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 :לתקנים הצעות
 

 החכירות החדשתקן •
 גידורירידות ערך וחשבונאות , מכשירים פיננסיים•

 הבהרת ההגדרה של עסק•

 :חדשים תקנים
 

•ASU No. 2014-15 -   גילויים בדבר אי ודאות באשר להנחת העסק החי 

•ASU No. 2015-11 - פישוט מדידת מלאי 

•ASU No. 2015-17 - סיווג מאזני של נכסי והתחייבויות מסים נדחים 

•ASU No. 2015-16 - פישוט הטיפול בהתאמות תקופת המדידה 

 תוכן העניינים
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 מועד התחילה

 2016תקן סופי צפוי להתפרסם ברבעון הראשון של  

חברות  
 פרטיות  

   2019בדצמבר  15שנתיות המתחילות לאחר תקופות 
  2020בדצמבר 15ביניים המתחילות לאחר ותקופות 

 )2020החל מהדוחות השנתיים של , כלומר(

 2018בדצמבר  15לאחר ביניים המתחילות שנתיות ותקופות תקופות 
 )31.12 -לחברות שתאריך המאזן שלהן הוא ה  2019בינואר  1(

חברות  
 ציבוריות  

אימוץ מוקדם אפשרי בעבור כל  
 !  הישויות

לתחילת התקופה המוצגת המוקדמת  " מתואם"רטרוספקטיבי יישום •
 )IFRS -בשונה מ (לא יתאפשר יישום רטרוספקטיבי מלא  - ביותר

 ;רק בגין חכירות הקיימות ביום אימוץ התקן לראשונה•
   .ולמחכירביישום הן לחוכר הקלות יינתנו מספר •

אופן היישום  
 לראשונה

 
  

 תחילה והוראות המעבר -תקן החכירות החדש 
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 תחולה -תקן החכירות החדש 

5 

,  למעט חכירות של נכסים בלתי מוחשיים ,הנכסים כלהתקן חל על חכירות של  
 תחולה .ביולוגייםנכסים  ;גז טבעי ומשאבים מתכלים אחרים, נפט, חכירות לחיפוש מינרלים

 !חשיבות מצד החוכרים לזיהוי הרכיבים -לאור הטיפול השונה בחכירה לעומת שירותים 

 
חוזה  
 חכירה

או חוזה   
 ?שירותים

 

בשימוש   (*)שולטהלקוח 
 בנכס

 כפי , הזכות לקבלת רוב רובן של ההטבות הכלכליות מהשימוש בנכס) 1( -שליטה (*)
 היכולת לקבל החלטות לגבי השימוש בנכס) 2(בזכות השימוש שהוגדרה 

מילוי החוזה באמצעות שימוש  
בצורה מפורשת  (מזוהה בנכס 

 )או משתמעת
 חכירה

 לטיפול בכלל הרכיבים כחכירה, עבור כל קבוצה של נכסים, מדיניות חשבונאיתבחירת : הקלה יישומית

 :הפרדה בין רכיב השירות לבין רכיב החכירה בחוזה תתבצע לפי יחסי שווי הוגן
 
 
 

 זמינים  אם , נפרדיםמחירי מכירה  אומדנים למחירי המכירה הנפרדים 
 )תוך מקסום השימוש בנתונים נצפים(

 אחרת
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 מודל דואלי -תקן החכירות החדש 
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 )מימונית(' חכירה מסוג א

החוזה בסוף אוטומטית בעלות העברת; 
 
הנכס לרכישת אופציה למימוש סביר באופן וודאי  

 ;החוכר ידי על המוחכר
 
הסיכונים של רובם רוב את מעבירה החכירה  

 המוחכר הנכס על לבעלות הקשורים והתשואות

   -בעבור המחכיר 
 עשויה להשפיע על סיווג  של תשלומי החכירה  יכולת הגבייההערכת , ל"לקריטריונים הנבנוסף

 ;החכירה
אפשרות להכרה בהכנסה גם ללא העברת בעלות   -ן "התקינה הייחודית לחכירת נכסי נדל ביטול

 !על הנכס המוחכר

 )תפעולית(' חכירה מסוג ב

 ..אחרת

תסווג החכירה   -בהתקיים אחד מהתנאים הבאים 
 :'כחכירה מסוג א

תקופת החכירה מהווה חלק 
עיקרי מיתרת אורך החיים  
 הכלכלי של הנכס המוחכר

במועד תחילת החכירה סך  
הערך הנוכחי של תשלומי  

החכירה מהווים באופן מהותי  
את מלוא שוויו ההוגן של 

 הנכס המוחכר  

מהות כה  בעל הנכס המוחכר 
ייחודית כך שלא צפוי שיהיה  

 אלטרנטיבי  בו שימוש 
בסוף  ) בעבור המחכיר(

 תקופת החכירה  
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 גין זכות השימוש אל מול התחייבות לתשלוםבהכרת נכס  -החכירות * בגין כל

 הטיפול בספרי החוכר -תקן החכירות החדש 

 )תפעולית(' חכירה מסוג ב )מימונית(' חכירה מסוג א

הפחתה של הנכס כנכס קבוע 
מדידת ההתחייבות כהתחייבות פיננסית 

 על פני תקופת   בקו ישרהכרה בהוצאה
 .  החכירה

 בדוח  בשורה אחתסך ההוצאה תסווג
 רווח והפסד  

רווח  
 והפסד

 פעילות מימון -הקרן  בגין התשלום  שוטפת  פעילות  -סך התשלום 
 פעילות שוטפת -הריבית בגין התשלום 

 מאזן

דוח  
 ז"תזמ

 בחירת מדיניות חשבונאית לכל קבוצה של נכסים -) חודשים או פחות 12(למעט חכירות לזמן קצר (*)
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האם אחד מתנאי הסיווג לחכירה סוג  
 ?מתקיים 'א

 ?האם קיים רווח מהמכירה
 )מידיתיוכר  -וקיים הפסדבמידה (

  ,באופן אפקטיבי ,האם החכירה
על הנכס המוחכר   שליטההעבירה 

 ?  לחוכר

שתוכר   'חכירה מסוג א
ותימדד בהתאם לתקן  

 ההכנסה החדש  

חכירה  
 'מסוג ב

האם הגבייה של תשלומי  
 ?החכירה צפויה

 לא

 לא כן

 כן

 לא

 הטיפול בספרי המחכיר -תקן החכירות החדש 

ללא רווח   'חכירה מסוג א
 ממכירה

 לא

 כן

האם הגבייה של תשלומי  
 ?החכירה צפויה

עם רווח   'חכירה מסוג א
 נדחה

 כן

 לא

האם הגבייה של תשלומי החכירה  
 ?צפויה

עם רווח   'חכירה מסוג א
 מידי ממכירה  

 לא

 כן
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 הטיפול בספרי המחכיר -תקן החכירות החדש 

 )תפעולית(' חכירה מסוג ב )מימונית(' חכירה מסוג א

 במידה ומוכר רווח ביום הראשון- 
הצגה ברוטו או נטו מהעלות  

על פי המודל  , המופחתת של הנכס
 העסקי

  הכנסות מימון על פני תקופת
 החכירה

 בקו ישר או  -הכנסות משכירות
בשיטה אחרת המשקפת את אופן  

 השימוש בנכס
המשך הפחתת הנכס 

רווח 
 והפסד

 שוטפת  פעילות  -סך התקבול 

  חייבים בגין חכירה וערך גרט שאינו
 מובטח

הנכס המוחכר נגרע מהמאזן 
 הנכס המוחכר נותר במאזן

דוח  שוטפת  פעילות  -סך התקבול 
 ז"תזמ

 מאזן
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   -מכשירים פיננסיים 
 )(Topic 825הצעה לתקן 

 ירידות ערך וחשבונאות גידור, הכרה ומדידה
 

2015 US GAAP & SEC Developments 
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 2015דצמבר 

 )פרויקט(פיננסיים מכשירים 

 גידור
 ערךירידות 

 )הפסדי אשראי(
 הכרה ומדידה

מועד צפוי  
/  לפרסום התקן 
 הצעה לתקן

 2016רבעון ראשון  2016רבעון ראשון 

תקופות שנתיות  
ותקופות ביניים  
 15המתחילות לאחר 

  2017בדצמבר 

תקופות שנתיות  
ותקופות ביניים  

המתחילות לאחר  
 2018בדצמבר  15

 טרם פורסם
מועד תחילה  
צפוי לחברות  

 ציבוריות
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 )הצעה לתקן(הכרה ומדידה  -מכשירים פיננסיים 

הלוואות  , השקעה במכשירי חוב
 והקריטריונים להפרדת נגזרים משובצים

 עלות מופחתת•
 שווי הוגן דרך רווח או הפסד•
 )OCI(שווי הוגן דרך רווח כולל אחר •

 עלות מופחתת• התחייבויות פיננסיות
 שווי הוגן דרך רווח או הפסד•

 השקעות במכשירי הון

 איחוד

 שווי מאזני

 (*)והפסד שווי הוגן דרך רווח 

טיפול   -פטור פרקטי בתנאים מסוימים (*)
בהשקעה בעלות בניכוי ירידות ערך ובתוספת  

 התאמות בגין שינויים נצפים במחיר
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 )הצעה לתקן(הפסדי אשראי -ירידות ערך -מכשירים פיננסיים 
 "הפסדי אשראי צפויים"מודל 

 CECL - Current expected credit losses  

ההפסד  מדידה והכרה של ירידת ערך על בסיס הערכת , ומידי תקופת דיווח, ביום ההכרה לראשונה
 .חיי המכשיר כלהתזרימים החוזיים שאינם צפויים להיגבות לאורך  כללבהתבסס על , הצפוי

 .כנגד רווח והפסד -זקיפת השינוי מידי תקופה 

להפסדים  הצפי 
יתבסס  עתידיים 

,  אירועי עברעל 
תנאים נוכחיים  
 ותחזיות סבירות

כאשר לקבוצת 
נכסים יש מאפייני  

יש   -סיכון דומים 
את הפסדי  להעריך 

האשראי בגינם  
 באופן קבוצתי

התקן לא קובע  
שיטה  

ספציפית  
למדידת 
 ההפסד

אין להתעלם  
,  מסיכוי להפסד

 נמוךגם אם 

 
מידע כמותי  •

 ואיכותי
מידע פנימי  •

 וחיצוני  
 

בעבור תקופות  
עתידיות שלא  

  -ניתן לחזות 
התבססות על  
שיעורי הפסד  

 היסטוריים

 המידע עקרונות המדידה
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 )פרויקט(גידור  -מכשירים פיננסיים 

 
 :הדרישות שיוותרו ללא שינוי

 בחינה כי יחסי הגידור צפויים להיותhighly effective במועד הכניסה לגידור 
 האפשרות לבטל)de-designate (יחסי גידור 

 

 
 

 במודל הגידור  שינויים 
 ניתן לגדר רכיב  -לא פיננסיים פריטים גידור

 ;מסוים ולא את כל סיכון המחיר
 אפקטיביות עד לתום הרבעון  ביצוע בדיקת

 ;היעוד לראשונהבו בוצע 
 הגידור  אפקטיביות בחינה כמותית של

 רק בעת שינוי בנסיבות - עוקבותבתקופות 
 
 
 

 מגדריםההוגן של נגזרים שינויים בשווי 
 טיפול זהה ברכיב האפקטיבי וברכיב הלא

 !אפקטיבי
הכרה   -בגידור תזרים מזומנים : המשמעות

ברכיב החוסר אפקטיביות בדוח רווח  
והפסד במועד שבו הפריט המוגן מגיע  

 לרווח והפסד
 

 השינויים הצפויים ביחס למודל הקייםעיקרי 



15 PwC Israel 

2015  US GAAP & SEC Developments 

 הבהרת ההגדרה של עסק -הצעה לתקן 
 

Business Combinations (Topic 805) 
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 הבהרת ההגדרה של עסק -הצעה לתקן 

עקב טענות שעלו מצד  , את המקרים שעונים להגדרת עסק לצמצםההצעה מיועדת 
 משתמשים כי ההגדרה הקיימת הינה רחבה יתר על המידה  

 רקע 

 : עיקרי ההגדרה הנוכחית -עסק 

 

 

 ולנהל אותה במטרה לספק  שניתן להפעילה משולבת של פעילויות ונכסים מערכת

 ;הטבות כלכליות אחרותעלויות מוזלות או , דיבידנדיםבצורת תשואה 

 היכולתשיש להם , המיושמים לגבי תשומות אלו ומתהליכיםמתשומות עסק מורכב  

 ;תפוקותליצור 

 משתתף  אם , התהליכים להפעלת העסקלא חייב לכלול את כל התשומות או עסק

על ידי שילוב העסק  , לדוגמה, לרכוש את העסק ולהמשיך להפיק תפוקותשוק מסוגל 

 .שלובתשומות ובתהליכים 

 = + תפוקה תהליך תשומה
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 הבהרת ההגדרה של עסק -הצעה לתקן 

 :  השינויים המוצעיםעיקרי  -עסק 

 שלב ראשון

רוב רובו  האם 
)substantially all(  של

ההוגן של הנכסים  השווי 
שנרכשו נובע מנכס מזוהה  
בודד או קבוצה של נכסים  

 ?מזוהים דומים

 !לא מדובר בעסק

האם המערכת המשולבת  
שנרכשה כוללת לכל הפחות  

  ותהליך משמעותיתשומה 
שיחדיו יתרמו ליכולת ליצור  

 ?"תפוקה"

 לא

המערכת  
שנרכשה  
 !מהווה עסק

 שלב שני

בהתאם .קיומן של תפוקות בעת הרכישה לא בהכרח יעידו על קיומו של עסק  ,
 !שנרכש" תהליך"רכישה של חוזים קיימים עם לקוחות לא יהוו 

 הכנסהמניבות כך שתתמקד בפעילויות , "תפוקה"התיקון יצמצם את הגדרת; 
ן"בענף הנדל, לדוגמה, התיקון עשוי לגרום לשינוי במספר ענפים; 
 פרוספקטיבי -אופן היישום הצפוי של ההצעה. 

 כן

 לא כן
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ASU No. 2014-15 
 גילויים בדבר אי ודאות באשר להנחת העסק החי  
 
Presentation of Financial Statements  
Going Concern (Subtopic 205-40) 
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ASU 2014-15  החיגילויים בדבר אי ודאות באשר להנחת העסק 

קביעת הנחיות ברורות לגבי אחריות הנהלת  
לעניין הערכה וגילוי של אי הודאות  החברה 

 החיהמתייחסת להנחת העסק 

 תחולה ותחילה 

 הערכת תכניות ההנהלה הערכת הנחת העסק החי
הישות  , במידה וקיים ספק משמעותי

תעריך את תכניותיה ואת יכולתה  
 ;להפחית ספק זה/למזער

  הישות תיתן גילוי מתאים בדוחותיה
 הכספיים

שנתית  (דיווח תעריך בכל תקופת ישות 
האם קיימים תנאים או אירועים  , )וביניים

המעלים ספק משמעותי לגבי יכולת  
החברה להמשיך ולפעול כעסק חי בתוך  

 פרסום הדוח הכספישנה מיום 

1 2 

 מטרת הפרסום  

העיתוי  צמצום השונות בפרקטיקה לגבי 
כאמור בביאורים  ניתן גילוי שבו והאופן 

 לדוחות הכספיים

 2016בדצמבר  15והוא בתוקף לתקופות שנתיות המסתיימות לאחר , התקן חל על כל החברות
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2015 US GAAP & SEC Developments 

ASU No. 2015-11 
פישוט מדידת מלאי          

 
Inventory (Topic 330) 
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- ASU No. 2015-11  פישוט מדידת מלאי 

 

 LIFOמלאי הנמדד בשיטת 

 

שווי השוק  (נמדד לפי הנמוך מבין עלותו לבין שווי השוק שלו המלאי  -ערב התיקון 
 )מוגדר כעלות שחלוף המלאי במגבלות מסוימות

 
 בתחולת התיקון  

 FIFOמלאי הנמדד לפי שיטת  

  מלאי הנמדד בשיטת הממוצע 

 מלאי הנמדד בשיטה הקמעונאית  

x 
 מחוץ לתחולת התיקון  

 LIFOמלאי הנמדד בשיטת 

 x   מלאי הנמדד בשיטה הקמעונאית 

  ,2016בדצמבר  15תקופות שנתיות המתחילות לאחר  -מועד תחילה לחברות ציבוריות 
 לרבות תקופות ביניים בתוך אותן תקופות שנתיות  

 
 (*)יימדד לפי הנמוך מבין עלותו לשווי מימוש נטו המלאי   -התיקון 

 

  ,מחיר המכירה המוערך במהלך העסקים הרגיל -שווי מימוש נטו * 
 מכירה והעברת המלאי   ,בניכוי עלויות צפויות להשלמה
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   סיווג מאזני של נכסי והתחייבויות מסים נדחים
 
Income Taxes (Topic 740) 
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ASU 2015-17 -  מאזני של נכסי והתחייבויות מסים נדחיםסיווג 
  

 
 

התחייבויות ונכסי מסים נדחים 
מסווגים כסכומים שוטפים ושאינם  

,  שוטפים בדוח על המצב הכספי
בהתאם לסיווג הפריט אליו הם  

 מתייחסים

 
 

 התחייבויות ונכסי מסים נדחים יסווגו  
 כלא שוטפים בדוח על המצב הכספי

 valuation -גם ה , בהתאם
allowance   שוטפתתסווג כלא. 

 
אין שינוי בקריטריונים לקיזוז בין נכסי  

 והתחייבויות מסים נדחים

 עיקרי התיקון לפני התיקון

  ,2016בדצמבר  15תקופות שנתיות המתחילות לאחר  -מועד תחילה לחברות ציבוריות 
 לרבות תקופות ביניים בתוך אותן תקופות שנתיות  
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 פישוט הטיפול בהתאמות תקופת המדידה

 
Business Combinations 
(Topic 805) 
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העדכון  לערכי הנכסים או ההתחייבויות  

בתקופה  יקבל ביטוי בדוח רווח והפסד 
 בה בוצע השוטפת

 

ערכי של  למפרעעדכון 
והמוניטין למועד  התחייבויות /הנכסים

מספרי ההשוואה יתואמו למפרע  . הרכישה
 .על מנת לשקף את ההתאמות

 ההתאמה בתקופות שלאחר צירוף העסקיםאופן ביצוע 

 אחרי התיקון לפני התיקון

  15תקופות שנתיות ותקופות ביניים המתחילות לאחר  -מועד תחילה לחברות ציבוריות 
 יישום מוקדם אפשרי. 2015בדצמבר 

יישום פרוספקטיבי בעבור התאמות לתקופת המדידה שיבוצעו לאחר   -הוראות מעבר
 התחילהמועד 
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