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 16 בילאומי דיווח כספי תקן

  כירותח

International Financial Reporting 

Standard 16 

Leases  
גרסה זו כוללת תיקוים הובעים מתקי דיווח כספי בילאומיים, אשר 

ליואר  1ומועד תחילתם לא מאוחר מיום  2019במאי  31פורסמו עד 
2020. 
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  16תקן דיווח כספי בילאומי 

  כירותח

 103-1בסעיפים  רטופמ IFRS 16)( כירותח 16דיווח כספי בילאומי תקן 
. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה. הוראות התקן, ד-ובספחים א

, מייצגות את העקרוות העיקריים של התקן. באותיות מודגשות המובאות
בה הם שבפעם הראשוה  באותיות מוטותמוחים המוגדרים בספח א מופיעים 

הגדרות של מוחים אחרים מובאות במילון המוחים לתקי מופיעים בתקן. 
בהקשר  16את תקן דיווח כספי בילאומי יש לקרוא דיווח כספי בילאומיים. 

להקדמה לתקי דיווח כספי בילאומיים ולבסיס למסקות,  למטרת התקן
מדייות  8תקן חשבואות בילאומי . המושגית לדיווח כספיולמסגרת 

מספק בסיס לבחירה  ,חשבואית, שיויים באומדים חשבואיים וטעויות
   .ויישום של מדייות חשבואית בהעדר החיות מפורשות

  
  התקן מטרת

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

מידע זה ותן בסיס עסקאות אלה.  מהא רלווטי באופן שמשקף
שיש  למשתמשים בדוחות כספיים להעריך את ההשפעה

תזרימי על יים וכספהביצועים העל המצב הכספי, לחכירות על 
  מזומים של ישות.ה

 
ואת כל העובדות והסיבות  חוזיםתאים של הישות תשקול את  .2

פן עקבי ום תקן זה. ישות תיישם תקן זה באוייש עתהרלווטיות ב
  מאפייים דומים ובסיבות דומות.חוזים בעלי ל

  
  תחולה

כסי של חכירות  כולללגבי כל החכירות, תקן זה יישם תישות  .3
  , למעט:משהחכירת ב זכות שימוש

 
חכירות לחיפוש מירלים, פט, גז טבעי ומשאבים מתכלים   )א(

  ;או לשימוש בהם דומים
 

חכירות של כסים ביולוגיים שבתחולת תקן חשבואות   )ב(
 ;המוחזקים על ידי חוכר חקלאות 41בילאומי 

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

הסדרי זיכיון הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי 
  ;למתן שירות
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בתחולת ש רישיוות של קיין רוחי שהועקו על ידי מחכיר  )ד(
 ;מחוזים עם לקוחות הכסות 15תקן דיווח כספי בילאומי 

  כןו
 

 רישויזכויות המוחזקות על ידי חוכר במסגרת הסכמי   )ה(
כסים בלתי  38בתחולת תקן חשבואות בילאומי ש

סרטי קולוע, הקלטות וידאו,  כמולפריטים  מוחשיים
  .מחזות, כתבי עת, פטטים וזכויות יוצרים

  
דרש, ליישם תקן זה לחכירות של כסים  יואחוכר רשאי, אך  .4

  (ה).3בסעיף  המתוארותאלה  מלבדבלתי מוחשיים 
 

  )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 מוך כס הבסיסשבהן  חכירות  )ב(

  ).8ב-3בסעיפים ב
 
לחכירות  49-22אם חוכר בוחר שלא ליישם את הדרישות בסעיפים  .6

הוא בעל ערך מוך, לטווח קצר או לחכירות שבהן כס הבסיס 
חכירות אלה כהוצאה ל קשוריםה תשלומי החכירההחוכר יכיר ב

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

 יותר את התבית 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 קופתבתשיוי כלשהו  חל  )ב(
  החכירה). תקופת ו אתאופציה שלא כללה בעבר בקביעת

  
כס של  ותקבוצ לפי העשעבור חכירות לטווח קצר ת הבחירה .8

 אבסיס היכס  קבוצה שלזכות השימוש.  תיחסתימ ושאלי בסיס
בפעילויות  הושימוש דומ מהות דומהבעלי  קיבוץ של כסי בסיס

חכירות שבהן כס הבסיס הוא בעל ערך  עבור בחירהשל ישות. ה
  .כל חכירה בפרד על בסיס תבצעלה המוך יכול
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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 בכס מעביר את הזכות לשלוט בשימוש 

 באשר להערכה אם ותחיה מפרטים 31ב-9בתמורה. סעיפים 
  .כולל חכירההוא אם או  החוזה הוא חכיר

  
תקופה של זמן עשויה להיות מתוארת במוחים של כמות השימוש  .10

שפריט ציוד ישמש  ייצורהיחידות  מספרבכס מזוהה (לדוגמה, 
  ).ןלהפקת

  
כולל חכירה הוא אם או  חכירהאם חוזה הוא מחדש ישות תעריך  .11

  .השתו תאים של החוזהה אםרק 
  

  חוזה ם שלרכיבי תהפרד

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

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

  
  חוכר

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

מחיר הפרד וההפרד שלו  המחיר יחסי של על בסיסרכיב חכירה 
  של הרכיבים שאים חכירה. מצרפיה

 
רכיבים שאים חכירה של המחיר הפרד היחסי של רכיבי חכירה ו .14

היו גובים מישות ספק דומה שמחכיר או שהמחיר  על בסיסיקבע 
יתן מחיר פרד  אםבפרד.  ,הדומאו בעבור רכיב זה, בעבור רכיב 

המחיר הפרד,  את אמוד, החוכר יבקל איו יתן להשגה לצפייה
  .יתן לצפייהרבי במידע ישימוש מ על ידי

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

שלא להפריד רכיבים שאים חכירה מרכיבי חכירה, ובמקום זאת 
 קשוריםהחכירה שאים  כלשהםרכיבים בלטפל בכל רכיב חכירה ו

זו על  הקלה מעשית ישםד. חוכר לא ייחיכרכיב חכירה  אליו
קריטריוים שקבעו בסעיף ה מקיימים אתמשובצים אשר  גזרים

  .מכשירים פיסיים 9תקן דיווח כספי בילאומי ל 4.3.3
 

תקים רלווטיים  יישום על ידירכיבים שאים חכירה חוכר יטפל ב .16
  .15בסעיף  הקלה המעשיתאלא אם כן מיושמת ה אחרים,
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  מחכיר

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

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

  )41ב-34בתקופת חכירה (סעיפים 

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

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

  כןסביר שהחוכר יממש אופציה זו; וודאי באופן 
 

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

  
שחוכר יממש אופציה להאריך  סבירבאופן  ודאיבעת הערכה אם  .19

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

-37את החכירה, כמתואר בסעיפים ב בטללממש את האופציה ל
  .40ב

  
לממש אופציה להארכה  סבירפן ובא ודאיחוכר יעריך מחדש אם  .20

בעת התרחשות אירוע משמעותי או  ,ביטולאו לא לממש אופציה ל
  שיוי משמעותי בסיבות אשר:

 
 ; וכןהוא בשליטתו של החוכר  )א(

 
החוכר יממש ש סבירבאופן  ודאי משפיע על ההחלטה אם  )ב(

תקופת  ו אתבקביעת קודם לכןלא כללה ש ,אופציה
ו בקביעת קודם לכןכללה ש ,, או לא יממש אופציההחכירה

  .)41בהחכירה (כמתואר בסעיף  קופתת את
  

 ה שבהחל שיוי בתקופ אםאת תקופת החכירה  עדכןישות ת .21
חכירה איה ה ה שבהתקופההחכירה איה יתת לביטול. לדוגמה, 

 יתת לביטול תשתה אם:
 

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

 
בקביעת  קודם לכןממש אופציה שכללה מהחוכר לא   )ב(

  ;תקופת 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 כללה 

  ; אוהישות
 

לממש אופציה על החוכר חוזית מתרחש אירוע אשר אוסר   )ד(
  .קביעת תקופת החכירה על ידי הישותב קודם לכןשכללה 

  

  חוכר

  הכרה

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

  

  מדידה

   מדידה לראשוה

  כס זכות שימושמדידה לראשוה של 

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

 :מורכבת מהכס זכות שימוש העלות של  .24
 

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

 
במועד התחילה או לפיו,  בוצעושכלשהם חכירה תשלומי   )ב(

  תקבלו;הש הםשכל חכירהתמריצי  ביכוי
 

  כן; ותהוו לחוכרהש ןכלשה עלויות ישירות ראשויות  )ג(
 

של כס פיוי לוומדן העלויות שיתהוו לחוכר לפירוק א  )ד(
החזרת כס לממוקם או הכס בו ששיקום האתר להבסיס, 

הבסיס למצב שדרש לפי התאים של החכירה, אלא אם כן 
 מתהווהלחוכר  .צר מלאייליעל מת  תתהוומעלויות אלה 

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

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

חוכר עלויות אלה. למחויבות לו  מתהווה כאשר הכס זכות שימוש
לגבי עלויות  מלאי 2מיישם את תקן חשבואות בילאומי 

בכס זכות במהלך תקופה מסוימת כתוצאה משימוש  שמתהוות
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ויות המחויב על מת לייצר מלאי במהלך אותה תקופה. שימוש
יישום תקן זה או תקן חשבואות  על ידי תטופלומעלויות אשר ל

תקן חשבואות  יישום על ידימוכרות ומדדות  2בילאומי 
  .הפרשות, התחייבויות תלויות וכסים תלויים 37בילאומי 

  
  חכירההמדידה לראשוה של התחייבות 

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

 אם, ר הריבית הגלום בחכירהועיששימוש ב תוךיהווו החכירה 
ר זה איו יתן לקביעה ועיש אםקל. עה ביר זה יתן לקבועיש
  .של החוכרשיעור הריבית התוספתי קל, החוכר ישתמש בב
 

כללים במדידה של התחייבות במועד התחילה, תשלומי החכירה ה .27
מש תהשלזכות ה, עבור הבאיםתשלומים המהחכירה מורכבים 

משולמים במועד  שאים, בכס הבסיס במהלך תקופת החכירה
  :התחילה
 

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

  ;החוכר זכאי לקבלש
 

שמדדים  שער,בשתלויים במדד או תשלומי חכירה משתים   )ב(
 הקייםשער באו הקיים שימוש במדד  על ידילראשוה 

  ;)28מתואר בסעיף כבמועד התחילה (
 

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

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

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

ירות לשקף שיויים במחירי השכ על מתתשלומים המשתים 
  .בשוק
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   מדידה עוקבת

  כס זכות שימושה מדידה עוקבת של

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

 בעלות:
 

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

 
חכירה השל התחייבות כלשהי מחדש מדידה מותאם בגין   )ב(

  (ג).36בסעיף  תגדרומה
 

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

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

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

של כס החיים השימושיים אורך  תוםממועד התחילה עד  שימוש
ממועד  הכס זכות שימוש פחית אתהבסיס. אחרת, החוכר י

 החיים השימושייםאורך  תוםמוקדם מבין ההמועד התחילה עד 
  תקופת החכירה. תוםלבין  הכס זכות שימוששל 

 
על  ירידת ערך כסים 36חוכר יישם את תקן חשבואות בילאומי  .33

ולטפל בהפסד מירידת  הכס זכות שימושמת לקבוע אם פגם 
  שזוהה.כלשהו ערך 

  
  מודלים אחרים למדידה

חוכר מיישם את מודל השווי ההוגן בתקן חשבואות בילאומי  אם .34
, החוכר יישם את לולגבי הדל"ן להשקעה ש דל"ן להשקעה 40

 מקיימים את אשר כסי זכות שימושבי מודל השווי ההוגן גם לג
  .40תקן חשבואות בילאומי בדל"ן להשקעה  ה שלהגדרה
 

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

, חוכר רשאי לבחור ליישם את מודל ההערכה מחדש 16בילאומי 
של רכוש קבוצה  הלאות חסיםייתשמ כסי זכות שימושלגבי כל 

  קבוע.
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  חכירההמדידה עוקבת של התחייבות 

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

התחייבות על ריבית  על מת לשקףהגדלת הערך בספרים   )א(
  ;חכירהה
 

תשלומי החכירה  את על מת לשקףבספרים הערך  קטתה  )ב(
  כן; ובוצעוש

 
 בחיה על מת לשקף הערך בספרים שלמדידה מחדש   )ג(

כלשהם או תיקוי חכירה ) reassessment(מחדש 
 תשלומי על מת לשקף, או 46-39בסעיפים  יםוגדרמה

  ).42(ראה סעיף בעודכים מבמהותם חכירה קבועים 
  

חכירה בכל תקופה במהלך תקופת החכירה הריבית על התחייבות  .37
ה יתרהשיעור ריבית תקופתי קבוע על  שמייצרתהיה הסכום 

 אחכירה. שיעור הריבית התקופתי הוההתחייבות של  תהותר
שיעור ההיוון  , אם רלווטי,, 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 כס אחר ערך בספריםכללות ב עלויותה

  :תקים רלווטיים אחרים
 

 ןכחכירה; והריבית על התחייבות ב  )א(
 

 מדידה שלכללו בתשלומי חכירה משתים אשר לא ב  )ב(
או התאי התרחש האירוע תקופה שבה חכירה בההתחייבות 

  .תשלומים אלה) triggers( הפעילש
 

  מחדש של התחייבות החכירה בחיה

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

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

דת במדיוספת  הקטהמופחת לאפס וקיימת  הכס זכות שימוש
ותר מהמדידה כלשהו שסכום ב , חוכר יכירהתחייבות החכירה

  הפסד. ואמחדש ברווח 
  



IFRS 16 
  

  835

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

  מהבאים מתקיים:
  

. חוכר 21-20מתואר בסעיפים י בתקופת החכירה, כושי חל  )א(
תקופת  עלבהתבסס ים עודכהחכירה המיקבע את תשלומי 

  או ת;עודכהחכירה המ
  

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

ים על מת לשקף את השיוי מעודכתשלומי החכירה ה
  .השיאופציית הרכל בהתאם שלםלבסכומים 

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

שיעור זה יתן אם ליתרת תקופת החכירה,  הריבית הגלום בחכירה
 שיעור הריבית התוספתי של החוכר במועדכ, או בקללקביעה 

שיעור הריבית הגלום בחכירה איו יתן אם , מחדש בחיהה
  .בקללקביעה 

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

  אם אחד מהבאים מתקיים:ם, מעודכיהחכירה ה
  

התאם ב ים לעמוד לתשלוםחזוים המישיוי בסכו חל  )א(
את תשלומי החכירה ערבות לערך שייר. חוכר יקבע ל
ויים חזלשקף את השיוי בסכומים ה על מת מעודכיםה

  ערבות לערך שייר.ל לתשלום בהתאם לעמוד
  

חל שיוי בתשלומי חכירה עתידיים הובע משיוי במדד או   )ב(
לדוגמה, שיוי  ,כוללתשלומים אלה, בשער המשמש לקביעת 

בעקבות  בשיעורי השכירות בשוקלשקף שיויים  על מת
את  החוכר ימדוד מחדשבשוק.  ותרישכהשל  סקירה

לשקף את תשלומי החכירה  על מת חכירהההתחייבות 
 בתזרימי המזומים האלה רק כאשר חל שיוי מעודכיםה
כס  לתשלומי החכירה וםאיהת שבובמועד  ,כלומר(

ליתרת  מעודכיםיקבע את תשלומי החכירה ה). חוכר לתוקף
יים וזהתשלומים הח תקופת החכירה בהתבסס על

  .עודכיםהמ
  

היוון, אלא אם כן השיעור לא ישה את , חוכר 42ביישום סעיף  .43
. משתיםמשיוי בשיעורי ריבית  בתשלומי החכירה ובעהשיוי 

משקף את ה מעודכןבמקרה זה, החוכר ישתמש בשיעור היוון 
  השיויים בשיעור הריבית.
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  תיקוי חכירה

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

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

  כןיותר; ו בסיס אחד אומש בכס תשהל
  

מחיר את האם והתמורה בגין החכירה גדלה בסכום הת  )ב(
 םכלשה מתאימים יםמואיתוהגידול בהיקף עבור הפרד 

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

  
מועד התחילה , במטופל כחכירה פרדתו שאי גבי תיקון חכירהל .45

  חוכר: של תיקון החכירה
  

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

  
 על ידייקבע את תקופת החכירה של החכירה המתוקת   )ב(

  כן; ו19-18סעיפים יישום 
  

חכירה על ידי היוון תשלומי ההתחייבות  ימדוד מחדש את  )ג(
. עודכןשימוש בשיעור היוון מ על ידיים עודכהחכירה המ

יעור הריבית הגלום בחכירה קבע כש המעודכןשיעור ההיוון 
, בקלשיעור זה יתן לקביעה אם ליתרת תקופת החכירה, 

שיעור הריבית התוספתי של החוכר במועד התחילה של או כ
שיעור הריבית הגלום בחכירה איו יתן אם התיקון, 

  .בקללקביעה 
  

החוכר יטפל  ,מטופל כחכירה פרדתו שאי לגבי תיקון חכירה .46
  :דיי לעחכירה השל התחייבות  במדידה מחדש

  
לשקף  על מת הכס זכות שימושהערך בספרים של  קטתה  )א(

גבי לה, החכיר מלא שלאת הביטול החלקי או ה ביטולאת ה
. החוכר יכיר את היקף החכירה קטיןתיקון חכירה שמ

חלקי או ה ביטולחס לייתהפסד כלשהו המבברווח או 
  הפסד. ואהחכירה ברווח  מלא שללביטול ה

 
תיקוי כל  לגבי לכס זכות שימוש מקביל וםאיתביצוע   )ב(

  החכירה האחרים.
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  הצגה

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

חוכר איו אם בפרד מכסים אחרים.  כסי זכות שימושל  )א(
בפרד בדוח על המצב הכספי,  כסי זכות שימושמציג 

  החוכר:
 

)i(  כסי זכות שימושיכלול היו מוצגים  ושב ףסעי ובאות
ם היו בבעלותו; כסיאילו ה קביליםכסי הבסיס המ

  כןו
 

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

  
חוכר אם התחייבויות חכירה בפרד מהתחייבויות אחרות. ל  )ב(

איו מציג התחייבויות חכירה בפרד בדוח על המצב הכספי, 
סעיפים בדוח על המצב הכספי החוכר ייתן גילוי אילו 

  התחייבויות אלה.את כוללים 
  

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

  עה.כדל"ן להשק
  

הפסד ורווח כולל אחר, חוכר יציג הוצאת ריבית  וארווח על בדוח  .49
הכס זכות חכירה בפרד מהוצאות הפחת בגין הבגין התחייבות 

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

  כולל אחר.
  

  מזומים, חוכר יסווג:הבדוח על תזרימי  .50
  

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

  
הריבית בגין התחייבות  החלק שלעבור  יםתשלומי מזומ  )ב(

דרישות בתקן חשבואות בילאומי יישום ה על ידיחכירה ה
  כן; והבוגע לריבית ששולמ דוח על תזרימי מזומים 7
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תשלומי חכירה לטווח קצר, תשלומים עבור חכירות של   )ג(
א כללו כסים בעלי ערך מוך ותשלומי חכירה משתים של

  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  יתןמזומים, יהדוח על תזרימי בו
הכספיים להעריך את ההשפעה שיש לחכירות על המצב הכספי, 

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

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

, חוכר אולםהדוחות הכספיים שלו.  פרד במסגרת חלקאו ב יחיד
מידע אשר כבר מוצג במקום אחר בדוחות  שכפלל איו דרש

או  דיחיהביאור מהעל ידי הפיה כלל  שהמידע תאיהכספיים, ב
  חכירות. יבלגפרד ה מהחלק

  
   חוכר ייתן גילוי לסכומים הבאים לתקופת הדיווח: .53
  

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

  
  הוצאת ריבית בגין התחייבות חכירה;  )ב(

  
 על ידית והמטופלחסת לחכירות לטווח קצר ייתההוצאה המ  )ג(

לכלול את ההוצאה יה צריכה . הוצאה זו א6סעיף  יישום
חודש  שלהן היא יחסת לחכירות שתקופת החכירהתיהמ

  ;תקופה קצרה יותראו אחד 
  

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

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

  
לתשלומי חכירה משתים אשר לא  יחסתתיההוצאה המ  )ה(

  כללו במדידה של התחייבויות חכירה;
  

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

  חכירות;עבור  שלילי תזרים מזומיםסך   )ז(
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  תוספות לכסי זכות שימוש;  )ח(
  

כירה חמכירה ורווחים או הפסדים הובעים מעסקאות   )ט(
  כןבחזרה; ו

  
 תום תקופת הדיווחבהערך בספרים של כסי זכות שימוש   )י(

  .של כס הבסיס ותקבוצלפי 
  

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

יכללו עלויות שחוכר כלל בערך בספרים של כס 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 שוה תקופת  סוףמחויב בהוא  שאליהן לטווח קצר

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

  
חוכר  ,הגדרת דל"ן להשקעה מקיימים אתזכות שימוש  יכסאם  .56

. במקרה 40יישם את דרישות הגילוי בתקן חשבואות בילאומי 
(א), (ו), (ח) או (י) 53דרש לספק את הגילויים בסעיף  יוזה, חוכר א

  כסי זכות שימוש אלה.בגין 
  

 על ידיבסכומים משוערכים  חוכר מודד כסי זכות שימושאם  .57
, החוכר ייתן גילוי למידע 16תקן חשבואות בילאומי  יישום

כסי זכות בגין  16לתקן חשבואות בילאומי  77הדרש בסעיף 
  שימוש אלה.

  
על של התחייבויות חכירה  רעוןיליתוח מועדי פ וכר ייתן גילויח .58

 7לתקן דיווח כספי בילאומי  11ב-ו 39 פיםסעייישום  ידי
בפרד מהיתוח של מועדי הפירעון  מכשירים פיסיים: גילויים

  של התחייבויות פיסיות אחרות.
  

, חוכר ייתן גילוי למידע 58-53בסעיפים  יםהדרש יםבוסף לגילוי .59
על מת  הדרושפעילויות החכירה שלו  לגביאיכותי וכמותי וסף 

). מידע 48מתואר בסעיף ב(כ 51מטרת הגילוי בסעיף את  לקיים
 למשתמשים בדוחות הכספיים סייעמידע שי וסף זה עשוי לכלול

  :הבאים, אך איו מוגבל למידע זה אתלהעריך 
  

  ;פעילויות החכירה של החוכרשל  המהות  )א(
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 לגביהם החוכראשר עתידיים שליליים תזרימי מזומים   )ב(
ת יושאים משתקפים במדידת התחייבו ,חשוף פוטציאלית

  :הובעת מ החכירה. זה כולל חשיפה
  

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

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

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

)iv(  חויב.מחוכר הליהן אש לויחתהחכירות שטרם  
  

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

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

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

  

  מחכיר

  )58ב-53סיווג של חכירות (סעיפים ב

 אוכחכירה תפעולית מחכיר יסווג כל אחת מהחכירות שלו  .61
  .כחכירה מימוית

  
את כל  למעשהחכירה מסווגת כחכירה מימוית אם היא מעבירה  .62

כס בסיס. חכירה על הסיכוים וההטבות הלווים לבעלות 
את כל  למעשהמסווגת כחכירה תפעולית אם היא לא מעבירה 

  כס בסיס.על הסיכוים וההטבות הלווים לבעלות 
 

חכירה תפעולית תלוי כחכירה מימוית או הסיווג של חכירה כ .63
שכל דוגמאות למצבים להלן החוזה. ת במהות העסקה ולא בצור

ילו, בדרך כלל, לסיווג שילוב זה עם זה יובבפרד או באחד מהם 
  :הם ימויתמחכירה חכירה כ
  

תום תקופת בכס הבסיס לחוכר בעלות על  המעביר הריהחכ  )א(
  החכירה;
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וי חזכס הבסיס במחיר ש את שולרכלחוכר יש אופציה   )ב(
יתן לממש  בושבמועד  השווי ההוגןמ להיות מוך מספיק

, ההתקשרותמועד סביר, בבאופן  ודאיש כך את האופציה
  שהאופציה תמומש;

  
אורך החיים למשך החלק העיקרי של  אהי תקופת החכירה  )ג(

גם אם הזכות הקייית איה של כס הבסיס,  הכלכליים
  מועברת;

  
של תשלומי  הערך הוכחיהסכום של , ההתקשרותבמועד   )ד(

ולא  השווי ההוגן של כס הבסיסהוא למעשה כל  החכירה
  כןו ;פחות מזה

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

  .יםיכר תיקויםללא צורך ב להשתמש בו
  

 בשילוב זה עם זהבפרד או  שכל אחד מהםמים למצבים יס .64
  :כוללים לסיווג חכירה כחכירה מימויתיכולים גם הם להוביל 

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

  ;לביטול קשוריםה המחכיר
  

 תודות בשווי ההוגןמההפסדים ברווחים או החוכר ושא ב  )ב(
 rent( של החזר דמי שכירות באופן(לדוגמה, של השייר 

rebate( כןהחכירה); ו בתום שווה לרוב תקבולי המכירהה  
  

 לחוכר יש את היכולת להמשיך את החכירה לתקופה וספת  )ג(
מדמי  מהותימוכים באופן שכירות שבתמורה לדמי 

  בשוק. השכירות
  

 .יםתמיד חד משמעי םאי 64-63ים בסעיפים ימהדוגמאות והס .65
את  למעשהאיה מעבירה  שהחכירה אחרים מאפיייםאם ברור מ

החכירה , כס הבסיסעל הלווים לבעלות כל הסיכוים וההטבות 
מקרה אם הלהיות  עשוילדוגמה, זה  מסווגת כחכירה תפעולית.

תמורת תשלום ברת בתום החכירה וע כס הבסיסעל בעלות 
תשלומי  קיימיםאו אם  לשוויו ההוגן באותו מועד, משתה השווה

ו מעביר מהם  כתוצאהש, יםחכירה משתאת למעשה המחכיר אי
  .האלה כל הסיכוים וההטבות

  
מחדש רק אם יש  ובחן ההתקשרותחכירה מבוצע במועד הסיווג  .66

של באומדים (לדוגמה, שיויים באומדים  תיקון חכירה. שיויים
או  )וערך השייר שלשל או של כס הבסיס אורך החיים הכלכליים 



IFRS 16  

 842

גורמים אים ), וכרחה של) defaultכשל ((לדוגמה,  שיויים בסיבות
  לצרכים חשבואיים.חדש של החכירה ג סיוול

  
  חכירות מימויות

  הכרה ומדידה

בכסים המוחזקים בחכירה  כיריבמועד התחילה, מחכיר  .67
כחייבים  אותםבדוח על המצב הכספי שלו ויציג  מימוית

(receivable)  טו בחכירהלבסכום השווה השקעה.  
  

  מדידה לראשוה

למדוד את המחכיר ישתמש בשיעור הריבית הגלום בחכירה כדי  .68
שיעור אם משה,  חכירתבמקרה של  ההשקעה טו בחכירה.

מחכיר  ,בקלאיו יתן לקביעה ת המשה הריבית הגלום בחכיר
 לחכירה הראשית בשיעור ההיוון המשמש בייים רשאי להשתמש

לחכירת  קשורותהכלשהן  עלויות ישירות ראשויות ם בגין(מותא
  המשה. בחכירתדי למדוד את ההשקעה טו כהמשה) 

  
 ,על ידי מחכירים המתהוותמלבד אלה  עלויות ישירות ראשויות, .69

שקעה של הה במדידה לראשוהכללות , ים או סוחריםיצרשהם 
תקופת את סכום ההכסה המוכרת על פי  קטיותבחכירה ומ טו

 באופן כזה שיעור הריבית הגלום בחכירה מוגדר החכירה.
בהשקעה  העלויות הישירות הראשויות כללות באופן אוטומטיש

  בפרד. ןאין צורך להוסיף אות ;טו בחכירה
  

הכלולים בהשקעה טו  של תשלומי חכירה לראשוהמדידה 
  בחכירה

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

במועד מתקבלים  , שאיםכס הבסיס במהלך תקופת החכירהב
  התחילה:

  
 במהותם(כולל תשלומים קבועים  תשלומים קבועים  )א(

 כלשהם ביכוי תמריצי חכירה), 42מתואר בסעיף בכ
  ם;ושלתלהעומדים 

 
 יםמדדששתלויים במדד או בשער,  תשלומי חכירה משתים  )ב(

הקיים או בשער הקיים שימוש במדד  על ידי לראשוה
  מועד התחילה.ב
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המסופקות למחכיר על ידי לערך שייר ן כלשהערבויות   )ג(
צד שלישי שאיו על ידי צד קשור לחוכר או על ידי החוכר, 

לפרוע את  בעל יכולת פיסית 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,  ביטוללקסות  תשלומי  )ה(
  החכירה על ידי החוכר. את בטליה לצמשקפת מימוש אופ

  
  יצרים או סוחריםמחכירים שהם 

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

  
או, אם מוך שווי ההוגן של כס הבסיס, גובה ההכסות ב  )א(

 והערך הוכחי של תשלומי החכירה שצברבגובה יותר, 
  בשיעור ריבית שוק;שימוש  על ידילמחכיר, כשהם מהווים 

  
, של כס הבסיס ערך בספריםהאו  העלות בגובהעלות המכר   )ב(

ערך השייר שאיו של  ביכוי הערך הוכחיאם שוה, 
  כן; ומובטח

  
בין בין הכסות ל פרש(שהוא ההאו הפסד ממכירה רווח   )ג(

עלות המכר) בהתאם למדייות של המחכיר לגבי מכירות 
שלגביהן מיושם תקן דיווח כספי , )outright sales( מוחלטות

ברווח או  יכיר ,שהוא יצרן או סוחר ,. מחכיר15בילאומי 
חכירה מימוית במועד התחילה, ללא  בגין הפסד ממכירה

קן תב מתוארבסיס כהכס את המחכיר מעביר אם קשר 
  .15דיווח כספי בילאומי 

  
, לעיתים קרובות, את ללקוחות מציעים יצרים או סוחרים .72

חכירה מימוית של כס כס. של בין רכישה לבין חכירה  הבחירה
השווה  רווח או הפסד מיבה ,או סוחר ןיצר שהוא ,על ידי מחכיר

 במחירישל כס הבסיס,  מוחלטתמכירה מלרווח או הפסד הובע 
או החות מסחריות חות כמות ההמשקפים  מכירה רגילים,

  כלשהן.
  

באופן  לפעמיםקובעים  ,יצרים או סוחריםשהם  ,מחכירים .73
השימוש על מת למשוך לקוחות.  כיםריבית מו ימלאכותי שיעור

סך ההכסה מ מופרזבחלק  בשיעור כזה יגרום לכך שמחכיר יכיר
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אם קבעו באופן מלאכותי שיעורי  מהעסקה במועד התחילה.
רווח את ה יגביל ,או סוחר ןיצרשהוא  ,מחכירריבית מוכים, 

  מכירה לרווח שהיה מתקבל אם שיעור ריבית שוק היה מחויב.המ
  

עלויות המתהוות  היכיר כהוצא ,שהוא יצרן או סוחר ,מחכיר .74
 שהן משום חכירה מימוית במועד התחילה השגתלקשר הב

של של היצרן או מכירה ההרווח מ להפקתבעיקרן מתייחסות 
, יםאו סוחר ם יצריםשה יםעלויות, שמתהוות למחכיר הסוחר.

אין כלולות בהגדרת עלויות  מימויתחכירה  השגתבהתייחס ל
  ולכן אין כלולות בהשקעה טו בחכירה. ,יותישירות ראשו

  
  מדידה עוקבת

בהתבסס על  תקופת החכירה על פימימון  תהכסבמחכיר יכיר  .75
משקפת שיעור תשואה תקופתי קבוע על ההשקעה טו התבית 

  .של המחכיר בחכירה
  

תקופת החכירה  לאורךלהקצות הכסת מימון  המחכיר היא תמטר .76
את תשלומי החכירה  יקצה . מחכירוהגיויעל בסיס שיטתי 

 על מת, השקעה ברוטו בחכירההמתייחסים לתקופה כגד ה
  .ההכסת המימון שטרם הורווחאת  וגם את הקרן גם קטיןלה

  
מחכיר יישם את דרישות הגריעה וירידת הערך בתקן דיווח כספי  .77

את  באופן סדיר מחכיר יסקור להשקעה טו בחכירה. 9בילאומי 
לחישוב  ומשישאשר  שייר שאים מובטחיםהערכי אומדי 

השייר אומדן ערך ב האם חלה יריד .ההשקעה ברוטו בחכירה
את הקצאת ההכסה על פי תקופת  יעדכן, המחכיר שאיו מובטח

סכומים ל חסיהתיב כלשהיה החכירה ויכיר באופן מיידי ביריד
  .שצברו

  
כולל או חכירה מימוית כמוחזק למכירה (במחכיר המסווג כס  .78

יישום  על ידי ת מימוש המסווגת כמוחזקת למכירה)אותו בקבוצ
כסים לא שוטפים המוחזקים  5תקן דיווח כספי בילאומי 

  יטפל בכס בהתאם לאותו תקן. למכירה ופעילויות שהופסקו
  

  תיקוי חכירה

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

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

  כןיותר; ו בסיס אחד אומש בכס תשהל
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מחיר את האם והתמורה בגין החכירה גדלה בסכום הת  )ב(
 כלשהם מתאימים תיאומיםוהגידול בהיקף  עבורהפרד 

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

  
, מחכיר מטופל כחכירה פרדתו שאילגבי תיקון לחכירה מימוית  .80

  :הלןיטפל בתיקון כל
  

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

  
)i(  חכירה כחכירה חדשה ממועד התחילה היטפל בתיקון

  ; וכןשל התיקון
  

)ii( כס הבסיס כהשקעה  ימדוד את הערך בספרים של
לפי מועד התחילה של תיקון מייד טו בחכירה 

  החכירה.
  

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

  
  חכירות תפעוליות

  הכרה ומדידה

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

 שיטתי אחר אם אותו בסיס מייצג בצורה טובה יותר את התבית
  .מהשימוש בכס הבסיס הההטבמתמעטת שבה 

  
המתהוות בהפקת , פחת כוללעלויות, בכהוצאה מחכיר יכיר  .82

 חכירה.מ ההכסה
  

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

 ההכסה בסיס כמואותו  לפי תקופת החכירה לאורךהוצאה כ
  .חכירההמ
 

תהיה  תפעוליותכירות בח י פחתב כסי בסיסגבי למדייות הפחת  .84
ייות הפחת הרגילה של המחכיר לגבי כסים דומים. מדלעקבית 

תקן לו 16מחכיר יחשב פחת בהתאם לתקן חשבואות בילאומי 
  .38חשבואות בילאומי 
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פגם כדי לקבוע אם  36 תקן חשבואות בילאומימחכיר יישם את  .85
כלשהו ולטפל בהפסד מירידת ערך כירה תפעולית בחכס בסיס 

  .שזוהה
 

ממכירה  כלשהו איו מכיר ברווח ,שהוא יצרן או סוחר ,מחכיר .86
ת ערך שוו שהיא איהמפי  בעת התקשרות בחכירה תפעולית

  .מכירהל
  

  תיקוי חכירה

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

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

  
  הצגה

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

  
  גילוי

יגלו מידע בביאורים, אשר יחד  שמחכירים אהגילויים הי תמטר .89
 וארווח על דוח בעם המידע המסופק בדוח על המצב הכספי, 

בסיס למשתמשים יתן דוח על תזרימי המזומים, יבהפסד ו
בדוחות הכספיים להעריך את ההשפעה שיש לחכירות על המצב 

תזרימי המזומים של על פיים וכסהביצועים העל הכספי, 
  .כיצד לקיים מטרה זומפרטים דרישות  97-90. סעיפים המחכיר

  
  י לסכומים הבאים לתקופת הדיווח:ייתן גילו מחכיר .90
  

  מימויות:חכירות עבור   )א(
  

)i( הרווח או הפסד ממכיר;  
  

)ii( סטו בחכירה; וכןהכ ת מימון בגין ההשקעה  
  

)iii( סים  מתייחסתה ההכלא ר שאלתשלומי חכירה משת
  .של ההשקעה טו בחכירה במדידה וכלל

  
תוך גילוי בפרד מחכירה,  ההכסעבור חכירות תפעוליות,   )ב(

תשלומי חכירה משתים אשר אים למתייחסת ה הכסהשל 
  תלויים במדד או בשער.
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בפורמט של  90בסעיף  יםמפורטה יםאת הגילוי יספקמחכיר \ .91
  יותר. מתאיםטבלה, אלא אם כן פורמט אחר 

  
פעילויות  לגבילמידע איכותי וכמותי וסף  מחכיר ייתן גילוי .92

. 89מטרת הגילוי בסעיף  לקיים אתעל מת  הדרושהחכירה שלו 
 למשתמשים בדוחות הכספיים שיסייע מידע וסף זה כולל מידע

  :יו מוגבל למידע זה, אך אהבאים את להעריך
  

  וכן ;המחכירפעילויות החכירה של של  המהות  )א(
  

האופן שבו המחכיר מהל את הסיכון הקשור לזכויות   )ב(
בכסי הבסיס. בפרט, מחכיר ייתן גילוי  בידו כלשהן שותרו

שלו לגבי הזכויות שותרו  יםלאסטרטגיית יהול הסיכו
 עזרתםשב םכלשה אמצעיםו בכסי הבסיס, כולל ביד

 יםעשויאמצעים אלה את אותו סיכון.  המחכיר מפחית
לכלול, לדוגמה, הסכמי רכישה חזרה, ערבויות לערך שייר 

 ותכירה משתים עבור שימוש מעבר למגבלתשלומי ח או
  .)specified limits( ושהוגדר

  
  חכירות מימויות

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

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

על בסיס שיתקבלו החכירה הבלתי מהווים  תשלומי תוך הצגת
 סך הסכומיםו לכל אחת מחמש השים הראשוותלפחות שתי 

תשלומי החכירה הבלתי  יציג התאמה בין מחכיר שים.יתרת הל
את הכסת  זההת הההתאמ .השקעה טו בחכירהבין הלמהווים 

ך לתשלומי החכירה לקבל וער מתייחסתה מימון שטרם הורווחהה
  .שייר שאיו מובטח כלשהומהוון של 

  
  תפעוליותחכירות 

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

כל קבוצה של יפצל  , מחכיר16הגילוי בתקן חשבואות בילאומי 
חכירות תפעוליות ולכסים שאים ב חכירותברכוש קבוע לכסים 

תפעוליות. בהתאם לכך, מחכיר יספק את הגילויים הדרשים על 
 חכירה תפעוליתב עבור כסים 16בילאומי  ידי תקן חשבואות

בבעלות המוחזקים כסים בפרד מ(לפי קבוצות של כס בסיס) 
  המחכיר. אתומשמשים 
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, 36 חשבואות בילאומיתקן במחכיר יישם את דרישות הגילוי  .96
 40 תקן חשבואות בילאומי, ב38 תקן חשבואות בילאומיב

  עבור כסים בחכירות תפעוליות. 41 תקן חשבואות בילאומיוב
  

תוך  ליתוח מועדי פירעון של תשלומי חכירה, ייתן גילוימחכיר  .97
על בסיס שתי  וקבלשיתהבלתי מהווים  הצגת תשלומי החכירה

יתרת סך הסכומים לו ת מחמש השים הראשוותכל אחפחות לל
  .שיםה

  
  חזרהבעסקאות מכירה וחכירה 

-(הרוכש אחרת ותכס ליש המעביר )חוכר-מוכראם ישות (ה .98
- מוכרמחכיר, הן ה-חוכרת את אותו כס בחזרה מהרוכשמחכיר) ו

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

  

  הערכה אם העברת הכס היא מכירה

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

  
  מכירה איהעברה של כס ה

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

  
הובע מהחכירה  חוכר ימדוד את הכס זכות שימוש-המוכר  )א(

של הערך בספרים הקודם של  בחזרה לפי החלק היחסי
חוכר. - ידי המוכרב הותרשכות השימוש לז מתייחסש ,הכס

סכום של רווח או בחוכר יכיר רק -בהתאם לכך, המוכר
  מחכיר.-הועברו לרוכששמתייחס לזכויות ה הפסד כלשהו

  
תקים  יישום על ידיכיר יטפל ברכישה של הכס חמ-הרוכש  )ב(

טיפול היישום דרישות  על ידי, ובחכירה רלווטיים
  המחכיר בתקן זה. י על ידיהחשבוא

  
כס איו שווה  ה שלמכירה עבוראם השווי ההוגן של התמורה  .101

הם לא  עבור החכירה או אם התשלומיםלשווי ההוגן של הכס, 
 כדי למדוד את יםהבא תיאומיםאת הבשיעורי שוק, ישות תבצע 

  בשווי הוגן: מהמכירה התקבולים
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 מקדמהיטופלו כתאים כלשהם שהם מוכים מתאי השוק   )א(
   של תשלומי חכירה; וכן

  
ימון יטופלו כמ תאים כלשהם שהם גבוהים מתאי השוק  )ב(

  חוכר.-מוכרל מחכיר-הרוכשוסף המסופק על ידי 
  

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

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

  ואשווי ההוגן של הכס; ה
  

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

  לפי שיעורי שוק.
  

  מכירהאיה העברה של כס 

את  קיימתמאיה  חוכר-אם ההעברה של כס על ידי המוכר .103
ל כמכירה של ופיטל 15 בתקן דיווח כספי בילאומיהדרישות 

  כס:ה
  

בהתחייבות ויכיר שהועבר בכס  ימשיך להכירחוכר -המוכר  )א(
יטפל  חוכר-מוכר. הושהועבר תקבוליםהשווה ל פיסית

יישום תקן דיווח כספי  על ידי התחייבות הפיסיתב
  .9בילאומי 

  
 כיר בכס פיסיהועבר וישמחכיר לא יכיר בכס -הרוכש  )ב(

 בכס יטפל מחכיר-כשורהשווה לתקבולים שהועברו. ה
  .9יישום תקן דיווח כספי בילאומי  על ידי הפיסי
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  ספח א'

  מוחים מוגדרים

  התקן.של  בלתי פרדחלק  מהווהספח זה 
  

מועד תחילת 
החכירה (מועד 

  תחילה)

 (commencement 
date of the lease 

))(commencement 
date  

  

זמין ל כס בסיסהופך  מחכירהמועד שבו 
  .חוכרעל ידי  לשימוש

  

 אורך חיים כלכליים
)economic life(  

  
  

חזוי שכס יהיה יתן  רק הזמן שלאורכופ
 ,כלכלי על ידי משתמש אחד או יותרלשימוש 

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

  יותר.
  

מועד תחילה של 
 effective( התיקון

date of the 
modification(  

  

תיקון המועד שבו שי הצדדים מסכימים ל
  .חכירה

  

 fair( שווי הוגן
value(  

 לעהחשבואי טיפול הצורך יישום דרישות ל
סכום שבו יתן היה , הבתקן זה מחכירה ידי

בעסקה בין  לסלק התחייבות או להחליף כס
, הפועלים בצורה קוה מרצון ומוכר מרצון

שאיה מושפעת מיחסים בעסקה מושכלת 
  .בין הצדדים מיוחדים

  
 חכירה מימוית

)finance lease(  

כל הסיכוים למעשה את  שמעבירה חכירה
  .כס בסיסעל הלווים לבעלות  וההטבות

  
   תשלומים קבועים

)fixed payments(  

 מחכירל חוכרעל ידי תשלומים המבוצעים 
במהלך כס בסיס עבור הזכות להשתמש ב

תשלומי חכירה , למעט תקופת החכירה
  .משתים
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  (המשך) מוחים מוגדרים

השקעה ברוטו 
   בחכירה

)gross investment 
in the lease(  

  הסכום של:
 
 מחכירלקבל על ידי  תשלומי החכירה  )א(

  וכן ;חכירה מימויתבהתאם ל
 
כלשהו שצבר  ערך שייר שאיו מובטח  )ב(

  למחכיר.
  

מועד ההתקשרות 
(מועד  בחכירה

   התקשרות)

(inception date of 
the lease (inception 
date)) 

  

לבין  חכירההסכם ההמוקדם מבין מועד 
מחויבות של הצדדים  מועד שבו וצרתה

  לתאים העיקריים של החכירה.
  

עלויות ישירות 
  ראשויות

)initial direct costs(  

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

, שהוא יצרן או מחכירעלויות כאלה שהתהוו ל
  .חכירה מימויתסוחר, בהקשר ל

  
שיעור ריבית גלום 

  בחכירה
)interest rate 

implicit in the 
lease(  

שיעור הריבית שגורם לערך הוכחי של (א) 
שייר שאיו הערך (ב)  שלו תשלומי החכירה

 שווי ההוגן) הiלהיות שווה לסכום של ( מובטח

עלויות ישירות ) ii( שלו כס הבסיסשל 
  כלשהן של המחכיר. ראשויות

  
חוזה, או חלק מחוזה, שמעביר את הזכות   )lease( חכירה

) לתקופת זמן כס הבסיסלהשתמש בכס (
  עבור תמורה.

  
 תמריצי חכירה

)lease incentives(  
 ,חוכרל מחכירעל ידי תשלומים המבוצעים 

, או שיפוי או טילה של חכירההקשורים ל
  על ידי מחכיר. עלויות של חוכר

  
 lease( תיקון חכירה

modification(  

 תמורה עבורבאו  חכירהשיוי בהיקף של 
תאים המקוריים חכירה, שלא היווה חלק מה

הוספה של הזכות (לדוגמה,  של החכירה
או אחד או יותר  כס בסיסלהשתמש ב

תקופת החכירה , או הארכה של ביטולה
  החוזית או קיצורה).
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  (המשך) מוחים מוגדרים
  

 תשלומי חכירה
)lease payments(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 מחכירל חוכרעל ידי תשלומים המבוצעים 
 כס בסיסהמתייחסים לזכות להשתמש ב

מורכבים , אשר תקופת החכירהבמהלך 
  הפריטים הבאים:מ

 
(כולל תשלומים  תשלומים קבועים  )א(

תמריצי קבועים במהותם), ביכוי 
  ;כלשהם חכירה

 
שתלויים  תשלומי חכירה משתים  )ב(

  ;במדד או בשער
 

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

  וכן ;זו ופציהא
 

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

  .החכירה על ידי החוכר בטל אתל
  

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

. תשלומי ת לערך שייריוערבוהתאם להחוכר ב
חכירה אים כוללים תשלומים המוקצים 

חוזה, אלא אם כן בלרכיבים שאים חכירה 
החוכר בוחר לשלב רכיבים שאים חכירה עם 

  .דיחיכרכיב חכירה רכיב חכירה ולטפל בהם 
  

עבור המחכיר, תשלומי חכירה כוללים גם 
המסופקות לערך שייר ן ות כלשהערבוי

למחכיר על ידי החוכר, על ידי צד קשור לחוכר 
 צד שלישי שאיו קשור למחכיראו על ידי 

לפרוע את  בעל יכולת פיסית ואהש
בהתאם לערבות. תשלומי חכירה  המחויבויות

אים כוללים תשלומים המוקצים לרכיבים 
  שאים חכירה.
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  (המשך) מוחים מוגדרים
  

 lease( תקופת חכירה
term(  

 חוכרהתקופה שאיה יתת לביטול שלגביה ל
  , יחד עם:כס 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
  .כר לא יממש אופציה זושהחו

  
כס 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 דרש לשלם על מת  חוכרשיעור הריבית ש
את ללוות לתקופה דומה ועם בטוחה דומה 

סכומים הדרושים על מת להשיג כס בערך ה
בסביבה כלכלית  כס זכות שימושדומה ל

  דומה.
  

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

  
 השקעה טו בחכירה

)net investment in 
the lease(  

  

שיעור המהוות ב השקעה ברוטו בחכירהה
  .בחכירההריבית הגלום 

  

 חכירה תפעולית
)operating lease(  

שאיה מעבירה למעשה את כל  חכירה
כס הסיכוים וההטבות הלווים לבעלות על 

  .בסיס
  

תשלומי חכירה 
 אופציוליים

)optional lease 
payments(  

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

  .בתקופת החכירהשאין כללות  חכירה
  

 תקופת שימוש
)period of use(  

סך תקופת הזמן שבה עשה שימוש בכס על 
חוזה עם לקוח (כולל תקופות זמן  מת לקיים

  בלתי רצופות כלשהן).
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  (המשך) מוחים מוגדרים
  

 ערבות לערך שייר
)residual value 

guarantee(  

על ידי צד שאיו קשור  מחכירערבות היתת ל
חלק מהערך) של ששהערך (או לכך למחכיר 

יהיה לפחות סכום  חכירהבתום  כס בסיס
  שהוגדר.

  
 כס זכות שימוש

)right-of-use asset(  
כס בלהשתמש  חוכר שלכס 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 איה חכירה ל
  קצר.

  
 חכירת משה

)sublease(  
על ידי מוחכר מחדש  כס בסיסעסקה שלפיה 

 חכירה) לצד שלישי, וה"מחכיר בייים"( חוכר
לבין ) בין המחכיר הראשי "חכירה ראשית"(

  החוכר ותרת בתוקף.
  

 כס בסיס
)underlying asset(  

, שהזכות להשתמש בו חכירהשוא כס שהוא 
  .חוכרל מחכירסופקה על ידי 

  
הכסת מימון שטרם 

 unearned( הורווחה
finance income(  

  ההפרש בין:
 
  לבין ;השקעה ברוטו בחכירהה  )א(
 
  .השקעה טו בחכירהה  )ב(

  
שייר שאיו ערך 

 מובטח
)unguaranteed 

residual value(  
  

, כס הבסיסאותו חלק מערך השייר של 
לא הובטח או שיתה  מחכירשמימושו על ידי 

  לגביו ערבות רק על ידי צד הקשור למחכיר.
  

תשלומי חכירה 
 variable( משתים

lease payments(  

 חוכרעל ידי  יםהחלק של התשלומים שמבוצע
 כס בסיסבור הזכות להשתמש עב מחכירל

, שמשתה עקב תקופת החכירהבמהלך 
שיויים בעובדות או בסיבות אשר מתרחשים 

  , למעט חלוף הזמן.מועד התחילהלאחר 
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 ועשה בהם שימוש אחריםבתקים  והוגדרשמוחים 
  אותה משמעותבבתקן זה 

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

  
אורך חיים 
   שימושיים

)useful life(  

  

  

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

 ידייחידות דומות שחזוי שיושגו מכס על  או
  ישות.
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  'בספח 

  יישוםהחיות 

ספח מתאר את היישום של הספח זה מהווה חלק בלתי פרד של התקן. 
  אחרים של התקן.האותה סמכות כמו לחלקים ויש לו את  103-1סעיפים 

  

  תיקליישום 

. אולם, בודדתאת הטיפול החשבואי לחכירה  קובעתקן זה  .1ב
לתיק של חכירות כהקלה מעשית, ישות רשאית ליישם תקן זה 

כי צפה באופן סביר מבעלות מאפייים דומים אם הישות 
 והיילא  של יישום תקן זה לתיק על הדוחות הכספייםההשפעות 

 בודדותיישום תקן זה לחכירות השוות באופן מהותי מאשר 
ישות  ,תיקל מיישמת טיפול חשבואיישות  תיק. אםב הכללות

ההרכב את החות אשר משקפים את הגודל ובתשתמש באומדים ו
  של התיק.

  

  שילוב של חוזים

 שההתקשרות או יותרזים וח שיביישום תקן זה, ישות תשלב  .2ב
או ( שכגדאותו צד ם עסמוך מועד ב באותו מועד אוהייתה בהם 

בחוזים כחוזה יחיד  ותטפל), שכגדצד ה לשצדדים קשורים עם 
  אחד או יותר מהקריטריוים הבאים מתקיימים:אם 

  
מטרה מסחרית ב כחבילההחוזים התקיים משא ומתן על   )א(

 את בחשבון הביאמבלי לכוללת שאיה יתת להבה 
  ;חוזים יחדה

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

  או ;של החוזה האחרבביצוע 
  

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

  .32כמתואר בסעיף ב רכיב חכירה יחיד תמהחוזים) מהוו
  

הוא חכירות שבהן כס הבסיס  :הכרהמפטור 
  )8-5 (סעיפים בעל ערך מוך

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

 כסכאשר האת הערך של כס בסיס בהתבסס על הערך של הכס 
  מוחכר.ה הכסלגיל ללא קשר  חדש,
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מתבצעת על בסיס  הערכה אם כס בסיס הוא בעל ערך מוךה .4ב
לטיפול  כשירות מוחלט. חכירות של כסים בעלי ערך מוך

ללא קשר אם חכירות אלה הן מהותיות  6החשבואי בסעיף 
הסיבות ממהות או מה הגודל,מההערכה איה מושפעת לחוכר. 

להגיע לאותן  חזוייםוכרים שוים חבהתאם לכך, של החוכר. 
  אם כס בסיס מסוים הוא בעל ערך מוך.שאלה הלגבי  מסקות

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

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

  וכן ;החוכר
  

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

  
איה כשירה כחכירה של כס בעל ערך מוך  חכירה של כס בסיס .6ב

בדרך אם המהות של הכס היא כזו, שכאשר הוא חדש, הכס הוא 
 יהיוא ל לדוגמה, חכירות של מכויותלא בעל ערך מוך.  כלל

שמכוית חדשה  כיווןכשירות כחכירות של כסים בעלי ערך מוך 
  בדרך כלל לא תהיה בעלת ערך מוך.

  
כס להחכיר  הצפמ, או ירת משהבחככס אם חוכר מחכיר  .7ב

כחכירה של כס  כשירהבחכירת משה, החכירה הראשית איה 
  בעל ערך מוך.

  
מחשבי לוח עשויות לכלול  מוךערך  יכסי בסיס בעללדוגמאות  .8ב

)tablet computers ( ים שלריהוט ומחשבים אישיים, פריטים קט
  משרדי וטלפוים.

  
  )11-9(סעיפים  זיהוי חכירה

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

  :זכויות הבאותי התללקוח יש את ש שתקופת השימואורך ל
 

ימוש שמלמעשה את כל ההטבות הכלכליות להשיג הזכות   )א(
  וכן; )23ב-21כמתואר בסעיפים במזוהה (הבכס 

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

  ).30ב-24ב
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משך רק ל זכות לשלוט בשימוש בכס מזוההאת האם ללקוח יש  .10ב
חכירה עבור אותו חלק של  כוללהחוזה, החוזה  ה שלתקופהחלק מ

  התקופה.
  
סחורות או שירותים על ידי הסדר  תיתן להתקשר בחוזה לקבל .11ב

הסדר משותף, כהגדרתו בתקן דיווח כספי  בשםמשותף או 
במקרה זה, ההסדר המשותף הסדרים משותפים.  11בילאומי 

חוזה כזה כולל בהתאם לכך, בהערכה אם  חשב הלקוח בחוזה.
לשלוט חכירה, ישות תעריך אם להסדר המשותף יש את הזכות 

  מזוהה לאורך תקופת השימוש. בשימוש בכס
  
פרד חכירה עבור כל רכיב חכירה  כוללישות תעריך אם חוזה  .12ב

 רכיבי חכירה פרדים. לגבילהחיות  32עיין בסעיף ב .פוטציאלי
  

  כס מזוהה

. מפורש בחוזהב בכך שהוא מוגדר מזוההבדרך כלל הוא כס  .13ב
כך שיוגדר באופן משתמע ב גם מזוהה כס יכול להיותאולם, 

  .זמין לשימוש על ידי הלקוחבמועד שבו הכס הופך ל
  

  ממשיותזכויות החלפה 

 ללקוח אין את הזכות להשתמש בכסאם כס הוא מוגדר, גם  .14ב
להחליף את הכס לאורך  משיתלספק יש את הזכות הממזוהה אם 

רק אם  משיתתקופת השימוש. זכות של ספק להחליף כס היא מ
  :הבאיםמתקיימים שי התאים 

  
כסים חלופיים בלספק יש את היכולת המעשית להחליף   )א(

(לדוגמה, הלקוח איו יכול למוע  השימושלאורך תקופת 
להשגה מהספק להחליף את הכס וכסים חלופיים יתים 

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

  
כלכלית ממימוש הזכות מבחיה הטבות יכול להפיק הספק   )ב(

ההטבות הכלכליות  כלומר,(שלו להחליף את הכס 
לעלות על העלויות  חזויותהקשורות להחלפה של הכס 

 .הקשורות להחלפה של הכס)
  
להחליף את הכס רק במועד  אם לספק יש זכות או מחויבות .15ב

וגדר, או לאחריהם, זכות ממסוים או בהתרחשות של אירוע 
יכולת את המפי שלספק אין  ממשיתההחלפה של הספק איה 

  .שתקופת השימואורך ל חלופייםכסים במעשית להחליף ה
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 ממשית אההערכה של ישות אם זכות ההחלפה של ספק הי .16ב
ואיה  חוזהב ההתקשרותמועד מבוססת על עובדות וסיבות ב

מביאה בחשבון אירועים עתידיים אשר, במועד ההתקשרות 
. )likely to occur( סביר שיתרחש בגדר האי התרחשותםבחוזה, 

דוגמאות לאירועים עתידיים אשר, במועד ההתקשרות בחוזה, 
 יםכללהיו סביר שיתרחש, ולכן לא התרחשותם איה בגדר 

  בהערכה, כוללות:
 

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

 
הצגת טכולוגיה חדשה שאיה מפותחת באופן מהותי   )ב(

 במועד ההתקשרות בחוזה;
 

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

 ההתקשרות בחוזה; וכן
 

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

 בחוזה.
  

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

 סביר ךכפיהספק, ול מתקיב םממוקכס ה יותר מאשר כאשר
  הקשורות להחלפת הכס. ההטבותיעלו על שהעלויות יותר 

  
תיקוים  צורךלהזכות או המחויבות של הספק להחליף את הכס  .18ב

או אם שדרוג טכי הופך  כראוי ותחזוקה, אם הכס איו פועל
 הזכות להשתמש בכסקיומה של מהלקוח את  ותמוע ןאי ,לזמין

  מזוהה.
  
זכות החלפה  ישאם הלקוח איו יכול לקבוע בקל אם לספק  .19ב

  .ממשית, הלקוח ייח שזכות החלפה כלשהי איה ממשית
  

 חלקים של כסים

הוא כס מזוהה אם של כס ) a capacity portion(מקיבולת חלק  .20ב
חלק ביין). של פיזי (לדוגמה, רצפה ) באופן distinct( בחןמו הוא

 פיזיבאופן  יםבחמו םכס שאיבולת או חלק אחר של קימ
כס מזוהה,  ם) איכבל סיב אופטישל לת ו(לדוגמה, חלק מקיב

למעשה את כל הקיבולת של הכס ובכך  יםמייצג םאלא אם כן ה
ללקוח את הזכות להשיג למעשה את כל ההטבות  יםמספק

  הכלכליות מהשימוש בכס.
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  זכות להשיג הטבות כלכליות משימוש

מוש בכס מזוהה, לקוח דרש שתהיה לו הזכות על מת לשלוט בשי .21ב
להשיג למעשה את כל ההטבות הכלכליות מהשימוש בכס לאורך 

 משךבכך שיש לו שימוש בלעדי בכס לתקופת השימוש (לדוגמה, 
לקוח יכול להשיג הטבות כלכליות מהשימוש בכס תקופה). אותה 

על ידי שימוש, על ידי , כמו בדרכים רבות פיןאו בעקי יןישרמב
 חכרת משה של הכס. ההטבות הכלכליותהעל ידי החזקה או 

לוואי המוצרי את התוצר העיקרי שלו וכס כוללות את משימוש ב
פוטציאליים הגזרים מפריטים אלה) (כולל תזרימי מזומים שלו 

 שיכולות להיות ממומשותוהטבות כלכליות אחרות משימוש בכס 
  עם צד שלישי.עסקה מסחרית ב

  
הזכות להשיג למעשה את כל ההטבות הכלכליות  של עת הערכהב .22ב

את ההטבות הכלכליות  בחשבוןביא תישות , מהשימוש בכס
מש תהשל הלקוחשל זכות  בהיקף המוגדרשימוש בכס מ ובעותה

  ). לדוגמה:30בכס (ראה סעיף ב
 

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

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

  
ברכב ממוע רק עד  סועשלקוח יכול ל קובעאם חוזה   )ב(

ביא ישות ת תקופת השימוש,במהלך מסוים  מייליםלמספר 
 ברכב הממוע רק את ההטבות הכלכליות משימוש בחשבון

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

המזומים הגזרים משימוש בכס כתמורה, תזרימי מזומים אלה 
חלק מההטבות הכלכליות שהלקוח כ כתמורה ייחשבו משולמיםה

משיג מהשימוש בכס. לדוגמה, אם הלקוח דרש לשלם לספק 
בשטחי מסחר כתמורה עבור שימוש זה,  מהמכירות משימושאחוז 

הזכות להשיג קיומה של דרישה זו איה מועת מהלקוח את 
זאת למעשה את כל ההטבות הכלכליות משימוש בשטחי המסחר. 

חשבים ממכירות אלה הובעים שתזרימי המזומים  מאחר
 אתלהטבות כלכליות שהלקוח משיג משימוש בשטחי המסחר, ש

לספק כתמורה עבור הזכות להשתמש לאחר מכן משלם הוא  חלקם
  באותם שטחים.
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  השימוש את כווןזכות ל

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

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

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

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

  
)i(  או) כסלהורותללקוח יש את הזכות להפעיל את ה 

באופן שהוא קובע) במהלך  לאחרים להפעיל את הכס
תקופת השימוש, מבלי שלספק יש את הזכות לשות 

  או הוראות הפעלה; ןאת אות
  

)ii(  ןהלקוחכס  תכאו היבטים את ה)של  ספציפיים
ולאיזו מטרה הכס הכס) באופן שקובע מראש כיצד 

  ישמש במהלך תקופת השימוש.
  

  שמשיכיצד ולאיזו מטרה הכס 
כיצד ולאיזו מטרה הכס משמש אם,  כווןללקוח יש את הזכות ל .25ב

זכות השימוש שלו שהוגדרה בחוזה,  בהיקף המוגדר חוזית של
מטרה  לאיזוהלקוח יכול לשות את האופן שבו הכס משמש ו

הכס משמש לאורך תקופת השימוש. בביצוע הערכה זו, ישות 
מביאה בחשבון את זכויות קבלת ההחלטות שהן הרלווטיות 

כס משמש המטרה לאיזו ביותר לשיוי האופן שבו הכס משמש ו
זכויות לקבלת החלטות הן רלווטיות  ימוש.לאורך תקופת הש

כאשר הן משפיעות על ההטבות הכלכליות שיגזרו מהשימוש. סביר 
שהזכויות לקבלת החלטות שהן הרלווטיות ביותר יהיו שוות 

   תאים של החוזה.ללמהות הכס ובהתאם עבור חוזים שוים, 
  
מעיקות שבהתאם לסיבות דוגמאות של זכויות לקבלת החלטות  .26ב

בהיקף המוגדר , הכס משמשולאיזו מטרה כיצד  את הזכות לשות
  :ות, כולללקוחהזכות השימוש של  של

  
הכס (לדוגמה,  צר על ידיוישמ זכויות לשות את סוג התוצר  )א(

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

   

זכויות לשות את עיתוי ייצור התוצר (לדוגמה, להחליט מתי   )ב(
  ייעשה שימוש בפריט מכוה או בתחת כוח);
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זכויות לשות את מיקום הייצור של התוצר (לדוגמה,   )ג(
ספיה, או להחליט של להחליט לגבי היעד של משאית או 
  היכן ייעשה שימוש בפריט ציוד); וכן

 
כמות של תוצר זה האת וצר תוצר ויזכויות לשות אם י  )ד(

(לדוגמה, להחליט אם לייצר ארגיה מתחת כוח וכמה 
  ארגיה לייצר מאותה תחת כוח).

  
את הזכות  מעיקותדוגמאות של זכויות לקבלת החלטות שאין  .27ב

הכס משמש כוללות זכויות שמוגבלות כיצד ולאיזו מטרה לשות 
הלקוח לתפעול ולתחזוקת הכס. זכויות כאלה יכולות להיות בידי 

הספק. למרות שזכויות כמו זכויות לתפעל או לתחזק כס בידי או 
הן לעיתים קרובות חיויות לשימוש היעיל בכס, הן אין זכויות 

והן לעיתים קרובות תלויות הכס משמש כיצד ולאיזו מטרה  כווןל
מטרה הכס משמש. אולם, זכויות כיצד ולאיזו בהחלטות לגבי 

את השימוש  כווןלהעיק ללקוח את הזכות ללתפעול כס עשויות 
מטרה הכס כיצד ולאיזו בכס אם ההחלטות הרלווטיות לגבי 

   )).i(ב)(24קבעות מראש (ראה סעיף במשמש 
  

  ולפיה במהלך תקופת השימוששקבעות החלטות 

 מטרה הכס משמשכיצד ולאיזו  לגביההחלטות הרלווטיות  .28ב
יכולות להיקבע מראש במספר דרכים. לדוגמה, ההחלטות 

 על ידיהכס או  תכוןהרלווטיות יכולות להיקבע מראש על ידי 
  .מגבלות חוזיות על השימוש בכס

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

שימוש ה לגביהחלטות  תרק זכויות לקבל ביא בחשבוןישות ת
את הכס  תכןהלקוח בכס במהלך תקופת השימוש, אלא אם כן 

). ii(ב)(24כמתואר בסעיף ב של הכס) ספציפיים(או היבטים 

) קיימים, ii(ב)(24כתוצאה מכך, אלא אם כן התאים בסעיף ב
תקופת  לפיהחלטות שקבעו מראש  ביא בחשבוןישות לא ת

של כס  את התוצר קבוערק ל יכולאם לקוח  השימוש. לדוגמה,
השימוש  את כווןללקוח אין את הזכות ל לפי תקופת השימוש,

את התוצר בחוזה לפי תקופת  קבועכס. היכולת לאותו ב
המתייחסות  זכויות לקבלת החלטות אחרות כלשהן ללאהשימוש, 

לקוח כל ללקוח את אותן זכויות כמו ל הלשימוש בכס, מעיק
  שרוכש סחורות או שירותים.
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  יותזכויות מג

של הספק  הזכויותלהגן על כדי שועדו  חוזה עשוי לכלול תאים .30ב
להבטיח את  להגן על אשיו או כדי כדיבכס או בכסים אחרים, 

הן דוגמאות לזכויות  אלההעמידה של הספק בחוקים או בתקות. 

את הסכום המקסימלי של  קבוע) לi. לדוגמה, חוזה עשוי (יותמג
שבהם הלקוח יכול  עיתוי ואקום ישימוש בכס או להגביל מ

ל ופעת פרקטיקות יישם) לדרוש מלקוח לiiלהשתמש בכס, (

שיויים  לגבי) לדרוש מלקוח ליידע את הספק iiiאו ( ותמסוימ
בדרך כלל מגדירות  יותכס. זכויות מגב ייעשה שימושבאופן שבו 

 מועות איןבפי עצמן  אך ,של הלקוחהשימוש את היקף זכות 
  השימוש בכס. את כווןמהלקוח את הזכות ל

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

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

 .20ב

 כולל חכירהאיו החוזה  כירהחהחוזה כולל 

 לא

 לא

 לא

 לקוח ספק

 כן

 כן

 כן

; מהצדדים אף אחד
האופן שבו הכס 
משמש והמטרה 
שלשמה הוא משמש 

 קבעו מראש

 כן

 לא

את יש ללקוח או לספק האם 
ות לכוון כיצד ולאיזו כהז

מטרה הכס משמש לאורך 
תקופת השימוש או שזכות זו 
איה תוה לאף אחד מהם? 

פים את סעיהבא בחשבון 
 .30ב-25ב

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

 ).i(ב)(24ב בחשבון את סעיף

ות כאת הזיש ללקוח האם 
להשיג למעשה את כל 
ההטבות הכלכליות משימוש 
בכס לאורך תקופת 
השימוש? הבא בחשבון את 

 .23ב-21בפים סעי

הלקוח תכן את הכס האם 
באופן שקובע מראש כיצד 
ולאיזו מטרה הכס משמש 
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 פרד  הזכות להשתמש בכס בסיס .32ב
  :שי הבאים

 
מהשימוש בכס הבסיס לבדו או החוכר יכול להפיק הטבות   )א(

 ל ידייחד עם משאבים אחרים שיתים להשגה בקל ע
החוכר. משאבים שיתים להשגה בקל הם סחורות או 

(על ידי המחכיר או  מוחכרים בפרדששירותים שמכרים או 
ספקים אחרים) או משאבים שהחוכר כבר השיג על ידי 

  וכן ;(מהמחכיר או מעסקאות או מאירועים אחרים)
 

כסי הבסיס האחרים ב במידה רבהתלוי  יוכס הבסיס א  )ב(
במידה רבה לכסי הבסיס האחרים ואיו קשור  בחוזה
לא לחכור ש להחליט . לדוגמה, העובדה שחוכר יכולבחוזה

 יוכויותעל זלהשפיע באופן משמעותי  את כס הבסיס בלי
להשתמש בכסי בסיס אחרים בחוזה עשויה להעיד על כך 

לכסי בסיס אחרים  במידה רבהתלוי  יושכס הבסיס א
  .הבסיס אחרים אלכסי ל במידה רבהקשור  איוואלה 

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

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

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

יוצרים רכיב פרד של החוזה, אך חשבים חלק מהתמורה הכוללת 
  המוקצה לרכיבים המזוהים בפרד של החוזה.

  
  )21-18תקופת חכירה (סעיפים 

הערכת אורך התקופה שאיה יתת בבקביעת תקופת החכירה ו .34ב
דרה של חוזה ותקבע את לביטול של חכירה, ישות תיישם את ההג

 יתת לאכיפה יההתקופה שלגביה החוזה יתן לאכיפה. חכירה א
את החכירה  בטלמחכיר יש את הזכות ללהן לחוכר והן כאשר  עוד

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

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

התקופה שאיה יתת לביטול של החכירה כוללת את התקופה 
  המכוסה על ידי אופציה לבטל את החכירה.

  
וכוללת תקופות שאין  התחילהתקופת החכירה מתחילה במועד  .36ב

  כיר מספק לחוכר.בתשלום שהמח
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באופן סביר שהחוכר  ודאיתחילה, ישות מעריכה אם הבמועד  .37ב
יממש אופציה להאריך את החכירה או לרכוש את כס הבסיס או 

יממש אופציה לבטל את החכירה. הישות מביאה בחשבון את לא 
כל העובדות והסיבות הרלווטיות אשר יוצרות תמריץ כלכלי 

כולל שיויים חזויים  ,ופציהחוכר לממש או לא לממש את האל
תחילה עד למועד המימוש של הכלשהם בעובדות ובסיבות ממועד 

את  האופציה. דוגמאות לגורמים שיש להביאם בחשבון כוללות
  :םאליה רק , אך אין מוגבלותהגורמים הבאים

 
תאים חוזיים עבור התקופות האופציוליות בהשוואה   )א(

  לשיעורי השוק, כמו:
  

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

 
)ii(  ים כלשהם עבור החכירההסכום של תשלומים משת

או תשלומים מותים אחרים, כמו תשלומים הובעים 
 מקסות ביטול וערבויות לערך שייר; וכן

 
)iii(  ות למימוש לאחריתאים של אופציות כלשהן ההת

 initial optionalהתקופות האופציוליות הראשויות (
periods ת למימושיתלדוגמה, אופציית רכישה ה) (

בתום תקופת הארכה במחיר שהוא מוך כעת משיעורי 
  השוק).

 
חזויים ששיפורים במושכר משמעותיים שבוצעו (או   )ב(

להם שתהיה להתבצע) לאורך תקופת החוזה אשר חזוי 
הטבה כלכלית משמעותית לחוכר כאשר האופציה להאריך 

 יהלרכוש את כס הבסיס תהחכירה, או את ה בטלאו ל
 יתת למימוש;

 
, כמו עלויות יהול עלויות המתייחסות לביטול החכירה  )ג(

משא ומתן, עלויות מיקום מחדש, עלויות של זיהוי כס 
בסיס אחר המתאים לצרכי החוכר, עלויות של שילוב כס 
חדש בפעילויות החוכר או קסות ביטול ועלויות דומות, 

ת הקשורות להחזרת כס הבסיס במצב שהוגדר כולל עלויו
  ;חוזית או למיקום שהוגדר חוזית

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

 ייחודי בחשבון, לדוגמה, אם כס הבסיס הוא כס
)specialised asset( ות שלכס הבסיס והזמי המיקום של ,

  חלופות מתאימות; וכן
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האופציה כאשר התיה הקשורה למימוש האופציה (כלומר   )ה(
מתקיימים),  ותר,או י ,רק אם תאי אחדיתת למימוש 

  והסבירות שתאים אלה יהיו קיימים.
  
להיות משולבת עם  עשויהאופציה להאריך או לבטל חכירה  .38ב

מאפיין חוזי אחר, אחד או יותר, (לדוגמה, ערבות לערך שייר) כך 
תשואה קבועה לתשואה מיימלית או לשהחוכר ערב למחכיר 

 במזומן שהיא למעשה זהה ללא קשר אם האופציה ממומשת.
במקרים כאלה, ולמרות ההחיות לגבי תשלומים קבועים במהותם 

באופן סביר שהחוכר יממש את  ודאי, ישות תיח ש42בסעיף ב
האופציה להאריך את החכירה, או לא יממש את האופציה לבטל 

   את החכירה.
  
סביר כך ככל שתקופת החכירה שאיה יתת לביטול קצרה יותר,  .39ב

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

יהיו באופן יחסי גבוהות יותר ככל  להשגת כס חלופיהקשורות 
  שהתקופה שאיה יתת לביטול קצרה יותר.

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

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

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

מסוימים של כסים לתקופת זמן מסוימת או אם לחוכר יש 
פרקטיקה של מימוש אופציות על חכירות של סוגים מסוימים של 

ת כסי בסיס לעיתים קרובות, החוכר יביא בחשבון את הסיבו
באופן סביר לממש  ודאיהכלכליות ליסיון עבר זה בהערכה אם זה 

  אופציה על חכירות של כסים אלה.
  
קובע שלאחר מועד תחילת החכירה חוכר יעריך מחדש  20סעיף  .41ב

את תקופת החכירה בעת התרחשות אירוע משמעותי או שיוי 
משמעותי בסיבות אשר בשליטתו של החוכר ואשר משפיע על 

באופן סביר שהחוכר יממש אופציה שלא כללה  ודאיההחלטה אם 
ופציה קודם לכן בקביעתו את תקופת החכירה, או לא יממש א

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

  
שלא חזו 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

 כס הבסיס, יתת למימוש; או לרכוש את
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תיקון משמעותי לכס הבסיס או התאמה משמעותית לכס   )ב(
 הבסיס שלא חזו במועד תחילת החכירה;

 
רת משה של כס הבסיס יכבח) inception(התקשרות   )ג(

; קודם לכן לתקופה העולה על סוף תקופת החכירה שקבעה
 וכן

 
של  החלטה עסקית של החוכר הרלווטית במישרין למימוש  )ד(

או אי מימוש של אופציה (לדוגמה, החלטה להאריך  אופציה
את החכירה של כס משלים, לממש כס חלופי או לממש 

 הכס זכות שימוש).מועסק יחידה עסקית שבה 

  
תשלומי חכירה קבועים במהותם (סעיפים 

  (א))70-(ג) ו36(א), 27

תשלומי חכירה כוללים תשלומי חכירה קבועים במהותם כלשהם.  .42ב
תשלומי חכירה קבועים במהותם הם תשלומים אשר עשויים 

אך במהותם הם בלתי מעים. תשלומי  ,בצורתם לכלול השתות
  חכירה קבועים במהותם קיימים, לדוגמה, אם:

  
תשלומים בים כתשלומי חכירה משתים, אך אין השתות   )א(

סעיפי אמיתית בתשלומים אלה. תשלומים אלה כוללים 
השתות שאין להם מהות כלכלית אמיתית. דוגמאות של 

  סוגים אלה של תשלומים כוללות:
  

)i(  כס כבעל הוכח תשלומים שחובה לבצעם רק אם
 יכולת תפעול במהלך החכירה, או רק אם אירוע

מתרחש כאשר אין אפשרות אמיתית שהאירוע לא 
  יתרחש; או

 
)ii( ו מלכתחילה כתשלומי חכירה משתבים תשלומים ש

הבסיס אך שההשתות שלהם הצמודים לשימוש בכס 
) בקודה כלשהי לאחר מועד will be resolved( תבררת

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

  ת.תבררמתשלומים קבועים במהותם כאשר ההשתות 
 

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

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

תשלומים שמסתכמת לסכום המוך ביותר ההמערכת של 
  .(על בסיס מהוון) כתשלומי חכירה

  
מעורבות החוכר בכס הבסיס לפי מועד תחילת 

  רההחכי

של  תכוןלעלויות של החוכר המתייחסות לבייה או 
  כס הבסיס

ישות עשויה להל משא ומתן לגבי חכירה לפי שכס הבסיס זמין  .43ב
לשימוש על ידי החוכר. בחלק מהחכירות, ייתכן שיהיה צורך 

אותו מחדש לשימוש על ידי  תכןלהקים את כס הבסיס או ל
להידרש לבצע תשלומים  בהתאם לתאי החוזה, חוכר עשויהחוכר. 

  של הכס. תכוןהמתייחסים להקמה או ל
  
של כס  תכוןאם לחוכר מתהוות עלויות המתייחסות להקמה או ל .44ב

יישום תקים רלווטיים  על ידיבסיס, החוכר יטפל בעלויות אלה 
. עלויות המתייחסות 16 בילאומיאחרים, כמו תקן חשבואות 

של כס בסיס אין כוללות תשלומים המבוצעים  תכוןלהקמה או ל
בכס הבסיס. תשלומים עבור זכות להשתמש העל ידי החוכר עבור 

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

  
 זכות קייית משפטית על כס הבסיס

י חוכר עשוי להשיג זכות קייית משפטית על כס בסיס לפ .45ב
קייית המשפטית עוברת למחכיר והכס מוחכר לחוכר. השהזכות 

אופן איה קובעת את עצמה לכשהשגת זכות קייית משפטית 
  הטיפול החשבואי בעסקה.

 
אם החוכר שולט (או משיג שליטה) על כס הבסיס לפי שהכס  .46ב

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

 
אולם, אם החוכר איו משיג שליטה על כס הבסיס לפי שהכס  .47ב

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

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

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

 אלא כחכירה.
  

 )59גילויים של חוכר (סעיף 

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

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

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

 להבין: 
 

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

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

 
)ii(  הגבלות המוטלות על ידי חכירות. חכירות עשויות

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

 
)iii( י מפתח. מידע מדווח  רגישות שלמידע מדווח למשת

עשוי להיות רגיש, לדוגמה, לתשלומי חכירה משתים 
  עתידיים.

 
)iv( .ובעים מחכירותים אחרים החשיפה לסיכו  

 
)v(  פית. חריגות כאלה עשויותחריגות מפרקטיקה ע

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

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

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

 
בהתאם  ,אשר ,מידע וסף המתייחס לתשלומי חכירה משתים .49ב

עיף ייתכן שיהיה בו צורך כדי לקיים את מטרת הגילוי בס ,לסיבות
יכול לכלול מידע אשר מסייע למשתמשים בדוחות הכספיים  ,51

 להעריך, לדוגמה:
 

הסיבות של החוכר לשימוש בתשלומי חכירה משתים את   )א(
  של תשלומים אלה;  והשכיחות
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הגודל היחסי של תשלומי חכירה משתים ביחס את   )ב(
  לתשלומים קבועים;

 
בהם תלויים תשלומי חכירה משתים שמשתי מפתח   )ג(

והאופן שבו חזוי שתשלומים ישתו בתגובה לשיויים 
  וכן במשתי מפתח אלה;

 
השפעות תפעוליות אחרות והשפעות פיסיות אחרות של   )ד(

  תשלומי חכירה משתים.
 

אשר,  ,המתייחס לאופציות הארכה או לאופציות ביטולמידע וסף  .50ב
בהתאם לסיבות, ייתכן שיהיה בו צורך כדי לקיים את מטרת 

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

 
הסיבות של החוכר לשימוש באופציות הארכה או את   )א(

  ; של אופציות אלה והשכיחותאופציות ביטול ב
 

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

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

  וכן ;התחייבויות חכירה
 

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

 
אשר, בהתאם  ,מידע וסף המתייחס לערבויות לערך שייר .51ב

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

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

  של ערבויות אלה; 
 

  ;חשיפת החוכר לסיכון ערך שייר הגודל שלאת   )ב(
 

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

 
השפעות תפעוליות אחרות והשפעות פיסיות אחרות של   )ד(

  .ערבויות אלה
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אשר,  ,מידע וסף המתייחס לעסקאות מכירה וחכירה בחזרה .52ב
בהתאם לסיבות, ייתכן שיהיה בו צורך כדי לקיים את מטרת 

שר מסייע למשתמשים יכול לכלול מידע א ,51הגילוי בסעיף 
  בדוחות הכספיים להעריך, לדוגמה:

 
הסיבות של החוכר לעסקאות מכירה וחכירה בחזרה את   )א(

  של עסקאות אלה;  והשכיחות
 
  ;בודדותתאי מפתח של עסקאות מכירה וחכירה בחזרה   )ב(
 
  תשלומים שלא כללו במדידה של התחייבויות חכירה; וכן  )ג(
 
מכירה וחכירה מזומים של עסקאות הזרים השפעת תאת   )ד(

  .בחזרה בתקופת הדיווח
  

 סיווג חכירות על ידי מחכיר

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

שיויים מהתיישות טכולוגית ולאו  מיכולת תפוקה לא מוצלת
 עשויותבתשואה כתוצאה משיויים בתאים כלכליים. הטבות 

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

 
חוזה חכירה עשוי לכלול תאים להתאמת תשלומי החכירה  .54ב

תרחשים בין מועד ההתקשרות לבין לשיויים מסוימים אשר מ
מועד התחילה (כמו שיוי בעלות של כס הבסיס של המחכיר או 
שיוי בעלות המימון של החכירה של המחכיר). במקרה כזה, 
לצורכי הסיווג של החכירה, ההשפעה של שיויים כאלה כלשהם 

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

את הסיווג של כל מרכיב כחכירה מימוית או כחכירה יבחן 
. 54ב-53וסעיפים ב 66-62יישום סעיפים  על ידיתפעולית בפרד 

בקביעה אם מרכיב הקרקע מהווה חכירה תפעולית או חכירה 
מימוית, חשוב להביא בחשבון שלקרקע באופן רגיל יש אורך חיים 

  כלכליים לא מוגדר.
 

במידת הצורך, על מת לסווג ולטפל בחכירת קרקע ומבים, מחכיר  .56ב
ים חד פעמיים מראש) בין (כולל תשלומיקצה את תשלומי החכירה 

היחסי של  ההוגן יםמרכיבי הקרקע והמבים באופן יחסי לשווי
זכויות החכירה במרכיב הקרקע ובמרכיב המבים של החכירה 

להקצאה במועד ההתקשרות. אם תשלומי החכירה אים יתים 
באופן מהימן בין שי מרכיבים אלה, החכירה מסווגת במלואה 
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אם ברור ששי המרכיבים הם חכירות כחכירה מימוית, אלא 
תפעוליות. במקרה האחרון, החכירה מסווגת במלואה כחכירה 

  תפעולית.
  
לגבי חכירת קרקע ומבים, אשר בה הסכום של מרכיב הקרקע  .57ב

איו מהותי לחכירה, המחכיר רשאי לטפל בקרקע ובמבים 
כיחידה אחת לצורך סיווג החכירה ולסווג אותה כחכירה מימוית 

- 53וסעיפים ב 66-62יישום סעיפים  על ידיאו כחכירה תפעולית 
הכלכליים של  . במקרה כזה, המחכיר יתייחס לאורך החיים54ב

  המבים כאורך החיים הכלכליים של כס הבסיס כולו.
  

  סיווג חכירת משה

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

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

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

 
אחרת, חכירת המשה תסווג בהתייחס לכס זכות שימוש   )ב(

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

   מעברהוראות מועד תחילה ו

אותה סמכות כמו ויש לו את ספח זה מהווה חלק בלתי פרד של התקן 
  אחרים של התקן.הלחלקים 

  

  מועד תחילה 

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

מחוזים עם הכסות  15מיישמות את תקן דיווח כספי בילאומי 
. אם ישות במועד היישום לראשוה של תקן זה או לפיו לקוחות

 מיישמת תקן זה מוקדם יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו.
 

  הוראות מעבר 

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

 תקן זה.
  

  חכירה הגדרת

מחדש אם חוזה הוא לבחון כהקלה מעשית, ישות איה דרשת  .3ג
הוא כולל חכירה במועד היישום לראשוה. במקום אם חכירה או 

 זאת, ישות רשאית: 
 

ליישם תקן זה לחוזים שזוהו קודם לכן כחכירות בעת יישום   )א(
של  4ופרשות מספר  חכירות 17תקן חשבואות בילאומי 

קביעה אם הוועדה לפרשויות של דיווח כספי בילאומי 
. הישות תיישם את הוראות המעבר הסדר מכיל חכירה

 לחכירות אלה. 18ג-5בסעיפים ג
 

ככוללים לא זוהו לא ליישם תקן זה לחוזים שקודם לכן   )ב(
ופרשות  17חכירה בעת יישום תקן חשבואות בילאומי 

 לפרשויות של דיווח כספי בילאומי. של הוועדה 4מספר 
 

, עליה לתת גילוי 3אם ישות בוחרת את ההקלה המעשית בסעיף ג .4ג
לעובדה זו וליישם את ההקלה המעשית לכל החוזים שלה. 

רק  11-9כתוצאה מכך, הישות תיישם את הדרישות בסעיפים 
ששוו) במועד לחוזים הייתה (או לחוזים שההתקשרות בהם 

 או לאחריו. היישום לראשוה
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  יםכרוח

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

מדייות חשבואית, שיויים  8חשבואות בילאומי 
 ; אובאומדים חשבואיים וטעויות

 
למפרע כאשר ההשפעה המצטברת של יישום לראשוה של   )ב(

- 7במועד היישום לראשוה בהתאם לסעיפים ג התקן מוכרת
 .13ג

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

 הוא חוכר.
 

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

כתיאום ליתרת יישום לראשוה של תקן זה ההמצטברת של 
הון, כפי שמתאים) של רכיב אחר של הפתיחה של העודפים (או 

 במועד היישום לראשוה.
  

  ות שסווגו קודם לכן כחכירות תפעוליותריחכ

 (ב), החוכר:5אם חוכר בוחר ליישם תקן זה בהתאם לסעיף ג .8ג
 
יכיר בהתחייבות חכירה במועד היישום לראשוה עבור   )א(

ירות תפעוליות בעת יישום חכירות שסווגו קודם לכן כחכ
. החוכר ימדוד התחייבות 17תקן חשבואות בילאומי 

שותרו,  חכירה זו בערך הוכחי של תשלומי החכירה
שימוש בשיעור הריבית התוספתי של  על ידיהמהווים 

 החוכר במועד היישום לראשוה.
 

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

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

  בפרד:
  

)i(  בערכו בספרים כאילו התקן היה מיושם ממועד תחילת
שימוש בשיעור הריבית  על ידיהחכירה, אך מהוון 

  עד היישום לראשוה; אוהתוספתי של החוכר במו
  

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

 
ירידת ערך כסים  36יישם את תקן חשבואות בילאומי   )ג(

לכסי זכות שימוש במועד היישום לראשוה, אלא אם כן 
 (ב). 10החוכר מיישם את ההקלה המעשית בסעיף ג

  
עבור חכירות שסווגו קודם לכן , 8למרות הדרישות בסעיף ג .9ג

, 17כחכירות תפעוליות בעת יישום תקן חשבואות בילאומי 
 חוכר:

  
איו דרש לבצע תיאומים כלשהם במעבר עבור חכירות   )א(

- 3ב(כמתואר בסעיפים שבהן כס הבסיס הוא בעל ערך מוך 
. החוכר יטפל בחכירות 6יישום סעיף  על ידי) אשר יטופלו 8ב

  .יישום תקן זה ממועד היישום לראשוה על ידיאלה 
  

איו דרש לבצע תיאומים כלשהם במעבר עבור חכירות   )ב(
שימוש במודל  על ידידם לכן כדל"ן להשקעה שטופלו קו

. דל"ן להשקעה 40השווי ההוגן בתקן חשבואות בילאומי 
 יםהחוכר יטפל בכס זכות שימוש ובהתחייבות חכירה הובע

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

 
ימדוד את הכס זכות שימוש בשווי הוגן במועד היישום   )ג(

לראשוה עבור חכירות שטופלו קודם לכן כחכירות 
ואשר  17תפעוליות בעת יישום תקן חשבואות בילאומי 

שימוש במודל השווי ההוגן  על ידייטופלו כדל"ן להשקעה 
ממועד היישום לראשוה.  40בתקן חשבואות בילאומי 

 יםס זכות שימוש ובהתחייבות חכירה הובעהחוכר יטפל בכ
 40יישום תקן חשבואות בילאומי  על ידימחכירות אלה 

 ותקן זה ממועד היישום לראשוה.
  

ההקלות המעשיות הבאות מאו יותר להשתמש באחת  רשאיחוכר  .10ג
(ב) לחכירות שסווגו 5בעת יישום תקן זה למפרע בהתאם לסעיף ג

יישום תקן חשבואות בילאומי  קודם לכן כחכירות תפעוליות בעת
על בסיס כל חכירה  . חוכר רשאי ליישם הקלות מעשיות אלה17

  בפרד:
  

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

  בסביבה כלכלית דומה).
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שלו אם חכירות הן  ההערכהעל  תמךלהס רשאיחוכר   )ב(
הפרשות,  37מכבידות בעת יישום תקן חשבואות בילאומי 

לפי מועד היישום  מייד התחייבויות תלויות וכסים תלויים
לראשוה כחלופה לביצוע בדיקת ירידת ערך. אם חוכר בוחר 
בהקלה מעשית זו, החוכר יתאים את הכס זכות שימוש 
במועד היישום לראשוה בסכום של הפרשה כלשהי עבור 
חכירות מכבידות שהוכרה בדוח על המצב הכספי מייד לפי 

 מועד היישום לראשוה.
  

 8גליישם את הדרישות בסעיף  לאשלבחור  רשאיחוכר   )ג(
חודש  12לחכירות שתקופת החכירה שלהם מסתיימת תוך 

 חוכר:, הרה כזה. במקיישום לראשוהממועד 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 
 השתית אשר כוללת את מועד היישום לראשוה. 

  
כלול עלויות ישירות ראשויות לא לשלבחור  רשאיחוכר   )ד(

  במדידה של הכס זכות שימוש במועד היישום לראשוה. 
  
לאחור", כמו בקביעת ה ילהשתמש ב"ראי רשאיחוכר   )ה(

 בטלתקופת החכירה אם החוזה כולל אופציות להאריך או ל
  את החכירה.

  
  ות שסווגו קודם לכן כחכירות מימויותריחכ

(ב), עבור חכירות 5אם חוכר בוחר ליישם תקן זה בהתאם לסעיף ג .11ג
שסווגו כחכירות מימויות בעת יישום תקן חשבואות בילאומי 

כס זכות שימוש ושל התחייבות בספרים של ה כים, הער17
במועד היישום לראשוה יהיו הערכים בספרים של כס  חכירהה

חכירה מייד לפי מועד זה כפי שמדדו ההחכירה ושל התחייבות 
. עבור חכירות אלה, חוכר 17יישום תקן חשבואות בילאומי  בעת

יישום תקן זה  על ידייטפל בכס זכות שימוש ובהתחייבות חכירה 
 ממועד היישום לראשוה.

  
  גילוי

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

(ו) לתקן 28, למעט המידע שהוגדר בסעיף 8חשבואות בילאומי 
(ו) לתקן 28. במקום המידע שהוגדר בסעיף 8חשבואות בילאומי 
 , החוכר ייתן גילוי: 8חשבואות בילאומי 
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משוקלל של שיעור הריבית התוספתי של החוכר הלממוצע   )א(
רה שהוכרו בדוח על המצב הכספי שיושם להתחייבויות חכי

 במועד היישום לראשוה; וכן
 

 הסבר להפרש כלשהו בין: ל  )ב(
 

)i( יתן להגילוי בעת  ןמחויבויות בגין חכירות תפעוליות ש
בסוף תקופת  17יישום תקן חשבואות בילאומי 

הדיווח השתית הקודמת הסמוכה למועד היישום 
 לראשוה, המהווות תוך שימוש בשיעור הריבית

התוספתי במועד היישום לראשוה כמתואר בסעיף 
 לבין); א(8ג

 
)ii(  התחייבויות חכירה שהוכרו בדוח על המצב הכספי

 במועד היישום לראשוה.
  

המפורטות ההקלות המעשיות או יותר מאם חוכר מיישם את אחת  .13ג
 עליו לתת גילוי לעובדה זו. 10סעיף גב
 

  יםריחכמ

, מחכיר איו דרש לבצע תיאומים 15למעט כמתואר בסעיף ג .14ג
כלשהם במעבר עבור חכירות שבהם הוא מחכיר ויטפל בחכירות 

 יישום תקן זה ממועד היישום לראשוה. על ידיאלה 
 

 מחכיר בייים:  .15ג
 

חכירות משה אשר סווגו כחכירות תפעוליות מחדש יבחן   )א(
עדיין קיימות  ואשר 17בעת יישום תקן חשבואות בילאומי 

במועד היישום לראשוה, על מת לקבוע אם כל אחת 
מחכירות המשה צריכה להיות מסווגת כחכירה תפעולית או 

בייים יבצע המחכיר  כחכירה מימוית בעת יישום תקן זה.
זו במועד היישום לראשוה על בסיס התאים בחיה 

החוזיים שותרו מהחכירה הראשית ומחכירת המשה 
 מועד. באותו

 
עבור חכירות משה שסווגו כחכירות תפעוליות בעת יישום   )ב(

, אך כחכירות מימויות בעת 17תקן חשבואות בילאומי 
יישום תקן זה, יטפל בחכירת המשה כחכירה מימוית 

 תה במועד היישום לראשוה.יחדשה שההתקשרות בה הי
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כירה בחזרה לפי מועד חו מכירהעסקאות 
  היישום לראשוה

מחדש עסקאות מכירה וחכירה בחזרה יבחן חוכר לא  .16ג
לפי מועד היישום לראשוה על מת  הייתהשההתקשרות בהם 

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

 
אם עסקת מכירה וחכירה בחזרה טופלה כמכירה וכחכירה  .17ג

 חוכר:-, המוכר17חשבואות בילאומי  מימוית בעת יישום תקן
  

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

 לראשוה; וכן
 

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

  
אם עסקת מכירה וחכירה בחזרה טופלה כמכירה וכחכירה  .18ג

 חוכר:-, המוכר17ום תקן חשבואות בילאומי בעת ייש תפעולית
 

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

 לראשוה; וכן
 

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

בדוח על שהוכרו המתייחסים לתאים שאים תאי שוק 
 .ד לפי מועד היישום לראשוהיהמצב הכספי מי

  

 סכומים שהוכרו קודם לכן ביחס לצירופי עסקים

התחייבות בעת יישום תקן בכס או באם חוכר הכיר קודם לכן  .19ג
לתאים  יםהמתייחס עסקיםצירופי  3דיווח כספי בילאומי 

של חכירה תפעולית שרכשה כחלק  לתאים חותיםעדיפים או 
מצירוף עסקים, החוכר יגרע כס או התחייבות אלה ויתאים את 
הערך בספרים של הכס זכות שימוש בסכום מקביל במועד 

 היישום לראשוה.
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  9הפיות לתקן דיווח כספי בילאומי 

ישמת את תקן דיווח אם ישות מיישמת תקן זה אך עדיין איה מי .20ג
, כל הפיה בתקן זה לתקן מכשירים פיסיים 9כספי בילאומי 

קרא כהפיה לתקן חשבואות בילאומי ית 9דיווח כספי בילאומי 
  .מכשירים פיסיים: הכרה ומדידה 39

 
  ביטול של תקים אחרים

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

 
של הוועדה לפרשויות של דיווח כספי  4פרשות מספר   )ב(

 קביעה אם הסדר מכיל חכירה;בילאומי 
 

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

 
הערכת של הוועדה המתמדת לפרשויות  27פרשות מספר   )ד(

המשפטית של המהות של עסקאות אשר ערוכות במתכות 
 .חכירה

  


