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 65 בינלאומיתקן חשבונאות 

 רכוש קבוע

International Accounting Standard 65 

Property, Plant and 

Equipment 
 

גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר 
לינואר  1ומועד תחילתם לא מאוחר מיום  2017 ימאב 31 פורסמו עד

2018. 

 

  8167בינואר  6ר תיקונים שמועד תחילתם לאח

 והמסמכים הנלווים אליו תוקנו על ידי: 16תקן חשבונאות בינלאומי 

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

  מועד 2017)פורסם במאי  חוזי ביטוח 17תקן דיווח כספי בינלאומי( )
 .(2021בינואר  1תחילה 

זו ולכן במהדורה  2018בינואר  1ל התיקונים הוא לאחר מועד התחילה ש
במסגרת נספח ד לתקן דיווח כספי  ,הם לא שולבו אלא נכללו בנפרד

 .17ובמסגרת נספח ד לתקן דיווח כספי בינלאומי  16בינלאומי 
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תקן על ידי הוועדה הבינלאומית של אישור 
 *8112פורסם בדצמבר ש 65חשבונאות בינלאומי 

 

הבהרה לגבי אישור על ידי הוועדה הבינלאומית של 
)תיקונים לתקן  חתהשיטות מקובלות של פחת והפ

ולתקן חשבונאות בינלאומי  65חשבונאות בינלאומי 
 *8163(, שפורסם במאי 27

 

 לא תורגם לעברית  
                                                 

בספר זה שולבו התיקונים לתקני דיווח כספי בינלאומיים הנובעים מנספח זה  †
 בתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים הרלוונטיים.
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  )המשך( תוכן עניינים
  

חקלאות9 על ידי הוועדה הבינלאומית של אישור 
)תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי צמחים מניבים 

סם ביוני (, שפור36ולתקן חשבונאות בינלאומי  65
8163* 

 

  *בסיס למסקנות

  *דעות מנוגדות

 
 לא תורגם לעברית *
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  65תקן חשבונאות בינלאומי 

 רכוש קבוע

  
 מטרת התקן

היא לקבוע את הטיפול החשבונאי ברכוש קבוע, כך זה מטרת תקן  .1
שמשתמשים בדוחות הכספיים יוכלו לקבל מידע לגבי השקעתה 
של הישות ברכוש קבוע ולגבי השינויים בהשקעה כזו. הסוגיות 

בנכסים,  העיקריות בטיפול חשבונאי ברכוש קבוע הן ההכרה
 ,קביעת ערכם בספרים והוצאות פחת והפסדים מירידת ערך

 ם.אליה בהתייחסשיוכרו 
 

 תחולה

רכוש קבוע, אלא אם תקן לגבי חשבונאי הבטיפול ייושם תקן זה  .8
 .חשבונאות אחר דורש או מתיר טיפול חשבונאי שונה

 
 חל על: ינותקן זה א .3
 

ח לתקן דיוורכוש קבוע שסווג כמוחזק למכירה בהתאם  (א)
נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה  5כספי בינלאומי 

 .ופעילויות שהופסקו
 

מלבד  לפעילות חקלאית המתייחסיםנכסים ביולוגיים  (ב)
 41)ראה תקן חשבונאות בינלאומי צמחים מניבים 

. תקן זה חל על צמחים מניבים, אך הוא אינו חל (חקלאות
 על התוצרת של צמחים מניבים.

 
)ראה תקן דיווח  כסי חיפוש והערכהמדידה של נההכרה וה (ג)

 .(ים והערכתםימשאבים מינרל חיפוש 6כספי בינלאומי 
 

ם כמו נפט, גז טבעי יזכויות למינרלים ואוצרות מינרלי (ד)
 ומקורות מתכלים דומים.

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

 )ד(.-)ב( -הנכסים שתוארו ב

 83-1מפורט בסעיפים  IAS 16)) רכוש קבוע 16תקן חשבונאות בינלאומי 
ובנספח. כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה מידה, אך נשמרה תבנית התקן, 

. יש לקרוא את תקן חשבונאות IASB -ידי ה כפי שהייתה בעת שאומץ על
להקדמה לתקני דיווח בהקשר למטרת התקן ולבסיס למסקנות,  16בינלאומי 

. תקן חשבונאות בינלאומי המושגית לדיווח כספיולמסגרת  כספי בינלאומיים
מספק בסיס  ,מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות 8

  .ניות חשבונאית בהעדר הנחיות מפורשותלבחירה ויישום של מדי
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יים לדרוש הכרה בפריט של רכוש תקני חשבונאות אחרים עשו .4
השונה מזו של תקן זה. לדוגמה, תקן קבוע בהתבסס על גישה 

לבחון את ההכרה  דורש מישות חכירות 17חשבונאות בינלאומי 
בפריט של רכוש קבוע חכור, בהתבסס על העברת הסיכונים 

. אולם, במקרים כאלה, היבטים אחרים של הטיפול תשואותוה
 על ידי תקן זה. יםפחת, נקבע כוללה, החשבונאי בנכסים אל

 
העלות לגבי נדל"ן להשקעה בהתאם  במודלישות, המשתמשת  .5

 במודלתשתמש  ,נדל"ן להשקעה 40 בינלאומילתקן חשבונאות 
 העלות בתקן זה.

 
 הגדרות

 9המוגדרת להלן משמעותב משמשים בתקן זהבאים מונחים הה .5
 

 הוא צמח חי אשר9 (Bearer plant) צמח מניב
 
 מש בייצור או הספקה של תוצרת חקלאית:מש (א)

 
 חזוי שהוא יניב תוצרת במשך יותר מתקופה אחת: וכן (ב)

 
יש סבירות קלושה שהוא יימכר כתוצרת חקלאית, למעט  (ג)

 מכירות אקראיות של גרוטאות.
 

מפרטים הגדרה זו  36ב לתקן חשבונאות בינלאומי 4-א4)סעיפים 
 של צמח מניב(.

 
בו מוכר הנכס שהסכום  הוא (Carrying amountערך בספרים )

 הפסדים מירידת ערך שנצברו. ניכוי פחת שנצבר ובניכויב
 

ששולם או  ניםמזומהאו שווי  ניםמזומה סכום היא (Costעלות )
בעת  סהשווי ההוגן של תמורה אחרת שניתנה על מנת לרכוש נכ

זה נכס ל יוחס, הסכום שמתאיםרכישתו או הקמתו או, כאשר 
ונה בהתאם לדרישות הספציפיות של תקני כאשר הוכר לראש

 דיווח כספיאחרים, לדוגמה תקן  דיווח כספי בינלאומיים
 .תשלום מבוסס מניות 8בינלאומי 

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

 . ועלות, בניכוי ערך השייר שלה המחליף אתסכום אחר 
 

פחת ה-ברסכום השל ת שיטתיהקצאה  הוא (Depreciationפחת )
 .השימושיים וחייפני אורך  לענכס של 
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הערך הנוכחי של  הוא (Entity-specific valueשווי ספציפי לישות )
מהשימוש המתמשך שינבעו  צופהתזרימי המזומנים שישות 

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

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

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

 (.מדידת שווי הוגן 62בינלאומי 
 

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

 
פריט מוחשי  ואה (Property, plant and equipmentרכוש קבוע )

 אשר9
 
או שירותים,  סחורותהספקת במוחזק לשימוש בייצור או  (א)

 להשכרה לאחרים, או לצרכים מינהליים: וכן
 
 במשך יותר מתקופה אחת. וישתמשו בש( expected) חזוי (ב)

 
שוויו ה מבין הגבו הוא (Recoverable amountהשבה )-סכום בר

 לבין שווי השימוש בו. בניכוי עלויות מכירה של נכס ההוגן
 

אומדן הסכום שישות  הוא של נכס (Residual value)ערך שייר
ממימוש  (Currently) בעת עריכת האומדןיכולה לקבל הייתה 

הנכס היה כבר בגיל  הנכס, בניכוי אומדן עלויות המימוש, אילו
 החיים השימושיים שלו.אורך בתום  חזוייםהובמצב 

 
 9הוא (Useful lifeאורך חיים שימושיים )

 
ידי  לעזמין לשימוש  יהיהנכס חזוי שו הזמן שלאורכ פרק (א)

 ישות: או
 
שיושגו וי חזש ,מספר יחידות תפוקה או יחידות דומות (ב)

 .על ידי ישות נכסהמ
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 הכרה

 העלות של פריט רכוש קבוע תוכר כנכס אם ורק אם9 .6
 
 המיוחסות( שהטבות כלכליות עתידיות probableצפוי ) (א)

 ישות: וכןאל הלפריט יזרמו 
 
 הפריט ניתנת למדידה באופן מהימן.של עלות ה (ב)

 
מוכרים בהתאם וציוד עזר  , ציוד גיבויחלקי חילוףפריטים כמו  .8

הם מקיימים את ההגדרה של רכוש קבוע. אחרת, כאשר  ,לתקן זה
 פריטים אלה מסווגים כמלאי.

 
, מה מהווה דהיינולהכרה,  המידהבע את יחידת תקן זה אינו קו .9

 הקריטריוניםפריט של רכוש קבוע. לכן, נדרש שיקול דעת ביישום 
הכרה לגבי הנסיבות הספציפיות של הישות. יתכן ויהיה ראוי ל
בנפרד, כמו תבניות, כלים  שמעותייםפריטים שאינם מ קבץל

 מצרפי., וליישם את הקריטריונים לגבי הערך הdies)) לטיםומב
 

ישות מעריכה, בהתאם לעקרון הכרה זה, את כל עלויות רכוש  .10
. עלויות אלה כוללות עלויות תתהוומבו הן שקבוע במועד 

כדי לרכוש או להקים פריט רכוש קבוע  תתהוומראשוניות ה
לאחר מכן על מנת להוסיף לנכס זה, להחליף  תתהוומועלויות ה

 .(service it) חלק ממנו או לתחזק אותו
 

 עלויות ראשוניות

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

את ההטבות הכלכליות העתידיות של פריט רכוש קבוע  במישרין
כדי שהישות תקבל הטבות  חוצהרכישה נשה, יתכן קיים ספציפי

ם שלה. פריטי רכוש קבוע כאלה כלכליות עתידיות מנכסים אחרי
להכרה כנכסים, משום שהם מאפשרים לישות לקבל יותר  כשירים

הטבות כלכליות עתידיות מנכסים קשורים מאשר הישות הייתה 
 אילו פריטים אלה לא היו נרכשים. לדוגמה, יצרן ,מקבלת

 תהליכים חדשים לטיפול (installלהתקין )עשוי  כימיקלים
עמוד בדרישות איכות הסביבה לגבי ייצור על מנת ל בכימיקלים
 לכך המתייחסיםמסוכנים; השיפורים כימיקלים  ואחסון של

הייתה יכולה במפעל מוכרים כנכס, משום שבלעדיהם הישות לא 
נכס  . אולם, הערך בספרים המתקבל שלכימיקלים לייצר ולמכור

לתקן בהתאם נסקר לצורכי ירידת ערך  כזה ושל נכסים קשורים
 .ירידת ערך נכסים 36בינלאומי אות חשבונ
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 עלויות עוקבות

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

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

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

(expenditures) של  'תיקונים ותחזוקה' כ , בדרך כלל,אלה מוגדרת
 פריט רכוש קבוע.

 
חלקים של פריטי רכוש קבוע מסוימים יכולים לדרוש החלפה  .13

 כבשןיכול להידרש שיפוץ יסודי של וגמה, בפרקי זמן קבועים. לד
להידרש החלפה  עשויה , אושימוששעות מוגדר של לאחר מספר 

 פעמים במשך החיים של מספרמטוס, כמו מושבים, ה פניםשל 
ניתן גם לרכוש פריטי רכוש קבוע כדי להוריד את  המטוס. שלד

או כמו החלפת הקירות הפנימיים של בניין  התדירות של ההחלפות
לעקרון ההכרה  בהתאםשאין צורך לחזור עליה.  ,בצע החלפהל

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

הכרה. הערך בספרים של אותם חלקים ל הקריטריונים מתקיימים
ן זה )ראה גריעה של תקהבהתאם לדרישות נגרע  יםוחלפמש

 (.72-67סעיפים 
 

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

inspection),  מבוצעות בין  אלהבדיקות  .תקלות תלגלושמטרתן
כל  תצעו. כאשר מבאם יוחלפו חלקים של הפריט ובין אם לאו

בערך בספרים של  מוכרתעותיות, עלותן בדיקות המשמהאחת מ
הקריטריונים קבוע כהחלפה, אם מתקיימים הרכוש הפריט 

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

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

בעת  הקיים הבדיקהרכיב  לעלות הכאינדיקציעשוי לשמש  דומה
  .הפריטהרכישה או ההקמה של 

 
 מדידה בעת הכרה

 .הכרה כנכס, יימדד בעלותול אשר כשירפריט רכוש קבוע,  .64
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 מרכיבי עלות

 :את עלות פריט רכוש קבוע כוללת .16

 

סי רכישה שאינם מסי יבוא ומ כוללמחיר רכישתו,  (א)
 trade discounts and)הנחות מסחריות  ניכויבמוחזרים, 

rebates.) 
 
 מיקוםלהבאת הנכס ל במישריןעלויות כלשהן שניתן לייחס  (ב)

לפעול באופן שהתכוונה  וכללכך שהוא י יםולמצב הדרוש
 ההנהלה.

 
של הפריט  ופינויפירוק לת יועלוה לשהאומדן הראשוני  (ג)

בגינם מתהווה ר שא, פריטה ממוקםבו שהאתר  ושיקום
 מחויבות כאשר הפריט נרכש או כתוצאה משימושלישות 

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

 
 :הן יןשרמידוגמאות לעלויות שניתן לייחס ב .17

 
תקן חשבונאות ב הגדרתן)כ ובדעהטבות של עלויות  (א)

הקמה או המישרין במת לועוה ,(הטבות עובד 19בינלאומי 
 רכישה של פריט רכוש קבוע;המ

 
 עלויות הכנת אתר; (ב)

 
 עלויות הובלה וטיפול ראשוניות; (ג)

 
 עלויות הרכבה והתקנה; (ד)

 
 התמורההנכס, לאחר הפחתת תקינות פעולת  תעלויות בדיק (ה)

תהליך הבאת הנכס צרו בונטו ממכירת פריטים כלשהם שי
בעת בדיקת  צרוודוגמיות שי ןוגלאותו מיקום ולאותו מצב )כ

 הציוד(; וכן
 
 .יועצים מקצועייםשכר  (ו)

 
לעלויות של  מלאי 2בינלאומי תקן חשבונאות את  מתיישמישות  .18

מוקם פריט, מבו שהאתר ושיקום  פינוי ,ת בגין פירוקיומחויבו
כדי  ך תקופה מסוימת כתוצאה משימוש בפריטהלבמ תתהוומש

יות, אותה תקופה. המחויבויות בגין עלו הלךלייצר מלאי במ
תקן  או 2בינלאומי המטופלות בהתאם לתקן חשבונאות 
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תקן ל, מוכרות ונמדדות בהתאם 16חשבונאות בינלאומי 
הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים  37חשבונאות בינלאומי 

 .תלויים
 

 רכוש קבוע:של פריט דוגמאות לעלויות שאינן עלויות  .19
 
 מתקן חדש;השקת עלויות  (א)

 
של עלויות  כוללאו שירות חדש )חדש עלויות הצגת מוצר  (ב)

 קידום מכירות(; פעילויותשל ופרסום  פעילויות
 
של  החדש קבוצהעסק במיקום חדש או עם  ניהולעלויות  (ג)

 עובדים(; וכןצוות  שרתעלויות הכ כולללקוחות )

 

 כלליות אחרות.עקיפות ועלויות  עלויות מנהלה (ד)
 

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

בעת שימוש או  התהוו. לכן, עלויות שבאופן שהתכוונה ההנהלה
נכללות בערך  אינןפריט  לש (redeploymentמחדש )פריסה בעת 

נכללות בערך  ינןעלויות הבאות אה. לדוגמה, זה פריט בספרים של
 בספרים של פריט רכוש קבוע:

 
לפעול באופן  יכולאשר פריט, הכאשר  התהוועלויות ש (א)

או אם הפריט לשימוש  הוכנסטרם התכוונה ההנהלה, ש
 פעל בפחות מתפוקה מלאה;מו

 
 נבנה כאשר התהוואלה ש ןוגהפסדים תפעוליים ראשוניים, כ (ב)

 הביקוש לתפוקה של הפריט; וכן
 
עלויות שינוי מיקום או ארגון מחדש של חלק מפעילויות  (ג)

 ת או של כל פעילויותיה.הישו
 

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

. באופן שהתכוונה ההנהלהלפעול  וכליש על מנת יםשוהדר
ההקמה או  פעילויותלהתרחש לפני עשויות  פעילויות נלוות אלה

באמצעות שימוש  הכנסה הפיק. לדוגמה, ניתן לאו במהלכן הפיתוח
שפעילויות נלוות מכיוון . ההבנייהתחלת באתר הבנייה כחניון עד 

שים ופריט למיקום ולמצב הדראת הלהביא  על מנת הכרחיותאינן 
 ותהכנס, הבאופן שהתכוונה ההנהלהיוכל לפעול ש על מנת
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הפסד  נלוות מוכרות ברווח או פעילויותל המתייחסותוההוצאות 
 .הוהוצא הכנסהשל  מתאימיםה ווגיםונכללות בסי

 
שימוש באותם העלות של נכס בהקמה עצמית נקבעת באמצעות  .22

לגבי נכס שנרכש. אם ישות מייצרת נכסים דומים  כמועקרונות, 
זהה  ,בדרך כלל ,למכירה במהלך העסקים הרגיל, העלות של הנכס

(. 2בינלאומי לעלות של הקמת נכס למכירה )ראה תקן חשבונאות 
בחישוב עלויות כאלה. מבוטלים כלשהם  פנימייםלכן, רווחים 

, או הדו, עבחומרים חריגים של כומיםדומה, העלות של סאופן ב
בהקמה עצמית של נכס אינה  התהווש מבוזבזים אחרים משאבים

 עלויות אשראי 23בינלאומי נכללת בעלות הנכס. תקן חשבונאות 
כרכיב של הערך בספרים של  יביתרבלהכרה  קריטריוניםקובע 

 פריט רכוש קבוע בהקמה עצמית.
 

צמחים מניבים מטופלים באותה דרך כמו פריטי רכוש קבוע  א.22
בהקמה עצמית לפני שהם במיקום ובמצב הדרושים על מנת 
שיוכלו לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה. כתוצאה מכך, יש לקרוא 

ככוללות גם פעילויות את ההתייחסויות למילה "הקמה" בתקן זה 
הדרושות לעבד צמחים מניבים לפני שהם במיקום ובמצב 

 הדרושים על מנת שיוכלו לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה.
 

 מדידת עלות

 מחיר במזומןסכום שווה ערך להעלות של פריט רכוש קבוע היא ה .23
(cash price equivalent)  במועד ההכרה. אם תשלום נדחה מעבר

מחיר ל ערךההסכום שווה גילים, ההפרש בין לתנאי אשראי ר
 במזומן לבין סך התשלום מוכר כריבית במשך תקופת האשראי

 .23בינלאומי  חשבונאות תקןלבהתאם  מהוונת אלא אם ריבית כזו
 

להירכש עשויים  מספר פריטי רכוש קבועפריט רכוש קבוע אחד או  .24
סים , או תמורת שילוב של נכלא כספיים תמורת נכס או נכסים

הדיון הבא מתייחס  ,לשם הפשטות נכסים לא כספיים.כספיים ו
רק להחלפת נכס לא כספי אחד בנכס לא כספי אחר, אך הוא חל 

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

או )ב( השווי ( commercial substance)מסחרית ההחלפה אין מהות 
 הדילא ניתן למד שנמסרשל הנכס גם ההוגן של הנכס שהתקבל ו

אינה . הפריט הנרכש נמדד באופן זה גם אם ישות באופן מהימן
לא הנרכש  פריט. אם השנמסר פריטיכולה לגרוע מיידית את ה

ערך בספרים של הנכס התאם להוגן, עלותו נמדדת ב נמדד בשווי
 .שנמסר
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על ידי בחינת מסחרית לעסקת החלפה יש מהות ישות קובעת אם  .25
להשתנות  חזוייםעתידיים שלה המזומנים התזרימי המידה שבה 

 אם:מסחרית כתוצאה מהעסקה. לעסקת החלפה יש מהות 
 
מזומנים של ה)סיכון, עיתוי וסכום( של תזרימי  תצורהה (א)

של תזרימי המזומנים של תצורה מה ההנכס שהתקבל שונ
 הנכס שהועבר; או

 
הושפע ששל חלק מפעילויות הישות, הספציפי לישות שווי ה (ב)

 העסקה, משתנה כתוצאה מההחלפה; וכןמ
 
 יחסית)ב( הוא משמעותי  סעיף)א( או ב האמור בסעיף השוני (ג)

 הוגן של הנכסים שהוחלפו.הלשווי 
 

, השווי מסחריתקביעה אם לעסקת החלפה יש מהות הלצורך 
העסקה, מהושפע שת חלק מפעילויות הישוהשל הספציפי לישות 

 ים אלה. התוצאה של ניתוחמסיםישקף תזרימי מזומנים לאחר 
לבצע חישובים  דרשילהיות ברורה מבלי שישות ת אמורה

 מפורטים.
 

אם )א( השונות ניתן למדידה באופן מהימן השווי ההוגן של נכס  .26
(variability)  אינה  ותסבירשווי הוגן  מדידותשל בתוך תחום

או )ב( ניתן להעריך באופן סביר את זה כס משמעותית לגבי נ
עת ולהשתמש בהן ב התחוםההסתברויות לאומדנים השונים בתוך 

באופן מהימן את השווי  מדודל יכולהשווי הוגן. אם ישות  מדידת
שווי ההוגן של ה, שנמסרשל הנכס  גםההוגן של הנכס שהתקבל ו

ם העלות של הנכס שהתקבל, אלא א תדילמדמשמש שנמסר הנכס 
 .מהווה ראיה ברורה יותר שווי ההוגן של הנכס שהתקבלה
 

העלות של פריט רכוש קבוע, המוחזק על ידי חוכר בחכירה  .27
 .17 חשבונאות בינלאומימימונית, נקבעת בהתאם לתקן 

 
כתוצאה ממענקי עשוי לקטון הערך בספרים של פריט רכוש קבוע  .28

בונאי הטיפול החש 20תקן חשבונאות בינלאומי לממשלה בהתאם 
 .במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי

 
 מדידה לאחר הכרה

 ההערכה במודלאו  21בסעיף כאמור העלות  במודלישות תבחר  .88
מדיניות  חשבונאית ותיישםה הכמדיניות 26בסעיף כאמור מחדש 

 .קבועהרכוש  קבוצת כללגבי זו 
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וח כספי כתוצאה מתיקונים של תקן דיו פוה נוסאל פיםסעיב. ]29-א29
, ולפיכך 2021בינואר  1, אשר תחולתו היא מיום 17בינלאומי 

הסעיף לא נוסף במהדורה זו. הסעיף נכלל בנספח ד לתקן דיווח 
 [.17כספי בינלאומי 

 
 עלותמודל 

בעלותו בניכוי פחת  יוצגהכרה כנכס, פריט רכוש קבוע הלאחר  .21
 שנצבר, ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.

 
 מחדש ההערכמודל 

הכרה כנכס, פריט רכוש קבוע, שניתן למדוד את שוויו הלאחר  .26
שוויו ההוגן  וא, שהמשוערךבסכום  יוצגההוגן באופן מהימן, 

לאחר מכן, ובניכוי  י פחת שנצברבניכו ,במועד ההערכה מחדש
הפסדים מירידת ערך שנצברו לאחר מכן. הערכות מחדש יבוצעו 

ערך בספרים אינו שונה על מנת לוודא שה ,מספיק אופן סדירב
תקופת סוף ב שווי הוגן לפיבאופן מהותי מהערך שהיה נקבע 

 .הדיווח
 

 ]בוטל[ .32
 

 ]בוטל[ .33
 

תדירות ההערכות מחדש תלויה בשינויים בשווי הוגן של פריטי  .34
וערך שהרכוש קבוע המוערכים מחדש. כאשר השווי ההוגן של נכס 
ה מחדש מחדש שונה באופן מהותי מערכו בספרים, נדרשת הערכ

נוספת. פריטי רכוש קבוע מסוימים נתונים לשינויים משמעותיים 
מידי הערכה מחדש  מחייבים לפיכךגבוהה בשווי הוגן, וותנודתיות 

אינן נדרשות לגבי פריטי רכוש  זובתדירות כ . הערכות מחדשהשנ
משמעותיים בשווי הוגן.  בלתינתונים רק לשינויים ר שא ,קבוע

הפריט רק כל  שלמחדש  כההערדרש עשויה להיבמקום זאת, 
 שלוש או חמש שנים.

 
הערך בספרים של נכס זה כאשר פריט רכוש קבוע מוערך מחדש,  .35

מטופל הנכס במועד ההערכה מחדש  מותאם לסכום המשוערך.
 באחת מהדרכים הבאות:

 
 הערך בספרים ברוטו מותאם באופן שהוא עקבי עם  (א)

וגמה, ניתן ההערכה מחדש של הערך בספרים של הנכס. לד
להציג מחדש את הערך בספרים ברוטו על ידי התייחסות 
לנתוני שוק נצפים או שניתן להציג אותו מחדש באופן יחסי 
לשינוי בערך בספרים. הפחת שנצבר במועד ההערכה מחדש 
מותאם על מנת שיהיה שווה להפרש בין הערך בספרים 
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ל ברוטו של הנכס לבין ערכו בספרים לאחר הבאה בחשבון ש
 הפסדים מירידת ערך שנצברו; או 

 
 מבוטל מול הערך בספרים ברוטו של הנכס.הפחת שנצבר  (ב)
 

הפחת שנצבר מהווה חלק מהעלייה או מהירידה  של התיאוםסכום 
 .40-ו 39סעיפים ל בהתאם ותשמטופל ,בערך בספרים

 
חדש, יש להעריך מחדש את כל אם פריט רכוש קבוע מוערך מ .25

 יה משתייך הנכס.שאל ,קבועהרכוש ה קבוצת
 

ושימוש דומה נכסים בעלי מהות של  וץביק היארכוש קבוע  תקבוצ .37
 בפעילויות הישות. להלן דוגמאות לקבוצות נפרדות: דומה

 
 קרקע; (א)

 
 קרקע ובניינים; (ב)

 
 מכונות; (ג)

 
 אניות; (ד)

 
 מטוסים; (ה)

 
 ;כלי רכב (ו)

 
 ריהוט ואביזרים קבועים אחרים;  (ז)

 
 ; וכןציוד משרדי (ח)

 
 צמחים מניבים. (ט)

 
על מנת  ,רכוש קבוע מוערכים מחדש בו זמניתבקבוצת הפריטים  .38

של סכומים דיווח ממחדש סלקטיבית של נכסים ו להימנע מהערכה
מועדים ל ושוויםשל עלויות  תערובתבדוחות הכספיים, שהם 
 בזמנים שונים נכסיםקבוצה של מחדש שונים. אולם, ניתן להעריך 

תוך לם מושההערכה מחדש של קבוצת הנכסים תהליך בתנאי ש
 רות מעודכנות.מתקופה קצרה ובתנאי שההערכות מחדש נש

 
ערכה מחדש, הערך בספרים של נכס עולה כתוצאה מהאם  .28

כותרת של התחת  ,צבר בהוןיכולל אחר ות רווחתוכר בהעלייה 
עד , העלייה תוכר ברווח או הפסד אולםהערכה מחדש.  קרן

כס בערך בספרים של אותו נ היא מבטלת ירידה לסכום שבו
 ברווח או הפסד.קודם לכן שהוכרה  ,כתוצאה מהערכה מחדש
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ערך בספרים של נכס יורד כתוצאה מהערכה מחדש, האם  .31
ברווח כולל תוכר , הירידה אולםהירידה תוכר ברווח או הפסד. 

הערכה  קרןקיימת יתרת זכות כלשהי ב לסכום שבועד  אחר,
 קטיןת ברווח כולל אחר שהוכרההירידה  אותו נכס. בגיןמחדש 

 הסכום שנצבר בהון תחת הכותרת של קרן ההערכה מחדש.את 
 

בהון בהתייחס  תהערכה מחדש, הנכללה קרןניתן להעביר את  .41
דבר זה  ישירות לעודפים כאשר הנכס נגרע.לפריט רכוש קבוע, 

עשוי להיות כרוך בהעברת כל ההערכה מחדש כאשר הנכס יצא 
 קרןהעביר חלק מה, ניתן לאולם( או מומש. retired) משימוש

 קרן. במקרה כזה, סכום העל ידי הישות בנכסבמהלך השימוש 
בספרים  ערךת המבוסס על ההמועבר יהיה ההפרש בין פח

של הנכס לבין פחת המבוסס על העלות המקורית של המשוערך 
דרך ינן מבוצעות הערכה מחדש לעודפים א קרןהנכס. העברות מ

 רווח או הפסד.
 

כאלה, הנובעות מהערכה  ןכנסה, אם ישנההעל  מסיםהשפעות של  .42
בהתאם לתקן מוכרות וניתן להן גילוי מחדש של רכוש קבוע 

 .כנסההעל ה מסים 12 בינלאומיחשבונאות 
 

 פחת

יש להפחית בנפרד כל חלק של רכוש קבוע עם עלות שהיא  .32
 משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט.

 
את הסכום שהוכר לראשונה, בהתייחס לפריט רכוש  מקצהישות  .44

קבוע, לחלקים משמעותיים שלו ומפחיתה בנפרד כל חלק כזה. 
ראוי להפחית בנפרד את שלד המטוס ואת מנועי  היהלדוגמה, י

אופן ב המטוס, בין אם הם בבעלות ובין אם בחכירה מימונית.
ית כפוף לחכירה תפעולאשר  ,רוכשת רכוש קבוע, אם ישות דומה

ת בנפרד יפחהתאים למזה ייתכן שיהיה המחכיר,  שות היאהיבה ש
תנאים ל םחסישל הפריט שניתן לי בעלות פיםקתשמשסכומים 

  יחסית לתנאי השוק.חכירה נחותים של הלתנאים עדיפים או 
 

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

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

 
, ישות מפחיתה בנפרד חלקים מסוימים של פריט רכוש קבועכאשר  .46

מפחיתה בנפרד את שארית הפריט. השארית מורכבת  היא
. אם לישות בנפרד אינם משמעותיים רשא ,הפריטמהחלקים של 

ציפיות שונות לגבי חלקים אלה, עשויות להידרש שיטות קירוב  יש
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 תבניתאת נאמנה השארית באופן שמייצג את על מנת להפחית 
 חלקים אלה. הצריכה ו/או את אורך החיים השימושיים של

 
שאין  פריט,ישות יכולה לבחור להפחית בנפרד את החלקים של ה .47

 משמעותית ביחס לסך עלות הנכס.שהיא להם עלות 
 

יוכרו ברווח או הפסד, אלא אם הן  ההוצאות הפחת לכל תקופ .37
 נכללות בערך בספרים של נכס אחר.

 

ברווח או הפסד.  ,בדרך כלל ,הוצאות הפחת לתקופה מוכרות .49
בנכס  הגלומות, לעיתים, ההטבות הכלכליות העתידיות אולם

ייצור נכסים אחרים. במקרה זה, הוצאות הפחת מהוות במשמשות 
בספרים. לדוגמה,  והנכס האחר ונכללות בערכשל  עלותהחלק מ

מלאי של  ההמרהוציוד יצרני נכלל בעלויות ייצור הפחת של מפעל 
של פחת וצאות דומה, האופן . ב(2בינלאומי )ראה תקן חשבונאות 

 להיכלל בעלות נכס ותפיתוח, עשוי לפעילויותרכוש קבוע, ששימש 
נכסים  38ינלאומי בשהוכר בהתאם לתקן חשבונאות  ,בלתי מוחשי

 .בלתי מוחשיים
 

 פחת ותקופת הפחתה-סכום בר

 ואורך חייפני  לעשיטתי  יוקצה באופןפחת של נכס ה-סכום ברה .41
 שימושיים.ה
 

לפחות בכל  ייסקרו ערך השייר ואורך החיים השימושיים של נכס .46
ציפיות שונות מאומדנים קודמים, השינוי הואם  כספים תסוף שנ
תקן ל כשינוי באומדן חשבונאי בהתאםפלו( )השינויים יטויטופל 

מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים  7חשבונאות בינלאומי 
 .חשבונאיים וטעויות

 
גם אם השווי ההוגן של הנכס גבוה מערכו בספרים, כל מוכר פחת  .52

אינו גבוה מערכו בספרים. תיקונים  עוד ערך השייר של הנכס
 רך להפחיתו.ואחזקה של נכס אינם שוללים את הצו

 
שייר שלו. הערך ניכוי פחת של נכס נקבע לאחר ה-סכום ברה .53

אינו משמעותי ולכן  ,לעיתים קרובות ,בפועל, ערך השייר של נכס
 פחת.ה-סכום ברהאינו מהותי בחישוב 

 
לערך בספרים של לעלות לסכום השווה  עשויערך השייר של נכס  .54

הפחת של  , הוצאותכך הדבר. אם ממנוהגבוה לסכום או הנכס 
ערך השייר שלו יורד לאחר מכן לסכום  כן אלא אם ,הנכס הן אפס

 בספרים של הנכס. מהערך הנמוך
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, כאשר הוא דהיינונכס מתחיל כאשר הוא זמין לשימוש,  פחת של .55
שהוא יוכל לפעול באופן הדרושים על מנת  מצבלמיקום והגיע ל

 בין המועדמ מוקדםבשהתכוונה ההנהלה. הפחתת נכס נפסקת 
 ,מימוש תנכלל בקבוצשהנכס מסווג כמוחזק למכירה )או ש
לתקן דיווח כספי בינלאומי  למכירה( בהתאםמסווגת כמוחזקת ה
נפסק כאשר  אינו חישוב הפחת בו הנכס נגרע.שלבין המועד  5

פעיל, אלא אם  הנכס יוצא מכלל שימושכאשר או  מושבתהנכס 
המבוססות על לשיטות פחת,  בהתאם, אולםהנכס הופחת במלואו. 

 יצורישימוש, הוצאות הפחת יכולות להיות אפס כאשר אין 
 .כלשהו

 
בנכס נצרכות על ידי ישות  גלומותההטבות הכלכליות העתידיות ה .56

 כגון, גורמים אחרים, אולםהשימוש בו. באמצעות בעיקר 
, מושבתכאשר הנכס נשאר ובלאי או מסחרית  טכניתהתיישנות 

שהיה ניתן  ידה בהטבות כלכליותגורמים ליר ,לעיתים קרובות
מהנכס. כתוצאה מכך, יש לבחון את כל הגורמים הבאים  השיגל

 בקביעת אורך החיים השימושיים של נכס:
 
חזויה  קיבולתבהתייחס ל מוערךבנכס. שימוש  חזוישימוש  (א)

 הנכס. שלחזויה או לתפוקה 
 
, שתלוי בגורמים תפעוליים כמו מספר חזוי פיזי בלאי (ב)

בנכס ותוכנית תיקונים ואחזקה,  ושתמשי משמרות שבהן
 .מושבת אחזקה של הנכס כאשר הואהוהטיפול ו

 
הנובעות משינויים או  ,או מסחריתטכנית התיישנות  (ג)

יצור, או משינוי בביקוש השוק למוצר או ישיפורים ב
ירידות עתידיות חזויות  לשירות שמופקים על ידי הנכס.

ימוש בנכס במחיר המכירה של פריט אשר יוצר תוך ש
יכולות להצביע על הציפייה להתיישנות טכנית או מסחרית 
של הנכס, אשר עשויות לשקף קיטון בהטבות הכלכליות 

 העתידיות הגלומות בנכס.
 
 מועדי ןוגלשימוש בנכס, כ דומותמגבלות משפטיות או  (ד)

  .קשורותחכירות  פקיעת
 

 ויהחזאורך החיים השימושיים של נכס מוגדר במונחים של תועלת  .57
 עשויה לכלולנכס של הישות הלישות מהנכס. מדיניות ניהול 

חלק מוגדר  מימוש נכסים לאחר תקופה מוגדרת או לאחר צריכת
נכס. לכן, אורך החיים הגלומות במההטבות הכלכליות העתידיות 

השימושיים של נכס יכול להיות קצר מאורך החיים הכלכליים 
נתון ש נושאהיא נכס אורך החיים השימושיים של האמידת שלו. 

 המבוסס על ניסיון הישות עם נכסים דומים. ,לשיקול דעת
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הפרדה ומטפלים בהם בנפרד, הניתנים לינים הם נכסים ינקרקע וב .58
לקרקע יש אורך חיים שימושיים בלתי גם אם הם נרכשים ביחד. 

כגון מחצבות אין להפחיתה, למעט חריגים מסוימים, מוגבל ולכן 
. לבניינים יש אורך חיים אשפה טמנתלהואתרים המשמשים 

 ,פחת. עלייה בערך הקרקע-ינולכן הם נכסים ב מוגבל שימושיים
פחת של ה-סכום ברהאינה משפיעה על קביעת  ,שעליה עומד בניין

 הבניין.
 

של  שיקוםהפינוי והפירוק, האם עלות הקרקע כוללת את עלויות  .59
בה ש ך התקופההלמופחת במ הקרקענכס האתר, אותו חלק של 

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

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

 
 שיטת הפחת

הישות  הבש התבניתשקף את תשנעשה בה שימוש שיטת הפחת  .51
 כליות העתידיות של הנכס.הכל לצרוך את ההטבות חזויה

 
לפחות כל סוף תיסקר  לגבי נכסשנעשה בה שימוש שיטת הפחת  .56

צריכת של  הויחזהבתבנית משמעותי שינוי חל  אםו, םכספי תשנ
בנכס, יש לשנות את  גלומותשההטבות הכלכליות העתידיות 

. שינוי כזה יטופל התשהשתנ התבניתהשיטה על מנת לשקף את 
  .7תקן חשבונאות בינלאומי ל אי בהתאםחשבונ כשינוי באומדן

 
פחת של ה-סכום ברה להקצאתשיטות פחת מגוון ניתן להשתמש ב .62

שימושיים שלו. שיטות החיים האורך פני  לעשיטתי  באופןנכס 
חתת ושיטת וישר, שיטת היתרה הפהקו השיטת את אלה כוללות 

ישר ה וקה(. שיטת units of production methodיצור )ייחידות 
אם ערך  ,אורך החיים השימושייםפני  לעורמת להוצאה קבועה ג

חתת גורמת ואינו משתנה. שיטת היתרה הפהשייר של הנכס 
השימושיים. שיטת יחידות  אורך החייםפני  לע פוחתתלהוצאה 

או התפוקה  חזוייצור גורמת להוצאה המבוססת על השימוש הי
ותר את יויה. הישות בוחרת בשיטה שמשקפת באופן קרוב חזה

 גלומותההטבות הכלכליות העתידיות הצריכת של  הויחזה התבנית
אלא אם  ,בנכס. שיטה זו מיושמת באופן עקבי מתקופה לתקופה

כלכליות עתידיות  הטבותצריכת של  הויחזה בתבניתשינוי  חל
 אלה.

 
שיטת פחת המבוססת על הכנסות המופקות מפעילות שכוללת את  א. 62

תה. ההכנסות המופקות מפעילות שכוללת השימוש בנכס אינה נאו
את השימוש בנכס משקפות באופן כללי גורמים אחרים מאשר 
צריכת ההטבות הכלכליות של הנכס. לדוגמה, הכנסות מושפעות 
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מתשומות ותהליכים אחרים, פעילויות מכירה ושינויים בהיקפי 
מכירות ובמחירי מכירה. רכיב המחיר של הכנסות עשוי להיות 

 אינפלציה, אשר אין לה קשר לאופן שבו נכס נצרך.מושפע מ
 

 ירידת ערך

ישות מיישמת על מנת לקבוע אם נפגם ערכו של פריט רכוש קבוע,  .63
מסביר אשר  ,ירידת ערך נכסים 36בינלאומי את תקן חשבונאות 

את הערך בספרים של נכסיה, כיצד היא קובעת  סוקרתכיצד ישות 
את  יא מכירה, או מבטלתההשבה של נכס, ומתי ה-סכום ברהאת 

 הפסד מירידת ערך.ב, ההכרה
 

 [בוטל] .64
 

 פיצוי בגין ירידת ערך

, נפגםפיצוי מצדדים שלישיים בגין פריטי רכוש קבוע שערכם  .54
הישות ברווח או הפסד כאשר  לשאבדו או שויתרו עליהם ייכל

 (.receivable) הפיצויזכאית לקבל את נעשית 
 

 מתייחסותוש קבוע, תביעות של פריטי רכ אובדןירידת ערך או  .66
תשלומי פיצוי מצדדים שלישיים  שלישיים אופיצוי מצדדים ל

נכסים חלופיים הם  של או הקמה( subsequent) עוקבתורכישה 
 בנפרד כדלהלן: והם מטופליםאירועים כלכליים נפרדים 

 
ת בהתאם לתקן ות ערך של פריטי רכוש קבוע מוכרויריד (א)

 ;36בינלאומי חשבונאות 
 
מומשו נקבעת שאו שימוש משיצאו  עת פריטי רכוש קבועגרי (ב)

 בהתאם לתקן זה;
 
פיצוי מצדדים שלישיים בגין פריטי רכוש קבוע שערכם  (ג)

עליהם נכלל בקביעת רווח או הפסד , שאבדו או שויתרו נפגם
 ; וכןפיצויהזכאית לקבל את נעשית הישות כאשר 

 
 ףל, נרכשו או הוקמו חששוקמועלות פריטי רכוש קבוע  (ד)

  בהתאם לתקן זה. נקבעתרכוש קבוע שנגרע 
 
 גריעה

 9יגרע הערך בספרים של פריט רכוש קבוע .56
 
 בעת מימוש: או (א)



IAS 16 

 

 1111 

שימוש בו או ההטבות כלכליות עתידיות מ חזויותלא כאשר  (ב)
 .וממימוש

 

ברווח  והרווח או ההפסד הנובעים מגריעת פריט רכוש קבוע ייכלל .57
ונאות בינלאומי )אלא אם תקן חשב נגרעהפריט כאשר  ,או הפסד

לא יסווגו  אלה (. רווחיםבחזרהדורש אחרת במכירה וחכירה  66
 כהכנסות.

 
באופן מוכרת  ותת הרגיליואולם, ישות אשר במהלך הפעילו .א68

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

ם והם מוחזקים למכירה. התמורה ממכירת השכרת הפסקוה
 15בינלאומי  דיווח כספינכסים אלה תוכר כהכנסות בהתאם לתקן 

אינו חל  5. תקן דיווח כספי בינלאומי מחוזים עם לקוחות הכנסות
מועברים  כאשר נכסים המוחזקים למכירה במהלך העסקים הרגיל

 .למלאי
 

 דרכיםן של מגווב עשוי להתרחשפריט רכוש קבוע של מימוש ה .69
 ,חכירה מימוניתעל ידי התקשרות בחוזה מכירה,  על ידי, לדוגמה)

רכוש קבוע הוא  פריטשל מימוש התרומה(. מועד  מתן על ידיאו 
המועד שבו המקבל משיג שליטה על פריט זה בהתאם לדרישות 
לקביעת עיתוי קיומה של מחויבות ביצוע בתקן דיווח כספי 

מימוש מיושם לגבי  17בינלאומי תקן חשבונאות  .15בינלאומי 
 .בחזרהבאמצעות מכירה וחכירה 

 

עלות ב מכירה, ישות 7ההכרה שבסעיף  לעקרון בהתאםאם,  .70
ההחלפה של חלק מהפריט כחלק מהערך בספרים של פריט רכוש 

ללא קשר  ,שהוחלף, היא גורעת את הערך בספרים של החלק קבוע
לקבוע לישות י זה מעשאין  אם החלק שהוחלף הופחת בנפרד. אם

להשתמש  עשויההערך בספרים של החלק שהוחלף, הישות  את
בו שבעלות ההחלפה כאינדיקציה לעלות של החלק שהוחלף במועד 

 הוא נרכש או הוקם.
 

יקבע י ,הנובע מגריעת פריט רכוש קבוע ,הרווח או ההפסד .66
, לבין הערך קיימתמימוש, אם הנטו מ התמורהכהפרש בין 

 בספרים של הפריט.
 

פריט  כלל ברווח או בהפסד הנובע מהגריעה שלישיהתמורה סכום  .72
נקבע בהתאם לדרישות לקביעת מחיר העסקה  רכוש קבוע

 עוקבים. שינויים 15תקן דיווח כספי בינלאומי ל 72-47בסעיפים 
הפסד יטופלו בלסכום הנאמד של התמורה שנכלל ברווח או 

ח כספי בהתאם לדרישות לשינויים במחיר העסקה בתקן דיוו
 .15בינלאומי 
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 גילוי

קבוצת גילוי לפרטים הבאים לגבי כל  ייתנודוחות הכספיים ה .62
 רכוש קבוע9

 

 לקביעת הערך בספרים ברוטו: והמדידה ששימש יבסיס (א)
 
 :שושימבהן נעשה ששיטות הפחת  (ב)

 

בהם נעשה שהחיים השימושיים או שיעורי הפחת  ךאור (ג)
 :שושימ

 
 ם מצרפי עםסכוהערך בספרים ברוטו והפחת שנצבר ) (ד)

הפסדים מירידת ערך שנצברו( בתחילת התקופה ובסופה: 
 וכן

 
, אשר הערך בספרים בתחילת התקופה ובסופהבין  ההתאמ (ה)

 את הפרטים הבאים9תכלול 
 

(i) :תוספות 
 

(ii)  תבקבוצ שנכללוכמוחזקים למכירה או  שסווגונכסים 
לתקן כמוחזקת למכירה בהתאם  הסווגש ,מימוש

 :יםאחר יםמושומי 4דיווח כספי בינלאומי 
 

(iii)  צירופי עסקים: דרךרכישות 
 

(iv)  לפימהערכות מחדש  כתוצאהעליות או ירידות 
ומהפסדים מירידת ערך שהוכרו  31-ו 28, 26סעיפים 

בהתאם לתקן ברווח כולל אחר ( reversed) בוטלואו ש
 :25בינלאומי חשבונאות 

 
(v)  רווח או הפסד בהפסדים מירידת ערך שהוכרו

  :25 ינלאומיבבהתאם לתקן חשבונאות 
 

(vi) בוטלוהפסדים מירידת ערך ש (reversed ) ברווח או
 :25 בינלאומיהפסד בהתאם לתקן חשבונאות 

 
(vii) :פחת 
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(viii)  שער נטו הנובעים מתרגום הדוחות ההפרשי
 כוללהכספיים ממטבע הפעילות למטבע הצגה שונה, 

למטבע ההצגה של הישות  חוץהתרגום של פעילות 
 המדווחת: וכן

 
(ix) .שינויים אחרים 

 

 9ייתנו בנוסף גילויהדוחות הכספיים  .63

 

רכוש קבוע לסכומם של מגבלות על בעלות ולם ומקיול (א)
 להתחייבויות: וחהכבטששועבד 

 
בערך בספרים של פריט רכוש  ואות שהוכריציסכום הל (ב)

 ך הקמתו:הלקבוע במ
 
רכוש קבוע: של  החוזיות לרכיש התקשרויותשל  מןסכול (ג)

 וכן
 
סכום ל ,ל הרווח הכוללעבדוח אם לא ניתן גילוי נפרד  (ד)

הפיצוי מצדדים שלישיים, שנכלל ברווח או הפסד, בגין 
 , שאבדו או שויתרו עליהם.נפגםפריטי רכוש קבוע שערכם 

 
אורך החיים השימושיים של  תדיבחירה של שיטת הפחת ואמ .75

נים לשיקול דעת. לכן, גילוי לשיטות ונכסים הם נושאים הנת
מושיים או לשיעורי פחת שיהחיים האורך  נישאומצו ולאומד

 לסקורהמאפשר להם  ,מספק למשתמשים בדוחות כספיים מידע
את המדיניות שנבחרה על ידי הנהלה ומאפשר לבצע השוואה מול 

 ישויות אחרות. מסיבות דומות, נדרש לתת גילוי:
 
ך התקופה, בין אם הוכר ברווח או הפסד ובין הלפחת במל (א)

 ןאם כחלק מהעלות של נכסים אחרים; וכ
 
 פחת שנצבר לסוף התקופה.ל (ב)

 
גילוי למהות  נותנתישות  ,8תקן חשבונאות בינלאומי ל בהתאם .76

לו השפעה בתקופה  אשרחשבונאי,  של שינוי באומדן ולסכום
. לגבי עוקבותבתקופות  להיות לו השפעהיה חזושאו  שוטפתה

אומדנים ב םכתוצאה משינויי לנבוערכוש קבוע, גילוי כזה יכול 
 : טים הבאיםבהתייחס לפר

 
 ערכי שייר; (א)
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פריטי רכוש  שיקוםאו פינוי העלויות של פירוק, אומדן  (ב)
 קבוע;

 
 אורך חיים שימושיים; וכן (ג)

 
 שיטות פחת. (ד)

 
 יש לתת, משוערכים םאם פריטי רכוש קבוע מוצגים בסכומי .66

בנוסף לגילויים הנדרשים על ידי תקן דיווח  גילוי לפרטים הבאים
 629כספי בינלאומי 

 
 ההערכה מחדש: (effective date) מועד (א)

 
 אם היה מעורב מעריך שווי בלתי תלוי: (ב)

 
 ]בוטל[ (ג)

 
 ]בוטל[ (ד)

 
ערך בספרים הרכוש קבוע שהוערך מחדש, לגבי כל קבוצת  (ה)

 העלות: וכן מודלשהיה מוכר אם הנכסים היו מוצגים לפי 
 
ך התקופה הלציון השינוי במתוך הערכה מחדש, ה קרן (ו)

 לבעלי מניות.ומגבלות כלשהן על חלוקת היתרה 
 

בהתאם  נפגםגילוי למידע לגבי רכוש קבוע שערכו  נתתנוישות  .78
בנוסף למידע הנדרש לפי סעיפים  ,36בינלאומי לתקן חשבונאות 

 (.vi)-(iv)ה()73
 

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

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

 
ערך בספרים ברוטו של רכוש קבוע כלשהו שהופחת ה (ב)

 במלואו ושעדיין בשימוש;
 
שימוש פעיל שיצא מכלל הערך בספרים של רכוש קבוע  (ג)

לתקן דיווח כספי למכירה בהתאם ושאינו מסווג כמוחזק 
 ; וכן5בינלאומי 
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העלות, השווי ההוגן של רכוש  במודל נעשה שימושכאשר  (ד)
 ערך בספרים.קבוע כאשר הוא שונה מהותית מה

 
 מעודד ישויות לתת גילוי לסכומים אלה. התקןלכן, 

 
 הוראות מעבר

של  לראשונהידה , בהתייחס למד85-83הדרישות של סעיפים  .71
החלפת נכסים, ייושמו מכאן  בעסקתנרכש פריט רכוש קבוע ש

 רק לגבי עסקאות עתידיות. והלאה
 
ח כספי שיפורים שנתיים לתקני דיוותוקן על ידי  35סעיף  א.80

. ישות תיישם תיקון זה לכל 2012-2010מחזור  בינלאומיים
הערכות מחדש שהוכרו בתקופות שנתיות המתחילות במועד 
היישום לראשונה של תיקון זה או לאחריו ובתקופה השנתית 
שקדמה לה. ישות יכולה גם להציג מידע השוואתי מותאם 

לעשות  לתקופות קודמות כלשהן שמוצגות, אך היא אינה נדרשת
זאת. אם ישות מציגה מידע השוואתי לתקופות קודמות כלשהן 
שלא הותאם, עליה לזהות בבירור את המידע שלא הותאם, 

 להצהיר שהמידע הוצג על בסיס שונה ולהסביר בסיס זה. 
 

 חקלאות: צמחים מניביםבתקופת הדיווח שבה מיושם לראשונה  ב.80
קן חשבונאות ולת 16לתקן חשבונאות בינלאומי )תיקונים 
ישות אינה נדרשת לתת גילוי למידע כמותי הנדרש  (41בינלאומי 

לתקופה הנוכחית.  8)ו( לתקן חשבונאות בינלאומי 28על ידי סעיף 
)ו( 28אולם, ישות תציג את המידע הכמותי הנדרש על ידי סעיף 

 לכל תקופה קודמת שמוצגת. 8לתקן חשבונאות בינלאומי 
 

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

חקלאות: לתקופת הדיווח שבה הישות מיישמת לראשונה את 
ולתקן  16לתקן חשבונאות בינלאומי )תיקונים  צמחים מניבים

ולהשתמש באותו שווי הוגן כעלות  (41חשבונאות בינלאומי 
באותו מועד. הפרש כלשהו בין הערך בספרים הקודם  הנחשבת שלו

לבין השווי ההוגן יוכר ביתרת הפתיחה של העודפים בתחילת 
 התקופה המוקדמת ביותר המוצגת.

 
 תחילהמועד 

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

, עליה 2005בינואר  1המתחילה לפני לתקופה ן זה מיישמת תק
 לתת גילוי לעובדה זו.
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תקופות שנתיות המתחילות ל 3תיקונים בסעיף הישות תיישם את  א.81
. אם ישות מיישמת את תקן דיווח יואו לאחר 2006בינואר  1 יוםב

 התקופל ים והערכתםיחיפוש של משאבים מינרל 6כספי בינלאומי 
 מוקדמת. התקופ לאותהייושמו  אלהקונים יתמוקדמת יותר, 

 
( תיקן את 2007 שנת)כפי שעודכן ב 1תקן חשבונאות בינלאומי  ב.81

בינלאומיים. הכספי הדיווח המשמשים בכל תקני  , אשרחיםוניהמ
-ו 40, 39פים תיקן את סעי 1בנוסף, תקן חשבונאות בינלאומי 

ת המתחילות לתקופות שנתיו ה. ישות תיישם תיקונים אל(iv)ה()73
או לאחריו. אם ישות מיישמת את תקן  2009בינואר  1 יוםב

, יותר ( לתקופה מוקדמת2007)מעודכן  1חשבונאות בינלאומי 
 זו. ייושמו לתקופה מוקדמתאלה תיקונים 

 
בשנת עודכן כפי ש)צירופי עסקים  3תקן דיווח כספי בינלאומי  ג.81

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

 ( לתקופה מוקדמת2008)מעודכן  3 בינלאומי דיווח כספיתקן 
 זו. לתקופה מוקדמת םייוש ן זה, תיקויותר

 
לתקני דיווח  שיפוריםוסף על ידי נא 68וסעיף  תוקנו 69-ו 6סעיפים  ד.81

 האל תיקונים תיישם. ישות 2008ם במאי שפורס כספי בינלאומיים
. ואחרילאו  2009ינואר ב 1 יוםב ותהמתחילות שנתיות לתקופ
את התיקונים לתקופה  מיישמת. אם ישות מותרמוקדם  יישום

 האותעליה ליישם מו עובדה זועליה לתת גילוי למוקדמת יותר, 
 7בתקן חשבונאות בינלאומי  מתייחסיםה התיקוניםאת תקופה 

 .ל תזרימי המזומניםדוח ע
 

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

. ואחרילאו  2009ינואר ב 1 ביום ותמתחילה ותלתקופולהבא 
 התיקוניםגם את  מתישמיאם הישות  מותרמוקדם  יישום

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

 .עובדה זועליה לתת גילוי ל לתקופה מוקדמת יותר,
 

תיקן את , 2011, שפורסם במאי 13 תקן דיווח כספי בינלאומי ו.81
 77-ו 35, 26את סעיפים תיקן , 6ההגדרה של שווי הוגן בסעיף 

כאשר היא . ישות תיישם תיקונים אלה 33-ו 32ל את סעיפים וביט
 .13מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 

 
, תיקן את סעיף 2012, שפורסם במאי 2011-2009שיפורים שנתיים  ז.81

. ישות תיישם תיקון זה למפרע בהתאם לתקן חשבונאות 8
ים מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאי 8בינלאומי 

או  2013בינואר  1לתקופות שנתיות המתחילות ביום וטעויות 
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לאחריו. יישום מוקדם מותר. אם ישות מיישמת תיקון זה לתקופה 
 מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו. 

 
 2012-2010מחזור  שיפורים שנתיים לתקני דיווח כספי בינלאומיים ח.81

א. 80וסיף את סעיף וה 35תיקן את סעיף  2013שפורסם בדצמבר 
ביולי  1ישות תיישם תיקון זה לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

או לאחריו. יישום מוקדם מותר. אם ישות מיישמת תיקונים  2014
 אלה לתקופה מוקדמת יותר, עליה לתת גילוי לעובדה זו.

 
)תיקונים לתקן  הבהרה לגבי שיטות מקובלות של פחת והפחתה ט.81

(, שפורסם 38ולתקן חשבונאות בינלאומי  16מי חשבונאות בינלאו
א. ישות תיישם 62והוסיף את סעיף  56, תיקן את סעיף 2014במאי 

תיקונים אלה באופן של מכאן ולהבא לתקופות שנתיות המתחילות 
או לאחריו. יישום מוקדם מותר. אם ישות  2016בינואר  1ביום 

לתת גילוי מיישמת תיקונים אלה לתקופה מוקדמת יותר, עליה 
 לעובדה זו.

 
, הכנסות מחוזים עם לקוחות 15תקן דיווח כספי בינלאומי  י.81

. ישות תיישם 72-ו 69א, 68, תיקן את סעיפים 2014שפורסם במאי 
תיקונים אלה כאשר היא מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 

15. 
 

 16לתקן חשבונאות בינלאומי )תיקונים  חקלאות: צמחים מניבים יא.81
, תיקן את 2014(, שפורסם ביוני 41ולתקן חשבונאות בינלאומי 

ג. ישות תיישם 80-ב80-א ו22והוסיף את סעיפים  37-ו 6, 3סעיפים 
או  2016בינואר  1תיקונים אלה לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

לאחריו. יישום מוקדם מותר. אם ישות מיישמת תיקונים אלה 
ישות תיישם  תת גילוי לעובדה זו.לתקופה מוקדמת יותר, עליה ל

, למעט 8תיקונים אלה למפרע, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 ג.80כמפורט בסעיף 

 
סעיף זה נוסף כתוצאה מתיקונים של תקן דיווח כספי בינלאומי ] יב.81

, ולפיכך הסעיף לא נוסף 2019בינואר  1, אשר תחולתו היא מיום 16
לתקן דיווח כספי בינלאומי  דח במהדורה זו. הסעיף נכלל בנספ

16.] 
 

סעיף זה נוסף כתוצאה מתיקונים של תקן דיווח כספי בינלאומי ] יג.81
, ולפיכך הסעיף לא נוסף 2021בינואר  1, אשר תחולתו היא מיום 17

לתקן דיווח כספי בינלאומי  דבמהדורה זו. הסעיף נכלל בנספח 
17.] 
 

 ביטול פרסומים אחרים

 רכוש קבוע 16תקן חשבונאות בינלאומי את מחליף תקן זה  .82
 (.1998עודכן בשנת ש)
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 את הפרשנויות הבאות:מחליף תקן זה  .83
 

 (SIC 6של הוועדה המתמדת לפרשנויות ) 6פרשנות מספר  (א)
 .עלויות התאמת תוכנה קיימת

 
 (SIC 14של הוועדה המתמדת לפרשנויות ) 14פרשנות מספר  (ב)

 .פריטיםפיצוי בגין ירידת ערך או אובדן -רכוש קבוע
 

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


