשלום  תאימ תמשתמע
 

מימון  רכיבבגין תאמת סכום התמורה שהובטחה המטרה בעת ה .61
שמשקף את המחיר משמעותי היא שישות תכיר בהכסות בסכום 

בטחו אם שלם עבור סחורות או שירותים שהוללקוח היה על ש
כאשר  הלקוח היה משלם במזומן עבור סחורות או שירותים אלה

 הם מועברים ללקוח (כלומר מחיר המכירה במזומן). )או ככל ש(
הרלווטיות והסיבות בחשבון את כל העובדות  איבשות תי

הוא מימון זה  רכיבם אמימון ו רכיבבהערכה אם חוזה מכיל 
 :ותהבא יםיתשהאת  משמעותי לחוזה, כולל
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התמורה שהובטחה לבין , אם קיים, בין הסכום של פרשהה  )א(
השירותים של  או ן של הסחורותמחיר המכירה במזומ

 כןשהובטחו; ו
 

 באים:ההמשולבת של שי ההשפעה   )ב(
  

)i( בו הישות מעבירה את ש ועדאורך הזמן החזוי בין המ
 ועדהסחורות או השירותים שהובטחו ללקוח לבין המ

  כןמשלם עבור סחורות או שירותים אלה; ובו הלקוח ש
 

)ii(  טי. ורריםשהשערי ריביתבשוק הרלוו 
  

מימון  רכיב, חוזה עם לקוח לא יכיל 61על אף ההערכה בסעיף  .62
  :םקיי יםהבא גורמיםמה גורם כלשהוותי אם משמע

  
הלקוח שילם עבור הסחורות או השירותים מראש ועיתוי   )א(

לשיקול דעתו  ןתושירותים אלה של ההעברה של סחורות או 
 של הלקוח.

 
הוא  שהובטחה על ידי הלקוח של התמורהסכום משמעותי   )ב(

משתה והסכום או העיתוי של תמורה זו משתה על בסיס 
 שהואת או אי ההתרחשות של אירוע עתידי ההתרחשו

אם (לדוגמה,  בשליטת הלקוח או הישות יוא למעשה
 ).מכירות ם המבוססים עלתמלוגיהתמורה היא 

  
מחיר המכירה במזומן לבין בין התמורה שהובטחה  פרשהה  )ג(

) ובע 61תואר בסעיף מהשירות (כשל של הסחורה או 
בין  פרשוהה, ישותלמתן המימון ללקוח או  שאיןמסיבות 

לדוגמה,  .פרשלסיבה לה פרופורציואליסכומים אלה הוא 
הגה מפי התשלום עשויים לספק לישות או ללקוח  אית
להשלים במידה מספקת חלק  הצד האחר של שלכ
 ., או את כולןהמחויבויות שלו על פי החוזהמ

  
התמורה צריכה להתאים את סכום  יה, ישות אהקלה מעשיתכ .63

, צופהמימון משמעותי אם הישות  רכיבהשפעות של  שהובטחה בגין
בו הישות שמועד ה, שהתקופה בין מועד ההתקשרות בחוזהב

בו הלקוח ש ועדמעבירה סחורה או שירות שהובטחו ללקוח לבין המ
תקופה היה שה אחת או אלה תסחורה או שירות משלם עבור 

 .קצרה משה אחת
 

תמורה הסכום  תתאמבעת ה ,61בסעיף מטרה ה קיים אתעל מת ל .64
מימון משמעותי, ישות תשתמש בשיעור  רכיבשהובטחה בגין 

הישות ללקוח שלה  בין שישתקף בעסקת מימון פרדתההיוון 
שיעור זה ישקף את מאפייי האשראי  .מועד ההתקשרות בחוזהב

כלשהם ערבויות ביטחוות ו כן, ושל הצד שמקבל מימון בחוזה
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 , כולל כסים שהועברו בחוזה.ותהמסופקים על ידי הלקוח או היש
השיעור  זיהויישות עשויה להיות מסוגלת לקבוע שיעור זה על ידי 

של התמורה שהובטחה למחיר  הומילישמכה את הסכום 
כאשר שלם במזומן עבור הסחורות או השירותים היה משהלקוח 

, מועד ההתקשרות בחוזהאחר ל עברים ללקוח.מוהם  )או ככל ש(
שיויים בשיעורי הריבית או בגין כן את שיעור ההיוון ישות לא תעד

 ת סיכון האשראי של הלקוח).שיוי בהערכ ןוגכסיבות אחרות (
  

(הכסות ריבית או הוצאות ריבית) ישות תציג את השפעות המימון  .65
 בדוח על הרווח הכולל.בפרד מהכסות מחוזים עם לקוחות 

כס בגין שבה מידה ברק  ותהכסות ריבית או הוצאות ריבית מוכר
בטיפול  מוכריםהתחייבות בגין חוזה או  )חייבים(או  חוזה

  חוזה עם לקוח. בחשבואי ה
  

  במזומן יהארה שתמו

הלקוח מבטיח בהם שחוזים עבור  כדי לקבוע את מחיר העסקה .66
את התמורה תמורה בצורה אחרת מאשר במזומן, ישות תמדוד 

במזומן) בשווי  יההבטחה לתמורה שאאת הבמזומן (או  יהשא
  הוגן.

 
אם ישות איה מסוגלת לאמוד באופן סביר את השווי ההוגן של  .67

במזומן, הישות תמדוד את התמורה בעקיפין  יההתמורה שא
השירותים של של הסחורות או הפרד למחיר המכירה התייחס ב

 עבור תמורה.שהובטחו ללקוח (או לקבוצת לקוחות) 
  

 עקבעשוי להשתות במזומן  היאהשווי ההוגן של התמורה ש .68
ישות זכאית ששל התמורה (לדוגמה, שיוי במחיר של מיה הצורה 

במזומן  יהאאם השווי ההוגן של התמורה ש .לקבל מלקוח)
רק הצורה של  שאיןשהובטחה על ידי הלקוח משתה מסיבות 

הישות),  יביצוע עקבהתמורה (לדוגמה, השווי ההוגן יכול להשתות 
 . 58-56ם את הדרישות בסעיפים ישות תייש

  
חומרים, ציוד או סחורות או שירותים (לדוגמה,  משקיעאם לקוח  .69

 החוזה על ידי הישות, הישות תעריך אםקיום  אפשרכדי לעבודה) 
אם  .הושקעושירותים אלה שעל  ואשליטה על סחורות  המשיג יאה

שירותים בהישות השיגה שליטה, הישות תטפל בסחורות או 
  ו כתמורה שאיה במזומן שהתקבלה מהלקוח.שהושקע

  
  ללקוח שלםתמורה ל

שישות משלמת, או  מזומיםללקוח כוללת סכומי  םלשלתמורה  .70
פה לשלם, ללקוח (או לצדדים אחרים שרוכשים את הסחורות או וצ

כוללת גם  ללקוח םשלל. תמורה מהלקוח)השירותים של הישות 
 קיזוזל יםשית) שובראו או פריטים אחרים (לדוגמה, קופון  זיכוי
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לישות (או לצדדים אחרים שרוכשים את  שחייביםכגד סכומים 
ישות תטפל בתמורה מהלקוח). הסחורות או השירותים של הישות 

הכסות אלא של , ךכפימחיר העסקה, ול קטה שלהללקוח כ םשלל
 כמתואר( מובחיםסחורה או שירות  עבוראם התשלום ללקוח הוא 

ללקוח  םשלל) שהלקוח מעביר לישות. אם התמורה 30-26בסעיפים 
סכום משתה, ישות תאמוד את מחיר העסקה (כולל הערכה כוללת 

בהתאם לסעיפים  אם האומדן של התמורה המשתה הוא מוגבל)
58-50 . 

 
ללקוח היא תשלום עבור סחורה או שירות  םשללאם תמורה  .71

של ישות תטפל ברכישה של הסחורה או מהלקוח,  מובחים
 בה היא מטפלת ברכישות אחרות מספקים.שהשירות באותה הדרך 

ללקוח עולה על השווי ההוגן של  םשללאם הסכום של התמורה 
 ישהישות מקבלת מהלקוח, אזים מובחהשירות השל הסחורה או 

אם הישות ה של מחיר העסקה. קטבעודף שכזה כההישות תטפל 
של של הסחורה או וגן יכולה לאמוד באופן סביר את השווי הה יהא

 םשללטפל בכל התמורה לה עליהשירות שמתקבלים מהלקוח, 
 של מחיר העסקה. קטהללקוח כה

  
של מחיר  קטהללקוח מטופלת כה םשללאם תמורה בהתאם לכך,  .72

 )ש כל(או ככסות כאשר הקטה זו של תכיר בההעסקה, ישות 
 הבאים: האירועים מביןיותר המאוחר האירוע מתרחש 

  
של העברה של הסחורות או בגין ת מכירה בהכסות הישו  )א(

 כןללקוח; ו מתייחסיםהשירותים ה
 

הישות משלמת או מבטיחה לשלם את התמורה (אפילו אם   )ב(
הבטחה זו עשויה להשתמע באירוע עתידי) ההתשלום מות .

 מהפרקטיקות העסקיות ההוגות של הישות.
  

  הקצאת מחיר העסקה למחויבויות ביצוע

תקצה את מחיר היא שהישות צאת מחיר העסקה הקעת המטרה ב .73
) מובחיםסחורה או שירות העסקה לכל מחויבות ביצוע (או 

להיות  צופההישות לו  שמתאר את הסכום של התמורהבסכום 
 העברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח.עבור זכאית 

 
 ישות תקצה את מחיר העסקה ,מטרת ההקצאה קיים אתעל מת ל .74

מחיר יחסי של ת ביצוע שזוהתה בחוזה על בסיס לכל מחויבו
בסעיפים  כמפורט, למעט 80-76לסעיפים בהתאם הפרד המכירה 

(להקצאת תמורה  86-84סעיפים בו (להקצאת החות) 83-81
 הכוללת סכומים משתים).

  
אם לחוזה יש רק מחויבות ביצוע אחת.  ים חליםא 86-76סעיפים  .75

אם ישות מבטיחה להעביר  חולעשויים ל 86-84עם זאת, סעיפים 
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המזוהים כמחויבות  מובחיםשירותים של סדרה של סחורות או 
כוללת  ההובטחש(ב) והתמורה 22בהתאם לסעיף ביצוע יחידה 

 סכומים משתים.
  

  פרדים הקצאה המבוססת על מחירי מכירה 

על בסיס  על מת להקצות את מחיר העסקה לכל מחויבות ביצוע .76
, ישות תקבע את מחיר המכירה הפרדרה מחיר המכייחסי של 

השירות של של הסחורה או  במועד ההתקשרות בחוזההפרד 
את מחיר  ותקצהכל מחויבות ביצוע בחוזה  בבסיסים מובחה

 אלה.פרדים באופן יחסי למחירי מכירה העסקה 
 

בפרד כרת שבו ישות הייתה מו מחירההוא הפרד מחיר המכירה  .77
. הראיה הטובה ביותר למחיר ללקוחו סחורה או שירות שהובטח

שירות של של סחורה או ה ייצפיתן להוא המחיר הפרד מכירה 
כאשר הישות מוכרת סחורה או שירות אלה בפרד בסיבות דומות 

מחיר מחירון לסחורה או בחוזה או  עקבשמחיר וללקוחות דומים. 
 שלהפרד מחיר המכירה  )בהכרחאך לא להיות ( יםעשוישירות ל

  שירות אלה.של  סחורה או
  

, ישות תאמוד את יןישרבמצפייה יתן ל יואפרד אם מחיר מכירה  .78
בסכום שיביא להקצאה של מחיר העסקה הפרד מחיר המכירה 

מחיר  אמידתבעת . 73מטרת ההקצאה בסעיף  יקיים אתשבאופן 
מידע (כולל תאי שוק, הכל את בחשבון  ביא, ישות תפרדמכירה 

לקוחות) ומידע על הלקוח או קבוצת  יפיים לישותגורמים ספצ
ישות , כךתה עשוב. באופן סביר ישותידי ה לע יתן להשגהשהוא 

שיטות ותיישם  יהצפייתים לאת השימוש בתוים  תמקסם
 אמידה באופן עקבי בסיבות דומות.

  
של של סחורה או הפרד מחיר המכירה  אמידתשיטות מתאימות ל .79

 :להןמוגבלות  יןאך א, שיטות הבאותאת ה שירות כוללות
  
את השוק ישות יכולה להעריך  - מתגישת הערכת שוק מתוא  )א(

סחורות או שירותים ולאמוד את המחיר בו היא מוכרת ש
שלקוח בשוק זה יהיה מוכן לשלם עבור סחורות או שירותים 

התייחסות למחירים גישה זו יכולה לכלול גם אלה. 
ם ואיתושירותים דומים לו ממתחרים של הישות לסחורות א

את העלויות לשקף  על מתמחירים אלה במידת הצורך של 
 של הישות. רווחיםמוה

 
ישות יכולה לחזות את  - רווחמבתוספת  חזויהעלות גישת   )ב(

מחויבות ביצוע ולאחר מכן  קיוםלשלה  חזויותהעלויות ה
 עבור סחורה או שירות אלה. מתאים מרווחלהוסיף 
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לאמוד את מחיר המכירה יכולה ות יש - גישת השארית  )ג(
סך  ביכויהכולל למחיר העסקה התייחסות על ידי הפרד 

של של סחורות או  יהצפייתים לההפרדים מחירי המכירה 
יכולה עם זאת, ישות  שירותים אחרים שהובטחו בחוזה.

, 78על מת לאמוד, בהתאם לסעיף להשתמש בגישת השארית 
שירות רק אם של ורה או של סחהפרד את מחיר המכירה 

 אחד מהקריטריוים הבאים מתקיים:
  

)i(  השירות אותו הישות מוכרת את אותה הסחורה או
רחב  טווחב) סמוךבללקוחות שוים (באותו הזמן או 

 מאחרמשתה מאוד מחיר המכירה של סכומים (כלומר 
) discernible( מובחןמייצג איו פרד שמחיר מכירה 

 אחרות); יתות לצפייהות מעסקאות קודמות או ראי
 או

 
)ii(  אלה שירותללסחורה או הישות עדיין לא קבעה מחיר 

פרד על בסיס והסחורה או השירות לא מכרו בעבר 
 ).ודאיו יוא(כלומר מחיר המכירה הוא 

  
לאמוד את  כדיבשילוב של שיטות להשתמש ייתכן שיהיה צורך  .80

שהובטחו  השירותיםשל של הסחורות או הפרדים מחירי המכירה 
יש  , או יותר,שירותים אלהמסחורות או מ יםשילבחוזה אם 

לדוגמה,  .ודאייםלא ו תים מאוד אומשפרדים מחירי מכירה 
המכירה  ילאמוד את מחיררית אהשת ישות יכולה להשתמש בגיש

ם שלה וובטחשהשירותים ללסחורות או המצרפיים  יםהפרד
ים ולאחר מכן ודאיומשתים מאוד או לא פרדים מחירי מכירה 

הפרדים לאמוד את מחירי המכירה כדי בשיטה אחרת להשתמש 
מכירה ה ימחיראומדן ביחס ל יחידיםשירותים של של סחורות או 

כאשר ישות  רית.אהש תקבע לפי גיששהמצרפיים  יםפרדה
של הפרד בשילוב של שיטות לאמוד את מחיר המכירה משתמשת 

הישות תעריך אם הקצאת חוזה, ב וובטחשהכל סחורה או שירות 
אלה תהיה עקבית פרדים  המחירי מכירלפי אומדן מחיר העסקה 

מחירי מכירה אמידת והדרישות ל 73בסעיף עם מטרת ההקצאה 
  .78בסעיף פרדים 

 
  הקצאת החה

 שירותיםשל לקוח מקבל החה על רכישת חבילה של סחורות או  .81
שירותים אלה של ו של סחורות אהפרדים מחירי המכירה  ךאם ס

מקרים בחוזה. למעט  ההובטחשעולה על התמורה שהובטחו בחוזה 
שכל  82בהתאם לסעיף  יהיצפיתת ל הלישות יש ראי בהםש

לא לכל  או יותר, אך ת,אחלמחויבות ביצוע ההחה מתייחסת 
לכל  יחסימחויבויות הביצוע בחוזה, הישות תקצה החה באופן 

של ההחה בסיבות  יחסיתהקצאה ההמחויבויות הביצוע בחוזה. 
מחיר העסקה לכל  את הקצמ מכך שהישותתוצאה כאלה היא 
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של היחסיים הפרדים מחויבות ביצוע על בסיס מחירי המכירה 
 .בעסקההכלולים  יםמובחהשירותים השל הסחורות או 

 
אחת, או יותר, אך מחויבות ביצוע ל בשלמותהישות תקצה החה  .82

אם כל הקריטריוים הבאים בחוזה צוע לא לכל מחויבויות הבי
 מתקיימים:

  
(או  מובחיםכל סחורה או שירות  סדירהישות מוכרת באופן   )א(

) בחוזה על מובחיםשירותים של כל חבילה של סחורות או 
 ;פרדבסיס 

 
חבילה (או פרד על בסיס  סדירהישות גם מוכרת באופן   )ב(

 אלה מובחיםשירותים מחבילות) של חלק מסחורות או 
של של הסחורות או הפרדים מחירי המכירה עומת לבהחה 

 וכןהשירותים בכל חבילה; 
  
של הסחורות או לכל אחת מהחבילות  היתת לייחוסההחה   )ג(

 זהה(ב) היא למעשה 82בסעיף  תתוארוהמהשירותים של 
השירותים בכל של הסחורות או החה בחוזה ויתוח של ל

חויבות הביצוע (או של מ יהצפייתת לחבילה מספק ראיה 
 כל ההחה בחוזה.שייכת אליה מחויבויות הביצוע) 

 
למחויבות ביצוע אחת, או יותר,  בשלמותהאם החה מוקצית  .83

לפי השימוש , ישות תקצה את ההחה 82בחוזה בהתאם לסעיף 
של סחורה או הפרד מחיר המכירה את ד ולאמכדי ית ארבגישה הש

  (ג).79שירות בהתאם לסעיף של 
 
  קצאת תמורה משתהה

יתת לייחוס לכל עשויה להיות שהובטחה בחוזה תמורה משתה  .84
 חלקיםמה דאחכל ו מכהחוזה או לחלק ספציפי של החוזה, 

 :יםהבא
 
, אך לא לכל מחויבויות או יותר ,אחתמחויבות ביצוע ל  )א(

כך בהביצוע בחוזה (לדוגמה, בווס עשוי להיות מותה 
 תקופת זמןתוך שהובטחו בסחורה או שירות  ריעבשהישות ת

 מוגדרת); או
 

 או יותר, אך לא לכל יחידים, מובחיםשירות ללסחורה או   )ב(
ים שהובטחו בסדרה של מובחהשירותים הסחורות או ה

המהווים חלק ממחויבות  מובחיםשירותים של סחורות או 
 לדוגמה, התמורה(ב) (22בהתאם לסעיף ביצוע יחידה 

יקוי לשתיים  יה שירותשהובטחה לשה השייה של חוז
  .)מוגדר במדד איפלציההשיוי על בסיס תגדל 
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 בשלמותו לסכום זה) עוקבים(ושיויים סכום משתה ישות תקצה  .85
חלק  יםהמהוו מובחיםשירות ללמחויבות ביצוע או לסחורה או 

(ב) אם שי הקריטריוים 22בהתאם לסעיף ממחויבות ביצוע יחידה 
 הבאים מתקיימים:

 
באופן ספציפי  יםאים של תשלום משתה מתייחסהת  )א(

 יראו להעבאת מחויבות הביצוע  לקייםלמאמצי הישות 
 מקיום פציפיתאו לתוצאה ס( מובחיםסחורה או שירות 

העברת הסחורה או השירות מאו מחויבות הביצוע 
 כןם); וימובחה

 
למחויבות  בשלמותותמורה ההקצאת הסכום המשתה של   )ב(

ים היא עקבית עם מובחהלשירות או  הביצוע או לסחורה
כל  בעת הבאה בחשבון של 73מטרת ההקצאה בסעיף 

 מחויבויות הביצוע ותאי התשלום בחוזה.
  

את ת והקצמת ל לעייושמו  83-73דרישות ההקצאה בסעיפים  .86
קיים את הקריטריוים מ יוהסכום של מחיר העסקה שאיתרת 
 .85בסעיף 

 

  שיויים במחיר העסקה

, מחיר העסקה יכול להשתות עד ההתקשרות בחוזהמולאחר  .87
או  ודאייםשל אירועים לא ו םתבררותכולל המסיבות שוות, 

הישות  ושיויים אחרים בסיבות אשר משים את סכום התמורה ל
 שירותים שהובטחו.ללהיות זכאית בתמורה לסחורות או צופה 

 
לשהם כעוקבים ות הביצוע בחוזה שיויים ישות תקצה למחויבוי .88

. מועד ההתקשרות בחוזהעל אותו בסיס כמו בבמחיר העסקה 
תקצה מחדש את מחיר העסקה על מת כתוצאה מכך, ישות לא 

לאחר מועד ההתקשרות הפרדים לשקף שיויים במחירי המכירה 
יוכרו כהכסות, שקוימה מחויבות ביצוע לסכומים שהוקצו  .בחוזה

 העסקה משתה.בה מחיר ש, בתקופה ה של הכסותקטהאו כ
  

למחויבות ביצוע אחת,  בשלמותו ישות תקצה שיוי במחיר העסקה .89
לסחורה או או יותר, אך לא לכל מחויבויות הביצוע בחוזה או 

יחידים, או יותר, אך לא לכל הסחורות או  מובחיםשירות ל
שהובטחו בסדרה המהווה חלק ממחויבות  מובחיםהשירותים ה

 85אם הקריטריוים בסעיף רק (ב) 22ביצוע יחידה בהתאם לסעיף 
 להקצאת תמורה משתה מתקיימים.

  
חוזה  תיקוןתוצאה מכ הובעבשיוי במחיר העסקה ישות תטפל  .90

שמתרחש עם זאת, לשיוי במחיר העסקה  .21-18אם לסעיפים בהת
את ת והקצמת ל לע 89-87חוזה, ישות תיישם סעיפים  תיקוןלאחר 
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שהיא  מהדרכים הבאות יבדרך כלשההשיוי במחיר העסקה 
 : מתאימה

  
ישות תקצה את השיוי במחיר העסקה למחויבויות הביצוע   )א(

השיוי במחיר בה, מידה שב, ואם תיקוןשזוהו בחוזה לפי ה
תמורה משתה שהובטחה ס לסכום של ויחיתן לי העסקה

 (א).21מטופל בהתאם לסעיף  תיקוןוה תיקוןלפי ה
 

כחוזה פרד לא טופל  תיקוןבהם השבכל המקרים האחרים   )ב(
, ישות תקצה את השיוי במחיר העסקה 20בהתאם לסעיף 

(כלומר מחויבויות  תיקוולאחר בחוזה למחויבויות הביצוע 
ד לאחר מי ,חלקיבאופן  קוימולא שאו  ,קוימוהביצוע שלא 

 ).תיקוןה
  

  עלויות חוזה

  חוזה  השגתל תוספתיותעלויות 

חוזה עם לקוח  השגתל ותתוספתיישות תכיר ככס את העלויות ה .91
 עלויות אלה. שיבהל צופהאם הישות 

 
מתהוות הן אותן עלויות שחוזה  השגתל תוספתיותהעלויות ה .92

אם לה  מתהוותשלא היו ועם לקוח על מת להשיג חוזה  לישות
 (לדוגמה, עמלת מכירה).מושג החוזה לא היה 

  
כרו אם החוזה הושג יועלויות להשגת חוזה שהיו מתהוות ללא קשר  .93

יתן לחייב את הלקוח בגין אלא אם כן , ןתהוותהבעת כהוצאה 
 קשר אם החוזה הושג. ללאבאופן מפורש  עלויות אלה

      
להכיר בעלויות התוספתיות להשגת יכולה , ישות הקלה מעשיתכ .94

של הכס אם תקופת ההפחתה  ההוותבעת התהוצאה חוזה כ
קופה קצרה תהיא שה אחת או אילולא כן, שהישות הייתה מכירה 

 .יותר
  

   חוזה קיוםעלויות ל

בתחולה של תקן  יןאחוזה עם לקוח  קיוםבאם העלויות שהתהוו  .95
, תקן חשבואות מלאי 2אחר (לדוגמה, תקן חשבואות בילאומי 

כסים  38או תקן חשבואות בילאומי  רכוש קבוע 16בילאומי 
וזה ח קיום, ישות תכיר כס מהעלויות שהתהוו ל)בלתי מוחשיים

 מקיימות את כל הקריטריוים הבאים:רק אם עלויות אלה 
 
 ,או לחוזה צפוי ,לחוזה יןישרבמ מתייחסותהעלויות   )א(

(לדוגמה, עלויות שהישות יכולה לזהות באופן ספציפי 
חידוש חוזה ל התאםשיסופקו בלשירותים  מתייחסותה
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חוזה ל התאםשל עיצוב כס שיועבר באו עלויות  קיים
 שר);או טרםשספציפי 

 
המשאבים של הישות  ות אתשפרמאו  ותייצרמהעלויות   )ב(

בעתיד; מחויבויות ביצוע ) קיוםאו להמשך ( לקיוםשישמשו 
 כןו

  
 .שבויוהעלויות ש) expected( חזוי  )ג(

  
עם לקוח שהן בתחולת  לקיים חוזהעבור עלויות שהתהוו על מת  .96

 לתקים אחרים אלה.תקן אחר, ישות תטפל בעלויות אלה בהתאם 
 

 חוזה צפוי ספציפי)ל(או לחוזה  יןישרמב המתייחסותויות על .97
 :ותבאעלויות המה תכל אחאת כוללות 

  
ספקים הממשכורות ושכר של עובדים עבודה ישירה (לדוגמה,   )א(

 ללקוח); יןישרמב והובטחשאת השירותים 
 

במתן  יםהמשמש חומרי עזרחומרים ישירים (לדוגמה,   )ב(
 ללקוח); והובטחשהשירותים 

  
או לחוזה  יןישרמב המתייחסותעלויות  הקצאות של  )ג(

, עלויות של יהול חוזה ופיקוחלפעילויות חוזה (לדוגמה, 
המשמשים וכסי זכות שימוש ציוד  ,ביטוח ופחת של כלים

 החוזה); קיוםל
  
התאם בלקוח את הב ילחי ן באופן מפורשית הןבשעלויות   )ד(

 כןחוזה; ול
  
חוזה ב התקשרהשישות  מאחרמתהוות רק עלויות אחרות ה  )ה(

 תשלומים לקבלי משה).(לדוגמה, 
 

 ישות תכיר בעלויות הבאות כהוצאות בעת התהוותן: .98
 
יתן באופן מפורש עלויות כלליות ומהלתיות (אלא אם כן   )א(

במקרה כזה וחוזה, התאם לבעלויות אלה לחייב את הלקוח ב
 );97לסעיף  עריך עלויות אלה בהתאםישות ת

 
ודה או משאבים אחרים של חומרים, עבשבוזבזו עלויות   )ב(

 החוזה;ר החוזה שלא באו לידי ביטוי במחי קיוםל
 

(או  שקוימו חויבויות ביצועמל מתייחסותעלויות ה  )ג(
באופן חלקי) בחוזה (כלומר  למחויבויות ביצוע שקוימו

 כןעבר); ו ילביצוע מתייחסותעלויות ה
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 מתייחסותאם העלויות  דיליכולה להב יהעלויות שהישות א  )ד(
שקוימו מחויבויות ביצוע לאו שלא קוימו ת ביצוע למחויבויו

 ).למחויבויות ביצוע שקוימו באופן חלקיאו (
  

  וירידת ערך ההפחת

ס שיטתי שהוא יופחת על בסי 95או  91כס שהוכר בהתאם לסעיף  .99
 אליהםהשירותים של עקבי עם ההעברה ללקוח של הסחורות או 

שירותים לו הכס יכול להיות קשור לסחורות אהכס. מתייחס 
 (א)).95בסעיף  כמתואר( במסגרת חוזה ספציפי צפוישיועברו 

  
בעיתוי שיוי משמעותי ישות תעדכן את ההפחתה על מת לשקף  .100

השירותים של העברה ללקוח של הסחורות או של הישות ל חזויה
אומדן חשבואי בכשיוי הכס. שיוי כזה יטופל  אליהם מתייחס

 .8אומי בהתאם לתקן חשבואות ביל
  

מידה שהערך באו הפסד ישות תכיר בהפסד מירידת ערך ברווח  .101
 עולה על: 95או  91בספרים של כס שהוכר בהתאם לסעיף 

  
סחורות עבור הלקבל צופה תמורה שהישות הסכום של יתרת   )א(

 הכס; ביכוימתייחס הם ילאאו השירותים 
 

להספקת סחורות או שירותים  יןישרמב מתייחסותהעלויות ה  )ב(
 ).97לא הוכרו כהוצאות (ראה סעיף אשר  אלה

  
הסכום של התמורה את ע וקבמת ל לע 101יישום סעיף  צורךל .102

לקביעת מחיר העסקה לקבל, ישות תשתמש בעקרוות צופה שישות 
של תמורה  על הגבלת אומדים 58-56(פרט לדרישות בסעיפים 

זה על מת לשקף את ההשפעות של סיכון  סכום תאיםמשתה) ות
 ראי של הלקוח.האש

  
לפי שישות מכירה בהפסד מירידת ערך לכס שהוכר בהתאם  .103

לכסים כלשהו ישות תכיר בהפסד מירידת ערך ה, 95או  91לסעיף 
תקים אחרים (לדוגמה, תקן בהתאם ל וזה שהוכרולח מתייחסיםה

ותקן  16, תקן חשבואות בילאומי 2חשבואות בילאומי 
יישום מבחן ירידת הערך בסעיף  לאחר). 38חשבואות בילאומי 

של הכס שהוכר הובע מכך את הערך בספרים , ישות תכלול 101
מזומים -בערך בספרים של היחידה מיבת 95או  91בהתאם לסעיף 

ירידת  36יישום תקן חשבואות בילאומי  צורךל ךשיי ואה הילא
 מזומים זו.- ליחידה מיבת ערך כסים

  
, או הפסד מירידת ערךמשל חלק  ביטולד ישות תכיר ברווח או הפס .104

 המצב של כאשר 101בהתאם לסעיף  קודם לכןשהוכר  של כולו,
הערך בספרים של הכס או השתפר.  עוד קייםמת יוירידת הערך א
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) אם העלה על הסכום שהיה קבע (ביכוי הפחתילא לאחר הגדלתו 
 .קודם לכןא היה מוכר הפסד מירידת ערך ל
 

  הצגה

, ישות תציג את מחויבויותיו חד מהצדדים לחוזה ביצעא כלכאשר  .105
התחייבות או ככס בגין חוזה בדוח על המצב הכספי כאת החוזה 
לבין הישות הביצועים של יחסים בין ל בהתאם, בגין חוזה

 הבלתי מותותישות תציג את כל הזכויות  התשלום של הלקוח.
  כחייבים. תמורה בפרדקבלת ל
 

, או לישות יש זכות לסכום של תמורה אם לקוח משלם תמורה .106
סחורה ), לפי שהישות מעבירה חייבים (כלומר מותית יהשהיא א

התחייבות בגין חוזה או שירות ללקוח, הישות תציג את החוזה כ
התשלום מועד פירעוו של כאשר חל כאשר התשלום מתבצע או 

ת הישושל מחויבות א הי התחייבות בגין חוזה (המוקדם מבייהם).
קיבלה תמורה  הישות גיםשבלהעביר סחורות או שירותים ללקוח 

 סכום של תמורה שחל מועד פירעוה) מהלקוח.  (או
  

שירותים ללקוח לפי  של אם הישות מבצעת העברה של סחורות או .107
שהלקוח משלם תמורה או לפי שחל מועד פירעוו של תשלום, 

כלשהם ומים סכמעט ל, ככס בגין חוזהאת החוזה הישות תציג 
הוא זכות הישות לתמורה עבור  כס בגין חוזה .כחייביםהמוצגים 

ירידת  בחןתישות  סחורות או שירותים שהישות העבירה ללקוח.
 .9בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי  כס בגין חוזהערך של 

 פייתן בגיה גילוי לתימדד, תוצג וי כס בגין חוזהירידת ערך של 
 סי שהוא בתחולת אותו בסיס כמותקן דיווח כספי כס פי

 (ב)).113(ראה גם סעיף  9בילאומי 
  

. זכות לתמורה מותית יהזכות הישות לתמורה שא םה חייבים .108
של  המועד פירעו יגיעשלפי רק חלוף זמן דרש אם  יה מותיתא

אם יש לה זכות בהווה  בחייביםלדוגמה, ישות תכיר  תמורה זו.
ישות  עשוי להיות כפוף להחזר בעתיד.ום זה לתשלום למרות שסכ

בעת הכרה  .9בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי  חייביםבתטפל 
בין המדידה של  פרש כלשהוחייבים מחוזה עם לקוח, הב הראשול

לבין הסכום  9בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי החייבים 
ההכסות שהוכרו יוצג כהוצאה (לדוגמה, כהפסד המקביל של 
 מירידת ערך).

  
התחייבות בגין " - ו "כס בגין חוזה"תקן זה משתמש במוחים  .109

תיאורים חלופיים בדוח איו אוסר על ישות להשתמש ב ךא "חוזה
משתמשת בתיאור חלופי אם ישות  על המצב הכספי לפריטים אלה.

דוחות ב למשתמשק י, הישות תספק מידע מספכס בגין חוזהל
 בין כסים בגין חוזה.לן חייבים בי דילהכספיים על מת להב
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  גילוי 

ק ימידע מספלשישות תיתן גילוי  היאהמטרה של דרישות הגילוי  .110
להבין את המהות, על מת לאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים 

הסכום, העיתוי וחוסר הוודאות של הכסות ותזרימי מזומים 
 מחוזים עם לקוחות. כדי להשיג מטרה זו, ישות תיתן ובעיםה

 הבאים:הפריטים גילוי מידע איכותי וכמותי לגבי כל 
 

 );122-113החוזים שלה עם לקוחות (ראה סעיפים   )א(
 
, הדעת יבשיקולהמשמעותיים, ושיויים  דעתהשיקולי   )ב(

-126שעשו ביישום תקן זה לחוזים אלה (ראה סעיפים 
 כן); ו123

  
חוזה עם  םיקילג או ישהוכרו מהעלויות להשכלשהם כסים   )ג(

 .)128-127(ראה סעיפים  95או  91התאם לסעיפים לקוח ב
  
את מטרת הגילוי  מלאכדי ל הדרושהאת רמת הפירוט  תשקולישות  .111

ישות  לכל אחת מהדרישות השוות. יש לתתשדגש ה ידתמאת ו
ה על ידי הכלל וסווהשמידע שימושי לא י ךגילויים כ צלתפתקבץ או 

של  קיבוץהידי משמעות או על  חסריטים וריכמות גדולה של פ של
 .באופן משמעותי מאפייים שוים בעליפריטים 

  
צריכה לתת גילוי למידע בהתאם לתקן זה אם היא  יהישות א .112

 סיפקה את המידע בהתאם לתקן אחר.
  

  חוזים עם לקוחות

כן ישות תיתן גילוי לכל הסכומים הבאים לתקופת הדיווח אלא אם  .113
ולל בהתאם סכומים אלה מוצגים בפרד בדוח על הרווח הכ

 לתקים אחרים:
 

הישות תיתן גילוי  אשרהכסות שהוכרו מחוזים עם לקוחות,   )א(
 כןמקורות אחרים; והכסותיה מבפרד מ

 
שהוכרו (בהתאם לתקן דיווח כלשהם הפסדים מירידת ערך   )ב(

 ובעיםחוזה הבגין  םכסיעל חייבים או על ) 9כספי בילאומי 
תיתן גילוי  הישות אשרמחוזים של הישות עם לקוחות, 

 בפרד מהפסדים מירידת ערך מחוזים אחרים.
 

   של הכסות צולפי

 בוצותהכסות שהוכרו מחוזים עם לקוחות לק צלישות תפ .114
המהות, הסכום, העיתוי וחוסר הוודאות את האופן שבו מתארות ה

מושפעים מגורמים כלכליים. ישות  של הכסות ותזרימי מזומים
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בוצות בעת בחירת הק 89ב-87תיישם את ההחיות בסעיפים ב
 הכסות. צוללפי שישמשו

 
לאפשר למשתמשים  על מתמידע מספיק לבוסף, ישות תיתן גילוי  .115

בין הגילוי של הכסות  יחסיםבדוחות הכספיים להבין את ה
 לומידע על הכסות שיתן לבין ה )114(בהתאם לסעיף  מפוצלות

תקן דיווח כספי  אתגילוי לכל מגזר בר דיווח, אם הישות מיישמת 
 .מגזרי פעילות 8בילאומי 

 
  יותיתרות חוז

 הבאים: פרטיםלכל הישות תיתן גילוי  .116
 
 ים בגין חוזהיתרות הפתיחה והסגירה של חייבים, כס  )א(

מחוזים עם לקוחות, אם בגין חוזה, הובעים והתחייבויות 
בדרך  גילוי פרדלהם יתן  לאובפרד הוצגו לא יתרות אלה 

 ;אחרת
 

התחייבות ת שהוכרו בתקופת הדיווח שכללו ביתרת הכסו  )ב(
 כןבתחילת התקופה; ו בגין חוזה

 
שקוימו מחויבויות ביצוע מהכסות שהוכרו בתקופת הדיווח   )ג(

באופן חלקי) בתקופות קודמות (לדוגמה, שיויים  מויוקש(או 
 במחיר העסקה).

  
העיתוי של קיום מחויבויות הביצוע  את האופן שבוישות תסביר  .117

של התשלום  הטיפוסימתייחס לעיתוי  (א))119 שלה (ראה סעיף
כס (ב)) וההשפעה שיש לגורמים אלה על יתרות 119(ראה סעיף 

מידע  כלולסופק עשוי להמההסבר . התחייבות בגין חוזהו בגין חוזה
 איכותי.

 
כס בגין ישות תספק הסבר על השיויים המשמעותיים ביתרות  .118

במהלך תקופת הדיווח. ההסבר יכלול התחייבות בגין חוזה ו חוזה
של שיויים ביתרות כסים בגין  מידע כמותי ואיכותי. דוגמאות

 השיויים ות אתכוללשל הישות בגין חוזה ת יוהתחייבוחוזה ו
 הבאים:

 
 שיויים בשל צירופי עסקים;  )א(

 
 להכסות) catch-upמעודכים ( מצטבריםם תיאומי  )ב(

 בגין חוזה התחייבותה כס בגין חוזה אוה על יםשמשפיע
 תדימשיוי במ ובעיםתיאומים ה, כולל מקביליםה
התקדמות, שיוי באומדן של מחיר העסקה (כולל שיויים ה

מוגבל) הוא בהערכה אם אומדן של תמורה משתה כלשהם 
 חוזה; תיקוןאו 
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 ;כס בגין חוזהירידת ערך של   )ג(
 

 בלתי מותיתהפוך להיות תזכות לתמורה שהזמן  פרקשיוי ב  )ד(
 כןחוזה יסווג מחדש לחייבים); ובגין כס ש (כלומר

 
(כלומר להכרה  תקוים מחויבות ביצועשהזמן  פרקשיוי ב  )ה(

 ). מהתחייבות בגין חוזה ובעותהכסות הב
 

  מחויבויות ביצוע 

מחויבויות הביצוע שלה בחוזים עם  גביישות תיתן גילוי למידע ל .119
 הבאים:הפרטים כולל תיאור של כל  לקוחות,

 
מקיימת את מחויבויות  אופן טיפוסיבו הישות בש יתויהע  )א(

 כלהביצוע שלה (לדוגמה, בעת משלוח, בעת מסירה, כ
או בעת השלמת השירות), כולל מסופקים השירותים ש

בהסדר בו ישות מקיימת את מחויבויות הביצוע ש יתויהע
 ); bill-and-hold"חייב והחזק" (

 
באופן בו יתוי שאי התשלום המשמעותיים (לדוגמה, העת  )ב(

מימון  רכיבהתשלום, אם לחוזה יש טיפוסי חל מועד 
א משתה ואם האומדן של ומשמעותי, אם סכום התמורה ה

 מוגבל בהתאם לסעיפיםהוא באופן טיפוסי תמורה משתה 
58-56;( 

 
השירותים שהישות הבטיחה של המהות של הסחורות או   )ג(

צד הסדרה שלכלשהן גש על מחויבויות ביצוע בדלהעביר, 
עביר סחורות או שירותים (כלומר אם הישות פועלת יאחר 

 ;כסוכת)
 

 כן, החזרים ומחויבויות דומות אחרות; והחזרותמחויבויות ל  )ד(
 

 .מתייחסותסוגים של אחריות ומחויבויות   )ה(
 

  יתרת מחויבויות הביצועמחיר העסקה שהוקצה ל

 מחויבויות הביצוע שלה:יתרת לגבי בא ישות תיתן גילוי למידע ה .120
 
הסכום המצרפי של מחיר העסקה שהוקצה למחויבויות   )א(

 סוףכון ל לא קוימו באופן חלקי)שהביצוע שלא קוימו (או 
 וכן תקופת הדיווח;

 
להכיר כהכסות את צופה הישות  בושלגבי העיתוי הסבר   )ב(

על . הגילוי ייתן (א)120ו גילוי בהתאם לסעיף להסכום שיתן 
 הישות באחת מהדרכים הבאות: ידי
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)i(  רצועות הזמן שיהיו תוך שימוש בעל בסיס כמותי
 ; אומחויבויות הביצועיתרת  משךל המתאימות ביותר

 
)ii( על ידי שימוש במידע איכותי. 

 
 120בסעיף  צריכה לתת גילוי למידע יה, ישות אהקלה מעשיתכ .121

 :תאים הבאים מתקייםאחד מהמחויבות ביצוע אם בגין 
 
 הוא חזוימשכו המקורי ההביצוע היא חלק מחוזה ש מחויבות  )א(

 או ;תקופה קצרה יותרשה אחת או 
 

מחויבות הביצוע בהתאם  מקיוםהישות מכירה בהכסות   )ב(
 .16לסעיף ב

 
 ההקלה המעשיתאיכותי אם היא מיישמת את  באופןישות תסביר  .122

איה כלולה ואם תמורה כלשהי מחוזים עם לקוחות  121בסעיף 
, לא כללה במידע שיתן בגיו גילוי בהתאם ךכפיהעסקה ול במחיר

. לדוגמה, אומדן מחיר העסקה לא יכלול סכומים 120לסעיף 
  כלשהם של תמורה משתה שאמדו והם מוגבלים (ראה סעיפים 

58-56.( 
 

  שיקולי דעת משמעותיים ביישום תקן זה

שעשו  ישות תיתן גילוי לשיקולי הדעת, ולשיויים בשיקולי הדעת, .123
ביישום תקן זה אשר משפיעים באופן משמעותי על קביעת הסכום 

ישות תסביר את  פרט,ת. בוהעיתוי של הכסות מחוזים עם לקוחו
שיקולי הדעת, ואת השיויים בשיקולי הדעת, ששימשו בקביעת שי 

 הבאים: פרטיםה
 
); 125-124מחויבויות ביצוע (ראה סעיפים  קיוםהעיתוי של   )א(

 כןו
 

למחויבויות ביצוע (ראה  יםוקצמסקה והסכומים המחיר הע  )ב(
 ).126סעיף 

 
   מחויבויות ביצוע קיוםקביעת העיתוי של 

למחויבויות ביצוע שישות מקיימת לאורך זמן, ישות תיתן גילוי  .124
 הבאים: פרטיםלשי ה

 
להכרה בהכסות (לדוגמה, תיאור של  תשמשוהמהשיטות   )א(

 שימוששעשה בהם או שיטות התשומה שיטות התפוקה 
 וכן יושמות);משיטות אלה  בושהאופן ו
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מספקות תיאור אמן של הסבר מדוע השיטות ששימשו   )ב(
 שירותים. של ההעברה של סחורות או

 
עבור מחויבויות ביצוע שקוימו בקודת זמן, ישות תיתן גילוי  .125

לקוח  ת העיתוי שבולשיקולי הדעת המשמעותיים שעשו בעת הערכ
 שירותים שהובטחו.על משיג שליטה על סחורות או 

 
קביעת מחיר העסקה והסכומים שהוקצו למחויבויות 

  ביצוע

וההחות ששימשו  התויםישות תיתן גילוי למידע על השיטות,  .126
 כל המקרים הבאים:ב
 
תמורה משתה,  תדיאמ תקביעת מחיר העסקה, אשר כולל  )א(

התאמת התמורה בגין ההשפעות של ערך הזמן של כסף 
 ;, אך איו מוגבל לכךבמזומן יהומדידת תמורה שא

 
 מוגבל;הוא תמורה משתה של הערכה אם אומדן   )ב(

 
פרדים מכירה  הקצאת מחיר העסקה, כולל אמידת מחירי  )ג(

שירותים שהובטחו והקצאת החות של של סחורות או 
 וכן); מתאיםחוזה (אם של הותמורה משתה לחלק ספציפי 

 
ת דומות מדידת מחויבויות להחזרות, החזרים ומחויבויו  )ד(

 אחרות.
 

 מהעלויות להשגת חוזה עם לקוחכסים שהוכרו 
 לקיומואו 

 הבאים: פרטיםישות תתאר את שי ה .127
 
 התהוושיקולי הדעת שעשו בקביעת הסכום של העלויות ש  )א(

 91עם לקוח (בהתאם לסעיף  לקיים חוזהעל מת להשיג או 
 כן); ו95או 

  
 לכל תקופת הבה היא משתמשת לקביעת ההפחתש ההשיט  )ב(

 דיווח.
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 הבאים:פרטים ישות תיתן גילוי לכל ה .128
 
על מת  התהוויתרות הסגירה של כסים שהוכרו מהעלויות ש  )א(

), 95או  91חוזה עם לקוח (בהתאם לסעיפים  קייםלהשיג או ל
(לדוגמה, עלויות להשגת  יםת של כסועיקרי בוצותלפי ק

); זיםארגון חוועלויות חוזים עם לקוחות, עלויות טרום חוזה 
 כןו

 
שהוכרו כלשהם והפסדים מירידת ערך  הסכום ההפחת  )ב(

 בתקופת הדיווח.
 

  הקלות מעשיות

(לגבי  63שבסעיף  הקלה המעשיתאם ישות בוחרת להשתמש ב .129
(לגבי העלויות  94מימון משמעותי) או בסעיף  רכיבקיומו של 

 התוספתיות להשגת חוזה), הישות תיתן גילוי לעובדה זו.
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  ספח א

  מוגדרים מוחים
  

  התקן.של ספח זה מהווה חלק בלתי פרד 
  

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

     

   כס בגין חוזה

)(contract asset 

זכות הישות לתמורה עבור סחורות או 
כאשר  לקוחשירותים שהישות העבירה ל

מאשר חלוף ר אח גורםזכות זו מותית ב
של  יםהעתידי יםביצועהזמן (לדוגמה, ב

  הישות).
 

  התחייבות בגין חוזה
) (contract liability 

מחויבות הישות להעביר סחורות או 
הישות קיבלה  גיםשב לקוחשירותים ל

תמורה (או שחל מועד פירעוו של 
  הסכום) מהלקוח.

  

צד שהתקשר בחוזה עם ישות על מת   )(customerלקוח 
 םלהשיג סחורות או שירותים שה

של הפעילויות הרגילות של  פוקהת
  הישות עבור תמורה. 

  

גידול בהטבות הכלכליות במהלך   )incomeהכסה (
של תזרים  דרךהתקופה החשבואית ב

כסים או קיטון ב גידולחיובי או 
בהון, , שתוצאתם גידול בהתחייבויות

למעט גידול בהון הובע מהשקעות 
  .בעלים

 

מחויבות ביצוע 
)performance obligation(  

  להעביר ללקוח: לקוחעם  חוזההבטחה ב
 

סחורה או שירות (או חבילה של   )א(
שירותים) שהם של סחורות או 
 מובחים; או

 
שירותים של סדרה של סחורות או   )ב(

מובחים שהם למעשה זהים ושיש 
  להם אותו דפוס העברה ללקוח.
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  (המשך) מוחים מוגדרים

  

  )revenue( הכסות

  

מהפעילויות הרגילות של  הובעתהכסה 
  הישות.

העומד בפי מחיר מכירה 
 (מחיר מכירה פרד) עצמו

)stand-alone selling price (
  שירות)של (של סחורה או 

  

המחיר שבו ישות הייתה מוכרת סחורה 
  .לקוחאו שירות שהובטחו בפרד ל

 transactionמחיר העסקה (
price ( עבור)ה עם לקוח)חוז  

להיות  צופההישות  וסכום התמורה ל
זכאית בתמורה להעברת סחורות או 

מלבד , לקוחשירותים שהובטחו ל
  .ו לטובת צדדים שלישייםגבכומים שס
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  ספח ב 

  יישום החיות

   
הוא מתאר את היישום של  התקן.של ספח זה מהווה חלק בלתי פרד 

  .של התקןו לחלקים אחרים סמכות כמויש לו את אותה  129-1 סעיפים
  
  הבאות: בוצותקה מאורגות בהחיות יישום אל .1ב
 

 );13ב-2לאורך זמן (סעיפים ב קוימותמחויבויות ביצוע שמ  )א(
 

שיטות למדידת התקדמות לקראת קיום מלא של מחויבות   )ב(
 );19ב-14(סעיפים בביצוע 

 
 );27ב- 20מכירה עם זכות החזרה (סעיפים ב  )ג(

 
 );33ב-28אחריות (סעיפים ב  )ד(

 
 );38ב-34שיקולי ספק עיקרי או סוכן (סעיפים ב  )ה(

 
שירותים וספים (סעיפים ללקוח לסחורות או של  אופציות  )ו(

 );43ב-39ב
 

 );47ב- 44זכויות של לקוחות שלא מומשו (סעיפים ב  )ז(
 

 מתייחסותלהחזר (ועלויות  ותית ןמראש שאי עמלות  )ח(
 );51ב-48) (סעיפים באחדות

 
 );ב63ב-52(סעיפים ב יוןשיר העקת  )ט(

 
 );76ב-64(סעיפים ב ההסכמי רכישה חזר  )י(

 
 );78ב-77משגור (סעיפים בהסדרי   )יא(

 
 );82ב- 79(סעיפים ב )bill-and-hold"חייב והחזק" ( הסדרי  )יב(

 
 כן); ו86ב-83ל על ידי הלקוח (סעיפים בוביק  )יג(

 
 ).89ב-87ות (סעיפים בלצפוגילוי של הכסות מ  )יד(
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  לאורך זמן קוימותמחויבויות ביצוע שמ

, מחויבות ביצוע מקוימות לאורך זמן אם אחד 35לסעיף בהתאם  .2ב
 מהקריטריוים הבאים מתקיים:

  
מסופקות על ידי הבו זמית את ההטבות  ךהלקוח מקבל וצור  )א(

 );4ב-3ראה סעיפים ב(הישות מבצעת שכל כהישות  ביצועי
 
ביצועי הישות יוצרים או משפרים כס (לדוגמה, עבודה   )ב(

 יצירתו או שיפורו תוך כדיוח הלקאשר שלט על ידי בתהליך) 
 );5(ראה סעיף ב

  
אלטרטיבי יוצרים כס עם שימוש  יםביצועי הישות א  )ג(

לתשלום זכות  יש) ולישות 8ב- 6לישות (ראה סעיפים ב
עד לאותו מועד  מושהושל יםעבור ביצועיתת לאכיפה ה

 ).13ב- 9(ראה סעיפים ב
  

קבלה וצריכה בו זמית של ההטבות מביצועי הישות 
  (א))35סעיף (

של מחויבויות ביצוע, ההערכה אם לקוח מקבל  אחדיםעבור סוגים  .3ב
 ובו זמית צורך את ההטבות מביצועי הישות כאשר הישות מבצעת

 דוגמאות כוללות תהיה פשוטה. מתקבלותכאשר הן הטבות אלה 
בהם הקבלה ששירותי יקיון)  (כמו וזריםאו ח שגרתייםשירותים 

די הלקוח של ההטבות מביצועי הישות והצריכה בו זמית על י
 קל.יתים לזיהוי ב

 
ייתכן שהישות לא תוכל עבור סוגים אחרים של מחויבויות ביצוע,  .4ב

קל אם לקוח מקבל וצורך בו זמית את ההטבות מביצועי לזהות ב
הישות כאשר הישות מבצעת. בסיבות אלה, מחויבות ביצוע 

תצטרך אחרת לא  מקוימת לאורך זמן אם ישות קובעת שישות
השלימה עד כה אם ישות את העבודה שהישות  לבצע מחדשלמעשה 

 מחויבות הביצוע ללקוח.יתרת את תה דרשת לקיים יהיאחרת זו 
לבצע מחדש את למעשה בקביעה אם ישות אחרת לא תצטרך 

שתי ההחות תשתמש בהעבודה שהישות השלימה עד כה, ישות 
 הבאות:

 
ציאליות או מגבלות מעשיות תתעלם מהגבלות חוזיות פוט  )א(

מחויבות הביצוע יתרת מהישות להעביר את  ימעוייתכן שש
 כןלישות אחרת; ו

 
יתרת מחויבות את  קיימתמאשר תיח כי ישות אחרת   )ב(

הביצוע לא תקבל את ההטבה של כס כלשהו השלט כיום על 
הישות אם מחויבות הביצוע  תידי הישות ואשר יישאר בשליט

 שות אחרת.ר ליועבאמורה ל
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(סעיף  ורופיאו ש תוריצי תוך כדיכס על ההלקוח שולט 
  (ב))35

בהתאם  יצירתו או שיפורו תוך כדיבקביעה אם לקוח שולט על כס  .5ב
 34-31סעיפים (ב), ישות תיישם את דרישות השליטה שב35לסעיף 

יכול הכס אשר וצר או משופר (לדוגמה, כס עבודה בתהליך)  .38- ו
 ו לא מוחשי.להיות מוחשי א

 
ביצועי הישות אים יוצרים כס עם שימוש אלטרטיבי 

 (ג)) 35(סעיף 

, 36אם לכס יש שימוש אלטרטיבי לישות בהתאם לסעיף  הערכהב .6ב
גבלות חוזיות ומגבלות הבחשבון את ההשפעות של  ביאישות ת
קל כס זה לשימוש אחר, כמו על יכולת הישות לכוון ב מעשיות

 בוטלהאפשרות שהחוזה עם הלקוח י אחר. למכור אותו ללקוח
קל את שיקול רלווטי בהערכה אם הישות תוכל לכוון ב יהא

 הכס לשימוש אחר.
 

הגבלה חוזית על יכולת הישות לכוון כס לשימוש אחר חייבת  .7ב
כדי שלכס לא יהיה שימוש אלטרטיבי לישות.  משיתלהיות מ

את זכויותיו לכס אם לקוח יכול לאכוף  משיתהגבלה חוזית היא מ
, מגד אם הישות ביקשה לכוון את הכס לשימוש אחר.המובטח 

-בראם, לדוגמה, כס הוא במידה רבה  משיתמ יההגבלה חוזית א
עם כסים אחרים שהישות הייתה יכולה להעביר ללקוח  החלפה

ות משמעותיות עלוי תהוו להשיאחר מבלי להפר את החוזה ומבלי 
 לחוזה זה. התייחסב מתהוותשאחרת לא היו 

 
על יכולת הישות לכוון כס לשימוש אחר קיימת אם  יתמעשמגבלה  .8ב

ת הכס הפסדים כלכליים משמעותיים בהכוו תהוולישות י
ישות לש בוע מאחרד כלכלי משמעותי יכול להפסלשימוש אחר. 

 to rework the מחדש את הכס ( דבעל עלויות משמעותיות יתהוו
asset (כס  או שהיא תוכלבהפסד משמעותי.רק למכור את ה 

מלכוון מחדש  מעשילדוגמה, ישות יכולה להיות מוגבלת באופן 
מפרטי עיצוב שהם ייחודיים ללקוח או שהם  םכסים שיש לה

 באזורים מרוחקים. ממוקמים
 

עד לאותו מועד  מושהושל יםזכות לתשלום עבור ביצוע
 (ג))35(סעיף 

 יםלתשלום עבור ביצוע, לישות יש זכות 37בהתאם לסעיף  .9ב
עד לאותו מועד אם הישות תהיה זכאית לסכום שלפחות  מושהושל

עד לאותו מועד במקרה  מושהושל יםיפצה את הישות עבור ביצוע
כשל  שאיןסיבות מאת החוזה  מבטליםשהלקוח או צד אחר 

 יםסכום שיפצה ישות עבור ביצוע ע כפי שהובטח.וציהישות לב
רוב למחיר יקהמהווה יהיה סכום עד לאותו מועד  מושהושל
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השירותים שהועברו עד לאותו מועד של המכירה של הסחורות או 
על ידי ישות בעת קיום  התהוושהעלויות  השבה של(לדוגמה, 

עבור רק  פיצויולא רווח סביר)  מרווחמחויבות הביצוע בתוספת 
. פיצוי על בוטלשל הישות אם החוזה היה מהאפשרי הפסד הרווח 

אם  חזויהרווח ה מרווחרווח סביר לא צריך להיות שווה ל מרווח
צריכה להיות זכאית החוזה היה מתקיים כפי שהובטח, אך ישות 

 אחד מהסכומים הבאים: לפיצוי עבור
 
י בחוזה אשר משקף באופן וחזהרווח ה מרווחשל יחסי  חלק  )א(

 מושל הישות על פי החוזה לפי סיו יםהביצוע סביר את מידת
 (או צד אחר); או על ידי הלקוח

 
תשואה סבירה על עלות ההון של הישות לחוזים דומים (או   )ב(

המרווח התפעולי האופייי של הישות לחוזים דומים) אם 
מהתשואה שהישות יותר מרווח החוזה הספציפי הוא גבוה 

 מחוזים דומים. פיקהבדרך כלל מ
 

לא עד לאותו מועד  הושלמוש ביצועיםזכות הישות לתשלום עבור  .10ב
לתשלום. במקרים רבים, בהווה בלתי מותית יכה להיות זכות צר

לתשלום רק באבן דרך מוסכמת בלתי מותית היה זכות תלישות 
קיום מלא של מחויבות הביצוע. בהערכה אם יש לה עת או במראש 

 ביאועד, ישות תעד לאותו מ הושלמוש ביצועיםזכות לתשלום עבור 
פה לדרוש או לשמור על ה לה זכות יתת לאכייתבחשבון אם הי

עד לאותו מועד אם החוזה היה  הושלמוש ביצועיםתשלום עבור 
ע כפי וציכשל הישות לב יןאשסיבות מלפי השלמתו  בוטלמ

 שהובטח.
 

את החוזה רק  בטלהיה ללקוח זכות לשת ןכית, יאחדים בחוזים .11ב
כל במהלך חיי החוזה או שללקוח לא תהיה  מועדים מוגדריםב

חוזה מבלי  בטלהחוזה. אם לקוח פועל על מת לאת  בטלל זכות
(כולל בעת שלקוח  אותו מועדאת החוזה ב בטלשתהיה לו הזכות ל

החוזה (או חוקים ייתכן שכפי שהובטח),  יוכשל בביצוע מחויבויות
אחרים) יזכה את הישות להמשיך להעביר ללקוח את הסחורות או 

ת התמורה השירותים שהובטחו בחוזה ולדרוש מהלקוח לשלם א
שהובטחה עבור סחורות או שירותים אלה. בסיבות אלה, לישות 

 אחרעד לאותו מועד מ הושלמוש ביצועיםיש זכות לתשלום עבור 
ה בהתאם לחוזה יתיושלישות יש זכות להמשיך לבצע את מחויבו

התמורה תשלום  ותו (הכולליתיוולדרוש מהלקוח לבצע את מחויבו
  שהובטחה).

 
ויכולת האכיפה של זכות לתשלום עבור  הקיוםה של בהערכ .12ב

בחשבון את  ביאעד לאותו מועד, ישות ת הושלמוש ביצועים
כלשהו או תקדים משפטי כלשהי כמו גם חקיקה התאים החוזיים 

זה יכלול תאים חוזיים אלה.  לור עבגאו ל שליםשיכולים לה
 הערכה אם: 
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 משפטי םאו תקדי תיתמהלשל אכיפה פרקטיקה חקיקה,   )א(
עד לאותו מועד  ביצועיםה לישות זכות לתשלום עבור מק

 בחוזה עם הלקוח; מפורטת יהלמרות שזכות זו א
 

תקדים משפטי רלווטי מצביע על כך שזכויות דומות   )ב(
עד לאותו מועד בחוזים  הושלמוש ביצועיםלתשלום עבור 

 ; אומחייב ימעמד חוקין בעלות דומים א
 

של בחירה שלא ות הוגות של הישהעסקיות הפרקטיקות ה  )ג(
ללא יתת לאכוף זכות לתשלום הביאו לכך שהזכות הפכה 

עם זאת, למרות שישות יכולה  לאכיפה בסביבה משפטית זו.
לבחור לוותר על זכותה לתשלום בחוזים דומים, לישות 
תמשיך להיות זכות לתשלום עד לאותו מועד אם, בחוזה עם 

לאותו מועד עד  ביצועיםהלקוח, הזכות שלה לתשלום עבור 
  שארת יתת לאכיפה.

 
אם בהכרח  יו מצביעא בחוזה מפורטלוח הזמים של התשלומים ש .13ב

עד  הושלמוש ביצועיםעבור יתת לאכיפה לישות יש זכות לתשלום 
את  פרטלאותו מועד. למרות שלוח הזמים של התשלומים בחוזה מ

 לתשלום על ידי לקוח, לוח העומדתהעיתוי והסכום של תמורה 
של זכות  לא לספק בהכרח ראיהשהזמים של התשלומים עשוי 

את עד לאותו מועד. ז הושלמוש ביצועיםהישות לתשלום עבור 
לציין שהתמורה שהתקבלה מהלקוח , לדוגמה, שהחוזה יכול מאחר

ע כפי שהובטח וציכשל הישות לב יןאשיתת להחזרה מסיבות 
 בחוזה. 

 

מלא של שיטות למדידת התקדמות לקראת קיום 
  מחויבות ביצוע

שיטות שיתן להשתמש בהן למדידת התקדמות הישות לקראת  .14ב
קיום מלא של מחויבות ביצוע המקוימת לאורך זמן בהתאם 

 כוללות: 37-35לסעיפים 
 
 כן); ו17ב-15(ראה סעיפים ב ותשיטות המבוססות על תפוק  )א(

 
 ).19ב- 18(ראה סעיפים ב ותשיטות המבוססות על תשומ  )ב(

 
  ותות על תפוקשיטות המבוסס

מכירות בהכסות על בסיס מדידות  ותשיטות המבוססות על תפוק .15ב
השירותים שהועברו של ישירות של הערך ללקוח של הסחורות או 

סחורות או השירותים שהובטחו על יתרת העד לאותו מועד ביחס ל
כוללות שיטות כמו  ותשיטות המבוססות על תפוק פי החוזה.

ים שהושלמו עד לאותו מועד, הערכות של ביצוע )surveys( סקירות
יחידות שיוצרו של תוצאות שהושגו, אבי דרך שהושגו, זמן שחלף ו
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או יחידות שמסרו. כאשר ישות מעריכה אם ליישם שיטה 
 איבשלה, הישות תלמדידת ההתקדמות  ותהמבוססת על תפוק

הישות  יאת ביצוע ןאמאופן בחשבון אם התפוקה שבחרה תתאר ב
שיטה המבוססת על  ם מלא של מחויבות הביצוע.לקראת קיו

הישות אם התפוקה  ילא תספק תיאור אמן של ביצוע ותתפוק
אחדים שירותים של שבחרה תיכשל במדידה של סחורות או 

לדוגמה, שיטות המבוססות על  ללקוח. השליטה הועברהעליהם 
אופן יחידות שיוצרו או יחידות שמסרו לא יתארו ב של ותתפוק
ביצוע אם, בסוף תקופת הדיווח, בקיום מחויבות ישות  יביצוע ןאמ

מוצרים מוגמרים השלטים הישות יצרו עבודה בתהליך או  יביצוע
 כלולים במדידה של התפוקה. יםעל ידי הלקוח אשר א

 
אם לישות יש זכות לתמורה מלקוח בסכום , הקלה מעשיתכ .16ב

למו עד ערך ללקוח של ביצועי הישות שהושל יןישרבמ קבילשמ
מחייבת בסכום קבוע  ישותבו ש(לדוגמה, חוזה שירות  לאותו מועד

עבור כל שעה של שירות שסופק), הישות עשויה להכיר בהכסות 
 לישות יש זכות להגיש חשבוית.  שלגביובסכום 

 
הם שהתפוקות  ותהחסרוות של שיטות המבוססות על תפוק .17ב

ות לצפייה המשמשות למדידת התקדמות עשויות שלא להיות ית
יתן ישירה והמידע הדרש על מת ליישם אותם עשוי שלא להיות 

, שיטה המבוססת על ךכפילעלות מופרזת.  ללאישות ידי  לע להשגה
 .חוצהעשויה להיות  ותתשומ

 
   ותשיטות המבוססות על תשומ

מאמצי מכירות בהכסות על בסיס  ותשיטות המבוססות על תשומ .18ב
לקיום של מחויבות ביצוע (לדוגמה,  הישות או על בסיס תשומות

, עלויות שהתהוו, זמן שהושקעו, שעות עבודה וצרכשמשאבים 
ויות חזמכוה) ביחס לסך התשומות השימוש בשחלף או שעות 

אם מאמצי הישות או התשומות  לקיום של מחויבות ביצוע זו.
שווה לאורך כל תקופת הביצוע, זה עשוי להיות  מידהב שקעיםמו

 כיר בהכסות על בסיס קו ישר.תישות שהמתאים 
 

לא יהיה שהוא שייתכן  ותחיסרון של שיטות המבוססות על תשומ .19ב
סחורות או  לעהעברת שליטה לבין בין תשומות הישות  קשר ישיר

ישות לא תכלול בשיטה המבוססת על  ,לכן שירותים ללקוח.על 
אשר, בהתאם למטרה כלשהן את ההשפעות של תשומות  ותתשומ

את ביצועי הישות  ותמתאר אין, 39ידת ההתקדמות בסעיף של מד
בעת שירותים ללקוח. למשל, על ל סחורות או עבהעברת שליטה 

 תדילמ וםאיעלות, תות לפי שימוש בשיטה המבוססת על תשומ
 ההתקדמות עשוי להידרש בסיבות הבאות:

  
תורמת להתקדמות ישות  יהא התהוותהכאשר עלות ש  )א(

וע. לדוגמה, ישות לא תכיר בהכסות על בקיום מחויבות הביצ
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לחוסר יעילות יתות לייחוס ה התהוובסיס העלויות ש
לא השתקפו במחיר של ר שאהישות  ימשמעותי בביצוע

שבוזבזו  חזוייםהחוזה (לדוגמה, העלויות של סכומים בלתי 
על מת  התהוומרים, עבודה או משאבים אחרים שחושל 

 לקיים את מחויבות הביצוע). 
 

פרופורציואלית להתקדמות  יהה אהתהוותכאשר עלות ש  )ב(
הישות בקיום מחויבות הביצוע. בסיבות אלה, התיאור הטוב 

שיטה  מה שלהתאשל ביצועי הישות עשוי להיות ביותר 
מידה בעל מת להכיר בהכסות רק  ותהמבוססת על תשומ

 י. לדוגמה, תיאור אמן של ביצועאלהת יועלוהתהוו שבה 
שווה לעלות של הלהיות הכרה בהכסות בסכום  ויעשהישות 

צופה סחורה ששימשה לקיום מחויבות ביצוע אם הישות 
 במועד ההתקשרות בחוזה שכל התאים הבאים יתקיימו:

  
)i( ההסחורה את ימובח; 

 
)ii(  משמעותי זמן חזוי שהלקוח ישיג שליטה על הסחורה

 לסחורה; מתייחסיםלפי קבלת השירותים ה
  

)iii( ה שהועברה היא משמעותית ביחס העלות של הסחור
לסך העלויות החזויות לקיום מלא של מחויבות 

 כןהביצוע; ו
  

)iv(  ה מעורבתהישות רוכשת את הסחורה מצד שלישי ואי
באופן משמעותי בעיצוב וייצור הסחורה (אבל הישות 

 ).38ב- 34פועלת כספק עיקרי בהתאם לסעיפים ב
 

  מכירה עם זכות החזרה

 בוסףבירה שליטה על מוצר ללקוח ו, ישות מעאחדים חוזיםב .20ב
ת להחזיר את המוצר מסיבות שוות (כגון מעיקה ללקוח את הזכו

 של:כלשהו שילוב סר שביעות רצון מהמוצר) ולקבל חו
 
 ששולמה;כלשהי מורה תשל או חלקי החזר מלא   )א(

 
, או שיהיו חייביםכגד סכומים ש שתמש בושיתן לה זיכוי  )ב(

 כןלישות; ו ,חייבים
 

  חר בתמורה.מוצר א  )ג(
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העברת מוצרים עם זכות החזרה (ובשירותים על מת לטפל ב .21ב
 הבאים:פוף להחזר) ישות תכיר בכל בכ המסופקיםאחדים 

 
הישות לו מוצרים שהועברו בסכום התמורה ההכסות מ  )א(

(ולכן, הכסות לא יוכרו עבור מוצרים  להיות זכאיתצופה 
 וי שיוחזרו);חזש
 

 התחייבות להחזר;  )ב(
 

 השבתמקביל לעלות המכר) עבור זכותה ל וםאיתוכס (  )ג(
 ההתחייבות להחזר. בעת סילוק מוצרים מלקוחות

 
מוכה לקבל מוצר שהוחזר במהלך תקופת  היותלהבטחה של ישות  .22ב

 טופל כמחויבות ביצוע בוסף למחויבות לספק החזר.תההחזרה לא 
 

הגבלת (כולל הדרישות ל 72-47ישות תיישם את הדרישות בסעיפים  .23ב
לקבוע את  על מת) 58-56מדים של תמורה משתה בסעיפים או

להיות זכאית (כלומר לא כולל את צופה הישות  סכום התמורה לו
שהתקבלו (או כלשהם סכומים גבי ל ).וי כי יוחזרוחזהמוצרים ש

להיות זכאית, הישות צופה להם ישות איה  )שהישות זכאית לקבל
תכיר  ךא ,רים ללקוחותלא תכיר בהכסות כאשר היא מעבירה מוצ

) כהתחייבות שהישות זכאית לקבלבסכומים אלה שהתקבלו (או 
להחזר. לאחר מכן, בסוף כל תקופת דיווח, הישות תעדכן את 

אית בתמורה להיות זכצופה הערכתה לגבי הסכומים להם היא 
 ךכפישיוי מקביל במחיר העסקה, ול עבצלמוצרים שהועברו ות

 בסכום ההכסות שהוכרו.
 

ישות תעדכן את המדידה של ההתחייבות להחזר בסוף כל תקופת  .24ב
שיויים בציפיות לגבי סכום ההחזרים. ישות תכיר בגין דיווח 

 הכסות).של  ןקיטוכהכסות (או כ יםמקביל יםמואיבת
 

 בעת סילוקמוצרים מלקוח  השבתלישות של זכות  גיןבכס שהוכר  .25ב
חסות לערך בספרים על ידי התיי לראשוה דהתחייבות להחזר יימד

 עלויות חזויות כלשהןהקודם של המוצר (לדוגמה, מלאי) ביכוי 
ת בשווי לישות של ופוטציאלי ותמוצרים אלה (כולל יריד השבתל

מוצרים שהוחזרו). בסוף כל תקופת דיווח, ישות תעדכן את 
לגבי מוצרים שיוחזרו. משיויים בציפיות  ובעהמדידה של הכס ה

 כס בפרד מההתחייבות להחזר.ישות תציג את ה
 

סוג, אחר מאותו מוצר לקוחות של מוצר אחד ב על ידי החלפות .26ב
או מידה אחד בצבע אחר צבע החלפת איכות, מצב ומחיר (לדוגמה, 

 יישום תקן זה. צורךל) אים חשבים כהחזרות תאחרמידה ב אחת
 

 קיןבהם לקוח יכול להחזיר מוצר פגום בתמורה למוצר תשחוזים  .27ב
 .33ב-28רכו בהתאם להחיות לגבי אחריות בסעיפים ביוע
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   אחריות

(בהתאם לחוזה, לחוק או לפרקטיקות  תספקמישות ש מקובל .28ב
 עם המכירה של המוצר יחדהעסקיות ההוגות של הישות) אחריות 

המהות של אחריות יכולה להשתות  (בין אם סחורה או שירות).
מספקים  אחדיםריות תעשיות וחוזים. סוגי אח ביןבאופן משמעותי 

שהצדדים התכווו  פייתפקד כ מתייחסהמוצר הש וןטחיללקוח ב
סוגי אחריות  .שהוסכם עליהם עוה על המפרטים מוצרשה מאחר

עוה על שהמוצר  וןטחיאחרים מספקים ללקוח שירות בוסף לב
 .עליהם וסכםשה המפרטים

 
 חרמאאם ללקוח יש את האפשרות לרכוש אחריות בפרד (לדוגמה,  .29ב

 שמתקיים בגיה משא ומתן אובפרד שהאחריות מתומחרת 
שהישות מבטיחה  מאחר מובחןבפרד), האחריות היא שירות 

את לספק את השירות ללקוח בוסף למוצר שיש לו 
בסיבות אלה, ישות תטפל  המתוארת בחוזה. הפוקציואליות

 30-22כמחויבות ביצוע בהתאם לסעיפים  באחריות שהובטחה
חלק ממחיר העסקה למחויבות ביצוע זו בהתאם לסעיפים  הקצתו

86-73. 
 

לרכוש אחריות בפרד, ישות תטפל  שרותאם ללקוח אין את האפ .30ב
, הפרשות 37באחריות בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 

אלא אם כן האחריות  התחייבויות תלויות וכסים תלויים
רות , מספקת ללקוח שיההובטחש, או חלק מהאחריות ההובטחש

 .עליהם וסכםשה עוה על המפרטיםהמוצר ש וןטחילבבוסף 
 

 וןטחיאם אחריות מספקת ללקוח שירות בוסף לבבעת הערכה  .31ב
בחשבון  איב, ישות תעליהם וסכםשה עוה על המפרטיםשהמוצר 

 גורמים כמו:
 

י פאם הישות דרשת על  - חוקי פאם האחריות דרשת על   )א(
ה מצביע על כך חוק לספק אחריות, קיומו של חוק ז

שדרישות  מאחרשהאחריות שהובטחה איה מחויבות ביצוע 
על מת להגן על לקוחות מהסיכון  בדרך כללאלה קיימות כ

 של רכישת מוצרים פגומים.
 

 כיסויככל שתקופת ה - אורכה של תקופת כיסוי האחריות  )ב(
 מהווהארוכה יותר, כך סביר יותר שהאחריות שהובטחה 

סביר יותר לספק שירות בוסף ש מאחרמחויבות ביצוע 
 .עליהם וסכםשה עוה על המפרטיםשהמוצר  וןטחילב

 
 יש צורךאם  - של המשימות שהישות מבטיחה לבצע מהותה  )ג(

 וןטחיעל מת לספק את הב מוגדרותבצע משימות תישות ש
(לדוגמה, שירות  עליהם וסכםשה עוה על המפרטיםשמוצר 
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 צרושימות אלה לא ימסביר שמשלוח חזרה למוצר פגום), אזי 
 מחויבות ביצוע.

 
ללקוח שירות בוסף  תאם אחריות, או חלק מאחריות, מספק .32ב

, השירות עליהם וסכםשה עוה על המפרטיםשהמוצר  וןטחילב
, ישות תקצה את מחיר ךכפילשהובטח הוא מחויבות ביצוע. 

אחריות מסוג  הןהעסקה למוצר ולשירות. אם ישות מבטיחה 
איה יכולה לטפל בהם באופן  ךמסוג שירות א אחריות הןו וןטחיב

סביר בפרד, הישות תטפל בשי סוגי האחריות יחד כמחויבות 
 ביצוע יחידה.

 
חוק שדורש מישות לשלם פיצוי אם המוצרים שלה גורמים לפגיעה  .33ב

יצרן עשוי למכור מחויבות ביצוע. לדוגמה,  צריו יואו לזק א
ים יצרן אחראי לזקב רואהבו החוק שמוצרים בתחום שיפוט 

להיגרם על ידי צרכן  ים(לדוגמה, לרכוש פרטי) שעשוי כלשהם
באופן דומה, ההבטחה של  הוא ועד. הבמוצר למטרה שלהמשתמש 

ישות לשפות את הלקוח בגין התחייבויות וזקים הובעים 
של פטט, זכויות יוצרים, סימים מסחריים או הפרה  תביעותמ

מחויבות ביצוע.  יה יוצרתהישות אאחרת על ידי המוצרים של 
הישות תטפל במחויבויות כאלה בהתאם לתקן חשבואות 

 .37בילאומי 
 

  סוכן אועיקרי שיקולי ספק 

ספקת סחורות או שירותים ללקוח, הכאשר צד אחר מעורב ב .34ב
היא מחויבות ביצוע לספק ההבטחה שלה  מהותהישות תקבע אם 

מה (כלומר הישות היא בעצ המוגדריםאת הסחורות או השירותים 
 אותם סחורות או שירותים יסופקו על ידי) או לארגן שעיקרי ספק

ישות קובעת אם היא ספק  ).ת(כלומר הישות היא סוכאחר הצד ה
עיקרי או סוכן עבור כל סחורה או שירות מוגדרים שהובטחו 
ללקוח. סחורה או שירות מוגדרים הם סחורה או שירות מובחים 

שירותים) שיסופקו ללקוח של של סחורות או חת מוב(או חבילה 
). אם חוזה עם לקוח כולל יותר מסחורה או 30-27(ראה סעיפים 

שירות מוגדר אחד, ישות יכולה להיות ספק עיקרי עבור סחורות מ
 וסוכת עבור אחרים.אחדים או שירותים מוגדרים 

  
), 34על מת לקבוע את המהות של הבטחתה (כמתואר בסעיף ב  א.34ב

  הישות:
  

תזהה את הסחורות או השירותים המוגדרים שיסופקו   )א(
ללקוח (אשר, לדוגמה, יכולים להיות זכות לסחורה או 

 )); וכן26שירות שיסופקו על ידי צד אחר (ראה סעיף ל
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) בכל סחורה או 33תעריך אם היא שולטת (כמתואר בסעיף   )ב(
שירות מוגדרים לפי שאותה סחורה או אותו שירות 

 ללקוח. מועברים
 
שירות העל סחורה או השולטת על היא ישות היא ספק עיקרי אם  .35ב

ללקוח. מועברים שירות אותו שסחורה או  שאותהלפי  המוגדרים
אם הישות שולטת על סחורה מוגדרת איה בהכרח עם זאת, ישות 

לפי  רגעיבאופן  לאותה סחורה רק משפטית קיין כותזמשיגה 
ישות שהיא ספק עיקרי  ת ללקוח.המשפטית מועבר הקיין כותזש

שלה לספק את הסחורה או ביצוע המחויבות את עשויה לקיים 
צד אחר  להעסיקבעצמה או שהיא עשויה השירות המוגדרים 

(לדוגמה, קבלן משה) לקיים חלק או את כל מחויבות הביצוע 
 .מהמטע

  
כאשר צד אחר מעורב בהספקת סחורות או שירותים ללקוח, ישות   א.35ב

  היא ספק עיקרי משיגה שליטה על אחד מהבאים:ש
 

סחורה או כס אחר מהצד האחר שהיא מעבירה לאחר מכן   )א(
 ללקוח.

  
זכות לשירות שיבוצע על ידי הצד האחר, אשר מעיק לישות   )ב(

את היכולת להורות לאותו צד לספק את השירות ללקוח 
 מטעם הישות.

  
סחורה או שירות מהצד האחר שלאחר מכן משולבים עם   )ג(

סחורות או שירותים אחרים בהספקת הסחורה או השירות 
המוגדרים ללקוח. לדוגמה, אם ישות מספקת שירות 

(א)) 29משמעותי של שילוב סחורות או שירותים (ראה סעיף 
המוגדרים שירות להמסופקים על ידי צד אחר לסחורה או 

עבורם הלקוח התקשר בחוזה, הישות שולטת בסחורה או 
לפי שאותה סחורה או שאותו שירות המוגדרים שירות ב

מועברים ללקוח. זאת מאחר שהישות תחילה משיגה שליטה 
השירות המוגדרים (אשר של על התשומות של הסחורה או 

כוללות סחורות או שירותים מצדדים אחרים) ומכוות את 
השימוש בהן על מת ליצור את התוצר המשולב שהוא 

 הסחורה או השירות המוגדרים.
  

. כאשר (או ככל ש) ישות שהיא ספק עיקרי מקיימת מחויבות ביצוע, ב35ב
 צופההישות מכירה בהכסות בסכום ברוטו של התמורה לו היא 

  להיות זכאית עבור הסחורות או השירותים המוגדרים שהועברו.
 
ישות היא סוכת אם מחויבות הביצוע של הישות היא לארגן  .36ב

ישות ידי צד אחר.  על הסחורה או השירות המוגדריםספקת ה
שהיא סוכת איה שולטת בסחורה או בשירות המוגדרים 
המסופקים על ידי צד אחר לפי שאותה סחורה או אותו שירות 
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ישות שהיא סוכת מקיימת (או ככל ש) כאשר מועברים ללקוח. 
שכר טרחה או הישות מכירה בהכסות בסכום של מחויבות ביצוע, 

להיות זכאית  צופההיא ) לו fee or commission( םכלשהעמלה 
המוגדרים על ידי הצד הסחורות או השירותים הספקת עבור ארגון 

להיות הסכום טו של  יםישות עשוישל עמלה שכר טרחה או . האחר
התמורה מלצד האחר  וםשלתאחר לישות ל הותרתמורה ש

 . וסופקו על ידשי הסחורות או השירותיםעבור שהתקבלה 
 

על שולטת על הסחורה או על כך שישות  יםסימים המצביע .37ב
(ולכן היא ספק ללקוח מועברים לפי שהם המוגדרים השירות 

את הסימים הבאים, אך אים  כוללים)) 35עיקרי (ראה סעיף ב
 :מוגבלים להם

  
ההבטחה לספק את לקיום  תעיקריה תאחראיה הישות היא  )א(

הסחורה או השירות המוגדרים. זה בדרך כלל כולל אחריות 
) הסחורה או השירות המוגדרים acceptabilityקבילות (ל

(לדוגמה, אחריות עיקרית לכך שהסחורה או השירות יקיימו 
את מפרטי הלקוח). אם הישות היא האחראית העיקרית 
לקיום ההבטחה לספק את הסחורה או השירות המוגדרים, 
הדבר עשוי להצביע על כך שהצד האחר המעורב בהספקת 

 ות המוגדרים פועל מטעם הישות.הסחורה או השיר
 

ה או שהשירות סיכון מלאי לפי שהסחוריש לישות   )ב(
לאחר העברת שליטה ללקוח או ו ללקוח עברהו המוגדרים

(לדוגמה, אם ללקוח יש זכות החזרה). לדוגמה, אם הישות 
השירות את משיגה, או מתחייבת להשיג, את הסחורה או 

בר עשוי להצביע על המוגדרים לפי השגת חוזה עם לקוח, הד
כך שלישות יש את היכולת לכוון את השימוש בסחורה או 
בשירות ולהשיג למעשה את כל ההטבות הותרות מהם לפי 

 שהם מועברים ללקוח.
  

הסחורה או  מחיר עבורהשיקול דעת בקביעת יש לישות   )ג(
השירות המוגדרים. קביעת המחיר שהלקוח משלם עבור 

עשויה להצביע על כך שלישות הסחורה או השירות המוגדרים 
יש את היכולת לכוון את השימוש באותה סחורה או באותו 
שירות ולהשיג למעשה את כל ההטבות הותרות. אולם, 
לסוכן יכול להיות שיקול דעת בקביעת מחירים במקרים 
אחדים. לדוגמה, לסוכן יכולה להיות גמישות מסוימת 

ות עבור בקביעת מחירים על מת להפיק הכסות וספ
סחורות או שירותים על ידי הספקת השירות שלו של ארגון 

 צדדים אחרים ללקוחות.
 

 פחותרלווטיים או יותר עשויים להיות  37הסימים בסעיף ב  א.37ב
של רלווטיים להערכת שליטה בהתאם למהות של הסחורה או 

השירות המוגדרים ולתאי החוזה. בוסף, סימים שוים עשויים 
  יות משכעות יותר בחוזים שוים.לספק רא
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זכויות הביצוע והמחויבויות את  לוקחת על עצמהאם ישות אחרת  .38ב
לקיים  עוד מחויבת יההישות בחוזה כך שהישות א חוזיות שלה

השירות את את מחויבות הביצוע להעביר את הסחורה או 
כספק עיקרי),  עוד פועלת יהללקוח (כלומר הישות אהמוגדרים 

, זאת מחויבות ביצוע זו. במקום גיןכיר בהכסות בהישות לא ת
הישות תעריך אם להכיר בהכסות עבור קיום מחויבות ביצוע 

 (כלומר אם הישות פועלת כסוכת). להשיג חוזה עבור הצד האחר
  

  שירותים וספיםללקוח לסחורות או של  אופציות

בחים או סחורות או שירותים וספים  ישתלקוח לרכשל  אופציות .39ב
זיכויי בצורות רבות, כולל תמריצי מכירות,  מתבטאותבהחה 

לחידוש חוזה או החות אחרות  ופציותללקוח (או קודות), א מעק
 שירותים עתידיים.על על סחורות או 

 
לרכוש סחורות או שירותים  האופציהישות מעיקה ללקוח את אם  .40ב

אם מחויבות ביצוע בחוזה רק  יוצרתזו  אופציה, בחוזה וספים
קבל לא היה מא הומספקת זכות מהותית ללקוח ש האופציה

 מגווןל תוספתית(לדוגמה, החה שהיא  זה חוזהאלמלא התקשר ב
יתות בדרך כלל עבור סחורות או שירותים אלה לסוג של החות ה

מספקת  האופציהאם  .)או שוקגיאוגרפי ה באותו אזור זלקוחות 
לישות מראש עבור  למעשה משלםזכות מהותית ללקוח, הלקוח 

סחורות או שירותים עתידיים והישות מכירה בהכסות כאשר 
 ההאופצי כאשרסחורות או שירותים עתידיים אלה מועברים או 

 . פוקעת
 

לרכוש סחורה או שירות וספים  האופציהאם ללקוח יש את  .41ב
שירות אלה, ללסחורה או  פרדבמחיר שישקף את מחיר המכירה ה

קת ללקוח זכות מהותית גם אם האופציה מספ יהאופציה זו א
במקרים אלה, חוזה קודם. התקשרות בידי  יתת למימוש רק על

בהתאם לתקן זה רק בה  טפלעליה לשהצעת שיווק  ביצעההישות 
לרכוש את הסחורות או  האופציהממש את מכאשר הלקוח 

 השירותים הוספים.
 

ויות ביצוע דורש מישות להקצות את מחיר העסקה למחויב 74סעיף  .42ב
אם מחיר המכירה  .יםהמכירה הפרד ימחיריחסי של על בסיס 

 יוהפרד לאופציה של לקוח לרכוש סחורות או שירותים וספים א
, ישות תאמוד אותו. אומדן זה ישקף את יןשרמייתן לצפייה ב

שי בגין שיג בעת מימוש האופציה, מותאם היה מההחה שהלקוח 
 ים הבאים:טרפה

 
לקבל מבלי לממש את היה שהלקוח יכול הי כלשהחה   )א(

 האופציה; וכן
 

 הסבירות שהאופציה תמומש.  )ב(
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סחורות או שירותים עתידיים  ושאם ללקוח יש זכות מהותית לרכ .43ב
שירותים לוסחורות או שירותים אלה דומים לסחורות או 

מסופקים בהתאם לתאים של החוזה הם המקוריים בחוזה ו
מחיר המכירה  תדיופה מעשית לאמ, כחליכולהישות  יהמקורי, אז

הפרד של האופציה, להקצות את מחיר העסקה לסחורות או 
שירותים האופציואליים על ידי התייחסות לסחורות או ל
. בדרך כלל, ויהחזהמקבילה הוי שיסופקו ולתמורה חזשירותים של

 חוזים. יחידושלהם סוגים אלה של אופציות 
 

  זכויות של לקוחות שלא מומשו

, ישות תכיר מלקוח מקדמהעם קבלת , 106אם לסעיף בהת .44ב
עבור מחויבות הביצוע שלה  מקדמהבסכום הבגין חוזה בהתחייבות 

מוכה להעביר, סחורות או שירותים בעתיד.  היותלהעביר, או ל
(ותכיר בהכסות)  בגין חוזה כאמורהתחייבות את הישות תגרע 

, מקיימת את כאשר היא מעבירה סחורות או שירותים אלה, ולכן
 מחויבות הביצוע שלה.

 
ללקוח זכות  המעיק החזרל תית השל לקוח לישות שאי מקדמה .45ב

מוכה  היותאת הישות ל תומחייב(לקבל סחורה או שירות בעתיד 
עם זאת, לקוחות עשויים שלא לממש  להעביר סחורה או שירות).

שלא מומשו מכוות  זכויות אלה את כל הזכויות החוזיות שלהם.
 .breakageלעיתים קרובות 

 
בגין  בהתחייבות breakageזכאית לסכום  להיותצופה אם ישות  .46ב

כהכסות באופן  חזויה breakage-ה , הישות תכיר בסכוםחוזה
 יהעל ידי הלקוח. אם ישות א מומשוזכויות שהיחסי לדפוס של 

- ה , הישות תכיר בסכוםbreakageזכאית לסכום  ותהילצופה 
breakage סות כאשר הסבירות שהלקוח יממש את  החזויכהכ

צופה לקבוע אם ישות  על מת. קלושההופכת ל יוזכויותיתרת 
תביא בחשבון את , הישות breakageזכאית לסכום  להיות

 של תמורה משתה.אומדים הגבלת  גביל 58-56הדרישות בסעיפים 
 

כלשהי תמורה  גיןישות תכיר בהתחייבות (ולא בהכסות) ב .47ב
אותם לזכויות של לקוח שלא מומשו  ליחסהאשר יתן  שהתקבלה

בהתאם  תממשלתי ישותהישות דרשת לפרוע לצד אחר, לדוגמה, 
 רכוש שלא דרש.לגבי מתאימים ם לחוקי

 

(ועלויות  החזריתות ל יןעמלות מראש שא
  )מתייחסות אחדות

במועד ההתקשרות בחוזה או ם, ישות גובה מלקוח אחדיבחוזים  .48ב
החזר. דוגמאות יתת לעמלה מראש שאיה ד זה בסמוך למוע

בריאות, דמי הפעלה  ימועדובכוללות דמי הצטרפות בחוזי חברות 
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ועמלות אחדים בחוזי תקשורת, דמי התקה בחוזי שירותים 
 .אחדים בחוזי אספקהראשויות 

 
אם לזהות מחויבויות ביצוע בחוזים כאלה, ישות תעריך  על מת .49ב

שירות שהובטחו. של סחורה או של  להעברה תהעמלה מתייחס
החזר יתת ל יהבמקרים רבים, למרות שעמלה מראש שא

מועד מתייחסת לפעילות שהישות דרשת לקחת על עצמה ב
או בסמוך לו על מת לקיים את החוזה, ההתקשרות בחוזה 

שירות של פעילות זו איה העברה של סחורה או התוצאה של 
, העמלה מראש היא זאת . במקום)25שהובטחו ללקוח (ראה סעיף 

, תוכר ךכפיים עתידיים, ולאו שירותות תשלום מקדמה עבור סחור
כהכסות כאשר סחורות או שירותים עתידיים אלה יסופקו. 

מעבר לתקופה החוזית הראשוית  משךתקופת ההכרה בהכסה ת
ציה פולחדש את החוזה וא ציהפוהישות מעיקה ללקוח את האאם 

 . 40ח זכות מהותית כפי שמתואר בסעיף בזו מספקת ללקו
  

החזר מתייחסת לסחורה או יתת לאם העמלה מראש שאיה  .50ב
שירות כמחויבות בשירות, הישות תעריך אם לטפל בסחורה או ל

 .30-22ביצוע פרדת בהתאם לסעיפים 
  

החזר בחלקה כפיצוי עבור יתת לישות עשויה לגבות עמלה שאיה  .51ב
אחרות  מהלתיותזה (או משימות ו בהקמת חוהתהועלויות ש

). אם פעילויות הקמה אלה אין מקיימות 25כמתואר בסעיף 
מחויבות ביצוע, הישות תתעלם מפעילויות אלה (ומהעלויות 

 .19אליהן) בעת מדידת התקדמות בהתאם לסעיף ב מתייחסותה
שהעלויות של פעילויות הקמה אין מתארות את  את מאחרז

כתוצאה הישות תעריך אם קוח. ההעברה של השירותים לל
 .95כס שיוכר בהתאם לסעיף  וצרבהקמת חוזה  התהוועלויות שמ
  

 ןוישירהעקת 

רישיוות  את זכויות הלקוח לקיין הרוחי של ישות. מבססרישיון  .52ב
כל אחד מהדברים רישיוות של  לכלוליכולים של קיין רוחי 

  :להםהבאים, אך אים מוגבלים 
  
 גיה;תוכה וטכולו  )א(
 
 סרטי קולוע, מוסיקה וצורות אחרות של מדיה ובידור;  )ב(
  
 זיכיוות; וכן  )ג(

 
 פטטים, סימים מסחריים וזכויות יוצרים.  )ד(
 

ללקוח, ישות עשויה (או רישיוות) בוסף להבטחה להעיק רישיון  .53ב
גם להבטיח להעביר סחורות או שירותים אחרים ללקוח. הבטחות 

מפורש בחוזה או להשתמע באופן  ות מצויותאלה עשויות להי
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מהפרקטיקות העסקיות ההוגות של הישות, מדייות שפורסמה או 
וגים אחרים של חוזים, בס). כמו 24הצהרות ספציפיות (ראה סעיף 

(או רישיוות) כאשר חוזה עם לקוח כולל הבטחה להעיק רישיון 
שירותים אחרים שהובטחו, ישות מיישמת את לבוסף לסחורות או 

 ממחויבויות הביצוע בחוזה. תעל מת לזהות כל אח 30-22סעיפים 
 

שירותים ממסחורות או  מובחת יהאם ההבטחה להעיק רישיון א .54ב
, ישות תטפל 30-26אחרים שהובטחו בחוזה בהתאם לסעיפים 

בהבטחה להעיק רישיון ובסחורות או בשירותים האחרים האלה 
 םרישיוות שאישהובטחו יחד כמחויבות ביצוע יחידה. דוגמאות ל

 שירותים אחרים שהובטחו בחוזה כוללות: ממסחורות או  מובחים
 

ק בלתי חלרישיון שמהווה רכיב של סחורה מוחשית ושהוא   )א(
 של הסחורה; וכן  קציוליותפרד מהפו

 
רישיון שהלקוח יכול להפיק תועלת ממו רק יחד עם שירות   )ב(

אשר  על ידי הישות מסופק(כגון שירות מקוון ה מתייחס
 לתוכן). השיג ,, על ידי העקת רישיוןללקוח מאפשר

 
על מת  38-31, ישות תיישם את סעיפים מובחן יואם הרישיון א .55ב

לקבוע אם מחויבות הביצוע (אשר כוללת את הרישיון שהובטח) 
היא מחויבות ביצוע אשר מקוימת לאורך זמן או שהיא מקוימת 

 בקודת זמן.
 

מהסחורות או  מובחתון היא אם ההבטחה להעיק את הרישי .56ב
ההבטחה להעיק  ךכפיהשירותים האחרים שהובטחו בחוזה, ולמ

את הרישיון היא מחויבות ביצוע פרדת, ישות תקבע אם הרישיון 
מועבר ללקוח בקודת זמן או לאורך זמן. בקביעה זו, ישות תביא 

המהות של הבטחת הישות בהעקת הרישיון ללקוח  םבחשבון א
 לקוח:היא לספק ל

 
לקיין הרוחי של הישות כפי שהוא קיים לאורך  גישהזכות   )א(

 כל תקופת הרישיון; או
 

בקיין הרוחי של הישות כפי שהוא קיים  שימושזכות   )ב(
 בה הרישיון מועק. שבקודת הזמן 

 
  קביעת המהות של הבטחת הישות

 [בוטל] .57ב
 

המהות של הבטחת הישות בהעקת רישיון היא הבטחה לספק זכות  .58ב
לקיין הרוחי של הישות אם כל הקריטריוים הבאים  הגיש

 מתקיימים: 
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באופן סביר, שהישות תיקח צופה החוזה דורש, או שהלקוח   )א(
על עצמה פעילויות אשר משפיעות באופן משמעותי על הקיין 

 );א59ב-ו 59בסעיפים יו ללקוח יש זכויות (ראה גבלש ,הרוחי
 

את  יןישרמפות בהזכויות שהועקו על ידי הרישיון חוש  )ב(
הלקוח לכל ההשפעות החיוביות או השליליות של פעילויות 

 (א); וכן58הישות שזוהו בסעיף ב
 

של העברה של סחורה או  הות אלה איפעילויהתוצאה של   )ג(
שירות ללקוח כאשר פעילויות אלה מתרחשות (ראה סעיף 

25.( 
 

גורמים שעשויים להצביע על כך שלקוח יכול לצפות באופן סביר  .59ב
שישות תיקח על עצמה פעילויות שמשפיעות באופן משמעותי על 
הקיין הרוחי כוללים את הפרקטיקות העסקיות ההוגות של 
הישות, מדייות שפורסמה או הצהרות ספציפיות. קיומו של 
איטרס כלכלי משותף (לדוגמה, תמלוגים מבוססי מכירות) בין 

יו ללקוח יש גבלש ,לקיין הרוחי מתייחסהישות לבין הלקוח ה
זכויות עשוי גם להצביע על כך שהלקוח יכול לצפות באופן סביר 

 .זה גורם מכריעאין , אך שכאלהשהישות תיקח על עצמה פעילויות 
  

הפעילויות של ישות משפיעות באופן משמעותי על הקיין הרוחי,   א.59ב
  יו ללקוח יש זכויות כאשר:גבשל

  
משמעותי את הצורה פעילויות אלה צפויות לשות באופן   )א(

(לדוגמה, העיצוב או התוכן) או את הפוקציוליות (לדוגמה, 
 היכולת לבצע תפקיד או משימה) של הקיין הרוחי; או

 
היכולת של הלקוח להשיג תועלת מהקיין הרוחי ובעת   )ב(

באופן משמעותי מפעילויות אלה, או תלויה בהן. לדוגמה, 
הפעילויות התועלת ממותג לעיתים קרובות ובעת מ

השוטפות של הישות אשר תומכות או שומרות על הערך של 
 הקיין הרוחי, או תלויה בהן.

 
יו ללקוח יש זכויות, יש גבבהתאם לכך, אם לקיין הרוחי של

פוקציוליות משמעותית העומדת בפי עצמה, חלק משמעותי של 
התועלת מאותו קיין רוחי ובע מאותה פוקציוליות. כתוצאה 
מכך, היכולת של הלקוח להשיג תועלת מאותו קיין רוחי לא 

ושפע משמעותית מפעילויות הישות, אלא אם כן פעילויות אלה ת
משות באופן משמעותי את הצורה שלו או הפוקציוליות שלו. 
סוגים של קיין רוחי שיש להם לעיתים קרובות פוקציוליות 

ה, תרכובות ביולוגיות משמעותית העומדת בפי עצמה כוללים תוכ
או וסחאות של תרופות ותכי מדיה מוגמרים (לדוגמה, סרטים, 

  תוכיות טלוויזיה והקלטות מוזיקליות).
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מתקיימים, ישות תטפל בהבטחה  58אם הקריטריוים שבסעיף ב .60ב
 אחרלהעיק רישיון כמחויבות ביצוע שמקוימת לאורך זמן מ

של הישות  יםמהביצוע השהלקוח יקבל ויצרוך בו זמית את ההטב
 יםמתרחש יםשל הספקת גישה לקיין הרוחי שלה כאשר הביצוע

כדי לבחור  45-39(א)). ישות תיישם את סעיפים 35(ראה סעיף 
שיטה מתאימה למדידת ההתקדמות שלה לקראת קיום מלא של 

 מחויבות ביצוע זו לספק גישה.
 

של  מהותאים מתקיימים, ה 58אם הקריטריוים שבסעיף ב .61ב
בקיין הרוחי של הישות  שימושא לספק זכות יהבטחת הישות ה

) פוקציוליותשקיין רוחי זה קיים (במוחים של צורה ו פיכ
שהלקוח  שמעות היאבה הרישיון מועק ללקוח. המשבקודת הזמן 

ולהשיג למעשה את כל ההטבות ברישיון  יכול לכוון את השימוש
בה הרישיון מועבר. ישות תטפל שהותרות מהרישיון בקודת הזמן 

הרוחי של הישות כמחויבות בקיין  שימושבהבטחה לספק זכות 
כדי לקבוע  38ימת בקודת זמן. ישות תיישם את סעיף ומקביצוע ה

לא יתן בה הרישיון מועבר ללקוח. עם זאת, שאת קודת הזמן 
בקיין  שימושהכסות עבור רישיון אשר מספק זכות להכיר ב
ה הלקוח יכול מהלכשל הישות לפי תחילת התקופה שבהרוחי 

מהרישיון. לדוגמה, אם תקופת רישיון  פיק הטבותלהשתמש ולה
מעמידה לרשות (או  ללקוח תוכה מתחילה לפי שישות מספקת

בדרך אחרת) קוד אשר מאפשר ללקוח להשתמש בתוכה הלקוח 
(או  באופן מידיי, הישות לא תכיר בהכסות לפי שקוד זה סופק

  בדרך אחרת). הועמד לרשות הלקוח
 

ישות תתעלם מהגורמים הבאים בעת קביעה אם רישיון מספק  .62ב
בקיין הרוחי  שימושלקיין הרוחי של הישות או זכות  גישהזכות 

 של הישות:
 

הגבלות  - שימוש של אזור גאוגרפי או של הגבלות של זמן,   )א(
א הובטח, ולשאלה מגדירות את התכוות של הרישיון 

מגדירות אם הישות מקיימת את מחויבות הביצוע שלה 
 בקודת זמן או לאורך זמן.

 
קף ותבשיש לה פטט לכך ערבויות המסופקות על ידי הישות   )ב(

תגן על פטט זה מפי שימוש לא  לקיין הרוחי ושהיא
מחויבות ביצוע  יההבטחה להגן על זכות פטט א -מורשה 

על הערך של כסי שהמעשה של הגת הפטט מגן  אחרמ
יטחון ללקוח שהרישיון בהקיין הרוחי של הישות ומספק 

  המפרטים של הרישיון שהובטח בחוזה. עוה עלשהועבר 
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  תמלוגים מבוססי מכירות או מבוססי שימוש

, ישות תכיר בהכסות מתמלוגים 59-56על אף הדרישות בסעיפים  .63ב
ורה לרישיון של מבוססי מכירות או מבוססי שימוש שהובטחו בתמ

) המאוחר מבין האירועים הבאים או ככל שקיין רוחי רק כאשר (
 מתרחש:

 
 המכירה או השימוש העוקבים מתרחשים; וכן  )א(
 
התמלוגים מבוססי מחלק  והוקצאליה מחויבות הביצוע ש  )ב(

קוימה (או קוימה  , או כולם,המכירות או מבוססי השימוש
 באופן חלקי).

 
מבוססי תמלוגים ים מבוססי מכירות או תמלוגגבי הדרישה ל  א.63ב

חלה כאשר התמלוגים מתייחסים רק לרישיון  63שימוש בסעיף ב
של קיין רוחי או כאשר רישיון של קיין רוחי הוא הפריט העיקרי 
שאליו התמלוגים מתייחסים (לדוגמה, הרישיון של קיין רוחי 

אשר עשוי להיות הפריט העיקרי שאליו התמלוגים מתייחסים כ
לישות יש ציפייה סבירה שהלקוח ייחס ערך גבוה יותר באופן 
משמעותי לרישיון מאשר לסחורות או לשירותים האחרים שאליהם 

  התמלוגים מתייחסים).
  
א מתקיימת, הכסות מתמלוגים 63כאשר הדרישה בסעיף ב  ב.63ב

מבוססי שימוש יוכרו במלואן מתמלוגים מבוססי מכירות או 
א איה מתקיימת, 63כאשר הדרישה בסעיף ב .63בהתאם לסעיף ב

חלות על תמלוגים  59-50הדרישות בוגע לתמורה משתה בסעיפים 
  מבוססי שימוש.תמלוגים מבוססי מכירות או 

  

  הסכמי רכישה חזרה
רכישה חזרה הוא חוזה שבו ישות מוכרת כס וגם מבטיחה הסכם  .64ב

ותו אמסגרת או שיש לה את האפשרות (בלרכוש חזרה את הכס 
 הכס שרכש חזרה חוזה או בחוזה אחר) לרכוש חזרה את הכס.

למעשה שמכר ללקוח, כס שהוא זהה המקורי עשוי להיות הכס 
 .שלו רכיב מהווהשמכר המקורי לכס זה, או כס אחר אשר הכס 

 
  בדרך כלל בשלוש צורות:הם הסכמי רכישה חזרה  .65ב

 
 זה אקדמה);חוהישות לרכוש חזרה את הכס (של מחויבות   )א(
 
 הישות לרכוש חזרה את הכס (אופציית רכש); וכןשל זכות   )ב(

 
הישות לרכוש חזרה את הכס לבקשת הלקוח של מחויבות   )ג(

 (אופציית מכר).
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  חוזה אקדמה או אופציית רכש 

אם לישות יש מחויבות או זכות לרכוש חזרה את הכס (חוזה  .66ב
 אחרהכס ממשיג שליטה על  יואקדמה או אופציית רכש), לקוח א

ולהשיג למעשה  בכס שהלקוח מוגבל ביכולתו לכוון את השימוש
את כל ההטבות הותרות מהכס, למרות שללקוח עשויה להיות 

באחת חזקה פיזית על הכס. כתוצאה מכך, הישות תטפל בחוזה 
 מהאפשרויות הבאות:

 
אם  חכירות 16בילאומי דיווח כספי חכירה בהתאם לתקן כ  )א(

חייבת לרכוש חזרה את הכס בסכום שהוא  הישות יכולה או
, אלא אם כן החוזה מוך ממחיר המכירה המקורי של הכס

הוא חלק מעסקת מכירה וחכירה בחזרה. אם החוזה הוא 
חלק מעסקת מכירה וחכירה בחזרה, הישות תמשיך להכיר 

בגין תמורה כלשהי  פיסיתבכס ותכיר בהתחייבות 
 הפיסיתהתחייבות שהתקבלה מהלקוח. הישות תטפל ב

 ; או 9בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי 
 
אם הישות יכולה או חייבת  68הסדר מימון בהתאם לסעיף בכ  )ב(

מחיר המכירה ללרכוש חזרה את הכס בסכום שהוא שווה 
 .ממואו גבוה  המקורי של הכס

 
מחיר המכירה, ישות תביא למחיר הרכישה חזרה  אתשוובעת ה .67ב

 ן של הכסף.בחשבון את ערך הזמ
 

אם הסכם הרכישה חזרה הוא הסדר מימון, הישות תמשיך להכיר  .68ב
שהתקבלה כלשהי תמורה בגין כיר גם בהתחייבות פיסית תבכס ו

בין סכום התמורה שהתקבל  פרשיר בהמהלקוח. הישות תכ
, מתאיםשולם ללקוח כריבית, ואם מהלקוח לבין סכום התמורה שי
 ה, ביטוח).כעלויות עיבוד או החזקה (לדוגמ

 
ש, ישות תגרע את ההתחייבות ומילא מל תקעואם האופציה פ .69ב

 ותכיר בהכסות.
  

   אופציית מכר

אם לישות יש מחויבות לרכוש חזרה את הכס לבקשת הלקוח  .70ב
(אופציית מכר) במחיר שהוא מוך ממחיר המכירה המקורי של 
הכס, הישות תביא בחשבון במועד ההתקשרות בחוזה אם ללקוח 

יץ כלכלי משמעותי לממש זכות זו. כתוצאה ממימוש זכות יש תמר
זו על ידי הלקוח, הלקוח למעשה משלם לישות תמורה עבור הזכות 

, אם ללקוח יש תמריץ ךכפילהשתמש בכס מוגדר לתקופת זמן. ל
כלכלי משמעותי לממש זכות זו, הישות תטפל בהסכם כחכירה 

כן החוזה הוא אלא אם , 16בילאומי דיווח כספי בהתאם לתקן 
חלק מעסקת מכירה וחכירה בחזרה. אם החוזה הוא חלק מעסקת 
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מכירה וחכירה בחזרה, הישות תמשיך להכיר בכס ותכיר 
בהתחייבות פיסית בגין תמורה כלשהי שהתקבלה מהלקוח. 
הישות תטפל בהתחייבות הפיסית בהתאם לתקן דיווח כספי 

 .9בילאומי 
 

תמריץ כלכלי משמעותי לממש את לקבוע אם ללקוח יש  על מת .71ב
מחיר  ביןתביא בחשבון גורמים שוים, כולל את היחס זכותו, ישות 

שווי השוק החזוי של הכס במועד הרכישה בין הרכישה חזרה ל
לדוגמה, אם מחיר הרכישה  הזמן עד שהזכות פוקעת. שךחזרה ומ

 חזרה חזוי לעלות באופן משמעותי על שווי השוק של הכס, זה עשוי
שללקוח יש תמריץ כלכלי משמעותי לממש את על כך להצביע 

 אופציית המכר.
 

אם ללקוח אין תמריץ כלכלי משמעותי לממש את זכותו במחיר  .72ב
שהוא מוך ממחיר המכירה המקורי של הכס, הישות תטפל 

תואר מבהסכם כאילו היה מכירה של מוצר עם זכות החזרה כ
 .27ב-20בסעיפים ב

 
מחיר המכירה המקורי לרה של הכס שווה אם מחיר הרכישה חז .73ב

משווי השוק החזוי של הכס, החוזה הוא גם גבוה ואו גבוה ממו 
 .68תואר בסעיף במ, יטופל כךכפילמעשה הסדר מימון, ול

 
מחיר המכירה לאם מחיר הרכישה חזרה של הכס הוא שווה  .74ב

או  שווי השוק החזוי של הכסממוך גם ואו גבוה ממו המקורי 
, וללקוח אין תמריץ כלכלי משמעותי לממש את זכותו, אז לו שווה

הישות תטפל בהסכם כאילו היה מכירה של מוצר עם זכות החזרה 
 .27ב-20תואר בסעיפים במכ

 
מחיר המכירה, ישות תביא למחיר הרכישה חזרה  אתשוובעת ה .75ב

 בחשבון את ערך הזמן של הכסף.
 

ההתחייבות ש, ישות תגרע את ומילא מל תקעואם האופציה פ .76ב
 ותכיר בהכסות. 

 

  משגור הסדרי

מוצר לצד אחר (כגון סוחר או מפיץ) למכירה  תרסומ כאשר ישות .77ב
, הישות תעריך אם צד אחר זה השיג שליטה על סופייםללקוחות 

קודת זמן זו. מוצר שלצד אחר עשוי להיות מוחזק  מסרהמוצר ב
 בהתאםבהסדר משגור אם צד אחר זה לא השיג שליטה על המוצר. 

מסירת מוצר לצד אחר אם  תעב, ישות לא תכיר בהכסות לכך
 המוצר שמסר מוחזק במשגור. 

  
 



IFRS 15 

836 

ם סימיאת הסימים לכך שהסדר הוא הסדר משגור כוללים  .78ב
 :להםהבאים, אך אים מוגבלים 

 
המוצר שלט על ידי הישות עד שאירוע מוגדר מתרחש, כגון   )א(

תקופה חולפת המכירה של המוצר ללקוח של הסוחר או עד ש
 מוגדרת;

 
הישות יכולה לדרוש את החזרת המוצר או להעביר את   )ב(

 המוצר לצד שלישי (כגון סוחר אחר); וכן
 

לסוחר אין מחויבות בלתי מותית לשלם עבור המוצר (למרות   )ג(
 שהוא עשוי להידרש לשלם פיקדון).

 

  (bill-and-hold)הסדרי "חייב והחזק" 

) הוא חוזה לפיו ישות מחייבת bill-and-holdהסדר "חייב והחזק" ( .79ב
ל המוצר עד עלקוח עבור מוצר אך הישות שומרת חזקה פיזית 

שהוא מועבר ללקוח בקודת זמן בעתיד. לדוגמה, לקוח עשוי לבקש 
מישות להתקשר בחוזה כזה בשל חוסר בשטח פוי אצל הלקוח 

של ייצור הל שעבור המוצר או בשל עיכובים בלוחות הזמים 
  הלקוח.

   
היא קיימה את מחויבות הביצוע שלה  בושאת העיתוי שות תקבע י .80ב

לקוח משיג שליטה על  בושת העיתוי להעביר מוצר על ידי הערכ
, שליטה מועברת אחדים ). עבור חוזים38מוצר זה (ראה סעיף 

כאשר המוצר מסר לאתר הלקוח או כאשר המוצר שלח, תלוי 
. עם זאת, עבור ומשלוח) מסירה(כולל תאי  בתאים של החוזה

החזקה , לקוח עשוי להשיג שליטה על מוצר למרות שאחדים חוזים
ישות. במקרה כזה, ללקוח יש את  בידי ותרתמוצר זה הפיזית על 

ולהשיג למעשה את כל ההטבות  במוצר היכולת לכוון את השימוש
החליט שלא לממש את הזכות שלו הוא הותרות מהמוצר, למרות ש

שולטת  יהל מוצר זה. כתוצאה מכך, הישות אלקחת חזקה פיזית ע
, הישות מספקת שירותי משמורת ללקוח על זאת . במקוםמוצרב

 הכס של הלקוח.
 

כדי שלקוח ישיג שליטה על , 38בוסף ליישום הדרישות בסעיף  .81ב
, כל הקריטריוים (bill-and-hold)מוצר בהסדר "חייב והחזק" 

 הבאים חייבים להתקיים:
 

חייבת להיות  bill-and-hold)חייב והחזק" (הסיבה להסדר "  )א(
 ממשית (לדוגמה, הלקוח ביקש את ההסדר);

 
 המוצר חייב להיות מזוהה באופן פרד כשייך ללקוח;  )ב(

 
 להעברה פיזית ללקוח; וכן זמיןהמוצר חייב להיות   )ג(
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לישות לא יכולה להיות היכולת להשתמש במוצר או לכוון   )ד(
 אותו ללקוח אחר.

 
מכירה של מוצר על בסיס "חייב  גיןסות באם ישות מכירה בהכ .82ב

לה מחויבויות ביצוע  תרווהחזק", הישות תביא בחשבון אם ו
אליהם ש 30-22(לדוגמה, לשירותי משמורת) בהתאם לסעיפים 

  הישות תקצה חלק ממחיר העסקה בהתאם לסעיפים 
86-73 . 

 

  קיבול על ידי הלקוח

עשוי להצביע על  קיבול הכס על ידי הלקוח (ה),38בהתאם לסעיף  .83ב
 כך שהלקוח השיג שליטה על הכס. הוראת קיבול על ידי לקוח

מאפשרת ללקוח לבטל חוזה או לדרוש מישות לקוט בפעולה 
שהוסכם מפרטים  עוים עלמתקת אם סחורה או שירות אים 

 בושעיתוי הת . ישות תביא בחשבון הוראות כאלה בעת הערכעליהם
 שירות. על ו לקוח משיג שליטה על סחורה א

 
אם ישות יכולה לקבוע באופן אובייקטיבי ששליטה על סחורה או  .84ב

שהוסכם עליהם שירות הועברה ללקוח בהתאם למפרטים על 
עיין פורמלי שלא ישפיע על בחוזה, אזי קיבול על ידי הלקוח הוא 

הסחורה  הלקוח השיג שליטה על בושהעיתוי קביעת הישות לגבי 
אם הוראת הקיבול על ידי הלקוח מבוססת השירות. לדוגמה, על או 

על קיום מאפייי גודל ומשקל מוגדרים, ישות תוכל לקבוע אם 
קריטריוים אלה התקיימו לפי קבלת אישור על קיבול על ידי 

שירותים דומים לחוזים לסחורות או בהלקוח. היסיון של הישות 
 שירות שסופקו ללקוח הם בהתאםשעשוי לספק ראיה שסחורה או 

בחוזה. אם הכסות מוכרות לפי קיבול שהוסכם עליהם למפרטים 
על ידי הלקוח, הישות עדיין חייבת להביא בחשבון אם ותרו 
מחויבויות ביצוע כלשהן (לדוגמה, התקה של ציוד) ולהעריך אם 

 לטפל בהן באופן פרד.
 

עם זאת, אם ישות לא יכולה לקבוע באופן אובייקטיבי שהסחורה  .85ב
שהוסכם שסופקו ללקוח הם בהתאם למפרטים  השירותשאו 

שהלקוח השיג  הסקגיע למבחוזה, אזי הישות לא תוכל להעליהם 
 את מאחרשליטה עד שהישות תקבל את הקיבול על ידי הלקוח. ז

שבסיבות אלה הישות לא יכולה לקבוע שללקוח יש את היכולת 
ולהשיג למעשה את כל בסחורה או בשירות  לכוון את השימוש

 השירות. ממהסחורה או  טבות הותרותהה
 

ת מוצרים ללקוח למטרות יסיון או הערכה והלקוח רסואם ישות מ .86ב
איו מחויב לשלם תמורה כלשהי עד שתקופת היסיון פוקעת, 

) accept( מקבלמועברת ללקוח עד שהלקוח  יהשליטה על המוצר א
 את המוצר או עד שתקופת היסיון פוקעת. 
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   מפוצלות גילוי של הכסות

 בוצותדורש מישות לפצל הכסות מחוזים עם לקוחות לק 114סעיף  .87ב
המהות, הסכום, העיתוי וחוסר הוודאות  את האופן שבוהמתארות 

של הכסות ותזרימי מזומים מושפעים מגורמים כלכליים. 
כתוצאה מכך, המידה שבה הכסות של ישות מפוצלות למטרות 

ת הוגעות לחוזים של הישות עם גילוי זה תלויה בעובדות ובסיבו
להשתמש ביותר מסוג אחד  יצטרכו אחדותישויות ייתכן שלקוחות. 

הכסות.  צוללפי 114כדי לקיים את המטרה שבסעיף  בוצותשל ק
ישויות אחרות עשויות לקיים את המטרה על ידי שימוש בסוג אחד 

 כדי לפצל הכסות. בוצותבלבד של ק

 
ל הכסות, וצילפ שישמשו) בוצותק(או  קבוצהבעת בחירת סוג ה .88ב

ההכסות של הישות  גבימידע ל בושאת האופן בחשבון  ישות תביא
 כל הדברים הבאים: את הוצג למטרות אחרות, כולל 

 
גילויים שהוצגו מחוץ לדוחות הכספיים (לדוגמה, פרסומי   )א(

 שתיים או מצגות למשקיע); רווחים, דוחות
 

ל ההחלטות התפעוליות מידע שסקר באופן סדיר על ידי מקב  )ב(
 של מגזרי פעילות; וכן  יםכספיה יםלהערכת הביצועהראשי 

 
(ב) - (א) ו88דומה לסוגי המידע שזוהו בסעיף בהמידע אחר   )ג(

ומשמש את הישות או משתמשים של הדוחות הכספיים של 
של הישות או לקבלת  יםהכספי יםהישות להערכת הביצוע

 החלטות לגבי הקצאת משאבים.
  

שעשויות להיות מתאימות כוללות את כל  בוצותקל דוגמאות .89ב
 :להם, אך אין מוגבלות ותהבא קבוצותה

 
 שירות (לדוגמה, קווי מוצר עיקריים);של סוג של סחורה או   )א(

 
 אזור גיאוגרפי (לדוגמה, מדיה או אזור);  )ב(

 
סוג לקוח (לדוגמה, לקוחות ממשלתיים ולא או שוק   )ג(

 ממשלתיים);
 

ם במחיר קבוע וחוזי זמן סוג של חוזה (לדוגמה, חוזי  )ד(
 וחומרים);

 
 משך חוזה (חוזים קצרי טווח וארוכי טווח);  )ה(

 
עיתוי העברת סחורות או שירותים (לדוגמה, הכסות   )ו(

שירותים שהועברו ללקוחות בקודת זמן ממסחורות או 
 שירותים שהועברו לאורך זמן); וכןמוהכסות מסחורות או 

 
לצרכים  יןישרמב ערוצי מכירות (לדוגמה, סחורות שמכרו  )ז(

 מתווכים).  באמצעותוסחורות שמכרו 
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  ספח ג 

   מועד תחילה והוראות מעבר

ויש לו את אותה סמכות כמו  התקןשל ספח זה מהווה חלק בלתי פרד 
  לחלקים אחרים של התקן.

  

  מועד תחילה 

 1ישות תיישם תקן זה לתקופות דיווח שתיות המתחילות ביום  .1ג
מותר. אם ישות יותר ו. יישום מוקדם או לאחרי 2018ביואר 

 יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו. םמיישמת תקן זה מוקד
  
, תיקן 2016, שפורסם ביואר חכירות 16תקן דיווח כספי בילאומי   א.1ג

. ישות תיישם תיקוים אלה כאשר 70ב-ו 66, ב97, 5את סעיפים 
  .16היא מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 

  
הכסות מחוזים עם  15הבהרות לתקן דיווח כספי בילאומי    ב.1ג

, 1, ב29, 27, 26, תיקן את סעיפים 2016לקוחות, שפורסם באפריל 
והוסיף  57, ביטל את סעיף ב7ג- ו 5, ג2, ג58, ב53ב-52, ב38ב-34ב

-א ו7ב, ג63א, ב63א, ב59א, ב37ב, ב35א, ב35א, ב34את סעיפים ב
ה לתקופות דיווח שתיות א. ישות תיישם תיקוים אל8ג

יותר או לאחריו. יישום מוקדם  2018ביואר  1המתחילות ביום 
מותר. אם ישות מיישמת תיקוים אלה לתקופה מוקדמת יותר, 

  עליה לתת גילוי לעובדה זו.
  
סעיף זה וסף כתוצאה מתיקוים של תקן דיווח כספי בילאומי [  ג.1ג

, ולפיכך הסעיף לא וסף 2023ביואר  1, אשר תחולתו היא מיום 17
  ].17במהדורה זו. הסעיף כלל בספח ד לתקן דיווח כספי בילאומי 

 

   הוראות מעבר

 :א8ג-3לצורך דרישות המעבר בסעיפים ג .2ג
 

בה שמועד היישום לראשוה הוא תחילת תקופת הדיווח   )א(
 ישות מיישמת לראשוה תקן זה; וכן

 
את כל  הישות העבירה בגיוחוזה שהושלם הוא חוזה ש  )ב(

השירותים שזוהו בהתאם לתקן חשבואות  הסחורות או
 18תקן חשבואות בילאומי ל, חוזי הקמה 11בילאומי 

 .מתייחסותפרשויות לו הכסות
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 הבאות: דרכיםבאחת משתי התוך שימוש ישות תיישם תקן זה  .3ג
 

למפרע לכל תקופת דיווח קודמת מוצגת בהתאם לתקן   )א(
יות חשבואית, שיויים מדי 8חשבואות בילאומי 

 ; או5בסעיף ג הקלות, בכפוף לבאומדים חשבואיים וטעויות
  
של ההשפעה המצטברת של יישום לראשוה  כאשרלמפרע   )ב(

במועד היישום לראשוה בהתאם לסעיפים  תוכרמתקן זה 
 .8ג- 7ג

 
, כאשר 8לתקן חשבואות בילאומי  28למרות הדרישות של סעיף  .4ג

, ישות צריכה להציג רק את המידע תקן זה מיושם לראשוה
 8(ו) לתקן חשבואות בילאומי 28הכמותי הדרש לפי סעיף 

לתקופה השתית הקודמת הסמוכה לתקופה השתית הראשוה 
) ורק אם "התקופה הקודמת הסמוכה"שלגביה תקן זה מיושם (

יכולה (א). ישות 3הישות מיישמת תקן זה למפרע בהתאם לסעיף ג
גם לתקופה הוכחית או לתקופות השוואה להציג מידע זה 

 מוקדמות יותר, אך איה דרשת לעשות זאת.
 
 ותהבא ותהמעשיההקלות או יותר מ תישות עשויה להשתמש באח .5ג

 (א):3בעת יישום תקן זה למפרע בהתאם לסעיף ג
 

צריכה להציג מחדש חוזים  יהא, ישות עבור חוזים שהושלמו  )א(
 אשר:

 
)i( תית;ומסתיימים באותה ת מתחיליםאו קופת דיווח ש 

 
)ii(  הם חוזים שהושלמו בתחילת התקופה המוקדמת ביותר

 המוצגת.
 

 יכולההם תמורה משתה, ישות בשיש  עבור חוזים שהושלמו  )ב(
 במקוםבו החוזה הושלם שלהשתמש במחיר העסקה במועד 

סכומי תמורה משתה בתקופות הדיווח את לאמוד 
 .ההשוואל

 
תקופה המוקדמת ביותר עבור חוזים שתוקו לפי תחילת ה  )ג(

המוצגת, ישות איה צריכה להציג מחדש למפרע את החוזה 
. במקום זאת, 21-20לגבי תיקוי חוזה אלה בהתאם לסעיפים 

ישות תשקף את ההשפעה המצרפית של כל התיקוים 
המתרחשים לפי תחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת 

 : תוך
  
)i(  קוימו;זיהוי מחויבויות הביצוע שקוימו ושלא 

 
)ii( קביעת מחיר העסקה; וכן 
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)iii( למחויבויות הביצוע שקוימו  הקצאת מחיר העסקה
 ושלא קוימו.

  
עבור כל תקופות הדיווח המוצגות לפי מועד היישום   )ד(

צריכה לתת גילוי לסכום של מחיר  יהלראשוה, ישות א
גבי העסקה שהוקצה למחויבויות הביצוע הותרות והסבר ל

יר בסכום זה כהכסות (ראה להכצופה הישות  בושהעיתוי 
 ).120סעיף 

 
שישות משתמשת בה,  5בסעיף ג ותהמעשיההקלות אחת מלכל  .6ג

באופן עקבי לכל החוזים בכל תקופות  הקלהאת ההישות תיישם 
 הדיווח המוצגות. בוסף, הישות תיתן גילוי לכל המידע הבא:

 
 שימוש; וכן ןעשה בהש ותההקל  )א(
 

איכותית של ההשפעה  עד כמה שיתן באופן סביר, הערכה  )ב(
 אלה. ת מהקלותכל אחשל יישום  תאמדה

 
(ב), 3אם ישות בוחרת ליישם תקן זה למפרע בהתאם לסעיף ג .7ג

הישות תכיר בהשפעה המצטברת של יישום לראשוה של תקן זה 
כפי (או רכיב אחר של הון, ליתרת הפתיחה של העודפים  וםאיכת

מועד היישום  ) של תקופת הדיווח השתית שכוללת אתשמתאים
תקן  לבחור ליישםיכולה שיטת מעבר זו, ישות בהתאם ללראשוה. 

זה למפרע רק לחוזים שהם חוזים שלא הושלמו במועד היישום 
 ת הדיווח שלהששלישות  2018ביואר  1לראשוה (לדוגמה, 

 בדצמבר). 31-מסתיימת ב
  
ם ג יכולה(ב) 3ישות המיישמת תקן זה למפרע בהתאם לסעיף ג  א. 7ג

  (ג):5להשתמש בהקלה המעשית המתוארת בסעיף ג
  

לפי תחילת התקופה  והתרחשעבור כל תיקוי החוזה ש  )א(
 ; אוהמוקדמת ביותר המוצגת

 
מועד היישום  לפי ותרחשעבור כל תיקוי החוזה שה  )ב(

 לראשוה.
 

זו, הישות תיישם את ההקלה  אם ישות משתמשת בהקלה מעשית
  .6וי למידע הדרש בסעיף געקבי לכל החוזים ותיתן גיל באופן

 
היישום לראשוה, ישות  מועדעבור תקופות דיווח הכוללות את  .8ג

תספק את שי הגילויים הוספים הבאים אם תקן זה מיושם 
 (ב):3למפרע בהתאם לסעיף ג

 
הסכום שבו כל סעיף בדוחות הכספיים מושפע בתקופת   )א(

יישום תקן זה בהשוואה לתקן על ידי הדיווח הוכחית 
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 18תקן חשבואות בילאומי ל, 11אות בילאומי חשבו
 שהיו בתוקף לפי השיוי; וכן מתייחסותפרשויות לו
 

 (א).8הסבר על הסיבות לשיויים המשמעותיים שזוהו בג  )ב(
 

(ראה סעיף  15הבהרות לתקן דיווח כספי בילאומי א. ישות תיישם 8ג
. ביישום 8ב) למפרע בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 1ג

יקוים למפרע, ישות תיישם את התיקוים כאילו הם כללו הת
במועד היישום לראשוה. כתוצאה  15בתקן דיווח כספי בילאומי 

מכך, ישות איה מיישמת את התיקוים לתקופות דיווח או לחוזים 
אין מיושמות לגביהם  15שהדרישות של תקן דיווח כספי בילאומי 

ם ישות מיישמת את תקן דיווח . לדוגמה, א8ג-2בהתאם לסעיפים ג
(ב) רק לחוזים שהם חוזים 3בהתאם לסעיף ג 15כספי בילאומי 

שלא הושלמו במועד היישום לראשוה, הישות איה מציגה מחדש 
את החוזים שהושלמו במועד היישום לראשוה של תקן דיווח כספי 

  בגין ההשפעות של תיקוים אלה. 15בילאומי 
  

  9פי בילאומי הפיות לתקן דיווח כס

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

תקרא כהפיה לתקן חשבואות בילאומי  9דיווח כספי בילאומי 
  .מכשירים פיסיים: הכרה ומדידה 39

 

  ביטול של תקים אחרים

 התקים הבאים:תקן זה מחליף את  .10ג
 

 ;חוזי הקמה 11תקן חשבואות בילאומי   )א(
 

 ;הכסות 18תקן חשבואות בילאומי   )ב(
  

של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי  13פרשות מספר   )ג(
 ;תוכיות אמות לקוחות בילאומי

 
של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי  15פרשות מספר   )ד(

 ;הסכמים להקמת מביםבילאומי 
 

של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי  18פר פרשות מס  )ה(
 ; וכןהעברות של כסים מלקוחותבילאומי 

 
 -  הכסותשל הוועדה המתמדת לפרשויות  31פרשות מספר   )ו(

  .עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום


