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  16 בילאומיתקן חשבואות 

  רכוש קבוע

International Accounting Standard 16 

Property, Plant and 
Equipment  

  

גרסה זו כוללת תיקוים הובעים מתקי דיווח כספי בילאומיים, אשר 
ליואר  1ומועד תחילתם לא מאוחר מיום  2015 ימאב 31 פורסמו עד

2016.  

   2016ביואר  1 תיקוים שמועד תחילתם לאחר

 והמסמכים הלווים אליו תוקו על ידי: 16תקן חשבואות בילאומי 

) (מועד 2014(פורסם במאי  הכסות 15תקן דיווח כספי בילאומי  •
 )2018ביואר  1תחילה 

זו ולכן במהדורה  2016ביואר  1מועד התחילה של התיקוים הוא לאחר 
פח ד לתקן דיווח כספי במסגרת ס הם לא שולבו אלא כללו בפרד

  .15בילאומי 
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פרסומים אחריםל תיקוים
†

   

    
תקן הוועדה הבילאומית של על ידי אישור 

 ∗2003פורסם בדצמבר ש 16חשבואות בילאומי 
  

 

  לא תורגם לעברית. ∗
  

  

                                                 
בספר זה שולבו התיקוים לתקי דיווח כספי בילאומיים הובעים מספח זה  †

 בתקי הדיווח הכספי הבילאומיים הרלווטיים.
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   (המשך) תוכן עייים
    

הבהרה לגבי אישור על ידי הוועדה הבילאומית של 
(תיקוים לתקן  שיטות מקובלות של פחת והפחתה

ולתקן חשבואות בילאומי  16חשבואות בילאומי 
 ∗2014רסם במאי ), שפו38

  

חקלאות: על ידי הוועדה הבילאומית של אישור 
(תיקוים לתקן חשבואות בילאומי צמחים מיבים 

), שפורסם ביוי 41ולתקן חשבואות בילאומי  16
2014∗  

  

    *בסיס למסקות

  
  לא תורגם לעברית. ∗
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   16תקן חשבואות בילאומי 

  רכוש קבוע

    
  מטרת התקן

היא לקבוע את הטיפול החשבואי ברכוש קבוע, כך זה מטרת תקן  .1
וכלו לקבל מידע לגבי השקעתה שמשתמשים בדוחות הכספיים י

של הישות ברכוש קבוע ולגבי השיויים בהשקעה כזו. הסוגיות 
העיקריות בטיפול חשבואי ברכוש קבוע הן ההכרה בכסים, 

 ,קביעת ערכם בספרים והוצאות פחת והפסדים מירידת ערך
 ם.אליה בהתייחסשיוכרו 

  
  תחולה

, אלא אם תקן רכוש קבועלגבי חשבואי הבטיפול ייושם תקן זה  .2
 .חשבואות אחר דורש או מתיר טיפול חשבואי שוה

  
  חל על: יותקן זה א .3
  

לתקן דיווח רכוש קבוע שסווג כמוחזק למכירה בהתאם  )א(
כסים לא שוטפים המוחזקים למכירה  5כספי בילאומי 

 .ופעילויות שהופסקו
 

מלבד  לפעילות חקלאית המתייחסיםכסים ביולוגיים  )ב(
 41אה תקן חשבואות בילאומי (רצמחים מיבים 

. תקן זה חל על צמחים מיבים, אך הוא איו חל )חקלאות
 על התוצרת של צמחים מיבים.

 
(ראה תקן דיווח  מדידה של כסי חיפוש והערכהההכרה וה )ג(

 .)ים והערכתםימשאבים מירל חיפוש 6כספי בילאומי 
  

ם כמו פט, גז טבעי יזכויות למירלים ואוצרות מירלי )ד(
 ומקורות מתכלים דומים.

  
אולם, תקן זה חל על רכוש קבוע המשמש לפיתוח או לתחזוקת 

  (ד).-(ב) - הכסים שתוארו ב

 83-1מפורט בסעיפים  IAS 16)( כוש קבוער 16תקן חשבואות בילאומי 
ובספח. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה, אך שמרה תבית התקן, 

. יש לקרוא את תקן חשבואות IASB - כפי שהייתה בעת שאומץ על ידי ה
להקדמה לתקי דיווח בהקשר למטרת התקן ולבסיס למסקות,  16בילאומי 

. תקן חשבואות בילאומי גית לדיווח כספיהמושולמסגרת  כספי בילאומיים
מספק בסיס  ,מדייות חשבואית, שיויים באומדים חשבואיים וטעויות 8

   .לבחירה ויישום של מדייות חשבואית בהעדר החיות מפורשות
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תקי חשבואות אחרים עשויים לדרוש הכרה בפריט של רכוש  .4
השוה מזו של תקן זה. לדוגמה, תקן קבוע בהתבסס על גישה 

הכרה לבחון את ה דורש מישות חכירות 17חשבואות בילאומי 
בפריט של רכוש קבוע חכור, בהתבסס על העברת הסיכוים 

. אולם, במקרים כאלה, היבטים אחרים של הטיפול תשואותוה
 על ידי תקן זה. יםפחת, קבע כוללהחשבואי בכסים אלה, 

 

העלות לגבי דל"ן להשקעה בהתאם  במודלישות, המשתמשת  .5
 במודל תשתמש ,דל"ן להשקעה 40 בילאומילתקן חשבואות 

 העלות בתקן זה.
  

  הגדרות

 :םמשמעותו מוחים המשמשים בתקן זהלהלן  .6
  

  הוא צמח חי אשר: )Bearer plant( צמח מיב
  

 משמש בייצור או הספקה של תוצרת חקלאית; )א(
  

 חזוי שהוא ייב תוצרת במשך יותר מתקופה אחת; וכן )ב(
 

יש סבירות קלושה שהוא יימכר כתוצרת חקלאית, למעט  )ג(
 ות של גרוטאות.מכירות אקראי

 
מפרטים הגדרה זו  41ב לתקן חשבואות בילאומי 5-א5(סעיפים 

  של צמח מיב).
  

הסכום בו מוכר הכס  הוא )Carrying amountערך בספרים (
  הפסדים מירידת ערך שצברו. יכוי פחת שצבר וביכויב
  

ששולם או  יםמזומהאו שווי  יםמזומה סכום היא )Costעלות (
בעת  סגן של תמורה אחרת שיתה על מת לרכוש כהשווי ההו

זה כס ל יוחס, הסכום שמתאיםרכישתו או הקמתו או, כאשר 
כאשר הוכר לראשוה בהתאם לדרישות הספציפיות של תקי 

 דיווח כספיאחרים, לדוגמה תקן  דיווח כספי בילאומיים
  .תשלום מבוסס מיות 2בילאומי 

  
כס, או של עלות ה הוא )Depreciable amountפחת (-סכום בר

  . ועלות, ביכוי ערך השייר שלה המחליף אתסכום אחר 
  

פחת ה-ברסכום השל שיטתית הקצאה  הוא )Depreciationפחת (
  .השימושיים וחייפי אורך  לעכס של 
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הערך הוכחי של  הוא )Entity-specific valueשווי ספציפי לישות (
מהשימוש המתמשך בעו שי צופהתזרימי המזומים שישות 

 צופהאו  ,החיים השימושיים שלואורך בכס וממימושו בתום 
  התחייבות.שיתהוו בעת סילוק 

  
הוא המחיר שהיה מתקבל ממכירת כס  )Fair value( שווי הוגן

או שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין 
משתתפים בשוק במועד המדידה. (ראה תקן דיווח כספי 

  ).מדידת שווי הוגן 13י בילאומ
  

בו הערך שהסכום  הוא )An impairment lossהפסד מירידת ערך (
  ההשבה שלו.-בספרים של כס עולה על הסכום בר

  
פריט מוחשי  ואה )Property, plant and equipmentרכוש קבוע (

  אשר:
 

או שירותים,  סחורותהספקת במוחזק לשימוש בייצור או  )א(
 כים מיהליים; וכןלהשכרה לאחרים, או לצר

 

 במשך יותר מתקופה אחת. וישתמשו בש) expected( חזוי )ב(
  

שוויו הגבוה מבין  הוא )Recoverable amountהשבה (-סכום בר
  לבין שווי השימוש בו. ביכוי עלויות מכירה של כס ההוגן

  

אומדן הסכום שישות  הוא של כס (Residual value)ערך שייר
ממימוש  )Currently( יכת האומדןבעת עריכולה לקבל הייתה 

הכס היה כבר בגיל  הכס, ביכוי אומדן עלויות המימוש, אילו
  החיים השימושיים שלו.אורך בתום  חזוייםהובמצב 

  
  :הוא )Useful lifeאורך חיים שימושיים (

 
 להיות זמין לשימוש של חזויהכס ו הזמן שלאורכ פרק )א(

 הישות; או
 
ויות לבוע חזר שא ,ות דומותמספר יחידות תפוקה או יחיד )ב(

 לישות מהכס.
  
  הכרה

 העלות של פריט רכוש קבוע תוכר ככס אם ורק אם: .7
  
 



IAS 16  
 

 883

 המיוחסות) שהטבות כלכליות עתידיות probableצפוי ( )א(
  ישות; וכןאל הלפריט יזרמו 

 

 הפריט יתת למדידה באופן מהימן.של עלות ה )ב(
 

כרים בהתאם מווציוד עזר  , ציוד גיבויחלקי חילוףפריטים כמו  .8
הם מקיימים את ההגדרה של רכוש קבוע. אחרת, כאשר  ,לתקן זה

 פריטים אלה מסווגים כמלאי.
 

, מה מהווה דהייולהכרה,  המידהתקן זה איו קובע את יחידת  .9
 הקריטריויםפריט של רכוש קבוע. לכן, דרש שיקול דעת ביישום 

ראוי  הכרה לגבי הסיבות הספציפיות של הישות. יתכן ויהיהל
בפרד, כמו תביות, כלים  שמעותייםלצרף פריטים שאים מ

 , וליישם את הקריטריוים לגבי הערך המצרפי.dies)( לטיםומב
 

ישות מעריכה, בהתאם לעקרון הכרה זה, את כל עלויות רכוש  .10
. עלויות אלה כוללות עלויות ראשויות תתהוומקבוע במועד בו הן 

ועלויות יט רכוש קבוע כדי לרכוש או להקים פר תתהוומה
לאחר מכן על מת להוסיף לכס זה, להחליף חלק ממו  תתהוומה

 .)service it( או לתחזק אותו
  

  עלויות ראשויות

פריטים של רכוש קבוע יכולים להירכש משיקולי בטיחות או  .11
איכות הסביבה. למרות שרכישת רכוש קבוע כזה איה מגדילה 

תידיות של פריט רכוש קבוע את ההטבות הכלכליות הע במישרין
כדי שהישות תקבל הטבות  חוצהרכישה שה, יתכן קיים ספציפי

כלכליות עתידיות מכסים אחרים שלה. פריטי רכוש קבוע כאלה 
להכרה ככסים, משום שהם מאפשרים לישות לקבל יותר  כשירים

הטבות כלכליות עתידיות מכסים קשורים מאשר הישות הייתה 
 טים אלה לא היו רכשים. לדוגמה, יצרןאילו פרי ,מקבלת

 תהליכים חדשים לטיפול )installלהתקין (עשוי  כימיקלים
על מת לעמוד בדרישות איכות הסביבה לגבי ייצור  בכימיקלים
 לכך המתייחסיםמסוכים; השיפורים כימיקלים  ואחסון של

הייתה יכולה במפעל מוכרים ככס, משום שבלעדיהם הישות לא 
כס  . אולם, הערך בספרים המתקבל שלכימיקלים מכורלייצר ול

לתקן בהתאם סקר לצורכי ירידת ערך  כזה ושל כסים קשורים
 .ירידת ערך כסים 36בילאומי חשבואות 
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  עלויות עוקבות

ערך ב כירה, ישות איה מ7לעקרון ההכרה שבסעיף  בהתאם .12
 יומיות- יוםה בספרים של פריט רכוש קבוע את עלויות התחזוקה

)day-to-day servicing ( .עלויות אלה במקום זאת, של הפריט
- יום . עלויות תחזוקהבעת התהוותןמוכרות ברווח או הפסד 

וצריכת חומרים, ויכולות  הדוכוללות בעיקר עלויות עב יומיות
 אותיצילכלול את העלות של חלקים קטים. המטרה של 

(expenditures) ים ותחזוקה' כ , בדרך כלל,אלה מוגדרתשל  'תיקו
 פריט רכוש קבוע.

 

חלקים של פריטי רכוש קבוע מסוימים יכולים לדרוש החלפה  .13
 כבשןיכול להידרש שיפוץ יסודי של בפרקי זמן קבועים. לדוגמה, 

להידרש החלפה  עשויה , אושימוששעות מוגדר של לאחר מספר 
 פעמים במשך החיים של מספרמטוס, כמו מושבים, ה פיםשל 
יתן גם לרכוש פריטי רכוש קבוע כדי להוריד את  המטוס. שלד

או כמו החלפת הקירות הפימיים של ביין  התדירות של ההחלפות
לעקרון ההכרה  בהתאםשאין צורך לחזור עליה.  ,לבצע החלפה

חלק מפריט כזה כחלק  בעלות של החלפת מכירה, ישות 7שבסעיף 
, אם התהוותהלות עהכאשר  ,ערך בספרים של פריט רכוש קבועמה

הכרה. הערך בספרים של אותם חלקים ל הקריטריוים מתקיימים
גריעה של תקן זה (ראה הבהתאם לדרישות גרע  יםוחלפמש

 ).72-67סעיפים 
  

  פריט רכוש קבוע (לדוגמה, מטוס) של  התאי להמשך הפעלתו .14
 regular major( משמעותיות סדירותלהצריך בדיקות  עשוי

inspection(, מבוצעות בין  אלהבדיקות  .תקלות תלגלורתן שמט
כל  תצעו. כאשר מבאם יוחלפו חלקים של הפריט ובין אם לאו

בערך בספרים של  מוכרתבדיקות המשמעותיות, עלותן האחת מ
הקריטריוים קבוע כהחלפה, אם מתקיימים הרכוש הפריט 

ערך בספרים של עלות הבדיקה יתרה כלשהי של ההכרה. ל
ללא הגריעה תתבצע  .גרעת מחלקים פיזיים) שוהב( הקודמת

עלות הבדיקה הקודמת בעסקה בה הפריט  זוהתה קשר לשאלה אם
 רכש או הוקם. אם יש צורך, אומדן עלות בדיקה עתידית דומה

בעת  הקיים הבדיקהרכיב  לעלות הכאידיקציעשוי לשמש 
  .הפריטהרכישה או ההקמה של 

  

  מדידה בעת הכרה

 .הכרה ככס, יימדד בעלותול שר כשיראפריט רכוש קבוע,  .15
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  מרכיבי עלות

 :את עלות פריט רכוש קבוע כוללת .16
 

מסי יבוא ומסי רכישה שאים  כוללמחיר רכישתו,  )א(
 trade discounts and(החות מסחריות  יכויבמוחזרים, 

rebates.( 
 

 מיקוםלהבאת הכס ל במישריןעלויות כלשהן שיתן לייחס  )ב(
לפעול באופן שהתכווה  וכלהוא ילכך ש יםולמצב הדרוש

 הההלה.
 

של הפריט  ופיויפירוק לת יועלוה לשהאומדן הראשוי  )ג(
בגים מתהווה ר שא, פריטה ממוקםבו האתר  ושיקום
 מחויבות כאשר הפריט רכש או כתוצאה משימושלישות 

מלאי  ייצורשלא לצורך  ,בפריט במשך תקופה מסוימת
 ך אותה תקופה.הלבמ

 

 :הן יןשרמיויות שיתן לייחס בדוגמאות לעל .17
 

תקן חשבואות ב הגדרתן(כ ובדעהטבות של עלויות  )א(
הקמה או המבמישרין ת לועוה ,)הטבות עובד 19בילאומי 

 רכישה של פריט רכוש קבוע;המ
 

 עלויות הכת אתר; )ב(
 

 עלויות הובלה וטיפול ראשויות; )ג(
 

 עלויות הרכבה והתקה; )ד(
 

 התמורהאחר הפחתת הכס, לתקיות פעולת  תעלויות בדיק )ה(
תהליך הבאת הכס צרו בוטו ממכירת פריטים כלשהם שי

בעת בדיקת צרו ודוגמיות שי ןוגלאותו מיקום ולאותו מצב (כ
 הציוד); וכן

 

 .יועצים מקצועייםשכר  )ו(
  

לעלויות של  מלאי 2בילאומי תקן חשבואות את  מתיישמישות  .18
ם פריט, מוקמהאתר בו ושיקום  פיוי ,ת בגין פירוקיומחויבו

כדי  ך תקופה מסוימת כתוצאה משימוש בפריטהלבמ תתהוומש
אותה תקופה. המחויבויות בגין עלויות,  הלךלייצר מלאי במ

תקן  או 2בילאומי המטופלות בהתאם לתקן חשבואות 
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תקן ל, מוכרות ומדדות בהתאם 16חשבואות בילאומי 
כסים הפרשות, התחייבויות תלויות ו 37חשבואות בילאומי 

 .תלויים
  

 רכוש קבוע:של פריט דוגמאות לעלויות שאין עלויות  .19
 

 מתקן חדש;השקת עלויות  )א(
 

של עלויות  כוללאו שירות חדש (חדש עלויות הצגת מוצר  )ב(
 קידום מכירות); פעילויותשל ופרסום  פעילויות

 

של  החדש קבוצהעסק במיקום חדש או עם  יהולעלויות  )ג(
 עובדים); וכןות צו שרתעלויות הכ כולללקוחות (

 
 כלליות אחרות.עקיפות ועלויות  עלויות מהלה )ד(

 

כאשר  ,פסקתעלויות בערך בספרים של פריט רכוש קבוע ב ההכר .20
שהוא יוכל לפעול  הדרושים על מתמצב למיקום והגיע להפריט 

בעת שימוש או  התהוו. לכן, עלויות שבאופן שהתכווה הההלה
כללות בערך  איןפריט  לש )redeploymentמחדש (פריסה בעת 

כללות בערך  יןעלויות הבאות אה. לדוגמה, זה פריט בספרים של
 בספרים של פריט רכוש קבוע:

 

לפעול באופן  יכולאשר פריט, הכאשר  התהוועלויות ש )א(
או אם הפריט לשימוש  הוכסטרם התכווה הההלה, ש

 פעל בפחות מתפוקה מלאה;מו
 

 בה כאשר התהוואלה ש ןוגהפסדים תפעוליים ראשויים, כ )ב(
 הביקוש לתפוקה של הפריט; וכן

 

עלויות שיוי מיקום או ארגון מחדש של חלק מפעילויות  )ג(
 הישות או של כל פעילויותיה.

 

בהקשר להקמה או לפיתוח של פריט  מתרחשותפעילויות מסוימות  .21
ולמצב  מיקוםאין הכרחיות להבאת הפריט להן רכוש קבוע, אך 

. באופן שהתכווה הההלהלפעול  וכליש על מת יםשוהדר
ההקמה או  פעילויותלהתרחש לפי עשויות  פעילויות לוות אלה

באמצעות שימוש  הכסה הפיק. לדוגמה, יתן לאו במהלכן הפיתוח
שפעילויות לוות מכיוון . ההבייהתחלת באתר הבייה כחיון עד 

שים ודרפריט למיקום ולמצב האת הלהביא  על מת הכרחיותאין 
 ותהכס, הבאופן שהתכווה הההלהיוכל לפעול ש על מת
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לוות מוכרות ברווח או הפסד  פעילויותל המתייחסותוההוצאות 
 .הוהוצא הכסהשל  מתאימיםה ווגיםוכללות בסי

 

שימוש באותם העלות של כס בהקמה עצמית קבעת באמצעות  .22
ם דומים לגבי כס שרכש. אם ישות מייצרת כסי כמועקרוות, 

זהה  ,בדרך כלל ,למכירה במהלך העסקים הרגיל, העלות של הכס
). 2בילאומי לעלות של הקמת כס למכירה (ראה תקן חשבואות 

בחישוב עלויות כאלה. מבוטלים כלשהם  פימייםלכן, רווחים 
, או הדו, עבחומרים חריגים של כומיםדומה, העלות של סאופן ב

בהקמה עצמית של כס איה  ווהתהש מבוזבזים אחרים משאבים
 עלויות אשראי 23בילאומי כללת בעלות הכס. תקן חשבואות 

כרכיב של הערך בספרים של  ריביתבלהכרה  קריטריויםקובע 
 פריט רכוש קבוע בהקמה עצמית.

  
צמחים מיבים מטופלים באותה דרך כמו פריטי רכוש קבוע   א.22

דרושים על מת בהקמה עצמית לפי שהם במיקום ובמצב ה
שיוכלו לפעול באופן שהתכווה הההלה. כתוצאה מכך, יש לקרוא 
את ההתייחסויות למילה "הקמה" בתקן זה ככוללות גם פעילויות 
הדרושות לעבד צמחים מיבים לפי שהם במיקום ובמצב 

  הדרושים על מת שיוכלו לפעול באופן שהתכווה הההלה.
 

  מדידת עלות

 מחיר במזומןסכום שווה ערך לקבוע היא ה העלות של פריט רכוש .23
)cash price equivalent(  דחה מעבר במועד ההכרה. אם תשלום

מחיר ל ערךההסכום שווה לתאי אשראי רגילים, ההפרש בין 
 במזומן לבין סך התשלום מוכר כריבית במשך תקופת האשראי

 .23בילאומי  חשבואות תקןלבהתאם  מהוות אלא אם ריבית כזו
  

להירכש עשויים  מספר פריטי רכוש קבועפריט רכוש קבוע אחד או  .24
, או תמורת שילוב של כסים לא כספיים תמורת כס או כסים

הדיון הבא מתייחס  ,לשם הפשטות כסים לא כספיים.כספיים ו
רק להחלפת כס לא כספי אחד בכס לא כספי אחר, אך הוא חל 

העלות של פריט ל כל ההחלפות שתוארו במשפט הקודם. עגם 
מדדת בשווי הוגן, אלא אם (א) לעסקת כאמור רכוש קבוע 

או (ב) השווי ) commercial substance(מסחרית ההחלפה אין מהות 
 הדילא יתן למד שמסרשל הכס גם ההוגן של הכס שהתקבל ו

איה . הפריט הרכש מדד באופן זה גם אם ישות באופן מהימן
לא הרכש  פריט. אם השמסר פריטיכולה לגרוע מיידית את ה

ערך בספרים של הכס התאם להוגן, עלותו מדדת ב מדד בשווי
 .שמסר
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על ידי בחית מסחרית ישות קובעת אם לעסקת החלפה יש מהות  .25
להשתות  חזוייםעתידיים שלה המזומים התזרימי המידה שבה 

 אם:מסחרית כתוצאה מהעסקה. לעסקת החלפה יש מהות 
  

מזומים של הסיכון, עיתוי וסכום) של תזרימי ( תצורהה )א(
כס שהתקבל שוים של תצורה מה ההשל תזרימי המזומ

 הכס שהועבר; או
 

הושפע ששל חלק מפעילויות הישות, הספציפי לישות השווי  )ב(
 העסקה, משתה כתוצאה מההחלפה; וכןמ

 

 יחסית(ב) הוא משמעותי  סעיף(א) או ב האמור בסעיף השוי )ג(
 של הכסים שהוחלפו. הוגןהלשווי 

  
, השווי מסחריתקביעה אם לעסקת החלפה יש מהות הלצורך 

העסקה, מהושפע שחלק מפעילויות הישות השל הספציפי לישות 
 ים אלה. התוצאה של יתוחמסיםישקף תזרימי מזומים לאחר 

לבצע חישובים  דרשילהיות ברורה מבלי שישות ת אמורה
 מפורטים.

 

אם (א) השוות תן למדידה באופן מהימן יהשווי ההוגן של כס  .26
)variability(  ה  ותסבירשווי הוגן  מדידותשל בתוך תחוםאי

או (ב) יתן להעריך באופן סביר את זה משמעותית לגבי כס 
עת ולהשתמש בהן ב התחוםההסתברויות לאומדים השוים בתוך 

י באופן מהימן את השוו מדודל יכולהשווי הוגן. אם ישות  מדידת
שווי ההוגן של ה, שמסרשל הכס  גםההוגן של הכס שהתקבל ו

העלות של הכס שהתקבל, אלא אם  תדילמדמשמש שמסר הכס 
 .מהווה ראיה ברורה יותר שווי ההוגן של הכס שהתקבלה
 

העלות של פריט רכוש קבוע, המוחזק על ידי חוכר בחכירה  .27
 .17 חשבואות בילאומימימוית, קבעת בהתאם לתקן 

 

כתוצאה ממעקי עשוי לקטון הערך בספרים של פריט רכוש קבוע  .28
הטיפול החשבואי  20תקן חשבואות בילאומי לממשלה בהתאם 

 .במעקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי
  

  מדידה לאחר הכרה

 ההערכה במודלאו  30בסעיף כאמור העלות  במודלישות תבחר  .29
מדייות  חשבואית ותיישםה הכמדייות 31בסעיף כאמור מחדש 

  .קבועהרכוש  קבוצת כללגבי זו 
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  עלותמודל 

בעלותו ביכוי פחת  יוצגהכרה ככס, פריט רכוש קבוע הלאחר  .30
 שצבר, וביכוי הפסדים מירידת ערך שצברו.

  

  מחדש ההערכמודל 

הכרה ככס, פריט רכוש קבוע, שיתן למדוד את שוויו הלאחר  .31
שוויו ההוגן  וא, שהמשוערךבסכום  יוצגההוגן באופן מהימן, 

לאחר מכן, וביכוי  י פחת שצברביכו ,במועד ההערכה מחדש
הפסדים מירידת ערך שצברו לאחר מכן. הערכות מחדש יבוצעו 

על מת לוודא שהערך בספרים איו שוה  ,מספיק אופן סדירב
תקופת סוף ב שווי הוגן לפיבאופן מהותי מהערך שהיה קבע 

 .הדיווח
  

 בוטל][ .32
 

 [בוטל] .33
 

תדירות ההערכות מחדש תלויה בשיויים בשווי הוגן של פריטי  .34
וערך שהרכוש קבוע המוערכים מחדש. כאשר השווי ההוגן של כס 

מחדש שוה באופן מהותי מערכו בספרים, דרשת הערכה מחדש 
וספת. פריטי רכוש קבוע מסוימים תוים לשיויים משמעותיים 

מידי הערכה מחדש  מחייבים לפיכךי הוגן, וגבוהה בשווותודתיות 
דרשות לגבי פריטי רכוש  זובתדירות כ . הערכות מחדשהש ןאי

משמעותיים בשווי הוגן.  בלתיתוים רק לשיויים ר שא ,קבוע
הפריט רק כל שלוש  שלמחדש  כההערעשויה להידרש במקום זאת, 

 או חמש שים.
 

ך בספרים של כס זה הערכאשר פריט רכוש קבוע מוערך מחדש,  .35
מטופל הכס במועד ההערכה מחדש  מותאם לסכום המשוערך.

 באחת מהדרכים הבאות:
 

 הערך בספרים ברוטו מותאם באופן שהוא עקבי עם  )א(
ההערכה מחדש של הערך בספרים של הכס. לדוגמה, יתן 
להציג מחדש את הערך בספרים ברוטו על ידי התייחסות 

להציג אותו מחדש באופן יחסי  לתוי שוק צפים או שיתן
לשיוי בערך בספרים. הפחת שצבר במועד ההערכה מחדש 
מותאם על מת שיהיה שווה להפרש בין הערך בספרים 
ברוטו של הכס לבין ערכו בספרים לאחר הבאה בחשבון של 

 הפסדים מירידת ערך שצברו; או 
 

 מבוטל מול הערך בספרים ברוטו של הכס.הפחת שצבר  )ב(
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הפחת שצבר מהווה חלק מהעלייה או מהירידה  של התיאוםום סכ

  .40-ו 39סעיפים ל בהתאם ותשמטופל ,בערך בספרים
  

חדש, יש להעריך מחדש את כל אם פריט רכוש קבוע מוערך מ .36
 שאליה משתייך הכס. ,קבועהרכוש ה קבוצת

 

ושימוש דומה כסים בעלי מהות של  וץביק היארכוש קבוע  תקבוצ .37
 ויות הישות. להלן דוגמאות לקבוצות פרדות:בפעיל דומה

 
 קרקע; )א(

 
 קרקע ובייים; )ב(

 
 מכוות; )ג(

 
 איות; )ד(

 
 מטוסים; )ה(

  
 ;כלי רכב )ו(

 
 ריהוט ואביזרים קבועים אחרים;  )ז(

 
 ; וכןציוד משרדי )ח(

  
 צמחים מיבים. )ט(

 

על מת  ,רכוש קבוע מוערכים מחדש בו זמיתהפריטים בקבוצת  .38
של סכומים דיווח מומחדש סלקטיבית של כסים  להימע מהערכה

מועדים ל ושוויםשל עלויות  תערובתבדוחות הכספיים, שהם 
 בזמים שוים כסיםקבוצה של מחדש שוים. אולם, יתן להעריך 

תוך מושלם ההערכה מחדש של קבוצת הכסים תהליך בתאי ש
 רות מעודכות.מתקופה קצרה ובתאי שההערכות מחדש ש

  

ערכה מחדש, הכתוצאה מערך בספרים של כס עולה האם  .39
 קרןכותרת של התחת  ,צבר בהוןיכולל אחר ות רווחתוכר בהעלייה 

לסכום עד , העלייה תוכר ברווח או הפסד אולםהערכה מחדש. 
כתוצאה בערך בספרים של אותו כס  היא מבטלת ירידה שבו

 ברווח או הפסד.קודם לכן שהוכרה  ,מהערכה מחדש
 

וצאה מהערכה מחדש, ערך בספרים של כס יורד כתהאם  .40
ברווח כולל תוכר , הירידה אולםהירידה תוכר ברווח או הפסד. 

הערכה  קרןקיימת יתרת זכות כלשהי ב לסכום שבועד  אחר,
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 קטיןת ברווח כולל אחר שהוכרההירידה  אותו כס. בגיןמחדש 
 הסכום שצבר בהון תחת הכותרת של קרן ההערכה מחדש.את 

 

בהון בהתייחס  תה מחדש, הכללהערכה קרןיתן להעביר את  .41
דבר זה  ישירות לעודפים כאשר הכס גרע.לפריט רכוש קבוע, 

עשוי להיות כרוך בהעברת כל ההערכה מחדש כאשר הכס יצא 
 קרן, יתן להעביר חלק מהאולם) או מומש. retired( משימוש

 קרן. במקרה כזה, סכום העל ידי הישות בכסבמהלך השימוש 
בספרים  ערךת המבוסס על הפרש בין פחהמועבר יהיה הה

של הכס לבין פחת המבוסס על העלות המקורית של המשוערך 
דרך ין מבוצעות הערכה מחדש לעודפים א קרןהכס. העברות מ

 רווח או הפסד.
 

כאלה, הובעות מהערכה  ןכסה, אם ישהעל ה מסיםהשפעות של  .42
בהתאם לתקן מוכרות ויתן להן גילוי מחדש של רכוש קבוע 

 .כסההעל ה מסים 12 בילאומיחשבואות 
  

  פחת

יש להפחית בפרד כל חלק של רכוש קבוע עם עלות שהיא  .43
 משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט.

 

את הסכום שהוכר לראשוה, בהתייחס לפריט רכוש  מקצהישות  .44
קבוע, לחלקים משמעותיים שלו ומפחיתה בפרד כל חלק כזה. 

ראוי להפחית בפרד את שלד המטוס ואת מועי  היהלדוגמה, י
אופן ב המטוס, בין אם הם בבעלות ובין אם בחכירה מימוית.

כפוף לחכירה תפעולית אשר  ,רוכשת רכוש קבוע, אם ישות דומה
ת בפרד יפחהתאים למזה ייתכן שיהיה המחכיר,  שות היאהיבה ש

 תאיםל םחסישל הפריט שיתן לי בעלות פיםקתשמשסכומים 
  יחסית לתאי השוק.חכירה עדיפים או חותים של ה

  

רכוש קבוע יכול להיות אורך חיים פריט לחלק משמעותי של  .45
שימושיים ושיטת פחת שזהים לאורך החיים השימושיים ולשיטת 

חלקים  לקבץהפחת של חלק משמעותי אחר של אותו פריט. יתן 
 קביעת הוצאות פחת.לצורך כאלה 

 

, פרד חלקים מסוימים של פריט רכוש קבועישות מפחיתה בכאשר  .46
מפחיתה בפרד את שארית הפריט. השארית מורכבת  היא

. אם לישות בפרד אים משמעותיים רשא ,הפריטמהחלקים של 
יש ציפיות שוות לגבי חלקים אלה, עשויות להידרש שיטות קירוב 

 תביתאת אמה השארית באופן שמייצג את על מת להפחית 
 חלקים אלה. /או את אורך החיים השימושיים שלהצריכה ו
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שאין  פריט,ישות יכולה לבחור להפחית בפרד את החלקים של ה .47
 משמעותית ביחס לסך עלות הכס.שהיא להם עלות 

 

יוכרו ברווח או הפסד, אלא אם הן  ההוצאות הפחת לכל תקופ .48
 כללות בערך בספרים של כס אחר.

 
ברווח או הפסד.  ,רך כללבד ,הוצאות הפחת לתקופה מוכרות .49

בכס  הגלומות, לעיתים, ההטבות הכלכליות העתידיות אולם
ייצור כסים אחרים. במקרה זה, הוצאות הפחת מהוות במשמשות 

בספרים. לדוגמה,  והכס האחר וכללות בערכשל עלות החלק מ
מלאי של  ההמרהוציוד יצרי כלל בעלויות ייצור הפחת של מפעל 

לאומי אות (ראה תקן חשבושל פחת וצאות דומה, האופן . ב)2בי
 להיכלל בעלות כס ותפיתוח, עשוי לפעילויותרכוש קבוע, ששימש 

כסים  38בילאומי שהוכר בהתאם לתקן חשבואות  ,בלתי מוחשי
 .בלתי מוחשיים

  
  פחת ותקופת הפחתה- סכום בר

 ואורך חייפי  לעשיטתי  יוקצה באופןפחת של כס ה-סכום ברה .50
 מושיים.שיה
 

לפחות בכל  ייסקרו ערך השייר ואורך החיים השימושיים של כס .51
וי הואם  כספים תסוף שים קודמים, השיות מאומדציפיות שו
תקן ל כשיוי באומדן חשבואי בהתאם(השיויים יטופלו) יטופל 

מדייות חשבואית, שיויים באומדים  8חשבואות בילאומי 
 .חשבואיים וטעויות

 

גם אם השווי ההוגן של הכס גבוה מערכו בספרים, כל מוכר  פחת .52
איו גבוה מערכו בספרים. תיקוים  עוד ערך השייר של הכס

 ואחזקה של כס אים שוללים את הצורך להפחיתו.
 

שייר שלו. הערך יכוי פחת של כס קבע לאחר ה-סכום ברה .53
י ולכן איו משמעות ,לעיתים קרובות ,בפועל, ערך השייר של כס

 פחת.ה-סכום ברהאיו מהותי בחישוב 
 

לערך בספרים של לעלות לסכום השווה  עשויערך השייר של כס  .54
, הוצאות הפחת של כך הדבר. אם ממוהגבוה לסכום או הכס 

ערך השייר שלו יורד לאחר מכן לסכום  כן אלא אם ,הכס הן אפס
 בספרים של הכס. מהערך המוך

 

, כאשר הוא דהייוהוא זמין לשימוש,  כס מתחיל כאשר פחת של .55
שהוא יוכל לפעול באופן הדרושים על מת  מצבלמיקום והגיע ל

 בין המועדמ מוקדםבשהתכווה הההלה. הפחתת כס פסקת 
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 ,מימוש תכלל בקבוצשהכס מסווג כמוחזק למכירה (או ש
לתקן דיווח כספי בילאומי  למכירה) בהתאםמסווגת כמוחזקת ה
פסק כאשר  איו חישוב הפחת בו הכס גרע.שעד לבין המו 5

פעיל, אלא אם  הכס יוצא מכלל שימושכאשר או  מושבתהכס 
לשיטות פחת, המבוססות על  בהתאם, אולםהכס הופחת במלואו. 

 .כלשהו יצורישימוש, הוצאות הפחת יכולות להיות אפס כאשר אין 
 

על ידי ישות בכס צרכות  גלומותההטבות הכלכליות העתידיות ה .56
 כגון, גורמים אחרים, אולםהשימוש בו. באמצעות בעיקר 

, מושבתכאשר הכס שאר ובלאי או מסחרית  טכיתהתיישות 
שהיה יתן  גורמים לירידה בהטבות כלכליות ,לעיתים קרובות

מהכס. כתוצאה מכך, יש לבחון את כל הגורמים הבאים  השיגל
 ס:בקביעת אורך החיים השימושיים של כ

 

חזויה  קיבולתבהתייחס ל מוערךבכס. שימוש  חזוישימוש  )א(
 הכס. שלחזויה או לתפוקה 

 

, שתלוי בגורמים תפעוליים כמו מספר חזוי פיזי בלאי )ב(
בכס ותוכית תיקוים ואחזקה,  ושתמשימשמרות שבהן 

 .מושבת אחזקה של הכס כאשר הואהוהטיפול ו
 

ויים או הובעות משי ,או מסחריתטכית התיישות  )ג(
יצור, או משיוי בביקוש השוק למוצר או ישיפורים ב

ירידות עתידיות חזויות  לשירות שמופקים על ידי הכס.
במחיר המכירה של פריט אשר יוצר תוך שימוש בכס 
יכולות להצביע על הציפייה להתיישות טכית או מסחרית 
של הכס, אשר עשויות לשקף קיטון בהטבות הכלכליות 

 הגלומות בכס. העתידיות
 

 מועדי ןוגלשימוש בכס, כ דומותמגבלות משפטיות או  )ד(
  .קשורותחכירות  פקיעת

 

 חזויהאורך החיים השימושיים של כס מוגדר במוחים של תועלת  .57
 עשויה לכלולכס של הישות הלישות מהכס. מדייות יהול 

חלק מוגדר  מימוש כסים לאחר תקופה מוגדרת או לאחר צריכת
כס. לכן, אורך החיים הגלומות בות הכלכליות העתידיות מההטב

השימושיים של כס יכול להיות קצר מאורך החיים הכלכליים 
תון ש ושאהיא אורך החיים השימושיים של הכס אמידת שלו. 

 המבוסס על יסיון הישות עם כסים דומים. ,לשיקול דעת
 

בהם בפרד,  הפרדה ומטפליםהיתים ליים הם כסים יקרקע וב .58
לקרקע יש אורך חיים שימושיים בלתי גם אם הם רכשים ביחד. 

כגון מחצבות אין להפחיתה, למעט חריגים מסוימים, מוגבל ולכן 
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. לבייים יש אורך חיים אשפה להטמתואתרים המשמשים 
 ,פחת. עלייה בערך הקרקע-יולכן הם כסים ב מוגבל שימושיים

פחת של ה-סכום ברהיעה על קביעת איה משפ ,שעליה עומד ביין
 הביין.

 

של  שיקוםהפיוי והפירוק, האם עלות הקרקע כוללת את עלויות  .59
ך התקופה בה הלמופחת במ הקרקעכס האתר, אותו חלק של 

עלויות אלה. במקרים  כתוצאה מהתהוות ,הטבותה ושגותמ
 .לקרקע עצמה יכול להיות אורך חיים שימושיים מוגבל מסוימים,

מופחתת באופן שמשקף את ההטבות שייגזרו  קרקעה ,זה במקרה
 ממה.

  
  שיטת הפחת

הישות  הבש התביתשקף את תשעשה בה שימוש שיטת הפחת  .60
 הכלכליות העתידיות של הכס. לצרוך את ההטבות חזויה

 

לפחות כל סוף תיסקר  לגבי כסשעשה בה שימוש שיטת הפחת  .61
וי חל  אםו, םכספי תשיתמשמעותי שיצריכת של  הויחזה בתב

בכס, יש לשות את  גלומותשההטבות הכלכליות העתידיות 
. שיוי כזה יטופל התשהשת התביתהשיטה על מת לשקף את 

  .8תקן חשבואות בילאומי ל חשבואי בהתאם כשיוי באומדן
 

פחת של ה-סכום ברה להקצאתשיטות פחת מגוון יתן להשתמש ב .62
שימושיים שלו. שיטות החיים הך אורפי  לעשיטתי  באופןכס 

חתת ושיטת וישר, שיטת היתרה הפהקו השיטת את אלה כוללות 
ישר ה וקה). שיטת units of production methodיצור (ייחידות 

אם ערך  ,אורך החיים השימושייםפי  לעגורמת להוצאה קבועה 
חתת גורמת ואיו משתה. שיטת היתרה הפהשייר של הכס 

השימושיים. שיטת יחידות  אורך החייםפי  לע פוחתתלהוצאה 
או התפוקה  חזוייצור גורמת להוצאה המבוססת על השימוש הי

יותר את ויה. הישות בוחרת בשיטה שמשקפת באופן קרוב חזה
 גלומותההטבות הכלכליות העתידיות הצריכת של  הויחזה התבית

 אלא אם ,בכס. שיטה זו מיושמת באופן עקבי מתקופה לתקופה
כלכליות עתידיות  הטבותצריכת של  הויחזה בתביתשיוי  חל

 אלה.
  

שיטת פחת המבוססת על הכסות המופקות מפעילות שכוללת את   א. 62
השימוש בכס איה אותה. ההכסות המופקות מפעילות שכוללת 
את השימוש בכס משקפות באופן כללי גורמים אחרים מאשר 

לדוגמה, הכסות מושפעות  צריכת ההטבות הכלכליות של הכס.
מתשומות ותהליכים אחרים, פעילויות מכירה ושיויים בהיקפי 
מכירות ובמחירי מכירה. רכיב המחיר של הכסות עשוי להיות 

  מושפע מאיפלציה, אשר אין לה קשר לאופן שבו כס צרך.
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  ירידת ערך

ישות מיישמת על מת לקבוע אם פגם ערכו של פריט רכוש קבוע,  .63
מסביר אשר  ,ירידת ערך כסים 36בילאומי קן חשבואות את ת

את הערך בספרים של כסיה, כיצד היא קובעת  סוקרתכיצד ישות 
את  ההשבה של כס, ומתי היא מכירה, או מבטלת-סכום ברהאת 

 הפסד מירידת ערך.ב, ההכרה
 

 .]בוטל[ .64
  

  פיצוי בגין ירידת ערך

, פגםוע שערכם פיצוי מצדדים שלישיים בגין פריטי רכוש קב .65
הישות ברווח או הפסד כאשר  לשאבדו או שויתרו עליהם ייכל

 ).receivable( הפיצויזכאית לקבל את עשית 
 

 מתייחסותשל פריטי רכוש קבוע, תביעות  אובדןירידת ערך או  .66
תשלומי פיצוי מצדדים שלישיים  שלישיים אופיצוי מצדדים ל

כסים חלופיים הם  של או הקמה) subsequent( עוקבתורכישה 
 בפרד כדלהלן: והם מטופליםאירועים כלכליים פרדים 

 

ת בהתאם לתקן ות ערך של פריטי רכוש קבוע מוכרויריד )א(
 ;36בילאומי חשבואות 

 

מומשו קבעת שאו שימוש משיצאו  גריעת פריטי רכוש קבוע )ב(
 בהתאם לתקן זה;

 

פיצוי מצדדים שלישיים בגין פריטי רכוש קבוע שערכם  )ג(
עליהם כלל בקביעת רווח או הפסד , שאבדו או שויתרו פגם

 ; וכןפיצויהזכאית לקבל את עשית הישות כאשר 
 

 ףל, רכשו או הוקמו חששוקמועלות פריטי רכוש קבוע  )ד(
  בהתאם לתקן זה. קבעתרכוש קבוע שגרע 

 

  גריעה

 :יגרע הערך בספרים של פריט רכוש קבוע .67
 

 בעת מימוש; או )א(
 

שימוש בו או הות כלכליות עתידיות מהטב חזויותלא כאשר  )ב(
 .וממימוש
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ברווח  והרווח או ההפסד הובעים מגריעת פריט רכוש קבוע ייכלל .68
(אלא אם תקן חשבואות בילאומי  גרעהפריט כאשר  ,או הפסד

לא יסווגו  אלה ). רווחיםבחזרהדורש אחרת במכירה וחכירה  17
 כהכסות.

  
באופן מוכרת  ותהרגיל תיואולם, ישות אשר במהלך הפעילו  .א68

ת השכרה ולמטרבהם  הקיהחז שהיאפריטי רכוש קבוע שגרתי, 
במועד בו עביר כסים אלה למלאי לפי ערכם בספרים תלאחרים 

השכרתם והם מוחזקים למכירה. התמורה ממכירת  הפסקוה
 18כסים אלה תוכר כהכסות בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 

איו חל כאשר כסים  5לאומי . תקן דיווח כספי ביהכסות
  .מועברים למלאי המוחזקים למכירה במהלך העסקים הרגיל

 

 דרכיםמגוון של ב עשוי להתרחשפריט רכוש קבוע של מימוש ה .69
 ,חכירה מימויתעל ידי התקשרות בחוזה מכירה,  על ידי, לדוגמה(

פריט, ישות של מימוש התרומה). בקביעת מועד  מתן על ידיאו 
להכרה  18בילאומי שבתקן חשבואות  קריטריויםהאת  מתיישמ

מיושם  17בהכסות ממכירת סחורות. תקן חשבואות בילאומי 
 .בחזרהמימוש באמצעות מכירה וחכירה לגבי 

 
עלות ב מכירה, ישות 7ההכרה שבסעיף  לעקרון בהתאםאם,  .70

ההחלפה של חלק מהפריט כחלק מהערך בספרים של פריט רכוש 
ללא קשר  ,שהוחלףאת הערך בספרים של החלק , היא גורעת קבוע

לקבוע לישות זה מעשי אין  אם החלק שהוחלף הופחת בפרד. אם
להשתמש  עשויההערך בספרים של החלק שהוחלף, הישות  את

בעלות ההחלפה כאידיקציה לעלות של החלק שהוחלף במועד בו 
 הוא רכש או הוקם.

 

יקבע י ,קבועהובע מגריעת פריט רכוש  ,הרווח או ההפסד .71
, לבין הערך קיימתמימוש, אם הטו מ התמורהכהפרש בין 

 בספרים של הפריט.
 

לקבל בעת מימוש פריט רכוש קבוע הישות זכאית התמורה ש .72
הפריט דחה,  עבורתקבול ההוגן. אם  המוכרת לראשוה בשוויי

מחיר במזומן. בשווה הערך למוכרת לראשוה  תתקבלמהתמורה ה
מחיר שווה הערך ללבין הומילי מורה הת סכוםההפרש בין 
בילאומי ת ריבית בהתאם לתקן חשבואות וכהכס במזומן מוכר

 .יםבייהח יתרת בגין ת את התשואה האפקטיביתו, המשקפ18
  

  גילוי

קבוצת גילוי לפרטים הבאים לגבי כל  ייתודוחות הכספיים ה .73
 רכוש קבוע:
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 ו;לקביעת הערך בספרים ברוט והמדידה ששימש יבסיס )א(
 

 ;שושימבהן עשה ששיטות הפחת  )ב(
 
בהם עשה שהחיים השימושיים או שיעורי הפחת  ךאור )ג(

 ;שושימ
  

 סכום מצרפי עםהערך בספרים ברוטו והפחת שצבר ( )ד(
הפסדים מירידת ערך שצברו) בתחילת התקופה ובסופה; 

 וכן
 

, אשר הערך בספרים בתחילת התקופה ובסופהבין  ההתאמ )ה(
 את הפרטים הבאים:תכלול 

 

)i( ;תוספות  
 

)ii(  כסיםכללוכמוחזקים למכירה או  שסווגותבקבוצ ש 
לתקן כמוחזקת למכירה בהתאם  הסווגש ,מימוש

 ;יםאחר יםומימוש 5דיווח כספי בילאומי 
 

)iii(  צירופי עסקים; דרךרכישות 
 

)iv(  לפימהערכות מחדש  כתוצאהעליות או ירידות 
ומהפסדים מירידת ערך שהוכרו  40- ו 39, 31סעיפים 

בהתאם ברווח כולל אחר ) reversed( בוטלואו ש
 ;36בילאומי לתקן חשבואות 

 

)v(  רווח או הפסד בהפסדים מירידת ערך שהוכרו
  ;36 בילאומיבהתאם לתקן חשבואות 

 

)vi( בוטלוהפסדים מירידת ערך ש )reversed ( ברווח או
 ;36 בילאומיהפסד בהתאם לתקן חשבואות 

 

)vii( ;פחת 
 

)viii(  ובעים מתרגום הההפרשיטו ה דוחות שער
 כוללהכספיים ממטבע הפעילות למטבע הצגה שוה, 

למטבע ההצגה של הישות  חוץהתרגום של פעילות 
 המדווחת; וכן

 

)ix( .ויים אחריםשי 
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 :ייתו בוסף גילוי להדוחות הכספיים  .74
 

ם וסכומם של מגבלות על בעלות ורכוש קבוע ששועבד מקיו )א(
 להתחייבויות; וחהכבט

 

פרים של פריט רכוש קבוע בערך בס ואות שהוכריציסכום ה )ב(
 ך הקמתו;הלבמ

 

 רכוש קבוע; וכןשל  החוזיות לרכיש התקשרויותשל  מןסכו )ג(
 

סכום הפיצוי  ,על הרווח הכוללבדוח אם לא יתן גילוי פרד  )ד(
מצדדים שלישיים, שכלל ברווח או הפסד, בגין פריטי 

 , שאבדו או שויתרו עליהם.פגםרכוש קבוע שערכם 
 

אורך החיים השימושיים של  תדיואמ בחירה של שיטת הפחת .75
ים לשיקול דעת. לכן, גילוי לשיטות וכסים הם ושאים הת

שימושיים או לשיעורי פחת החיים האורך  ישאומצו ולאומד
 לסקורהמאפשר להם  ,מספק למשתמשים בדוחות כספיים מידע

את המדייות שבחרה על ידי ההלה ומאפשר לבצע השוואה מול 
 :ל. מסיבות דומות, דרש לתת גילוי ישויות אחרות

 

ך התקופה, בין אם הוכר ברווח או הפסד ובין אם הלפחת במ )א(
 כחלק מהעלות של כסים אחרים; וכן

 

 הפחת שצבר לסוף התקופה. )ב(
 

גילוי למהות  ותתישות  ,8תקן חשבואות בילאומי ל בהתאם .76
לו השפעה בתקופה  אשרחשבואי,  של שיוי באומדן ולסכום

. לגבי עוקבותבתקופות  להיות לו השפעהיה חזושאו  פתשוטה
אומדים ב םכתוצאה משיויי לבוערכוש קבוע, גילוי כזה יכול 

 : בהתייחס לפרטים הבאים
 

 ערכי שייר; )א(
 

פריטי רכוש  שיקוםאו פיוי העלויות של פירוק, אומדן  )ב(
 קבוע;

 

 אורך חיים שימושיים; וכן )ג(
 

 שיטות פחת. )ד(
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 יש לתת, משוערכים םוצגים בסכומיאם פריטי רכוש קבוע מ .77
בוסף לגילויים הדרשים על ידי תקן דיווח  גילוי לפרטים הבאים

 :13כספי בילאומי 
 

 ההערכה מחדש; )effective date( מועד )א(
 

 אם היה מעורב מעריך שווי בלתי תלוי; )ב(
 

 [בוטל] )ג(
 

 [בוטל] )ד(
 

ערך בספרים הרכוש קבוע שהוערך מחדש, לגבי כל קבוצת  )ה(
 העלות; וכן מודלאם הכסים היו מוצגים לפי שהיה מוכר 

 

ך התקופה הלציון השיוי במתוך הערכה מחדש, ה קרן )ו(
 ומגבלות כלשהן על חלוקת היתרה לבעלי מיות.

 

בהתאם  פגםגילוי למידע לגבי רכוש קבוע שערכו  תתוישות  .78
בוסף למידע הדרש לפי סעיפים  ,36בילאומי לתקן חשבואות 

 .)iv( -)vi(ה)(73
  

משתמשים בדוחות כספיים עשויים לראות גם במידע הבא  .79
 כרלווטי לצורכיהם:

 

 באופן זמי; מושבתש בספרים של רכוש קבוע ךהער )א(
 

הערך בספרים ברוטו של רכוש קבוע כלשהו שהופחת  )ב(
 במלואו ושעדיין בשימוש;

 

שימוש פעיל שיצא מכלל הערך בספרים של רכוש קבוע  )ג(
לתקן דיווח כספי בהתאם  למכירהושאיו מסווג כמוחזק 

 ; וכן5בילאומי 
 

העלות, השווי ההוגן של רכוש  במודל עשה שימושכאשר  )ד(
  קבוע כאשר הוא שוה מהותית מהערך בספרים.

  
  מעודד ישויות לתת גילוי לסכומים אלה. התקןלכן, 
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  הוראות מעבר

של  לראשוהידה , בהתייחס למד26-24הדרישות של סעיפים  .80
החלפת כסים, ייושמו מכאן  בעסקתרכש ש פריט רכוש קבוע

 רק לגבי עסקאות עתידיות. והלאה
  
שיפורים שתיים לתקי דיווח כספי תוקן על ידי  35סעיף   א.80

. ישות תיישם תיקון זה לכל 2012-2010מחזור  בילאומיים
הערכות מחדש שהוכרו בתקופות שתיות המתחילות במועד 

לאחריו ובתקופה השתית  היישום לראשוה של תיקון זה או
שקדמה לה. ישות יכולה גם להציג מידע השוואתי מותאם 
לתקופות קודמות כלשהן שמוצגות, אך היא איה דרשת לעשות 
זאת. אם ישות מציגה מידע השוואתי לתקופות קודמות כלשהן 
שלא הותאם, עליה לזהות בבירור את המידע שלא הותאם, 

 וה ולהסביר בסיס זה. להצהיר שהמידע הוצג על בסיס ש
  

 חקלאות: צמחים מיביםבתקופת הדיווח שבה מיושם לראשוה   ב.80
ולתקן חשבואות  16לתקן חשבואות בילאומי (תיקוים 
ישות איה דרשת לתת גילוי למידע כמותי הדרש  )41בילאומי 

לתקופה הוכחית.  8(ו) לתקן חשבואות בילאומי 28על ידי סעיף 
(ו) 28ת תציג את המידע הכמותי הדרש על ידי סעיף אולם, ישו

  לכל תקופה קודמת שמוצגת. 8לתקן חשבואות בילאומי 
  

ישות יכולה לבחור למדוד פריט צמחים מיבים לפי השווי ההוגן   ג.80
בתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים 

ת: חקלאולתקופת הדיווח שבה הישות מיישמת לראשוה את 
ולתקן  16לתקן חשבואות בילאומי (תיקוים  צמחים מיבים

ולהשתמש באותו שווי הוגן כעלות  )41חשבואות בילאומי 
החשבת שלו באותו מועד. הפרש כלשהו בין הערך בספרים הקודם 
לבין השווי ההוגן יוכר ביתרת הפתיחה של העודפים בתחילת 

  התקופה המוקדמת ביותר המוצגת.
  

  להתחימועד 

ביואר  1 יוםבהמתחילות  תקופות שתיותלישות תיישם תקן זה  .81
מומלץ. אם ישות של התקן יישום מוקדם . יואו לאחר 2005

, עליה 2005ביואר  1המתחילה לפי לתקופה מיישמת תקן זה 
 לתת גילוי לעובדה זו.

 
תקופות שתיות המתחילות ל 3תיקוים בסעיף הישות תיישם את   א.81

. אם ישות מיישמת את תקן דיווח יואו לאחר 2006ואר בי 1 יוםב
 התקופל ים והערכתםיחיפוש של משאבים מירל 6כספי בילאומי 
  מוקדמת. התקופ לאותהייושמו  אלהיקוים תמוקדמת יותר, 
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) תיקן את 2007 שת(כפי שעודכן ב 1תקן חשבואות בילאומי   ב.81
בילאומיים. הספי כהדיווח המשמשים בכל תקי  , אשרחיםויהמ

-ו 40, 39פים תיקן את סעי 1בוסף, תקן חשבואות בילאומי 

לתקופות שתיות המתחילות  ה. ישות תיישם תיקוים אל)iv(ה)(73
או לאחריו. אם ישות מיישמת את תקן  2009ביואר  1 יוםב

, יותר ) לתקופה מוקדמת2007(מעודכן  1חשבואות בילאומי 
  זו. תקופה מוקדמתייושמו לאלה תיקוים 

  
בשת עודכן כפי ש(צירופי עסקים  3תקן דיווח כספי בילאומי   ג.81

לתקופות שתיות  זה ןישות תיישם תיקו. 44את סעיף  תיקן) 2008
או לאחריו. אם ישות מיישמת את  2009 וליבי 1 יוםהמתחילות ב

 ) לתקופה מוקדמת2008(מעודכן  3 בילאומי דיווח כספיתקן 
  זו. לתקופה מוקדמת םייוש ן זהו, תיקיותר

  
לתקי דיווח  שיפוריםוסף על ידי א 68וסעיף  תוקו 69-ו 6סעיפים   ד.81

 האל תיקוים תיישם. ישות 2008שפורסם במאי  כספי בילאומיים
. ואחרילאו  2009יואר ב 1 יוםב ותהמתחילות שתיות לתקופ
קופה את התיקוים לת מיישמת. אם ישות מותרמוקדם  יישום

 האותעליה ליישם מו עובדה זועליה לתת גילוי למוקדמת יותר, 
 7בתקן חשבואות בילאומי  מתייחסיםה התיקויםאת תקופה 

  .דוח על תזרימי המזומים
  

 תקי דיווח כספי בילאומייםל שיפורים ל ידיע תוקן 5ה. סעיף 81
באופן של מכאן  זה ןתיישם תיקו. ישות 2008שפורסם במאי 

. ואחרילאו  2009יואר ב 1 ביום ותמתחילה ותלתקופ ולהבא
 התיקויםגם את  מתישמיאם הישות  מותרמוקדם  יישום

ב לתקן חשבואות 85ו  57, 54ב, 53א, 53, 53, 48, 22, 9, 8סעיפים ל
את התיקון  מיישמתאם ישות  .באותה תקופה 40בילאומי 

  .עובדה זועליה לתת גילוי ל לתקופה מוקדמת יותר,
  

תיקן את , 2011, שפורסם במאי 13 תקן דיווח כספי בילאומי .ו81
 77-ו 35, 26את סעיפים תיקן , 6ההגדרה של שווי הוגן בסעיף 

כאשר היא . ישות תיישם תיקוים אלה 33-ו 32וביטל את סעיפים 
 .13מיישמת את תקן דיווח כספי בילאומי 

  
יקן את סעיף , ת2012, שפורסם במאי 2011-2009שיפורים שתיים   ז.81

. ישות תיישם תיקון זה למפרע בהתאם לתקן חשבואות 8
מדייות חשבואית, שיויים באומדים חשבואיים  8בילאומי 
או  2013ביואר  1לתקופות שתיות המתחילות ביום וטעויות 

לאחריו. יישום מוקדם מותר. אם ישות מיישמת תיקון זה לתקופה 
  לעובדה זו. מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי 

  
 2012-2010מחזור  שיפורים שתיים לתקי דיווח כספי בילאומיים  ח.81

א. 80והוסיף את סעיף  35תיקן את סעיף  2013שפורסם בדצמבר 
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ביולי  1ישות תיישם תיקון זה לתקופות שתיות המתחילות ביום 
או לאחריו. יישום מוקדם מותר. אם ישות מיישמת תיקוים  2014

  מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו. אלה לתקופה
  

(תיקוים לתקן  הבהרה לגבי שיטות מקובלות של פחת והפחתה  ט.81
), שפורסם 38ולתקן חשבואות בילאומי  16חשבואות בילאומי 

א. ישות תיישם 62והוסיף את סעיף  56, תיקן את סעיף 2014במאי 
ים אלה באופן של מכאן ולהבא לתקופות שתיות המתחילות תיקו

או לאחריו. יישום מוקדם מותר. אם ישות  2016ביואר  1ביום 
מיישמת תיקוים אלה לתקופה מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי 

  לעובדה זו.
  

סעיף זה וסף כתוצאה מתיקוים של תקן דיווח כספי בילאומי [  י.81
ף , ולפיכך הסעיף לא וס2018ביואר  1, אשר תחולתו היא מיום 15

לתקן דיווח כספי בילאומי  דבמהדורה זו. הסעיף כלל בספח 
15.[  
  

 16לתקן חשבואות בילאומי (תיקוים  חקלאות: צמחים מיבים  יא.81
, תיקן את 2014), שפורסם ביוי 41ולתקן חשבואות בילאומי 

ג. ישות תיישם 80- ב80-א ו22והוסיף את סעיפים  37-ו 6, 3סעיפים 
או  2016ביואר  1קופות שתיות המתחילות ביום תיקוים אלה לת

לאחריו. יישום מוקדם מותר. אם ישות מיישמת תיקוים אלה 
ישות תיישם  לתקופה מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו.

, למעט 8תיקוים אלה למפרע, בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 
  ג.80כמפורט בסעיף 

  

 ביטול פרסומים אחרים

 רכוש קבוע 16את תקן חשבואות בילאומי מחליף תקן זה  .82
 ).1998עודכן בשת ש(

 

 את הפרשויות הבאות:מחליף תקן זה  .83
 

 )SIC 6של הוועדה המתמדת לפרשויות ( 6פרשות מספר  )א(
 .עלויות התאמת תוכה קיימת

 

 )SIC 14של הוועדה המתמדת לפרשויות ( 14פרשות מספר  )ב(
 .או אובדן פריטים פיצוי בגין ירידת ערך- רכוש קבוע

 

 )SIC 23של הוועדה המתמדת לפרשויות ( 23פרשות מספר  )ג(
  .עלויות בשל בדיקה או שיפוץ כללי משמעותיים- רכוש קבוע


