
 

 

 חכירת משנה –פתרון שאלה תיאורטית 

או   IFRS 16-ל  61סעיף   כמימונית  שלו  מהחכירות  אחת  כל  לסווג  צריך  מחכיר  כי  קובע 
ה חכירה  לסיווג  התקן  שקובע  מהאינדיקטורים  אחד  כאשר  תקופת ותפעולית  שבן  היחס  א 

הכלכליי החיים  אורך  לבין  הבסיס.  םהחכירה  נכס  למשך   של  היא  החכירה  שתקופת  ככל 
החיים   אורך  של  העיקרי"  כי    םהכלכליי"החלק  קובע  התקן  אזי  החכירה  נשוא  הנכס  של 

 החכירה תסווג בדרך כלל כחכירה מימונית. 

במקרה המתואר בשאלה החברה מהווה מחכיר )משני( שכן היא מתקשרת בחכירת משנה עם  
חברה ג' ולכן על מנת לקבוע את הטיפול החשבונאי בהסדר החכירה על החברה ראשית לסווג  

תפעול או  כמימונית  החכירה  באת  סעיף  משנה,    IFRS 16-ל  58ית.  חכירת  בסיווג  כי  קובע 
הנובע   השימוש  זכות  לנכס  בהתייחס  תפעולית  או  כמימונית  חכירה  יסווג  ביניים  מחכיר 

בהתאם לנתוני השאלה, יתרת אורך החיים    מהחכירה הראשית )ולא בהתייחס לנכס הבסיס(.
בגין הסכם השכירות עם חברה זכות השימוש של החברה  נכס  ליום  ב'    של  בדצמבר   31נכון 
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 נדרש א'

שנים ולכן תקופת חכירת המשנה אינה מהווה  3לתקופה של הסכם השכירות עם חברה ג' הוא 
שנים(. בהתאם, ההסכם עם חברה ג'   9חלק עיקרי מיתרת אורך החיים של נכס זכות השימוש )
 מהווה חכירה תפעולית בספרי החברה ויטופל כדלהלן:

החוזה על  החתימה  בגין    -  במועד  וההתחייבות  השימוש  זכות  בנכס  להכיר  תמשיך  החברה 
 הסכם החכירה עם חברה ב' )החכירה הראשית(. 

תקופת המשנה  במהלך  החכירה    -  חכירת  בגין  מימון  והוצאות  פחת  בהוצאות  תכיר  החברה 
 המשנה(. תכיר בהכנסות שכירות בגין ההסכם עם חברה ג' )חכירת והראשית 

 ב'נדרש 

לאור העובדה כי הסכם השכירות עם חברה ג' הוא עבור כל יתרת אורך החיים של נכס זכות 
( ב'  בגין הסכם החכירה של החברה עם חברה  ג' מהווה    9השימוש  עם חברה  שנים( ההסכם 

 חכירה מימונית בספרי החברה ויטופל כדלהלן: 

החוזה על  החתימה  נכס    -  במועד  את  תגרע  עם החברה  החכירה  הסכם  בגין  השימוש  זכות 
הראשית )החכירה  ב'  ג' ו(  חברה  חברה  עם  ההסכם  בגין  בחכירה"  נטו  "השקעה  בנכס  תכיר 

יוכר ברווח    )החכירה המשנית(.  נטו בחכירה  זכות השימוש וההשקעה  נכס  יתרת  בין  ההפרש 
מ  הפסד.או   להיות  תמשיך  ב'(  חברה  עם  )ההסכם  הראשית  החכירה  בגין  וכרת ההתחייבות 

 בספרי החברה שכן היא מייצגת את ההתחייבות כלפי חברה ב'.

החברה תכיר בהכנסות מימון בגין חכירת המשנה והוצאות מימון    –  הבתקופת חכירת המשנ
 בגין החכירה הראשית. 


