
IFRS 15 

1839 
 

 15 בינלאומי דיווח כספי תקן

 הכנסות מחוזים עם לקוחות

  

International Financial Reporting 

Standard 15 

Revenue from Contracts 

with Customers  

כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר  גרסה זו
ואר לינ 1ומועד תחילתם לא מאוחר מיום  2016במאי  31 פורסמו עד

שפורסם  15מועד תחילה של תקן דיווח כספי בינלאומי אולם,  .2017
, אשר דחה את מועד התחילה של תקן דיווח כספי 2015בספטמבר 

הבהרות לתקן דיווח כספי בינלאומי ו 2018בינואר  1ליום  15בינלאומי 
ומועד תחילתו הוא במועד תחילתו של תקן  2016שפורסם באפריל  15

 בתקן זה. ושולב 15לאומי דיווח כספי בינ

 

  2017בינואר  1שמועד תחילתם לאחר אחרים תיקונים 

 והמסמכים הנלווים אליו תוקנו על ידי: 15תקן דיווח כספי בינלאומי 

  מועד 2016 נואר)פורסם בי חכירות 16תקן דיווח כספי בינלאומי( )
 (2019בינואר  1תחילה 

ולכן במהדורה זו  2017ר בינוא 1מועד התחילה של התיקונים הוא לאחר 
פח ד לתקן דיווח כספי הם לא שולבו אלא נכללו בנפרד, במסגרת נס

 .16בינלאומי 
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 תוכן עניינים
 ףסעיהחל מ 

  *מבוא
  15דיווח כספי בינלאומי תקן 

  הכנסות מחוזים עם לקוחות
 1 מטרת התקן

 2 קיום מטרת התקן
 5 תחולה
 9  הכרה

 9 זיהוי החוזה
 17 של חוזיםשילוב 
 18 חוזה תיקוני

 22 זיהוי מחויבויות ביצוע
 24 הבטחות בחוזים עם לקוחות

 26 מובחניםסחורות או שירותים 
 31 מחויבויות ביצוע קיום

 35 ימות לאורך זמןומקשמחויבויות ביצוע 
 38 ימות בנקודת זמן ומקשמחויבויות ביצוע 

ת מדידת התקדמות לקראת קיום מלא של מחויבו
 39 ביצוע
 46 מדידה

 47 קביעת מחיר העסקה
 50 תמורה משתנה

 60 מימון משמעותי בחוזה רכיבקיומו של 
 66 במזומן ינהתמורה שא

 70 ללקוח  םלשלתמורה 
 73 ת ביצועיוהקצאת מחיר העסקה למחויבו

 76 נפרדיםהקצאה המבוססת על מחירי מכירה 
 81 הקצאת הנחה

 84 הקצאת תמורה משתנה
 87 שינויים במחיר העסקה 

 91 עלויות חוזה
 91 עלויות תוספתיות של השגת חוזה

 95 חוזה קיוםעלויות ל
 99 וירידת ערך ההפחת
 105 הצגה
 110 גילוי

  
  לא תורגם לעברית *
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 )המשך( תוכן עניינים
  

 113 חוזים עם לקוחות
 114 הכנסותשל פיצול 

 116 יתרות חוזיות
 119 ת ביצועמחויבויו

 120 יתרת מחויבויות הביצועמחיר העסקה שהוקצה ל
 123 שיקולי דעת משמעותיים ביישום תקן זה

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

 126 למחויבויות הביצוע
או חוזה עם לקוח שהוכרו מהעלויות להשגת  נכסים

 127 מוקיול
 129 ות מעשיותהקל

  נספחים
  נספח א מונחים מוגדרים

  נספח ב הנחיות יישום
  נספח ג מועד תחילה והוראות מעבר

  נספח ד תיקונים לתקנים אחרים
אישור על ידי הוועדה הבינלאומית של תקן 

  *2014שפורסם במאי  15דיווח כספי בינלאומי 
  *בסיס למסקנות

  נספחים
 15ל תקן דיווח כספי בינלאומי השוואה ש -נספח א 

  *606לנושא 
תיקונים לבסיס למסקנות של תקנים  -נספח ב 

   *אחרים
  *דוגמאות להמחשה

  נספח
  *תיקונים להנחיות של תקנים אחרים

  

 לא תורגם לעברית *
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 15תקן דיווח כספי בינלאומי 

 הכנסות מחוזים עם לקוחות
מפורט  IFRS 15))כנסות מחוזים עם לקוחות ה 15דיווח כספי בינלאומי תקן 

 .. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידהד-ים אובנספח 129-1בסעיפים 
, מייצגות את העקרונות באותיות מודגשות הוראות התקן, המובאות

 באותיות מוטותהעיקריים של התקן. מונחים המוגדרים בנספח א מופיעים 
. הגדרות של מונחים אחרים מובאות בפעם הראשונה בה הם מופיעים בתקן

במילון המונחים לתקני דיווח כספי בינלאומיים. יש לקרוא את תקן דיווח 
להקדמה לתקני בהקשר למטרת התקן ולבסיס למסקנות,  15 כספי בינלאומי

. תקן חשבונאות דיווח כספידיווח כספי בינלאומיים ולמסגרת המושגית ל
 ,נויים באומדנים חשבונאיים וטעויותמדיניות חשבונאית, שי 8בינלאומי 

  .מספק בסיס לבחירה ויישום של מדיניות חשבונאית בהעדר הנחיות מפורשות
 

 מטרת התקן

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

מזומנים  מיותזרי הכנסותהוודאות של  תוי וחוסרהסכום, העי
  .לקוח עם החוזהנובעים מ

 
 קיום מטרת התקן

עקרון הליבה של תקן זה הוא , 1בכדי לקיים את המטרה שבסעיף  .2
ההעברה של סחורות או  על מנת לתאר אתתכיר בהכנסות שישות 

שישות שירותים שהובטחו ללקוחות בסכום שמשקף את התמורה 
  רותים אלה.לה עבור סחורות או שי להיות זכאית מצפה

 
כל העובדות את ותנאים של החוזה את ה ביא בחשבוןתישות  .3

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

 .ותנסיבות דומדומים ובמאפיינים 
 

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

אם ( עם מאפיינים דומים ת ביצועיובויחומזה לתיק של חוזים )או 
של  שההשפעה על הדוחות הכספייםמצפה באופן סביר הישות 

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

הטיפול החשבונאי בתיק, ישות תשתמש באומדנים והנחות אשר 
 את הגודל וההרכב של התיק. יםשקפמ
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  תחולה

  למעט כלהלן:ישות תיישם תקן זה לכל החוזים עם לקוחות,  .5
 
 17אשר בתחולת תקן חשבונאות בינלאומי  חכירה חוזי (א)

 .חכירות
 
חוזי  4לת תקן דיווח כספי בינלאומי חוזי ביטוח אשר בתחו (ב)

 .ביטוח
 
בויות חוזיות אחרות כשירים פיננסיים וזכויות או מחוימ (ג)

מכשירים  9תקן דיווח כספי בינלאומי אשר בתחולת 
דוחות כספיים  10תקן דיווח כספי בינלאומי , פיננסיים

, הסדרים משותפים 11תקן דיווח כספי בינלאומי , מאוחדים
ותקן דוחות כספיים נפרדים  27לאומי תקן חשבונאות בינ

השקעות בחברות כלולות ובעסקאות  28חשבונאות בינלאומי 
  כןו ;משותפות

 
 אפשרכדי לו עסקים ק ובין ישויות באות ותלא כספי החלפות (ד)

, תקן זה הלדוגמלקוחות פוטנציאליים. או  ללקוחות מכירות
 ןהביני תכימומסאשר י חברות נפט תבין ש העל חוז לוחלא י
לקוחותיהן ביקוש של נפט על מנת לענות על  תחלפהעל 

 .עיתוי מתאיםוב במקומות שונים מוגדרים
 

 רק אם( 5בסעיף  מלבד חוזה המפורט)לחוזה תקן זה  ישות תיישם .6
עם בחוזה קשר שהת הוא צדהצד שכנגד לחוזה הוא לקוח. לקוח 

ת עילויופשל ה תוצר םסחורות או שירותים שה השיגישות על מנת ל
צד שכנגד לחוזה לא יהיה לקוח  .מורהתהרגילות של הישות עבור 

השתתף כדי לעם הישות בחוזה הצד שכנגד התקשר אם, לדוגמה, 
חולקים את הסיכונים תהליך בהם הצדדים לחוזה בבפעילות או 

בהסדר ו פיתוח נכס מכהתהליך )ממהפעילות או  נובעיםוההטבות ה
יות הרגילות מהפעילו וצרהת את השיגל ולא על מנתשיתוף פעולה( 

 של הישות.
 

עשוי להיות באופן חלקי בתחולת תקן זה ובאופן חוזה עם לקוח  .7
 .5חלקי בתחולתם של תקנים אחרים המפורטים בסעיף 

 
להפריד את האופן שבו יש  קובעיםאחרים התקנים האם  (א)

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

את הסכום  עסקהמחיר הלא תכלול בישות  תקנים.אותם ב
בהתאם לראשונה של חלק )או חלקים( של החוזה אשר נמדדו 

להקצות את  על מנת 86-73לתקנים אחרים ותיישם סעיפים 
ת וביחומכל שנשאר )אם בכלל( ל עסקההסכום של מחיר ה
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של החוזה כלשהם ם לקים אחריחתקן זה ול תבתחול ביצוע
 ב(. )7שזוהו בסעיף 

 
את האופן שבו יש  קובעים ינםאם התקנים האחרים א (ב)

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

 את החלק )או חלקים( של החוזה.
  

להשגת  תוספתיותות העלויבאת הטיפול החשבונאי  קובעתקן זה  .8
חוזה עם לקוח אם  קייםי לדכ התהוושלעלויות חוזה עם לקוח ו

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

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

 הכרה 

 זיהוי החוזה
טפל בחוזה עם לקוח אשר בתחולת תקן זה רק כאשר כל ישות ת .9

 הקריטריונים הבאים מתקיימים:
 

בהתאם בעל פה או )בכתב, הצדדים לחוזה אישרו את החוזה  (א)
לקיים והם מחויבים אחרות(  נהוגות עסקיות פרקטיקותל

 את המחויבויות המיוחסות להם.
 

או המוצרים לגבי כל צד את הזכויות של יכולה לזהות הישות  (ב)
 יועברו.ר שאהשירותים 

 
הסחורות או עבור הישות יכולה לזהות את תנאי התשלום  (ג)

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

 יםויחזשל הישות  יםהמזומנים העתידי מישל תזרי
 כתוצאה מהחוזה(; וכןלהשתנות 

 
 עבורית היא זכא הל מורהאת הת גבהתצפוי שהישות  (ה)

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

מהמחיר הנקוב בחוזה אם  נמוךעשוי להיות  ותהיה זכאית ל
שהישות עשויה להציע ללקוח  מאחרמשתנה היא  התמורה
  (.52מחיר )ראה סעיף ויתור על 
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שיוצר זכויות ומחויבויות או יותר  צדדים בין שני םחוזה הוא הסכ .10
אכיפה של הזכויות והמחויבויות בחוזה יכולת  לאכיפה. הניתנות

 שתמעלהבעל פה או , בכתב שיהיוחוזים יכול היא עניין של חוק. 
 פרקטיקותה רקטיקות העסקיות הנהוגות של הישות.פמה

 תחומי שיפוטבנים ושהינם חוזים עם לקוחות  יצירתלוהתהליכים 
בנוסף, הם עשויים  .שונות ישויותבו שונות תעשיותב, חוקיים שונים

הם עשויים להיות תלויים בסוג )לדוגמה,  בתוך ישות ניםשויות לה
ישות  ים שהובטחו(.ירותהשסחורות או השל  מהותהלקוח או ב

בקביעה אם ומתי הסכם אלה ותהליכים  פרקטיקותביא בחשבון ת
 לאכיפה. הניתנותזכויות ומחויבויות עם לקוח יוצר 

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

חוזים אחרים  בכל עת.אותם  לתקןאו  בטליכול לאחד מהצדדים 
 בחוזה. נקבעי על בסיס תקופתי שלהתחדש באופן אוטומט עשויים

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

 .לאכיפה
 

אחד מהצדדים כל לקיים אם  ינוחוזה אלצורך יישום תקן זה,  .12
 לאין חלוטשל חוזה בטללאכיפה ניתנת ל חד צדדיתלחוזה יש זכות 

לחלוטין חוזה (. אחריםה צדדיםל)או  צד האחרבוצע ללא פיצוי ל
 א בוצע אם שני הקריטריונים הבאים מתקיימים:ל
 
 שהובטחו העבירה סחורות או שירותים כלשהם טרםהישות  (א)

 ללקוח; וכן
 

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

 
מועד ב 9בסעיף  ם לקוח עונה על הקריטריוניםאם חוזה ע .13

קריטריונים אלה אלא חוזה, ישות לא תעריך מחדש ב ההתקשרות
לדוגמה, אם  לשינוי משמעותי בעובדות ובנסיבות. סימןאם כן יש 

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

  יועברו ללקוח.אשר סחורות או השירותים יתרת ה עבור
 

, ישות 9עונה על הקריטריונים בסעיף  ינואם חוזה עם לקוח א .14
 9תמשיך להעריך את החוזה כדי לקבוע אם הקריטריונים בסעיף 

 מתקיימים לאחר מכן.
 

 9מקיים את הקריטריונים בסעיף  ינוכאשר חוזה עם לקוח א .15
שהתקבלה ה מהלקוח, הישות תכיר בתמורה והישות מקבלת תמור

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

 והיא לא ניתנת להחזרה; אוידי הישות על התקבלה 
 

מהלקוח אינה ניתנת וטל והתמורה שהתקבלה בהחוזה  (ב)
 להחזרה.

 
עד שאחד כהתחייבות לקוח בתמורה שהתקבלה מישות תכיר  .16

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

 מחויבותאת שהוכרה מייצגת לחוזה, ההתחייבות  מתייחסותה
החזרת התמורה לבעתיד או ות או שירותים להעברת סחור הישות

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

 
 שילוב של חוזים

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

יחיד אם אחד או יותר ותטפל בחוזים כחוזה הלקוח( 
 מהקריטריונים הבאים מתקיימים:

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

 .יחידה
 

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

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

הם מחויבות ד מהחוזים( שהובטחו בכל אח אחדים שירותים
 .30-22יחידה בהתאם לסעיפים ביצוע 

 
 חוזה  תיקוני

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

, (change order) שינויהוראת חוזה כ תיקוןניתן לתאר ם, אחדי
קיים כאשר הצדדים  חוזה תיקון ו תיקון.א( variation)שינוי 

ניתנות יוצר זכויות ומחויבויות  אשר התיקוןלחוזה מאשרים את 
או משנה זכויות ומחויבויות  של הצדדים לחוזהחדשות לאכיפה 

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

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

ביל קבעו את השינוי המק אך טרם השינוי בתחולה של החוזה
 תשתנומאו  תבקביעה אם הזכויות והמחויבויות אשר נוצרו במחיר.

כל ביא בחשבון את חוזה ניתנות לאכיפה, ישות תתיקון הבשל 
 ראיותוונטיות כולל התנאים של החוזה והרלוהנסיבות העובדות 

את השינוי בתחולה של החוזה . אם הצדדים לחוזה אישרו אחרות
את  אמודבמחיר, ישות ת קבעו את השינוי המקביל טרםאבל 

 54-50בהתאם לסעיפים  מהתיקוןמחיר העסקה הנובע להשינוי 
לגבי הגבלת אומדנים  58-56סעיפים לותמורה משתנה  לגבי אמידת

 תמורה משתנה. של
  

 תנאיםשני הקיימים כחוזה נפרד אם חוזה  בתיקוןטפל ישות ת .20
 :הבאים

  
ים שירות של סחורות או תוספת בשלהיקף החוזה גדל  (א)

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

 
 ימחיראת  ףמשקאשר סכום תמורה מחיר החוזה גדל ב (ב)

 (נפרדיםמחירי מכירה  - )להלןהעומדים בפני עצמם המכירה 
שהובטחו הנוספים הסחורות והשירותים של של הישות 

 את הנסיבות של זה על מנת לשקףלמחיר  םכלשה יםמואיתו
את מחיר  םאתלדוגמה, ישות עשויה ל החוזה המסוים.

הנחה נוסף בגין של סחורה או שירות  הנפרדהמכירה 
ליטול על עצמה נדרשת אינה ישות הש מאחרשהלקוח מקבל, 

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

 
ישות  ,20רד בהתאם לסעיף מטופל כחוזה נפ ינוחוזה א תיקוןאם  .21

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

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

חורות הסיתרת חוזה חדש, אם של  יצירהיים וקהחוזה ה
שהועברו מהסחורות או השירותים  מובחניםוהשירותים 

יתרת לשיוקצה סכום התמורה  .לפניו או החוזה תיקון במועד
סחורות או השירותים יתרת הלאו ) מחויבויות הביצוע

יחידה שזוהתה בהתאם לסעיף במחויבות ביצוע  מובחניםה
 של: ך)ב(( הוא הס22
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(i)  שכבר סכומים התמורה שהובטחה על ידי הלקוח )כולל
מחיר העסקה  ןמדואב האשר נכלל (התקבלו מהלקוח

 כהכנסות; וכן הלא הוכרר שאו
 

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

, מובחניםאינם הסחורות או השירותים יתרת אם הקיים 
קוימת מר אשמחויבות ביצוע יחידה חלק מ יםולכן, מהוו

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

מחויבות הביצוע, מוכרת  של הישות לקראת קיום מלא של
 בהכנסות( קיטוןכ אובהכנסות )כגידול להכנסות  תיאוםכ
על  מבוצעלהכנסות  התיאוםהחוזה )כלומר  תיקון מועדב

 .((catch-up basis)מצטבר עדכון יס בס
 

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

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

 
 זיהוי מחויבויות ביצוע

את הסחורות או , ישות תעריך מועד ההתקשרות בחוזהב .22
מחויבות ביצוע כל כהשירותים שהובטחו בחוזה עם לקוח ותזהה 

 חד מהשניים הבאים:אללקוח הבטחה להעביר 
 

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

 
 זהיםשהם למעשה  מובחניםסדרה של סחורות או שירותים  (ב)

 (.23העברה ללקוח )ראה סעיף  ש להם אותו דפוסיו
 

של העברה  דפוסאותו יש  מובחניםלסדרה של סחורות או שירותים  .23
 אם שני הקריטריונים הבאים מתקיימים: ללקוח

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

 35 בסעיף קריטריוניםאת ה היו מקיימים להעביר ללקוח
 וכן ;לאורך זמן ימתומקהוע מחויבות ביצ להיות

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

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

 ללקוח. 
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 הבטחות בחוזים עם לקוחות

מפורש את הסחורות או באופן בדרך כלל קובע חוזה עם לקוח  .24
אין להגביל את אולם, ם שישות מבטיחה להעביר ללקוח. השירותי

יצוע המזוהות בחוזה עם לקוח לסחורות או מחויבויות הב
שחוזה עם  אחרזאת מ מפורש בחוזה זה.באופן  ושנקבעלשירותים 

קטיקות העסקיות פרמהמשתמעות הלקוח יכול לכלול גם הבטחות 
אם, פיות מדיניות שפורסמה או הצהרות ספציישות, הנהוגות של 

ל שחוזה, הבטחות אלה יוצרות ציפייה תקפה ב ההתקשרות מועדב
 הלקוח שהישות תעביר סחורה או שירות ללקוח.

 
חייבת לקחת על כוללות פעילויות שישות  ינןאמחויבויות ביצוע  .25

מעבירות סחורה או  האם פעילויות אל אאל חוזה קייםעצמה כדי ל
לבצע  ידרשתים יייתכן שספק שירושירות ללקוח. לדוגמה, 

ביצוע משימות ב להקים חוזה. על מנת שונות יותתמנהלמשימות 
ך, כפיל ביצוע המשימות. מהלךבשירות ללקוח  רועבלא מ אלה

 מהוות מחויבות ביצוע. ינןאפעילויות הקמה אלה 
 

 מובחניםסחורות או שירותים 

את  , סחורות או שירותים שהובטחו יכולים לכלולחוזהל תאםבה .26
 :להםמוגבלים  ינם, אך אהבאיםהדברים 

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

 יצרן(;
 

סחורה של מכירה של סחורות שנרכשו על ידי ישות )לדוגמה,  (ב)
 קמעונאי(;

 
של זכויות לסחורות או שירותים שנרכשו על ידי ישות מכירה  (ג)

, יספק עיקרכהפועלת כרטיס שנמכר על ידי ישות )לדוגמה, 
 (;38ב-34בכמתואר בסעיפים 

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

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

אם "בלתי מוגדרים המסופקים על בסיס  תוכנה עדכוני
סחורות  וךהפל( או (when-and-if-available) "וכאשר זמין
 ;חליטמהלקוח  כאשרינים לשימוש הלקוח זמאו שירותים 

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

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

מבטיחה להעביר סחורה או שירות וצר לקמעונאי מוכרת מש
 הקמעונאי(;מאשר רוכש את המוצר  יחידנוספים ל

 
 ;לקוח עבורבנייה, ייצור או פיתוח נכס  (ח)
 
 כן(; וב63ב-52בהענקת רישיונות )ראה סעיפים  (ט)
 
ת סחורות או שירותים נוספים )כאשר הענקת אופציות לרכיש (י)

כמתואר  ,מהותיתת ללקוח זכו מספקותאופציות אלה 
 (.43ב-39בסעיפים ב

 
אם שני  מובחניםהם סחורה או שירות שהובטחו ללקוח  .27

 הקריטריונים הבאים מתקיימים:
 

בעצמם או הלקוח יכול להפיק תועלת מהסחורה או השירות  (א)
ללקוח  ניתנים להשגה בנקלביחד עם משאבים אחרים אשר 

 כןים(; ובחנלהיות מו)כלומר הסחורה או השירות מסוגלים 
 
שירות ללקוח הסחורה או את ההבטחה של הישות להעביר ה (ב)

)כלומר  ניתנת לזיהוי בנפרד מהבטחות אחרות בחוזה
 תמובחנ יאההסחורה או השירות ההבטחה להעביר את 

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

לה על ערך השייר ניתן להשתמש, לצרוך, למכור עבור סכום שעואם 
בדרך אחרת שמפיקה הטבות את הסחורה או השירות או להחזיק 

 יוכל להפיק תועלת, לקוח אחדים סחורות או שירותיםמכלכליות. 
עבור סחורות או שירותים אחרים,  ם.עצמסחורה או שירות במ

עם  יחדלקוח יוכל להפיק תועלת מהסחורה או השירות רק 
 הניתן להשגה בנקלמשאב  .בנקלהניתנים להשגה  אחריםמשאבים 

ים בנפרד )על ידי הישות או על ידי הוא סחורה או שירות שנמכר
או משאב שהלקוח כבר השיג מהישות )כולל סחורות  ת אחרת(ישו

חוזה( או בהתאם לאו שירותים שהישות כבר העבירה ללקוח 
גורמים שונים עשויים  מעסקאות אחרות או מאירועים אחרים.

שירות מהסחורה או הלהפיק תועלת מיכול  לקוחשה לספק ראיה
 .הניתנים להשגה בנקל חריםאעם משאבים  יחדם או בעצמב

סחורה או שירות  סדירלדוגמה, העובדה שהישות מוכרת באופן 
להפיק תועלת מסחורה או יכול הלקוח כך שעל  הצביעמבנפרד 
 .הניתנים להשגה בנקל עם משאבים אחרים יחדאו ב בעצמםשירות 

 
הערכה אם ההבטחות של ישות להעביר סחורות או שירותים ב .29

)ב(, המטרה היא 27ללקוח ניתנות לזיהוי בנפרד בהתאם לסעיף 
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לקבוע אם המהות של ההבטחה, בהקשר של החוזה, היא להעביר 
השירותים בנפרד או, במקום זאת, מכל אחד מהסחורות או 

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

אינן ללקוח  יםאו שירות ותלהעביר סחור ששתי הבטחות או יותר
 ינם, אך אאת הדברים הבאים כולליםת לזיהוי בנפרד וניתנ

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

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

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

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

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

 
או  מתקנים אחד או יותר מהסחורות או מהשירותים (ב)

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

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

במילים אחרות, כל אחד  .במידה רבהזה בזה קשורים 
מהסחורות או מהשירותים מושפע באופן משמעותי על ידי 
אחד או יותר מהסחורות או מהשירותים האחרים בחוזה. 
לדוגמה, במקרים אחדים, שניים או יותר מהסחורות או 

אופן משמעותי זה מזה מאחר מהשירותים מושפעים ב
שהישות לא הייתה מסוגלת לקיים את הבטחתה על ידי 

 העברת כל אחד מהסחורות או מהשירותים בנפרד.
 

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

במקרים  .מובחנתשהיא ם זהה חבילה של סחורות או שירותימ
הסחורות או כל תטפל בהישות תוצאה עשויה להיות שה, אחדים

 השירותים שהובטחו בחוזה כמחויבות ביצוע יחידה.
 

 מחויבויות ביצוע קיום
מחויבות  מקיימתהישות ( או ככל ש)כאשר  ישות תכיר בהכנסות .31

)כלומר נכס(  על ידי העברה של סחורה או שירות שהובטחוביצוע 
משיג שליטה על נכס הלקוח ( או ככל שקוח. נכס מועבר כאשר )לל

 זה.
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תקבע  , ישות30-22לכל מחויבות ביצוע שזוהתה בהתאם לסעיפים  .32
את מחויבות הביצוע  מקיימתאם היא מועד ההתקשרות בחוזה ב

את מחויבות  קיימתמ( או 37-35בהתאם לסעיפים לאורך זמן )
אם ישות אינה מספקת  (.38הביצוע בנקודת זמן )בהתאם לסעיף 

 מחויבות ביצוע לאורך זמן, מחויבות הביצוע מסופקת בנקודת זמן.
 

כאשר הם סחורות ושירותים הם נכסים, גם אם רק לרגע,  .33
)כמו במקרה של שירותים רבים(.  בהם שימוש שהמתקבלים ונע

ולהשיג בנכס  מתייחסת ליכולת לכוון את השימוששליטה על נכס 
הנותרות מהנכס. שליטה כוללת את  למעשה את כל ההטבות

השימוש בנכס ולהשיג את לכוון את למנוע מישויות אחרות היכולת 
תזרימי המזומנים ההטבות ממנו. ההטבות מנכס הן 

י זרימתאו חיסכון ב תזרימי מזומנים חיובייםם )יהפוטנציאלי
שיכולים להיות מושגים באופן ישיר או באופן מזומנים שליליים( 

 ם רבות, כגון על ידי:בדרכיעקיף 
 
ספק שירותים )כולל ללייצר סחורות או כדי שימוש בנכס  (א)

 שירותים ציבוריים(;
 
 ;לשפר את הערך של נכסים אחריםכדי שימוש בנכס  (ב)
 
 להפחית הוצאות;התחייבויות או  כדי לסלקשימוש בנכס  (ג)
 
 ;תואו החלפהנכס  תמכיר (ד)
 
 כןמשכון הנכס להבטחת הלוואה; ו (ה)
 
 החזקת הנכס. (ו)
 

כל  תביא בחשבוןת הערכה אם לקוח משיג שליטה על נכס, ישות בע .34
  (.76ב-64הנכס )ראה סעיפים ב הסכם לרכוש מחדש את

 
 ימות לאורך זמןומקשמחויבויות ביצוע 

, ךכפייטה על סחורה או שירות לאורך זמן, ולישות מעבירה של .35
ומכירה בהכנסות לאורך זמן, אם אחד  מקיימת מחויבות ביצוע

 נים הבאים מתקיים:מהקריטריו
  

על ידי  מסופקותהלקוח מקבל וצורך בו זמנית את ההטבות ה (א)
 ;(4ב-3שהישות מבצעת )ראה סעיפים בכל ביצועי הישות כ

 
משפרים נכס )לדוגמה, עבודה ביצועי הישות יוצרים או  (ב)

יצירתו או שיפורו  תוך כדיאשר נשלט על ידי הלקוח  בתהליך(
 (; או5)ראה סעיף ב

 



IFRS 15 

1853 
 

 שימוש אלטרנטיבי עםנכס  יוצריםאינם ות ביצועי היש (ג)
ניתנת לתשלום היש זכות ישות ל( ו36)ראה סעיף  לישות

)ראה סעיף אותו מועד לביצועים שהושלמו עד עבור לאכיפה 
37.) 

 
לישות  שימוש אלטרנטיבילנכס אשר נוצר על ידי ביצועי ישות אין  .36

מוש שילהנכס  את נקלב ןלכוומ חוזיתמבחינה מוגבלת אם הישות 
שהישות מוגבלת נכס זה או  של שיפורהאחר במהלך היצירה או 

 תוהשלמבמצבו לאחר את הנכס  נקלב מלכווןמבחינה מעשית 
לישות אלטרנטיבי ההערכה אם לנכס יש שימוש  שימוש אחר.ל

, מועד ההתקשרות בחוזה. לאחר מועד ההתקשרות בחוזהנערכת ב
נכס אלא אם  לשאת הערכתה לשימוש אלטרנטיבי  תעדכן לאישות 

 ממשימשנה באופן חוזה אשר  תיקון יםשרמאהצדדים לחוזה כן 
להערכה אם  ותנחימספקים ה 8ב-6סעיפים ב את מחויבות הביצוע.

 שימוש אלטרנטיבי לישות.לנכס יש 
 

בחשבון את התנאים של החוזה, כמו גם חוקים כלשהם  תביאישות  .37
ניתנת תשלום ליש זכות  ישותחוזה, בעת הערכה אם לחלים על הה

מועד בהתאם לסעיף  לאותוביצועים שהושלמו עד  עבורלאכיפה 
מועד  לאותוביצועים שהושלמו עד  תשלום עבור)ג(. הזכות ל35
צריכה להיות תמורת סכום קבוע. עם זאת, בכל נקודת זמן  ינהא

מהלך החוזה, הישות חייבת להיות זכאית לסכום אשר לאורך 
מועד  לאותועד  מושהושל יםצועפצה את הישות עבור בימלפחות 

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

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

 עד לאותו מועד. מושהושל םיביצוע
 

 בנקודת זמן  ימותומקשמחויבויות ביצוע 

-37לאורך זמן בהתאם לסעיפים  ימתומק ינהאם מחויבות ביצוע א .38
לקבוע  על מנת ביצוע בנקודת זמן.המחויבות את  מתקיימ, ישות 35

והישות  הלקוח משיג שליטה על נכס שהובטח בהשאת נקודת הזמן 
בחשבון את הדרישות  איבהישות תמחויבות ביצוע,  מקיימת

 סימניםבחשבון  איבבנוסף, ישות ת .34-31לשליטה בסעיפים 
 ינםא , אךאת הסימנים הבאים להעברת שליטה, אשר כוללים

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

כך יכול להצביע על  דברהאזי , עבור נכסבהווה לשלם 
השיג לו בנכס השימושוון את כלשיג את היכולת שהלקוח ה

  .בתמורה את כל ההטבות הנותרות מהנכסלמעשה 
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ה עשוימשפטית  בעלות - על הנכס משפטית בעלותללקוח יש  (ב)
לחוזה יש את היכולת לכוון את השימוש להצביע לאיזה צד 

מהנכס או בנכס ולהשיג למעשה את כל ההטבות הנותרות 
, פיכךלויות אחרות להטבות אלה. להגביל את הגישה של יש

על נכס עשויה להצביע על כך משפטית  בעלותההעברה של 
 בעלותאם ישות שומרת על הנכס. שהלקוח השיג שליטה על 

, זכויות של אשראי של הלקוחמשפטית אך ורק כהגנה מפני כ
 נכס.השליטה על  תלא ימנעו מהלקוח השגאלה של הישות 

 
החזקה הפיזית של  - ל הנכסהישות העבירה חזקה פיזית ע (ג)

 שיש ללקוח את היכולת לכווןלקוח על נכס עשויה להצביע ה
את השימוש בנכס ולהשיג למעשה את כל ההטבות הנותרות 

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

אחדים  הישה חזרשליטה על נכס. לדוגמה, בהסכמי רכ
חזקה  להיות הנשגר יכולל לקוח אול, אחדים הסדרי משגורבו

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

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

 
מהבעלות המשמעותיים  ההטבותיש את הסיכונים וללקוח  (ד)

 המשמעותיים של הסיכונים וההטבות העברהה - על הנכס
להצביע שהלקוח השיג את  ההבעלות על נכס ללקוח עשוימ

השיג למעשה את כל לוהשימוש בנכס את היכולת לכוון 
ההטבות הנותרות מהנכס. עם זאת, בעת הערכת הסיכונים 

ל נכס שהובטח, ישות לא תכלול שוההטבות מהבעלות 
מחויבות ביצוע נפרדת בנוסף  יוצריםאשר כלשהם סיכונים 

שישות  ייתכןלדוגמה,  להעביר את הנכס.ביצוע הלמחויבות 
מחויבות  הקיימ טרם אךהעבירה שליטה על נכס ללקוח 

 .שהועבר לנכסביצוע נוספת לספק שירותי תחזוקה נלווים 
 

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

כל ההטבות הנותרות את למעשה  גיהשלהשימוש בנכס ו
קיבול הוראת על מנת להעריך את ההשפעה של מהנכס. 

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

 ,37-35בהתאם לסעיפים שמקוימת לאורך זמן לכל מחויבות ביצוע  .39
לקראת  ההתקדמות תתכיר בהכנסות לאורך זמן על ידי מדידישות 

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

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

 
 ישות תיישם שיטה אחת למדידת התקדמות לכל מחויבות ביצוע .40

שיטה זו באופן עקבי יישם והישות ת לאורך זמן שמקוימת
למחויבויות ביצוע דומות ובנסיבות דומות. בסוף כל תקופת דיווח, 

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

 
 שיטות למדידת התקדמות

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

שיטות בו פוקותתהמבוססות על לשימוש בשיטות  ותמספקים הנחי
תשומות על מנת למדוד את התקדמות הישות המבוססות על 

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

 ות הבטיחה להעביר ללקוח.שהיש או השירות סחורהה
 

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

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

 .זו ביצועמחויבות  וםקי ללקוח בעתעליהם 
 

 תדיאת מישות תעדכן הנסיבות משתנות לאורך זמן, ש כלכ .43
(measure )כלשהם שינויים על מנת לשקף שלה התקדמות ה

ההתקדמות  תדישל מחויבות הביצוע. שינויים כאלה למבתוצאה 
אומדן חשבונאי בהתאם לתקן ביטופלו כשינוי של הישות 

ת, שינויים באומדנים מדיניות חשבונאי 8חשבונאות בינלאומי 
 .חשבונאיים וטעויות

 
 להתקדמות ותסביר ותדימ

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

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



IFRS 15 

1856 
 

שיידרש על מנת ליישם שיטה מתאימה  מהימן חסר לה מידע
 למדידת התקדמות.

 
ייתכן )לדוגמה, בשלבים המוקדמים של חוזה(,  אחדותבנסיבות  .45

את התוצאה של מחויבות ישות לא תוכל למדוד באופן סביר ש
 קיוםב התהוולהשיב את העלויות שביצוע, אך הישות מצפה 

עד בנסיבות אלה, הישות תכיר בהכנסות רק  ביצוע.מחויבות ה
מדוד לתוכל  מועד שבו לאותועד  התהווהעלויות ש שללהיקף 

  באופן סביר את התוצאה של מחויבות הביצוע.
 

 מדידה

מקוימת, ישות תכיר כהכנסות  ( מחויבות ביצועש כלכאשר )או כ .46
 של תמורה אומדניםכולל  ינומחיר העסקה )אשר אאת הסכום של 

( אשר מוקצה 58-56בהתאם לסעיפים  יםמוגבלהמשתנה 
 למחויבות ביצוע זו.

 
 קביעת מחיר העסקה

הפרקטיקות בחשבון את התנאים של החוזה ואת  ביאישות ת .47
העסקיות הנהוגות שלה לקביעת מחיר העסקה. מחיר העסקה 

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

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

  שניהם.את סכומים משתנים, או 
 

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

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

הסחורות או השירותים ש ישות תניחלצורך קביעת מחיר העסקה,  .49
שהחוזה לא ו לחוזה הקייםבהתאם יועברו ללקוח כפי שהובטח 

 .יתוקןיבוטל, יחודש או 
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 תמורה משתנה

אמוד ת שהובטחה בחוזה כוללת סכום משתנה, ישות אם התמורה .50
בתמורה להעברת ה זכאית הישות תהי ואת סכום התמורה ל

 הסחורות או השירותים שהובטחו ללקוח.
 

, (rebates) הוזלותהנחות, מ כתוצאה סכום התמורה יכול להשתנות .51
תמריצים, בונוסים בגין על מחיר,  יםהחזרים, זיכויים, ויתור

 ההובטחשהתמורה  או פריטים דומים אחרים. קנסותביצועים, 
ישות לתמורה מותנית אם הזכאות של הלהשתנות  אףיכולה 

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

  .הוגדרהאבן דרך ש תשגה עתב ביצועובטח כבונוס מקבוע 
 

יכולה שהובטחה על ידי לקוח  לתמורה מתייחסתההשתנות ה .52
התמורה נוסף לתנאים של החוזה, קבע באופן מפורש בחוזה. בהיל
אם קיימות נסיבות כלשהן מהנסיבות  היא משתנה ההובטחש

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

הצהרות הנהוגות של הישות, מדיניות שפורסמה או 
מהסכום  נמוךהתמורה של ספציפיות שהישות תקבל סכום 

ת תציע ויתור על מחיר. וי שהישוחזכלומר,  בחוזה. ענקבש
השיפוט, התעשייה או הלקוח הצעה זו יכולה  תחוםבהתאם ל

 הנחה, הוזלה, החזר או זיכוי. יות מכונהלה
 

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

 ללקוח.
 
ל ידי שימוש באחת ע סכום של תמורה משתנה אמודישות ת .53

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

 :ול
 
 משוקללים לפיהסכומים הך סא יה תוחלתה - תוחלתה (א)

 היכול תוחלת של סכומי תמורה אפשריים. תחוםהסתברות ב
שתנה אם תמורה משל סכום השל  םמתאי אומדןלהיות 

 עם מאפיינים דומים. רב של חוזיםלישות יש מספר 
 

הסכום הסביר ביותר הוא הסכום  - הסכום הסביר ביותר (ב)
 השל סכומי תמור תחוםב הסביר ביותרשהוא היחיד 

של ביותר התוצאה היחידה הסבירה  אפשריים )כלומר
של  אומדן מתאיםהסכום הסביר ביותר יכול להיות  החוזה(.
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אם לחוזה יש רק שתי תוצאות  ה משתנהתמורשל סכום ה
או  יםבונוס על ביצועאפשריות )לדוגמה, הישות משיגה 

 שלא(.
 

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

י, בחשבון את כל המידע )היסטור ביאבנוסף, ישות ת תהיה זכאית.
באופן סביר ותזהה על ידי הישות  ניתן להשגהוחזוי( אשר  נוכחי

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

הצעת במהלך תהליך למידע בו הנהלת הישות משתמשת  דומה
ים לסחורות ובקביעת המחיר (bid and proposal processמחיר )

 או השירותים שהובטחו.
 

 התחייבויות להחזר כספי
ישות תכיר בהתחייבות להחזר כספי אם הישות מקבלת תמורה  .55

 ללקוח.זו, או את כולה, תמורה מחלק להחזיר  פהוצמלקוח ו
שהתקבל )או  התחייבות להחזר כספי נמדדת בסכום התמורה

)כלומר  לות זכאי להיות פהוצ ינההישות אשקבל( הישות זכאית לש
מחיר העסקה(. ההתחייבות להחזר כספי כלולים ב ינםסכומים שא

 (חוזהבגין התחייבות ב ,ךכפיושינוי מקביל במחיר העסקה, ול)
ישות תיישם  שינויים בנסיבות.בגין בסוף כל תקופת דיווח  ןתעודכ

על מנת לטפל בהתחייבות להחזר  27ב-20את ההנחיות בסעיפים ב
 רה עם זכות החזרה.כספי המתייחסת למכי

 
 של תמורה משתנה אומדנים הגבלת

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

לא יתרחש בסכום ההכנסות המצטברות שהוכרו משמעותי  ביטולש
  אחר מכן.ל תבררתתמורה המשתנה ל ההוודאות הקשור איכאשר 

 
בסכום משמעותי  ביטולגבוהה ש רמהבהערכה אם זה צפוי ב .57

כאשר אי הוודאות ההכנסות המצטברות שהוכרו לא יתרחש 
בחשבון ביא , ישות תר לאחר מכןתברתתמורה המשתנה להקשורה 

ההכנסות. גורמים  ביטולשל  גודלאת ה הןאת הסבירות ו הן
 הכנסות כולליםטול בישל  גודלאת הסבירות או ה דיללהג שוייםשע

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

הישות. גורמים אלה יכולים לכלול  ה שלהשפעתחום הל
או פעולות של צדדים  שיקולי הדעתתנודתיות בשוק, 
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סחורה סיכון גבוה להתיישנות של תנאי מזג אוויר ו ,שלישיים
 ו שירות שהובטחו.א

 
במשך ר בריתחוסר הוודאות לגבי סכום התמורה לא חזוי ש (ב)

 תקופת זמן ארוכה.
 
הניסיון של הישות )או ראיות אחרות( עם סוגים דומים של  (ג)

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

 
ויתורים על של הצעת טווח רחב של  פרקטיקהלישות יש  (ד)

של חוזים דומים בנסיבות של שינוי תנאי התשלום או  מחיר
 דומות.

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

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

 .לרישיון של קניין רוחני
 

 תמורה משתנההערכה מחדש של 
 נאמדשמחיר העסקה בסוף כל תקופת דיווח, ישות תעדכן את  .59

כפוף תמורה משתנה הוא של אומדן אם )כולל עדכון הערכתה 
הקיימות בסוף את הנסיבות  ותעל מנת לייצג באופן נא (הגבללה

תקופת הדיווח והשינויים בנסיבות במהלך תקופת הדיווח. ישות 
 . 90-87תאם לסעיפים בה תטפל בשינויים במחיר העסקה

 
  מימון משמעותי בחוזה רכיבקיומו של 

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

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

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

 הצדדים לחוזה. ביןשהוסכמו התשלום  תנאימ תמשתמע
 

מימון  רכיבבגין טחה המטרה בעת התאמת סכום התמורה שהוב .61
שמשקף את המחיר משמעותי היא שישות תכיר בהכנסות בסכום 

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

 הם מועברים ללקוח )כלומר מחיר המכירה במזומן(. (או ככל ש)
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הרלוונטיות והנסיבות העובדות  בחשבון את כל איבישות ת
הוא מימון זה  רכיבם אמימון ו רכיבבהערכה אם חוזה מכיל 

 :ותהבא יםיתשהאת  משמעותי לחוזה, כולל
 
התמורה שהובטחה לבין , אם קיים, בין הסכום של פרשהה (א)

השירותים  או ן של הסחורותמחיר המכירה במזומ
 כןשהובטחו; ו

 
 באים:הההשפעה המשולבת של שני  (ב)
 

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

 כןמשלם עבור סחורות או שירותים אלה; ובו הלקוח 
 

(ii)  בשוק הרלוונטי. ורריםשהשערי ריבית 
 

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

 
הלקוח שילם עבור הסחורות או השירותים מראש ועיתוי  (א)

לשיקול דעתו של  ןנתוההעברה של סחורות או שירותים אלה 
 הלקוח.

 
הוא  שהובטחה על ידי הלקוח של התמורהסכום משמעותי  (ב)

משתנה והסכום או העיתוי של תמורה זו משתנה על בסיס 
 שהואדי ההתרחשות או אי ההתרחשות של אירוע עתי

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

 
מחיר המכירה במזומן לבין בין התמורה שהובטחה  פרשהה (ג)

מסיבות ( נובע 61תואר בסעיף משל הסחורה או השירות )כ
בין סכומים  פרשוההישות, למתן המימון ללקוח או  שאינן

 נאילדוגמה, ת .פרשלסיבה לה ורציונאליפרופאלה הוא 
 של שלכהגנה מפני התשלום עשויים לספק לישות או ללקוח 

המחויבויות שלו מלהשלים במידה מספקת חלק  הצד האחר
 ., או את כולןעל פי החוזה

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

הישות  מימון משמעותי אם רכיבהשפעות של שהובטחה בגין 
בו הישות מועד ה, שהתקופה בין מועד ההתקשרות בחוזהמצפה, ב

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

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

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

כלשהם ערבויות ביטחונות ו כן, ושל הצד שמקבל מימון בחוזה
 , כולל נכסים שהועברו בחוזה.המסופקים על ידי הלקוח או הישות

השיעור  זיהויעשויה להיות מסוגלת לקבוע שיעור זה על ידי  ישות
של התמורה שהובטחה למחיר  הנומינלישמנכה את הסכום 

כאשר שלם במזומן עבור הסחורות או השירותים היה משהלקוח 
, מועד ההתקשרות בחוזהאחר ל עברים ללקוח.מוהם  (או ככל ש)

יעורי הריבית או שינויים בשבגין ישות לא תעדכן את שיעור ההיוון 
 ת סיכון האשראי של הלקוח(.שינוי בהערכ ןוגכנסיבות אחרות )

 
)הכנסות ריבית או הוצאות ריבית( ישות תציג את השפעות המימון  .65

 בדוח על הרווח הכולל.בנפרד מהכנסות מחוזים עם לקוחות 
נכס בגין שבה מידה ברק  ותהכנסות ריבית או הוצאות ריבית מוכר

בטיפול  מוכריםהתחייבות בגין חוזה או  (חייבים)או  חוזה
 חוזה עם לקוח. בחשבונאי ה
 

 במזומן ינהארה שתמו

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

במזומן( בשווי  ינההבטחה לתמורה שאאת הבמזומן )או  ינהשא
  הוגן.

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

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

 עבור תמורה.שהובטחו ללקוח )או לקבוצת לקוחות( 
 

 עקבעשוי להשתנות במזומן  ינהאהשווי ההוגן של התמורה ש .68
ישות זכאית שמורה )לדוגמה, שינוי במחיר של מניה של התהצורה 

במזומן  ינהאאם השווי ההוגן של התמורה ש .לקבל מלקוח(
רק הצורה של  שאינןשהובטחה על ידי הלקוח משתנה מסיבות 

הישות(,  יביצוע עקבהתמורה )לדוגמה, השווי ההוגן יכול להשתנות 
 . 58-56ישות תיישם את הדרישות בסעיפים 

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

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

הישות השיגה שליטה, הישות תטפל בסחורות או שירותים 
  שהושקעו כתמורה שאינה במזומן שהתקבלה מהלקוח.
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 ללקוח שלםורה לתמ

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

כוללת גם  ללקוח םשלל. תמורה מהלקוח(השירותים של הישות 
 קיזוזל ניםשנית( שובראו פריטים אחרים )לדוגמה, קופון או  זיכוי

לישות )או לצדדים אחרים שרוכשים את  םשחייביכנגד סכומים 
ישות תטפל בתמורה מהלקוח(. הסחורות או השירותים של הישות 

הכנסות אלא של , ךכפימחיר העסקה, ול קטנה שלהללקוח כ םשלל
 כמתואר) מובחניםסחורה או שירות  עבוראם התשלום ללקוח הוא 

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

בהתאם לסעיפים  אם האומדן של התמורה המשתנה הוא מוגבל(
58-50 . 

 
ללקוח היא תשלום עבור סחורה או שירות  םשללאם תמורה  .71

ישות תטפל ברכישה של הסחורה או השירות מהלקוח,  מובחנים
אם  ות מספקים.באותה הדרך בה היא מטפלת ברכישות אחר

ללקוח עולה על השווי ההוגן של  םשללהסכום של התמורה 
 ישהישות מקבלת מהלקוח, אזנים מובחהסחורה או השירות ה

אם הישות ה של מחיר העסקה. קטנבעודף שכזה כההישות תטפל 
של הסחורה או יכולה לאמוד באופן סביר את השווי ההוגן  ינהא

 םשללל בכל התמורה טפלה עליהשירות שמתקבלים מהלקוח, 
 של מחיר העסקה. קטנהללקוח כה

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

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

 
העברה של הסחורות או בגין הישות מכירה בהכנסות  (א)

 כןללקוח; ו תייחסיםמהשירותים ה
 

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

 מהפרקטיקות העסקיות הנהוגות של הישות.
 

 הקצאת מחיר העסקה למחויבויות ביצוע
תקצה את מחיר היא שהישות הקצאת מחיר העסקה עת המטרה ב .73

( מובחניםסחורה או שירות ת ביצוע )או העסקה לכל מחויבו
הישות מצפה להיות לו  שמתאר את הסכום של התמורהבסכום 
 העברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח.עבור זכאית 
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 ישות תקצה את מחיר העסקה ,מטרת ההקצאה קיים אתעל מנת ל .74
מחיר יחסי של לכל מחויבות ביצוע שזוהתה בחוזה על בסיס 

בסעיפים  כמפורט, למעט 80-76לסעיפים בהתאם הנפרד המכירה 
)להקצאת תמורה  86-84סעיפים בו )להקצאת הנחות( 83-81

 הכוללת סכומים משתנים(.
 

אם לחוזה יש רק מחויבות ביצוע אחת.  ינם חליםא 86-76סעיפים  .75
אם ישות מבטיחה להעביר  חולעשויים ל 86-84עם זאת, סעיפים 

המזוהים כמחויבות ביצוע  חניםמובסדרה של סחורות או שירותים 
כוללת סכומים  ההובטחש)ב( והתמורה 22בהתאם לסעיף יחידה 

 משתנים.
 

 נפרדים הקצאה המבוססת על מחירי מכירה 

על בסיס  על מנת להקצות את מחיר העסקה לכל מחויבות ביצוע .76
, ישות תקבע את מחיר המכירה הנפרדמחיר המכירה יחסי של 

של הסחורה או השירות  וזהבמועד ההתקשרות בחהנפרד 
את מחיר  ותקצהכל מחויבות ביצוע בחוזה  בבסיסנים מובחה

 אלה.נפרדים באופן יחסי למחירי מכירה העסקה 
 

בנפרד כרת שבו ישות הייתה מו מחירההוא הנפרד מחיר המכירה  .77
. הראיה הטובה ביותר למחיר ללקוחסחורה או שירות שהובטחו 

של סחורה או שירות כאשר ה ייצפיתן להוא המחיר הננפרד מכירה 
הישות מוכרת סחורה או שירות אלה בנפרד בנסיבות דומות 

מחיר מחירון לסחורה או בחוזה או  ענקבשמחיר וללקוחות דומים. 
של הנפרד מחיר המכירה  (בהכרחאך לא להיות ) יםעשוישירות 

  שירות אלה. סחורה או
 

, ישות תאמוד את ןיישרבמצפייה ניתן ל ינואנפרד אם מחיר מכירה  .78
בסכום שיביא להקצאה של מחיר העסקה הנפרד מחיר המכירה 

מחיר  אמידתבעת . 73מטרת ההקצאה בסעיף  יקיים אתשבאופן 
מידע )כולל תנאי שוק, הכל את בחשבון  ביא, ישות תנפרדמכירה 

לקוחות( ומידע על הלקוח או קבוצת  גורמים ספציפיים לישות
ישות , כךתה עשוב. באופן סביר ישותידי ה לע ניתן להשגהשהוא 

שיטות ותיישם  יהצפייתנים לאת השימוש בנתונים נ תמקסם
 אמידה באופן עקבי בנסיבות דומות.

 
של סחורה או הנפרד מחיר המכירה  אמידתשיטות מתאימות ל .79

 :להןמוגבלות  ינןאך א, את השיטות הבאות שירות כוללות
 
את השוק העריך ישות יכולה ל - מתגישת הערכת שוק מתוא (א)

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

התייחסות למחירים גישה זו יכולה לכלול גם אלה. 
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ם ואיתוממתחרים של הישות לסחורות או שירותים דומים 
את העלויות לשקף  על מנתמחירים אלה במידת הצורך של 

 של הישות. רווחיםמוה
 

ישות יכולה לחזות את  - רווחמבתוספת  חזויהעלות גישת  (ב)
מחויבות ביצוע ולאחר מכן  קיוםלשלה  חזויותהעלויות ה

 עבור סחורה או שירות אלה. מתאים מרווחלהוסיף 
 
ישות רשאית לאמוד את מחיר המכירה  - גישת השארית (ג)

סך  כויבניהכולל למחיר העסקה התייחסות על ידי הנפרד 
של סחורות או  יהצפייתנים להנהנפרדים מחירי המכירה 

עם זאת, ישות רשאית  שירותים אחרים שהובטחו בחוזה.
, 78על מנת לאמוד, בהתאם לסעיף להשתמש בגישת השארית 

של סחורה או שירות רק אם אחד הנפרד את מחיר המכירה 
 מהקריטריונים הבאים מתקיים:

 
(i) ה או השירות ללקוחות הישות מוכרת את אותה הסחור

רחב של סכומים  טווחב( סמוךבשונים )באותו הזמן או 
שמחיר  מאחרמשתנה מאוד מחיר המכירה )כלומר 

( discernible) מובחןמייצג אינו נפרד מכירה 
 אחרות(; ניתנות לצפייהמעסקאות קודמות או ראיות 

 או
 

(ii)  אלה לסחורה או שירותהישות עדיין לא קבעה מחיר 
נפרד על בסיס השירות לא נמכרו בעבר  והסחורה או

 (.ודאיו ינוא)כלומר מחיר המכירה הוא 
 

לאמוד את  כדיבשילוב של שיטות להשתמש ייתכן שיהיה צורך  .80
של הסחורות או השירותים שהובטחו הנפרדים מחירי המכירה 

יש מחירי  , או יותר,סחורות או שירותים אלהמ יםשנילבחוזה אם 
ישות יכולה לדוגמה,  .ודאייםלא ו אוד אותנים ממשנפרדים מכירה 

 יםהנפרדהמכירה  ימחירסך לאמוד את רית אהשת להשתמש בגיש
נפרדים ם מחירי מכירה שלה וובטחשהלסחורות או שירותים 

בשיטה אחרת ים ולאחר מכן להשתמש ודאימשתנים מאוד או לא ו
של סחורות או שירותים הנפרדים לאמוד את מחירי המכירה כדי 

 יםנפרדהמכירה ה ימחירהכולל של סך האומדן ביחס ל םיחידי
בשילוב של כאשר ישות משתמשת  רית.אהש תנקבע לפי גישש

של כל סחורה או שירות הנפרד שיטות לאמוד את מחיר המכירה 
לפי הישות תעריך אם הקצאת מחיר העסקה בחוזה,  וובטחשה

אלה תהיה עקבית עם מטרת נפרדים  המחירי מכיראומדן 
נפרדים מחירי מכירה אמידת והדרישות ל 73בסעיף ה ההקצא
  .78בסעיף 
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 הקצאת הנחה

אם  לקוח מקבל הנחה על רכישת חבילה של סחורות או שירותים .81
של סחורות או שירותים אלה הנפרדים מחירי המכירה  ךס

מקרים בחוזה. למעט  ההובטחשעולה על התמורה שהובטחו בחוזה 
שכל ההנחה  82בהתאם לסעיף  יהיצפיתנת לנ הלישות יש ראי בהם

לא לכל מחויבויות  או יותר, אך ת,אחלמחויבות ביצוע מתייחסת 
לכל מחויבויות  יחסיהביצוע בחוזה, הישות תקצה הנחה באופן 

של ההנחה בנסיבות אלה היא  יחסיתההקצאה ההביצוע בחוזה. 
מחיר העסקה לכל מחויבות  את הקצמ מכך שהישותתוצאה כ

הסחורות או של היחסיים הנפרדים מחירי המכירה ביצוע על בסיס 
 .בעסקההכלולים  ניםמובחהשירותים ה

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

אם כל הקריטריונים הבאים בחוזה לא לכל מחויבויות הביצוע 
 מתקיימים:

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

( בחוזה על בסיס מובחניםלה של סחורות או שירותים כל חבי
 ;נפרד

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

אלה  מובחניםחבילות( של חלק מסחורות או שירותים 
של הסחורות או הנפרדים מחירי המכירה עומת לבהנחה 

 וכןהשירותים בכל חבילה; 
 
של הסחורות או ת לכל אחת מהחבילו הניתנת לייחוסההנחה  (ג)

הנחה ל זהה)ב( היא למעשה 82בסעיף  תתוארוהמהשירותים 
הסחורות או השירותים בכל חבילה מספק בחוזה וניתוח של 

של מחויבות הביצוע )או מחויבויות  יהצפיניתנת לראיה 
 כל ההנחה בחוזה.שייכת אליה הביצוע( 

למחויבות ביצוע אחת, או יותר,  בשלמותהאם הנחה מוקצית  .83
לפני השימוש , ישות תקצה את ההנחה 82וזה בהתאם לסעיף בח

של סחורה או הנפרד מחיר המכירה את ד ולאמכדי ית ארבגישה הש
  )ג(.79שירות בהתאם לסעיף 

 
 הקצאת תמורה משתנה

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

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

כך בהביצוע בחוזה )לדוגמה, בונוס עשוי להיות מותנה 
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 תקופת זמןתוך סחורה או שירות שהובטחו ב ריעבשהישות ת
 מוגדרת(; או

 
 או יותר, אך לא לכל יחידים, מובחניםלסחורה או שירות  (ב)

חו בסדרה של נים שהובטמובחהשירותים הסחורות או ה
המהווים חלק ממחויבות  מובחניםסחורות או שירותים 

 לדוגמה, התמורה)ב( )22בהתאם לסעיף ביצוע יחידה 
ניקוי לשנתיים  ישהובטחה לשנה השנייה של חוזה שירות

  .(מוגדר במדד אינפלציההשינוי על בסיס תגדל 
 

 בשלמותו לסכום זה( עוקבים)ושינויים סכום משתנה ישות תקצה  .85
חלק  יםהמהוו מובחניםחויבות ביצוע או לסחורה או שירות למ

)ב( אם שני הקריטריונים 22בהתאם לסעיף ממחויבות ביצוע יחידה 
 הבאים מתקיימים:

 
באופן ספציפי  יםהתנאים של תשלום משתנה מתייחס (א)

 יראו להעבאת מחויבות הביצוע  לקייםלמאמצי הישות 
 מקיום פיתפציאו לתוצאה ס) מובחניםסחורה או שירות 

העברת הסחורה או השירות מאו מחויבות הביצוע 
 כןם(; וינמובחה

 
למחויבות  בשלמותותמורה ההקצאת הסכום המשתנה של  (ב)

נים היא עקבית עם מובחהביצוע או לסחורה או השירות ה
כל  בעת הבאה בחשבון של 73מטרת ההקצאה בסעיף 

 מחויבויות הביצוע ותנאי התשלום בחוזה.
 

את ת והקצמנת ל לעייושמו  83-73ה בסעיפים דרישות ההקצא .86
קיים את הקריטריונים מ ינוהסכום של מחיר העסקה שאיתרת 
 .85בסעיף 

 
 שינויים במחיר העסקה

, מחיר העסקה יכול להשתנות מועד ההתקשרות בחוזהלאחר  .87
או  ודאייםשל אירועים לא ו םתבררותכולל המסיבות שונות, 

הישות  ום את סכום התמורה לשינויים אחרים בנסיבות אשר משני
 שירותים שהובטחו.למצפה להיות זכאית בתמורה לסחורות או 

 
כלשהם עוקבים ות הביצוע בחוזה שינויים ישות תקצה למחויבוי .88

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

לאחר מועד ההתקשרות הנפרדים המכירה  לשקף שינויים במחירי
יוכרו כהכנסות, שקוימה מחויבות ביצוע לסכומים שהוקצו  .בחוזה

 , בתקופה בה מחיר העסקה משתנה.ה של הכנסותקטנהאו כ
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למחויבות ביצוע אחת,  בשלמותו ישות תקצה שינוי במחיר העסקה .89
לסחורה או או יותר, אך לא לכל מחויבויות הביצוע בחוזה או 

יחידים, או יותר, אך לא לכל הסחורות או  מובחניםרות שי
שהובטחו בסדרה המהווה חלק ממחויבות  מובחניםהשירותים ה

 85אם הקריטריונים בסעיף  אלא)ב( 22ביצוע יחידה בהתאם לסעיף 
 להקצאת תמורה משתנה מתקיימים.

 
חוזה  תיקוןתוצאה מכ הנובעבשינוי במחיר העסקה ישות תטפל  .90

שמתרחש עם זאת, לשינוי במחיר העסקה  .21-18ם אם לסעיפיבהת
את ת והקצמנת ל לע 89-87חוזה, ישות תיישם סעיפים  תיקוןלאחר 

שהיא  מהדרכים הבאות בכל אחתהשינוי במחיר העסקה 
 : רלוונטית

 
ישות תקצה את השינוי במחיר העסקה למחויבויות הביצוע  (א)

במחיר השינוי בה, מידה שב, ואם תיקוןשזוהו בחוזה לפני ה
תמורה משתנה שהובטחה ס לסכום של ויחניתן לי העסקה

 )א(.21מטופל בהתאם לסעיף  תיקוןוה תיקוןלפני ה
 

כחוזה נפרד לא טופל  תיקוןבכל המקרים האחרים בהם ה (ב)
, ישות תקצה את השינוי במחיר העסקה 20בהתאם לסעיף 

)כלומר מחויבויות  תיקונולאחר בחוזה למחויבויות הביצוע 
ד לאחר מי ,חלקיבאופן  קוימולא שאו  ,קוימולא הביצוע ש

 (.תיקוןה
 

 עלויות חוזה

 חוזה  השגתשל  תוספתיותעלויות 
חוזה עם  השגתשל  תוספתיותישות תכיר כנכס את העלויות ה .91

 עלויות אלה. שיבהמצפה ללקוח אם הישות 
 

מתהוות הן אותן עלויות שחוזה  השגתשל  תוספתיותהעלויות ה .92
אם לה  מתהוותשלא היו ועם לקוח יג חוזה על מנת להש לישות

 )לדוגמה, עמלת מכירה(.מושג החוזה לא היה 
 

אם החוזה הושג יוכרו עלויות להשגת חוזה שהיו מתהוות ללא קשר  .93
ניתן לחייב את הלקוח בגין אלא אם כן , ןתהוותהבעת כהוצאה 

 קשר אם החוזה הושג. ללאבאופן מפורש  עלויות אלה
   

ות עשויה להכיר בעלויות התוספתיות של השגת , ישהקלה מעשיתכ .94
של הנכס אם תקופת ההפחתה  ההוותבעת התהוצאה חוזה כ

תקופה קצרה היא שנה אחת או אילולא כן, שהישות הייתה מכירה 
 .יותר
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  חוזה קיוםעלויות ל
בתחולה של תקן  ינןאחוזה עם לקוח  קיוםבאם העלויות שהתהוו  .95

, תקן חשבונאות מלאי 2לאומי אחר )לדוגמה, תקן חשבונאות בינ
נכסים  38או תקן חשבונאות בינלאומי  רכוש קבוע 16בינלאומי 

חוזה  קיום, ישות תכיר נכס מהעלויות שהתהוו ל(בלתי מוחשיים
 מקיימות את כל הקריטריונים הבאים:רק אם עלויות אלה 

 
 ,או לחוזה צפוי ,לחוזה יןישרבמ מתייחסותהעלויות  (א)

)לדוגמה, עלויות באופן ספציפי שהישות יכולה לזהות 
חידוש חוזה ל התאםשיסופקו בלשירותים  מתייחסותה

חוזה ל התאםשל עיצוב נכס שיועבר באו עלויות  קיים
 אושר(; טרםשספציפי 

 
המשאבים של הישות  ות אתשפרמאו  ותייצרמהעלויות  (ב)

בעתיד; מחויבויות ביצוע ( קיוםאו להמשך ) לקיוםשישמשו 
 כןו

 
 .שבויוהעלויות ש( expected) חזוי (ג)

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

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

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

 
ספקים המל עובדים משכורות ושכר שעבודה ישירה )לדוגמה,  (א)

 ללקוח(; יןישרמב והובטחשאת השירותים 
 

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

 
או לחוזה  יןישרמב המתייחסותהקצאות של עלויות  (ג)

, עלויות של ניהול חוזה ופיקוחלפעילויות חוזה )לדוגמה, 
 החוזה(; קיוםלביטוח ופחת של כלים וציוד המשמשים 

 
התאם בלקוח את הב ילחי ן באופן מפורשנית הןבעלויות  (ד)

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

 תשלומים לקבלני משנה(.)לדוגמה, 
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 ישות תכיר בעלויות הבאות כהוצאות בעת התהוותן: .98
 
ניתן באופן מפורש עלויות כלליות ומנהלתיות )אלא אם כן  (א)

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

 
של חומרים, עבודה או משאבים אחרים שבוזבזו עלויות  (ב)

 החוזה;ר החוזה שלא באו לידי ביטוי במחי קיוםל
 

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

 כןעבר(; ו ילביצוע מתייחסותעלויות ה
 
 מתייחסותאם העלויות  דיליכולה להב ינהעלויות שהישות א (ד)

שקוימו מחויבויות ביצוע לאו שלא קוימו למחויבויות ביצוע 
 (.למחויבויות ביצוע שקוימו באופן חלקיאו )

 
 וירידת ערך ההפחת

ס שיטתי שהוא פחת על בסייו 95או  91נכס שהוכר בהתאם לסעיף  .99
 אליהםעקבי עם ההעברה ללקוח של הסחורות או השירותים 

הנכס יכול להיות קשור לסחורות או שירותים הנכס. מתייחס 
 )א((.95בסעיף  כמתואר) במסגרת חוזה ספציפי צפוישיועברו 

  
בעיתוי שינוי משמעותי ישות תעדכן את ההפחתה על מנת לשקף  .100

ה ללקוח של הסחורות או השירותים העברשל הישות ל חזויה
אומדן חשבונאי בכשינוי הנכס. שינוי כזה יטופל  אליהם מתייחס

 .8בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 

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

 
לקבל בתמורה  תמורה שהישות מצפההסכום של יתרת  (א)

 הנכס; בניכוימתייחס הם ילאלסחורות או השירותים 
 

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

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

לקביעת מחיר שישות מצפה לקבל, ישות תשתמש בעקרונות 
של  על הגבלת אומדנים 58-56סקה )פרט לדרישות בסעיפים הע

זה על מנת לשקף את ההשפעות של  סכום תאיםתמורה משתנה( ות
 סיכון האשראי של הלקוח.
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לפני שישות מכירה בהפסד מירידת ערך לנכס שהוכר בהתאם  .103
לנכסים כלשהו ישות תכיר בהפסד מירידת ערך ה, 95או  91לסעיף 

תקנים אחרים )לדוגמה, תקן בהתאם ל כרווזה שהולח מתייחסיםה
ותקן  16, תקן חשבונאות בינלאומי 2חשבונאות בינלאומי 

לאחר יישום מבחן ירידת הערך בסעיף (. 38חשבונאות בינלאומי 
של הנכס שהוכר הנובע מכך את הערך בספרים , ישות תכלול 101

מזומנים -בערך בספרים של היחידה מניבת 95או  91בהתאם לסעיף 
ירידת  36יישום תקן חשבונאות בינלאומי  צורךל ךשיי ואה הילא

 מזומנים זו.-ליחידה מניבת ערך נכסים
 

, או הפסד מירידת ערךמשל חלק  ביטולישות תכיר ברווח או הפסד  .104
 המצב של כאשר 101בהתאם לסעיף  קודם לכןשהוכר  של כולו,

נכס הערך בספרים של האו השתפר.  עוד קייםמת ינוירידת הערך א
( אם העלה על הסכום שהיה נקבע )בניכוי הפחתילא לאחר הגדלתו 

 .קודם לכןא היה מוכר הפסד מירידת ערך ל
 
 הצגה

, ישות תציג את מחויבויותיו אחד מהצדדים לחוזה ביצע כלכאשר  .105
התחייבות או כנכס בגין חוזה בדוח על המצב הכספי כאת החוזה 
לבין הישות ל הביצועים שיחסים בין ל בהתאם, בגין חוזה

 הבלתי מותנותישות תציג את כל הזכויות  התשלום של הלקוח.
  כחייבים. תמורה בנפרדקבלת ל
 

אם לקוח משלם תמורה, או לישות יש זכות לסכום של תמורה  .106
סחורה (, לפני שהישות מעבירה חייבים )כלומר מותנית ינהשהיא א

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

הישות של מחויבות א הי התחייבות בגין חוזה )המוקדם מביניהם(.
קיבלה תמורה  הישות גינםשבלהעביר סחורות או שירותים ללקוח 

 סכום של תמורה שחל מועד פירעונה( מהלקוח.  )או
 

תים ללקוח לפני שירואם הישות מבצעת העברה של סחורות או  .107
שהלקוח משלם תמורה או לפני שחל מועד פירעונו של תשלום, 

כלשהם סכומים מעט ל, כנכס בגין חוזהאת החוזה הישות תציג 
הוא זכות הישות לתמורה עבור  נכס בגין חוזה .כחייביםהמוצגים 

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

 פיינתן בגינה גילוי לתימדד, תוצג וי נכס בגין חוזהירידת ערך של 
תקן דיווח כספי אותו בסיס כמו נכס פיננסי שהוא בתחולת 

 )ב((.113)ראה גם סעיף  9בינלאומי 
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. זכות לתמורה מותנית ינהזכות הישות לתמורה שא םה חייבים .108
של  המועד פירעונ יגיעשלפני רק חלוף זמן  נדרשאם  ינה מותניתא

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

בעת הכרה  .9בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי  חייביםבתטפל 
דידה של בין המ פרש כלשהוחייבים מחוזה עם לקוח, הב הראשונל

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

 
' התחייבות בגין חוזה' -' ונכס בגין חוזהתקן זה משתמש במונחים ' .109

תיאורים חלופיים בדוח על אינו אוסר על ישות להשתמש ב ךא
משתמשת בתיאור חלופי אם ישות  ים אלה.המצב הכספי לפריט

דוחות ב למשתמשק י, הישות תספק מידע מספנכס בגין חוזהל
 בין נכסים בגין חוזה.לבין חייבים  דילהכספיים על מנת להב

 
 גילוי 

ק ימידע מספלשישות תיתן גילוי  היאהמטרה של דרישות הגילוי  .110
ות, להבין את המהעל מנת לאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים 

הסכום, העיתוי וחוסר הוודאות של הכנסות ותזרימי מזומנים 
מחוזים עם לקוחות. כדי להשיג מטרה זו, ישות תיתן  נובעיםה

 הבאים:הפריטים גילוי מידע איכותי וכמותי לגבי כל 
 

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

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

 
חוזה עם  םיקילג או ישהוכרו מהעלויות להשכלשהם נכסים  (ג)

 .(128-127)ראה סעיפים  95או  91לקוח בהתאם לסעיפים 
 
כדי לספק את מטרת  תאת רמת הפירוט הנדרש ביא בחשבוןישות ת .111

ישות  ות.לכל אחת מהדרישות השונ יש לתתהגילוי וכמה דגש 
ה על ידי הכלל וסווהשמידע שימושי לא י ךגילויים כ צלתפתקבץ או 

של  הצירוףמשמעות או על ידי  חסריטים וריכמות גדולה של פ של
 פריטים שיש להם למעשה מאפיינים שונים.

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

 סיפקה את המידע בהתאם לתקן אחר.
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 עם לקוחותחוזים 
כן ישות תיתן גילוי לכל הסכומים הבאים לתקופת הדיווח אלא אם  .113

סכומים אלה מוצגים בנפרד בדוח על הרווח הכולל בהתאם 
 לתקנים אחרים:

 
הישות תיתן גילוי  אשרהכנסות שהוכרו מחוזים עם לקוחות,  (א)

 כןמקורות אחרים; והכנסותיה מבנפרד מ
אם לתקן דיווח שהוכרו )בהתכלשהם הפסדים מירידת ערך  (ב)

 נובעיםחוזה הבגין  םנכסיעל חייבים או על ( 9כספי בינלאומי 
הישות תיתן גילוי  אשרמחוזים של הישות עם לקוחות, 

 בנפרד מהפסדים מירידת ערך מחוזים אחרים.
 

  של הכנסות צולפי

 בוצותהכנסות שהוכרו מחוזים עם לקוחות לק צלישות תפ .114
ום, העיתוי וחוסר הוודאות המהות, הסכאת האופן שבו מתארות ה

מושפעים מגורמים כלכליים. ישות  של הכנסות ותזרימי מזומנים
בוצות בעת בחירת הק 89ב-87תיישם את ההנחיות בסעיפים ב

 הכנסות. צוללפי שישמשו
 

לאפשר למשתמשים  על מנתמידע מספיק לבנוסף, ישות תיתן גילוי  .115
הכנסות  בין הגילוי של יחסיםבדוחות הכספיים להבין את ה

 לומידע על הכנסות שניתן לבין ה (114)בהתאם לסעיף  מפוצלות
את תקן דיווח כספי גילוי לכל מגזר בר דיווח, אם הישות מיישמת 

 .מגזרי פעילות 8בינלאומי 
 

 יותיתרות חוז

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

מחוזים עם לקוחות, אם בגין חוזה, הנובעים  והתחייבויות
בדרך  גילוי נפרדלהם ניתן  לאובנפרד הוצגו לא יתרות אלה 

 ;אחרת
 

התחייבות הכנסות שהוכרו בתקופת הדיווח שנכללו ביתרת  (ב)
 כןבתחילת התקופה; ו בגין חוזה

 
שקוימו מחויבויות ביצוע מהכנסות שהוכרו בתקופת הדיווח  (ג)

בתקופות קודמות )לדוגמה, שינויים  באופן חלקי( מוקיוש)או 
 במחיר העסקה(.

 
העיתוי של קיום מחויבויות הביצוע  את האופן שבוישות תסביר  .117

של התשלום  הטיפוסימתייחס לעיתוי  )א((119 שלה )ראה סעיף
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נכס )ב(( וההשפעה שיש לגורמים אלה על יתרות 119)ראה סעיף 
מידע  כלולעשוי ל סופקהמההסבר . התחייבות בגין חוזהו בגין חוזה

 איכותי.
 

נכס בגין ישות תספק הסבר על השינויים המשמעותיים ביתרות  .118
במהלך תקופת הדיווח. ההסבר יכלול התחייבות בגין חוזה ו חוזה

של שינויים ביתרות נכסים בגין  מידע כמותי ואיכותי. דוגמאות
 השינויים ות אתכוללשל הישות בגין חוזה ת יוהתחייבוחוזה ו

 הבאים:
 

 שינויים בשל צירופי עסקים; (א)
 

להכנסות ( catch-upמעודכנים ) מצטבריםם תיאומי (ב)
 בגין חוזה התחייבותה נכס בגין חוזה אוה על יםשמשפיע

 תדימשינוי במ נובעיםתיאומים ה, כולל מקביליםה
התקדמות, שינוי באומדן של מחיר העסקה )כולל שינויים ה

מוגבל( א הובהערכה אם אומדן של תמורה משתנה כלשהם 
 חוזה; תיקוןאו 

 
 ;נכס בגין חוזהירידת ערך של  (ג)

 
 בלתי מותניתהפוך להיות תזכות לתמורה שהזמן  פרקשינוי ב (ד)

 כןחוזה יסווג מחדש לחייבים(; ובגין נכס ש )כלומר
 

)כלומר להכרה  תקוים מחויבות ביצועשהזמן  פרקשינוי ב (ה)
 (. מהתחייבות בגין חוזה נובעותהכנסות הב

 
 יצוע מחויבויות ב

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

 
מקיימת את מחויבויות  אופן טיפוסיבו הישות ב יתויהע (א)

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

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

 
באופן בו יתוי שתנאי התשלום המשמעותיים )לדוגמה, הע (ב)

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

 פיםמוגבל בהתאם לסעיהוא באופן טיפוסי תמורה משתנה 
58-56;) 
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המהות של הסחורות או השירותים שהישות הבטיחה  (ג)
צד הסדרה שלכלשהן בדגש על מחויבויות ביצוע להעביר, 

עביר סחורות או שירותים )כלומר אם הישות פועלת יאחר 
 ;כסוכנת(

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

 
 .מתייחסותסוגים של אחריות ומחויבויות  (ה)

 
 יתרת מחויבויות הביצועמחיר העסקה שהוקצה ל

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

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

 
כהכנסות את הישות מצפה להכיר  לגבי העיתוי בוהסבר  (ב)

. הגילוי יינתן על )א(120ו גילוי בהתאם לסעיף להסכום שניתן 
 הישות באחת מהדרכים הבאות: ידי

 
(i)  רצועות הזמן שיהיו תוך שימוש בעל בסיס כמותי

 ; אומחויבויות הביצועיתרת  משךל המתאימות ביותר
 

(ii) על ידי שימוש במידע איכותי. 
 

 120בסעיף  למידעצריכה לתת גילוי  ינה, ישות אהקלה מעשיתכ .121
 :תנאים הבאים מתקייםאחד מהמחויבות ביצוע אם בגין 

 
 הוא חזוימשכו המקורי ההביצוע היא חלק מחוזה ש מחויבות (א)

 או ;תקופה קצרה יותרשנה אחת או 
 

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

 
 מעשיתההקלה האיכותי אם היא מיישמת את  באופןישות תסביר  .122

אינה כלולה ואם תמורה כלשהי מחוזים עם לקוחות  121בסעיף 
, לא נכללה במידע שניתן בגינו גילוי בהתאם ךכפיבמחיר העסקה ול

. לדוגמה, אומדן מחיר העסקה לא יכלול סכומים 120לסעיף 
 כלשהם של תמורה משתנה שנאמדו והם מוגבלים )ראה סעיפים 

58-56.) 
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 ביישום תקן זהשיקולי דעת משמעותיים 
ישות תיתן גילוי לשיקולי הדעת, ולשינויים בשיקולי הדעת, שנעשו  .123

ביישום תקן זה אשר משפיעים באופן משמעותי על קביעת הסכום 
ישות תסביר את  פרט,ת. בוהעיתוי של הכנסות מחוזים עם לקוחו

שיקולי הדעת, ואת השינויים בשיקולי הדעת, ששימשו בקביעת שני 
 הבאים: פרטיםה
 
(; 125-124מחויבויות ביצוע )ראה סעיפים  קיוםהעיתוי של  (א)

 כןו
 

למחויבויות ביצוע )ראה  יםוקצממחיר העסקה והסכומים ה (ב)
 (.126סעיף 

 
  מחויבויות ביצוע קיוםקביעת העיתוי של 

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

 
ה בהכנסות )לדוגמה, תיאור של להכר תשמשוהמהשיטות  (א)

 שנעשה בהם שימושאו שיטות התשומה שיטות התפוקה 
 וכן יושמות(;משיטות אלה  האופן בוו

 
מספקות תיאור נאמן של הסבר מדוע השיטות ששימשו  (ב)

 ההעברה של סחורות או שירותים.
 

עבור מחויבויות ביצוע שקוימו בנקודת זמן, ישות תיתן גילוי  .125
לקוח  ת העיתוי שבועותיים שנעשו בעת הערכלשיקולי הדעת המשמ

 משיג שליטה על סחורות או שירותים שהובטחו.
 

קביעת מחיר העסקה והסכומים שהוקצו למחויבויות 
 ביצוע

ישות תיתן גילוי למידע על השיטות, התשומות וההנחות ששימשו  .126
 כל המקרים הבאים:ב

 
תמורה משתנה,  תדיאמ את קביעת מחיר העסקה, אשר כולל (א)

תאמת התמורה בגין ההשפעות של ערך הזמן של כסף ה
 ;, אך אינו מוגבל לכךבמזומן ינהומדידת תמורה שא

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

 



IFRS 15 

1876 
 

נפרדים מכירה  הקצאת מחיר העסקה, כולל אמידת מחירי (ג)
של סחורות או שירותים שהובטחו והקצאת הנחות ותמורה 

 וכן(; רלוונטי)אם  חוזהשל המשתנה לחלק ספציפי 
 

מדידת מחויבויות להחזרות, החזרים ומחויבויות דומות  (ד)
 אחרות.

 
 מהעלויות להשגת חוזה עם לקוחנכסים שהוכרו 

 לקיומואו 
 הבאים: פרטיםישות תתאר את שני ה .127

 
 התהוושיקולי הדעת שנעשו בקביעת הסכום של העלויות ש (א)

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

 
לכל תקופת  הבה היא משתמשת לקביעת ההפחת ההשיט (ב)

 דיווח.
 

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

(, 95או  91חוזה עם לקוח )בהתאם לסעיפים  קייםלהשיג או ל
שגת )לדוגמה, עלויות לה יםת של נכסועיקרי בוצותלפי ק

(; ארגון חוזיםועלויות חוזים עם לקוחות, עלויות טרום חוזה 
 כןו

 
שהוכרו כלשהם והפסדים מירידת ערך  הסכום ההפחת (ב)

 בתקופת הדיווח.
 

 הקלות מעשיות
)לגבי  63שבסעיף  הקלה המעשיתאם ישות בוחרת להשתמש ב .129

)לגבי העלויות  94מימון משמעותי( או בסעיף  רכיבקיומו של 
 השגת חוזה(, הישות תיתן גילוי לעובדה זו.התוספתיות של 
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 נספח א

 מונחים מוגדרים
 

 התקן.של נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד 
 

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

   

  נכס בגין חוזה

((contract asset 

זכות הישות לתמורה עבור סחורות או 
כאשר  לקוחשירותים שהישות העבירה ל

מאשר חלוף אחר  גורםזכות זו מותנית ב
של  יםהעתידי יםביצועהזמן )לדוגמה, ב

 הישות(.
 

 התחייבות בגין חוזה
( (contract liability 

מחויבות הישות להעביר סחורות או 
הישות קיבלה  גינםשב לקוחשירותים ל

תמורה )או שחל מועד פירעונו של 
 הלקוח.הסכום( מ

 

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

של הפעילויות הרגילות של  פוקהת
 הישות עבור תמורה. 

 

גידול בהטבות הכלכליות במהלך  (incomeהכנסה )
של תזרים  דרךהתקופה החשבונאית ב

נכסים או קיטון ב גידולחיובי או 
בהון, צאתם גידול , שתובהתחייבויות

למעט גידול בהון הנובע מהשקעות 
 .בעלים
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 )המשך( מונחים מוגדרים

 

מחויבות ביצוע 
(performance obligation) 

 להעביר ללקוח: לקוחעם  חוזההבטחה ב
 

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

 מובחנים; או
 

סדרה של סחורות או שירותים  (ב)
נים שהם למעשה זהים מובח

ושיש להם אותו דפוס העברה 
 ללקוח.

 

 (revenueהכנסות )

 

מהפעילויות הרגילות של  הנובעתהכנסה 
 הישות.

העומד בפני מחיר מכירה 
 )מחיר מכירה נפרד( עצמו

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

 

המחיר שבו ישות הייתה מוכרת סחורה 
 .לקוחו בנפרד לאו שירות שהובטח

 transactionמחיר העסקה )
price ) חוזה עם לקוח()עבור 

הישות מצפה להיות  וסכום התמורה ל
זכאית בתמורה להעברת סחורות או 

מלבד , לקוחשירותים שהובטחו ל
 .ו לטובת צדדים שלישייםגבכומים שנס
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 נספח ב 

 יישום הנחיות
  

א מתאר את היישום של הו התקן.של נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד 
 .של התקןסמכות כמו לחלקים אחרים ויש לו את אותה  129-1 סעיפים

 
  הבאות: בוצותקה מאורגנות בהנחיות יישום אל .1ב
 

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

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

 
 (;27ב-20ם זכות החזרה )סעיפים במכירה ע (ג)

 
 (;33ב-28אחריות )סעיפים ב (ד)

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

 
-39הלקוח לסחורות או שירותים נוספים )סעיפים ב אופציות (ו)

 (;43ב
 

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

 מתייחסותתשלום מראש שאינו ניתן להחזרה )ועלויות  (ח)
 (;51ב-48( )סעיפים בדותאח

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

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

 
 (;78ב-77משגור )סעיפים בהסדרי  (יא)

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

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

 
 (.89ב-87ות )סעיפים בלצפוגילוי של הכנסות מ (יד)
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 לאורך זמן קוימותמחויבויות ביצוע שמ
, מחויבות ביצוע מקוימות לאורך זמן אם אחד 35בהתאם לסעיף  .2ב

 מהקריטריונים הבאים מתקיים:
 
מסופקות על ידי הבו זמנית את ההטבות  ךהלקוח מקבל וצור (א)

 (;4ב-3ראה סעיפים ב)הישות מבצעת שכל כהישות  ביצועי
 
פרים נכס )לדוגמה, עבודה ביצועי הישות יוצרים או מש (ב)

 יצירתו או שיפורו תוך כדיהלקוח אשר נשלט על ידי בתהליך( 
 (;5)ראה סעיף ב

 
אלטרנטיבי יוצרים נכס עם שימוש  ינםביצועי הישות א (ג)

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

 (.13ב-9)ראה סעיפים ב
 

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

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

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

והצריכה בו זמנית על ידי הלקוח של ההטבות מביצועי הישות 
 קל.נניתנים לזיהוי ב

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

קל אם לקוח מקבל וצורך בו זמנית את ההטבות מביצועי נלזהות ב
מחויבות ביצוע הישות כאשר הישות מבצעת. בנסיבות אלה, 

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

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

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

 
תתעלם מהגבלות חוזיות פוטנציאליות או מגבלות מעשיות  (א)

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

 
יתרת מחויבות את  קיימתמאשר תניח כי ישות אחרת  (ב)

הביצוע לא תקבל את ההטבה של נכס כלשהו הנשלט כיום על 
הישות אם מחויבות הביצוע  תישאר בשליטידי הישות ואשר י

 ר לישות אחרת.ועבאמורה ל
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)סעיף  ורופיאו ש תוריצי תוך כדינכס על ההלקוח שולט 
 )ב((35

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

יכול ופר )לדוגמה, נכס עבודה בתהליך( הנכס אשר נוצר או מש .38-ו
 להיות מוחשי או לא מוחשי.

 
ביצועי הישות אינם יוצרים נכס עם שימוש אלטרנטיבי 

 )ג(( 35)סעיף 

, 36אם לנכס יש שימוש אלטרנטיבי לישות בהתאם לסעיף  הערכהב .6ב
גבלות חוזיות ומגבלות הבחשבון את ההשפעות של  ביאישות ת
קל נכס זה לשימוש אחר, כמו נכוון בעל יכולת הישות ל מעשיות

 בוטלהאפשרות שהחוזה עם הלקוח י למכור אותו ללקוח אחר.
קל את נשיקול רלוונטי בהערכה אם הישות תוכל לכוון ב ינהא

 הנכס לשימוש אחר.
 

הגבלה חוזית על יכולת הישות לכוון נכס לשימוש אחר חייבת  .7ב
לישות.  כדי שלנכס לא יהיה שימוש אלטרנטיבי משיתלהיות מ

אם לקוח יכול לאכוף את זכויותיו לנכס  משיתהגבלה חוזית היא מ
, מנגד אם הישות ביקשה לכוון את הנכס לשימוש אחר.המובטח 

-בראם, לדוגמה, נכס הוא במידה רבה  משיתמ ינההגבלה חוזית א
עם נכסים אחרים שהישות הייתה יכולה להעביר ללקוח  החלפה

ות משמעותיות עלוי תהוו להשיי אחר מבלי להפר את החוזה ומבל
 לחוזה זה. התייחסב מתהוותשאחרת לא היו 

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

נת הנכס הפסדים כלכליים משמעותיים בהכוו תהוולישות י
ישות לש נבוע מאחרד כלכלי משמעותי יכול להפסלשימוש אחר. 

 to rework the מחדש את הנכס ) דבעל עלויות משמעותיות יתהוו
asset ) בהפסד משמעותי.רק או שהיא תוכל למכור את הנכס 

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

 באזורים מרוחקים. ממוקמים
 

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

 ים, לישות יש זכות לתשלום עבור ביצוע37בהתאם לסעיף  .9ב
עד לאותו מועד אם הישות תהיה זכאית לסכום שלפחות  מושהושל

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

 יםום שיפצה ישות עבור ביצועסכ ע כפי שהובטח.וציהישות לב
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רוב למחיר יקהמהווה עד לאותו מועד יהיה סכום  מושהושל
המכירה של הסחורות או השירותים שהועברו עד לאותו מועד 

על ידי ישות בעת קיום  התהוושהעלויות  השבה של)לדוגמה, 
עבור רק  פיצויולא רווח סביר(  מרווחמחויבות הביצוע בתוספת 

. פיצוי על בוטלשל הישות אם החוזה היה מי האפשרהפסד הרווח 
אם  חזויהרווח ה מרווחרווח סביר לא צריך להיות שווה ל מרווח

צריכה להיות זכאית החוזה היה מתקיים כפי שהובטח, אך ישות 
 אחד מהסכומים הבאים: לפיצוי עבור

 
י בחוזה אשר משקף באופן וחזהרווח ה מרווחשל יחסי  חלק (א)

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

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

המרווח התפעולי האופייני של הישות לחוזים דומים( אם 
מהתשואה שהישות יותר מרווח החוזה הספציפי הוא גבוה 

 מחוזים דומים. פיקהבדרך כלל מ
 

לא עד לאותו מועד  הושלמוש ביצועיםתשלום עבור זכות הישות ל .10ב
לתשלום. במקרים רבים, בהווה בלתי מותנית צריכה להיות זכות 

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

 ביא, ישות תועדעד לאותו מ הושלמוש ביצועיםזכות לתשלום עבור 
ה לה זכות ניתנת לאכיפה לדרוש או לשמור על יתבחשבון אם הי

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

 שהובטח.
 

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

חוזה מבלי  בטלאת החוזה. אם לקוח פועל על מנת ל בטלל זכות
)כולל בעת שלקוח  אותו מועדאת החוזה ב בטלשתהיה לו הזכות ל

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

השירותים שהובטחו בחוזה ולדרוש מהלקוח לשלם את התמורה 
שהובטחה עבור סחורות או שירותים אלה. בנסיבות אלה, לישות 

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

התמורה תשלום  ותוללו )הכיתיוולדרוש מהלקוח לבצע את מחויבו
  שהובטחה(.

 
הקיום ויכולת האכיפה של זכות לתשלום עבור ה של בהערכ .12ב

בחשבון את  ביאעד לאותו מועד, ישות ת הושלמוש ביצועים
כלשהו או תקדים משפטי כלשהי כמו גם חקיקה התנאים החוזיים 
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זה יכלול תנאים חוזיים אלה.  לור עבגאו ל שליםשיכולים לה
 הערכה אם: 

 
 משפטי םאו תקדי תיתמנהלשל אכיפה פרקטיקה קה, חקי (א)

עד לאותו מועד  ביצועיםמקנה לישות זכות לתשלום עבור 
 בחוזה עם הלקוח; מפורטת ינהלמרות שזכות זו א

 
תקדים משפטי רלוונטי מצביע על כך שזכויות דומות  (ב)

עד לאותו מועד בחוזים  הושלמוש ביצועיםלתשלום עבור 
 ; אומחייב יוקמעמד חינן בעלות דומים א

 
של בחירה שלא נהוגות של הישות העסקיות הפרקטיקות ה (ג)

ללא ניתנת לאכוף זכות לתשלום הביאו לכך שהזכות הפכה 
עם זאת, למרות שישות יכולה  לאכיפה בסביבה משפטית זו.

לבחור לוותר על זכותה לתשלום בחוזים דומים, לישות 
וזה עם תמשיך להיות זכות לתשלום עד לאותו מועד אם, בח

עד לאותו מועד  ביצועיםהלקוח, הזכות שלה לתשלום עבור 
  נשארת ניתנת לאכיפה.

 
אם בהכרח  ינו מצביעא בחוזה מפורטלוח הזמנים של התשלומים ש .13ב

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

לתשלום על ידי לקוח, לוח  העומדתוהסכום של תמורה  העיתוי
של זכות  לא לספק בהכרח ראיהשהזמנים של התשלומים עשוי 

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

הובטח ע כפי שוציכשל הישות לב ינןאשניתנת להחזרה מסיבות 
 בחוזה. 

 
שיטות למדידת התקדמות לקראת קיום מלא של 

 מחויבות ביצוע
שיטות שניתן להשתמש בהן למדידת התקדמות הישות לקראת  .14ב

קיום מלא של מחויבות ביצוע המקוימת לאורך זמן בהתאם 
 כוללות: 37-35לסעיפים 

 
 כן(; ו17ב-15)ראה סעיפים ב ותשיטות המבוססות על תפוק (א)

 
 (.19ב-18)ראה סעיפים ב ותת על תשומשיטות המבוססו (ב)

 
 ותשיטות המבוססות על תפוק

מכירות בהכנסות על בסיס מדידות  ותשיטות המבוססות על תפוק .15ב
ישירות של הערך ללקוח של הסחורות או השירותים שהועברו עד 
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סחורות או השירותים שהובטחו על פי יתרת הלאותו מועד ביחס ל
 סקירותכוללות שיטות כמו  תושיטות המבוססות על תפוק החוזה.

(surveys)  של ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד, הערכות של
יחידות שיוצרו או תוצאות שהושגו, אבני דרך שהושגו, זמן שחלף ו

יחידות שנמסרו. כאשר ישות מעריכה אם ליישם שיטה המבוססת 
בחשבון אם  איבשלה, הישות תלמדידת ההתקדמות  ותעל תפוק

הישות לקראת  יאת ביצוע ןנאמאופן רה תתאר בהתפוקה שנבח
לא  ותשיטה המבוססת על תפוק קיום מלא של מחויבות הביצוע.

הישות אם התפוקה שנבחרה תיכשל  יתספק תיאור נאמן של ביצוע
 השליטה הועברהעליהם אחדים במדידה של סחורות או שירותים 

וצרו יחידות שי של ותלדוגמה, שיטות המבוססות על תפוק ללקוח.
בקיום ישות  יביצוע ןנאמאופן או יחידות שנמסרו לא יתארו ב

הישות יצרו  יביצוע אם, בסוף תקופת הדיווח, ביצועמחויבות 
מוצרים מוגמרים הנשלטים על ידי הלקוח אשר עבודה בתהליך או 

 כלולים במדידה של התפוקה. ינםא
 

אם לישות יש זכות לתמורה מלקוח בסכום , הקלה מעשיתכ .16ב
ערך ללקוח של ביצועי הישות שהושלמו עד ל יןישרבמ לקבישמ

מחייבת בסכום קבוע  ישות)לדוגמה, חוזה שירות בו  לאותו מועד
עבור כל שעה של שירות שסופק(, הישות עשויה להכיר בהכנסות 

 לישות יש זכות להגיש חשבונית.  שלגביובסכום 
 

הם שהתפוקות  ותהחסרונות של שיטות המבוססות על תפוק .17ב
משות למדידת התקדמות עשויות שלא להיות ניתנות לצפייה המש

ניתן ישירה והמידע הנדרש על מנת ליישם אותם עשוי שלא להיות 
, שיטה המבוססת על ךכפילעלות מופרזת.  ללאישות ידי  לע להשגה
 .נחוצהעשויה להיות  ותתשומ

 
  ותשיטות המבוססות על תשומ

מאמצי ות על בסיס מכירות בהכנס ותשיטות המבוססות על תשומ .18ב
הישות או על בסיס תשומות לקיום של מחויבות ביצוע )לדוגמה, 

, עלויות שהתהוו, זמן שהושקעו, שעות עבודה ונצרכשמשאבים 
ויות חזמכונה( ביחס לסך התשומות השימוש בשחלף או שעות 

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

 כיר בהכנסות על בסיס קו ישר.תישות שהמתאים 
 

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

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

את ביצועי הישות  ותמתאר אינן, 39של מדידת ההתקדמות בסעיף 
בעת ל סחורות או שירותים ללקוח. למשל, עבהעברת שליטה 



IFRS 15 

1885 
 

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

 
ת להתקדמות ישות תורמ ינהא התהוותהכאשר עלות ש (א)

בקיום מחויבות הביצוע. לדוגמה, ישות לא תכיר בהכנסות על 
לחוסר יעילות ניתנות לייחוס ה התהוובסיס העלויות ש
לא השתקפו במחיר של ר שאהישות  ימשמעותי בביצוע

שבוזבזו  חזוייםהחוזה )לדוגמה, העלויות של סכומים בלתי 
על מנת  התהוומרים, עבודה או משאבים אחרים שחושל 

 לקיים את מחויבות הביצוע(. 
 

פרופורציונאלית להתקדמות  ינהה אהתהוותכאשר עלות ש (ב)
הישות בקיום מחויבות הביצוע. בנסיבות אלה, התיאור הטוב 

שיטה  מה שלהתאשל ביצועי הישות עשוי להיות ביותר 
מידה בעל מנת להכיר בהכנסות רק  ותהמבוססת על תשומ

 יגמה, תיאור נאמן של ביצוע. לדואלהת יועלוהתהוו שבה 
שווה לעלות של הלהיות הכרה בהכנסות בסכום  עשויהישות 

סחורה ששימשה לקיום מחויבות ביצוע אם הישות מצפה 
 במועד ההתקשרות בחוזה שכל התנאים הבאים יתקיימו:

 
(i) מובחנת ינההסחורה א; 

 
(ii)  משמעותי זמן חזוי שהלקוח ישיג שליטה על הסחורה

 לסחורה; מתייחסיםה לפני קבלת השירותים
 

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

 כןהביצוע; ו
 

(iv)  הישות רוכשת את הסחורה מצד שלישי ואינה מעורבת
באופן משמעותי בעיצוב וייצור הסחורה )אבל הישות 

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

 ם זכות החזרהמכירה ע
 בנוסף, ישות מעבירה שליטה על מוצר ללקוח ואחדים חוזיםב .20ב

ת להחזיר את המוצר מסיבות שונות )כגון מעניקה ללקוח את הזכו
 של:כלשהו שילוב סר שביעות רצון מהמוצר( ולקבל חו

 
 ששולמה;כלשהי מורה תשל או חלקי החזר מלא  (א)

 
ו שיהיו , אחייביםכנגד סכומים ש שתמש בושניתן לה זיכוי (ב)

 כןלישות; ו ,חייבים
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  מוצר אחר בתמורה. (ג)
 

העברת מוצרים עם זכות החזרה )ובשירותים על מנת לטפל ב .21ב
 הבאים:פוף להחזר( ישות תכיר בכל בכ המסופקיםאחדים 

 
הישות לו מוצרים שהועברו בסכום התמורה ההכנסות מ (א)

)ולכן, הכנסות לא יוכרו עבור מוצרים  מצפה להיות זכאית
 זרו(;וי שיוחחזש
 

 התחייבות להחזר; (ב)
 

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

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

 טופל כמחויבות ביצוע בנוסף למחויבות לספק החזר.תההחזרה לא 
 

הגבלת )כולל הדרישות ל 72-47 ישות תיישם את הדרישות בסעיפים .23ב
לקבוע את  על מנת( 58-56אומדנים של תמורה משתנה בסעיפים 

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

להם ישות אינה מצפה להיות זכאית, הישות  (שהישות זכאית לקבל
תכיר  ךא ,יר בהכנסות כאשר היא מעבירה מוצרים ללקוחותלא תכ

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

אית בתמורה הערכתה לגבי הסכומים להם היא מצפה להיות זכ
 ךכפיולשינוי מקביל במחיר העסקה,  עבצלמוצרים שהועברו ות

 בסכום ההכנסות שהוכרו.
 

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

 הכנסות(.של  ןקיטוכהכנסות )או כ יםמקביל יםמואיבת
 

 בעת סילוקמוצרים מלקוח  השבתלישות של זכות  גיןבנכס שהוכר  .25ב
על ידי התייחסות לערך בספרים  לראשונה דהחזר יימדהתחייבות ל

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

מוצרים שהוחזרו(. בסוף כל תקופת דיווח, ישות תעדכן את 
מוצרים שיוחזרו. לגבי משינויים בציפיות  נובעהמדידה של הנכס ה

 ישות תציג את הנכס בנפרד מההתחייבות להחזר.
 

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

 יישום תקן זה. צורךל( אינם נחשבים כהחזרות תאחרמידה ב אחת
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 קיןר פגום בתמורה למוצר תחוזים בהם לקוח יכול להחזיר מוצ .27ב
 .33ב-28יוערכו בהתאם להנחיות לגבי אחריות בסעיפים ב

 
  אחריות

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

המהות של אחריות יכולה להשתנות  )בין אם סחורה או שירות(.
מספקים  אחדיםתעשיות וחוזים. סוגי אחריות  ביןתי באופן משמעו

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

עונה על שהמוצר  וןטחיאחרים מספקים ללקוח שירות בנוסף לב
 .עליהם וסכםשה המפרטים

 
 מאחררכוש אחריות בנפרד )לדוגמה, אם ללקוח יש את האפשרות ל .29ב

 שמתקיים בגינה משא ומתן אובנפרד שהאחריות מתומחרת 
שהישות מבטיחה  מאחר מובחןבנפרד(, האחריות היא שירות 

את לספק את השירות ללקוח בנוסף למוצר שיש לו 
בנסיבות אלה, ישות תטפל  המתוארת בחוזה. הפונקציונאליות

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

86-73. 
 

לרכוש אחריות בנפרד, ישות תטפל  שרותאם ללקוח אין את האפ .30ב
, הפרשות 37באחריות בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

אלא אם כן האחריות  התחייבויות תלויות ונכסים תלויים
, מספקת ללקוח שירות ההובטחשחריות , או חלק מהאההובטחש

 .עליהם וסכםשה עונה על המפרטיםהמוצר ש וןטחילבבנוסף 
 

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

 גורמים כמו:
 

י פאם הישות נדרשת על  - חוקי פאם האחריות נדרשת על  (א)
חוק לספק אחריות, קיומו של חוק זה מצביע על כך 

שדרישות  מאחרשהאחריות שהובטחה אינה מחויבות ביצוע 
על מנת להגן על לקוחות מהסיכון  בדרך כללאלה קיימות כ

 של רכישת מוצרים פגומים.
 

 כיסויככל שתקופת ה - אורכה של תקופת כיסוי האחריות (ב)
 מהווההובטחה ארוכה יותר, כך סביר יותר שהאחריות ש

שסביר יותר לספק שירות בנוסף  מאחרמחויבות ביצוע 
 .עליהם וסכםשה עונה על המפרטיםשהמוצר  וןטחילב

 



IFRS 15 

1888 
 

 נחוץאם זה  - של המשימות שהישות מבטיחה לבצע מהותה (ג)
 וןטחיעל מנת לספק את הב מוגדרותבצע משימות תישות ש

)לדוגמה, שירות  עליהם וסכםשה עונה על המפרטיםשמוצר 
 צרומשימות אלה לא יסביר שלוח חזרה למוצר פגום(, אזי מש

 מחויבות ביצוע.
 

ללקוח שירות בנוסף  תאם אחריות, או חלק מאחריות, מספק .32ב
, השירות עליהם וסכםשה עונה על המפרטיםשהמוצר  וןטחילב

, ישות תקצה את מחיר ךכפילשהובטח הוא מחויבות ביצוע. 
אחריות מסוג  הן העסקה למוצר ולשירות. אם ישות מבטיחה

אינה יכולה לטפל בהם באופן  ךאחריות מסוג שירות א הןו וןטחיב
סביר בנפרד, הישות תטפל בשני סוגי האחריות יחד כמחויבות 

 ביצוע יחידה.
 

חוק שדורש מישות לשלם פיצוי אם המוצרים שלה גורמים לפגיעה  .33ב
יצרן עשוי למכור מחויבות ביצוע. לדוגמה,  צריו ינואו לנזק א

ים ביצרן אחראי לנזק רואהוצרים בתחום שיפוט בו החוק מ
להיגרם על ידי צרכן  ים)לדוגמה, לרכוש פרטי( שעשוי כלשהם

באופן דומה, ההבטחה של  הוא נועד. הבמוצר למטרה שלהמשתמש 
ישות לשפות את הלקוח בגין התחייבויות ונזקים הנובעים 

או הפרה  של פטנט, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים תביעותמ
מחויבות ביצוע.  ינה יוצרתאחרת על ידי המוצרים של הישות א

הישות תטפל במחויבויות כאלה בהתאם לתקן חשבונאות 
 .37בינלאומי 

 
 סוכן אועיקרי שיקולי ספק 

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

בעצמה )כלומר הישות היא  המוגדריםהסחורות או השירותים את 
 אותם סחורות או שירותים יסופקו על ידי( או לארגן שעיקרי ספק

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

ה או שירות מובחנים ללקוח. סחורה או שירות מוגדרים הם סחור
)או חבילה של סחורות או שירותים מובחנת( שיסופקו ללקוח )ראה 

(. אם חוזה עם לקוח כולל יותר מסחורה או שירות 30-27סעיפים 
מוגדר אחד, ישות יכולה להיות ספק עיקרי עבור סחורות או 

 וסוכנת עבור אחרים.אחדים שירותים מוגדרים 
 

(, 34של הבטחתה )כמתואר בסעיף ב על מנת לקבוע את המהות א.34ב
 הישות:
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תזהה את הסחורות או השירותים המוגדרים שיסופקו  (א)
ללקוח )אשר, לדוגמה, יכולים להיות זכות לסחורה או שירות 

 ((; וכן26שיסופקו על ידי צד אחר )ראה סעיף 
 

( בכל סחורה או 33תעריך אם היא שולטת )כמתואר בסעיף  (ב)
סחורה או אותו שירות שירות מוגדרים לפני שאותה 

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

ללקוח. מועברים שירות אותו סחורה או  שאותהלפני  המוגדרים
אם הישות שולטת על סחורה מוגדרת אינה בהכרח עם זאת, ישות 

לפני  רגעיבאופן  לאותה סחורה רק משפטית קניין כותזמשיגה 
ישות שהיא ספק עיקרי  המשפטית מועברת ללקוח. הקניין ותכזש

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

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

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

 שהיא ספק עיקרי משיגה שליטה על אחד מהבאים:
 

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

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

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

 
ר שלאחר מכן משולבים עם סחורה או שירות מהצד האח (ג)

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

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

ורה או עבורם הלקוח התקשר בחוזה, הישות שולטת בסח
השירות המוגדרים לפני שאותה סחורה או שאותו שירות 
מועברים ללקוח. זאת מאחר שהישות תחילה משיגה שליטה 
על התשומות של הסחורה או השירות המוגדרים )אשר 
כוללות סחורות או שירותים מצדדים אחרים( ומכוונת את 
השימוש בהן על מנת ליצור את התוצר המשולב שהוא 

 ירות המוגדרים.הסחורה או הש
 

ב. כאשר )או ככל ש( ישות שהיא ספק עיקרי מקיימת מחויבות ביצוע, 35ב
הישות מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה לו היא מצפה 

 להיות זכאית עבור הסחורות או השירותים המוגדרים שהועברו.
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ישות היא סוכנת אם מחויבות הביצוע של הישות היא לארגן  .36ב
ישות על ידי צד אחר.  השירות המוגדרים הסחורה אוספקת ה

שהיא סוכנת אינה שולטת בסחורה או בשירות המוגדרים 
המסופקים על ידי צד אחר לפני שאותה סחורה או אותו שירות 

ישות שהיא סוכנת מקיימת )או ככל ש( כאשר מועברים ללקוח. 
שכר טרחה או הישות מכירה בהכנסות בסכום של מחויבות ביצוע, 

היא מצפה להיות זכאית ( לו fee or commission) םשהכלעמלה 
המוגדרים יסופקו על ידי השירותים שהסחורות או שעבור הארגון 

להיות הסכום  יםישות עשוישל עמלה שכר טרחה או . הצד האחר
התמורה מלצד האחר  וםשלתאחר לישות ל הנותרנטו של תמורה ש

 . ויד סופקו עלשי הסחורות או השירותיםעבור שהתקבלה 
 

שולטת על הסחורה או השירות ים על כך שישות סימנים המצביע .37ב
)ולכן היא ספק עיקרי )ראה ללקוח מועברים לפני שהם המוגדרים 

 :את הסימנים הבאים, אך אינם מוגבלים להם כוללים(( 35סעיף ב
 

ההבטחה לספק את לקיום  תעיקריה תאחראיה הישות היא (א)
רך כלל כולל אחריות הסחורה או השירות המוגדרים. זה בד

( הסחורה או השירות המוגדרים acceptabilityלקבילות )
)לדוגמה, אחריות עיקרית לכך שהסחורה או השירות יקיימו 
את מפרטי הלקוח(. אם הישות היא האחראית העיקרית 
לקיום ההבטחה לספק את הסחורה או השירות המוגדרים, 

הספקת הדבר עשוי להצביע על כך שהצד האחר המעורב ב
 הסחורה או השירות המוגדרים פועל מטעם הישות.

 
ה או שהשירות סיכון מלאי לפני שהסחוריש לישות  (ב)

לאחר העברת שליטה ללקוח או ו ללקוח עברהו המוגדרים
)לדוגמה, אם ללקוח יש זכות החזרה(. לדוגמה, אם הישות 
משיגה, או מתחייבת להשיג, את הסחורה או השירות 

חוזה עם לקוח, הדבר עשוי להצביע על  המוגדרים לפני השגת
כך שלישות יש את היכולת לכוון את השימוש בסחורה או 
בשירות ולהשיג למעשה את כל ההטבות הנותרות מהם לפני 

 שהם מועברים ללקוח.
 

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

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

להפיק הכנסות נוספות עבור בקביעת מחירים על מנת 
השירות שלו של ארגון סחורות או שירותים שיסופקו על ידי 

 צדדים אחרים ללקוחות.
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 פחותרלוונטיים או יותר עשויים להיות  37הסימנים בסעיף ב א.37ב
רלוונטיים להערכת שליטה בהתאם למהות של הסחורה או 

עשויים  השירות המוגדרים ולתנאי החוזה. בנוסף, סימנים שונים
 לספק ראיות משכנעות יותר בחוזים שונים.

 
זכויות הביצוע והמחויבויות את  לוקחת על עצמהאם ישות אחרת  .38ב

לקיים  עוד מחויבת ינההישות בחוזה כך שהישות א חוזיות שלה
המוגדרים את מחויבות הביצוע להעביר את הסחורה או השירות 

(, הישות לא כספק עיקרי עוד פועלת ינהללקוח )כלומר הישות א
, הישות תעריך זאת מחויבות ביצוע זו. במקום גיןתכיר בהכנסות ב

אם להכיר בהכנסות עבור קיום מחויבות ביצוע להשיג חוזה עבור 
 )כלומר אם הישות פועלת כסוכנת(. הצד האחר

 
 לקוח לסחורות או שירותים נוספיםשל  אופציות

בחינם או ים סחורות או שירותים נוספ ישתלקוח לרכשל  אופציות .39ב
זיכויי בצורות רבות, כולל תמריצי מכירות,  מתבטאותבהנחה 

לחידוש חוזה או הנחות אחרות  ופציותללקוח )או נקודות(, א מענק
 על סחורות או שירותים עתידיים.

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

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

 מגווןל תוספתית)לדוגמה, הנחה שהיא  זה חוזהאלמלא התקשר ב
ניתנות בדרך כלל עבור סחורות או שירותים אלה לסוג של הנחות ה

מספקת  האופציהאם  .(או שוקגיאוגרפי ה באותו אזור זלקוחות 
מעשה משלם לישות מראש עבור לזכות מהותית ללקוח, הלקוח 

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

 . פוקעת
 

לרכוש סחורה או שירות נוספים  האופציהאם ללקוח יש את  .41ב
לסחורה או שירות אלה,  נפרדבמחיר שישקף את מחיר המכירה ה

מספקת ללקוח זכות מהותית גם אם האופציה  ינהאאופציה זו 
במקרים אלה, חוזה קודם. התקשרות בידי  ניתנת למימוש רק על

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

 השירותים הנוספים.
 

ה למחויבויות ביצוע דורש מישות להקצות את מחיר העסק 74סעיף  .42ב
אם מחיר המכירה  .יםהמכירה הנפרד ימחיריחסי של על בסיס 

 ינוהנפרד לאופציה של לקוח לרכוש סחורות או שירותים נוספים א
, ישות תאמוד אותו. אומדן זה ישקף את יןשרמיניתן לצפייה ב
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שני בגין שיג בעת מימוש האופציה, מותאם היה מההנחה שהלקוח 
 ים הבאים:טרפה

 
לקבל מבלי לממש את היה שהלקוח יכול כלשהי הנחה  (א)

 האופציה; וכן
 

 הסבירות שהאופציה תמומש. (ב)
 

סחורות או שירותים עתידיים  ושאם ללקוח יש זכות מהותית לרכ .43ב
שירותים לוסחורות או שירותים אלה דומים לסחורות או 

מסופקים בהתאם לתנאים של החוזה הם המקוריים בחוזה ו
מחיר המכירה  תדישאית, כחלופה מעשית לאמישות ר יהמקורי, אז

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

 חוזים. יחידושלהם סוגים אלה של אופציות 
 

 מומשוזכויות של לקוחות שלא 
, ישות תכיר מלקוח מקדמהעם קבלת , 106בהתאם לסעיף  .44ב

עבור מחויבות הביצוע שלה  מקדמהבסכום הבגין חוזה בהתחייבות 
מוכנה להעביר, סחורות או שירותים בעתיד.  היותלהעביר, או ל

)ותכיר בהכנסות(  בגין חוזה כאמורהתחייבות את הישות תגרע 
אלה, ולכן, מקיימת את כאשר היא מעבירה סחורות או שירותים 

 מחויבות הביצוע שלה.
 

ללקוח זכות  המעניק החזרל תניתנ השל לקוח לישות שאינ מקדמה .45ב
מוכנה  היותאת הישות ל תומחייב(לקבל סחורה או שירות בעתיד 

עם זאת, לקוחות עשויים שלא לממש  להעביר סחורה או שירות(.
ו מכונות שלא מומש זכויות אלה את כל הזכויות החוזיות שלהם.

 .breakageלעיתים קרובות 
 

בגין  בהתחייבות breakageזכאית לסכום  מצפה להיותאם ישות  .46ב
כהכנסות באופן  חזויה breakage -ה , הישות תכיר בסכוםחוזה

 ינהעל ידי הלקוח. אם ישות א מומשוזכויות שהיחסי לדפוס של 
 -ה , הישות תכיר בסכוםbreakageזכאית לסכום  ותהיל מצפה

breakage  החזוי כהכנסות כאשר הסבירות שהלקוח יממש את
מצפה לקבוע אם ישות  על מנת. קלושההופכת ל יוזכויותיתרת 
תביא בחשבון את , הישות breakageזכאית לסכום  להיות

 של תמורה משתנה.אומדנים הגבלת  גביל 58-56הדרישות בסעיפים 
 

שהי כלתמורה  גיןישות תכיר בהתחייבות )ולא בהכנסות( ב .47ב
אותם לזכויות של לקוח שלא מומשו  ליחסהשהתקבלה אשר ניתן 
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בהתאם  תממשלתי ישותהישות נדרשת לפרוע לצד אחר, לדוגמה, 
 רכוש שלא נדרש.לגבי  ם רלוונטייםלחוקי

 
)ועלויות  החזרניתנות ל ינןעמלות מראש שא

 (מתייחסות אחדות
או במועד ההתקשרות בחוזה ם, ישות גובה מלקוח אחדיבחוזים  .48ב

החזר. דוגמאות ניתנת לעמלה מראש שאינה בסמוך למועד זה 
בריאות, דמי הפעלה  נימועדובכוללות דמי הצטרפות בחוזי חברות 

ועמלות אחדים בחוזי תקשורת, דמי התקנה בחוזי שירותים 
 .אחדים בחוזי אספקהראשוניות 

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

סחורה או שירות שהובטחו. להעברה של  תתייחסהעמלה מ
החזר ניתנת ל ינהבמקרים רבים, למרות שעמלה מראש שא

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

פעילות זו אינה העברה של הסחורה או השירות התוצאה של 
, העמלה מראש היא זאת (. במקום25סעיף  שהובטחו ללקוח )ראה

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

מעבר לתקופה החוזית הראשונית  משךתקופת ההכרה בהכנסה ת
ציה פולחדש את החוזה וא ציהפוהישות מעניקה ללקוח את האאם 
 . 40ספקת ללקוח זכות מהותית כפי שמתואר בסעיף בזו מ

 
החזר מתייחסת לסחורה או ניתנת לאם העמלה מראש שאינה  .50ב

שירות כמחויבות בשירות, הישות תעריך אם לטפל בסחורה או 
 .30-22ביצוע נפרדת בהתאם לסעיפים 

 
החזר בחלקה כפיצוי עבור ניתנת לישות עשויה לגבות עמלה שאינה  .51ב

אחרות  מנהלתיותבהקמת חוזה )או משימות ו התהועלויות ש
(. אם פעילויות הקמה אלה אינן מקיימות 25כמתואר בסעיף 

מחויבות ביצוע, הישות תתעלם מפעילויות אלה )ומהעלויות 
 .19אליהן( בעת מדידת התקדמות בהתאם לסעיף ב מתייחסותה
שהעלויות של פעילויות הקמה אינן מתארות את  את מאחרז

כתוצאה הישות תעריך אם רותים ללקוח. ההעברה של השי
 .95נכס שיוכר בהתאם לסעיף  נוצרבהקמת חוזה  התהוועלויות שמ
 

 ןוישירהענקת 
רישיונות  את זכויות הלקוח לקניין הרוחני של ישות. מבססרישיון  .52ב

כל אחד מהדברים רישיונות של  לכלוליכולים של קניין רוחני 
  :להםהבאים, אך אינם מוגבלים 

 
 וטכנולוגיה; תוכנה (א)
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 סרטי קולנוע, מוסיקה וצורות אחרות של מדיה ובידור; (ב)
 
 זיכיונות; וכן (ג)

 פטנטים, סימנים מסחריים וזכויות יוצרים. (ד)
 

ללקוח, ישות עשויה )או רישיונות( בנוסף להבטחה להעניק רישיון  .53ב
גם להבטיח להעביר סחורות או שירותים אחרים ללקוח. הבטחות 

באופן מפורש בחוזה או להשתמע  ות מצוינותאלה עשויות להי
מהפרקטיקות העסקיות הנהוגות של הישות, מדיניות שפורסמה או 

וגים אחרים של חוזים, בס(. כמו 24הצהרות ספציפיות )ראה סעיף 
)או רישיונות( כאשר חוזה עם לקוח כולל הבטחה להעניק רישיון 

בנוסף לסחורות או שירותים אחרים שהובטחו, ישות מיישמת את 
 ממחויבויות הביצוע בחוזה. תעל מנת לזהות כל אח 30-22עיפים ס
 

מסחורות או שירותים  מובחנת ינהאם ההבטחה להעניק רישיון א .54ב
, ישות תטפל 30-26אחרים שהובטחו בחוזה בהתאם לסעיפים 

בהבטחה להעניק רישיון ובסחורות או בשירותים האחרים האלה 
 םאות לרישיונות שאינשהובטחו יחד כמחויבות ביצוע יחידה. דוגמ

 מסחורות או שירותים אחרים שהובטחו בחוזה כוללות:  מובחנים
 

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

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

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

 
על מנת  38-31, ישות תיישם את סעיפים מובחן ינואם הרישיון א .55ב

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

 בנקודת זמן.
 

מהסחורות או  מובחנתרישיון היא אם ההבטחה להעניק את ה .56ב
ההבטחה להעניק את  ךכפיהשירותים האחרים שהובטחו בחוזה, ול

הרישיון היא מחויבות ביצוע נפרדת, ישות תקבע אם הרישיון 
מועבר ללקוח בנקודת זמן או לאורך זמן. בקביעה זו, ישות תביא 

המהות של הבטחת הישות בהענקת הרישיון ללקוח  םבחשבון א
 ק ללקוח:היא לספ

 
לקניין הרוחני של הישות כפי שהוא קיים לאורך  גישהזכות  (א)

 כל תקופת הרישיון; או
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בקניין הרוחני של הישות כפי שהוא קיים  שימושזכות  (ב)
 בנקודת הזמן בה הרישיון מוענק. 

 
 קביעת המהות של הבטחת הישות

 ]בוטל[ .57ב
 

המהות של הבטחת הישות בהענקת רישיון היא הבטחה לספק זכות  .58ב
לקניין הרוחני של הישות אם כל הקריטריונים הבאים  ישהג

 מתקיימים: 
 

החוזה דורש, או שהלקוח מצפה באופן סביר, שהישות תיקח  (א)
על עצמה פעילויות אשר משפיעות באופן משמעותי על הקניין 

 (;א59ב-ו 59בסעיפים אליו ללקוח יש זכויות )ראה ש ,הרוחני
 

את  יןישרמשפות בהזכויות שהוענקו על ידי הרישיון חו (ב)
הלקוח לכל ההשפעות החיוביות או השליליות של פעילויות 

 )א(; וכן58הישות שזוהו בסעיף ב
 

העברה של סחורה או שירות  הות אלה אינפעילויהתוצאה של  (ג)
 (.25ללקוח כאשר פעילויות אלה מתרחשות )ראה סעיף 

 
גורמים שעשויים להצביע על כך שלקוח יכול לצפות באופן סביר  .59ב

שות תיקח על עצמה פעילויות שמשפיעות באופן משמעותי על שי
הקניין הרוחני כוללים את הפרקטיקות העסקיות הנהוגות של 
הישות, מדיניות שפורסמה או הצהרות ספציפיות. קיומו של 
אינטרס כלכלי משותף )לדוגמה, תמלוגים מבוססי מכירות( בין 

ו ללקוח יש אליש ,לקניין הרוחני מתייחסהישות לבין הלקוח ה
זכויות עשוי גם להצביע על כך שהלקוח יכול לצפות באופן סביר 

 .זה גורם מכריעאין , אך שכאלהשהישות תיקח על עצמה פעילויות 
 

הפעילויות של ישות משפיעות באופן משמעותי על הקניין הרוחני,  א.59ב
 שאליו ללקוח יש זכויות כאשר:

 
ותי את הצורה פעילויות אלה צפויות לשנות באופן משמע (א)

)לדוגמה, העיצוב או התוכן( או את הפונקציונליות )לדוגמה, 
 היכולת לבצע תפקיד או משימה( של הקניין הרוחני; או

 
היכולת של הלקוח להשיג תועלת מהקניין הרוחני נובעת  (ב)

באופן משמעותי מפעילויות אלה, או תלויה בהן. לדוגמה, 
לויות התועלת ממותג לעיתים קרובות נובעת מהפעי

השוטפות של הישות אשר תומכות או שומרות על הערך של 
 הקניין הרוחני, או תלויה בהן.
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בהתאם לכך, אם לקניין הרוחני שאליו ללקוח יש זכויות, יש 
פונקציונליות משמעותית העומדת בפני עצמה, חלק משמעותי של 
התועלת מאותו קניין רוחני נובע מאותה פונקציונליות. כתוצאה 

היכולת של הלקוח להשיג תועלת מאותו קניין רוחני לא מכך, 
הייתה מושפעת משמעותית מפעילויות הישות, אלא אם כן 
פעילויות אלה משנות באופן משמעותי את הצורה שלו או 
הפונקציונליות שלו. סוגים של קניין רוחני שיש להם לעיתים 
קרובות פונקציונליות משמעותית העומדת בפני עצמה כוללים 

וכנה, תרכובות ביולוגיות או נוסחאות של תרופות ותכני מדיה ת
מוגמרים )לדוגמה, סרטים, תוכניות טלוויזיה והקלטות 

 מוזיקליות(.
 

מתקיימים, ישות תטפל בהבטחה  58אם הקריטריונים שבסעיף ב .60ב
 אחרלהעניק רישיון כמחויבות ביצוע שמקוימת לאורך זמן מ

של הישות  יםמהביצוע הטבשהלקוח יקבל ויצרוך בו זמנית את הה
 יםמתרחש יםשל הספקת גישה לקניין הרוחני שלה כאשר הביצוע

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

 מחויבות ביצוע זו לספק גישה.
 

של  תמהואינם מתקיימים, ה 58אם הקריטריונים שבסעיף ב .61ב
בקניין הרוחני של הישות  שימושא לספק זכות יהבטחת הישות ה

( פונקציונליותשקניין רוחני זה קיים )במונחים של צורה ו פיכ
שהלקוח  שמעות היאבנקודת הזמן בה הרישיון מוענק ללקוח. המ

ולהשיג למעשה את כל ההטבות ברישיון  יכול לכוון את השימוש
בה הרישיון מועבר. ישות תטפל הנותרות מהרישיון בנקודת הזמן 

הרוחני של הישות כמחויבות בקניין  שימושבהבטחה לספק זכות 
כדי לקבוע  38ימת בנקודת זמן. ישות תיישם את סעיף ומקביצוע ה

לא ניתן את נקודת הזמן בה הרישיון מועבר ללקוח. עם זאת, 
בקניין  שימושהכנסות עבור רישיון אשר מספק זכות להכיר ב

ה הלקוח יכול מהלכל הישות לפני תחילת התקופה שבהרוחני ש
מהרישיון. לדוגמה, אם תקופת רישיון  פיק הטבותלהשתמש ולה

מעמידה לרשות )או  ללקוח תוכנה מתחילה לפני שישות מספקת
בדרך אחרת( קוד אשר מאפשר ללקוח להשתמש בתוכנה הלקוח 

)או באופן מידיי, הישות לא תכיר בהכנסות לפני שקוד זה סופק 
  בדרך אחרת(. הועמד לרשות הלקוח

 
ישות תתעלם מהגורמים הבאים בעת קביעה אם רישיון מספק  .62ב

בקניין הרוחני  שימושלקניין הרוחני של הישות או זכות  גישהזכות 
 של הישות:

 
הגבלות  -שימוש של אזור גאוגרפי או של הגבלות של זמן,  (א)

 הובטח, ולאשאלה מגדירות את התכונות של הרישיון 
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מגדירות אם הישות מקיימת את מחויבות הביצוע שלה 
 בנקודת זמן או לאורך זמן.

 
קף ותבשיש לה פטנט לכך ערבויות המסופקות על ידי הישות  (ב)

תגן על פטנט זה מפני שימוש לא  לקניין הרוחני ושהיא
מחויבות ביצוע  ינההבטחה להגן על זכות פטנט א -מורשה 

ל הערך של נכסי שהמעשה של הגנת הפטנט מגן ע אחרמ
יטחון ללקוח שהרישיון בהקניין הרוחני של הישות ומספק 

  המפרטים של הרישיון שהובטח בחוזה. עונה עלשהועבר 
 

 תמלוגים מבוססי מכירות או מבוססי שימוש

, ישות תכיר בהכנסות מתמלוגים 59-56על אף הדרישות בסעיפים  .63ב
רישיון של מבוססי מכירות או מבוססי שימוש שהובטחו בתמורה ל

( המאוחר מבין האירועים הבאים או ככל שקניין רוחני רק כאשר )
 מתרחש:

 
 המכירה או השימוש העוקבים מתרחשים; וכן (א)
 
התמלוגים מבוססי מחלק  והוקצאליה מחויבות הביצוע ש (ב)

קוימה )או קוימה  , או כולם,המכירות או מבוססי השימוש
 באופן חלקי(.

 
 63מכירות או מבוססי שימוש בסעיף ב הדרישה לתמלוגים מבוססי א.63ב

חלה כאשר התמלוגים מתייחסים רק לרישיון של קניין רוחני או 
כאשר רישיון של קניין רוחני הוא הפריט העיקרי שאליו התמלוגים 
מתייחסים )לדוגמה, הרישיון של קניין רוחני עשוי להיות הפריט 

יה העיקרי שאליו התמלוגים מתייחסים כאשר לישות יש ציפי
סבירה שהלקוח ייחס ערך גבוה יותר באופן משמעותי לרישיון 
מאשר לסחורות או לשירותים האחרים שאליהם התמלוגים 

 מתייחסים(.
 
א מתקיימת, הכנסות מתמלוגים 63כאשר הדרישה בסעיף ב ב.63ב

מבוססי מכירות או מבוססי שימוש יוכרו במלואן בהתאם לסעיף 
נה מתקיימת, הדרישות בנוגע א אי63. כאשר הדרישה בסעיף ב63ב

חלות על תמלוגים מבוססי  59-50לתמורה משתנה בסעיפים 
 מכירות או מבוססי שימוש.

 
 הסכמי רכישה חזרה

רכישה חזרה הוא חוזה שבו ישות מוכרת נכס וגם מבטיחה הסכם  .64ב
אותו מסגרת או שיש לה את האפשרות )בלרכוש חזרה את הנכס 

 הנכס שנרכש חזרה את הנכס.חוזה או בחוזה אחר( לרכוש חזרה 
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למעשה שנמכר ללקוח, נכס שהוא זהה המקורי עשוי להיות הנכס 
 .שלו רכיב מהווהשנמכר המקורי לנכס זה, או נכס אחר אשר הנכס 

 
  בדרך כלל בשלוש צורות:הם הסכמי רכישה חזרה  .65ב

 
 חוזה אקדמה(;הישות לרכוש חזרה את הנכס )של מחויבות  (א)
 
 רה את הנכס )אופציית רכש(; וכןהישות לרכוש חזשל זכות  (ב)

 
הישות לרכוש חזרה את הנכס לבקשת הלקוח של מחויבות  (ג)

 )אופציית מכר(.
 

 חוזה אקדמה או אופציית רכש 

אם לישות יש מחויבות או זכות לרכוש חזרה את הנכס )חוזה  .66ב
 אחרמשיג שליטה על הנכס מ ינואקדמה או אופציית רכש(, לקוח א

ולהשיג למעשה  בנכס ון את השימוששהלקוח מוגבל ביכולתו לכו
את כל ההטבות הנותרות מהנכס, למרות שללקוח עשויה להיות 

באחת חזקה פיזית על הנכס. כתוצאה מכך, הישות תטפל בחוזה 
 מהאפשרויות הבאות:

 
אם  חכירות 17חכירה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי כ (א)

 הישות יכולה או חייבת לרכוש חזרה את הנכס בסכום שהוא
 נמוך ממחיר המכירה המקורי של הנכס; או 

 
אם הישות יכולה או חייבת  68הסדר מימון בהתאם לסעיף בכ (ב)

מחיר המכירה ללרכוש חזרה את הנכס בסכום שהוא שווה 
 .ממנואו גבוה  המקורי של הנכס

 
מחיר המכירה, ישות תביא למחיר הרכישה חזרה  אתשוובעת ה .67ב

 בחשבון את ערך הזמן של הכסף.
 

כם הרכישה חזרה הוא הסדר מימון, הישות תמשיך להכיר אם הס .68ב
שהתקבלה כלשהי תמורה בגין כיר גם בהתחייבות פיננסית תבנכס ו

בין סכום התמורה שהתקבל  פרשיר בהמהלקוח. הישות תכ
, רלוונטישולם ללקוח כריבית, ואם מהלקוח לבין סכום התמורה שי

 כעלויות עיבוד או החזקה )לדוגמה, ביטוח(.
 

ש, ישות תגרע את ההתחייבות ומילא מל תקעוהאופציה פאם  .69ב
 ותכיר בהכנסות.

 
 
 
 



IFRS 15 

1899 
 

  אופציית מכר

אם לישות יש מחויבות לרכוש חזרה את הנכס לבקשת הלקוח  .70ב
)אופציית מכר( במחיר שהוא נמוך ממחיר המכירה המקורי של 
הנכס, הישות תביא בחשבון במועד ההתקשרות בחוזה אם ללקוח 

עותי לממש זכות זו. כתוצאה ממימוש זכות יש תמריץ כלכלי משמ
זו על ידי הלקוח, הלקוח למעשה משלם לישות תמורה עבור הזכות 

, אם ללקוח יש תמריץ ךכפילהשתמש בנכס מוגדר לתקופת זמן. ל
כלכלי משמעותי לממש זכות זו, הישות תטפל בהסכם כחכירה 

 .17בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 

ח יש תמריץ כלכלי משמעותי לממש את לקבוע אם ללקו על מנת .71ב
מחיר  ביןתביא בחשבון גורמים שונים, כולל את היחס זכותו, ישות 

שווי השוק החזוי של הנכס במועד הרכישה בין הרכישה חזרה ל
לדוגמה, אם מחיר הרכישה  הזמן עד שהזכות פוקעת. שךחזרה ומ

עשוי  חזרה חזוי לעלות באופן משמעותי על שווי השוק של הנכס, זה
שללקוח יש תמריץ כלכלי משמעותי לממש את על כך להצביע 

 אופציית המכר.
 

אם ללקוח אין תמריץ כלכלי משמעותי לממש את זכותו במחיר  .72ב
שהוא נמוך ממחיר המכירה המקורי של הנכס, הישות תטפל 

תואר מבהסכם כאילו היה מכירה של מוצר עם זכות החזרה כ
 .27ב-20בסעיפים ב

 
מחיר המכירה המקורי לשה חזרה של הנכס שווה אם מחיר הרכי .73ב

משווי השוק החזוי של הנכס, החוזה הוא גם גבוה ואו גבוה ממנו 
 .68תואר בסעיף במ, יטופל כךכפילמעשה הסדר מימון, ול

 
מחיר המכירה לאם מחיר הרכישה חזרה של הנכס הוא שווה  .74ב

 או שווי השוק החזוי של הנכסמנמוך גם ואו גבוה ממנו המקורי 
, וללקוח אין תמריץ כלכלי משמעותי לממש את זכותו, אז שווה לו

הישות תטפל בהסכם כאילו היה מכירה של מוצר עם זכות החזרה 
 .27ב-20תואר בסעיפים במכ

 
מחיר המכירה, ישות תביא למחיר הרכישה חזרה  אתשוובעת ה .75ב

 בחשבון את ערך הזמן של הכסף.
 

ע את ההתחייבות ש, ישות תגרומילא מל תקעואם האופציה פ .76ב
 ותכיר בהכנסות. 

 
 משגור הסדרי

מוצר לצד אחר )כגון סוחר או מפיץ( למכירה  תרסומ כאשר ישות .77ב
, הישות תעריך אם צד אחר זה השיג שליטה על סופייםללקוחות 
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לצד אחר עשוי להיות מוחזק  מסרהמוצר בנקודת זמן זו. מוצר שנ
 וצר. בהתאםבהסדר משגור אם צד אחר זה לא השיג שליטה על המ

מסירת מוצר לצד אחר אם  תעב, ישות לא תכיר בהכנסות לכך
 המוצר שנמסר מוחזק במשגור. 

  
ם סימניאת הסימנים לכך שהסדר הוא הסדר משגור כוללים  .78ב

 :להםהבאים, אך אינם מוגבלים 
 

המוצר נשלט על ידי הישות עד שאירוע מוגדר מתרחש, כגון  (א)
תקופה חולפת עד ש המכירה של המוצר ללקוח של הסוחר או

 מוגדרת;
 
הישות יכולה לדרוש את החזרת המוצר או להעביר את  (ב)

 המוצר לצד שלישי )כגון סוחר אחר(; וכן
 

לסוחר אין מחויבות בלתי מותנית לשלם עבור המוצר )למרות  (ג)
 שהוא עשוי להידרש לשלם פיקדון(.

 
 (bill-and-hold)הסדרי "חייב והחזק" 

( הוא חוזה לפיו ישות מחייבת bill-and-holdהסדר "חייב והחזק" ) .79ב
ל המוצר עד עלקוח עבור מוצר אך הישות שומרת חזקה פיזית 

שהוא מועבר ללקוח בנקודת זמן בעתיד. לדוגמה, לקוח עשוי לבקש 
מישות להתקשר בחוזה כזה בשל חוסר בשטח פנוי אצל הלקוח 

של ייצור הל שעבור המוצר או בשל עיכובים בלוחות הזמנים 
  הלקוח.

  
היא קיימה את מחויבות הביצוע שלה  את העיתוי בוישות תקבע  .80ב

לקוח משיג שליטה על מוצר  ת העיתוי בולהעביר מוצר על ידי הערכ
, שליטה מועברת כאשר אחדים (. עבור חוזים38זה )ראה סעיף 

המוצר נמסר לאתר הלקוח או כאשר המוצר נשלח, תלוי בתנאים 
 וח(. עם זאת, עבור חוזיםומשל מסירה)כולל תנאי  של החוזה

החזקה , לקוח עשוי להשיג שליטה על מוצר למרות שאחדים
ישות. במקרה כזה, ללקוח יש את  בידי ותרתמוצר זה נהפיזית על 

ולהשיג למעשה את כל ההטבות  במוצר היכולת לכוון את השימוש
החליט שלא לממש את הזכות שלו הוא הנותרות מהמוצר, למרות ש

שולטת  ינהת על מוצר זה. כתוצאה מכך, הישות אלקחת חזקה פיזי
, הישות מספקת שירותי משמורת ללקוח על זאת . במקוםמוצרב

 הנכס של הלקוח.
 

כדי שלקוח ישיג שליטה על , 38בנוסף ליישום הדרישות בסעיף  .81ב
, כל הקריטריונים (bill-and-hold)מוצר בהסדר "חייב והחזק" 

 הבאים חייבים להתקיים:
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חייבת להיות  bill-and-hold)ר "חייב והחזק" )הסיבה להסד (א)
 ממשית )לדוגמה, הלקוח ביקש את ההסדר(;

 
 המוצר חייב להיות מזוהה באופן נפרד כשייך ללקוח; (ב)

 
 להעברה פיזית ללקוח; וכן זמיןהמוצר חייב להיות  (ג)

 
לישות לא יכולה להיות היכולת להשתמש במוצר או לכוון  (ד)

 אותו ללקוח אחר.
 

מכירה של מוצר על בסיס "חייב  גיןבהכנסות ב אם ישות מכירה .82ב
לה מחויבויות ביצוע  תרווהחזק", הישות תביא בחשבון אם נו

אליהם ש 30-22)לדוגמה, לשירותי משמורת( בהתאם לסעיפים 
 הישות תקצה חלק ממחיר העסקה בהתאם לסעיפים 

86-73 . 
 

 קיבול על ידי הלקוח
לקוח עשוי להצביע על קיבול הנכס על ידי ה )ה(,38בהתאם לסעיף  .83ב

 כך שהלקוח השיג שליטה על הנכס. הוראת קיבול על ידי לקוח
מאפשרת ללקוח לבטל חוזה או לדרוש מישות לנקוט בפעולה 

שהוסכם מפרטים  עונים עלמתקנת אם סחורה או שירות אינם 
 עיתוי בוהת . ישות תביא בחשבון הוראות כאלה בעת הערכעליהם

 ה או שירות. לקוח משיג שליטה על סחור
 

אם ישות יכולה לקבוע באופן אובייקטיבי ששליטה על סחורה או  .84ב
בחוזה, שהוסכם עליהם שירות הועברה ללקוח בהתאם למפרטים 

עניין פורמלי שלא ישפיע על קביעת אזי קיבול על ידי הלקוח הוא 
הסחורה או  הלקוח השיג שליטה על העיתוי בוהישות לגבי 

ת הקיבול על ידי הלקוח מבוססת על השירות. לדוגמה, אם הורא
קיום מאפייני גודל ומשקל מוגדרים, ישות תוכל לקבוע אם 
קריטריונים אלה התקיימו לפני קבלת אישור על קיבול על ידי 

חוזים לסחורות או שירותים דומים בהלקוח. הניסיון של הישות 
עשוי לספק ראיה שסחורה או שירות שסופקו ללקוח הם בהתאם 

בחוזה. אם הכנסות מוכרות לפני קיבול שהוסכם עליהם למפרטים 
על ידי הלקוח, הישות עדיין חייבת להביא בחשבון אם נותרו 
מחויבויות ביצוע כלשהן )לדוגמה, התקנה של ציוד( ולהעריך אם 

 לטפל בהן באופן נפרד.
 

עם זאת, אם ישות לא יכולה לקבוע באופן אובייקטיבי שהסחורה  .85ב
שהוסכם עליהם קוח הם בהתאם למפרטים או השירות שסופקו לל

שהלקוח השיג שליטה  נהסקגיע למבחוזה, אזי הישות לא תוכל לה
 את מאחרעד שהישות תקבל את הקיבול על ידי הלקוח. ז

שבנסיבות אלה הישות לא יכולה לקבוע שללקוח יש את היכולת 
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ולהשיג למעשה את כל בסחורה או בשירות  לכוון את השימוש
 מהסחורה או השירות.  ותההטבות הנותר

 
ת מוצרים ללקוח למטרות ניסיון או הערכה והלקוח רסואם ישות מ .86ב

אינו מחויב לשלם תמורה כלשהי עד שתקופת הניסיון פוקעת, 
( accept) מקבלמועברת ללקוח עד שהלקוח  ינהשליטה על המוצר א

 את המוצר או עד שתקופת הניסיון פוקעת. 
 

  גילוי של הכנסות מפוצלות

 בוצותדורש מישות לפצל הכנסות מחוזים עם לקוחות לק 114עיף ס .87ב
המהות, הסכום, העיתוי וחוסר הוודאות  את האופן שבוהמתארות 

של הכנסות ותזרימי מזומנים מושפעים מגורמים כלכליים. 
כתוצאה מכך, המידה שבה הכנסות של ישות מפוצלות למטרות 

חוזים של הישות עם גילוי זה תלויה בעובדות ובנסיבות הנוגעות ל
להשתמש ביותר מסוג  ידרשעשויות לה אחדותלקוחות. ישויות 

 צוללפי 114בכדי לקיים את המטרה שבסעיף  בוצותאחד של ק
הכנסות. ישויות אחרות עשויות לקיים את המטרה על ידי שימוש 

 בכדי לפצל הכנסות. בוצותבסוג אחד בלבד של ק
 

ל הכנסות, וצילפ ישמשוש( בוצות)או ק קבוצהבעת בחירת סוג ה .88ב
ההכנסות של הישות  גבימידע ל את האופן בובחשבון  ישות תביא

 כל הדברים הבאים: את הוצג למטרות אחרות, כולל 
 

גילויים שהוצגו מחוץ לדוחות הכספיים )לדוגמה, פרסומי  (א)
 שנתיים או מצגות למשקיע(; רווחים, דוחות

 
התפעוליות מידע שנסקר באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות  (ב)

 של מגזרי פעילות; וכן  יםכספיה יםלהערכת הביצועהראשי 
 

)ב( -)א( ו88דומה לסוגי המידע שזוהו בסעיף בהמידע אחר  (ג)
ומשמש את הישות או משתמשים של הדוחות הכספיים של 

של הישות או לקבלת  יםהכספי יםהישות להערכת הביצוע
 החלטות לגבי הקצאת משאבים.

 
ויות להיות מתאימות כוללות את כל שעש בוצותלק דוגמאות .89ב

 :להם, אך אינן מוגבלות ותהבא קבוצותה
 
 סוג של סחורה או שירות )לדוגמה, קווי מוצר עיקריים(; (א)

 
 אזור גיאוגרפי )לדוגמה, מדינה או אזור(; (ב)

 
סוג לקוח )לדוגמה, לקוחות ממשלתיים ולא או שוק  (ג)

 ממשלתיים(;
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חוזי זמן סוג של חוזה )לדוגמה, חוזים במחיר קבוע ו (ד)
 וחומרים(;

 
 משך חוזה )חוזים קצרי טווח וארוכי טווח(; (ה)

 
עיתוי העברת סחורות או שירותים )לדוגמה, הכנסות  (ו)

מסחורות או שירותים שהועברו ללקוחות בנקודת זמן 
 והכנסות מסחורות או שירותים שהועברו לאורך זמן(; וכן

 
 לצרכנים יןישרמערוצי מכירות )לדוגמה, סחורות שנמכרו ב (ז)

 מתווכים(.  באמצעותוסחורות שנמכרו 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IFRS 15 

1904 
 

 נספח ג 

  מועד תחילה והוראות מעבר
ויש לו את אותה סמכות כמו  התקןשל נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד 

 לחלקים אחרים של התקן.
 

 מועד תחילה 

 1ישות תיישם תקן זה לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  .1ג
לאחריו. יישום מוקדם של התקן מותר. אם ישות  או 2018בינואר 

 יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו. םמיישמת תקן זה מוקד
 
סעיף זה נוסף כתוצאה מתיקונים של תקן דיווח כספי בינלאומי ] א.1ג

, ולפיכך הסעיף לא נוסף 2019בינואר  1, אשר תחולתו היא מיום 16
 [.16ווח כספי בינלאומי לתקן די דבמהדורה זו. הסעיף נכלל בנספח 

 
הכנסות מחוזים עם  15הבהרות לתקן דיווח כספי בינלאומי   ב.1ג

, 1, ב29, 27, 26, תיקן את סעיפים 2016לקוחות, שפורסם באפריל 
והוסיף  57, ביטל את סעיף ב7ג-ו 5, ג2, ג58, ב53ב-52, ב38ב-34ב

-ו א7ב, ג63א, ב63א, ב59א, ב37ב, ב35א, ב35א, ב34את סעיפים ב
א. ישות תיישם תיקונים אלה לתקופות דיווח שנתיות 8ג

או לאחריו. יישום מוקדם מותר.  2018בינואר  1המתחילות ביום 
אם ישות מיישמת תיקונים אלה לתקופה מוקדמת יותר, עליה לתת 

 גילוי לעובדה זו.
 

  הוראות מעבר

 :א8ג-3לצורך דרישות המעבר בסעיפים ג .2ג
 

תחילת תקופת הדיווח בה ישות מועד היישום לראשונה הוא  (א)
 מיישמת לראשונה תקן זה; וכן

 
הישות העבירה את כל  בגינוחוזה שהושלם הוא חוזה ש (ב)

השירותים שזוהו בהתאם לתקן חשבונאות  הסחורות או
 18, תקן חשבונאות בינלאומי חוזי הקמה 11בינלאומי 

 .מתייחסותופרשנויות  הכנסות
 

 הבאות: דרכיםמשתי ה באחתתוך שימוש ישות תיישם תקן זה  .3ג
 

למפרע לכל תקופת דיווח קודמת מוצגת בהתאם לתקן  (א)
מדיניות חשבונאית, שינויים  8חשבונאות בינלאומי 

 ; או5בסעיף ג הקלות, בכפוף לבאומדנים חשבונאיים וטעויות
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של ההשפעה המצטברת של יישום לראשונה  כאשרלמפרע  (ב)
עיפים במועד היישום לראשונה בהתאם לס תוכרמתקן זה 

 .8ג-7ג
 

, כאשר 8לתקן חשבונאות בינלאומי  28למרות הדרישות של סעיף  .4ג
תקן זה מיושם לראשונה, ישות צריכה להציג רק את המידע 

 8)ו( לתקן חשבונאות בינלאומי 28הכמותי הנדרש לפי סעיף 
לתקופה השנתית הקודמת הסמוכה לתקופה השנתית הראשונה 

דמת הסמוכה'( ורק אם שלגביה תקן זה מיושם )'התקופה הקו
)א(. ישות רשאית 3הישות מיישמת תקן זה למפרע בהתאם לסעיף ג

להציג מידע זה גם לתקופה הנוכחית או לתקופות השוואה 
 מוקדמות יותר, אך אינה נדרשת לעשות זאת.

 
 ותהבא ותהמעשיההקלות או יותר מ תישות עשויה להשתמש באח .5ג

 )א(:3בעת יישום תקן זה למפרע בהתאם לסעיף ג
 

צריכה להציג מחדש חוזים  ינהא, ישות עבור חוזים שהושלמו (א)
 אשר:

 
(i) או ומסתיימים באותה תקופת דיווח שנתית; מתחילים 

 
(ii)  הם חוזים שהושלמו בתחילת התקופה המוקדמת ביותר

 המוצגת.
 

הם תמורה משתנה, ישות בשיש  עבור חוזים שהושלמו (ב)
 להשתמש במחיר העסקה במועד בו החוזה הושלם רשאית
סכומי תמורה משתנה בתקופות הדיווח את לאמוד  במקום

 .ההשוואל
 

עבור חוזים שתוקנו לפני תחילת התקופה המוקדמת ביותר  (ג)
המוצגת, ישות אינה צריכה להציג מחדש למפרע את החוזה 

. במקום זאת, 21-20לגבי תיקוני חוזה אלה בהתאם לסעיפים 
ישות תשקף את ההשפעה המצרפית של כל התיקונים 

מתרחשים לפני תחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת ה
 על ידי: 

 
(i) ;זיהוי מחויבויות הביצוע שקוימו ושלא קוימו 

 
(ii) קביעת מחיר העסקה; וכן 

 
(iii) למחויבויות הביצוע שקוימו  הקצאת מחיר העסקה

 ושלא קוימו.
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עבור כל תקופות הדיווח המוצגות לפני מועד היישום  (ד)
ילוי לסכום של מחיר צריכה לתת ג ינהלראשונה, ישות א

גבי העסקה שהוקצה למחויבויות הביצוע הנותרות והסבר ל
צפה להכיר בסכום זה כהכנסות )ראה מהישות  העיתוי בו

 (.120סעיף 
 

, הישות ןשישות משתמשת בה 5בסעיף ג ותהמעשיההקלות לכל  .6ג
באופן עקבי לכל החוזים בכל תקופות הדיווח  וז הקלהתיישם 

 ת תיתן גילוי לכל המידע הבא:המוצגות. בנוסף, הישו
 
 שימוש; וכן ןנעשה בהש ותההקל (א)
 

עד כמה שניתן באופן סביר, הערכה איכותית של ההשפעה  (ב)
 אלה. ת מהקלותכל אחשל יישום  תנאמדה

 
)ב(, 3אם ישות בוחרת ליישם תקן זה למפרע בהתאם לסעיף ג .7ג

הישות תכיר בהשפעה המצטברת של יישום לראשונה של תקן זה 
כפי )או רכיב אחר של הון, יתרת הפתיחה של העודפים ל וםאיכת

( של תקופת הדיווח השנתית שכוללת את מועד היישום שמתאים
 רשאית לבחור ליישםשיטת מעבר זו, ישות בהתאם ללראשונה. 

תקן זה למפרע רק לחוזים שהם חוזים שלא הושלמו במועד 
ווח ת הדישנשלישות  2018בינואר  1היישום לראשונה )לדוגמה, 

 בדצמבר(. 31 -מסתיימת ב שלה
 
)ב( רשאית גם 3ישות המיישמת תקן זה למפרע בהתאם לסעיף ג א. 7ג

 )ג(:5להשתמש בהקלה המעשית המתוארת בסעיף ג
 

לפני תחילת התקופה  והתרחשעבור כל תיקוני החוזה ש (א)
 ; אוהמוקדמת ביותר המוצגת

 
מועד היישום  לפני ותרחשעבור כל תיקוני החוזה שה (ב)

 ונה.לראש
 

זו, הישות תיישם את ההקלה  אם ישות משתמשת בהקלה מעשית
 .6עקבי לכל החוזים ותיתן גילוי למידע הנדרש בסעיף ג באופן

 
היישום לראשונה, ישות  מועדעבור תקופות דיווח הכוללות את  .8ג

תספק את שני הגילויים הנוספים הבאים אם תקן זה מיושם 
 )ב(:3למפרע בהתאם לסעיף ג

 
כל סעיף בדוחות הכספיים מושפע בתקופת  הסכום שבו (א)

יישום תקן זה בהשוואה לתקן על ידי הדיווח הנוכחית 
 18, תקן חשבונאות בינלאומי 11חשבונאות בינלאומי 

 שהיו בתוקף לפני השינוי; וכן מתייחסותופרשנויות 
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 )א(.8הסבר על הסיבות לשינויים המשמעותיים שזוהו בג (ב)
 

)ראה סעיף  15דיווח כספי בינלאומי  הבהרות לתקןא. ישות תיישם 8ג
. ביישום 8ב( למפרע בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 1ג

התיקונים למפרע, ישות תיישם את התיקונים כאילו הם נכללו 
במועד היישום לראשונה. כתוצאה  15בתקן דיווח כספי בינלאומי 

מכך, ישות אינה מיישמת את התיקונים לתקופות דיווח או לחוזים 
אינן מיושמות לגביהם  15רישות של תקן דיווח כספי בינלאומי שהד

. לדוגמה, אם ישות מיישמת את תקן דיווח 8ג-2בהתאם לסעיפים ג
)ב( רק לחוזים שהם חוזים 3בהתאם לסעיף ג 15כספי בינלאומי 

שלא הושלמו במועד היישום לראשונה, הישות אינה מציגה מחדש 
אשונה של תקן דיווח כספי את החוזים שהושלמו במועד היישום לר

 בגין ההשפעות של תיקונים אלה. 15בינלאומי 
 

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

, כל הפניה בתקן זה לתקן מכשירים פיננסיים 9כספי בינלאומי 
אות בינלאומי תקרא כהפניה לתקן חשבונ 9דיווח כספי בינלאומי 

  .מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה 39
 

 ביטול של תקנים אחרים

 תקן זה מחליף את התקנים הבאים: .10ג
 

 ;חוזי הקמה 11תקן חשבונאות בינלאומי  (א)
 

 ;הכנסות 18תקן חשבונאות בינלאומי  (ב)
 

של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי  13פרשנות מספר  (ג)
 ;תוכניות נאמנות לקוחות בינלאומי

 
של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי  15שנות מספר פר (ד)

 ;הסכמים להקמת מבניםבינלאומי 
 

של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי  18פרשנות מספר  (ה)
 ; וכןהעברות של נכסים מלקוחותבינלאומי 

 
 - הכנסותשל הוועדה המתמדת לפרשנויות  31פרשנות מספר  (ו)

 .עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום
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  דפח נס

  נים אחריםתיקונים לתק

נים אחרים שהוועדה לתקני חשבונאות לתק ניםתיקותאר מנספח זה 
בסעיפים . 15בינלאומיים ביצעה בעת קביעת תקן דיווח כספי בינלאומי 

 . עם קו תחתוןשתוקנו מוצג טקסט שהושמט עם קו חוצה וטקסט חדש 
 

 בתקנים אחרים.תוקנו ההפניות הבאות  את האופן בוהטבלה הזו מציגה 
 

מתוקן  בסעיף/בסעיפים נכלל ב הפנייה קיימת ל
 להפניה ל

תקן חשבונאות 
 18בינלאומי 

או תקן  הכנסות
חשבונאות 
 18בינלאומי 

תקן דיווח כספי 
 4בינלאומי 

-)א( ו4סעיפים 
 )ח( 18)ג(, ב

תקן דיווח 
כספי 

 15בינלאומי 
הכנסות 

מחוזים עם 
או  לקוחות

תקן דיווח 
כספי 

 15י בינלאומ

תקן חשבונאות 
 16בינלאומי 

 א68סעיף 

תקן חשבונאות 
 39בינלאומי 

 2סעיף א

תקן חשבונאות 
 40בינלאומי 

 )ב(3סעיף 

תקן חשבונאות 
 11בינלאומי 

או חוזי הקמה 
תקן חשבונאות 

 11בינלאומי 

 32פרשנות מספר 
של הוועדה 

המתמדת 
 לפרשנויות

 6סעיף 

 
 

אימוץ לראשונה של תקני  1 תקן דיווח כספי בינלאומי
 דיווח כספי בינלאומיים

 
 כד נוסף. טקסט חדש מוצג עם קו תחתון.39סעיף 

 
 מועד תחילה

... 
 

 הכנסות מחוזים עם לקוחות, 15תקן דיווח כספי בינלאומי  .דכ39
ואת הכותרת  24, ביטל את סעיף ד2014שפורסם במאי 

כותרת ואת ה 35ד-34המתייחסת אליו והוסיף את סעיפים ד
המתייחסת אליהם. ישות תיישם תיקונים אלה כאשר היא 

 . 15מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 
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-34וסעיפים ד יםבוטלמוהכותרת המתייחסת אליו  24בנספח ד, סעיף ד
עם קו  . טקסט חדש מוצגיםוספנוהכותרת המתייחסת אליהם  35ד

 .תחתון
 

 הכנסות
לתקן  5הוראת המעבר בסעיף ג ליישם את יכולמאמץ לראשונה  . 34ד

. בסעיפים אלה התייחסויות ל'מועד 15דיווח כספי בינלאומי 
תקופת הדיווח הראשונה לפי תחילת היישום לראשונה' יפורשו כ

תקני דיווח כספי בינלאומיים. אם מאמץ לראשונה מחליט 
לתקן  6ליישם הוראות מעבר אלה, עליו ליישם גם את סעיף ג

 .15מי דיווח כספי בינלאו
 
נדרש להציג מחדש חוזים שהושלמו לפני  ינומאמץ לראשונה א .35ד

התקופה המוקדמת ביותר המוצגת. חוזה שהושלם הוא חוזה 
הישות העבירה את כל הסחורות או השירותים שזוהו  בגינואשר 

  בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים קודמים.
 

 צירופי עסקים 3תקן דיווח כספי בינלאומי 
 

יא נוסף. טקסט שהושמט מוצג עם קו חוצה 64מתוקן וסעיף  56סעיף 
 וטקסט חדש מוצג עם קו תחתון.

 
 התחייבויות תלויות 

לאחר ההכרה לראשונה, ועד למועד שבו ההתחייבות מסולקת,  .56
מבוטלת או פוקעת, הרוכש ימדוד התחייבות תלויה שהוכרה 

 בצירוף עסקים לפי הסכום הגבוה מבין:
 

וכר בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי הסכום שהיה מ (א)
 ; לבין37

 
 הפחתה, מתאיםהסכום שהוכר לראשונה, בניכוי, כאשר  (ב)

לתקן שהוכרה בהתאם  הסכום המצטבר של הכנסה נצברת
לעקרונות של תקן דיווח  הכנסות 18חשבונאות בינלאומי 

 .הכנסות מחוזים עם לקוחות 15כספי בינלאומי 
 

 שמטופלים לפי תקן חשבונאותדרישה זו אינה חלה על חוזים 
 .39בינלאומי 

 
... 
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 מועד תחילה 
... 

 
 הכנסות מחוזים עם לקוחות, 15תקן דיווח כספי בינלאומי  יא.64

. ישות תיישם תיקון זה 56, תיקן את סעיף 2014שפורסם במאי 
 .15כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 

 
 יטוחחוזי ב 4תקן דיווח כספי בינלאומי 

 
 ז נוסף. טקסט חדש מוצג עם קו תחתון.41סעיף 

 
 מועד תחילה והוראות מעבר 

... 
 

, הכנסות מחוזים עם לקוחות 15תקן דיווח כספי בינלאומי  ז. 41
-ו )ח(18, ב7)ג(, ב-)א( ו4, תיקן את סעיפים 2014שפורסם במאי 

. ישות תיישם תיקונים אלה כאשר היא מיישמת את תקן 21ב
 . 15בינלאומי  דיווח כספי

 
. טקסט שהושמט מוצג עם קו חוצה יםתוקנמ 21ב-ו 7בנספח ב, סעיפים ב

 וטקסט חדש מוצג עם קו תחתון.
 

 תשלומים בעין
... 
 

לא  6סביר שיישום תקן זה לגבי החוזים המתוארים בסעיף ב . 7ב
יהיה מכביד יותר מאשר יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים 

 כאלה היו מחוץ לתחולת תקן זה:שהיו חלים, אם חוזים 
 

 ... (א)
 

תקן דיווח כספי  הכנסות 18תקן חשבונאות בינלאומי אם  (ב)
היה מיושם, נותן השירות היה מכיר  15בינלאומי 

( הוא ש כאשר )או ככל בהתייחס לשלב ההשלמהבהכנסות 
 מוגדריםקריטריונים כפוף לו) מעביר שירותים ללקוח

ן זה, שמאפשר לנותן אחרים(. גישה זו מקובלת גם לפי תק
( להמשיך לנקוט במדיניות חשבונאית קיימת iהשירות )

שלו לגבי חוזים אלה אלא אם היא כוללת פרקטיקות 
( לשפר מדיניות ii)-לתקן ו 14האסורות לפי סעיף 

 לתקן. 30-22 חשבונאית שלו אם זה מותר לפי סעיפים
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 ... (ג)

 

 דוגמאות לחוזי ביטוח 
... 

 
אינם יוצרים נכסים  19רים בסעיף באם החוזים המתוא . 21ב

תקן חשבונאות  יש ליישםפיננסיים או התחייבויות פיננסיות, 
תקן לפי  .חל 15תקן דיווח כספי בינלאומי  18בינלאומי 

, הכנסות 15תקן דיווח כספי בינלאומי  18חשבונאות בינלאומי 
בהתאם , מוכרות הקשורות לעסקה שכרוכה בהספקת שירותים

של העסקה אם התוצאה של העסקה ניתנת לשלב ההשלמה 
( ישות מקיימת מחויבות ש כאשר )או ככל באופן מהימן לאמידה

ללקוח בסכום  וובטחשהביצוע על ידי העברת סחורה או שירות 
 .לה הישות מצפה להיות זכאיתששמשקף את התמורה 

 
מכשירים  9תקן דיווח כספי בינלאומי 

 (2009)נובמבר פיננסיים
 

 8.1.5-ו 5.4א.1, 5.1.2וסעיפים  יםתוקנמ 5.4.5-ו 5.1.1, 3.1.1סעיפים 
. טקסט שהושמט מוצג עם קו חוצה וטקסט חדש מוצג עם קו יםנוספ

 תחתון.

 

  של נכסים פיננסיים הכרה לראשונה 3.1

, ורק אםישות תכיר בנכס פיננסי בדוח על המצב הכספי שלה  3.1.1
יר )ראה של המכש יותחוזהוראות ל צדאם, הישות הופכת 

תקן חשבונאות  לשיישום הלהנחיות  35א-ו 34א פיםסעי
 עליה(. כאשר ישות מכירה לראשונה בנכס פיננסי, 39בינלאומי 

 למדוד אותו בהתאםו 4.5-4.1סווג אותו בהתאם לסעיפים ל
 .5.1.1-5.1.2 לסעיפים לסעיף

 
 ... 
 

 מדידה לראשונה  5.1

בהכרה לראשונה, , 1.2.5 בתחולת סעיףשלקוחות חובות למעט   5.1.1
פיננסי בשוויו ההוגן בתוספת, במקרה של  ישות תמדוד נכס

 עלויות עסקהנכס פיננסי שאינו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, 
 שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי.

 
 ... 
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, בהכרה לראשונה, ישות תמדוד 5.1.1בסעיף  העל אף הדריש  5.1.2
נקבע שמרכיב מימון משמעותי )כוללים ם לקוחות שאינחובות 

הכנסות מחוזים עם  15בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 
בתקן דיווח כספי  תו( במחיר העסקה שלהם )כהגדרלקוחות

 (.15בינלאומי 
 

 רווחים והפסדים 5.4

 ... 
 

 מוכרים ברווח או הפסד רק כאשר: דיבידנדים  5.4א.1
 

 דיבידנד התגבשה;הזכות של הישות לקבל תשלום של ה (א)
 

דיבידנד יזרמו אל לצפוי שההטבות הכלכליות הקשורות  (ב)
 הישות; וכן

 
  באופן מהימן. ניתן למדידהסכום הדיבידנד  (ג)

 
 ... 

 
 במכשירים הוניים ותהשקע

... 
 

, עליה להכיר ברווח 5.4.4אם ישות מבצעת את הבחירה שבסעיף  5.4.5
הישות  כאשר הזכות שלאו הפסד דיבידנדים מאותה השקעה 

לקבל תשלום של הדיבידנד התגבשה בהתאם לתקן חשבונאות 
 .5.4א.1בהתאם לסעיף  הכנסות 18בינלאומי 

 
... 
 

 מועד תחילה 8.1

... 
 

, הכנסות מחוזים עם לקוחות 15תקן דיווח כספי בינלאומי   8.1.5
-ו 5.4.5, 5.1.1, 3.1.1, תיקן את סעיפים 2014שפורסם במאי 

ואת הכותרת המתייחסת אליו.  16גוביטל את סעיף  5.12ב
והגדרה לנספח א' נוספו. ישות תיישם  5.4א.1-ו 5.1.2סעיפים 

תיקונים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 
15. 
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 בנספח א', נוספה הגדרה. טקסט חדש מוצג עם קו תחתון.
          

באופן  יםניהו םשל רווחים למחזיקים במכשירי חלוקות דיבידנדים
 חזקותיהם בסוג מסוים של הון.היחסי ל

 
תוקן. טקסט שהושמט מוצג עם קו חוצה וטקסט  5.12סעיף ב', בבנספח 

 חדש מוצג עם קו תחתון.
 

 רווחים והפסדים
מתיר לישות לבצע בחירה שאינה ניתנת לביטול  5.4.4סעיף  5.12ב

להציג ברווח כולל אחר שינויים בשווי ההוגן של השקעה 
יר הוני שאינה מוחזקת למסחר. בחירה זו נעשית על בסיס במכש

של כל מכשיר בנפרד )כלומר כל מניה בנפרד(. סכומים שמוצגים 
ברווח כולל אחר לא יועברו לאחר מכן לרווח או הפסד. אולם, 
הישות יכולה להעביר את הרווח או ההפסד המצטבר בתוך ההון. 

הפסד בהתאם דיבידנדים מהשקעות כאלה מוכרים ברווח או 
אלא אם  5.4.5לסעיף  הכנסות 18לתקן חשבונאות בינלאומי 

 הדיבידנד מתאר בבירור החזר של חלק מהעלות של המכשיר.
 

 . יםבוטלמוהכותרת המתייחסת אליו  16סעיף ג, בנספח ג'
 

 מכשירים פיננסיים 9תקן דיווח כספי בינלאומי 
 (2010)אוקטובר 

 
 5.7א.1, 5.1.3וסעיפים  יםתוקנמ 5.7.6-ו 5.2.1, 5.1.1, 4.2.1, 3.1.1סעיפים 

. טקסט שהושמט מוצג עם קו חוצה וטקסט חדש מוצג עם יםנוספ 7.1.4-ו
 קו תחתון.

 
 הכרה לראשונה  3.1

ישות תכיר בנכס פיננסי או בהתחייבות פיננסית בדוח על המצב  3.1.1
הכספי שלה כאשר, ורק כאשר, הישות הופכת צד להוראות 

(. כאשר 3.1.2ב-ו 3.1.1ראה סעיפים בחוזיות של המכשיר )
ישות מכירה לראשונה בנכס פיננסי, עליה לסווג אותו בהתאם 

5.1.3- ולמדוד אותו בהתאם לסעיפים 4.1.1-4.1.5לסעיפים 
. כאשר ישות מכירה לראשונה בהתחייבות 5.1.2-ו 5.1.1

 4.2.2-ו 4.2.1פיננסית, עליה לסווג אותה בהתאם לסעיפים 
 .5.1.1תאם לסעיף ולמדוד אותה בה

 
... 
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 סיווג של התחייבויות פיננסיות 4.2

ישות תסווג את כל ההתחייבויות הפיננסיות כנמדדות לאחר  4.2.1
שיטת המדידה לראשונה לפי עלות מופחתת תוך שימוש ב

 , פרט ל:הריבית האפקטיבית
 

 ... (א)
 

כהגדרתם בנספח א'. לאחר הכרה  חוזי ערבות פיננסית (ג)
חוזה כזה ימדוד אותו )אלא אם חל  לראשונה, מנפיק של

 סעיף )א( או )ב(( לפי הגבוה מבין: 4.2.1סעיף 
 

(i)  הסכום שנקבע בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי
 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים, 37
 וכן

 
(ii)  ( בניכוי, 5.1.1הסכום שהוכר לראשונה )ראה סעיף

של  תמצטברה הסכום הפחתהכאשר מתאים, 
לתקן חשבונאות בינלאומי כרה בהתאם שהו הכנסה

לעקרונות של תקן דיווח כספי בינלאומי  הכנסות 18
 .הכנסות מחוזים עם לקוחות 15

 
מחויבויות למתן הלוואה בשיעור ריבית הנמוך משיעור  (ד)

ריבית השוק. לאחר הכרה לראשונה, מנפיק של מחויבות 
סעיף )א(( לפי  4.2.1כזו ימדוד אותה )אלא אם חל סעיף 

 גבוה מבין:ה
 

(i)  הסכום שנקבע בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי
 , לבין37

 
(ii)  ( בניכוי, 5.1.1הסכום שהוכר לראשונה )ראה סעיף

של  תמצטברה הסכום הפחתהכאשר מתאים, 
לתקן חשבונאות בינלאומי שהוכרה בהתאם  הכנסה

 .15לעקרונות של תקן דיווח כספי בינלאומי  18
 

 ... (ה)

 

 מדידה לראשונה  5.1

בהכרה לראשונה,  ,5.1.3לקוחות שבתחולת סעיף חובות למעט  15.1.
ישות תמדוד נכס פיננסי או התחייבות פיננסית בשווים ההוגן 
בתוספת או בניכוי, במקרה של נכס פיננסי או של התחייבות 

 עלויות עסקהפיננסית שאינם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, 
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של הנכס הפיננסי שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה 
 או ההתחייבות הפיננסית.

 
... 
 

, בהכרה לראשונה, ישות תמדוד 5.1.1על אף הדרישה בסעיף  5.1.3
מרכיב מימון משמעותי )שנקבע ם נם כוללילקוחות שאיחובות 

( במחיר העסקה שלהם 15בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 
 (.15)כהגדרתו בתקן דיווח כספי בינלאומי 

 
 ה עוקבת של נכסים פיננסייםמדיד 5.2

לאחר הכרה לראשונה, ישות תמדוד נכס פיננסי בהתאם  5.2.1
או בעלות מופחתת )ראה סעיף  בשווי הוגן 4.1.5-4.1.1לסעיפים 

להנחיות היישום של תקן חשבונאות  ג8א-5וסעיפים א 9
 (.39בינלאומי 

 
... 
 

 רווחים והפסדים 5.7

... 
 

 ח או הפסד רק כאשר:מוכרים ברוו דיבידנדים 5.7א.1
 

 הזכות של הישות לקבל תשלום של הדיבידנד התגבשה; (א)
 

צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לדיבידנד יזרמו אל  (ב)
 הישות; וכן

 
  באופן מהימן. ניתן למדידהסכום הדיבידנד  (ג)

 
... 

 
 השקעות במכשירים הוניים

... 
 

, עליה להכיר ברווח 5.7.5אם ישות מבצעת את הבחירה שבסעיף  5.7.6
כאשר הזכות של הישות או הפסד דיבידנדים מאותה השקעה 

לקבל תשלום של הדיבידנד התגבשה בהתאם לתקן חשבונאות 
 .5.7א.1בהתאם לסעיף  18בינלאומי 

 
... 
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 מועד תחילה 7.1

... 
 

, הכנסות מחוזים עם לקוחות 15תקן דיווח כספי בינלאומי  7.1.4
, 5.2.1, 5.1.1, 2.14., 3.1.1, תיקן את סעיפים 2014שפורסם במאי 

ואת  16וביטל את סעיף ג 42ג-ו 5, ג5.7.1, ב3.2.13, ב5.7.6
והגדרה  5.7א.1-ו 5.1.3הכותרת המתייחסת אליו. סעיפים 

לנספח א' נוספו. ישות תיישם תיקונים אלה כאשר היא מיישמת 
 .15את תקן דיווח כספי בינלאומי 

 
 תחתון.בנספח א', נוספה הגדרה. טקסט חדש מוצג עם קו 

 
באופן  נייםהו םשל רווחים למחזיקים במכשירי חלוקות דיבידנדים

 חזקותיהם בסוג מסוים של הון.היחסי ל
 

. טקסט שהושמט מוצג עם יםתוקנמ 5.7.1ב-ו 3.2.13סעיפים ב', בבנספח 
 קו חוצה וטקסט חדש מוצג עם קו תחתון.

 
 מעורבות נמשכת בנכסים מועברים

ן בו ישות מודדת נכס מועבר ואת להלן דוגמאות לאופ 3.2.13ב
 . 3.2.16ההתחייבות הקשורה אליו בהתאם לסעיף 

 
 כל הנכסים

אם ערבות שניתנה על ידי ישות לשלם עבור הפסדים  (א)
הנובעים מכשל אשראי בגין הנכס המועבר, מונעת מהנכס 
המועבר להיגרע במידת המעורבות הנמשכת, הנכס 

( הערך iמבין ) המועבר במועד ההעברה נמדד על פי הנמוך
( הסכום המירבי של התמורה iiבספרים של הנכס לבין )

שהתקבלה בהעברה שהישות עשויה להידרש להחזיר 
)'סכום הערבות'(. ההתחייבות הקשורה לנכס נמדדת 
לראשונה בגובה סכום הערבות בתוספת השווי ההוגן של 
הערבות )בדרך כלל, התמורה שהתקבלה עבור הערבות(. 

שווי ההוגן שהוכר לראשונה של הערבות לאחר מכן, ה
על בסיס יחסי לזמן )ראה תקן מוכר ברווח או הפסד 

המחויבות  (ש כאשר )או ככל (18חשבונאות בינלאומי 
בינלאומי  )בהתאם לעקרונות של תקן דיווח כספי תקויממ

והערך בספרים של הנכס מופחת על ידי הפסדים  (15
 מירידת ערך כלשהם.

 
... 
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 (5.7סדים )פרק רווחים והפ
מתיר לישות לבצע בחירה שאינה ניתנת לביטול  5.7.5סעיף  5.7.1ב

להציג ברווח כולל אחר שינויים בשווי ההוגן של השקעה 
במכשיר הוני שאינה מוחזקת למסחר. בחירה זו נעשית על בסיס 
של כל מכשיר בנפרד )כלומר כל מניה בנפרד(. סכומים שמוצגים 

ברו לאחר מכן לרווח או הפסד. אולם, ברווח כולל אחר לא יוע
הישות יכולה להעביר את הרווח או ההפסד המצטבר בתוך ההון. 
דיבידנדים מהשקעות כאלה מוכרים ברווח או הפסד בהתאם 

אלא אם הדיבידנד  5.7.6סעיף ל 18חשבונאות בינלאומי  לתקן
 מייצג בבירור החזר של חלק מהעלות של ההשקעה.

 
והכותרת המתייחסת  19. סעיף גיםתוקנמ 42ג-ו 5סעיפים ג', גבנספח 

. טקסט שהושמט מוצג עם קו חוצה וטקסט חדש מוצג עם יםבוטלמאליו 
 קו תחתון.

 
 צירופי עסקים 3תקן דיווח כספי בינלאומי 

)ב( מתוקנים כך שייקראו כלהלן, 58-ו 56, 53, 42, 16סעיפים  . 5ג
 :נוסףד 64א מבוטל וסעיף 64סעיף 

 
... 
 

הכרה לראשונה, ועד למועד שבו ההתחייבות לאחר ה .56
מסולקת, מבוטלת או פוקעת, הרוכש ימדוד התחייבות 

 תלויה שהוכרה בצירוף עסקים לפי הסכום הגבוה מבין:
 

כר בהתאם לתקן חשבונאות הסכום שהיה מו (א)
 ; לבין37בינלאומי 

 

, מתאיםהסכום שהוכר לראשונה, בניכוי, כאשר  (ב)
שהוכרה  נצברת הפחתה המצטבר של הכנסה סכוםה

 הכנסות 18לתקן חשבונאות בינלאומי בהתאם 
הכנסות  15לעקרונות של תקן דיווח כספי בינלאומי 

 .מחוזים עם לקוחות
 

דרישה זו לא חלה על חוזים שמטופלים לפי תקן דיווח 
 .9כספי בינלאומי 

 
... 
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מכשירים פיננסיים:  39תקן חשבונאות בינלאומי 
  הכרה ומדידה

... 
 

 מתוקנים כך שייקראו כלהלן: 4א-3בנספח א, סעיפים א . 42ג
 

... 
 

חוזי ערבות פיננסית יכולים להיות בעלי צורות משפטיות  .4א
 שונות, כמו ...

 

 המנפיק מודד אותה לפי הגבוה מבין:... (א)

 

(i)  הסכום שנקבע בהתאם לתקן חשבונאות
 ; לבין37בינלאומי 

 

(ii)  הסכום שהוכר לראשונה בניכוי, כאשר
 הכנסהשל  תמצטברהסכום ה חתההפמתאים, 

לתקן חשבונאות בינלאומי שהוכרה בהתאם 
 15לעקרונות של תקן דיווח כספי בינלאומי  18

סעיף )ג( לתקן דיווח כספי  4.2.1)ראה סעיף 
 (.9בינלאומי 

 ... (ב)
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מכשירים פיננסיים  9תקן דיווח כספי בינלאומי 
)חשבונאות גידור ותיקונים לתקן דיווח כספי 

ולתקן  7, לתקן דיווח כספי בינלאומי 9י בינלאומ
 1(39חשבונאות בינלאומי 

 
 מתוקן. טקסט חדש מוצג עם קו תחתון. 5.2.1סעיף 

 
 מדידה עוקבת של נכסים פיננסיים 5.2

לאחר הכרה לראשונה, ישות תמדוד נכס פיננסי בהתאם  5.2.1
או בעלות מופחתת )ראה סעיף  בשווי הוגן 4.1.5-4.1.1לסעיפים 

להנחיות היישום של תקן חשבונאות  ג8א-5אוסעיפים  9
 (.39בינלאומי 

 
 בנספח א', נוספה הגדרה. טקסט חדש מוצג עם קו תחתון.

 
באופן  נייםהו םשל רווחים למחזיקים במכשירי חלוקות דיבידנדים

 חזקותיהם בסוג מסוים של הון.היחסי ל
 

סת והכותרת המתייח 21מתוקנים. סעיף ג 38ג-ו 5סעיפים ג', גבנספח 
אליו מבוטלים. טקסט שהושמט מוצג עם קו חוצה וטקסט חדש מוצג עם 

 קו תחתון.
 

 צירופי עסקים 3תקן דיווח כספי בינלאומי 

)ב( מתוקנים כך שייקראו כלהלן, 58-ו 56, 53, 42, 16סעיפים  . 5ג
 :נוסף ח64וסעיף  יםמבוטלד 64-וא 64 פיםסעי

 
... 
 

                                                        
מבצע לתקן דיווח  15יש לקרוא את התיקונים שתקן דיווח כספי בינלאומי    1

, 9תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי )חשבונאות גידור ו 9כספי בינלאומי 
( יחד עם התיקונים 39ולתקן חשבונאות בינלאומי  7לתקן דיווח כספי בינלאומי 

(. זאת 2010) 9ביצע לתקן דיווח כספי בינלאומי  15שתקן דיווח כספי בינלאומי 
)חשבונאות גידור ותיקונים לתקן דיווח  9מאחר שתקן דיווח כספי בינלאומי 

( 39ולתקן חשבונאות בינלאומי  7, לתקן דיווח כספי בינלאומי 9אומי כספי בינל
( שהתקן תיקן או 2010) 9כולל רק את הסעיפים מתקן דיווח כספי בינלאומי 

שהיו נחוצים להבנת ההקשר. לפיכך, סעיף מועד תחילה לא נוסף לתקן דיווח 
, 9נלאומי )חשבונאות גידור ותיקונים לתקן דיווח כספי בי 9כספי בינלאומי 

( מאחר שהוא כלול 39ולתקן חשבונאות בינלאומי  7לתקן דיווח כספי בינלאומי 
 (.2010) 9בסעיף מועד התחילה שנוסף על ידי תקן דיווח כספי בינלאומי 
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בו ההתחייבות לאחר ההכרה לראשונה, ועד למועד ש .56
מסולקת, מבוטלת או פוקעת, הרוכש ימדוד התחייבות 

 תלויה שהוכרה בצירוף עסקים לפי הסכום הגבוה מבין:
 

כר בהתאם לתקן חשבונאות הסכום שהיה מו (א)
 ; לבין37בינלאומי 

 

, מתאיםהסכום שהוכר לראשונה, בניכוי, כאשר  (ב)
שהוכרה  נצברת הפחתההמצטבר של הכנסה  סכוםה

 הכנסות 18חשבונאות בינלאומי לתקן בהתאם 
הכנסות  15לעקרונות של תקן דיווח כספי בינלאומי 

 .מחוזים עם לקוחות
 

דרישה זו לא חלה על חוזים שמטופלים לפי תקן דיווח 
 .9כספי בינלאומי 

 
... 
 

מכשירים פיננסיים:  39תקן חשבונאות בינלאומי 
  הכרה ומדידה

... 
 

 קנים כך שייקראו כלהלן:מתו 4א-3בנספח א, סעיפים א . 38ג
 

... 
 

חוזי ערבות פיננסית יכולים להיות בעלי צורות משפטיות  .4א
 שונות, כמו ...

 

 המנפיק מודד אותה לפי הגבוה מבין:... (א)

 

(i)  הסכום שנקבע בהתאם לתקן חשבונאות
 ; לבין37בינלאומי 

 

(ii)  הסכום שהוכר לראשונה בניכוי, כאשר
 הכנסהשל  תמצטברהסכום ה הפחתהמתאים, 

לתקן חשבונאות בינלאומי שהוכרה בהתאם 
 15לעקרונות של תקן דיווח כספי בינלאומי  18

סעיף )ג( לתקן דיווח כספי  4.2.1)ראה סעיף 
 (.9בינלאומי 

 ... (ב)
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 הצגת דוחות כספיים 1בינלאומי  חשבונאותתקן 
 

יד נוסף. טקסט שהושמט מוצג עם קו חוצה 139תוקן וסעיף מ 34סעיף 
 עם קו תחתון.וטקסט חדש מוצג 

 
 קיזוז

... 
 

תקן דיווח  ר הכנסותמגדי הכנסות 18תקן חשבונאות בינלאומי  .34
דורש מישות ו הכנסות מחוזים עם לקוחות 15כספי בינלאומי 

השווי ההוגן של  לפי הכנסות מחוזים עם לקוחות אותןלמדוד 
התמורה שהתקבלה ו/או התמורה שהישות זכאית לקבל, 

הישות מצפה להיות זכאית  וורה לבסכום התמ בהתחשב בסכומי
. לדוגמה, סכום שהובטחו עבור העברת סחורות או שירותים

( ו/או trade discountsהנחות מסחריות ) ההכנסות שהוכרו משקף
שהישות מעניקה. ישות כלשהן ( volume rebatesהנחות כמות )

נוטלת על עצמה, במהלך הפעילויות הרגילות שלה, עסקאות 
 -פיקות הכנסות אלא נלוות לפעילויות יצור אחרות שאינן מ

ההכנסות העיקריות. ישות מציגה את התוצאות של עסקאות 
כאלה, כאשר הצגה זו משקפת את המהות של העסקה או של 
האירוע האחר, על ידי קיזוז בין הכנסה כלשהי לבין הוצאות 

 קשורות שנובעות מאותה עסקה. לדוגמה:

  

בגין מימוש של נכסים לא ישות מציגה רווחים והפסדים  (א)
שוטפים, לרבות השקעות ונכסים תפעוליים, על ידי ניכוי 
של הערך בספרים של הנכס ושל הוצאות המכירה 

 בגין המימוש; וכן סכום התמורהמ מהתקבוליםהקשורות 
 

 ... (ב)
 

 מעבר ומועד תחילההוראות 

... 
 

 ,הכנסות מחוזים עם לקוחות 15תקן דיווח כספי בינלאומי  יד.139
ה ז ן. ישות תיישם תיקו34, תיקן את סעיף 2014שפורסם במאי 

 .15כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 
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 מלאי 2בינלאומי  חשבונאותתקן 
 

בוטל. טקסט מ 19ה נוסף. סעיף 40וסעיף  יםתוקנמ 37-ו 29, 8, 2סעיפים 
 שהושמט מוצג עם קו חוצה וטקסט חדש מוצג עם קו תחתון.

 
 ולהתח

 תקן זה חל על כל סוגי המלאי, למעט: .2
 

עבודה בתהליך הנובעת בהתאם לחוזי ביצוע, כולל חוזי  (א)
שירות הקשורים במישרין )ראה תקן חשבונאות בינלאומי 

 [בוטל] (;חוזי הקמה 11

 

 ... (ב)
 

 הגדרות

... 
 

( הנרכשות ומיועדות למכירה כולל, goodsמלאי כולל סחורות ) . 8
( שנרכשה על ידי קמעונאי merchandiseלדוגמה, סחורה )

ומיועדת למכירה, או קרקע ונכסי דלא ניידי אחרים המיועדים 
למכירה. מלאי כולל גם מוצרים מוגמרים שיוצרו או עבודה 
בתהליך הייצור של הישות וכולל חומרים וחומרי עזר שישמשו 

במקרה של ספק שירות, מלאי כולל את עלויות בתהליך הייצור. 
, שלגביו הישות עדיין לא הכירה 19מור בסעיף השירות, כא

 (.הכנסות 18בהכנסות הקשורות )ראה תקן חשבונאות בינלאומי 
 יוצרותנן עלויות שהתהוו על מנת לקיים חוזה עם לקוח שאי

)או נכסים בתחולה של תקן אחר( יטופלו בהתאם לתקן  מלאי
  .הכנסות מחוזים עם לקוחות 15דיווח כספי בינלאומי 

 
... 
 

 שווי מימוש נטו
... 
 

הורדת ערך של מלאי נעשית, בדרך כלל, לגבי כל פריט בפני  .29
עצמו. אולם, בנסיבות מסוימות יכול להיות ראוי לקבץ פריטים 
דומים או קשורים. זה יכול להיות המצב כאשר פריטי מלאי 
המתייחסים לאותו קו ייצור שמשמשים למטרות דומות או 

מיוצרים ומשווקים באותו אזור  לאותם משתמשים סופיים,
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, ולא ניתן באופן מעשי להעריכם בנפרד מפריטים יגיאוגרפ
אחרים באותו קו ייצור. לא ראוי להוריד ערך מלאי על בסיס של 
סוגי מלאי, לדוגמה, מוצרים מוגמרים, או כל סוגי המלאי במגזר 

ספקי שירותים, בדרך כלל, צוברים עלויות . מסוים פעילות
לכל שירות שלגביו מחויב מחיר מכירה נפרד. לכן, כל בהתייחס 

  שירות כזה מטופל כפריט נפרד.
 

... 
 גילוי

... 
 

מידע לגבי הערכים בספרים של סוגי מלאי שונים והיקף  .37
השינויים בנכסים אלה שימושי למשתמשים בדוחות הכספיים. 

(, חומרי עזר merchandiseסוגי מלאי מקובלים הם סחורה )
ניתן לתאר , חומרים, עבודה בתהליך ומוצרים מוגמרים. לייצור

 את המלאי של ספק שירות כעבודה בתהליך.
 

... 
 

 מועד תחילה

... 
 

, הכנסות מחוזים עם לקוחות 15תקן דיווח כספי בינלאומי  ה. 40
וביטל את  37-ו 29, 8, 2, תיקן את סעיפים 2014שפורסם במאי 

אשר היא מיישמת את . ישות תיישם תיקונים אלה כ19סעיף 
 .15תקן דיווח כספי בינלאומי 

 
 מיסים על הכנסה 12בינלאומי  חשבונאותתקן 

 
ה נוסף. טקסט שהושמט מוצג עם קו חוצה 98תוקן וסעיף מ 59סעיף 

 וטקסט חדש מוצג עם קו תחתון.
 

 פריטים שהוכרו ברווח או הפסד
... 
 

 רבית התחייבויות המסים הנדחים ונכסי המסים הנדחיםמ .59
נוצרים כאשר הכנסה או הוצאה נכללות ברווח החשבונאי 
בתקופה אחת, אך נכללות בהכנסה החייבת )בהפסד לצורכי מס( 
בתקופה אחרת. המסים הנדחים, שנוצרים כתוצאה מכך, 

 מוכרים ברווח או הפסד. להלן מספר דוגמאות:
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בית, מתמלוגים או מדיבידנד מתקבלות יכנסות מרהכאשר  ( )א
על בסיס ונכללות ברווח החשבונאי  (,in arrearsבאיחור )

בהתאם לתקן  (time apportionment basisיחסי לזמן )
 15דיווח כספי בינלאומי  הכנסות 18חשבונאות בינלאומי 

 39תקן חשבונאות בינלאומי  ,הכנסות מחוזים עם לקוחות
או תקן דיווח כספי  מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה

אך נכללות  ,בהתאם לעניין, ם פיננסייםמכשירי 9בינלאומי 
 בהכנסה החייבת )בהפסד לצורך מס( על בסיס מזומן; וכן 

 
 ... ()ב
 

 מועד תחילה

... 
 

, הכנסות מחוזים עם לקוחות 15תקן דיווח כספי בינלאומי  ה. 98
. ישות תיישם תיקון זה 59, תיקן את סעיף 2014שפורסם במאי 

 .15ספי בינלאומי כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כ
 

 רכוש קבוע 16בינלאומי  חשבונאותתקן 
 

י נוסף. טקסט שהושמט מוצג עם קו 81וסעיף  יםתוקנמ 72-ו 69סעיפים 
 חוצה וטקסט חדש מוצג עם קו תחתון.

 
 גריעה

... 
 

 דרכיםמגוון של ב עשוי להתרחשפריט רכוש קבוע של מימוש ה . 69
חכירה בחוזה  על ידי התקשרותמכירה,  על ידי, לדוגמה)

מועד המימוש של  בקביעתתרומה(.  מתן או על ידי ,מימונית
ישות מיישמת את הקריטריונים שבתקן  ,רכוש קבוע פריט

הוא  להכרה בהכנסות ממכירת סחורות 18חשבונאות בינלאומי 
משיג שליטה על פריט זה בהתאם לדרישות  קבלהמהמועד שבו 

בתקן דיווח כספי מה של מחויבות ביצוע וקי עיתוילקביעת 
מיושם לגבי מימוש  17. תקן חשבונאות בינלאומי 15בינלאומי 

 .בחזרהבאמצעות מכירה וחכירה 
 

... 
 

ברווח  שיכלל שהישות זכאית לקבל בעת מימושתמורה ה סכום . 72
מוכרת לראשונה פריט רכוש קבוע  גריעה שלהמהנובע או הפסד 

התמורה  ההוגן. אם תקבול עבור הפריט נדחה, הבשוויי
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המתקבלת מוכרת לראשונה בשווה הערך למחיר במזומן. 
ההפרש בין סכום התמורה הנומינלי לבין שווה הערך למחיר 
במזומן מוכר כהכנסות ריבית בהתאם לתקן חשבונאות 

, המשקפות את התשואה האפקטיבית בגין יתרת 18בינלאומי 
נקבע בהתאם לדרישות לקביעת מחיר העסקה  םהחייבי

 עוקבים. שינויים 15תקן דיווח כספי בינלאומי ל 47-72 בסעיפים
 ונכלל ברווח או הפסד יטופלש הנאמד של התמורהלסכום 

בהתאם לדרישות לשינויים במחיר העסקה בתקן דיווח כספי 
 .15בינלאומי 

 
... 

 
 מועד תחילה

... 
 

, הכנסות מחוזים עם לקוחות 15תקן דיווח כספי בינלאומי  י. 81
. ישות 72-ו 69 א,68 , תיקן את סעיפים2014שפורסם במאי 

תיישם תיקונים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי 
 .15בינלאומי 

 
מכשירים פיננסיים:  32בינלאומי  חשבונאותתקן 
 הצגה

 
 יז נוסף. טקסט חדש מוצג עם קו תחתון.97סעיף 

 
 מעברהוראות מועד תחילה ו

... 
 

, הכנסות מחוזים עם לקוחות 15מי תקן דיווח כספי בינלאו יז. 97
. ישוםלהנחיות הי 21א, תיקן את סעיף 2014שפורסם במאי 

ישות תיישם תיקון זה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי 
 .15בינלאומי 

 
תוקן. טקסט שהושמט מוצג עם קו חוצה מ 21א, סעיף ישוםבהנחיות הי

 וטקסט חדש מוצג עם קו תחתון.
 

כירה של פריטים לא חוזים לרכישה או מ
  (10-8פיננסיים )סעיפים 

... 
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הכנסות מחוזים  15דיווח כספי בינלאומי  תקןלנדרש על ידי פרט  . 21א
חוזה הכרוך בקבלה או במסירה של נכסים  ,עם לקוחות

מוחשיים אינו יוצר נכס פיננסי של צד אחד והתחייבות פיננסית 
בו  מועדלנדחה מעבר המקביל שלום התאלא אם  ,של צד אחר

הנכסים המוחשיים. כך הוא המקרה ברכישה או  מועברים
 במכירה של סחורות באשראי מסחרי.

 
דיווח כספי לתקופות  34בינלאומי  חשבונאותתקן 

 ביניים
 

נוסף. טקסט חדש מוצג עם קו  55וסעיף  יםתוקנמא 16-ב ו15סעיפים 
 תחתון.

 
 אירועים ועסקאות משמעותיים

... 
 

של אירועים ועסקאות שלגביהם נדרשים גילויים  להלן רשימה ב. 15
 אם הם משמעותיים. הרשימה אינה ממצה.

 
 ... (א)
 
רכוש של נכסים פיננסיים, הכרה בהפסד מירידת ערך  (ב)

מחוזים עם  הנובעיםנכסים , יםמוחשי לתיבנכסים קבוע, 
הפסד מירידת  היפוכו שלאו נכסים אחרים, וכן  לקוחות,

 ה;ערך כז
 
 ... (ג)
 

 יםגילויים אחר

בנוסף למתן גילוי לעסקאות ואירועים משמעותיים בהתאם  א.16
כלול בביאורים לדוחות הכספיים ת ג, ישות15-15לסעיפים 

את המידע, המפורט להלן, אם לא ניתן לו  הלתקופות ביניים של
, המידע אופן רגילוח הכספי ביניים. ביוגילוי במקום אחר בד
 . (year-to-date basis) השנה מתחילת ידווח על בסיס מצטבר

 
 ... )א(

 
של הכנסות מחוזים עם לקוחות הנדרש לפי  צולהפי ()יב

הכנסות  15לתקן דיווח כספי בינלאומי  114-115סעיפים 
 .מחוזים עם לקוחות

 
 ... 
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 תחילהמועד 

... 
 

, הכנסות מחוזים עם לקוחות 15תקן דיווח כספי בינלאומי  .55
א. ישות תיישם 16-ב ו15 , תיקן את סעיפים2014שפורסם במאי 

תיקונים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 
15. 

 
 ירידת ערך נכסים 36בינלאומי  חשבונאותתקן 

 
יב נוסף. טקסט שהושמט מוצג עם קו חוצה 140תוקן וסעיף מ 2סעיף 

 וטקסט חדש מוצג עם קו תחתון.
 

 תחולה

דת ערך של כל הנכסים, תקן זה ייושם לטיפול החשבונאי בירי . 2
  למעט:

 

 ... (א)
 

 תקן חשבונאותראה נכסים הנובעים מחוזי הקמה ) (ב)
חוזה ונכסים  ם בגיןנכסי (הקמה חוזי 11 בינלאומי

הוכרו ש מואו לקיוחוזה עים מעלויות להשגת הנוב
הכנסות מחוזים  15בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 

  ;עם לקוחות
 

 ... (ג)
 

 ומועד תחילה הוראות מעבר

... 
 

, הכנסות מחוזים עם לקוחות 15תקן דיווח כספי בינלאומי  יב.140
. ישות תיישם תיקון זה 2, תיקן את סעיף 2014שפורסם במאי 

 .15כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 
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הפרשות, התחייבויות  37בינלאומי  חשבונאותתקן 
 תלויות ונכסים תלויים

 
בוטל. טקסט שהושמט מוצג עם מ 6נוסף. סעיף  100תוקן וסעיף מ 5סעיף 

 קו חוצה וטקסט חדש מוצג עם קו תחתון.
 

 תחולה

... 
 
של הפרשה,  ספציפיכאשר תקן חשבונאות אחר עוסק בסוג  .5

אותו תקן את ליישם  ישותהתחייבות תלויה או נכס תלוי, על 
 יםנידונ יםסוגי הפרשות מסוימ, הבמקום תקן זה. לדוגמ

 בתקנים בגין:

 

חוזי  11חוזי הקמה )ראה תקן חשבונאות בינלאומי  (א)
 ]בוטל[ (;הקמה

 

 ... (ב)

 

(. חוזי ביטוח 4חוזי ביטוח )ראה תקן דיווח כספי בינלאומי  (ה)
אולם, תקן זה מיושם להפרשות, התחייבויות תלויות 
ונכסים תלויים של מבטח, פרט לאלה הנובעים 

זי ממחויבויותיו החוזיות וזכויותיו החוזיות הנובעות מחו
 וכן; 4ביטוח אשר בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי 

 
תמורה מותנית של רוכש בצירוף עסקים )ראה תקן דיווח  (ו)

 ; וכן .(צירופי עסקים 3כספי בינלאומי 
 

הכנסות מחוזים עם לקוחות )ראה תקן דיווח כספי  )ז(
מאחר עם זאת,  (.הכנסות מחוזים עם לקוחות 15בינלאומי 

מכיל דרישות  ינוא 15נלאומי שתקן דיווח כספי בי
, או מכבידים ספציפיות לטיפול בחוזים עם לקוחות שהם

 הפכו למכבידים, תקן זה מיושם במקרים כאלה.ש
 

... 
 

 תחילהמועד 

... 
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, הכנסות מחוזים עם לקוחות 15תקן דיווח כספי בינלאומי  .100
. ישות 6וביטל את סעיף  5, תיקן את סעיף 2014שפורסם במאי 

ם תיקונים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי תייש
 .15בינלאומי 

 
 נכסים בלתי מוחשיים 38בינלאומי  חשבונאותתקן 

 
יא נוסף. טקסט שהושמט מוצג 130 וסעיף יםנתוקמ 116-ו 114, 3 פיםסעי

 עם קו חוצה וטקסט חדש מוצג עם קו תחתון.

 

 תחולה 

... 
 

ונאי לגבי סוג מסוים של אם תקן אחר קובע את הטיפול החשב . 3
נכס בלתי מוחשי, ישות תיישם את התקן האמור במקום תקן 

 זה. לדוגמה, תקן זה אינו חל על:
 

המוחזקים על ידי ישות למכירה  נכסים בלתי מוחשיים (א)
 2במהלך העסקים הרגיל )ראה תקן חשבונאות בינלאומי 

 (.חוזי הקמה 11ותקן חשבונאות בינלאומי  מלאי

 

 ... (ב)

 
כסים הנובעים מחוזים עם לקוחות שהוכרו בהתאם לתקן נ  )ט(

  .הכנסות מחוזים עם לקוחות 15דיווח כספי בינלאומי 
 

... 
 

 יציאה משימוש ומימושים 

... 
 

המימוש של נכס בלתי מוחשי עשוי להתרחש במגוון של דרכים  .114
)לדוגמה, על ידי מכירה, על ידי התקשרות בחוזה חכירה 

נכס מועד המימוש של  בקביעתי מתן תרומה(. מימונית, או על יד
כזה, ישות מיישמת את הקריטריונים להכרה בהכנסות ממכירת 

נכס  הכנסות 18סחורות בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
זה  נכסמשיג שליטה על  קבלהמהוא המועד שבו בלתי מוחשי 

מה של מחויבות ביצוע וקי יתויעבהתאם לדרישות לקביעת 
 17. תקן חשבונאות בינלאומי 15כספי בינלאומי בתקן דיווח 

 מיושם לגבי מימוש באמצעות מכירה וחכירה בחזרה.
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... 
 

ברווח  שיכלל שהישות זכאית לקבל בעת מימושהתמורה  סכום . 116
מוכרת לראשונה של נכס בלתי מוחשי  גריעההמהנובע או הפסד 

 בשווייה ההוגן. אם תקבול עבור הנכס הבלתי מוחשי נדחה,
התמורה המתקבלת מוכרת לראשונה בשווה הערך למחיר 
במזומן. ההפרש בין סכום התמורה הנומינלי לבין שווה הערך 
למחיר במזומן מוכר כהכנסות ריבית בהתאם לתקן חשבונאות 

, המשקפות את התשואה האפקטיבית בגין יתרת 18בינלאומי 
נקבע בהתאם לדרישות לקביעת מחיר העסקה  החייבים
 עוקביםשינויים  .15לתקן דיווח כספי בינלאומי  47-72 בסעיפים

 ונכלל ברווח או הפסד יטופלש של התמורהסכום אומדן הל
בהתאם לדרישות לשינויים במחיר העסקה בתקן דיווח כספי 

 .15בינלאומי 
 
... 
 

 הוראות מעבר ומועד תחילה

... 
 

, ותהכנסות מחוזים עם לקוח 15תקן דיווח כספי בינלאומי  יא. 130
. ישות 116-ו 114, 3, תיקן את סעיפים 2014שפורסם במאי 

תיישם תיקונים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי 
 .15בינלאומי 

 
מכשירים פיננסיים:  39בינלאומי  חשבונאותתקן 

 הכרה ומדידה
 

כ נוספו. 103-א ו55א, 44א, 2וסעיפים  יםתוקנמ 55-ו 47, 43, 9, 2סעיפים 
 ט מוצג עם קו חוצה וטקסט חדש מוצג עם קו תחתון.טקסט שהושמ

 
 תחולה

תקן זה ייושם על ידי כל הישויות לכל הסוגים של מכשירים  . 2
 פיננסיים, למעט:

 

 ... (א)

 
 15זכויות ומחויבויות בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי   )יא(

שהם מכשירים פיננסיים,  הכנסות מחוזים עם לקוחות
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קובע שהם  15כספי בינלאומי למעט אלה שתקן דיווח 
 .9מטופלים בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 

 
דרישות ירידת הערך של תקן זה ייושמו לזכויות אלה שתקן  א. 2

קובע שהם מטופלים בהתאם לתקן זה  15דיווח כספי בינלאומי 
 ההכרה בהפסדים מירידת ערך. צורךל

 
 ...  

 
 הגדרות

 ... 
 
9 . ... 
 

 ות להכרה ולמדידההגדרות המתייחס
... 
 

היא  (Effective interest methodשיטת הריבית האפקטיבית )
שיטה לחישוב העלות המופחתת של נכס פיננסי או של 
התחייבות פיננסית )או של קבוצת נכסים פיננסיים או 
התחייבויות פיננסיות( ולהקצאת הכנסת הריבית או הוצאת 

ור ריבית אפקטיבי הריבית על פני התקופה הרלוונטית. שיע
(Effective interest rate הוא השיעור שמהוון במדויק את )

אומדן תשלומי או תקבולי המזומנים במשך אורך החיים החזוי 
של המכשיר הפיננסי, או כאשר מתאים, במשך תקופה קצרה 
יותר, לערך בספרים נטו של הנכס הפיננסי או של ההתחייבות 

ריבית האפקטיבי, ישות צריכה הפיננסית. בעת חישוב שיעור ה
לאמוד את תזרימי המזומנים בהתחשב בכל התנאים החוזיים 
של המכשיר הפיננסי )לדוגמה, פירעון מוקדם, אופציות רכש 
ואופציות דומות(, אבל לא תתחשב בהפסדי אשראי עתידיים. 

(, fees and pointsהחישוב כולל את כל העמלות והנקודות )
ן הצדדים לחוזה, שמהווים חלק בלתי ששולמו או שהתקבלו בי

תקן חשבונאות  נפרד משיעור הריבית האפקטיבי )ראה
(, היישוםב להנחיות 8א-א8אסעיפים  הכנסות 18בינלאומי 

האחרים. קיימת  תעלויות עסקה, וכל הפרמיות או הניכיונו
חזקה לפיה תזרימי המזומנים ואורך החיים החזוי של קבוצת 

ם ניתנים לאמידה באופן מהימן. מכשירים פיננסיים דומי
אולם, במקרים נדירים בהם לא ניתן לאמוד באופן מהימן את 
תזרימי המזומנים או את אורך החיים החזוי של מכשיר פיננסי 
)או של קבוצת מכשירים פיננסיים(, הישות תשתמש בתזרימי 
המזומנים החוזיים במשך התקופה החוזית המלאה של 

 קבוצת מכשירים פיננסיים(.המכשיר הפיננסי )או של 
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היא הסרה של נכס פיננסי או של  (Derecognitionגריעה )
התחייבות פיננסית, שהוכרו בעבר, מהדוח על המצב הכספי של 

 ישות.
 

של רווחים למחזיקים  חלוקותהם  (Dividends) דיבידנדים 
חזקותיהם בסוג מסוים של ניים באופן יחסי לההו םבמכשירי

 הון. 
 

הוא המחיר שהיה מתקבל במכירה של  (Fair valueגן )שווי הו
נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה 
רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה )ראה תקן דיווח 

 (.13כספי בינלאומי 
 
... 
 

מדידה לראשונה של נכסים פיננסיים ושל 
 התחייבויות פיננסיות

נכס  א, כאשר44חולת סעיף בתשלקוחות חובות למעט  כאשר . 43
פיננסי או התחייבות פיננסית מוכרים לראשונה, ישות תמדוד 
אותם בשווים ההוגן בתוספת, במקרה של נכס פיננסי או 
התחייבות פיננסית שאינם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, 
עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה של 

 בות הפיננסית.הנכס הפיננסי או של ההתחיי
 

... 
 

חובות , בהכרה לראשונה, ישות תמדוד 43על אף הדרישה בסעיף  א. 44
נקבע בהתאם שמרכיב מימון משמעותי ) נם כולליםלקוחות שאי

( במחיר העסקה שלהם )אשר 15לתקן דיווח כספי בינלאומי 
 (. 15מוגדר בתקן דיווח כספי בינלאומי 

 
... 
 

 ננסיותמדידה עוקבת של התחייבויות פי
לאחר הכרה לראשונה, ישות תמדוד את כל ההתחייבויות  . 47

הפיננסיות בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית 
 האפקטיבית, פרט ל:

 
 . .. )א( 
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. לאחר הכרה 9חוזי ערבות פיננסית כהגדרתם בסעיף  )ג( 
לראשונה, מנפיק של חוזה כזה ימדוד אותו )אלא אם 

 (( לפי הגבוה מבין:)א( או )ב47חלים סעיפים 
 

(i )  הסכום שנקבע בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי
 ; וכן37

 
(ii )  ( בניכוי, 43הסכום שהוכר לראשונה )ראה סעיף

של  תמצטברה סכוםה הפחתהכאשר מתאים, 
לתקן חשבונאות בינלאומי שהוכרה בהתאם  הכנסה

 .15לעקרונות של תקן דיווח כספי בינלאומי  18
 

ות למתן הלוואה בשיעור ריבית הנמוך משיעור מחויבוי )ד( 
ריבית השוק. לאחר הכרה לראשונה, מנפיק של מחויבות 

)א(( לפי הגבוה 47כזו ימדוד אותה )אלא אם חל סעיף 
 מבין:

 
(i )  הסכום שנקבע בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי

 ; לבין37

 
(ii )  ( בניכוי, 43הסכום שהוכר לראשונה )ראה סעיף

של  תמצטברסכום הה הפחתהים, כאשר מתא
לתקן חשבונאות בינלאומי שהוכרה בהתאם  הכנסה

 .15לעקרונות של תקן דיווח כספי בינלאומי  18
 

התחייבויות פיננסיות שמיועדות כפריטים מגודרים כפופות 
 .102-89לדרישות חשבונאות הגידור בסעיפים 

 
... 
 

 רווחים והפסדים
או של בשווי ההוגן של נכס פיננסי  רווח או הפסד הנובע משינוי . 55

 שאינם חלק מיחסי גידור )ראה סעיפיםהתחייבות פיננסית 
 (, יוכרו, כדלהלן.102-89

 
 ... )א( 

 

רווח או הפסד מנכס פיננסי זמין למכירה יוכרו ברווח  (ב)
-70כולל אחר, פרט להפסדים מירידת ערך )ראה סעיפים 

ראה ן )( ורווחים והפסדים משינויים בשערי חליפי67
(, עד שהנכס הפיננסי יגרע. באותו לנספח א 83סעיף א
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מועד הרווח או ההפסד המצטבר, שהוכרו קודם לכן ברווח 
כולל אחר, יסווגו מחדש מההון לרווח או הפסד כתיאום 

הצגת  1חדש )ראה תקן חשבונאות בינלאומי מבגין סיווג 
((. אולם, ריבית שחושבה 2007)עודכן  דוחות כספיים

( 9ות שיטת הריבית האפקטיבית )ראה סעיף באמצע
)ראה תקן חשבונאות בינלאומי מוכרת ברווח או הפסד 

. דיבידנדים בגין מכשיר הוני זמין למכירה מוכרים (18
כאשר התמסדה זכות הישות לקבלת ברווח או הפסד 

בהתאם  (18התשלום )ראה תקן חשבונאות בינלאומי 
 .א55לסעיף 

 
 ברווח או הפסד רק כאשר: מוכרים דיבידנדים א. 55

 
 הזכות של הישות לקבל תשלום של הדיבידנד התגבשה;  )א(

 
דיבידנד יזרמו אל לצפוי שההטבות הכלכליות הקשורות   )ב(

 הישות; וכן
 

 באופן מהימן.  ניתן למדידהסכום הדיבידנד   )ג(
 

... 
 

 מועד תחילה והוראות מעבר

... 
 

, הכנסות מחוזים עם לקוחות 15תקן דיווח כספי בינלאומי  כ. 103
ואת  55, 47, 43, 9, 2, תיקן את סעיפים 2014שפורסם במאי 

א, 2והוסיף את סעיפים  ישוםלהנחיות הי 48א-ו 4א, 2אסעיפים 
. ישות תיישם ישוםג להנחיות הי8א-א8אא וסעיפים 55א, 44

תיקונים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 
15. 

 
-א8אוסעיפים  יםתוקנמ ישוםלהנחיות הי 48א-ו 4אסעיפים  ',אבנספח 

נוספו. טקסט שהושמט מוצג עם קו חוצה וטקסט  ישוםג להנחיות הי8א
 חדש מוצג עם קו תחתון.

 
 (7-2תחולה )סעיפים 

... 
 

חוזי ערבות פיננסית יכולים להיות בעלי צורות משפטיות שונות,  . 4א
חוזה כשל  ,אשראימכתבי  כמו ערבות, סוגים מסוימים של

או חוזה ביטוח. הטיפול החשבונאי בהם אינו תלוי  אשראי
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בצורתם המשפטית. להלן מובאות דוגמאות לטיפול החשבונאי 
 )ה((:2המתאים )ראה סעיף 

 
 

 המנפיק מודד אותה לפי הגבוה מבין: ... )א( 

 
(i )  הסכום שנקבע בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי

 ; לבין37

 
(ii )  שהוכר לראשונה בניכוי, כאשר מתאים, הסכום

שהוכרה  הכנסהשל  תמצטברסכום הה הפחתה
לעקרונות של  18לתקן חשבונאות בינלאומי בהתאם 

 )ג((.47)ראה סעיף  15תקן דיווח כספי בינלאומי 
 

 ... )ב( 

 

אם חוזה ערבות פיננסית הונפק בהקשר למכירת סחורות,  (ג)
תקן  18 תקן חשבונאות בינלאומיהמנפיק מיישם את 
לצורך הקביעה מתי ניתן להכיר  15דיווח כספי בינלאומי 

 בהכנסות מהערבות וממכירת הסחורות.
 

... 
 

 שיעור ריבית אפקטיבי

... 
 

, ישות מזהה עמלות שהן תבעת יישום שיטת הריבית האפקטיבי א. 8א
חלק בלתי נפרד משיעור הריבית האפקטיבי של מכשיר פיננסי. 

שירותים פיננסיים עשוי לא להעיד על  התיאור של עמלות עבור
המהות והתוכן של השירותים שסופקו. עמלות שהן חלק בלתי 
נפרד משיעור הריבית האפקטיבי של מכשיר פיננסי מטופלות 

לשיעור הריבית האפקטיבי, אלא אם המכשיר הפיננסי  וםאיכת
שינוי בשווי הוגן מוכר ברווח או הפסד. כאשר הנמדד בשווי הוגן, 

ים אלה, העמלות מוכרות כהכנסות כאשר המכשיר מוכר במקר
 לראשונה.

 
עמלות שהן חלק בלתי נפרד משיעור הריבית האפקטיבי של  ב. 8א

 מכשיר פיננסי כוללות:

 
 המתייחסותעמלות יצירה שהתקבלו על ידי הישות   )א(

ליצירתו או לרכישתו של נכס פיננסי. עמלות כאלה עשויות 
ויות כגון הערכת מצבו הכספי של לכלול תגמול בגין פעיל
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הלווה, הערכה ורישום של ערבויות, בטוחות והסדרי 
ביטחון אחרים, ניהול משא ומתן לגבי תנאי המכשיר, 

עמלות אלה מהוות  ועיבוד מסמכים וסגירת העסקה. הכנה
 חלק בלתי נפרד מיצירת מעורבות במכשיר הפיננסי שנוצר.

 
י הישות ליצירת הלוואה עמלות מחויבות שהתקבלו על יד  )ב(

כאשר המחויבות למתן הלוואה היא מחוץ לתחולת תקן 
זה וצפוי שהישות תתקשר בהסדר הלוואה מסוים. עמלות 

רכישה של באלה נחשבות כתגמול בגין מעורבות נמשכת 
מכשיר פיננסי. אם המחויבות פוקעת מבלי שהישות 
העמידה את ההלוואה, העמלה מוכרת כהכנסות במועד 

 ת המחויבות.פקיע

 
עמלות יצירה שהתקבלו בהנפקת התחייבויות פיננסיות   )ג(

הנמדדות בעלות מופחתת. עמלות אלה מהוות חלק בלתי 
נפרד מיצירת מעורבות בהתחייבות פיננסית. ישות מבחינה 
בין עמלות ועלויות המהוות חלק בלתי נפרד משיעור 

ת הריבית האפקטיבי על ההתחייבות הפיננסית לבין עמלו
לזכות לספק שירותים,  המתייחסותיצירה ועלויות עסקה 

 כגון שירותי ניהול השקעות.

 
עמלות שאינן מהוות חלק בלתי נפרד משיעור הריבית האפקטיבי  ג. 8א

של מכשיר פיננסי ומטופלות בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 
 כוללות: 15

 
 עמלות הנגבות עבור שירות הלוואה;  )א(

 
מחויבות ליצירת הלוואה כאשר המחויבות למתן עמלות   )ב(

שתהיה הלוואה היא מחוץ לתחולת תקן זה ואין זה סביר 
 בהסדר הלוואה מסוים; וכן ותהתקשר

עמלות סינדיקציה של הלוואה שהתקבלו על ידי ישות   )ג(
שמסדירה הלוואה מבלי לשמר חלק מחבילת ההלוואה 

ית לעצמה )או אשר משמרת חלק באותו שיעור ריב
 כמו של משתתפים אחרים(.השוואה -בראפקטיבי לסיכון 

 
... 
 

 מעורבות נמשכת בנכסים מועברים
להלן דוגמאות לאופן בו ישות מודדת נכס מועבר ואת  .48א

 . 30ההתחייבות הקשורה אליו בהתאם לסעיף 
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 כל הנכסים

אם ערבות שניתנה על ידי ישות לשלם עבור הפסדים  )א( 
בתנאי הנכס המועבר, מונעת מהנכס הנובעים מאי עמידה 

המועבר להיגרע במידת המעורבות הנמשכת, הנכס 
( הערך iהמועבר במועד ההעברה נמדד על פי הנמוך מבין )

רבי של התמורה י( הסכום המiiבספרים של הנכס לבין )
שהתקבלה בהעברה שהישות עשויה להידרש להחזיר 

דת )'סכום הערבות'(. ההתחייבות הקשורה לנכס נמד
לראשונה בגובה סכום הערבות בתוספת השווי ההוגן של 
הערבות )בדרך כלל, התמורה שהתקבלה עבור הערבות(. 
לאחר מכן, השווי ההוגן שהוכר לראשונה של הערבות 

 כאשר )או ככל בסיס יחסי לזמןעל מוכר ברווח או הפסד 
 18חשבונאות בינלאומי  ראה תקן) ימתו( המחויבות מקש

( 15ת של תקן דיווח כספי בינלאומי בהתאם לעקרונו
והערך בספרים של הנכס מופחת על ידי הפסדים מירידת 

 ערך כלשהם.
 

... 
 

 נדל"ן להשקעה 40בינלאומי  חשבונאותתקן 
 

ה נוסף. טקסט שהושמט מוצג עם 85וסעיף  יםתוקנמ 70-ו 67, 9סעיפים 
 קו חוצה וטקסט חדש מוצג עם קו תחתון.

 
השקעה או כנדל"ן בשימוש סיווג נדל"ן כנדל"ן ל

 הבעלים

... 
 

 אינם להלן דוגמאות לפריטים שאינם נדל"ן להשקעה, ולפיכך . 9
 בתחולת תקן זה:

 

 ... (א)
 

או מפותח עבור צדדים שלישיים )ראה תקן מוקם נדל"ן ה (ב)
 ]בוטל[ .(חוזי הקמה 11בינלאומי חשבונאות 

 
 ... (ג)

 
 מימושים

... 
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 מכירה אובאמצעות  להתרחשעשוי  מימוש נדל"ן להשקעה . 67
 מועד בקביעת. חכירה מימוניתבאמצעות התקשרות בחוזה 

את הקריטריונים  מתייששות מינדל"ן להשקעה, של  מימושה
 ממכירת סחורותלהכרה בהכנסות  18בתקן חשבונאות בינלאומי 

ומביאה בחשבון את ההנחיות הקשורות בדוגמאות להמחשה 
 קבלהמהמועד שבו  הוא 18הנלוות לתקן חשבונאות בינלאומי 

משיג שליטה על הנדל"ן להשקעה בהתאם לדרישות לקביעת 
. 15מה של מחויבות ביצוע בתקן דיווח כספי בינלאומי קיו יתויע

מיושם לגבי מימוש באמצעות  17תקן חשבונאות בינלאומי 
 .התקשרות בחוזה חכירה מימונית ולמכירה וחכירה בחזרה

 
... 
 

שיכלל ברווח  בעת מימושאית לקבל הישות זכשהתמורה  סכום . 70
לראשונה  תוכרמנדל"ן להשקעה  ה שלגריעהאו הפסד הנובע מ

עבור נדל"ן להשקעה נדחה, תקבול אם בייחוד,  הוגן.ה יהשוויב
למחיר ערך השווה לראשונה ב תוכרמ תתקבלמהתמורה ה

ערך הלבין שווה  הנומינליהתמורה  במזומן. ההפרש בין סכום
בהתאם לתקן חשבונאות  ,ת ריביתוכהכנס מוכרבמזומן למחיר 

נקבע  האפקטיביתתוך שימוש בשיטת הריבית  ,18בינלאומי 
לתקן  47-72בהתאם לדרישות לקביעת מחיר העסקה בסעיפים 

לסכום הנאמד של  עוקביםשינויים  .15דיווח כספי בינלאומי 
בהתאם לדרישות  ונכלל ברווח או הפסד יטופלשהתמורה 

 .15עסקה בתקן דיווח כספי בינלאומי לשינויים במחיר ה
 

... 
 

 תחילהמועד 

... 
 

, הכנסות מחוזים עם לקוחות 15תקן דיווח כספי בינלאומי  ה. 85
. ישות 70-ו 67, 9)ב(, 3, תיקן את סעיפים 2014שפורסם במאי 

תיישם תיקונים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי 
 .15בינלאומי 
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ועדה לפרשנויות של דיווח של הו 12פרשנות מספר 
 הסדרי זיכיון למתן שירות כספי בינלאומי 

 
חוזי  11מתחת לכותרת "הפניות", ההפניות לתקן חשבונאות בינלאומי 

והפניה לתקן  תבוטלומ הכנסות 18תקן חשבונאות בינלאומי לו הקמה
-15נוספה. סעיפים  הכנסות מחוזים עם לקוחות 15דיווח כספי בינלאומי 

ד נוסף. טקסט שהושמט מוצג עם קו 28וסעיף  יםתוקנמ 27-ו 20-18, 13
 חוצה וטקסט חדש מוצג עם קו תחתון.

 
 הכרה בתמורת ההסדר ומדידתה

... 
 

המפעיל יכיר בהכנסות בגין השירותים שהוא מבצע וימדוד אותן  . 13
תקן דיווח כספי ל 18-ו 11חשבונאות בינלאומיים  לתקניבהתאם 

יל מבצע יותר משירות אחד )דהיינו אם המפע. 15בינלאומי 
שירותי הקמה או שדרוג וגם שירותי תפעול( בהתאם לחוזה או 
הסדר יחידים, התמורה שהתקבלה או שקיימת זכות לקבלה 
תוקצה על סמך ערכי השווי ההוגן היחסיים של השירותים 

מהות התמורה  שסופקו, אם הסכומים ניתנים לזיהוי בנפרד.
בונאי העוקב לגביה. הטיפול החשבונאי קובעת את הטיפול החש

העוקב בתמורה שהתקבלה כנכס פיננסי וכנכס בלתי מוחשי 
 להלן. 26 - 23מפורט בסעיפים 

 
 שירותי הקמה או שדרוג

ובעלויות הקשורות  בהכנסותהטיפול החשבונאי על ידי המפעיל  . 14
לתקן חשבונאות שירותי הקמה או שדרוג יהיה בהתאם בל

 .15תקן דיווח כספי בינלאומי ל 11בינלאומי 
 

 תמורה שניתנה למפעיל על ידי המעניק

אם המפעיל מספק שירותי הקמה או שדרוג יש להכיר בתמורה  . 15
לפי שוויה לקבל  אימפעיל זכהשהתקבלה על ידי המפעיל או ש

. התמורה עשויה 15בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי  ההוגן
 להיות זכויות ל:

 

 ... (א)

 
... 

 
אם התשלום שהמפעיל מקבל עבור שירותי ההקמה מורכב  . 18

בחלקו מנכס פיננסי ובחלקו מנכס בלתי מוחשי, נדרש לטפל 
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בנפרד בכל רכיב של התמורה למפעיל. התמורה שהתקבלה או 
בהתאם ה בגין שני הרכיבים תוכר לראשונה שקיימת זכות לקבל

ה בשווי ההוגן של התמור .15לתקן דיווח כספי בינלאומי 
 .שהתקבלה או שקיימת זכות לקבלה

 
מהות התמורה שניתנה למפעיל על ידי המעניק תיקבע בהתייחס  .19

מהות  לתנאי החוזה, ועל ידי חוק החוזים הרלוונטי, כאשר קיים.
כמתואר  העוקבקובעת את הטיפול החשבונאי התמורה 
בגין . עם זאת, שני סוגי התמורה מסווגים כנכס 23-26בסעיפים 

במהלך תקופת ההקמה או השדרוג בהתאם לתקן דיווח חוזה 
 .15כספי בינלאומי 

 
 שירותי תפעול

שירותי תפעול בובעלויות הקשורות ל בהכנסותהמפעיל יטפל  . 20
תקן דיווח כספי ל 18חשבונאות בינלאומי  לתקן בהתאם

 .15בינלאומי 
 

... 
 

 פריטים שסופקו למפעיל על ידי המעניק

פריטי תשתית שהמפעיל קיבל אליהם גישה  ,11בהתאם לסעיף  . 27
מהמעניק לצורך הסדר השירות אינם מוכרים כרכוש קבוע של 
המפעיל. בנוסף, המעניק עשוי לספק פריטים אחרים למפעיל 
אשר המפעיל יכול, לפי רצונו, להשאירם ברשותו או לסחור 
בהם. אם נכסים כאלה מהווים חלק מהתמורה שנדרש שתשולם 

השירותים, אזי הם אינם מענקים ממשלתיים כפי למפעיל עבור 
הם מוכרים כנכסים של . 20שהוגדרו בתקן חשבונאות בינלאומי 

המפעיל, הנמדדים בשווי הוגן בעת ההכרה לראשונה. המפעיל 
יכיר בהתחייבות בגין מחויבויות שטרם קוימו אשר הוא נטל 

, הם מטופלים כחלק ממחיר זאת במקום בתמורה לנכסים.
 .15בתקן דיווח כספי בינלאומי  תוכהגדר העסקה

 
... 

 
 מועד תחילה

... 
 

, הכנסות מחוזים עם לקוחות 15תקן דיווח כספי בינלאומי   ד.28
תיקן את החלק של ה"הפניות" ואת , 2014שפורסם במאי 

ישות תיישם תיקונים אלה כאשר  .27-ו 18-20, 13-15סעיפים 
 .15י את תקן דיווח כספי בינלאומ היא מיישמת
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של הוועדה המתמדת לפרשנויות  27פרשנות מספר 
הערכת המהות של עסקאות אשר ערוכות במתכונת 

 המשפטית של חכירה
 

חוזי  11מתחת לכותרת "הפניות", ההפניות לתקן חשבונאות בינלאומי 
והפניה לתקן  תבוטלומ הכנסות 18תקן חשבונאות בינלאומי לו הקמה

 8נוספה. סעיף  מחוזים עם לקוחות הכנסות 15דיווח כספי בינלאומי 
טקסט שהושמט מוצג עם קו . יםתוקנמוהחלק שמתחת ל"מועד תחילה" 

 טקסט חדש מוצג עם קו תחתון.חוצה ו
 

 עמדה מוסכמת 

... 
 
 18לתקן חשבונאות בינלאומי  20 בסעיף דרישותה קריטריוניםה . 8

כל ייושמו לעובדות ולנסיבות של  15תקן דיווח כספי בינלאומי ב
הסדר כדי לקבוע מתי יש להכיר בעמלה שישות עשויה לקבל 
כהכנסה. יש לשקול גורמים כגון אם קיימת מעורבות נמשכת 
בצורה של מחויבויות ביצוע עתידיות משמעותיות הדרושות כדי 
להרוויח את העמלה, אם קיימים סיכונים שנשמרו, את התנאים 

העמלה.  של הסדרי ערבות כלשהם, ואת הסיכון להחזר של
סימנים, שכל אחד מהם בנפרד מצביע על כך שלא ראוי להכיר 
בעמלה במלואה כהכנסה במועד קבלתה, אם היא התקבלה 

 בתחילת ההסדר, כוללים את הסימנים הבאים:

 
  ... )א( 

 
 מועד תחילה

... 
 

שפורסם , הכנסות מחוזים עם לקוחות 15תקן דיווח כספי בינלאומי 
ישות תיישם  .8ק של ה"הפניות" ואת סעיף תיקן את החל, 2014במאי 

 .15את תקן דיווח כספי בינלאומי  תיקונים אלה כאשר היא מיישמת
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של הוועדה המתמדת לפרשנויות  32פרשנות מספר 
 עלויות אתר אינטרנט -נכסים בלתי מוחשיים 

 
חוזי  11מתחת לכותרת "הפניות", ההפניה לתקן חשבונאות בינלאומי 

הכנסות מחוזים  15פניה לתקן דיווח כספי בינלאומי וה תבוטלמ הקמה
תוקן. טקסט חדש מנוספה. החלק שמתחת ל"מועד תחילה"  עם לקוחות

 מוצג עם קו תחתון.
 

 מועד תחילה

... 
 

( תיקן את המינוחים, 2007)כפי שעודכן בשנת  1תקן חשבונאות בינלאומי 
, תקן אשר משמשים בכל תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים. בנוסף

. ישות תיישם תיקונים אלה 5תיקן את סעיף  1חשבונאות בינלאומי 
או לאחריו. אם ישות  2009בינואר  1לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

( לתקופה מוקדמת 2007)מעודכן  1מיישמת את תקן חשבונאות בינלאומי 
 יותר, התיקונים ייושמו לתקופה מוקדמת זו.

 
שפורסם , הכנסות מחוזים עם לקוחות 15תקן דיווח כספי בינלאומי 

ישות תיישם  .6תיקן את החלק של ה"הפניות" ואת סעיף , 2014במאי 
 .15את תקן דיווח כספי בינלאומי  תיקונים אלה כאשר היא מיישמת

 
 


