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 16 בינלאומי דיווח כספי תקן

 כירותח

International Financial Reporting 

Standard 16 

Leases 

גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר 
 .2023לינואר  1ומועד תחילתם לא מאוחר מיום  2022במאי  31פורסמו עד 
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 )המשך( תוכן עניינים
 

  אישור על ידי הוועדה הבינלאומית של:
 Covid 19-על דמי שכירות המתייחסים ל ויתורים

  *2020 במאי שפורסם
 *2020 באוגוסט שפורסם2שלב -עוגן ריבית שיעורי רפורמת
 Covid 19-על דמי שכירות המתייחסים ל ויתורים

  *2021 במרס שפורסם 2021ביוני  30לאחר 

  *בסיס למסקנות

  *דעה מנוגדת

  :לבסיס למסקנות נספח
   *תיקונים לבסיס למסקנות של תקנים אחרים

  *דוגמאות להמחשה

  :לדוגמאות להמחשה נספח
  *תיקונים להנחיות של תקנים אחרים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  לא תורגם לעברית  *
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 16תקן דיווח כספי בינלאומי 

 כירותח
 106-1בסעיפים  רטופמ IFRS 16)) כירותח 16דיווח כספי בינלאומי תקן 

 . כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה. הוראות התקן,ד-ובנספחים א
, מייצגות את העקרונות העיקריים של התקן. באותיות מודגשות המובאות

בה שבפעם הראשונה  באותיות מוטותמונחים המוגדרים בנספח א מופיעים 
הגדרות של מונחים אחרים מובאות במילון המונחים הם מופיעים בתקן. 

 16את תקן דיווח כספי בינלאומי יש לקרוא לתקני דיווח כספי בינלאומיים. 
להקדמה לתקני דיווח כספי ולבסיס למסקנות,  בהקשר למטרת התקן
 8תקן חשבונאות בינלאומי . המושגית לדיווח כספיבינלאומיים ולמסגרת 

מספק בסיס  ,מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות
  .נחיות מפורשותלבחירה ויישום של מדיניות חשבונאית בהעדר ה

 
 התקן מטרת

גילוי של להצגה ולמדידה, ללהכרה,  את העקרונות מפרטתקן זה  .1
מידע  וספקי כיריםחמו וכריםחמטרה היא להבטיח כי ה .ותחכיר

מידע זה נותן בסיס עסקאות אלה.  מנהנא רלוונטי באופן שמשקף
שיש לחכירות  למשתמשים בדוחות כספיים להעריך את ההשפעה

מזומנים התזרימי על יים וכספהביצועים העל המצב הכספי, על 
 של ישות.

 
ואת כל העובדות והנסיבות  חוזיםתנאים של הישות תשקול את  .2

פן עקבי ום תקן זה. ישות תיישם תקן זה באוייש עתהרלוונטיות ב
 מאפיינים דומים ובנסיבות דומות.חוזים בעלי ל

 
  תחולה

נכסי זכות של חכירות  כולללגבי כל החכירות, תקן זה יישם תישות  .3
 , למעט:חכירת משנהב שימוש

 
חכירות לחיפוש מינרלים, נפט, גז טבעי ומשאבים מתכלים  (א)

 ;או לשימוש בהם דומים
 

חכירות של נכסים ביולוגיים שבתחולת תקן חשבונאות  (ב)
 ;המוחזקים על ידי חוכר חקלאות 41בינלאומי 

 
של  12בתחולת פרשנות מספר שהסדרי זיכיון למתן שירות  (ג)

הסדרי זיכיון הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 
 ;למתן שירות
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בתחולת ש רישיונות של קניין רוחני שהוענקו על ידי מחכיר (ד)
 ;מחוזים עם לקוחות הכנסות 15תקן דיווח כספי בינלאומי 

 כןו
 

 רישויזכויות המוחזקות על ידי חוכר במסגרת הסכמי  (ה)
נכסים בלתי  38בתחולת תקן חשבונאות בינלאומי ש

סרטי קולנוע, הקלטות וידאו,  כמולפריטים  מוחשיים
 .מחזות, כתבי עת, פטנטים וזכויות יוצרים

  
נדרש, ליישם תקן זה לחכירות של נכסים בלתי  ינואחוכר רשאי, אך  .4

 )ה(.3בסעיף  המתוארותאלה  מלבדמוחשיים 
 

  (8ב-3)סעיפים ב הכרהפטורים מ

 לגבי: 49-22חוכר רשאי לבחור שלא ליישם את הדרישות בסעיפים  .5
 

 וכן ;חכירות לטווח קצר (א)
 

)כמתואר  הוא בעל ערך נמוך נכס הבסיסשבהן  חכירות (ב)
 (.8ב-3בסעיפים ב

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

הוא בעל ערך נמוך, לטווח קצר או לחכירות שבהן נכס הבסיס 
 לעחכירות אלה כהוצאה ל קשוריםה תשלומי החכירההחוכר יכיר ב

או על בסיס שיטתי אחר.  תקופת החכירהקו ישר על פני בסיס 
מייצג בצורה טובה  החוכר יישם בסיס שיטתי אחר אם אותו בסיס

 יותר את התבנית של הטבת החוכר.
 
, החוכר 6יישום סעיף  על ידילטווח קצר  ותחכירב מטפלאם חוכר  .7

 תקן זה אם: צורכיחדשה ל יתייחס לחכירה כחכירה
 

 או ;חכירה תיקון חל (א)
 

ממש מהחוכר  ,החכירה )לדוגמה קופתבתשינוי כלשהו  חל (ב)
 החכירה(. תקופת ו אתאופציה שלא נכללה בעבר בקביעת

 
 נכס בסיסשל  ותקבוצ לפי העשעבור חכירות לטווח קצר ת הבחירה .8

קיבוץ  אבסיס הינכס  קבוצה שלזכות השימוש.  תיחסתימ ושאלי
בפעילויות של ישות.  הושימוש דומ מהות דומהבעלי  של נכסי בסיס

 החכירות שבהן נכס הבסיס הוא בעל ערך נמוך יכול עבור בחירהה
 .כל חכירה בנפרד על בסיס תבצעלה
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 (33ב-9זיהוי חכירה )סעיפים ב

אם או חכירה  הואאם החוזה התקשרות בחוזה, ישות תעריך  בעת .9
החוזה  או כולל חכירה אם חוזה הוא חכירהכולל חכירה. הוא 

 עבור לתקופת זמןמזוהה בנכס מעביר את הזכות לשלוט בשימוש 
חוזה  באשר להערכה אם ותנחיה מפרטים 31ב-9בתמורה. סעיפים 

 .כולל חכירההוא אם או  ההוא חכיר
 

תקופה של זמן עשויה להיות מתוארת במונחים של כמות השימוש  .10
שפריט ציוד ישמש  ייצורהיחידות  מספרבנכס מזוהה )לדוגמה, 

 (.ןלהפקת
 

כולל חכירה הוא אם או  חכירהאם חוזה הוא מחדש ישות תעריך  .11
 .השתנו תנאים של החוזהה אםרק 

 
 חוזה ם שלרכיבי תהפרד

כולל חכירה, ישות תטפל בכל רכיב שלגבי חוזה שהוא חכירה או  .12
רכיבים שאינם חכירה בחוזה, אלא מחכירה בחוזה כחכירה בנפרד 

סעיפים . 15בסעיף  ההקלה המעשית אם כן הישות מיישמת את
 חוזה. ם שלרכיבי תהנחיות להפרד פרטיםמ 33ב-32ב

 
 חוכר

 םשה ,אחד או יותרנוסף, גבי חוזה הכולל רכיב חכירה ורכיב ל .13
יקצה את התמורה בחוזה לכל רכיב חכירה, חוכר  שאינםחכירה או 

 מצרפיהמחיר הנפרד וההנפרד שלו  המחיר יחסי של על בסיסחכירה 
 של הרכיבים שאינם חכירה.

 
רכיבים שאינם חכירה של המחיר הנפרד היחסי של רכיבי חכירה ו .14

היו גובים מישות ספק דומה שמחכיר או שהמחיר  על בסיסיקבע 
ניתן מחיר נפרד  אםבנפרד.  ,הדומאו בעבור רכיב זה, בעבור רכיב 

על המחיר הנפרד,  את אמוד, החוכר יבנקל אינו ניתן להשגה לצפייה
 .ניתן לצפייהרבי במידע ישימוש מ ידי

 
שלא  ,לפי קבוצות של נכס בסיס, חוכר רשאי לבחור, הקלה מעשיתכ .15

לטפל להפריד רכיבים שאינם חכירה מרכיבי חכירה, ובמקום זאת 
 אליו קשוריםהחכירה שאינם  כלשהםרכיבים בבכל רכיב חכירה ו

 נגזריםזו על  הקלה מעשית ישםד. חוכר לא ייחיכרכיב חכירה 
 4.3.3קריטריונים שנקבעו בסעיף ה מקיימים אתמשובצים אשר 

 .מכשירים פיננסיים 9תקן דיווח כספי בינלאומי ל
 

תקנים רלוונטיים  יישום על ידירכיבים שאינם חכירה חוכר יטפל ב .16
 .15בסעיף  הקלה המעשיתאלא אם כן מיושמת ה אחרים,
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 מחכיר

 םשה ,אחד או יותרנוסף, גבי חוזה הכולל רכיב חכירה ורכיב ל .17
 על ידי יקצה את התמורה בחוזה מחכיר חכירה, שאינםחכירה או 

 .15תקן דיווח כספי בינלאומי ל 90-73יישום סעיפים 
 

 (41ב-34ב תקופת חכירה )סעיפים

ישות תקבע את תקופת החכירה כתקופה שבה החכירה אינה ניתנת  .18
 לביטול, יחד עם:

 
ת החכירה אם א יךאופציה להארהמכוסות על ידי תקופות  (א)

 כןסביר שהחוכר יממש אופציה זו; וודאי באופן 
 

 ודאיאם  את החכירה בטלאופציה ל המכוסות על ידיתקופות  (ב)
 .אופציה זוכר לא יממש שהחו סבירבאופן 

 
שחוכר יממש אופציה להאריך  סבירבאופן  ודאיבעת הערכה אם  .19

את החכירה, ישות תשקול  בטלאת החכירה, או לא יממש אופציה ל
את כל העובדות והנסיבות הרלוונטיות אשר יוצרות תמריץ כלכלי 
לחוכר לממש את האופציה להאריך את החכירה, או לא לממש את 

 .40ב-37כמתואר בסעיפים ב את החכירה, בטלהאופציה ל
 

לממש אופציה להארכה או  סבירפן ובא ודאיחוכר יעריך מחדש אם  .20
בעת התרחשות אירוע משמעותי או שינוי  ,ביטוללא לממש אופציה ל

 משמעותי בנסיבות אשר:
 

 ; וכןהוא בשליטתו של החוכר (א)
 

החוכר יממש ש סבירבאופן  ודאי משפיע על ההחלטה אם (ב)
, תקופת החכירה ו אתבקביעת קודם לכןלא נכללה ש ,אופציה

 קופתת ו אתבקביעת קודם לכןנכללה ש ,או לא יממש אופציה
 .(41בהחכירה )כמתואר בסעיף 

 
 ה שבהחל שינוי בתקופ אםאת תקופת החכירה  עדכןישות ת .21

חכירה אינה ה ה שבהתקופההחכירה אינה ניתנת לביטול. לדוגמה, 
 ניתנת לביטול תשתנה אם:

 
בקביעת תקופת  קודם לכןממש אופציה שלא נכללה מהחוכר  (א)

 ;החכירה על ידי הישות
 

בקביעת תקופת  קודם לכןממש אופציה שנכללה מהחוכר לא  (ב)
 ;החכירה על ידי הישות
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את החוכר לממש אופציה חוזית מתרחש אירוע אשר מחייב  (ג)
בקביעת תקופת החכירה על ידי  קודם לכןשלא נכללה 

 ; אוהישות
 

לממש אופציה על החוכר חוזית שר אוסר מתרחש אירוע א (ד)
 .קביעת תקופת החכירה על ידי הישותב קודם לכןשנכללה 

 
 חוכר

 הכרה
 ובהתחייבות חכירה. נכס זכות שימוש, חוכר יכיר בבמועד התחילה .22
 

 מדידה

  מדידה לראשונה

 נכס זכות שימושמדידה לראשונה של 
 בעלות. הנכס זכות שימושבמועד התחילה, חוכר ימדוד את  .23
 

 :מורכבת מהנכס זכות שימוש העלות של  .24
 

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

 
במועד התחילה או לפניו,  בוצעושכלשהם חכירה תשלומי  (ב)

 תקבלו;הש הםשכל חכירהתמריצי  בניכוי
 

 כן; ותהוו לחוכרהש ןכלשה עלויות ישירות ראשוניות (ג)
 

של נכס פינוי לוומדן העלויות שיתהוו לחוכר לפירוק א (ד)
החזרת נכס לממוקם או הנכס בו ששיקום האתר להבסיס, 

הבסיס למצב שנדרש לפי התנאים של החכירה, אלא אם כן 
 מתהווהלחוכר  .צר מלאייליעל מנת  תתהוומעלויות אלה 

עלויות אלה במועד התחילה או כתוצאה משימוש לבות המחוי
 תקופה מסוימת.מהלך ב בנכס הבסיס

 
)ד( כחלק מהעלות של 24מתוארות בסעיף החוכר יכיר בעלויות  .25

חוכר עלויות אלה. למחויבות לו  מתהווה כאשר הנכס זכות שימוש
 שמתהוותלגבי עלויות  מלאי 2מיישם את תקן חשבונאות בינלאומי 

על  בנכס זכות שימושבמהלך תקופה מסוימת כתוצאה משימוש 
עלויות אשר לויות המחויב מנת לייצר מלאי במהלך אותה תקופה.

 2יישום תקן זה או תקן חשבונאות בינלאומי  על ידי תטופלומ
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 37תקן חשבונאות בינלאומי  יישום על ידימוכרות ונמדדות 
 .הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

 
 חכירההמדידה לראשונה של התחייבות 

בערך הנוכחי  חכירההבמועד התחילה, חוכר ימדוד את התחייבות  .26
תשלומי  מועד.אותו של תשלומי החכירה שאינם משולמים ב

 אם, ר הריבית הגלום בחכירהועיששימוש ב תוךיהוונו החכירה 
ר זה אינו ניתן לקביעה ועיש אםקל. נעה ביר זה ניתן לקבועיש
 .של החוכרשיעור הריבית התוספתי קל, החוכר ישתמש בנב

 
כללים במדידה של התחייבות נבמועד התחילה, תשלומי החכירה ה .27

מש תהשלזכות ה, עבור הבאיםתשלומים המהחכירה מורכבים 
משולמים במועד  שאינם, בנכס הבסיס במהלך תקופת החכירה

 :התחילה
 

כמתואר  םבמהות כולל תשלומים קבועים) תשלומים קבועים (א)
החוכר זכאי שכלשהם (, בניכוי תמריצי חכירה 42בסעיף ב

 ;לקבל
 

שנמדדים  שער,בשתלויים במדד או תשלומי חכירה משתנים  (ב)
במועד  הקייםשער באו הקיים שימוש במדד  על ידילראשונה 
 ;(28מתואר בסעיף כהתחילה )

 
התאם על ידי החוכר ב יים לעמוד לתשלוםחזוהסכומים  (ג)

 ;שיירת לערך יוערבול
 

סביר באופן  ודאי אם השימחיר המימוש של אופציית רכ (ד)
 תוךמוערכת סבירות המימוש ) זו שהחוכר יממש אופציה

 כן; ו(40ב-37גורמים המתוארים בסעיפים בבהתחשבות 
 

תקופת החכירה  אםהחכירה,  ביטוללקנסות  תשלומי (ה)
 החכירה על ידי החוכר. את בטליה לצמימוש אופ משקפת

 
 יםמתוארה ,שערבם במדד או ישתלוי ,משתנים תשלומי חכירה .28

כוללים, לדוגמה, תשלומים הצמודים למדד מחירים  ,)ב(27בסעיף 
( או בוריל)כגון  עוגן לצרכן, תשלומים הצמודים לשיעור ריבית

ירות לשקף שינויים במחירי השכ על מנתתשלומים המשתנים 
 .בשוק

  



IFRS 16 

800  

  מדידה עוקבת

 נכס זכות שימושה מדידה עוקבת של
 על ידי הנכס זכות שימושלאחר מועד התחילה, חוכר ימדוד את  .29

המודלים משום מודל עלות, אלא אם כן הוא מיישם את אחד יי
 .35-ו 34המתוארים בסעיפים למדידה 

 
 מודל עלות

 הנכס זכות שימושעלות, חוכר ימדוד את על מנת ליישם מודל  .30
 בעלות:
 

 כלשהם והפסדים מירידת ערךכלשהו בניכוי פחת שנצבר  (א)
 כןו ;שנצברו

 
חכירה השל התחייבות כלשהי מחדש מדידה מותאם בגין  (ב)

 )ג(.36בסעיף  תגדרומה
 

רכוש  16פחת בתקן חשבונאות בינלאומי החוכר יישם את דרישות  .31
 .32סעיף בלדרישות  ףכפוב, הנכס זכות שימוש הפחתת תעב קבוע

 
תקופת  תוםלחוכר בעלות על נכס הבסיס עד  הריחכירה מעבה אם .32

של ש ומימ פתמשק הנכס זכות שימוששל  העלות אםהחכירה או 
 הנכס זכות שימוש פחית את, החוכר יחוכרהה על ידי שיאופציית רכ

של נכס הבסיס. החיים השימושיים אורך  תוםממועד התחילה עד 
ממועד התחילה עד  הנכס זכות שימוש פחית אתאחרת, החוכר י

הנכס זכות של  החיים השימושייםאורך  תוםמוקדם מבין ההמועד 
 תקופת החכירה. תוםלבין  שימוש

 
על  ירידת ערך נכסים 36חוכר יישם את תקן חשבונאות בינלאומי  .33

ולטפל בהפסד מירידת ערך  הנכס זכות שימושמנת לקבוע אם נפגם 
 שזוהה.כלשהו 

 
 מודלים אחרים למדידה

חוכר מיישם את מודל השווי ההוגן בתקן חשבונאות בינלאומי  אם .34
, החוכר יישם את לולגבי הנדל"ן להשקעה ש נדל"ן להשקעה 40

 מקיימים את אשר נכסי זכות שימושבי מודל השווי ההוגן גם לג
 .40תקן חשבונאות בינלאומי בנדל"ן להשקעה  ה שלהגדרה
 

רכוש קבוע, שלגביה של קבוצה ל מתייחסים נכסי זכות שימוש אם .35
מודל ההערכה מחדש בתקן חשבונאות בינלאומי  תהחוכר מיישם א

נכסי , חוכר רשאי לבחור ליישם את מודל ההערכה מחדש לגבי כל 16
 של רכוש קבוע.קבוצה  הלאות חסיםייתשמ זכות שימוש

 



IFRS 16 

801 

 חכירההמדידה עוקבת של התחייבות 
 :על ידי חכירהההתחייבות לאחר מועד התחילה, חוכר ימדוד את  .36

 
התחייבות על ריבית  על מנת לשקףהגדלת הערך בספרים  (א)

 ;חכירהה
 
תשלומי החכירה  את על מנת לשקףבספרים הערך  קטנתה (ב)

 כן; ובוצעוש
 
 בחינה על מנת לשקף הערך בספרים שלמדידה מחדש  (ג)

 יםוגדרמהכלשהם או תיקוני חכירה ( reassessment)מחדש 
חכירה קבועים  תשלומי על מנת לשקף, או 46-39בסעיפים 
 (.42)ראה סעיף בעודכנים מבמהותם 

 
חכירה בכל תקופה במהלך תקופת החכירה הריבית על התחייבות  .37

ה יתרהשיעור ריבית תקופתי קבוע על  שמייצרתהיה הסכום 
 אחכירה. שיעור הריבית התקופתי הוההתחייבות של  תהנותר

שיעור ההיוון  , אם רלוונטי,, או26מתואר בסעיף הוון ישיעור הה
 )ג(.45סעיף באו  43סעיף ב, 41מתואר בסעיף ה עודכןהמ

 
הפסד, אלא אם כן  וארווח ב לאחר מועד התחילה, חוכר יכיר .38

כתוצאה מיישום  של נכס אחר ערך בספריםכללות בנ עלויותה
 :תקנים רלוונטיים אחרים

 
 ןכחכירה; והריבית על התחייבות ב (א)
 
 מדידה שלנכללו בתשלומי חכירה משתנים אשר לא ב (ב)

או התנאי התרחש האירוע תקופה שבה חכירה בההתחייבות 
 .תשלומים אלה( triggers) הפעילש

 
 מחדש של התחייבות החכירה בחינה

למדוד  על מנת 43-40לאחר מועד התחילה, חוכר יישם את סעיפים  .39
תשלומי לשינויים  על מנת לשקףחכירה האת התחייבות  מחדש

של התחייבות  המדידה מחדש של בסכוםהחכירה. חוכר יכיר 
הערך בספרים של אם ם, אול. לנכס זכות שימוש וםאיתכחכירה ה

דת במדינוספת  הקטנהמופחת לאפס וקיימת  הנכס זכות שימוש
נותר מהמדידה כלשהו שסכום ב , חוכר יכירהתחייבות החכירה

 הפסד. ואמחדש ברווח 
 

 תשלומיחכירה על ידי היוון החוכר ימדוד מחדש את התחייבות  .40
, אם אחד מעודכןשימוש בשיעור היוון  על ידי המעודכניםהחכירה 

 מהבאים מתקיים:
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. חוכר 21-20מתואר בסעיפים י בתקופת החכירה, כונשי חל (א)
תקופת  עלבהתבסס נים עודכהחכירה המיקבע את תשלומי 

 או נת;עודכהחכירה המ
 
 המוערכתשינוי בהערכה של אופציה לרכישת נכס הבסיס,  חל (ב)

 21-20מתוארים בסעיפים הנסיבות בבהתחשב באירועים ו
תשלומי החכירה . חוכר יקבע את השיבהקשר לאופציית רכ

 שלםלנים על מנת לשקף את השינוי בסכומים מעודכה
 .השיאופציית הרכל בהתאם

 
כשיעור  מעודכןההיוון ה, חוכר יקבע את שיעור 40ביישום סעיף  .41

שיעור זה ניתן אם ליתרת תקופת החכירה,  הריבית הגלום בחכירה
 שיעור הריבית התוספתי של החוכר במועדכ, או בנקללקביעה 

שיעור הריבית הגלום בחכירה אינו ניתן לקביעה אם , מחדש בחינהה
 .בנקל

 
חכירה על ידי היוון תשלומי האת התחייבות  חוכר ימדוד מחדש .42

 אם אחד מהבאים מתקיים:ם, מעודכניהחכירה ה
 
ערבות התאם לב ים לעמוד לתשלוםחזוים המישינוי בסכו חל (א)

על  מעודכניםאת תשלומי החכירה הלערך שייר. חוכר יקבע 
לתשלום  לעמודויים חזלשקף את השינוי בסכומים ה מנת

 ערבות לערך שייר.ל בהתאם
 
חל שינוי בתשלומי חכירה עתידיים הנובע משינוי במדד או  (ב)

לדוגמה, שינוי  ,כוללתשלומים אלה, בשער המשמש לקביעת 
בעקבות  בשיעורי השכירות בשוקלשקף שינויים  על מנת
את  החוכר ימדוד מחדשבשוק.  ותרישכהשל  סקירה

לשקף את תשלומי החכירה  על מנת חכירהההתחייבות 
 בתזרימי המזומנים האלה רק כאשר חל שינוי מעודכניםה
(. נכנס לתוקף לתשלומי החכירה וםאיהת שבובמועד  ,כלומר)

ליתרת תקופת  מעודכניםיקבע את תשלומי החכירה החוכר 
 .עודכניםיים המוזהתשלומים הח החכירה בהתבסס על

 
היוון, אלא אם כן השיעור לא ישנה את , חוכר 42ביישום סעיף  .43

. משתניםמשינוי בשיעורי ריבית  בתשלומי החכירה נובעהשינוי 
משקף את ה מעודכןבמקרה זה, החוכר ישתמש בשיעור היוון 

 השינויים בשיעור הריבית.
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 תיקוני חכירה
חוכר יטפל בתיקון חכירה כחכירה נפרדת אם מתקיימים שני  .44

 הבאים:
 

התיקון מגדיל את היקף החכירה על ידי הוספת הזכות  (א)
 כןיותר; ו בנכס בסיס אחד אומש תשהל

 
מחיר את האם והתמורה בגין החכירה גדלה בסכום הת (ב)

 םכלשה מתאימים יםמואיתוהגידול בהיקף עבור הנפרד 
חוזה האת הנסיבות של  זה על מנת לשקף למחיר נפרד

 מסוים.ה
 

מועד התחילה של , במטופל כחכירה נפרדתו שאינ גבי תיקון חכירהל .45
 חוכר: תיקון החכירה

 
 סעיפיםיישום  על ידיהמתוקן יקצה את התמורה בחוזה  (א)

16-13; 
 

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

 
חכירה על ידי היוון תשלומי ההתחייבות  ימדוד מחדש את (ג)

. עודכןשימוש בשיעור היוון מ על ידינים עודכהחכירה המ
נקבע כשיעור הריבית הגלום בחכירה  המעודכןשיעור ההיוון 

, או בנקלשיעור זה ניתן לקביעה אם ליתרת תקופת החכירה, 
שיעור הריבית התוספתי של החוכר במועד התחילה של כ

שיעור הריבית הגלום בחכירה אינו ניתן לקביעה אם התיקון, 
 .בנקל

 
החוכר יטפל  ,מטופל כחכירה נפרדתו שאינ לגבי תיקון חכירה .46

 :דיי לעחכירה השל התחייבות  מחדשבמדידה 
 

לשקף  על מנת הנכס זכות שימושהערך בספרים של  קטנתה (א)
גבי לה, החכיר מלא שלאת הביטול החלקי או ה ביטולאת ה

. החוכר יכיר ברווח את היקף החכירה קטיןתיקון חכירה שמ
מלא לביטול החלקי או ה ביטולחס לייתהפסד כלשהו המבאו 
 הפסד. ואהחכירה ברווח  של

 
תיקוני כל  לגבי לנכס זכות שימוש מקביל וםאיתביצוע  (ב)

 החכירה האחרים.
 

שלא לבחון אם ויתור על דמי  , חוכר רשאי לבחורהקלה מעשיתכ א.46
ב מהווה תיקון חכירה. 46שכירות אשר מקיים את התנאים בסעיף 
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חוכר שמבצע בחירה זו יטפל בשינוי כלשהו בתשלומי חכירה הנובע 
על דמי שכירות באותו אופן שבו הוא היה מטפל בשינוי  מויתור

 ביישום תקן זה אילו השינוי לא היה תיקון חכירה. 
 

א חלה רק על ויתורים על דמי שכירות 46ההקלה המעשית בסעיף  ב.46
ורק אם כל התנאים  Covid 19המתרחשים כתוצאה ישירה ממגפת 

 הבאים מתקיימים:
 

היא תמורה מעודכנת עבור  תוצאת השינוי בתשלומי החכירה (א)
שווה או נמוכה מהתמורה עבור  ימהותאופן בהחכירה שהיא 

 החכירה מיד לפני השינוי;
 

כלשהי בתשלומי החכירה משפיעה רק על תשלומים  קטנהה (ב)
או לפניו  2022ביוני  30שמועד פירעונם המקורי חל ביום 

)לדוגמה, ויתור על דמי שכירות יקיים תנאי זה אם התוצאה 
או  2022ביוני  30שלו היא תשלומי חכירה מופחתים ביום 

ביוני  30לפניו ותשלומי חכירה מוגדלים הנמשכים לאחר 
 (; וכן2022

 
 אין שינוי מהותי בתנאים אחרים של החכירה. (ג)

 
 הצגה

 :יםגילוי בביאור יתןחוכר יציג בדוח על המצב הכספי או י .47
 

חוכר אינו אם בנפרד מנכסים אחרים.  נכסי זכות שימושל (א)
 בנפרד בדוח על המצב הכספי, החוכר: נכסי זכות שימושמציג 

 
(i)  היו מוצגים  ושב ףסעי ובאות נכסי זכות שימושיכלול

ם היו בבעלותו; נכסיאילו ה קביליםנכסי הבסיס המ
 כןו

 
(ii)  בדוח על המצב הכספי כוללים  סעיפיםייתן גילוי אילו

 אלה. נכסי זכות שימושאת 
 

חוכר אם התחייבויות חכירה בנפרד מהתחייבויות אחרות. ל (ב)
אינו מציג התחייבויות חכירה בנפרד בדוח על המצב הכספי, 

סעיפים בדוח על המצב הכספי כוללים החוכר ייתן גילוי אילו 
 התחייבויות אלה.את 

 
 יםקיימשמ נכסי זכות שימוש)א( אינה חלה על 47הדרישה בסעיף  .48

בדוח על המצב הכספי יוצגו אשר נדל"ן להשקעה,  ה שלהגדרה את
 כנדל"ן להשקעה.
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הפסד ורווח כולל אחר, חוכר יציג הוצאת ריבית  וארווח על בדוח  .49
הנכס זכות חכירה בנפרד מהוצאות הפחת בגין הבגין התחייבות 

חכירה מהווה רכיב של ה. הוצאת ריבית בגין התחייבות שימוש
הצגת  1)ב( לתקן חשבונאות בינלאומי 82שסעיף  עלויות מימון,
הפסד ורווח  וארווח על בנפרד בדוח  להציגדורש  דוחות כספיים

 כולל אחר.
 

 מזומנים, חוכר יסווג:הבדוח על תזרימי  .50
 

של התחייבות  קרןההחלק של עבור  ניםתשלומי מזומ (א)
 ת מימון;יוחכירה במסגרת פעילוה

 
הריבית בגין התחייבות  החלק שלעבור  ניםתשלומי מזומ (ב)

 7דרישות בתקן חשבונאות בינלאומי יישום ה על ידיחכירה ה
 כן; והבנוגע לריבית ששולמ דוח על תזרימי מזומנים

 
תשלומי חכירה לטווח קצר, תשלומים עבור חכירות של  (ג)

א נכללו חכירה משתנים שלנכסים בעלי ערך נמוך ותשלומי 
 חכירה במסגרת פעילות שוטפת.ה במדידה של התחייבות

 
 גילוי

מידע בביאורים, אשר יחד עם גלו שחוכרים י אהגילויים הי תמטר .51
הפסד  וארווח על דוח ב, המידע המסופק בדוח על המצב הכספי

בסיס למשתמשים בדוחות  יתןמזומנים, יהדוח על תזרימי בו
הכספיים להעריך את ההשפעה שיש לחכירות על המצב הכספי, 

תזרימי המזומנים של החוכר. סעיפים על פיים וכסהביצועים העל 
 .מטרה זו קייםכיצד למפרטים דרישות  60-52

 
בביאור  הוא חוכרבהן שהחכירות שלו  לגבי מידע ויליגיתן חוכר י .52

, חוכר אולםהדוחות הכספיים שלו.  נפרד במסגרת חלקאו ב יחיד
מידע אשר כבר מוצג במקום אחר בדוחות  שכפלל אינו נדרש

או  דיחיהביאור מהעל ידי הפניה נכלל  שהמידע תנאיהכספיים, ב
 חכירות. יבלגנפרד ה מהחלק

 
  חוכר ייתן גילוי לסכומים הבאים לתקופת הדיווח: .53
 

של נכס  ותקבוצלפי בגין נכסי זכות שימוש  פחת הוצאות (א)
 בסיס;

 

 הוצאת ריבית בגין התחייבות חכירה; (ב)
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 על ידית והמטופלחסת לחכירות לטווח קצר ייתההוצאה המ (ג)
לכלול את ההוצאה ינה צריכה . הוצאה זו א6סעיף  יישום

אחד חודש  שלהן היא יחסת לחכירות שתקופת החכירהתיהמ
 ;תקופה קצרה יותראו 

 

חסת לחכירות של נכסים בעלי ערך נמוך ייתההוצאה המ (ד)
. הוצאה זו לא תכלול את 6 סעיףיישום  על ידית והמטופל

יחסת לחכירות לטווח קצר של נכסים בעלי תיההוצאה המ
 )ג(;53בסעיף ה ערך נמוך הכלול

 
לתשלומי חכירה משתנים אשר לא  יחסתתיההוצאה המ (ה)

 נכללו במדידה של התחייבויות חכירה;
 

 משנה של נכסי זכות שימוש;חכרת ההכנסה מ (ו)
 

 חכירות;עבור  שלילי תזרים מזומניםסך  (ז)
 

 תוספות לנכסי זכות שימוש; (ח)
 

כירה חרווחים או הפסדים הנובעים מעסקאות מכירה ו (ט)
 כןבחזרה; ו

 
לפי  תום תקופת הדיווחבהערך בספרים של נכסי זכות שימוש  (י)

 .של נכס הבסיס ותקבוצ
 

בפורמט של טבלה,  53בסעיף  יםמפורטה יםת הגילויספק אחוכר י .54
יותר. הסכומים להם ניתן גילוי  מתאיםאלא אם כן פורמט אחר 

יכללו עלויות שחוכר כלל בערך בספרים של נכס אחר במהלך תקופת 
 הדיווח.

 
חכירות לגבי  ולסכום המחויבויות בגין חכירה של חוכר ייתן גילוי .55

אם התיק של חכירות  ,6סעיף יישום  על ידית ולטווח קצר המטופל
התיק מהדיווח שונה תקופת  סוףמחויב בהוא  שאליהן לטווח קצר

 ותחכירהוצאה בגין המתייחסת  אליהןששל חכירות לטווח קצר 
 .)ג(53סעיף לבהתאם  גילוילה שניתן  לטווח קצר

 
חוכר  ,הגדרת נדל"ן להשקעה מקיימים אתזכות שימוש  ינכסאם  .56

. במקרה זה, 40יישם את דרישות הגילוי בתקן חשבונאות בינלאומי 
בגין )א(, )ו(, )ח( או )י( 53נדרש לספק את הגילויים בסעיף  ינוחוכר א

 נכסי זכות שימוש אלה.
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 יישום על ידיבסכומים משוערכים  חוכר מודד נכסי זכות שימושאם  .57
מידע הנדרש בסעיף , החוכר ייתן גילוי ל16תקן חשבונאות בינלאומי 

 נכסי זכות שימוש אלה.בגין  16לתקן חשבונאות בינלאומי  77
 

 על ידישל התחייבויות חכירה  רעוןילניתוח מועדי פ חוכר ייתן גילוי .58
מכשירים  7לתקן דיווח כספי בינלאומי  11ב-ו 39 פיםסעייישום 

בנפרד מהניתוח של מועדי הפירעון של  פיננסיים: גילויים
 התחייבויות פיננסיות אחרות.

 
, חוכר ייתן גילוי למידע 58-53בסעיפים  יםהנדרש יםבנוסף לגילוי .59

על מנת  הדרושפעילויות החכירה שלו  לגביאיכותי וכמותי נוסף 
(. מידע נוסף 48מתואר בסעיף ב)כ 51מטרת הגילוי בסעיף את  לקיים

להעריך  למשתמשים בדוחות הכספיים סייעמידע שי זה עשוי לכלול
 :הבאים, אך אינו מוגבל למידע זה את

 
 ;פעילויות החכירה של החוכרשל  המהות (א)

 
 לגביהם החוכראשר עתידיים שליליים תזרימי מזומנים  (ב)

ת יושאינם משתקפים במדידת התחייבו ,חשוף פוטנציאלית
 :הנובעת מ החכירה. זה כולל חשיפה

 
(i)  (49מתואר בסעיף ב)כ חכירה משתניםתשלומי; 

 
(ii) בסעיף  מתואר)כ ביטולות להארכה ואופציות לאופצי

 ;(50ב
 

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

(iv)  חויב.מחוכר הליהן אש לויחתהחכירות שטרם 
 

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

 (.52במתואר בסעיף )כ עסקאות מכירה וחכירה בחזרה (ד)
 

חכירות של נכסים בעלי ערך באו  חוכר שמטפל בחכירות לטווח קצר .60
 גילוי לעובדה זו. ןיית 6יישום סעיף  על ידי נמוך

 
א, החוכר ייתן 46אם חוכר מיישם את ההקלה המעשית בסעיף  א.60

 גילוי:
 

על דמי  שהוא יישם את ההקלה המעשית לכל הויתורים (א)
ב או, אם הוא 46השכירות אשר מקיימים את התנאים בסעיף 

לכל הויתורים על דמי שכירות את ההקלה המעשית לא יישם 



IFRS 16 

808  

כאלה, מידע לגבי מהות החוזים שלגביהם הוא יישם את 
 (; וכן2ההקלה המעשית )ראה סעיף 

 
הסכום שהוכר ברווח או הפסד לתקופת הדיווח על מנת לשקף  (ב)

שינויים בתשלומי החכירה הנובעים מויתורים על דמי 
שכירות שלגביהם החוכר יישם את ההקלה המעשית בסעיף 

 א.46
 
 מחכיר

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

 .מימונית
 

את  באופן מהותיחכירה מסווגת כחכירה מימונית אם היא מעבירה  .62
נכס בסיס. חכירה על כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות 

את כל  באופן מהותימסווגת כחכירה תפעולית אם היא לא מעבירה 
 נכס בסיס.על הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות 

 
חכירה תפעולית תלוי כחכירה מימונית או הסיווג של חכירה כ .63

שכל דוגמאות למצבים להלן החוזה. ת במהות העסקה ולא בצור
שילוב זה עם זה יובילו, בדרך כלל, לסיווג בנפרד או באחד מהם 

 :הם ימוניתמחכירה חכירה כ
 

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

 
וי להיות חזנכס הבסיס במחיר ש את שולרכלחוכר יש אופציה  (ב)

ניתן לממש את  בושבמועד  השווי ההוגןמ נמוך מספיק
, ההתקשרותמועד סביר, בבאופן  ודאיש כך האופציה

 שהאופציה תמומש;
 

אורך החיים למשך החלק העיקרי של  אהי תקופת החכירה (ג)
גם אם הזכות הקניינית אינה של נכס הבסיס,  הכלכליים
 מועברת;

 
של תשלומי  הערך הנוכחיהסכום של , ההתקשרותבמועד  (ד)

 השווי ההוגן של נכס הבסיסכל באופן מהותי הוא  החכירה
 כןו ;ולא פחות מזה

 
שרק החוכר יכול כך כה ייחודית  מהותבעל  הינונכס הבסיס  (ה)

 .יםניכר תיקוניםללא צורך ב להשתמש בו
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יכולים  בשילוב זה עם זהבנפרד או  שכל אחד מהםמנים למצבים יס .64
 :כוללים לסיווג חכירה כחכירה מימוניתגם הם להוביל 

 
הפסדים של הוא נושא בוהחוכר יכול לבטל את החכירה אם  (א)

 ;לביטול קשוריםה המחכיר
 

 תנודות בשווי ההוגןמההפסדים ברווחים או החוכר נושא ב (ב)
 (rent rebate) של החזר דמי שכירות באופן)לדוגמה, של השייר 

 כןהחכירה(; ו בתום תקבולי המכירהשווה לרוב ה
 

 לחוכר יש את היכולת להמשיך את החכירה לתקופה נוספת (ג)
מדמי  מהותינמוכים באופן שכירות שבתמורה לדמי 

 בשוק. השכירות
 

אם  .יםתמיד חד משמעי נםאי 64-63ים בסעיפים ימנהדוגמאות והס .65
את  באופן מהותיאינה מעבירה  שהחכירה אחרים מאפייניםברור מ

החכירה , נכס הבסיסעל הנלווים לבעלות כל הסיכונים וההטבות 
מקרה אם הלהיות  עשוילדוגמה, זה  מסווגת כחכירה תפעולית.

תמורת תשלום משתנה ברת בתום החכירה וע נכס הבסיסעל בעלות 
תשלומי חכירה  קיימיםאו אם  לשוויו ההוגן באותו מועד, השווה
את כל באופן מהותי המחכיר אינו מעביר מהם  כתוצאהש, יםמשתנ

 .האלה הסיכונים וההטבות
 

מחדש רק אם יש  ונבחן ההתקשרותחכירה מבוצע במועד הסיווג  .66
של באומדנים )לדוגמה, שינויים באומדנים  תיקון חכירה. שינויים

או  (וערך השייר שלשל או של נכס הבסיס אורך החיים הכלכליים 
גורמים אינם (, וכרחה של( defaultכשל ))לדוגמה,  שינויים בנסיבות

 לצרכים חשבונאיים.חדש של החכירה ג סיוול
 

 חכירות מימוניות

 הכרה ומדידה

 בנכסים המוחזקים בחכירה מימונית כיריבמועד התחילה, מחכיר  .67
 (receivable)כחייבים  אותםבדוח על המצב הכספי שלו ויציג 

 .השקעה נטו בחכירהלבסכום השווה 
 

 לראשונהמדידה 
למדוד את המחכיר ישתמש בשיעור הריבית הגלום בחכירה כדי  .68

שיעור הריבית אם משנה,  חכירתבמקרה של  ההשקעה נטו בחכירה.
מחכיר ביניים  ,בנקלאינו ניתן לקביעה ת המשנה הגלום בחכיר

ם )מותא לחכירה הראשית בשיעור ההיוון המשמש רשאי להשתמש
לחכירת המשנה(  קשורותהכלשהן  עלויות ישירות ראשוניות בגין

 המשנה. בחכירתדי למדוד את ההשקעה נטו כ
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 ,על ידי מחכירים המתהוותמלבד אלה  עלויות ישירות ראשוניות, .69
שקעה של הה במדידה לראשונהכללות נ ,נים או סוחריםיצרשהם 

תקופת את סכום ההכנסה המוכרת על פני  קטינותבחכירה ומ נטו
העלויות ש באופן כזה הגלום בחכירה מוגדרשיעור הריבית  החכירה.

בהשקעה נטו  הישירות הראשוניות נכללות באופן אוטומטי
 בנפרד. ןאין צורך להוסיף אות ;בחכירה

 
הכלולים בהשקעה נטו  של תשלומי חכירה לראשונהמדידה 
 בחכירה

של ההשקעה כללים במדידה נה במועד התחילה, תשלומי החכירה .70
ש מתשהזכות להבור התשלומים הבאים עכוללים את  בחכירה נטו

במועד מתקבלים  , שאינםנכס הבסיס במהלך תקופת החכירהב
 התחילה:

 
מתואר כ )כולל תשלומים קבועים במהותם תשלומים קבועים (א)

העומדים  כלשהם בניכוי תמריצי חכירה(, 42בסעיף ב
 ם;ושלתל

 
 יםנמדדששתלויים במדד או בשער,  תשלומי חכירה משתנים (ב)

מועד הקיים באו בשער הקיים שימוש במדד  על ידי לראשונה
 התחילה.

 
המסופקות למחכיר על ידי לערך שייר ן כלשהערבויות  (ג)

צד שלישי שאינו על ידי צד קשור לחוכר או על ידי החוכר, 
לפרוע את  בעל יכולת פיננסית אוהש קשור למחכיר

 ;ערבותל בהתאם המחויבויות
 

סביר באופן  ודאי אם השימחיר המימוש של אופציית רכ (ד)
 תוך מוערכתסבירות המימוש )זו שהחוכר יממש אופציה 

 כן; ו(37בף גורמים המתוארים בסעיבהתחשבות 
 

תקופת החכירה  אםהחכירה,  ביטוללקנסות  תשלומי (ה)
 החכירה על ידי החוכר. את בטליה לצמשקפת מימוש אופ

 
 יצרנים או סוחריםמחכירים שהם 

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

 

או, אם נמוך שווי ההוגן של נכס הבסיס, גובה ההכנסות ב (א)
 והערך הנוכחי של תשלומי החכירה שנצברבגובה יותר, 

 בשיעור ריבית שוק;שימוש  על ידילמחכיר, כשהם מהוונים 
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, של נכס הבסיס ערך בספריםהאו  העלות בגובהעלות המכר  (ב)
; ערך השייר שאינו מובטחשל  בניכוי הערך הנוכחיאם שונה, 

 כןו
 

עלות בין בין הכנסות ל פרש)שהוא ההאו הפסד ממכירה רווח  (ג)
 המכר( בהתאם למדיניות של המחכיר לגבי מכירות מוחלטות

(outright sales) , שלגביהן מיושם תקן דיווח כספי בינלאומי
ברווח או הפסד  יכיר ,שהוא יצרן או סוחר ,. מחכיר15

אם חכירה מימונית במועד התחילה, ללא קשר  בגין ממכירה
קן דיווח כספי תב בסיס כמתוארהנכס את המחכיר מעביר 

 .15בינלאומי 
 

 , לעיתים קרובות, את הבחירהללקוחות מציעים יצרנים או סוחרים .72
של נכס על ידי  חכירה מימוניתנכס. של בין רכישה לבין חכירה 

השווה לרווח או  רווח או הפסד מניבה ,או סוחר ןיצר שהוא ,מחכיר
במחירי מכירה של נכס הבסיס,  מוחלטתמכירה מהפסד הנובע 

 או הנחות מסחריות כלשהן.נחות כמות ההמשקפים  רגילים,
 

באופן  לפעמיםקובעים  ,יצרנים או סוחריםשהם  ,מחכירים .73
השימוש על מנת למשוך לקוחות.  כיםריבית נמו ימלאכותי שיעור

סך ההכנסה מ מופרזבחלק  בשיעור כזה יגרום לכך שמחכיר יכיר
אם נקבעו באופן מלאכותי שיעורי ריבית  מהעסקה במועד התחילה.

מכירה הרווח מאת ה יגביל ,או סוחר ןיצרשהוא  ,מחכירנמוכים, 
 לרווח שהיה מתקבל אם שיעור ריבית שוק היה מחויב.

 
עלויות המתהוות  היכיר כהוצא ,שהוא יצרן או סוחר ,מחכיר .74

 שהן משום חכירה מימונית במועד התחילה השגתלקשר הב
של של היצרן או מכירה ההרווח מ להפקתבעיקרן מתייחסות 

, יםאו סוחר ם יצרניםשה יםעלויות, שמתהוות למחכיר הסוחר.
אינן כלולות בהגדרת עלויות  מימוניתחכירה  השגתבהתייחס ל

 ולכן אינן כלולות בהשקעה נטו בחכירה. ,ניותישירות ראשו
 

 מדידה עוקבת
בהתבסס על  תקופת החכירה על פנימימון  תהכנסבמחכיר יכיר  .75

משקפת שיעור תשואה תקופתי קבוע על ההשקעה נטו התבנית 
 .של המחכיר בחכירה

 
תקופת החכירה  לאורךלהקצות הכנסת מימון  המחכיר היא תמטר .76

את תשלומי החכירה  יקצה . מחכירוהגיוניעל בסיס שיטתי 
 על מנת, השקעה ברוטו בחכירההמתייחסים לתקופה כנגד ה

 .ההכנסת המימון שטרם הורווחאת  וגם את הקרן גם קטיןלה
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מחכיר יישם את דרישות הגריעה וירידת הערך בתקן דיווח כספי  .77
את  באופן סדיר מחכיר יסקור להשקעה נטו בחכירה. 9בינלאומי 
לחישוב  ומשישאשר  שייר שאינם מובטחיםהערכי אומדני 

אומדן ערך השייר שאינו ב האם חלה יריד .ההשקעה ברוטו בחכירה
את הקצאת ההכנסה על פני תקופת החכירה  יעדכן, המחכיר מובטח

 .סכומים שנצברול חסיהתיב כלשהיה ויכיר באופן מיידי ביריד
 

כולל או חכירה מימונית כמוחזק למכירה )במחכיר המסווג נכס  .78
יישום  על ידי ת מימוש המסווגת כמוחזקת למכירה(אותו בקבוצ

נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה  5תקן דיווח כספי בינלאומי 
 יטפל בנכס בהתאם לאותו תקן. ופעילויות שהופסקו

 
 תיקוני חכירה

אם כחכירה נפרדת  מימוניתמחכיר יטפל בתיקון לחכירה  .79
 מתקיימים שני הבאים:

 
התיקון מגדיל את היקף החכירה על ידי הוספת הזכות  (א)

 כןיותר; ו מש בנכס בסיס אחד אותשהל
 

מחיר את האם והתמורה בגין החכירה גדלה בסכום הת (ב)
 כלשהם מתאימים תיאומיםוהגידול בהיקף  עבורהנפרד 

חוזה ההנסיבות של  את על מנת לשקףזה למחיר נפרד 
 מסוים.ה

 
, מחכיר מטופל כחכירה נפרדתו שאינלגבי תיקון לחכירה מימונית  .80

 :הלןיטפל בתיקון כל
 

התיקון אילו  אם החכירה הייתה מסווגת כחכירה תפעולית (א)
 במועד ההתקשרות, המחכיר: היה בתוקף

 
(i)  חכירה כחכירה חדשה ממועד התחילה היטפל בתיקון

 ; וכןשל התיקון
 

(ii)  כהשקעה נטו  את הערך בספרים של נכס הבסיסימדוד
 לפני מועד התחילה של תיקון החכירה.מייד בחכירה 

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

 .9בינלאומי 
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 חכירות תפעוליות

 הכרה ומדידה

מחכיר יכיר בתשלומי חכירה מחכירות תפעוליות כהכנסה על  .81
המחכיר יישם בסיס . שיטתי אחרבסיס קו ישר או על בסיס 

 שיטתי אחר אם אותו בסיס מייצג בצורה טובה יותר את התבנית
 .מהשימוש בנכס הבסיס הההטבמתמעטת שבה 

 
המתהוות בהפקת , פחת כוללעלויות, בכהוצאה מחכיר יכיר  .82

 חכירה.מ ההכנסה
 

חכירה  בהשגת עלויות ישירות ראשוניות שהתהוומחכיר יוסיף  .83
, ויכיר בעלויות אלה לערך בספרים של נכס הבסיס תפעולית

 ההכנסה בסיס כמואותו  לפי תקופת החכירה לאורךהוצאה כ
 .חכירההמ

 
תהיה  תפעוליותכירות בח י פחתבנ נכסי בסיסגבי למדיניות הפחת  .84

יניות הפחת הרגילה של המחכיר לגבי נכסים דומים. מדלעקבית 
תקן לו 16בינלאומי מחכיר יחשב פחת בהתאם לתקן חשבונאות 

 .38חשבונאות בינלאומי 
 

נפגם כדי לקבוע אם  36 תקן חשבונאות בינלאומימחכיר יישם את  .85
כלשהו ולטפל בהפסד מירידת ערך כירה תפעולית בחנכס בסיס 

 .שזוהה
 

בעת ממכירה  כלשהו אינו מכיר ברווח ,שהוא יצרן או סוחר ,מחכיר .86
 .מכירהת ערך לשוו שהיא אינהמפני  התקשרות בחכירה תפעולית

 
 תיקוני חכירה

מחכיר יטפל בתיקון לחכירה תפעולית כחכירה חדשה ממועד  .87
תוך התחשבות בתשלומי חכירה כלשהם התחילה של התיקון, 

המתייחסים לחכירה המקורית כחלק  ששולמו מראש או שנצברו
  החכירה החדשה. עבורמתשלומי החכירה 

 
 הצגה

 בדוח על המצב הכספי תפעוליותחכירות במחכיר יציג נכסי בסיס  .88
 שלו בהתאם למהות של נכס הבסיס.

 

 גילוי
יגלו מידע בביאורים, אשר יחד  שמחכירים אהגילויים הי תמטר .89

הפסד  וארווח על דוח בעם המידע המסופק בדוח על המצב הכספי, 
בסיס למשתמשים בדוחות יתן דוח על תזרימי המזומנים, יבו
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הכספיים להעריך את ההשפעה שיש לחכירות על המצב הכספי, 
. המחכירתזרימי המזומנים של על פיים וכסהביצועים העל 

 .כיצד לקיים מטרה זומפרטים דרישות  97-90סעיפים 
 

 י לסכומים הבאים לתקופת הדיווח:ייתן גילו מחכיר .90
 

 מימוניות:חכירות עבור  (א)
 

(i) הרווח או הפסד ממכיר; 
 

(ii) בגין ההשקעה נטו בחכירה; וכןת מימון הכנס 
 

(iii) לא ר שאלתשלומי חכירה משתנים  מתייחסתה ההכנס
 .של ההשקעה נטו בחכירה במדידה ונכלל

 
תוך גילוי בנפרד של מחכירה,  ההכנסעבור חכירות תפעוליות,  (ב)

תשלומי חכירה משתנים אשר אינם למתייחסת ה הכנסה
 תלויים במדד או בשער.

 
בפורמט של טבלה,  90בסעיף  יםמפורטה יםאת הגילוי יספקמחכיר  .91

 יותר. מתאיםאלא אם כן פורמט אחר 
 

פעילויות החכירה  לגבילמידע איכותי וכמותי נוסף  מחכיר ייתן גילוי .92
. מידע נוסף 89מטרת הגילוי בסעיף  לקיים אתעל מנת  הדרוששלו 

 את להעריך למשתמשים בדוחות הכספיים שיסייע זה כולל מידע
 :מוגבל למידע זהינו , אך אהבאים

 
 וכן ;המחכירפעילויות החכירה של של  המהות (א)

 
האופן שבו המחכיר מנהל את הסיכון הקשור לזכויות כלשהן  (ב)

בנכסי הבסיס. בפרט, מחכיר ייתן גילוי  בידו שנותרו
ו בידשלו לגבי הזכויות שנותרו  ניםלאסטרטגיית ניהול הסיכו

המחכיר  עזרתםשב םכלשה אמצעיםבנכסי הבסיס, כולל 
לכלול,  יםעשויאמצעים אלה את אותו סיכון.  מפחית

 לדוגמה, הסכמי רכישה חזרה, ערבויות לערך שייר או
 ותתשלומי חכירה משתנים עבור שימוש מעבר למגבל

 .(specified limits) ושהוגדר
 

 חכירות מימוניות

השינויים המהותיים בערך  של כותי וכמותיימחכיר יספק הסבר א .93
 ת.ומימוניות בספרים של ההשקעה נטו בחכיר
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מחכיר ייתן גילוי לניתוח מועדי פירעון של תשלומי החכירה לקבל,  .94
על בסיס שיתקבלו החכירה הבלתי מהוונים  תשלומי תוך הצגת

 סך הסכומיםו לכל אחת מחמש השנים הראשונותלפחות שנתי 
תשלומי החכירה הבלתי  יציג התאמה בין מחכיר שנים.יתרת הל

את הכנסת  זההת הההתאמ .השקעה נטו בחכירהבין הלמהוונים 
ך לתשלומי החכירה לקבל וער מתייחסתה מימון שטרם הורווחהה

 .שייר שאינו מובטח כלשהומהוון של 
 

 תפעוליותחכירות 

חכירה תפעולית, מחכיר יישם את דרישות בטי רכוש קבוע יעבור פר .95
דרישות הגילוי ביישום . 16תקן חשבונאות בינלאומי של הגילוי 

כל קבוצה של רכוש יפצל  , מחכיר16בתקן חשבונאות בינלאומי 
חכירות תפעוליות ולנכסים שאינם ב חכירותבקבוע לנכסים 

י תפעוליות. בהתאם לכך, מחכיר יספק את הגילויים הנדרשים על יד
)לפי  חכירה תפעוליתב עבור נכסים 16בינלאומי  תקן חשבונאות

בבעלות המוחזקים נכסים בנפרד מקבוצות של נכס בסיס( 
 המחכיר. אתומשמשים 

 
, 36 תקן חשבונאות בינלאומיבמחכיר יישם את דרישות הגילוי  .96

תקן וב 40 תקן חשבונאות בינלאומי, ב38 תקן חשבונאות בינלאומיב
 עבור נכסים בחכירות תפעוליות. 41 בינלאומיחשבונאות 

 
תוך  לניתוח מועדי פירעון של תשלומי חכירה, ייתן גילוימחכיר  .97

על בסיס שנתי  וקבלשיתהבלתי מהוונים  הצגת תשלומי החכירה
יתרת סך הסכומים לו כל אחת מחמש השנים הראשונותפחות לל
 .שניםה

 
 חזרהבעסקאות מכירה וחכירה 

מחכיר( -)הרוכש אחרת ותנכס ליש המעביר (חוכר-מוכראם ישות )ה .98
חוכר והן -מוכרמחכיר, הן ה-חוכרת את אותו נכס בחזרה מהרוכשו

יישום  על ידי מחכיר יטפלו בחוזה ההעברה ובחכירה-הרוכש
 .103-99סעיפים 

 
 הערכה אם העברת הנכס היא מכירה

מקוימת  ה מתי מחויבות ביצועאת הדרישות לקביעישות תיישם  .99
העברה של נכס ה לקבוע אם על מנת 15בינלאומי בתקן דיווח כספי 
 .של אותו נכסמטופלת כמכירה 

 
 מכירה איהעברה של נכס ה

 את הדרישות מקיימתחוכר -על ידי המוכר אם ההעברה של נכס .100
 נכס:אותו כמכירה של  ולפיטל 15 בתקן דיווח כספי בינלאומי
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הנובע מהחכירה  חוכר ימדוד את הנכס זכות שימוש-המוכר (א)
 ,של הערך בספרים הקודם של הנכס בחזרה לפי החלק היחסי

חוכר. -ידי המוכרב הנותרשכות השימוש לז מתייחסש
סכום של רווח או הפסד בחוכר יכיר רק -בהתאם לכך, המוכר

 מחכיר.-הועברו לרוכששמתייחס לזכויות ה כלשהו
 

תקנים  יישום על ידיכיר יטפל ברכישה של הנכס חמ-הרוכש (ב)
י החשבונאטיפול היישום דרישות  על ידי, ובחכירה רלוונטיים

 המחכיר בתקן זה. על ידי
 

נכס אינו שווה לשווי  ה שלמכירה עבוראם השווי ההוגן של התמורה  .101
הם לא בשיעורי  או אם התשלומים עבור החכירהההוגן של הנכס, 
 התקבולים כדי למדוד את יםהבא תיאומיםאת השוק, ישות תבצע 

 בשווי הוגן: מהמכירה
 

 מקדמהיטופלו כתנאים כלשהם שהם נמוכים מתנאי השוק  (א)
  של תשלומי חכירה; וכן

 
ימון יטופלו כמ תנאים כלשהם שהם גבוהים מתנאי השוק (ב)

 חוכר.-מוכרל מחכיר-הרוכשנוסף המסופק על ידי 
 

 על בסיס 101לפי סעיף  כלשהו הנדרש אפשרי תיאוםהישות תמדוד  .102
 בנקל: יותר ניתן לקביעההסכום שהוא 

 
בין המכירה ל עבורבין השווי ההוגן של התמורה  פרשהה (א)

 ואשווי ההוגן של הנכס; ה
 

 עבור החוזיים של התשלומים בין הערך הנוכחי פרשהה (ב)
החכירה לפי  עבורלבין הערך הנוכחי של התשלומים החכירה 

 שיעורי שוק.
 

 מכירהאינה העברה של נכס 

את  קיימתמאינה  חוכר-ידי המוכראם ההעברה של נכס על  .103
 נכס:הל כמכירה של ופיטל 15 בתקן דיווח כספי בינלאומיהדרישות 

 
בהתחייבות ויכיר שהועבר בנכס  ימשיך להכירחוכר -המוכר (א)

יטפל  חוכר-מוכר. הושהועבר תקבוליםהשווה ל פיננסית
יישום תקן דיווח כספי  על ידי התחייבות הפיננסיתב

 .9בינלאומי 
 

 כיר בנכס פיננסיהועבר וישמחכיר לא יכיר בנכס -הרוכש (ב)
 בנכס יטפל מחכיר-כשורהשווה לתקבולים שהועברו. ה

 .9יישום תקן דיווח כספי בינלאומי  על ידי הפיננסי
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 חריג זמני הנובע מרפורמת שיעורי ריבית עוגן

לכל תיקוני חכירה אשר משנים את  106-105חוכר יישם את סעיפים  .104
הבסיס לקביעת תשלומי חכירה עתידיים כתוצאה מרפורמת שיעורי 

לתקן דיווח כספי בינלאומי  5.4.8-ו 5.4.6ריבית עוגן )ראה סעיפים 
(. סעיפים אלה חלים רק לתיקוני חכירה כאלה. לצורך כך, המונח 9

לרפורמה של שיעורי ריבית עוגן" מתייחס "רפורמת שיעורי ריבית 
 .9לתקן דיווח כספי בינלאומי  6.8.2כמתואר בסעיף  עוגן בשוק כולו

 
על מנת לטפל בתיקון  42כהקלה מעשית, חוכר יישם את סעיף  .105

חכירה אשר נדרש על ידי רפורמת שיעורי ריבית עוגן. הקלה מעשית 
כירה נדרש על ידי זו חלה רק על תיקונים כאלה. לצורך כך, תיקון ח

רפורמת שיעורי ריבית עוגן, אם ורק אם שני התנאים הבאים 
 מתקיימים:

 
התיקון נחוץ כתוצאה ישירה של רפורמת שיעורי ריבית עוגן;  (א)

 וכן
 

ערך -הבסיס החדש לקביעת תשלומי החכירה הוא שווה (ב)
מבחינה כלכלית לבסיס הקודם )כלומר, לבסיס שקדם 

 מיידית לתיקון(.
 

מבוצעים תיקוני חכירה בנוסף לתיקוני החכירה אולם, אם  .106
הנדרשים על ידי רפורמת שיעורי ריבית עוגן, חוכר יישם את 
הדרישות הרלוונטיות בתקן זה על מנת לטפל בכל תיקוני החכירה 
שבוצעו באותו מועד, כולל אלה הנדרשים על ידי רפורמת שיעורי 

 ריבית עוגן.
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 נספח א'

 מונחים מוגדרים
 התקן.של  בלתי נפרדחלק  מהווהנספח זה 

 
מועד תחילת 

החכירה )מועד 
 תחילה(

 (commencement 

date of the lease 

(((commencement 

date 
 

זמין ל נכס בסיסהופך  מחכירהמועד שבו 
 .חוכרעל ידי  לשימוש

 

 אורך חיים כלכליים
(economic life) 

 
 

חזוי שנכס יהיה ניתן  רק הזמן שלאורכופ
 ,כלכלי על ידי משתמש אחד או יותרלשימוש 

 יחידות דומות או תפוקהיחידות מספר  או
ידי משתמש אחד או שחזוי שיושגו מנכס על 

 יותר.
 

מועד תחילה של 
 effective) התיקון

date of the 

modification) 
 

תיקון המועד שבו שני הצדדים מסכימים ל
 .חכירה

 

 fair) שווי הוגן

value) 
 ידי לעהחשבונאי טיפול הצורך יישום דרישות ל
סכום שבו ניתן היה , הבתקן זה מחכירה

בעסקה בין  לסלק התחייבות או להחליף נכס
, הפועלים בצורה קונה מרצון ומוכר מרצון

שאינה מושפעת מיחסים בעסקה מושכלת 
 .בין הצדדים מיוחדים

 
 חכירה מימונית

(finance lease) 
כל את  מהותי באופן שמעבירה חכירה

נכס על הנלווים לבעלות  הסיכונים וההטבות
 .בסיס

 
  תשלומים קבועים

(fixed payments) 
עבור  מחכירל חוכרעל ידי תשלומים המבוצעים 

תקופת במהלך נכס בסיס הזכות להשתמש ב
 .תשלומי חכירה משתנים, למעט החכירה
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 )המשך( מונחים מוגדרים

 
השקעה ברוטו 

  בחכירה
(gross investment 

in the lease) 

 הסכום של:
 

 מחכירלקבל על ידי  תשלומי החכירה (א)
 וכן ;חכירה מימוניתבהתאם ל

 

כלשהו שנצבר  ערך שייר שאינו מובטח (ב)
 למחכיר.

 
מועד ההתקשרות 

)מועד  בחכירה
  התקשרות(

(inception date of 

the lease (inception 

date)) 
 

לבין  חכירההמוקדם מבין מועד הסכם ה
מחויבות של הצדדים  מועד שבו נוצרתה

 לתנאים העיקריים של החכירה.
 

עלויות ישירות 
 ראשוניות

(initial direct costs) 

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

, שהוא יצרן או מחכירעלויות כאלה שהתהוו ל
 .וניתחכירה מימסוחר, בהקשר ל

 
שיעור ריבית גלום 

 בחכירה
(interest rate 

implicit in the 

lease) 

שיעור הריבית שגורם לערך הנוכחי של )א( 
שייר שאינו הערך )ב(  שלו תשלומי החכירה

 שווי ההוגן( הiלהיות שווה לסכום של ) מובטח
עלויות ישירות ( ii) שלו נכס הבסיסשל 

 כלשהן של המחכיר. ראשוניות
 

חוזה, או חלק מחוזה, שמעביר את הזכות  (lease) חכירה
( לתקופת זמן נכס הבסיסלהשתמש בנכס )

 עבור תמורה.
 

 תמריצי חכירה
(lease incentives) 

 ,חוכרל מחכירעל ידי תשלומים המבוצעים 
, או שיפוי או נטילה של חכירההקשורים ל

 על ידי מחכיר. עלויות של חוכר
 

 lease) תיקון חכירה

modification) 
 תמורה עבורבאו  חכירהשינוי בהיקף של 

תנאים המקוריים חכירה, שלא היווה חלק מה
הוספה של הזכות )לדוגמה,  של החכירה

, ביטולהאו אחד או יותר  נכס בסיסלהשתמש ב
החוזית או תקופת החכירה או הארכה של 

 קיצורה(.
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 )המשך( מונחים מוגדרים
 

 תשלומי חכירה
(lease payments) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מחכירל חוכרעל ידי תשלומים המבוצעים 
 נכס בסיסהמתייחסים לזכות להשתמש ב

מורכבים , אשר תקופת החכירהבמהלך 
 הפריטים הבאים:מ

 

)כולל תשלומים  תשלומים קבועים (א)
 תמריצי חכירהקבועים במהותם(, בניכוי 

 ;כלשהם
 

שתלויים במדד  תשלומי חכירה משתנים (ב)
 ;או בשער

 

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

 וכן ;זו
 

 , אםחכירהה ביטוללקנסות  תשלומי (ד)
יה צמימוש אופ תקופת החכירה משקפת

 .החכירה על ידי החוכר בטל אתל
 

עבור החוכר, תשלומי חכירה כוללים גם 
על ידי החוכר ויים לעמוד לתשלום חזהסכומים 

. תשלומי חכירה ת לערך שייריוערבוהתאם לב
אינם כוללים תשלומים המוקצים לרכיבים 

חוזה, אלא אם כן החוכר בוחר בשאינם חכירה 
לשלב רכיבים שאינם חכירה עם רכיב חכירה 

 .דיחיכרכיב חכירה ולטפל בהם 
 

עבור המחכיר, תשלומי חכירה כוללים גם 
מסופקות למחכיר הלערך שייר ן ערבויות כלשה

על ידי החוכר, על ידי צד קשור לחוכר או על ידי 
בעל  ואהש צד שלישי שאינו קשור למחכיר

בהתאם  לפרוע את המחויבויות יכולת פיננסית
לערבות. תשלומי חכירה אינם כוללים 

 תשלומים המוקצים לרכיבים שאינם חכירה.
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 )המשך( מונחים מוגדרים
 

 תקופת חכירה
(lease term) 

 חוכרהתקופה שאינה ניתנת לביטול שלגביה ל
 , יחד עם:נכס בסיסיש את הזכות להשתמש ב

 

אופציה תקופות המכוסות על ידי  (א)
באופן  ודאיאם  חכירהת הא יךלהאר

 כןסביר שהחוכר יממש אופציה זו; ו
 

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

 .יממש אופציה זוכר לא שהחו
 

נכס ישות אשר משיגה את הזכות להשתמש ב (lessee) חוכר
 לתקופת זמן עבור תמורה.בסיס 

 
שיעור ריבית 

 תוספתי של חוכר
(lessee's 

incremental 

borrowing rate)  

היה נדרש לשלם על מנת  חוכרשיעור הריבית ש
את ללוות לתקופה דומה ועם בטוחה דומה 

על מנת להשיג נכס בערך סכומים הדרושים ה
בסביבה כלכלית  נכס זכות שימושדומה ל

 דומה.
 

נכס ב להשתמשזכות הישות המספקת את  (lessor) מחכיר
 תמורה. עבורזמן ת לתקופ בסיס

 
 השקעה נטו בחכירה

(net investment in 

the lease) 
 

שיעור המהוונת ב השקעה ברוטו בחכירהה
 .הריבית הגלום בחכירה

 

 תפעוליתחכירה 
(operating lease) 

את כל  באופן מהותישאינה מעבירה  חכירה
נכס הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות על 

 .בסיס
 

תשלומי חכירה 
 אופציונליים

(optional lease 

payments) 

עבור  מחכירל חוכרתשלומים שיבוצעו על ידי 
במהלך תקופות  נכס בסיסהזכות להשתמש ב
 בטללהאריך או ל אופציההמכוסות על ידי 

 .בתקופת החכירהשאינן נכללות  חכירה
 

 תקופת שימוש
(period of use) 

סך תקופת הזמן שבה נעשה שימוש בנכס על 
חוזה עם לקוח )כולל תקופות זמן  מנת לקיים

 בלתי רצופות כלשהן(.
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 )המשך( מונחים מוגדרים
 

 ערבות לערך שייר
(residual value 

guarantee) 

על ידי צד שאינו קשור  מחכירערבות הניתנת ל
נכס חלק מהערך( של ששהערך )או לכך למחכיר 

 יהיה לפחות סכום שהוגדר. חכירהבתום  בסיס
 

 נכס זכות שימוש
(right-of-use asset) 

נכס בלהשתמש  חוכר שלנכס אשר מייצג זכות 
 .תקופת החכירהל בסיס

 
 קצר טווחחכירה ל

(short-term lease) 
מועד בשלה,  תקופת החכירהש חכירה

חודש או פחות. חכירה  12, היא התחילה
 טווחהמכילה אופציית רכישה אינה חכירה ל

 קצר.
 

 חכירת משנה
(sublease) 

על ידי מוחכר מחדש  נכס בסיסעסקה שלפיה 
 חכירה( לצד שלישי, וה"מחכיר ביניים") חוכר

לבין ( בין המחכיר הראשי "חכירה ראשית")
 נותרת בתוקף.החוכר 

 
 נכס בסיס

(underlying asset) 
, שהזכות להשתמש בו חכירהנשוא נכס שהוא 

 .חוכרל מחכירסופקה על ידי 
 

הכנסת מימון שטרם 
 unearned) הורווחה

finance income) 

 ההפרש בין:
 

 לבין ;השקעה ברוטו בחכירהה (א)
 

 .השקעה נטו בחכירהה (ב)
 

ערך שייר שאינו 
 מובטח

(unguaranteed 

residual value) 
 

, נכס הבסיסאותו חלק מערך השייר של 
לא הובטח או שניתנה  מחכירשמימושו על ידי 

 לגביו ערבות רק על ידי צד הקשור למחכיר.
 

תשלומי חכירה 
 variable) משתנים

lease payments) 

 חוכרעל ידי  יםהחלק של התשלומים שמבוצע
 נכס בסיסבעבור הזכות להשתמש  מחכירל

, שמשתנה עקב תקופת החכירהבמהלך 
שינויים בעובדות או בנסיבות אשר מתרחשים 

 , למעט חלוף הזמן.מועד התחילהלאחר 
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 ונעשה בהם שימוש אחריםבתקנים  והוגדרשמונחים 
 אותה משמעותבבתקן זה 

הסכם בין שני צדדים או יותר שיוצר זכויות  (contract) חוזה
 לאכיפה.ומחויבויות הניתנות 

 
אורך חיים 
  שימושיים

(useful life) 

 
 

זמין  ההיינכס חזוי ש ושלאורכ פרק הזמן
 תפוקהיחידות  מספר או ;לשימוש על ידי ישות

 ידייחידות דומות שחזוי שיושגו מנכס על  או
 ישות.
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 'בנספח 

 יישוםהנחיות 
 נספח מתאר את היישום שלהנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד של התקן. 

 אחרים של התקן.האותה סמכות כמו לחלקים ויש לו את  103-1סעיפים 
 

 תיקליישום 
. אולם, כהקלה בודדתאת הטיפול החשבונאי לחכירה  קובעתקן זה  .1ב

לתיק של חכירות בעלות מעשית, ישות רשאית ליישם תקן זה 
כי ההשפעות על באופן סביר  צופהמאפיינים דומים אם הישות 

שונות באופן  והיילא  של יישום תקן זה לתיק הדוחות הכספיים
 תיק. אםב הנכללות בודדותיישום תקן זה לחכירות המהותי מאשר 

ישות תשתמש באומדנים  ,תיקל מיישמת טיפול חשבונאיישות 
 ההרכב של התיק.את הנחות אשר משקפים את הגודל ובו

 
 שילוב של חוזים

בהם  שההתקשרות או יותרזים וח שניביישום תקן זה, ישות תשלב  .2ב
עם או ) שכנגדאותו צד ם עסמוך מועד ב באותו מועד אוהייתה 

בחוזים כחוזה יחיד אם  ותטפל(, שכנגדצד ה לשצדדים קשורים 
 אחד או יותר מהקריטריונים הבאים מתקיימים:

 
מטרה מסחרית ב כחבילההחוזים התקיים משא ומתן על  (א)

חוזים ה את בחשבון הביאמבלי לכוללת שאינה ניתנת להבנה 
 ;יחד

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

 או ;של החוזה האחרבביצוע 
 

זכויות בחוזים )או  ותהמועבר הזכויות להשתמש בנכסי בסיס (ג)
בכל אחד מהחוזים(  ותהמועבר להשתמש בנכסי בסיסאחדות 

 .32כמתואר בסעיף ב רכיב חכירה יחיד תמהוו
 

הוא בעל חכירות שבהן נכס הבסיס  :הכרהמפטור 
 (8-5 )סעיפים ערך נמוך

 6מתיר לחוכר ליישם את סעיף  , תקן זה7בסעיף בכמוגדר למעט  .3ב
. חוכר יעריך הוא בעל ערך נמוךלטיפול בחכירות שבהן נכס הבסיס 

 נכסכאשר האת הערך של נכס בסיס בהתבסס על הערך של הנכס 
 מוחכר.ה הנכסלגיל ללא קשר  חדש,

 
מתבצעת על בסיס  הערכה אם נכס בסיס הוא בעל ערך נמוךה .4ב

לטיפול  כשירות מוחלט. חכירות של נכסים בעלי ערך נמוך
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ללא קשר אם חכירות אלה הן מהותיות לחוכר.  6החשבונאי בסעיף 
של החוכר. הנסיבות ממהות או מה הגודל,מההערכה אינה מושפעת 

לגבי  מסקנות להגיע לאותן חזוייםוכרים שונים חבהתאם לכך, 
 אם נכס בסיס מסוים הוא בעל ערך נמוך.שאלה ה

 
 רק אם: בעל ערך נמוךנכס בסיס יכול להיות  .5ב
 

משימוש בנכס הבסיס לבדו או החוכר יכול להפיק הטבות  (א)
ל ידי יחד עם משאבים אחרים שניתנים להשגה בנקל ע

 וכן ;החוכר
 

קשור  אינוו בנכסים אחרים במידה רבהס הבסיס אינו תלוי נכ (ב)
 .במידה רבה לנכסים אחרים

 
אינה כשירה כחכירה של נכס בעל ערך נמוך  חכירה של נכס בסיס .6ב

בדרך אם המהות של הנכס היא כזו, שכאשר הוא חדש, הנכס הוא 
כשירות  יהיוא ל לדוגמה, חכירות של מכוניותלא בעל ערך נמוך.  כלל

שמכונית חדשה בדרך כלל  כיווןכחכירות של נכסים בעלי ערך נמוך 
 לא תהיה בעלת ערך נמוך.

 
בחכירת נכס להחכיר צופה , או ירת משנהבחכנכס אם חוכר מחכיר  .7ב

כחכירה של נכס בעל ערך  כשירהמשנה, החכירה הראשית אינה 
 נמוך.

 
מחשבי לוח עשויות לכלול  נמוךערך  ינכסי בסיס בעללדוגמאות  .8ב

(tablet computers ) ריהוט ומחשבים אישיים, פריטים קטנים של
 משרדי וטלפונים.

 
 (11-9)סעיפים  זיהוי חכירה

על מנת להעריך אם חוזה מעביר את הזכות לשלוט בשימוש בנכס  .9ב
 ישות תעריך אם זמן,ת לתקופ( 20ב-13ב )ראה סעיפיםמזוהה 

 :זכויות הבאותי התללקוח יש את ש שתקופת השימואורך ל
 

את כל ההטבות הכלכליות באופן מהותי להשיג הזכות  (א)
 וכן; (23ב-21כמתואר בסעיפים במזוהה )הימוש בנכס שמ

 
השימוש בנכס המזוהה )כמתואר בסעיפים  את כווןהזכות ל (ב)

 (.30ב-24ב
 
משך רק ל זכות לשלוט בשימוש בנכס מזוההאת האם ללקוח יש  .10ב

חכירה עבור אותו חלק של  כוללהחוזה, החוזה  ה שלתקופהחלק מ
 התקופה.
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סחורות או שירותים על ידי הסדר  תניתן להתקשר בחוזה לקבל .11ב
הסדר משותף, כהגדרתו בתקן דיווח כספי בינלאומי  בשםמשותף או 

במקרה זה, ההסדר המשותף נחשב הלקוח הסדרים משותפים.  11
חוזה כזה כולל חכירה, ישות בהתאם לכך, בהערכה אם  בחוזה.

 ך אם להסדר המשותף יש את הזכות לשלוט בשימוש בנכסתערי
 מזוהה לאורך תקופת השימוש.

 
נפרד חכירה עבור כל רכיב חכירה  כוללישות תעריך אם חוזה  .12ב

 רכיבי חכירה נפרדים. לגבילהנחיות  32עיין בסעיף ב .פוטנציאלי
 

 נכס מזוהה

. אולם, מפורש בחוזהב בכך שהוא מוגדר מזוההבדרך כלל הוא נכס  .13ב
במועד שבו כך שיוגדר באופן משתמע ב גם מזוהה נכס יכול להיות

 .זמין לשימוש על ידי הלקוחהנכס הופך ל
 

 ממשיותזכויות החלפה 
 ללקוח אין את הזכות להשתמש בנכסאם נכס הוא מוגדר, גם  .14ב

להחליף את הנכס לאורך  משיתלספק יש את הזכות הממזוהה אם 
רק אם  משיתתקופת השימוש. זכות של ספק להחליף נכס היא מ

 :הבאיםמתקיימים שני התנאים 
 

נכסים חלופיים בלספק יש את היכולת המעשית להחליף  (א)
)לדוגמה, הלקוח אינו יכול למנוע  השימושלאורך תקופת 

להשגה מהספק להחליף את הנכס ונכסים חלופיים ניתנים 
 אחר שיגם ממקוריכול להספק או שה ספקידי ה עלבנקל 

(could be sourced) וכן; (בתוך פרק זמן סביר 
 

כלכלית ממימוש הזכות מבחינה הטבות יכול להפיק הספק  (ב)
ההטבות הכלכליות הקשורות  כלומר,)שלו להחליף את הנכס 

לעלות על העלויות הקשורות  חזויותלהחלפה של הנכס 
 .להחלפה של הנכס(

 
להחליף את הנכס רק במועד מסוים  לספק יש זכות או מחויבותאם  .15ב

וגדר, או לאחריהם, זכות ההחלפה של מאו בהתרחשות של אירוע 
מעשית להחליף היכולת את המפני שלספק אין  ממשיתהספק אינה 

 .שתקופת השימואורך ל חלופייםנכסים ב
 
מבוססת  ממשית אההערכה של ישות אם זכות ההחלפה של ספק הי .16ב

ואינה מביאה בחשבון  חוזהב מועד ההתקשרותעל עובדות ונסיבות ב
 התרחשותםאירועים עתידיים אשר, במועד ההתקשרות בחוזה, 

. דוגמאות לאירועים (likely to occur) סביר שיתרחש בגדר האינ
התרחשותם אינה בגדר עתידיים אשר, במועד ההתקשרות בחוזה, 

 בהערכה, כוללות: יםכללהיו נסביר שיתרחש, ולכן לא 
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הסכם עם לקוח עתידי לתשלום העולה על שיעור השוק  (א)
 ;לשימוש בנכס

 
הצגת טכנולוגיה חדשה שאינה מפותחת באופן מהותי במועד  (ב)

 ההתקשרות בחוזה;
 

ותי בין השימוש של הלקוח בנכס, או הביצועים של ההבדל מ (ג)
הנכס, לבין השימוש או הביצועים הנחשבים סבירים במועד 

 ההתקשרות בחוזה; וכן
 

בין מחיר השוק של הנכס במהלך תקופת  הותיהבדל מ (ד)
השימוש לבין מחיר השוק הנחשב סביר במועד ההתקשרות 

 בחוזה.
 

או במקום ( customer's premises)הלקוח  מתקניבאם הנכס ממוקם  .17ב
הן באופן כללי גבוהות יותר החלפה הקשורות להעלויות  אחר,

יותר  סביר ךכפיהספק, ול מתקניב םממוקנכס ה מאשר כאשר
 הקשורות להחלפת הנכס. ההטבותיעלו על שהעלויות 

 
תיקונים  צורךלהזכות או המחויבות של הספק להחליף את הנכס  .18ב

 ,או אם שדרוג טכני הופך לזמין כראוי ותחזוקה, אם הנכס אינו פועל
 מזוהה. הזכות להשתמש בנכסקיומה של מהלקוח את  ותמונע ןאינ

 
זכות החלפה  ישאם הלקוח אינו יכול לקבוע בנקל אם לספק  .19ב

 .ממשית, הלקוח יניח שזכות החלפה כלשהי אינה ממשית
 

 חלקים של נכסים

 הוא נכס מזוהה אם הואשל נכס ( a capacity portion)מקיבולת חלק  .20ב
חלק בניין(. של פיזי )לדוגמה, רצפה ( באופן distinct) בחןמו
 פיזיבאופן  ניםבחמו םנכס שאינבולת או חלק אחר של קימ

נכס מזוהה, אלא  ם( אינכבל סיב אופטישל לת ו)לדוגמה, חלק מקיב
את כל הקיבולת של הנכס ובכך באופן מהותי  יםמייצג םאם כן ה

את כל ההטבות  באופן מהותיללקוח את הזכות להשיג  יםמספק
 הכלכליות מהשימוש בנכס.

 
 זכות להשיג הטבות כלכליות משימוש

על מנת לשלוט בשימוש בנכס מזוהה, לקוח נדרש שתהיה לו הזכות  .21ב
את כל ההטבות הכלכליות מהשימוש בנכס  באופן מהותילהשיג 

בכך שיש לו שימוש בלעדי בנכס לאורך תקופת השימוש )לדוגמה, 
לקוח יכול להשיג הטבות כלכליות מהשימוש תקופה(. אותה  משךל

על ידי שימוש, על ידי , כמו תבדרכים רבו פיןאו בעקי יןישרמבנכס ב
 חכרת משנה של הנכס. ההטבות הכלכליותהעל ידי החזקה או 

לוואי המוצרי את התוצר העיקרי שלו ונכס כוללות את משימוש ב
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פוטנציאליים הנגזרים מפריטים אלה( )כולל תזרימי מזומנים שלו 
 שיכולות להיות ממומשותוהטבות כלכליות אחרות משימוש בנכס 

 עם צד שלישי.עסקה מסחרית ב
 
את כל ההטבות  באופן מהותיהזכות להשיג  של בעת הערכה .22ב

את ההטבות  בחשבוןביא תישות , הכלכליות מהשימוש בנכס
 הלקוחשל זכות  בהיקף המוגדרשימוש בנכס מ נובעותההכלכליות 

 (. לדוגמה:30מש בנכס )ראה סעיף בתהשל
 

מסוים אחד  שטחאם חוזה מגביל את השימוש ברכב ממונע ל (א)
רק את  ביא בחשבוןבמהלך תקופת השימוש, ישות ת בלבד

ההטבות הכלכליות משימוש ברכב הממונע בתוך אותו שטח, 
 ולא מחוצה לו.

 
ברכב ממונע רק עד למספר  סועשלקוח יכול לנ קובעאם חוזה  (ב)

 ביא בחשבוןישות ת תקופת השימוש,במהלך מסוים  מיילים
עבור  ברכב הממונע רק את ההטבות הכלכליות משימוש

 .לכך , ולא מעבריםהמותר מייליםה
 
אם חוזה דורש מלקוח לשלם לספק או לצד אחר חלק מתזרימי  .23ב

המזומנים הנגזרים משימוש בנכס כתמורה, תזרימי מזומנים אלה 
חלק מההטבות הכלכליות שהלקוח כ כתמורה ייחשבו משולמיםה

בנכס. לדוגמה, אם הלקוח נדרש לשלם לספק אחוז משיג מהשימוש 
בשטחי מסחר כתמורה עבור שימוש זה, דרישה  מהמכירות משימוש

 באופן מהותיהזכות להשיג קיומה של זו אינה מונעת מהלקוח את 
 זאת מאחראת כל ההטבות הכלכליות משימוש בשטחי המסחר. 

 נחשבים להטבותממכירות אלה הנובעים שתזרימי המזומנים 
הוא חלקם  אתכלכליות שהלקוח משיג משימוש בשטחי המסחר, ש

לספק כתמורה עבור הזכות להשתמש באותם לאחר מכן משלם 
 שטחים.

 
 השימוש את כווןזכות ל

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

 
ולאיזו מטרה הנכס ישמש  כיצד כווןללקוח יש את הזכות ל (א)

 או ;(30ב-25)כמתואר בסעיפים ב שימושתקופת ה לאורך
 

כיצד ולאיזו מטרה הנכס ישמש  לגביההחלטות הרלוונטיות  (ב)
 נקבעות מראש וכן:

 

(i)  להורותללקוח יש את הזכות להפעיל את הנכס )או 
באופן שהוא קובע( במהלך  לאחרים להפעיל את הנכס



IFRS 16 

829 

יש את הזכות לשנות את תקופת השימוש, מבלי שלספק 
 או הוראות הפעלה; ןאות

 
(ii)  של הנכס(  ספציפיים)או היבטים את הנכס  תכנןהלקוח

ולאיזו מטרה הנכס ישמש באופן שקובע מראש כיצד 
 במהלך תקופת השימוש.

 
 שמשיכיצד ולאיזו מטרה הנכס 

שמש אם, יכיצד ולאיזו מטרה הנכס  כווןללקוח יש את הזכות ל .25ב
זכות השימוש שלו שהוגדרה בחוזה, הלקוח יכול לשנות  מסגרתב

שמש לאורך ימטרה הנכס  לאיזושמש ויאת האופן שבו הנכס 
תקופת השימוש. בביצוע הערכה זו, ישות מביאה בחשבון את זכויות 
קבלת ההחלטות שהן הרלוונטיות ביותר לשינוי האופן שבו הנכס 

זכויות  ימוש.שמש לאורך תקופת השינכס המטרה לאיזו שמש וי
לקבלת החלטות הן רלוונטיות כאשר הן משפיעות על ההטבות 
הכלכליות שיגזרו מהשימוש. סביר שהזכויות לקבלת החלטות שהן 

למהות בהתאם הרלוונטיות ביותר יהיו שונות עבור חוזים שונים, 
  תנאים של החוזה.להנכס ו

 
מעניקות שבהתאם לנסיבות דוגמאות של זכויות לקבלת החלטות  .26ב

 מסגרתב, שמשיהנכס ולאיזו מטרה כיצד  את הזכות לשנות
 :ות, כולללקוחהזכות השימוש של  של תהמוגדר

 
הנכס )לדוגמה,  צר על ידיוישמ זכויות לשנות את סוג התוצר (א)

להחליט אם להשתמש במכולה להובלת סחורות או לאחסון, 
 לגבי תמהיל המוצרים שימכרו משטחי מסחר(;או להחליט 

  
זכויות לשנות את עיתוי ייצור התוצר )לדוגמה, להחליט מתי  (ב)

 ייעשה שימוש בפריט מכונה או בתחנת כוח(;
 

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

 ייעשה שימוש בפריט ציוד(; וכן
 

הכמות של תוצר זה את וצר תוצר ויזכויות לשנות אם י (ד)
)לדוגמה, להחליט אם לייצר אנרגיה מתחנת כוח וכמה 

 אנרגיה לייצר מאותה תחנת כוח(.
 
את הזכות  מעניקותדוגמאות של זכויות לקבלת החלטות שאינן  .27ב

שמש כוללות זכויות שמוגבלות יהנכס כיצד ולאיזו מטרה לשנות 
הלקוח  לתפעול ולתחזוקת הנכס. זכויות כאלה יכולות להיות בידי

הספק. למרות שזכויות כמו זכויות לתפעל או לתחזק נכס בידי או 
הן לעיתים קרובות חיוניות לשימוש היעיל בנכס, הן אינן זכויות 
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והן לעיתים קרובות תלויות שמש יהנכס כיצד ולאיזו מטרה  כווןל
שמש. אולם, זכויות ימטרה הנכס כיצד ולאיזו בהחלטות לגבי 

את השימוש  כווןעניק ללקוח את הזכות ללתפעול נכס עשויות לה
מטרה הנכס כיצד ולאיזו בנכס אם ההחלטות הרלוונטיות לגבי 

  ((.i)ב()24קבעות מראש )ראה סעיף בנשמש י
 

 ולפניה במהלך תקופת השימוששנקבעות החלטות 

יכולות  שמשימטרה הנכס כיצד ולאיזו  לגביההחלטות הרלוונטיות  .28ב
להיקבע מראש במספר דרכים. לדוגמה, ההחלטות הרלוונטיות 

מגבלות חוזיות  על ידיהנכס או  תכנוןיכולות להיקבע מראש על ידי 
 .על השימוש בנכס

 
, ישות השימוש בנכס את כווןבעת הערכה אם ללקוח יש את הזכות ל .29ב

שימוש בנכס ה לגביהחלטות  תרק זכויות לקבל ביא בחשבוןת
)או את הנכס  תכנןהלקוח ופת השימוש, אלא אם כן במהלך תק

(. כתוצאה ii)ב()24כמתואר בסעיף ב של הנכס( ספציפייםהיבטים 
ביא ( קיימים, ישות לא תii)ב()24מכך, אלא אם כן התנאים בסעיף ב

אם  תקופת השימוש. לדוגמה, לפניהחלטות שנקבעו מראש  בחשבון
 לפני תקופת השימוש,של נכס  את התוצר קבוערק ל יכוללקוח 

 קבוענכס. היכולת לאותו השימוש ב את כווןללקוח אין את הזכות ל
זכויות לקבלת  ללאאת התוצר בחוזה לפני תקופת השימוש, 

ללקוח  ההמתייחסות לשימוש בנכס, מעניק החלטות אחרות כלשהן
 לקוח שרוכש סחורות או שירותים.כל את אותן זכויות כמו ל

 
 ינותזכויות מג

של הספק  הזכויותלהגן על כדי שנועדו  עשוי לכלול תנאים חוזה .30ב
להבטיח את  להגן על אנשיו או כדי כדיבנכס או בנכסים אחרים, 

הן דוגמאות לזכויות  אלההעמידה של הספק בחוקים או בתקנות. 
את הסכום המקסימלי של  קבוע( לi. לדוגמה, חוזה עשוי )ינותמג

שבהם הלקוח יכול  עיתוי ואקום ישימוש בנכס או להגביל מ
ל ופעת פרקטיקות יישם( לדרוש מלקוח לiiלהשתמש בנכס, )

שינויים באופן  לגבי( לדרוש מלקוח ליידע את הספק iiiאו ) ותמסוימ
בדרך כלל מגדירות את  ינותנכס. זכויות מגב ייעשה שימוששבו 

מהלקוח  מונעות אינןבפני עצמן  אך ,של הלקוחהשימוש היקף זכות 
 השימוש בנכס. את כווןהזכות לאת 

 
תרשים הזרימה הבא עשוי לסייע לישויות בביצוע הערכה אם חוזה  .31ב

 הוא חכירה או שהוא כולל חכירה.
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האם יש נכס מזוהה? הבא 
-13בחשבון את סעיפים ב

 .20ב

 כולל חכירהאינו החוזה  כירהחהחוזה כולל 

 לא

 לא

 לא

 לקוח ספק

 כן

 כן

 כן

; מהצדדים אף אחד
שמש יהאופן שבו הנכס 

והמטרה שלשמה הוא 
 שמש נקבעו מראשי

 כן

 לא

את יש ללקוח או לספק האם 
ות לכוון כיצד ולאיזו כהז

שמש לאורך ימטרה הנכס 
תקופת השימוש או שזכות זו 
אינה נתונה לאף אחד מהם? 

פים את סעיהבא בחשבון 
 .30ב-25ב

ות כאת הזיש ללקוח האם 
לתפעל את הנכס לאורך 
תקופת השימוש, מבלי שיש 
לספק הזכות לשנות את 
הוראות תפעול אלה? הבא 

 (.i)ב()24ב בחשבון את סעיף

ות כאת הזיש ללקוח האם 
את כל  באופן מהותילהשיג 

ההטבות הכלכליות משימוש 
בנכס לאורך תקופת 
השימוש? הבא בחשבון את 

 .23ב-21בפים סעי

הלקוח תכנן את הנכס האם 
באופן שקובע מראש כיצד 

שמש יולאיזו מטרה הנכס 
לאורך תקופת השימוש? 
 הבא בחשבון את סעיף

 (.ii)ב()24ב
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 (17-12הפרדת רכיבים של חוזה )סעיפים 
אם מתקיימים הוא רכיב חכירה נפרד  הזכות להשתמש בנכס בסיס .32ב

 :שני הבאים
 

מהשימוש בנכס הבסיס לבדו או החוכר יכול להפיק הטבות  (א)
 ל ידייחד עם משאבים אחרים שניתנים להשגה בנקל ע

החוכר. משאבים שניתנים להשגה בנקל הם סחורות או 
)על ידי המחכיר או  מוחכרים בנפרדששירותים שנמכרים או 

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

 
נכסי הבסיס האחרים ב במידה רבהתלוי  ינונכס הבסיס א (ב)

. ואינו קשור במידה רבה לנכסי הבסיס האחרים בחוזה בחוזה
לא לחכור את נכס ש להחליט לדוגמה, העובדה שחוכר יכול

להשתמש  יוכויותעל זלהשפיע באופן משמעותי  הבסיס בלי
סיס בנכסי בסיס אחרים בחוזה עשויה להעיד על כך שנכס הב

קשור  אינוולנכסי בסיס אחרים אלה  במידה רבהתלוי  ינוא
 .הנכסי בסיס אחרים אלל במידה רבה

 
סכום לתשלום על ידי החוכר עבור פעילויות  חוזה עשוי לכלול .33ב

או שירות לחוכר. לדוגמה, מחכיר ועלויות שאינן מעבירות סחורה 
מנהלתיות  בסכום הכולל לתשלום חיוב עבור משימותעשוי לכלול 

 ןשר אינאעלויות אחרות שמתהוות לו הקשורות לחכירה, עבור או 
סחורה או שירות לחוכר. סכומים לתשלום כאלה אינם  ותמעביר

יוצרים רכיב נפרד של החוזה, אך נחשבים חלק מהתמורה הכוללת 
 המוקצה לרכיבים המזוהים בנפרד של החוזה.

 
 (21-18תקופת חכירה )סעיפים 

הערכת אורך התקופה שאינה ניתנת בהחכירה ו בקביעת תקופת .34ב
לביטול של חכירה, ישות תיישם את ההגדרה של חוזה ותקבע את 

עוד ניתנת  ינההתקופה שלגביה החוזה ניתן לאכיפה. חכירה א
את  בטלמחכיר יש את הזכות ללהן לחוכר והן כאשר  לאכיפה

 אחר בלא יותר מקנס בלתי משמעותי.החכירה ללא רשות מהצד ה
 
אם רק לחוכר יש זכות לבטל את החכירה, זכות זו נחשבת אופציה  .35ב

שישות מביאה בחשבון בקביעת החכירה הזמינה לחוכר  את לבטל
זכות לבטל את החכירה, את התקופת החכירה. אם רק למחכיר יש 

התקופה שאינה ניתנת לביטול של החכירה כוללת את התקופה 
 המכוסה על ידי אופציה לבטל את החכירה.

 
וכוללת תקופות שאינן  התחילהתקופת החכירה מתחילה במועד  .36ב

 בתשלום שהמחכיר מספק לחוכר.
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באופן סביר שהחוכר יממש  ודאיתחילה, ישות מעריכה אם הבמועד  .37ב
יממש אופציה להאריך את החכירה או לרכוש את נכס הבסיס או לא 

אופציה לבטל את החכירה. הישות מביאה בחשבון את כל העובדות 
חוכר לממש או לוהנסיבות הרלוונטיות אשר יוצרות תמריץ כלכלי 

כולל שינויים חזויים כלשהם בעובדות  ,לא לממש את האופציה
תחילה עד למועד המימוש של האופציה. הובנסיבות ממועד 

את הגורמים  כוללותדוגמאות לגורמים שיש להביאם בחשבון 
 :םאליה רק , אך אינן מוגבלותהבאים

 
תנאים חוזיים עבור התקופות האופציונליות בהשוואה  (א)

 לשיעורי השוק, כמו:
 

(i) של תשלומים עבור החכירה בתקופה  הסכום
 ;כלשהי אופציונלית

 
(ii)  הסכום של תשלומים משתנים כלשהם עבור החכירה

הנובעים או תשלומים מותנים אחרים, כמו תשלומים 
 מקנסות ביטול וערבויות לערך שייר; וכן

 
(iii)  התנאים של אופציות כלשהן הניתנות למימוש לאחר

 initial optionalהתקופות האופציונליות הראשוניות )
periods לדוגמה, אופציית רכישה הניתנת למימוש( )

בתום תקופת הארכה במחיר שהוא נמוך כעת משיעורי 
 השוק(.

 
חזויים להתבצע( שעותיים שבוצעו )או שיפורים במושכר משמ (ב)

להם הטבה כלכלית שתהיה לאורך תקופת החוזה אשר חזוי 
את  בטלמשמעותית לחוכר כאשר האופציה להאריך או ל

 ניתנת למימוש; יהלרכוש את נכס הבסיס תההחכירה, או 
 

, כמו עלויות ניהול משא עלויות המתייחסות לביטול החכירה (ג)
עלויות של זיהוי נכס בסיס אחר  ומתן, עלויות מיקום מחדש,

המתאים לצרכי החוכר, עלויות של שילוב נכס חדש 
בפעילויות החוכר או קנסות ביטול ועלויות דומות, כולל 
עלויות הקשורות להחזרת נכס הבסיס במצב שהוגדר חוזית 

 ;או למיקום שהוגדר חוזית
 

החשיבות של נכס בסיס זה לפעילויות החוכר, תוך הבאה  (ד)
 ייחודי לדוגמה, אם נכס הבסיס הוא נכס בחשבון,

(specialised asset) המיקום של נכס הבסיס והזמינות של ,
 חלופות מתאימות; וכן

 
האופציה כאשר התניה הקשורה למימוש האופציה )כלומר  (ה)

מתקיימים(,  ותר,או י ,רק אם תנאי אחדניתנת למימוש 
 והסבירות שתנאים אלה יהיו קיימים.
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להיות משולבת עם מאפיין  עשויהאופציה להאריך או לבטל חכירה  .38ב
חוזי אחר, אחד או יותר, )לדוגמה, ערבות לערך שייר( כך שהחוכר 

תשואה קבועה במזומן שהיא לתשואה מינימלית או לערב למחכיר 
במקרים  זהה ללא קשר אם האופציה ממומשת. באופן מהותי

כאלה, ולמרות ההנחיות לגבי תשלומים קבועים במהותם בסעיף 
באופן סביר שהחוכר יממש את האופציה  ודאי, ישות תניח ש42ב

  להאריך את החכירה, או לא יממש את האופציה לבטל את החכירה.
 
סביר כך ככל שתקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול קצרה יותר,  .39ב

להאריך את החכירה או לא יממש יותר שחוכר יממש אופציה 
הקשורות העלויות סביר שאופציה לבטל את החכירה. זאת מאחר ש

יהיו באופן יחסי גבוהות יותר ככל שהתקופה  להשגת נכס חלופי
 שאינה ניתנת לביטול קצרה יותר.

 
עשה בדרך כלל ניסיון עבר של חוכר ביחס לתקופה שלאורכה החוכר  .40ב

 בין אםים )בין אם חכורים וסוגים מסוימים של נכסבשימוש 
לספק מידע מועיל  עשוייםת שלו לכך סיבות הכלכליוהבבעלות(, ו

באופן סביר שהחוכר יממש, או לא יממש,  ודאיהערכה אם ל
עשה שימוש בסוגים מסוימים  דרך כללבאופציה. לדוגמה, אם חוכר 

של נכסים לתקופת זמן מסוימת או אם לחוכר יש פרקטיקה של 
ות על חכירות של סוגים מסוימים של נכסי בסיס מימוש אופצי

לעיתים קרובות, החוכר יביא בחשבון את הסיבות הכלכליות 
באופן סביר לממש אופציה על  ודאילניסיון עבר זה בהערכה אם זה 

 חכירות של נכסים אלה.
 
קובע שלאחר מועד תחילת החכירה חוכר יעריך מחדש את  20סעיף  .41ב

תקופת החכירה בעת התרחשות אירוע משמעותי או שינוי משמעותי 
בנסיבות אשר בשליטתו של החוכר ואשר משפיע על ההחלטה אם 

באופן סביר שהחוכר יממש אופציה שלא נכללה קודם לכן  ודאי
ופציה שנכללה קודם בקביעתו את תקופת החכירה, או לא יממש א

דוגמאות לאירועים או שינויים  לכן בקביעתו את תקופת החכירה.
 משמעותיים בנסיבות כוללות:

 
שלא נחזו במועד תחילת שיפורים משמעותיים במושכר  (א)

היה להם הטבה כלכלית משמעותית תהחכירה אשר חזוי ש
חוכר כאשר האופציה להאריך או לבטל את החכירה, עבור ה

 נכס הבסיס, ניתנת למימוש; או לרכוש את
 

תיקון משמעותי לנכס הבסיס או התאמה משמעותית לנכס  (ב)
 הבסיס שלא נחזו במועד תחילת החכירה;

 
רת משנה של נכס הבסיס לתקופה יכבח( inception)התקשרות  (ג)

 ; וכןקודם לכן העולה על סוף תקופת החכירה שנקבעה
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של  החלטה עסקית של החוכר הרלוונטית במישרין למימוש (ד)
או אי מימוש של אופציה )לדוגמה, החלטה להאריך  אופציה

את החכירה של נכס משלים, לממש נכס חלופי או לממש 
 הנכס זכות שימוש(.מועסק יחידה עסקית שבה 

 
)א(, 27תשלומי חכירה קבועים במהותם )סעיפים 

 )א((70-)ג( ו36
תשלומי חכירה כוללים תשלומי חכירה קבועים במהותם כלשהם.  .42ב

תשלומי חכירה קבועים במהותם הם תשלומים אשר עשויים 
אך במהותם הם בלתי נמנעים. תשלומי  ,בצורתם לכלול השתנות

 חכירה קבועים במהותם קיימים, לדוגמה, אם:
 

תשלומים נבנים כתשלומי חכירה משתנים, אך אין השתנות  (א)
סעיפי אמיתית בתשלומים אלה. תשלומים אלה כוללים 

מהות כלכלית אמיתית. דוגמאות של השתנות שאין להם 
 סוגים אלה של תשלומים כוללות:

 
(i)  כבעל יכולת הוכח תשלומים שחובה לבצעם רק אם נכס

מתרחש כאשר  תפעול במהלך החכירה, או רק אם אירוע
  אין אפשרות אמיתית שהאירוע לא יתרחש; או

 
(ii)  תשלומים שנבנו מלכתחילה כתשלומי חכירה משתנים

הבסיס אך שההשתנות שלהם ס הצמודים לשימוש בנכ
( בנקודה כלשהי לאחר מועד will be resolved) תבררת

תחילת החכירה כך שהתשלומים יהפכו קבועים ליתרת 
תקופת החכירה. תשלומים אלה הופכים תשלומים 

 ת.תבררמקבועים במהותם כאשר ההשתנות 
 

קיימת יותר ממערכת אחת של תשלומים שהחוכר יכול לבצע,  (ב)
אך רק אחת מהמערכות האלה היא מציאותית. במקרה זה, 

תשלומים הישות תביא בחשבון את המערכת המציאותית של 
 כתשלומי חכירה.

 

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

תשלומים שמסתכמת לסכום הנמוך ביותר )על בסיס מהוון( ה
 .כתשלומי חכירה
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מעורבות החוכר בנכס הבסיס לפני מועד תחילת 
 החכירה

של נכס  תכנוןלעלויות של החוכר המתייחסות לבנייה או 
 הבסיס

ישות עשויה לנהל משא ומתן לגבי חכירה לפני שנכס הבסיס זמין  .43ב
לשימוש על ידי החוכר. בחלק מהחכירות, ייתכן שיהיה צורך להקים 

אותו מחדש לשימוש על ידי החוכר.  תכנןאת נכס הבסיס או ל
עשוי להידרש לבצע תשלומים בהתאם לתנאי החוזה, חוכר 

 של הנכס. תכנוןהמתייחסים להקמה או ל
 
של נכס  תכנוןאם לחוכר מתהוות עלויות המתייחסות להקמה או ל .44ב

יישום תקנים רלוונטיים  על ידיבסיס, החוכר יטפל בעלויות אלה 
. עלויות המתייחסות 16 בינלאומיאחרים, כמו תקן חשבונאות 

של נכס בסיס אינן כוללות תשלומים המבוצעים  תכנוןלהקמה או ל
בנכס הבסיס. תשלומים עבור זכות להשתמש העל ידי החוכר עבור 

הזכות להשתמש בנכס בסיס הם תשלומים עבור חכירה, ללא קשר 
 לעיתוי תשלומים אלה.

 
 זכות קניינית משפטית על נכס הבסיס

ני שהזכות חוכר עשוי להשיג זכות קניינית משפטית על נכס בסיס לפ .45ב
קניינית המשפטית עוברת למחכיר והנכס מוחכר לחוכר. השגת ה

הטיפול אופן אינה קובעת את עצמה לכשזכות קניינית משפטית 
 החשבונאי בעסקה.

 
אם החוכר שולט )או משיג שליטה( על נכס הבסיס לפני שהנכס  .46ב

מכירה וחכירה בחזרה עסקת מועבר למחכיר, העסקה היא 
 .103-98סעיפים  יישוםעל ידי המטופלת 

 
אולם, אם החוכר אינו משיג שליטה על נכס הבסיס לפני שהנכס  .47ב

עבר למחכיר, העסקה אינה עסקת מכירה וחכירה בחזרה. מו
להיות המקרה אם יצרן, מחכיר וחוכר מנהלים  עשוילדוגמה, זה 

מהיצרן,  על ידי המחכירשל נכס משא ומתן לגבי עסקה לרכישה 
אשר לאחר מכן יוחכר לחוכר. החוכר עשוי להשיג זכות קניינית 

זכות הקניינית המשפטית עוברת משפטית על נכס הבסיס לפני שה
 עלזכות קניינית משפטית למחכיר. במקרה כזה, אם החוכר משיג 

נכס הבסיס אך אינו משיג שליטה על הנכס לפני שהנכס מועבר 
כעסקת מכירה וחכירה בחזרה, למחכיר, העסקה אינה מטופלת 

 אלא כחכירה.
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 (59גילויים של חוכר )סעיף 

על מנת לקיים  דרושבקביעה אם מידע נוסף לגבי פעילויות חכירה  .48ב
 , חוכר יביא בחשבון:51את מטרת הגילוי בסעיף 

 
אם מידע זה רלוונטי למשתמשים בדוחות הכספיים. חוכר  (א)

רק אם חזוי שמידע זה  59יספק מידע נוסף המוגדר בסעיף 
יהיה רלוונטי למשתמשים בדוחות הכספיים. בהקשר זה, 
סביר שזה יהיה המקרה אם המידע יסייע למשתמשים אלה 

 להבין: 
 

(i)  הגמישות המסופקת על ידי חכירות. חכירות עשויות את
ק גמישות אם, לדוגמה, חוכר יכול לצמצם את לספ

החשיפה שלו על ידי מימוש אופציות ביטול או אופציות 
 חידוש של חכירות עם תנאים מועדפים.

 
(ii)  הגבלות המוטלות על ידי חכירות. חכירות עשויות

להטיל הגבלות, לדוגמה, על ידי דרישה מהחוכר לשמור 
 על יחסים פיננסיים מסוימים.

 
(iii)  מידע מדווח למשתני מפתח. מידע מדווח רגישות של

עשוי להיות רגיש, לדוגמה, לתשלומי חכירה משתנים 
 עתידיים.

 
(iv) .חשיפה לסיכונים אחרים הנובעים מחכירות 

 
(v)  חריגות מפרקטיקה ענפית. חריגות כאלה עשויות

לכלול, לדוגמה, תנאי חכירה ייחודיים או לא רגילים 
 אשר משפיעים על תיק החכירות של החוכר.

 
וצג בדוחות הכספיים הראשיים מאם מידע זה גלוי ממידע ש (ב)

או שניתן לו גילוי בביאורים. חוכר אינו צריך לשכפל מידע 
 אשר מוצג כבר במיקום אחר בדוחות הכספיים.

 
בהתאם  ,אשר ,מידע נוסף המתייחס לתשלומי חכירה משתנים .49ב

ייתכן שיהיה בו צורך כדי לקיים את מטרת הגילוי בסעיף  ,לנסיבות
יכול לכלול מידע אשר מסייע למשתמשים בדוחות הכספיים  ,51

 להעריך, לדוגמה:
 

הסיבות של החוכר לשימוש בתשלומי חכירה משתנים את  (א)
 של תשלומים אלה;  והשכיחות

 
הגודל היחסי של תשלומי חכירה משתנים ביחס את  (ב)

 לתשלומים קבועים;
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בהם תלויים תשלומי חכירה משתנים והאופן שמשתני מפתח  (ג)
שבו חזוי שתשלומים ישתנו בתגובה לשינויים במשתני מפתח 

 וכן אלה;
 

השפעות תפעוליות אחרות והשפעות פיננסיות אחרות של  (ד)
 תשלומי חכירה משתנים.

 
אשר,  ,המתייחס לאופציות הארכה או לאופציות ביטולמידע נוסף  .50ב

בהתאם לנסיבות, ייתכן שיהיה בו צורך כדי לקיים את מטרת הגילוי 
יכול לכלול מידע אשר מסייע למשתמשים בדוחות  ,51בסעיף 

  הכספיים להעריך, לדוגמה:
 

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

ביחס  חכירה אופציונלייםתשלומי הגודל היחסי של את  (ב)
 ;חכירהלתשלומי 

 
אופציות שלא נכללו במדידה של המימוש השכיחות של את  (ג)

 וכן ;התחייבויות חכירה
 

השפעות תפעוליות אחרות והשפעות פיננסיות אחרות של  (ד)
 .אופציות אלה

 
אשר, בהתאם לנסיבות,  ,מידע נוסף המתייחס לערבויות לערך שייר .51ב

יכול  ,51ייתכן שיהיה בו צורך כדי לקיים את מטרת הגילוי בסעיף 
לכלול מידע אשר מסייע למשתמשים בדוחות הכספיים להעריך, 

  לדוגמה:
 
 והשכיחותהסיבות של החוכר למתן ערבויות לערך שייר את  (א)

 של ערבויות אלה; 
 

 ;חשיפת החוכר לסיכון ערך שייר הגודל שלאת  (ב)
 

 המהות של נכסי הבסיס שלגביהם ניתנו ערבויות אלה; וכןאת  (ג)
 

השפעות תפעוליות אחרות והשפעות פיננסיות אחרות של  (ד)
 .ערבויות אלה

 
אשר,  ,מידע נוסף המתייחס לעסקאות מכירה וחכירה בחזרה .52ב

בהתאם לנסיבות, ייתכן שיהיה בו צורך כדי לקיים את מטרת הגילוי 
יכול לכלול מידע אשר מסייע למשתמשים בדוחות  ,51בסעיף 

  הכספיים להעריך, לדוגמה:
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הסיבות של החוכר לעסקאות מכירה וחכירה בחזרה את  (א)
 של עסקאות אלה;  והשכיחות

 
 ;בודדותתנאי מפתח של עסקאות מכירה וחכירה בחזרה  (ב)
 
 תשלומים שלא נכללו במדידה של התחייבויות חכירה; וכן (ג)
 
מזומנים של עסקאות מכירה וחכירה הזרים השפעת תאת  (ד)

 .בחזרה בתקופת הדיווח
 

 סיווג חכירות על ידי מחכיר
הסיווג של חכירות על ידי מחכירים בתקן זה מבוסס על המידה שבה  .53ב

החכירה מעבירה את הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות על נכס 
בסיס. סיכונים כוללים את האפשרויות להפסדים כתוצאה מיכולת 

שינויים בתשואה או מהתיישנות טכנולוגית ול לא מנוצלתתפוקה 
להתבטא  עשויותכתוצאה משינויים בתנאים כלכליים. הטבות 

בציפייה לפעילות רווחית לאורך החיים הכלכליים של נכס הבסיס 
 ולרווח מעליית ערך או ממימוש ערך שייר.

 
חוזה חכירה עשוי לכלול תנאים להתאמת תשלומי החכירה  .54ב

מסוימים אשר מתרחשים בין מועד ההתקשרות לבין מועד לשינויים 
התחילה )כמו שינוי בעלות של נכס הבסיס של המחכיר או שינוי 
בעלות המימון של החכירה של המחכיר(. במקרה כזה, לצורכי 
הסיווג של החכירה, ההשפעה של שינויים כאלה כלשהם תיחשב 

  התרחשה במועד ההתקשרות. כאילו
 
יבחן חכירה כוללת הן מרכיב קרקע והן מרכיב מבנים, מחכיר כאשר  .55ב

את הסיווג של כל מרכיב כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית 
. בקביעה אם 54ב-53וסעיפים ב 66-62יישום סעיפים  על ידיבנפרד 

מרכיב הקרקע מהווה חכירה תפעולית או חכירה מימונית, חשוב 
אורך חיים כלכליים לא  להביא בחשבון שלקרקע באופן רגיל יש

 מוגדר.
 

במידת הצורך, על מנת לסווג ולטפל בחכירת קרקע ומבנים, מחכיר  .56ב
)כולל תשלומים חד פעמיים מראש( בין יקצה את תשלומי החכירה 

היחסי של  ההוגן יםמרכיבי הקרקע והמבנים באופן יחסי לשווי
זכויות החכירה במרכיב הקרקע ובמרכיב המבנים של החכירה 

להקצאה במועד ההתקשרות. אם תשלומי החכירה אינם ניתנים 
באופן מהימן בין שני מרכיבים אלה, החכירה מסווגת במלואה 
כחכירה מימונית, אלא אם ברור ששני המרכיבים הם חכירות 

חכירה תפעוליות. במקרה האחרון, החכירה מסווגת במלואה כ
 תפעולית.
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לגבי חכירת קרקע ומבנים, אשר בה הסכום של מרכיב הקרקע אינו  .57ב
מהותי לחכירה, המחכיר רשאי לטפל בקרקע ובמבנים כיחידה אחת 
לצורך סיווג החכירה ולסווג אותה כחכירה מימונית או כחכירה 

. במקרה 54ב-53וסעיפים ב 66-62יישום סעיפים  על ידיתפעולית 
ייחס לאורך החיים הכלכליים של המבנים כאורך כזה, המחכיר ית

 החיים הכלכליים של נכס הבסיס כולו.
 

 סיווג חכירת משנה

בסיווג חכירת משנה, מחכיר ביניים יסווג את חכירת המשנה  .58ב
 ת או כחכירה תפעולית כלהלן:ינוכחכירה מימ

 
קצר שהישות,  טווחאם החכירה הראשית היא חכירה ל (א)

, חכירת המשנה תסווג 6יישום סעיף  על ידיכחוכר, טיפלה בה 
 כחכירה תפעולית.

 
אחרת, חכירת המשנה תסווג בהתייחס לנכס זכות שימוש  (ב)

הנובע מהחכירה הראשית, ולא בהתייחס לנכס הבסיס 
 )לדוגמה, פריט הרכוש הקבוע שהוא נשוא החכירה(. 
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 ג'נספח 

  מעברהוראות מועד תחילה ו
אותה סמכות כמו ויש לו את נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד של התקן 

 אחרים של התקן.הלחלקים 
 

 מועד תחילה 

 1ישות תיישם תקן זה לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  .1ג
לישויות אשר  מותר יותר או לאחריו. יישום מוקדם 2019בינואר 

מחוזים עם הכנסות  15מיישמות את תקן דיווח כספי בינלאומי 
. אם ישות במועד היישום לראשונה של תקן זה או לפניו לקוחות

 מיישמת תקן זה מוקדם יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו.
 
, שפורסם במאי Covid 19-ויתורים על דמי שכירות המתייחסים ל א. 1ג

יישם  חוכרב. 20ג-א ו20א, ג60ב, 46א, 46, הוסיף את סעיפים 2020
או  2020 ניליו 1ביום  ותת המתחילושנתידיווח ת ותקופל הז ןתיקו

כולל בדוחות כספיים שטרם , מותריותר . יישום מוקדם לאחריו
 .2020במאי  28אושרו לפרסום ביום 

 
אשר תיקן את תקן דיווח כספי  ,2שלב -רפורמת שיעורי ריבית עוגן ב.1ג

, את תקן דיווח כספי 39, את תקן חשבונאות בינלאומי 9בינלאומי 
ואת תקן דיווח כספי  4, את תקן דיווח כספי בינלאומי 7בינלאומי 
 106-104, הוסיף את סעיפים 2020שפורסם באוגוסט  ,16בינלאומי 

שנתיות דיווח . ישות תיישם תיקונים אלה לתקופות ד20ג-ג20ג-ו
. יישום מוקדם יותר יואו לאחר 2021בינואר  1המתחילות ביום 

לתקופה מוקדמת יותר, אלה יקונים מותר. אם ישות מיישמת את ת
 עליה לתת גילוי לעובדה זו. 

 
 ביוני 30 לאחר Covid 19-על דמי שכירות המתייחסים ל ויתורים ג. 1ג

ב והוסיף את סעיפים 46, תיקן את סעיף 2021, שפורסם במרץ 2021
ת ושנתי דיווחת וה לתקופז ןיישם תיקו חוכרבג. 20ג-בא20ג

 יותר. יישום מוקדם לאחריו או 2021 לאפריל 1ביום  ותהמתחיל
 במרץ 31 ביום לפרסום אושרו שטרם כספיים בדוחות כוללמותר, 

2021. 
 

 הוראות מעבר 

, מועד היישום לראשונה 19ג-1לצורך יישום הדרישות בסעיפים ג .2ג
בה ישות מיישמת לראשונה שהוא תחילת תקופת הדיווח השנתית 

 תקן זה.
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 הגדרת חכירה
מחדש אם חוזה הוא לבחון כהקלה מעשית, ישות אינה נדרשת  .3ג

הוא כולל חכירה במועד היישום לראשונה. במקום אם חכירה או 
 זאת, ישות רשאית: 

 
ליישם תקן זה לחוזים שזוהו קודם לכן כחכירות בעת יישום  (א)

של  4ופרשנות מספר  חכירות 17תקן חשבונאות בינלאומי 
קביעה אם הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 

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

 
ככוללים לא זוהו לא ליישם תקן זה לחוזים שקודם לכן  (ב)

ופרשנות  17חכירה בעת יישום תקן חשבונאות בינלאומי 
 לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי. של הוועדה 4מספר 

 
, עליה לתת גילוי 3אם ישות בוחרת את ההקלה המעשית בסעיף ג .4ג

לעובדה זו וליישם את ההקלה המעשית לכל החוזים שלה. כתוצאה 
רק לחוזים  11-9מכך, הישות תיישם את הדרישות בסעיפים 

ששונו( במועד היישום לחוזים הייתה )או שההתקשרות בהם 
 או לאחריו. לראשונה

 
 יםכרוח

 הבאות: דרכיםחוכר יישם תקן זה לחכירותיו באחת משתי ה .5ג
 
למפרע לכל תקופת דיווח קודמת מוצגת תוך יישום תקן  (א)

מדיניות חשבונאית, שינויים  8חשבונאות בינלאומי 
 ; אובאומדנים חשבונאיים וטעויות

 
למפרע כאשר ההשפעה המצטברת של יישום לראשונה של  (ב)

-7במועד היישום לראשונה בהתאם לסעיפים גהתקן מוכרת 
 .13ג

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

 הוא חוכר.
 

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

תיאום ליתרת יישום לראשונה של תקן זה כההמצטברת של 
הון, כפי שמתאים( של רכיב אחר של הפתיחה של העודפים )או 

 במועד היישום לראשונה.
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 ות שסווגו קודם לכן כחכירות תפעוליותריחכ

 )ב(, החוכר:5אם חוכר בוחר ליישם תקן זה בהתאם לסעיף ג .8ג
 

יכיר בהתחייבות חכירה במועד היישום לראשונה עבור  (א)
כחכירות תפעוליות בעת יישום חכירות שסווגו קודם לכן 

. החוכר ימדוד התחייבות חכירה 17תקן חשבונאות בינלאומי 
על שנותרו, המהוונים  זו בערך הנוכחי של תשלומי החכירה

שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר במועד  ידי
 היישום לראשונה.

 
יכיר בנכס זכות שימוש במועד היישום לראשונה עבור  (ב)

קודם לכן כחכירות תפעוליות בעת יישום  חכירות שסווגו
. החוכר יבחר למדוד את נכס 17תקן חשבונאות בינלאומי 

זכות שימוש זה באחת מהדרכים הבאות, על בסיס כל חכירה 
  בנפרד:

 
(i)  בערכו בספרים כאילו התקן היה מיושם ממועד תחילת

שימוש בשיעור הריבית  על ידיהחכירה, אך מהוון 
 ועד היישום לראשונה; אוהתוספתי של החוכר במ

 
(ii)  סכום הבסכום השווה להתחייבות חכירה, מותאם בגין

של תשלומי חכירה כלשהם ששולמו מראש או שנצברו 
שהוכרו בדוח על המצב הכספי  ,המתייחסים לחכירה זו

 לפני מועד היישום לראשונה.מייד 
 

ירידת ערך נכסים  36יישם את תקן חשבונאות בינלאומי  (ג)
לנכסי זכות שימוש במועד היישום לראשונה, אלא אם כן 

 )ב(. 10החוכר מיישם את ההקלה המעשית בסעיף ג
 
עבור חכירות שסווגו קודם לכן , 8למרות הדרישות בסעיף ג .9ג

 , חוכר:17כחכירות תפעוליות בעת יישום תקן חשבונאות בינלאומי 
 

 אינו נדרש לבצע תיאומים כלשהם במעבר עבור חכירות שבהן (א)
( 8ב-3ב)כמתואר בסעיפים נכס הבסיס הוא בעל ערך נמוך 

. החוכר יטפל בחכירות אלה 6יישום סעיף  על ידיאשר יטופלו 
 .יישום תקן זה ממועד היישום לראשונה על ידי

 
אינו נדרש לבצע תיאומים כלשהם במעבר עבור חכירות  (ב)

שימוש במודל  על ידישטופלו קודם לכן כנדל"ן להשקעה 
. נדל"ן להשקעה 40השווי ההוגן בתקן חשבונאות בינלאומי 

 יםהחוכר יטפל בנכס זכות שימוש ובהתחייבות חכירה הנובע
 40יישום תקן חשבונאות בינלאומי  על ידימחכירות אלה 

 ותקן זה ממועד היישום לראשונה.
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ימדוד את הנכס זכות שימוש בשווי הוגן במועד היישום  (ג)
עבור חכירות שטופלו קודם לכן כחכירות תפעוליות לראשונה 

ואשר יטופלו כנדל"ן  17בעת יישום תקן חשבונאות בינלאומי 
שימוש במודל השווי ההוגן בתקן חשבונאות  על ידילהשקעה 

החוכר יטפל בנכס ממועד היישום לראשונה.  40בינלאומי 
על מחכירות אלה  יםזכות שימוש ובהתחייבות חכירה הנובע

ותקן זה ממועד  40יישום תקן חשבונאות בינלאומי  ידי
 היישום לראשונה.

 
ההקלות המעשיות הבאות מאו יותר להשתמש באחת  רשאיחוכר  .10ג

)ב( לחכירות שסווגו 5בעת יישום תקן זה למפרע בהתאם לסעיף ג
קודם לכן כחכירות תפעוליות בעת יישום תקן חשבונאות בינלאומי 

על בסיס כל חכירה  מעשיות אלה. חוכר רשאי ליישם הקלות 17
 בנפרד:
 

יחיד לתיק של חכירות עם  היווןליישם שיעור  רשאיחוכר  (א)
מאפיינים דומים באופן סביר )כמו חכירות עם תקופת חכירה 
שנותרה דומה עבור קבוצה דומה של נכס בסיס בסביבה 

 כלכלית דומה(.
 

שלו אם חכירות הן  ההערכהעל  תמךלהס רשאיחוכר  (ב)
הפרשות,  37ת יישום תקן חשבונאות בינלאומי מכבידות בע

מייד לפני מועד היישום  התחייבויות תלויות ונכסים תלויים
לראשונה כחלופה לביצוע בדיקת ירידת ערך. אם חוכר בוחר 
בהקלה מעשית זו, החוכר יתאים את הנכס זכות שימוש 
במועד היישום לראשונה בסכום של הפרשה כלשהי עבור 

שהוכרה בדוח על המצב הכספי מייד לפני חכירות מכבידות 
 מועד היישום לראשונה.

 
 8גלא ליישם את הדרישות בסעיף שלבחור  רשאיחוכר  (ג)

חודש  12לחכירות שתקופת החכירה שלהם מסתיימת תוך 
 חוכר:, הרה כזה. במקיישום לראשונהממועד ה

 
(i)  חכירות לטווח ב באותו אופן כמויטפל בחכירות אלה

 ; וכן 6סעיף כמתואר בקצר 
 

(ii)  יכלול את העלות הקשורה לחכירות אלה במסגרת
הגילוי של הוצאת חכירה לטווח קצר בתקופת הדיווח 

 השנתית אשר כוללת את מועד היישום לראשונה. 
 
כלול עלויות ישירות ראשוניות לא לשלבחור  רשאיחוכר  (ד)

 במדידה של הנכס זכות שימוש במועד היישום לראשונה. 
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ה לאחור", כמו בקביעת תקופת יראילהשתמש ב" רשאיחוכר  (ה)
את  בטלהחכירה אם החוזה כולל אופציות להאריך או ל

 החכירה.
 

 ות שסווגו קודם לכן כחכירות מימוניותריחכ

)ב(, עבור חכירות 5אם חוכר בוחר ליישם תקן זה בהתאם לסעיף ג .11ג
שסווגו כחכירות מימוניות בעת יישום תקן חשבונאות בינלאומי 

 חכירההבספרים של הנכס זכות שימוש ושל התחייבות  כים, הער17
במועד היישום לראשונה יהיו הערכים בספרים של נכס החכירה 

יישום  בעתחכירה מייד לפני מועד זה כפי שנמדדו הושל התחייבות 
. עבור חכירות אלה, חוכר יטפל בנכס 17תקן חשבונאות בינלאומי 

ום תקן זה ממועד ייש על ידיזכות שימוש ובהתחייבות חכירה 
 היישום לראשונה.

 
 גילוי

)ב(, החוכר ייתן 5אם חוכר בוחר ליישם תקן זה בהתאם לסעיף ג .12ג
לתקן  28לראשונה הנדרש על ידי סעיף גילוי למידע לגבי יישום 

)ו( לתקן 28, למעט המידע שהוגדר בסעיף 8חשבונאות בינלאומי 
)ו( לתקן 28. במקום המידע שהוגדר בסעיף 8חשבונאות בינלאומי 
 , החוכר ייתן גילוי: 8חשבונאות בינלאומי 

 
משוקלל של שיעור הריבית התוספתי של החוכר הלממוצע  (א)

חכירה שהוכרו בדוח על המצב הכספי שיושם להתחייבויות 
 במועד היישום לראשונה; וכן

 
 הסבר להפרש כלשהו בין: ל (ב)

 
(i) גילוי בעת  ןמחויבויות בגין חכירות תפעוליות שניתן לה

בסוף תקופת  17יישום תקן חשבונאות בינלאומי 
הדיווח השנתית הקודמת הסמוכה למועד היישום 

בית לראשונה, המהוונות תוך שימוש בשיעור הרי
התוספתי במועד היישום לראשונה כמתואר בסעיף 

 לבין(; א)8ג
 

(ii)  התחייבויות חכירה שהוכרו בדוח על המצב הכספי
 במועד היישום לראשונה.

 
המפורטות ההקלות המעשיות או יותר מאם חוכר מיישם את אחת  .13ג

  עליו לתת גילוי לעובדה זו. 10סעיף גב
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 יםריחכמ
, מחכיר אינו נדרש לבצע תיאומים 15למעט כמתואר בסעיף ג .14ג

כלשהם במעבר עבור חכירות שבהם הוא מחכיר ויטפל בחכירות 
 יישום תקן זה ממועד היישום לראשונה. על ידיאלה 

 
 מחכיר ביניים:  .15ג

 
חכירות משנה אשר סווגו כחכירות תפעוליות מחדש יבחן  (א)

ואשר עדיין קיימות  17בעת יישום תקן חשבונאות בינלאומי 
במועד היישום לראשונה, על מנת לקבוע אם כל אחת 
מחכירות המשנה צריכה להיות מסווגת כחכירה תפעולית או 

ביניים יבצע המחכיר  כחכירה מימונית בעת יישום תקן זה.
יישום לראשונה על בסיס התנאים החוזיים זו במועד הבחינה 

 שנותרו מהחכירה הראשית ומחכירת המשנה באותו מועד.
 

עבור חכירות משנה שסווגו כחכירות תפעוליות בעת יישום  (ב)
, אך כחכירות מימוניות בעת 17תקן חשבונאות בינלאומי 

יישום תקן זה, יטפל בחכירת המשנה כחכירה מימונית 
 תה במועד היישום לראשונה.יחדשה שההתקשרות בה הי

 
כירה בחזרה לפני מועד חו מכירהעסקאות 

 היישום לראשונה
מחדש עסקאות מכירה וחכירה בחזרה שההתקשרות יבחן חוכר לא  .16ג

לפני מועד היישום לראשונה על מנת לקבוע אם  הייתהבהם 
ההעברה של נכס הבסיס מקיימת את הדרישות בתקן דיווח כספי 

 מכירה.לטיפול כ 15בינלאומי 
 

אם עסקת מכירה וחכירה בחזרה טופלה כמכירה וכחכירה  .17ג
 חוכר:-, המוכר17מימונית בעת יישום תקן חשבונאות בינלאומי 

 
יטפל בחכירה בחזרה באותו אופן שבו הוא מטפל בחכירה  (א)

אשר קיימת במועד היישום מימונית אחרת כלשהי 
 לראשונה; וכן

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

 
אם עסקת מכירה וחכירה בחזרה טופלה כמכירה וכחכירה  .18ג

 חוכר:-, המוכר17בעת יישום תקן חשבונאות בינלאומי  תפעולית
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יטפל בחכירה בחזרה באותו אופן שבו הוא מטפל בחכירה  (א)
תפעולית אחרת כלשהי אשר קיימת במועד היישום 

 לראשונה; וכן
 

של החכירה בחזרה בגין יתאים את הנכס זכות שימוש  (ב)
או הפסדים נדחים כלשהם נדחים כלשהם רווחים 

בדוח על שהוכרו המתייחסים לתנאים שאינם תנאי שוק 
 .ד לפני מועד היישום לראשונהיהמצב הכספי מי

 
 סכומים שהוכרו קודם לכן ביחס לצירופי עסקים

התחייבות בעת יישום תקן בנכס או באם חוכר הכיר קודם לכן  .19ג
לתנאים  יםהמתייחס עסקיםצירופי  3דיווח כספי בינלאומי 

של חכירה תפעולית שנרכשה כחלק  לתנאים נחותיםעדיפים או 
מצירוף עסקים, החוכר יגרע נכס או התחייבות אלה ויתאים את 
הערך בספרים של הנכס זכות שימוש בסכום מקביל במועד היישום 

 לראשונה.
 

 9לתקן דיווח כספי בינלאומי הפניות 
אם ישות מיישמת תקן זה אך עדיין אינה מיישמת את תקן דיווח  .20ג

, כל הפניה בתקן זה לתקן מכשירים פיננסיים 9כספי בינלאומי 
קרא כהפניה לתקן חשבונאות בינלאומי ית 9דיווח כספי בינלאומי 

  .מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה 39
 

 ויתורים על דמי שכירות המתייחסים 
  Covid-19-ל

 Covid 19-ל מתייחסיםויתורים על דמי שכירות ה חוכר יישם את א.20ג
א( למפרע, תוך הכרה בהשפעה המצטברת של יישום 1)ראה סעיף ג

לראשונה של תיקון זה כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים )או 
ופת הדיווח השנתית של רכיב אחר בהון, כפי שמתאים( בתחילת תק

 שבה החוכר מיישם לראשונה את התיקון.
 
ויתורים על דמי בתקופת הדיווח שבה חוכר מיישם לראשונה את  ב.20ג

, חוכר אינו נדרש לתת גילוי Covid 19-ל מתייחסיםשכירות ה
 .8)ו( לתקן חשבונאות בינלאומי 28למידע הנדרש לפי סעיף 

 
 Covid 19-ל מתייחסיםדמי שכירות הויתורים על  את יישם חוכר בא.20ג

 בהשפעה הכרה תוך, למפרעג( 1ג סעיף)ראה  2021 ביוני 30 לאחר
 ליתרת כתיאום זה תיקון של לראשונה יישום של המצטברת

( שמתאים כפי, בהון אחר רכיב של)או  העודפים של הפתיחה
 את לראשונה מיישם החוכר שבה השנתית הדיווח תקופת בתחילת
 .התיקון
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ויתורים על דמי הדיווח שבה חוכר מיישם לראשונה את  בתקופת בב.20ג
 אינו חוכר, 2021 ביוני 30 לאחר Covid 19-ל מתייחסיםשכירות ה

 חשבונאות לתקן)ו( 28 סעיף לפי הנדרש למידע גילוי לתת נדרש
 .8 בינלאומי

 
 בסעיף המעשית ההקלה את יישם חוכר, זה לתקן 2 סעיף ביישום בג.20ג

( בעלי מאפיינים דומים eligible) כשירים לחוזים עקבי באופןא 46
ובנסיבות דומות, ללא קשר אם החוזה הפך כשיר להקלה המעשית 

ויתורים על דמי שכירות כתוצאה מכך שהחוכר מיישם את 
ויתורים על דמי  אוא( 1ג סעיף)ראה  Covid 19-ל מתייחסיםה

 סעיף)ראה  2021ביוני  30לאחר  Covid 19-ל מתייחסיםשכירות ה
 .ג(1ג

 
 2שלב -רפורמת שיעורי ריבית עוגן

לתקן חשבונאות ישות תיישם תיקונים אלה למפרע בהתאם  ג.20ג
 .ד20ג, למעט כמפורט בסעיף 8בינלאומי 

 
ישות אינה נדרשת להציג מחדש תקופות קודמות על מנת לשקף את  ד.20ג

להציג מחדש תקופות  היישום של תיקונים אלה. הישות עשויה
אם ורק אם הצגה מחדש אפשרית ללא שימוש ב"ראייה  ,קודמות

לאחור". אם ישות אינה מציגה מחדש תקופות קודמות, הישות 
הפרש כלשהו בין הערך בספרים הקודם לבין הערך בספרים בתכיר 

בתחילת תקופת הדיווח השנתית אשר כוללת את מועד היישום 
של )או ביתרת הפתיחה של העודפים אלה לראשונה של תיקונים 

לתקופת הדיווח השנתית אשר  רכיב אחר של הון, כפי שמתאים(
 .אלה כוללת את מועד היישום לראשונה של תיקונים

 
 ביטול של תקנים אחרים

 הבאים:והפרשנויות תקן זה מחליף את התקנים  .21ג
 

 ;כירותח 17תקן חשבונאות בינלאומי  (א)
 

של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי  4פרשנות מספר  (ב)
 קביעה אם הסדר מכיל חכירה;בינלאומי 

 
חכירות של הוועדה המתמדת לפרשנויות  15פרשנות מספר  (ג)

 ; וכןתמריצים -תפעוליות 
 
 הערכתשל הוועדה המתמדת לפרשנויות  27פרשנות מספר  (ד)

עסקאות אשר ערוכות במתכונת המשפטית של  של המהות
 .חכירה


