חברה לדוגמה  IFRSבע"מ

מקור

ביאורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 3תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו (המשך)

ב.

)IAS 8.30(a



תקנים ,פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף ,ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי
הקבוצה ,אשר צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות( 1 :המשך)

" IFRS 16חכירות":

התקן החדש אשר פורסם בחודש ינואר  2016מבטל את " IAS 17חכירות" והפרשנויות הנלוות לו ,וקובע
את הכללים להכרה ,מדידה ,הצגה וגילוי של חכירות ביחס לשתי הצדדים לעסקה ,דהיינו הלקוח ('חוכר')
והספק ('מחכיר').

התקן החדש מבטל את ההבחנה הקיימת כיום לגבי חוכר ,בין חכירות מימוניות לחכירות תפעוליות וקובע
מודל חשבונאי אחיד ביחס לכל סוגי החכירות .בהתאם למודל החדש ,בגין כל נכס חכור ,החוכר נדרש מחד
להכיר בנכס בגין זכות השימוש ומאידך בהתחייבות פיננסית בגין דמי החכירה.
הוראות ההכרה בנכס והתחייבות כאמור לא יחולו לגבי נכסים החכורים לתקופה של עד  12חודשים בלבד
וכן ביחס לחכירות של נכסים בעלי ערך נמוך (דוגמת ,מחשבים אישיים).
התקן אינו משנה את הטיפול החשבונאי הקיים כיום בספרי המחכיר.

התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  2019או לאחריו .יישום
מוקדם אפשרי ,אך זאת בתנאי כי " IFRS 15הכנסות מחוזים עם לקוחות" מיושם אף הוא .ככלל ,התקן ייושם
למפרע ,אולם ישויות תהיינה רשאיות לבחור התאמות מסוימות במסגרת הוראות המעבר של התקן לעניין
יישומו לתקופות דיווח קודמות.
)IAS 8.30(b

החברה טרם בחנה את השפעת הוראות התקן על חוזים לחכירת נכסים שברשותה.
או
בשלב זה ,בוחנת החברה את השפעת הוראות התקן על חוזים לחכירת נכסים שברשותה .בחינה זו טרם
הסתיימה.
או
הנהלת החברה מעריכה כי השפעת יישום התקן על דוחותיה הכספיים של הקבוצה ________.
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ביאור לדוגמה זה ,לעניין תקנים חדשים שפורסמו ומועד תחולתם המחייב טרם חל ,הינו תחת ההנחה כי התקנים המנויים בו לא יושמו
ביישום מוקדם על ידי החברה.
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